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 ہے ذمہ کے خاوند خرچہ اک حج کے بیوی کیا

 

 

 بیوی پراپین اس توکیا ہوتو مال یلے کے کرانے کوحج بیوی پاس کے اگرمسلمان کیا
 ؟ ہے واجب کرانا کوحج

 

 ہلل احلمد

 کرنا برداشت چہخر اک کوحج پربیوی اس بھی باوجود کے ہونے مادلار کے خاوند
 وہ اوراگر اگ ملے وثواب اجر اسے پر جس ہے اورافضل مستحب يہ بلکہ ، نہںی واجب

 ۔ نہںی گناہ کوئ اسے تو کرتا نہںی اکم يہ
 ، ہے کیا واجب اسے ہی نے نبویہ سنت ہی اورنہ نے جمید توقرآن نہ کہ یلے اس

 ہے حق ہی اک بیوی خالصتا رصف جوکہ ہے کیا مقرر مہر یلے کے بیوی نے اوراسالم
 ۔ ہے دی اجازت یک کرنے ترصف مںی مال اپنے اوراسے

 طریقے اوراحسن اچھے پر بیوی وہ کہ ہے کیا واجب ذمہ کے خاوند نے رشیعت
 نہںی واجب بھی کرین ادا ديت یک اس نے رشیعت پر خاوند اورپھر کرے خرچ سے

 اک حج ہی اورنہ ںینہ واجب پر خاوند بھی زاکة سے جانب یک بیوی طرح ایس کیااور
 ۔ بھی وغریہ خرچہ

 : گیا کیا سوال ذيل مندرجہ سے تعایل اہلل رمحہ عثیمنی ابن شیخ
 کرنے حج سے طرف یک کواس کیس اورخاوند ۓہوجا فوت بغری کیے حج بیوی اگر

 ؟۔۔۔۔۔۔ ہواگ حاصل کواجروثواب خاوند توکیا ۓبنا وکیل پر
 : تھا جواب اک تعایل اہلل رمحہ شیخ

 وہ کہ تا کرے حج خود سے جانب یک بیوی شدہ فوت خاوند کہ ہے يہ وت افضل
 ۔۔۔ کرسکںی پرادا طور کوصحیح مناسک کردہ واجب
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 واجب پر توخاوند مسئلہ اک وجوب اوررہا کہ ہںی کہتے آگے مںی جواب ایس پھر
 ۔ ہے نہںی

 ۔ ( 975)  نمرب سوال(  43)  نمرب(  الشہری اللقاء)  مالقات ماہانہ
 زندیگ یک اس طرح ایس تو نہںی واجب پر خاوند سے جانب یک بیوی شدہ فوت توجب

 ۔ نہںی واجب کرانا حج کو بیوی پر اس بھی مںی
 اعتبار کے بہرتی اورمعارشیت نییک یلکن ، سے اعتبار کے ہونے واجب توتھا يہ

 تعایل اہلل اورپھر ہواگ حاصل اجروثواب تواسے ہے کرتا اکم يہ اگروہ کہ ہے يہ سے
 خاوند وثواب اجر اک کےحج اس تعایل تواہلل کرتا نہںی ضائع اجروثواب اک حمسننی
 ۔ اگ کودے

 حج کے بیوی مںی حالت اس پر خاوند: مثال کہ ہے کیا ذکر يہ نے اہلل رمحہم فقھاء
 کرکے مجاع زبردسیت قبل سے اول حتلل ساتھ کے بیوی نے اس جب ہے واجب خرچہ اک

 ۔ ہو کیا فاسد حج اک اس
 : ہے کنہا اک زیدان عبدالکریم خشی

 خرچہ اک حج کے بیوی وہ کہ نہںی يہ کےذمہ خاوند سے مںی حقوق کے بیوی
 ۔(  777/  2)  املراة احاکم یف املفصل ۔ کرے رشاکت مںی خرچہ کے اس يا کرے برداشت

 اک توان گیاتو کیا سوال مںی بارہ کے مسئلہ اس سے تعایل اہلل رمحہ ابلاین اورعالمہ
 : تھا بجوا

 ہے مںی بارہ کے توخاوند يہ ، نہںی واجب کرنا ادا خرچہ اک حج کے بیوی پر خاوند
 واجب حج پر توعورت ہے اکیف یلے کے جوحج ہو مال اتنا پاس کے عورت اگر یلکن

 ۔ ہے نہںی واجب حج پر تواس نہںی مال پاس کے اس اوراگر ، ہواگ
 . اعلم واہلل


