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 باندھےاگ؟ کب احرام مسافر جہازاک ہوايئ

 

 

 فضايئ جدہ سے اورریاض چاہتاہوں كرنا حج برس اس سے حکم كے اہلل مںی
 ؟ ہواگ باندھنا احرام سے كہاں توباتلحدید سفرکروناگ سے جہاز ہوايئ راستے

 

 ہلل احلمد

 ہے جاتا كہا كبری سیل وقت اس جسے ہے منازل قرن میقات اک آپ مںی حالت اس
 ۔

 ہے واجب باندھنا پراحرام اس سے وہاں گزرے سے میقات جس بھی اورجوکويئ
 حماذي كے میقات وہ جب كہ ہے پرواجب تواس گزرتا نہںی سے میقات اوراگروہ
 ستےرا كے خشیک ہویا مںی فضاء وہ چاہے ، ہے واجب باندھنا پراحرام ہوتواس اوربرابر

 ۔ سے راستے سمندرکے یا
 ، لںی باندھ ہوتواحرام برابر كے میقات جہاز ہوايئ جب كہ ہے پرواجب آپ لھذا

 اگ گزرے ساتھ كے رفتاری تزی بہت سے میقات جہاز ہوايئ كہ ہوئے دیکھتے اوریہ
 لںی باندھ احرام ہی قبل دیر كچھ سے میقات احتیاطا آپ كہ نہںی حرج كويئ مںی تواس

 ۔
 : ہںی كہتے اہلل حفظہ جربین ابن شیخ

 پراحرام ہونے كےحماذی میقات قرییب وہ ، ہو نہ میقات مںی راستے كے اورجس
 اورہوايئ ، كےراستے خشیک پھر یا سمندری یا آئے سے راستے فضايئ وہ چاہے باندھےاگ

 وہ پھر ہویا اورحماذي كےبرابر میقات وہ جب اگ باندھے احرام وقت اس مسافر جہازاک
 ، كرجائے نہ جتاوز میقات بغریاحرام وہ كہ تا لے باندھ احرام ہی پہلے سے اس طااحتیا

 ہے آتا الزم جربان دم ذمہ كے اس باندھے احرام بعد كے كرنے جتاوز میقات اورجوکويئ
 اھـ ۔
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 ۔ ( 891/  2)  اسالمیة فتاوی:  دیکھںی
 : ہے فتوی اک(  كمییٹ فتوی مستقل)  ادلائمة اوراللجنة

 اورایس ، ہے میقات اک وعمرہ كےحج والوں اوررہنے رہائیش كے وہاں رصف جدہ
 سے غرض یک مالزمت بغری كیے نیت یک عمرہ یا حج جووہاں ہے میقات بھی اک اس طرح

 میقات پہلے سے جس وہ یلکن ، جائے بن ارادہ اک كرنے عمرہ یا حج مںی اوربعد آئے
 یلے كے والوں رہنے اذیحم كے میقات یا كےپیچھے اوراس مدینہ اہل طرح ہوجس

 ۔ سے راستے كے خشیک یا آئںی سے راستے فضايئ وہ چاہے ہے میقات ذواحللیفہ
 وہ چاہے ہںی رہتے مںی اوربرابر حماذي كے اورجواس والوں رہنے كے اورجحفہ

 ، ہے طرح ایس بھی یلملم اور ، آئںی سے اورخشیک سمندر یا آئںی سے راستے فضايئ
 سے راستے فضايئ سے اوربرابر حماذي كے اس یا میقات اپنے وہ كہ ہے پرواجب تواس
 اھـ۔ كرآئے باندھ احرام سے كےراستے اورخشیک سمندر ہویا

 ۔ ( 831/  88)  االفتاء العلمیة للبحوث ادلائمة اللجنة فتاوی:  دیکھںی
 مندرجہ یک رشیف خباری دیلل یک باندھنے احرام سے جگہ حماذي كے اورمیقات

 : ہے حدیث ذیل
 اوربرصہ كوفہ)  شھر دونوں یہ جب كہ ہںی كرتے بیان عنہما تعایل اہلل عمرريض ابن

 آئے پاس كے عنہ تعایل اہلل ريض خطاب عمربن برصہ اوراہل كوفہ اہل تو ہوئے فتح( 
 قرن یلے كے جند اہل نے وسلم علیہ اہلل صیل كریم رسول امریاملومننی اے:  لگے اورکہنے

 ، ہے آتا طرف كرایک ہٹ سے راستے ہمارے اوریہ فرمایامقرر كوحد(  منازل قرن) 
 ۔ ہے پڑیت اٹھانا مشقت بہت توہمںی جائںی قرن اوراگرہم

 اورحماذی برابر كے اس ہی مںی راستے اپنے تم:  فرمایا نے عنہ تعایل اہلل توعمرريض
 ۔ ( 8541)  نمرب حدیث خباری صحیح ۔ فرمایا كومقرر عرق ذاب یلے كے توان لو، دیکھ جگہ

 : ہںی كہتے مںی ابلاری فتح تعایل اہلل حجررمحہ ابن حافظ
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 ہووہاں كرتے سفر تم سے راستے جس یعین(  كودیکھو جگہ حماذي كے اس تم) 
 نہ كروہاں ہٹ سے راستے اوراپنے كرلو شمار كومیقات جگہ اورحماذی برابر كے میقات

 ۔ ( 319/  3)  ابلاری فتح:  دیکھںی اھـ ۔ جاؤ
 ، نہںی سنت باندھنا احرام قبل سے میقات كہ ہے رضوری ہونا مںی علم یہ

 اوراچھا بہرت سے اورسب ، كیا نہںی عمل ایسا نے وسلم علیہ اہلل صیل كریم نیب كیونکہ
 سے راستے فضايئ انسان جب یلکن ، ہے طریقہ اک وسلم علیہ اہلل صیل حممد طریقہ
 جگہ حماذي اور برابر كے میقات اک جہاز توہوايئ ہو كررہا سفر ذریعہ كے جہاز ہوايئ

 میقات احرام بغری كہ تا لے باندھ پراحرام اغلب ظن احتیاطا تووہ ، نہںی ممکن پررکنا
 ۔ كرجائے جتاوزنہ سے

 : ہںی كہتے تعایل اہلل رمحہ حجر ابن حافظ
 یہ بھی سے ایک كیس سے مںی والوں كرنے حج ساتھ كے وسلم علیہ اہلل صیل نیب

 نہ متعنی اوراگرمیقات ، ہو باندھا احرام پہلے سے ذواحللیفہ نے نہوںا كہ نہںی منقول
 اوراجر ہویت مشقت زیادہ مںی اس كیونکہ كرتے جدلی جانب یک اس تووہ ہوتا كردیا

 ۔ ( 313/  3)  ابلاری فتح ۔ہوتا زیادہ بھی
 . اعلم واہلل


