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 كرو شادى پہلے ہے كہتا باپ يلكن ہے چاہتا كرنا حج بيٹا

 

 :اگ بنوں نافرمان اك وادل پر بنا ىك اسباب ذيل درج مںي كیا
 انكار مںي اور تھے چاہتے كرنا شادى مريى(  اہلل رمحہ)  صاحب وادل مريے -1
 .تھا چاہتا كرنا مكمل تعلیم ىك يونیورسىٹ اپىن مںي كیونكہ رہا كرتا

 مںي علم يہ تھا اكىف يلے كے نكاح عقد رصف وہ تھا كیا اكٹھا مال جو نے مںي -2
 .ہوں بھى مالزم مںي رہے

 نے مںي يلے اس تھا، سكتا كر نہںي بھى سفر يلے كے كرنے مكمل تعلیم مںي پھر -3
 كر حج سے اس مںي اور ہو نفع سے جس ہوں كرتا اكم سا چھوٹا كوىئ ہك كیا فیصلہ

 قیمت ىك جس يلا، خريد كر مل ساتھ كے وادل ٹكڑا ايك اك زمني نے مںي طرح اس لوں،
 بدل اسے ہںي رہے رہ ہم مںي گھر جس كہ تھى نیت ہمارى تھى، نہ اكىف بھى يلے كے حج
 .دے ہدايت انہںي اہلل تھے، تےدي اذيت اور تھے نہ اچھے پڑوىس كیونكہ لںي،

 ان مال يہ كہ كہتے اور كرتے منع سے كرنے حج جمھے سے رقم اس صاحب وادل -4
 .نہںي ملكیت مريى اور ہے اك

 حج قبل سے شادى مںي كہا نے مںي تو ہوا نہ فائدہ كوىئ بھى باوجود كے كوشش -5
 .كرو شادى پہلے لگے كہنے صاحب وادل اور كروناگ،

 گھر سے جمھ بعد كے موت ىك ان اور ہںي گئے ہو فوت وہ مںي املبارك انرمض اب -6
 كہ ہوں كہتا انہںي مںي اور جائے، كیا پورا ارادہ اك وادل كہ ہںي رہے كر مطابلہ والے
 .كروناگ حج پہلے

 نے ہم اور ہے، سكتا ہو حج سے اس كہ ہے رہى دے رقم اتىن زمني وہ اب -7
 چكے كر ادا قرض سے قیمت ىك زمني قبل سے موت ىك وادل)  ہے ديا كر ادا بھى قرض

 (. ہںي
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 ہلل احلمد

 :اول
 تفصیل ىك اس كہ جيسا ہے فرض فورا حج مطابق كے قول كےصحیح كرام علماء

 .ہے چىك ہو بیان مںي جواب كے(  41712)  نمرب سوال
 كىتس ہو شادى سے اس پھر يا ہے اكىف يلے كے حج وہ تو يا كہ ہو مال اتنا اگر اور

 كو شادى تو ہو خدشہ اك پڑنے مںي حرام اور ہے رضورتمند اك شادى وہ اگر پھر تو ہے،
 .جائیاگ كیا مقدم حج پھر تو نہںي رضورت ىك شادى اگر اور جائیاگ، كیا مقدم پر حج

 كو آپ اپنے اسے اور ہو رضورت ىك نكاح جب " :ہںي كہتے اہلل رمحہ قدامہ ابن
 پر اس يہ كیونكہ جائیاگ، كیا مقدم كو شادى پھر وت ہو خدشہ اك پڑنے مںي مشقت
 اگر اور ہے، طرح ىك نفقہ كے اس يہ اور نہںي، چارہ كوىئ بغري كے اس اور ہے، واجب
 كو نفل يلے اس ہے، نفل نكاح كیونكہ جائیاگ؛ كیا مقدم كو حج تو ہو نہ خدشہ
 انتہى"  جائیاگ كیا نہںي مقدم پر حج فرىض

 .( 12/  5)  املغىن: ديكھںي
 :گیا كیا دريافت سوال ذيل درج سے اہلل رمحہ عثیمني ابن شیخ اور
 ہے، جائز كرنا مؤخر تك بعد كے شادى كو حج يلے كے والے ركھنے استطاعت كیا

 ؟ چھوٹا ہو فتنہ بڑا وہ چاہے ہے شاكر اك فساد و فتنہ نوجوان مںي دور اس كیونكہ
 مںي صورت ىك شہوت اور ورترض شبہ و بالشك " :تھا جواب اك اہلل رمحہ شیخ

 اس پھر تو ہو شہوت ىك قسم شديد مںي انسان جب كیونكہ ہے، اوىل سے حج شادى
 مںي حالت اس وہ اور ہے، ہوىت شامل مںي زندىگ رضوريات ىك اس كرنا شادى يلے كے

 شادى پاس كے اس اور ہو رضورت ىك شادى جسے يلے اس ہے ہى طرح ىك پينے كھانے
 جس سكے، كر شادى سے اس وہ كہ تا ہے جائز ديىن ۃزاك اسے تو ہو نہ مال يلے كے

 بلاس اور كھانا زندىگ رضوريات اپىن وہ كہ تا ہے جاىت دى ۃزاك كو فقري كىس طرح
 .سكے خريد سے مال كے ۃزاك وغريہ
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 وہ پھر تو ہے رضورتمند اور حمتاج اك نكاح وہ تو اگر: كہ ہںي كہتے ہم پر بنا اس
 مںي ہونے فرض حج نے تعاىل و سبحانہ اہلل كیونكہ كرے، ممقد كو شادى پر حج

 .ہے ركھى رشط ىك استطاعت
 ہے فرض كرنا حج اك اہلل بیت يلے كے اہلل پر لوگوں اور " :ہے تعاىل بارى فرمان

 .( 77)  عمران آل"  ہے ركھتا استطاعت ىك جانے تك وہاں جو
 يا كرے شادى سال اس وہ كہ نہںي اہم يلے كے جس ہے نوجوان ايسا وہ اگر يلكن

 ىك كرنے مقدم كو نكاح يہاں كیونكہ ہواگ كرنا مقدم كو حج يلے كے اس تو مںي بعد
 انتہى"  ہے نہںي رضورت

 .( 375/  2)  االسالم منار فتاوى: ديكھںي
 خطرہ اور خدشہ كوىئ يلے اپنے مںي كرنے مؤخر كو شادى آپ اگر پر بنا اس
 فرمائیاگ؛ عطا ابلدل نعم كو آپ اہلل كريں حج پہلے آپ پھر تو كرتے نہںي حمسوس

 .ہے ہوتا شامل مںي فرائض عظیم كے اسالم دين حج فريضہ كیونكہ
 ىك اس تو نہ نہںي، رضورى كرىن پورى مراد ىك وادل اپنے مںي مسئلہ اس كو آپ

 مںي حج كے رضورت كىس بغري كرنا ايسا كیونكہ بعد كے موت ہى نہ اور مںي زندىگ
 .بنےاگ اعثب اك تاخري

 :دوم
 جبائے ىك كرنے مكمل تعلیم اور كرتے راىض كو وادل اپنے آپ كہ تھا چاہیے كو آپ

 ايك كوىئ سے مںي وادلين جب كہ ہے منقول سے اہلل رمحہ امحد امام يلتے، كر شادى
 .ہے واجب كرنا نكاح تو دے حكم بھى

 سے حكم كے يكا كىس سے مںي ان يا وادلين كیا " :ہںي كہتے اہلل رمحہ مرداوى
 ؟(كرنا شادى يعىن) ہے واجب
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: ديں حكم اك كرنے شادى اسے وادلين كے اس اگر: ہںي كہتے اہلل رمحہ امحد امام
 مشقت كو آپ اپنے اسے اور ہو نوجوان وہ پھر يا دوں، حكم اك كرنے شادى اسے مںي تو

 " دوں حكم اك كرنے شادى اسے مںي تو ہو خدشہ اك پڑنے مںي
 انتہى"  ہے ديا قرار برابر كے پڑنے مشقت نفس كو حكم كے وادلين ےن انہوں تو

 .( 14/  8)  االنصاف: ديكھںي
 :سوم
 اس حرج بلكہ كرے، سےحج مال كے بيٹے اپنے باپ كہ نہںي حرج كوىئ مںي اس

 كے حج اگر يلكن كرے، حج سے مال كے دورسے كىس باللك وہ كہ ہے مںي
 كے دورسے كىس كیا تو كرے نہ حج شخص ىئكو اگر پر بنا ىك ہونے نہ اخراجات
 كے ادائیىگ ىك حج كو اس كیا اور نہںي، يا اگ ہو قادر پر اس وہ پر بنا ىك كرنے اخراجات

 ؟ اگ ہو الزم كرنا قبول مال يہ يلے
 :ہے اختالف اك علماء مںي اس
 :ہںي كہتے اہلل رمحہ قدامہ ابن

 وہ ہى نہ اور ہواگ، ںينہ الزم حج پر اس سے كرنے خرچ مال كے دورسے كىس
 دار رشتہ قريىب كوىئ اك اس واال دينے مال وہ چاہے جائیاگ، بن واال استطاعت سے اس
 .دے مال اسے يا دے راہ زاد اور سوارى اسے وہ چاہے اور اجنىب، كوىئ يا ہو

 حج وہ سے جس دے مال اسے بيٹا اك اس اگر: ہے مروى سے اہلل رمحہ شافىع امام
 بغري ادائیىگ ىك حج يلے كے اس كیونكہ ہے؛ الزم كرنا حج پر سا تو ہے سكتا كر

 اىس باللك آئیاگ، الزم كرنا حج اسے يلے اس ہے، ہوىئ ممكن كے رضر اور مشقت كىس
 .ہے ہوىت الزم ادائیىگ ىك حج تو ہو ميرس سوارى اور راہ زاد اگر كہ طرح

 اور راہ زاد " :فرمايا نے وسلم علیہ اہلل صىل كريم رسول كہ ہے يہ ديلل ہمارى اور
 .ہے كرىت واجب حج"  سوارى
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 ہو حاصل يہ سے جس ملكیت ىك اس پھر يا ہے، تعیني ىك ملیكت ىك اس مںي اس
 زاد وہ كہ يلے اس اور ہو، اجنىب كوىئ واال كرنے خرچ اگر كہ ہے يہ ديلل ىك اس جائے،

 حج پر اس يلے اس تو ہے، مالك اك قیمت ىك اس ہى نہ اور نہںي مالك اك سوارى اور راہ
 .دے اخراجات كو وادل اپنے بيٹا اك اس اگر جيسے ہى ايسے باللك ہواگ، نہںي واجب
 اسے ہم اگر اور آتا، نہںي الزم احسان و مشقت كو اس كہ كرتے نہںي تسلیم يہ ہم
 اس كرنا خرچ اور جائیاگ، ہو باطل سے كرنے خرچ كے وادلہ پھر تو لںي كر تسلیم

 انتہى"  ہے رہا جا كیا خرچ يلے كے جس ہے احسان پر شخص
 .( 87/  3)  املغىن: ديكھںي

 :كہ ہوا يہ ماحاصل اك جواب
 پڑنے مںي حرام كو آپ اپنے آپ جب چاہیے كرىن جدلى مںي ادائیىگ ىك حج كو آپ

 كے پڑنے مںي حرام اگر يلكن ديں، كر تاخري مںي شادى اور ہو، نہ خدشہ كوىئ اك
 آپ مںي معاملہ كے كرنے شادى پہلے آپ اور كريں، مقدم شادى مںي صورت ىك خدشہ

 .كريں استغفار و توبہ پر اس ہے ىك نافرماىن ىك وادل اپنے جو نے
 .كرے راہنماىئ صحیح اور فرمائے توفیق كو آپ وہ ہے داع سے اہلل

 . اعلم واہلل


