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قافلہ کےساتھ حمرم کےبغری حج اک سفرکرنا چاہیت ہے
مںی اپنے گھرمںی اکییل لڑیک اورشادی شدہ ہ اورامريکہ مںی رہائش پذیر ہوں ،
ہمارے سارے رشتہ دار مرشق وسطی مںی بستے ہںی  ،اورمریا مرم خاوند کےعالوہ
کویئ نہںی  ،اوروہ بھی امريکہ سے باہرنہںی جاسکتا جس کے اسباب مںی اس خط مںی
ذکرنہںی کرسکیت ۔
مریے پاس حج کرنے یک استطاعت ہے اورمںی حج کرنا چاہیت ہوں توکیا مریے
یلےقافلہ کے ساتھ حج اک سفر کرنا جائز ہے ؟
اگرجائز نہںی توپھر دین اسالم اک یہ رکن مںی کس طرح ادا کرسکیت ہوں کیونکہ
مریا کويئ مرم نہںی ہے ؟
احلمد ہلل
عورت پرحج اس وقت واجب ہوتا ہے جس اس کے پاس حج کرنے یک استطاعت
پايئ جائے  ،اورمرم اک ہونا بھی عورت یک استطاعت حج مںی شامل ہے  ،جب اسے کويئ
مرم نہںی ملتا جس یک معیت مںی وہ فريضہ حج ادا کرے تورشاع اس مںی حج کرنے یک
استطاعت نہںی ہے ۔
اس یلے کہ رشيعت اسالمیہ نے اسے مرم کے بغری سفر کرنے سے منع کیا ہے ،
تواس بنا پراس کے یلے حج یک ادائیگي اس وقت فرض ہوگي جب اسے کويئ مرم ملے ،
لھذا آپ صربوحتمل سے اکم لںی حیت کہ اہلل تعایل آپ کےیلے کیس مرم مںی آساین پیدا
فرمائے توآپ اس کے ساتھ مل کرحج کريں  ،آپ معذور ہںی اورآپ پرکويئ گناہ نہںی ہے
۔

2

یلکن قافلے اورگروپ کے ساتھ بغری مرم کے سفر کرنا جائزنہںی کیونکہ ابن
عباس ريض اہلل تعایل عنہما سے مروی ہے کہ رسول اکرم صیل اہلل علیہ وسلم نے فرمایا
 ( :عورت مرم کے بغری سفر نہ کرے  ،اورمرم یک غری موجودگي مںی اس کے پاس کويئ
شخص نہ جائے  ،توایک شخص کہنے لاگ اے اہلل تعایل کےرسول صیل اہلل علیہ وسلم
مںی توفالن لشکر مںی جارہا ہوں اورمریی بیوی حج کرنا چاہیت ہے  ،تورسول اکرم صیل
اہلل علیہ وسلم نے اسے فرمایا  :اس کےساتھ جاؤ ) ۔ صحیح خباری حدیث نمرب (  ) 9271۔
اوراس وقت بھی حجاج کرام قافلے کے ساتھ گروپ یک طرح ہی جاتے تھے  ،یلکن
اس کے باوجود نیب اکرم صیل اہلل علیہ وسلم نے عورت بغری مرم کے سفر کرنے یک
اجازت نہںی دی ۔
واہلل اعلم .
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