
 

 

 اکحکم بغریحج کے حمرم

 رمَم  غري من احلج حكم
 [ urdu -أردو  -اردو ]

 

 املنجد صالح ممد شیخ

 
 

 
 

 سائٹ ویب وجواب سوال اسالم :ترمجہ

 سائٹ ویب ؤس ہا اسالم :تنسیق
 

 موقع اإلسالم سؤال وجواب ترمجة:

 islamhouse موقع تنسیق:

 

 
 
 

 

2012 - 1433 

 
 

 

http://www.islamhouse.com/


 

2 

 اکحکم بغریحج کے حمرم

 

 

 اوربہنويئ اوردوبہنوں وادلہ اپین نے تواس تھی برس عمرچودہ یک بیوی مريی جب
 پراپنے عورت کہ تھا نہںي علم وقت اس اسے ، کیا حج ساتھ کے تھا نہںي مرم اک جواس

 یک حج پردوبارہ اس ای ہے قبول حج اک اس توکیا ، ہے واجب کرنا حج ساتھ کے مرم
 ؟ ہوگي واجب ادائیگي

 آراء یک کرام اورعلماء دالئل کچھ مںي موضوع اس آپ کہ ہے گزارش مريی
 ۔ فرمائے عطا خري کوجزائے آپ تعایل اہلل ، ذکرکریں

 

 ہلل احلمد

 : اول
 تھا اکم حرام سفرکرنا اک بغرياس کے مرم یلكن ، ہے صحیح اکحج اس اہلل شاء ان

 صیل اکرم رسول کیونكہ ، ہے ومعصیت نافرماین یک وسلم علیہ اہلل صیل رماک اوررسول
 : ہے توفرمایا نے وسلم علیہ اہلل

 ۔(  کرے نہ سفر عورت بغري کے مرم) 
 تھی جاہل سے حكم کے اس اگرتووہ لھذا ، ہے کیا سفر بغري کے مرم نے اوراس

 حكم اوراگراسے ، چاہیے کرین استغفار اوراسے ہوگي معذور مںي اس کہ توامیدہے
 ۔ ہوگي اوراستغفارکرنا توبہ توپھراسے تھا اکعلم

 : کہ ہے ہوتا پیدا سوال ایک یہاں یلكن
 ؟ ہوگیا ادا حج فریضہ سے حج اس کے اس کیا
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 ہے ہوچاک ادا حج فریضہ اک تواس تھی بالغ وقت کے کرنے حج عورت اگرتووہ
 ادا دوبارہ حج فریضہ توپھر تھی ہويئ نہںي بالغ اوراگروہ ، تھا بغريہی کے مرم اگرچہ

 ۔ ہواگ حج نفیل حج پہال اک اوراس ، ہواگ کرنا
 عالمت ایک کويئ سے مںي عالمات یک بلوغت کہ ہے یہ سےمراد بلوغت
 پرلڑیک طور اوراغلب ، ہونا احتالم یا ، اگنے بال زیرناف ، حیض مثال ، ہو ظاہرہوچیک

 ۔ ہے ہوجایت بالغ مںي عمر یک برس چودہ
 . اعلم واہلل


