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 کرنا سایہ سے اورچھرتی رسڈھانپنا مںی حالت یک احرام

 

 

 وہ ، ہے جائز رسڈھانپنا ساتھ کے چھرتی کےیلے چبنے سے دھوپ حج دوران کيا
 ؟ ہوں ہوئے چھوڑے اورہاتھ جائے پررکھی کندھے چھرتی کہ طرح اس

 

 ہلل احلمد

 : اول
 حرام ڈھانپنا رس یلے کے مرد مںی حالت یک احرام کہ ہںی پرمتفق اس کرام علماء

 ہے فرمان مںی کےبارہ شخص اس اک وسلم عليہ اہلل صیل نیب دیلل یک اوراس ، ہے
 ۔ تھا ہوا فوت مںی احرام حالت مںی عرفات جوميدان
 : فرمایا نے آپ
 خوشبونہ اوراسے پہناؤ کفن ہی مںی وکڑپوںاورد دو غسل سے اوربریی پاین اسے) 

 حالت یک کہنے تلبيہ اسے تعایل اہلل روزقيامت کيونکہ ڈھانپو رس اک اس ہی اورنہ لاگؤ
 ۔ ( 7622)  نمرب حدیث مسلم صحيح(  7621)  نمرب حدیث خباری صحيح(  اگ اٹھائے مںی

 ۔ ڈھانپو کونہرس کے اس کہ ہے معین اک(  راسہ والختمرو)  استعمال مںی اورحدیث
 اے کہا نے شخص ایک کہ ہںی کرتے بيان عنہما تعایل اہلل عمرريض بن اورعبداہلل

 تورسول ؟ اگ کرے تن زیب بلاس کونسا حمرم وسلم عليہ اہلل صیل رسول کے تعایل اہلل
 : فرمایا نے وسلم عليہ اہلل صیل اکرم

 ٹویپ ہی اورنہ پہنے مہاورپاجا سلوار وہ اورنہ پگڑي ہی اورنہ پہنے قميص تووہ نہ) 
 ۔ ( 7711)  نمرب حدیث مسلم صحيح(  7456)  نمرب حدیث خباری صحيح ۔(  اورموزے
 ہی ساتھ کے قميص مںی جس ہے بلاس اک مغرب اہل برنس(  والالربنس: )  قولہ

 ۔ ہے ہویت ہويئ سیل ٹویپ
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 : دوم
 : ہںی اقسام کيئ یک رسڈھانپنے کے حمرم
 مثال ، ہو ہويئ اورمیل متصل رسسے کے جواس ڈھانپے سے چزي اییس وہ:  قسم پہیل

 دونوں باال مندرجہ دیلل یک ہونے حرام کے اوراس ہے حرام تویہ ، وغریہ پگڑی ، ٹویپ
 ۔ ہںی حدیثںی

 ہويئ اورمیل متصل کےساتھ رس کے جواس رسڈھانپے سے چزي اییس:  قسم دورسی
 ۔ نہںی حرج کويئ مںی اس ، وغریہ چھت یک اگڑی ، خيمہ ، چھرتی مثال ہو نہ

 حجة مںی کہ ہںی کریت بيان عنہا تعایل اہلل ريض حصنی ام کہ ہے یہ دیلل یک اس
 کو عقبہ مجرہ نے انہوں جب ، تھی ساتھ کے وسلم عليہ اہلل صیل اکرم رسول مںی الوداع

 بالل ساتھ کے اوران دیکھا ہوئے جاتے سے پروہاں سواری اپین انہںی نے تومںی یک ریم
 نے اوردورسے تھا کوچالرہا سواری یک ان ایک تھے(  عنہما تعایل اہلل ریض)  مہاوراسا
 مسلم صحيح ۔ تھا رکھا اٹھا رسپرکڑپا کے وسلم عليہ اہلل صیل اکرم پررسول بنا یک سورج
 ۔ ( 7621)  نمرب حدیث

 : ہںی کہتے تعایل اہلل رمحہ نووی امام
 جوازپایا اک ڈھانپنے سے غریہو رسکوکڑپے اپنے یلے کے آدیم حمرم مںی حدیث اس

 اھـ ۔ ہے یہی بھی مذھب اک کرام اورمجہورعلماء ہمارا ہے، جاتا
 : ہںی کہتے تعایل اہلل رمحہ عثيمنی ابن اورشيخ

 اھـ ۔ ہے ہی طرح یک پرچھرتی طور مکمل اوریہ
 : ہںی کہتے عنہ تعایل اہلل رمحہ باز ابن اورشيخ

 مںی کرنے استعمال چھرتی کےیلے نےچب سے تمازت یک پرسورج آدیم والے احرام
 اھـ ۔ ہے جاتا بیٹھا نيچے کے چھت یک اوراگڑی خيمہ طرح جس ، نہںی حرج کويئ

 ۔ ( 774/  71)  باز ابن فتاوی:  دیکھںی
 : اٹھانا رسپرسامان:  قسم تیرسی
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 ، ہوتا نہںی رسڈھانپنا مقصد اغبلا مںی اس کيونکہ نہںی حرج کويئ مںی اس
 ۔ ہواگ حرام ہوتویہ رسڈھانپنا مقصد بھی مںی اٹھانے سامان اگر یلکن

 : کہتےہںی تعایل اہلل رمحہ باز ابن شيخ
 وغریہ کھانا کويئ طرح جس ، ہوتا نہںی شامل مںی رسڈھانپنے حرام اٹھانا سامان

 بندوں اپنے نے وتعایل سبحانہ اہلل کيونکہ توپھر بنائے نہ حيلہ اوراسے رسپراٹھائے اپنے
 ابن فتاوی:  دیکھںی اھـ ۔ ہے دیا قرار حرام کرنا حيلہ کےیلے ارتکابکے فعل پرحرام

 ۔ ( 774/ 71)  باز
 رمحہ عثيمنی  ابن شيخ تایلف(  41 - 46)  والعمرة احلج مناسک(  751-757/  1)  املمتع الرشح:  دیکھںی

 ۔ اہلل
 . اعلم واہلل


