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 پرجانا حج اک بیمارشخص

 

 

 قبول اسالم سے مدت کچھ دوست ايک مریا ہوں غریمسلم یلکن جاپاین ايک مںی
 بڑا بہت مںی ٹانگ ايک یک اس یلکن ہے چاہتا کرنا ادا حج فريضہ اوراب ہے کرچاک

 ؟ ہے کرسکتا حج وہ توکیا سکتا چل بغرینہںی کے بیساکھی پروہ بنا یک جس ہے زخم

 

 ہلل احلمد

 : ہے فرمايا مںی عزيز کتاب نےاپین وتعاىل سبحانہ اہلل

 یک جانے تک وہاں جوبھی ہے فرض کرنا حج اک اہلل پربیت لوگوں یلے کے تعاىل اوراہلل}
 آل{ ہے پرواہ بے سے جہانوں سب تعاىل تواہلل کفرکرے اورجوکويئ رکھے استطاعت

 ۔(  79)  عمران

 سواری اییس مںی استطاعت:  کہ ہے يہ الکم مںی بارہ کے استطاعت یک کرام اورعلماء
 اک اورجن وعیال اہل اپنے اک مدت یک غریموجودیگ اوراپین پہنچائے تک مکہ جواسے
 کےبعد ادائیگي یک قرض ذمہ چھوڑنےاوراپنے خرچہ اک ان ہے الزم ذمہ کے اس خرچہ

 طرح اورایس ، ہے شامل مںی استطاعت بھی اورصحت ہونا بھی خرچہ اک آنےجانے مکہ
 ۔ ہے رشط بھی موجودیگ یک حمرم یلے کے عورت

 کچھ يہاں توہم ہے مںی بارہ کے صحت مسئلہ اک دوست مسلمان آپکے اورجبکہ
 : ہںی کرتے حبث مںی بارہ کے اوراس ديررکتے
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 صحت سے السبیل کہ ہے قول اک تعاىل اہلل رمحہ عکرمہ تفسریمںی یک باالآيت مندرجہ
 ۔(  97)  نمرب آيت عمران آل ۃسور کثری ابن تفسری:  ديکھںی ۔ ہے مراد

 وجوب کے حج بھی ہںی روکیت سے جوحج سےسالمیت عیوب اوران امراض یک بدن لھذا
 آفت دائیم کیس يا ہو مريض ابدی شخص اگرکويئ لھذا ، ہے ہویت شامل مںی رشوط یک
 نہ جگہ دورسی سے جگہ جوايک بسرتپرہو ہويا بوڑھا عمراک پھربڑي شاکرہويا اک

 ۔ نہںی فرض ادائیگي یک حج پرفريضہ اس جاسکے

 کويئ ہواوراسے اداکرسکتا حج سے اورمدد تعاون کے دورسے کیس اورجوشخص
:  ديھکںی ۔ ہویگ واجب ادائیگي یک حج پرفريضہ میرسہوتواس بھی مدداگراورمعاون

 ۔(  43/  79)  ةالفقھی ةاملوسوع

 : ہںی کہتے تعاىل اہلل کثریرمحہ ابن

 : ہںی اقسام کيئ یک استطاعت

 کیس اوقات اوربعض ، ہے ہوتا استطاعت صاحب ہی خود توشخص اوقات بعض
 مںی احاکم کتب کہ جیسا ہے ہوتا استطاعت کرصاحب مل ساتھ کے شخص دورسے

 ۔ ہے موجود بیان اک اس

 ۔(  79)  نمرب آيت عمران آل ةسور کثری ابن تفسری:  ديکھںی

 امید یک شفايایب سے ہوجس الحق اوربیماری آفت اییس کوکويئ شخص کیس اورجس
 پرروانہ کوحج نائب دورسے کیس سے جانب اپین وہ کہ ہے واجب یلے کے اس نہںی

 ہے ہوسکیت ہوجوزائل الحق اورآفت بیماری اییس جسے شخص ایسا یلکن ، کرے
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 ہوجائے زائل آفت وہ اورجب چاہیے کرنا انتظار تواسے ہو امید یک شفايایب سے اوراس
 بناناجائزنہںی اپنانائب یلے کے حج یلے کے اوراس کرے ادا حج فريضہ خود بنفسہ تووہ

 ۔ کرے ادا حج سے طرف یک جواس

 ۔(  43/  79)  ةالفقھی ةاملوسوع:  ديکھںی

 ہوجاتا واضح بھی جواب اک سوال کے پرآپ بنا یک الکم کردہ بیان سطورمںی اوپریک لھذا
 ، بتاديں جواب کويہ دوست مسلمان اپنے آپ کہ ہے گزارش عزيزسے سائل لھذا ، ہے

 دين جوکہ مسئلہ اس نے آپ کہ ہوں شکرگزار اک پرآپ اہتمام کے سوال اس اورمںی
 ۔ ہے چاہا کرنا معلوم حکم رشیع اک ہے متعلقہ کے رکن پاچنويں کے اسالم

 عظیم کواس اورآپ دوں دعوت یک اسالم کودين آپ کہ سمجھتاہوں فرصت اسے اورمںی
 آپ ہے قافلہ اک اورسالمیت اسالم جوکہ دوں دعوت یک ہونے شامل مںی قافلہ کے حق اور

 ۔ ہوجائںی شامل مںی اس بھی

 . اعلم واہلل


