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 نہںي جائز كرنا سفر اك حج بغري كے حمرم يلے كے عورت

 

 

 مرم مںي گروپ كے عورتوں يا مردوں كیا تو ہو نہ مرم كے جانے ساتھ كے عورت اگر
 ؟ ہے سكىت جا يلے كے عمرہ يا حج عورت بغري كے

 

 ہلل احلمد

 :اول

 ہے كہنا اك علماء بعض ہے آيا چال اختال مںي علماء ہى سے قديم دور مںي مسئلہ اس
 :كہ

 حج مرم بغري وہ ہوں بااعتماد بھى والے جانے ساتھ كے عورت اور ہو امن پر راستہ اگر
 .ہے سكىت كر

 :كہ ہے كہنا اك علماء بعض اور

 تو ہو بھى ساتھ كے افراد بااعتماد اگرچہ نہںي، جائز كرنا سفر اك عورت بغري كے مرم
 ہے،ان يہى مسلك اك اہلل رمحہم امحد امام اور حنیفہ ابو امام ہواگ، نہںي جائز سفر اك اس
 :ہںي ذيل درج دالئل كے

 ہے مروى سے عنہما تعاىل اہلل رىض عباس ابن مںي مسلم صحیح اور خبارى صحیح ـ ا
 :فرمايا نے وسلم علیہ اہلل صىل كریم نىب كہ ہںي كرتے بیان وہ
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 پاس كے اس مںي خلوت شخص كوىئ ہى نہ اور كرے، مت سفر عورت بغري كے مرم "
 .ہو ساتھ مرم اك عورت كہ يہ اال جائے

 ہے،اور اك جانے ساتھ كے لشكر فالں فالں ارادہ تو مريا: كیا عرض نے شخص ايك تو
 ؟ ہے چاہىت جانا پر حج بیوى مريى

 :فرمايا نے وسلم علیہ اہلل صىل كریم رسول تو

 " جاؤ ساتھ كے بیوى اپىن تم "

 ( 3133) نمرب حديث مسلم صحیح(  3671)  نمرب حديث خبارى صحیح

 نے وسلم علیہ اہلل صىل كریم نىب كہ ہںي كرتے بیان عنہ تعاىل اہلل رىض ہریرہ ابو ـ ب
 :فرمايا

 رات ايك بغري كے مرم يلے كے عورت واىل ركھنے پرايمان دن كے آخرت اور تعاىل اہلل "
 " ہے نہںي حالل كرنا سفر اك دن اور

 (. 311)  نمرب حديث مسلم صحیح(  3311)  نمرب حديث خبارى صحیح

 خدرى سعید ابو(  126)  نمرب حديث ىك مسلم اور(  3311)  نمرب حديث ىك خبارى اور
 .ہںي الفاظ كے سفر كے دن دو مںي جس ہے مروى سے عنہ تعاىل اہلل رىض

 :ہںي كہتے اہلل رمحہ حجر ابن حافظ



 

4 

 تعاىل اہلل رىض ہریرہ ابو اور دن دو مںي حديث ىك عنہ تعاىل اہلل رىض خدرى سعید ابو "
 ابن اور ہںي، مروى روايات بھى عالوہ كے اس اور ہے، قید ىك دن ايك مںي حديث ىك عنہ
 روايات بھى اور سے ان اور ہے، قید ىك يوم تني مںي حديث ىك عنہما تعاىل اہلل رىض عمر

 .ہںي مروى

 كیا عمل پر اطالق مںي مسئلہ اس نے كرام علماء اكرث پر بنا ىك اختالف كے تقیید اس
 .ہے

 :ہںي كہتے تعاىل اہلل رمحہ نووى امام اور

 اك عورت سے اس تو جائے ديا نام اك سفر جسے بلكہ نہںي، ظاہر اك اس مراد سے حتديد "
 پر مفہوم كے اس يلے اس ہے متعلق كے واقع امر تو حتديد ہے، منع كرنا سفر مرم بغري

 .جائیاگ كیا نہںي عمل

 :ہے كہنا اك منري ابن اور

"  ہںي ہوىئ وارد حتديدات خمتلف سے اعتبار كے والوں كرنے سوال پر مقامات خمتلف ان
 .انتہى

 (. 67/  3)  ابلارى فتح: ديكھںي

 :دوم

 :ہںي ذيل درج دالئل كے قائلني كے وجوب عدم كے مرم

 :كہ ہںي كرتے بیان عنہ تعاىل اہلل رىض حاتم بن عدى ـ ا
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 فقر اور آيا پاس كے آپ شخص ايك كہ تھا پاس كے وسلم علیہ اہلل صىل كریم نىب مںي "
 .ىك شاكيت ىك ڈاكوؤں مںي راستے نے اس اور آيا شخص اور ايك پھر ىك، شاكيت ىك فاقہ و

 :لگے فرمانے وسلم علیہ اہلل صىل كریم نىب تو

 ؟ ہے ديكھا ةحري نے تم كیا: عدى اے

 گیا بتايا جمھے متعلق كے اس يلكن نہںي، تو ديكھا اسے نے مںي: كیا عرض نے مںي
 .ہے

 :فرمايا نے وسلم علیہ اہلل صىل كریم نىب تو

 اك كعبہ چل سے ةحري عورت اكیىل كہ گے ديكھو تم تو ہوىئ ملىب زندىگ تريى اگر "
 " ہواگ نہںي ڈر اك اور كىس كے ڈر كے اہلل سوائے اسے اور كرےىگ طواف

 چلىت عورت سے ةحري كہ ديكھا نے مںي: كہ ہںي كرتے بیان عنہ تعاىل اہلل رىض عدى
 " ڈرىت نہ سے اور كىس عالوہ كے اہلل وہ اور كرىت طواف اك كعبہ كر جا اور

 (. 1333)  نمرب حديث خبارى صحیح

 .ہںي كہتے كو عورت ةالظعین

 :كہ ہے جاتا ديا يہ جواب اك استدالل اس
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 دى خرب ىك ہونے وقوع كے معاملہ اس تو سے جانب ىك وسلم علیہ اہلل صىل كریم نىب
 جائز وہ بلكہ ہے، بھى جائز اكم كہ نہںي يہ معىن اك خرب ىك ہونے كے اكم كىس ہے، گىئ
 .ہے ہوتا سے اعتبار كے دالئل رشىع تو يہ بھى، ناجائز اور ہے، سكتا ہو بھى

 اور رشاب قبل سے قیامت كہ ہے دى خرب نے وسلم علیہ اہلل صىل كریم رسول كہ جيسا
 .ہںي سے مںي گناہوں كبريہ اور حرام امور يہ اور جائیاگ، ہو زیادہ اور اعم قتل اور زنا

 عورتںي بعض كہ حىت جائیاگ، پھیل امان و امن: كہ ہے يہ مقصود سے حديث چناچنہ
 نہںي يہ مقصد اك اس ىگ، لگںي كرنے سفر ہى اكیىل مرم بغري ہوئںي يلىت اكم سے جرات

 .ہے جائز كرنا سفر مرم بغري اك اس كہ

 :ہںي كہتے تعاىل اہلل رمحہ نووى امام

 يہ ہے دى خرب ىك نشاىن اور عالمت ىك قیامت بھى جو نے وسلم علیہ اہلل صىل كریم نىب
 كر تعمري بلڈنگںي اونىچ اونىچ اك چراہوں كیونكہ ہے، مذمت قابل يا حرام وہ كہ نہںي
 يہ شبہ و شك بال ہواگ، نگران اك عورتوں چپاس مرد ايك اور فرواىن، ىك مال اور يلنا،

 نہںي، رشط كوىئ ىك چزي اس عالمت اور ہںي، عالمتںي ىك قیامت تو يہ بلكہ نہںي، حرام
"  اعلم واہلل. ہںي سكىت ہو سب وغريہ واجب اور حرام اور مباح اور رش، اور خري وہ بلكہ
 .انتہى

 علماء مںي رشط ىك مرم يلے كے عورت مںي سفر يلے كے حج كہ چاہیے ہونا بھى اك اس
 اتفاق اك كرام علماء سب مںي حج نفىل يلكن ہے، مںي حج فرىض تو اختالف اك كرام

 .سكىت كر نہںي سفر اك حج نفىل عورت بغري كے خاوند يا مرم بغري كہ ہے

 (. 17/  36)  ةالفقھی ةاملوسوع: ديكھںي
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 :ہے كہنا اك كرام علماء كے كمیىٹ فتوى مستقل اور

 مرم يلے كے اس كیونكہ ہوتا، نہںي ہى فرض حج پر اس نہںي مرم اك عورت جس "
 ىك پہنچنے تك وہاں اور ہے، شامل مںي استطاعت ىك پہنچنے تك اہلل بیت ہونا اك

 .ہے شامل مںي رشوط ىك ہونے فرض حج استطاعت

 :ہے فرمان اك وتعاىل سبحانہ اہلل

 ىك پہنچنے تك وہاں جو ہے فرض كرنا حج اك اہلل بیت يلے كے تعاىل اہلل پر لوگوں اور﴿ 
 (. 16)  عمران آل﴾ ركھے استطاعت

 اور نہںي؛ جائز كرنا سفر اك وغريہ حج بغري كے خاوند يا مرم بغري يلے كے عورت اور
 مذكورہ اور ہے، يہى قول اك الرائے اصحاب اور منذر، ابن اسحاق، امحد، خنىع، حسن،

 ىك كرنے سفر كو عورت مرم بغري مںي جن احاديث وہ ىك السالم علیہ نىب اور آيت باال
 .ہے قول يہى بھى صحیح پر بنا ىك ہے گىئ ىك ممانعت

 ہر اور ہے، ىك خمالفت ىك اس نے اہلل رمحہم اوزاىع اور شافىع، امام مالك، امام يلكن
 ظاہر: ہںي كہتے منذر ابن ملىت، نہںي ديلل كوىئ ىك جس ہے لاگىئ رشط ايىس نے ايك

"  ہے نہںي ديلل كوىئ پاس كے ان ىك جس ہے لاگىئ رشط ايىس كے كر ترك كو حديث
 .انتہى

 (. 13 - 13/  33)  واالفتاء ةالعلمی للبحوث ةادلائم ةاللجن فتاوى: ديكھںي

 :ہے كہنا بھى يہ اك علماء كے كمیىٹ
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 نہںي، جائز كرنا سفر اك حج بغري كے مرم يا خاوند يلے كے عورت كہ ہے يہى صحیح "
 يلے كے اس سكىت، كر نہںي سفر مرم بغري ساتھ كے عورتوں بااعتماد عورت يلے اس
 اس بلكہ ہے، نہںي جائز كرنا سفر ساتھ كے وغريہ وادلہ يا خالہ يا پھوپھى، اپىن مرم بغري
 .ہے رضورى ہونا مرم اور كوىئ يا خاوند اك اس ساتھ كے

 ہے مںي حالت اس وہ تك جب تو ملتا نہںي مرم كےيلے جانے لے ساتھ اپنے اسے اگر اور
 .انتہى"  ہوتا نہںي فرض حج پر اس

 (. 12/  33)  واالفتاء ةالعلمی للبحوث ةادلائم ةاللجن فتاوى: ديكھںي

 . اعلم واہلل


