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  مصنف: آيۃ العظمی سيد علی حسينی سيستانی دام ظلہ

  وجوب حج

  ہر صاحب شرائط مکلف پر حج واجب ہے جو کہ قرآن و سنت قطعيہ سے ثابت ہے ۔(شرائط کا بيان آگے آئے گا ) 
حج ارکان دين ميں سے ايک رکن ہے اور ا س کا وجوب ضروريات دين ميں سے ہے ۔حج کے وجوب کا اقرار کرتے 

ا ترک کرنا گناه کبيره ہے جب کہ خود حج کا انکا ر اگرکسی غلطی يا شک شبہ کی وجہ سے نہ ہو تو ہوئے اس ک
  کفرہے ۔پروردگار عالم قرآن مجيد ميں ارشاد فرماتاہے : 

  و علی الناس حج البيت من استطاع اليہ سبيال و من کفر فان هللا غنی عن العالمين 
ليے خانہ کعبہ کاحج کريں جنہيں وہاں تک پہنچنے کی استطاعت ہو ۔او  اور لوگوں پر واجب ہے کہ محض خدا کے

شيخ ) ٩٧جس نے استطاعت کے باوجود حج سے انکا ر کيا تو خد اسارے جہاں سے بے نياز ہے ۔ (آل عمران آيت 
و شخصکلينی رحمةهللا عليہ معتبر ذرائع سے حضرت امام جعفر صادق سے روايت کرتے ہيں کہ امام نے فرما يا کہ ج

حج االسالم کيے بغير مرجائے جب کہ ا س کا حج نہ کرناکسی قطعی ضرورت ،بيماری يا حکومت کی طرف سے 
  رکاوٹ نہ ہو تو وه يہودی يا نصرانی موت مر ا۔ 

اس موضوع پر بہت زياده روايتيں ہيں جو حج کے وجوب پر داللت کرتيں ہيں مگر ہم اختصار کے خاطر ان کو پيش 
  ر اپنے مقصدکی خاطر مذکوره باالآيت اور روايت پر ہی اکتفاکريں گے ۔ نہيں کر تے ۔او

شريعت مقدسہ ميں ہر مکلف پر حج ايک مرتبہ واجب ہے جسے حج االسالم کہا جاتاہے ۔بعض اوقات ممکن ہے کہ حج 
کا بيان ايک يا زياده مرتبہ واجب ہو جائے مثال کسی کے بدلے حج کرنے يا اجير وغيره بنے کے صورت ميں ۔جس 

  آگے آئے گا۔ 
۔جب شرائط ثابت ہونے کی صور ت ميں حج واجب ہوجائے ۔توحج واجب فوری ہے ۔لہذا استطاعت کے ١مسئلہ نمبر 

پہلے سال ہی حج کی ادائيگی واجب ہے چنانچہ اگر مکلف پہلے سال حج نہ کرے تودوسرے سال انجام دے ۔اسی طرح 
  وجوب باقی رہے گا ۔حج کے واجب فروی ہونے کی دو صورتيں ہيں ۔ آئنده سالوں ميں عدم ادائيگی کی صورت ميں 

  ۔جيساکہ علماء ميں مشہور ہے کہ واجب فروی ہونا شرعی ہے ۔ ١
  ۔احتياط کی بنا پر واجب فوری ہونا عقلی ہے ۔تاکہ واجب ميں بالعذرتاخير کی وجہ سے عذا ب کا مستحق نہ ہو ۔ ٢

ور ت اقوی ہے لہذا اگر اطمينان نہ ہونے کے باوجود کہ آئنده حج انجامان ميں سے پہلی صور ت احوط اور دوسری ص
دوں گا پھر بھی جلدی نہ کرے تو اگر بعد ميں انجام دے بھی دے تو گستاخ قرار پائے گااور عدم ادائيگی کی صورت 
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  ميں گناه کبيره کا مرتکب ہو گا ۔ 
تيار کرنا ضروری کہ حج کو وقت پر ادا کيا جب حج واجب ہو جائے تو اسکے مقدمات ووسائل کو اس طرح )١(

جاسکے ۔اگر قافلے متعدد ہوں اور اطمينان ہو کہ جس کے ساتھ بھی جاؤں گا حج ادا ہوجائيگاتو مکلف کو اختيار ہے کہ
جسکے ساتھ مرضی ہو جائے اگرچہ بہتر يہ ہے کہ جسے کے ساتھ زياده اطمينان ہو اسکے ساتھ کے جائے اور ايسے 

اتھ تاخير کرنا جائز نہيں ہے سوائے اسکے کہ اطمينان ہو کہ دوسراقافلہ مل جائے گا جس کے ساتھ جانا قافلے کے س
  اور حج کرنا ممکن ہو گااسی خشکی ،بحری اور ہوائے راستے سے جانے کے بارے ميں بھی يہی حکم ہے ۔ 

اس اطمينان کے ساتھ کہ تاخير اگر استطاعت ہونے کے بعد اسی سال حج پر جانا واجب ہوجائے اور کوئی شخص )٣(
کے باوجود اسی سال حج کرسکے گا جانے ميں تاخير کرے ليکن اتفاقا کسی تاخير کے وجہ سے حج نہ کرسکے تو 

تاخير کرنے ميں معذورشمار ہوگا اور اظہر يہ ہے کہ حج اس کے ذمہ ثابت نہ ہو گا اسی طرح دوسرے ان تمام موارد 
نہ سکے تو معذور سمجھا جائے گا بشرطيکہ اسکی طرف سے کوئی کوتاہی نہ  ميں اگر کسی اتفاقکی وجہ سے حج

  اور کمی ہوئی ہو ۔ 

  شرائط وجو ب حج
  
  ۔بلوغت :١

نابالغ پر حج واجب نہيں ہے چاہے وه قريب بلوغ بھی کيوں نہ ہو لہذااگر بچہ حج کرے تو يہ حج ،حج االسالم کی کفايت
  حج صحيح ہے ۔ نہ کرے گا اگرچہ اظہر يہ ہے کہ اسکا 

جب ايک بچہ گھر حج کرنے کے ليے نکلے اور ميقات پر احرام باندھے سے پہلے بالغ ہوجائے اور مستطيع بھی )۴(
ہوجائے جاہے استطاعت اسی جگہ حاصل ہوئی ہو تو بال اشکال اس کاحج ،حج االسالم شمار ہوگا اسی طرح اگر احرام 

و جائے تو اپنے حج کوتما م کرے اور اقوی يہ ہے کہ يہ حج بھی حج باندھے سے پہلے مزدلفہ وقوف سے پہلے بالغ ہ
  االسالم شما ر ہوگا۔ 

اگر کوئی اپنے آپ کو نابالغ سجھتے ہوئے مستحب حج کرے اور حج کے بعد يا حج کے درميان پتہ چلے کہ وه بالغ)۵(
  ہے تو يہ حج ،حج االسالم شمار ہوگا لہذا اسی کو کافی سمجھے ۔ 

پر حج کرنا مستحب ہے ليکن بعيدنہيں کہ اسکی حج صحيح ہونے ميں اسکے ولی کی اجازت شر طہ ہو  مميز بچے)۶(
  جيساکہ فقہاء کے درميان مشہور ہے ۔ 

بالغ شخص کے حج صحيح ہونے ميں والدين کی اجازت مطلقانہيں ہے ليکن اگر اسکے مستحب حج پر جانے سے )٧(
استے کے وه جو خطرات اسے پيش آسکتے ہيں ان سے وه ڈرتے ہوں ماں پاب ميں سے کسی ايک کو اذيت ہو مثالر

  اوراس بناپر انہيں اذيت ہو تو اس شخص پر حج کے ليے جانا جائز نہيں ہے ۔ 
غير مميز بچے يا بچی کے ولی کے لئے مستحب ہے کہ وه ان کو حج کرائے اس طرح کہ انکو احرام باندھے اس ) ٨(

ئے اور اگر وه بچہ يا بچی سيکھنے کے قابل ہوں (يعنی جو بزی انہيں کہنے کو کہيں کو تلبيہ کہلوائے اور تلبيہ سکھا
کہہ سکيں )اور اگر سيکھانے کے قابل نہ ہوں تو خو د انکی جانب سے تلبيہ کہے اور احرام والے شخض کا جن 

م فخ تک بچے چيزوں سے بچنا واجب ہے بچے ولی کے ليے جائز ہے کہ اگر وه فخ کے راستے سے جارہاہو تومقا
کے سلے ہوئے کپڑے يا جو انکے حکم ميں آئے انہيں اتارنے ميں تاخير کرے ،افعال حج ميں سے جنہيں يہ بچہ يا 

بچی انجام دے سکتے ہواسکو انجام دينے کو کہے اور جو انجام نہ دے سکتے ہوں ان کو خود ولی اس کی نيابت ميں 
سعی کرائے ،عرفات اور مشعر ميں وقوف کراے ،اگر بچہ  انجام دے ،اس کو طواف کرے صفا مروه کے درمياں

يابچی رمی (کنکرمارنے )کرناے پر قادرہوں تو اسے رمی کرنے کو کہے اور قادر نہ ہوں تو اس کی طرف سے خود 
  رمی کرے نماز طواف پڑھے ،سر مونڈھے اور ديگر اعمال کا بھی حکم يہی ہے ۔ 

  نا سکتاہے چاہے خوداحرام پہنے ہوئے بھی ہو ۔ غير مميز بچے کا ولی بچے کو احرام پہ)٩(
احرام يہ ہے کہ ولی ،جس ) غير مميز بچے کو حج کرانامستحب ہے وه شخص جس کے پاس بچے کی ديکھ بھا )١٠(

  ل اور سرپرستی کا اختيار ہو چاہے وه ما ں باپ ہوں يا کو ئی اور جس کی تفصيل "کتاب النکاح "ميں موجود ہے ۔ 
اجات اگر وپن ميں رہنے سے زياده ہوں تو زائد مقدارولی کے ذمے ہوگی ليکن اگر بچے کی بچے کے اخر)١١(

حفاظت کی خاطر يا مصلحتاساتھ لے جانا مقصود ہو اور حج کے اخراجات ،سفر کے خرجات کی نسبت زائدہوں تو 
  بچے کے مال سے صرف سفر کے خراجات اداکيے جاسکتے ہيں ،حج کے اکراجات نہيں ۔ 
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مميز بچے کی قربانی کا خرچہ ولی کے ذمہ ہے اسی طرح بچے کے شکار کا کفاره نھی ولی کے ذمہ ہے  غير)١٢(
ليکن وه کفارات جو موجبات کفاره کو عمداانجام دينے کی وجہ سے ہوتے ہيں ظاہر يہ ہے کہ بچے کے انجام دينے کی 

يگی نہ ولی کے ذمہ ہے اور نہ ہی بچہ کے مال وجہ سے نہيں ہوتے چاہے بچہ مميز کيوں نہ ہو لہذا ان کفارات کی ادائ
  سے نکالنا واجب ہے ۔ 

  
  ۔عقل :٢

ديوانے شخص پر حج واجب نہيں ہے ليکن جسے ديوانگی کے دورے پڑتے ہوں اور اسکے ٹھيک ہونے کا زمانہ اتنا 
اس پر حج واجب ہے  ہو کہ حج سے متعلق ابتدائی امور اور افعال حج انجام دے سکتاہو مزيد يہ کہ مستطيع بھی ہو تو

چاہے باقی اوقات ميں ديوانہ رہے اسی طرح ديوانگی ايام حج ميں ہوتی ہے تو واجب ہے کہ صحت کی حالت ميں نائب 
  مقرر کرے ۔ 

  
   ۔آزادی :٣

  
   ۔استطاعت :۴

  اس ميں چند چيزيں معتبرہيں ۔ 
ينے کے لئے وقت کافی ہو لہذا اگر مال الف)وقت وسيع ہو يعنی مقدس مقامات (مکہ) پر جانے اور واجب اعمال انجام د

يا باقی شرائط ايسے وقت ميں حاصل ہوں کہ مکہ جانے اور واجب اعمال بجاالنے کے لئے وقت کافی نہ ہو يا وقت تو 
وسيع ليکن اتنی ز حمتيں ہوں جو عام طور پر برداشت نہيں کی جاتيں تو حج واجب نہيں ہو گا اس صورت ميں مال کو 

ميں ديکھيں (ب) جسمانی صحت اور توانائی  ٣٩بھالنے کے واجب ہونے سے متعلق حکم مسئلہ اگلے سال تک سن
رکھتا ہولہذا اگر بيماری يا بڑھاپے کی وجہ سے مقامات مقدسہ (مکہ) جانے کی قدرت نہ رکھتا ہو يا سفر کر سکتا ہو 

جام دے سکے يا وہاں ٹھہرنا اس کے لئےمگر وہاں مثال شديد گرمی کی وجہ اتنی مدت ٹھہر نہ سکتا ہو کہ اعمال حج ان
ميں مذکوره تفصيل کے  ۶٣شديد زحمت اور تکليف کا سبب بنتا ہو تو اس پرخود حج پر جانا واجب نہيں ليکن مسئلہ 

  مطابق نائب بنانا واجب ہو جائے گا 
ن و مال و عزت کا خطره (ج) راستہ خالی ہو يعنی راستہ کھال اور پر امن ہو لہذا راستے ميں کوئی ايسی رکاوٹ يا جا

نہ ہو جس کی وجہ سے ميقات يا دوسرے مقدس مقامات تک پہنچنا ،نا ممکن ہو ورنہ حج واجب نہيں ہو گا يہ جانے کا 
کی طرح احرام باندھنے ) ٢٢حکم ہے ليکن واپسی کا مفصل حکم آگے آئے گا واپسی کے خرچے کا تفصيل مسئلہ (

سے مکلف کا مقدس مقامات کی زيارت کو نہ جا سکنے سے متعلق مخصوص کے بعد بيماری دشمنی يا کسی اور وجہ 
  احکام کا ذکر انشاء هللا مصدود و محصور کی بحث ميں ہو گا 

اگر حج کے لئے دو راستے ہوں دور واال پر امن اور نزديک واال پر خطر ہو تو اس صورت ميں حج ساقط نہيں ) ١٣(
جب ہو گا چاہے وه راستہ دور واال ہی ہو ليکن اگر دور والے راستے سے ہو گا بلکہ پر ا من راستے حج پر جانا وا

جانے کی وجہ سے کئی شہروں سے گزرنا پڑے اور عام تاثر يہ نہ ہو کہ راستہ کھال اور پر امن ہے تو اس پر حج 
  واجب نہيں ہو گا 

ے گا اور اس مال کا ضائع اگر کسی کے پاس اپنے شہر ميں مال ہو جو حج پر جانے کی وجہ سے ضائع ہو جا) ١۴(
  ہونا اس شخص کے لئے بہت زياده ضرر، و نقصان کا باعث بنے تو حج پر جانا واجب نہيں ہے 

اگر حج کو انجا م دينا حج سے زياده اہم واجب يا حج کے مساوی واجب کے چھوٹنے کا سبب بنے (مثال ڈوبتے ہوئے يا 
کر زياده اہم واجب کام انجام دے اور اگر حج کی وجہ سے جلتے ہوئے شخص کو بچانا واجب ہے ) توحج کو چھوڑ 

حج کے مساوی واجب کام چھوٹ رہا ہو تو مکلف کو اختيار ہے چاہے حج کرے يا دوسرے واجب کو انجام دے بعينہ 
يہی حکم ہے کہ جب حج کو انجام دينا ايسے حرام کام کو انجام دينے پر موقوف ہو کہ جس سے بچنا حج سے زياده اہم 

  حج کے مساوی ہو  يا
اگر کوئی شخص حج کی وجہ سے کوئی اہم کام چھوٹ جانے يا ايسا حرام کام کہ جس سے بچنا حج سے اہم ہو ) ١۵(

انجام دے کر حج کرے تو گويا کہ يہ شخص اہم واجب کو چھوڑنے اور حرام کام کو سرانجام دينے سے گنہگار ہو گا 
ہو گا بشرطيکہ باقی تمام شرائط موجود ہوں ۔يہ حکم ان دوشخص ميں  مگر ظاہر ہے کہ اس کا حج ،حج االسالم شمار

  فرق نہيں رکھتاکہ جس شخص پر حج پہلے سے واجب ہويا جسکی استطاعت کا پہال سال ہو ۔ 
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اگر راستے ميں کوئی دشمن موجود ہوکہ ہسے ہٹاناپيسے دينے پر موقوف ہو تو اگر پيسے دينے کی وجہ سے )١۶(
پڑے تو دشمن کو پيے دينا واجب نہيں ہے اور اس سے حج ساقط ہو جائے گا ۔ورنہ پيسے دينا واجب زيادہمقصان اٹھانا 

  ہو گا ليکن دشمن کی راضی کرنے اور راستہ کھولنے کے ليے پيسے دينا واجب نہيں ہے ۔ 
ض اگر سفر حج مثال صرف بحری راستے پ رمنحصر ہوجائے اور عقالء کے نزديک اس سفر ميں غرق يا مر)١٧(

الحق ہونے يا اسی طرح کا کوئی اور مسئلہ يا اسی پريشانی و خوف الحق ہوناے کا احتمال ہو کہ جسے برداشت کرنا 
مشکل ہو اور عالج بھی ممکن نہ ہو تو وجوب حج ساقط ہوجائيگا ۔ليکن اگر اسکے باوجود حج کيا جائے تو اظہر يہ 

  ہے کہ حج صحيح ہو گا۔ 
بھی کہا جاتاہے رکھتاہو ۔زاد سے مراد ہر وه چيزجسی کی سفر ميں ضرورت ہو مثال  (د)نفقہ (خرچہ )جسے زادراحلہ

کھانے پينے يا دوسری ضروريات سفر کی چيزيں ،اور راحلہ سے مراد سواری ہے ۔زادراحلہ کے ليے الزم ہے کہ وه 
مقدارميں مال (چاہے نقد  انسان کی حيثيت کے مطابق ہوں ۔يہ ضروری نہيں کہ خود راحلہ رکھتاہو بلکہ کافی کہ اتنی

  رقم ہو يا کسی ور صورت ميں )رکھتاہو جس سے زادراحلہ مہيا کرسکے ۔ 
سواری کی شرط اس وقت ہے جب اسکی ضرورت ہو ليکن اگر کوئی شخص بغير زحمت و مشقت پيدل چل )١٨(

  سکتاہے اور پيدل چلنا اسکی شان کے خالف بھی نہ ہو تو پھر سواری کی شرط نہيں ۔ 
روريات سفر اور سواری کا معيار وه ہے جو فعالموجود ہو لہذا کسی پر استطاعت اس جگہ حاصل ہونے ميں ض)١٩(

ہے جہاں انسان مقيم ہے نہ کہ اسکے ابائی شہر ميں ،لہذااگر مکلف تجارت يا کسی اور وجہ سے کسی دوسرے شہر 
ر سکے تو واجب ہو جائے گا اگرچہ وه جائے اور وہاں ضروريات سفر اور سواری يا اتنی نقدی مہيا ہو کہ حج ک

  اپ)نے شہر ميں ہو تا تو مستطيع نہ ہو تا۔ 
مکلف کی اگر کوئی جائداد ہو جسے صحيح قيمت پر خريدنے واال نہ مل رہا ہو اور حج کرنا اس کو بيچنے پر )٢١(

ده نقصان کا باعث ہو تو موقوف ہو تو بيچنا واجب ہے چاہے کم قيمت پر بيچنا پڑے ليکن اگر کم قيمت پر بيچنا زيا
واجب نہيں ہے ۔اگرحج کے اخراجات استطاعت والے سال کی نسبت آئنده سال زياده ہوں مثالاس سال سواری کا کرايہ 

زياده ہو تو حج کو آئنده سال تک ملتوی کرنا جائز نہيں ہے جيساکہ گزشتہ مسائل ميں بياں ہو چکا ہے کہ حج کو 
  واجب ہے ۔ استطاعت کی سال ميں ادا کران ا

ہج کے واجب ہونے ميں واپسی کا خرچ اسوقت شرط ہے جب حاجی وطن واپس آنے کا ارداه رکھتاہو ۔ليکن اگر )٢٢(
اراده نہ ہو اور کسی دوسرے شہر ميں رہنے اک اراده ہو تو ضروری ہے کہ اس شہرميں واپسی کا کرچہ رکھتاہو 

طرح جس شہر ميں جاناچاہتاہے اگر کا خرچ اپنے شہر سےچنانچہ وطن واپسی کا خرج رکھنا ضروری نہيں ہے ۔اسی 
زياده ہو تو اس شہر کا خرچ رکھنا ضروری نہيں بلکہ اپنے وطن واپس لوٹنے کا خرچ حجکے واجب ہونے کے ليے 

کافيہے۔سوائے اسکے کہ (دوسرے )شہر ميں رہنے پر مجبور ہو (تو اس دوسرے شہر تک پہنچنے کا خرچ شرط قرار 
  پائے گا)۔ 

  
۔يعنی حج سے واپس آکر اپنے اور اپنے ہل و ايال خرچ کاانتظام اس طرح کر سکتاہو کہ مباداوه  (ه)رجوع بہ کفايہ

دوسروں کی مددکے محتاج نہ ہوجائيں يا زحمت و مشقت ميں نہ پڑ جائيں ۔خالصہ يہ ہے کہ مکلف کو حج پر جانے 
بتالہونے کا خوف نہ ہو چنانچہ اس شخص پر حج واجب کی وجہ سے اپنے يا اپنے اہل وعيال کے فقر وتنگدستی ميں م

نہيں ہے جو صرف ايام حج ميں کماسکتاہواور اگر وه حج پر چالجائے تو کسب معاش نہيں کرپائے گاجس کی وجہ 
سے پورا سال يا بعض ايام ميں زندگی کے اخراجاتکو پورانہيں کر سکے گا ۔اسی طرح اس شخص پر بھی حج واجب 

س اتنا مال ہو جو حج کی اخراجات کے ليے تو کافی ہو ليکن وہی مال اسکے اور اسکے عيال کے نہيں ہے جسکے پا
گزارے کا ذريعہ ہو اوروه اپنی شان ے مطابق کسی اور ذرائعسے مال نہ کم اسکتاہو اس مسئلے سے يہ واضح ہو 

کيفيت اورکميت (مقدار)کے  جاتہے کہ حج کے ليے ضروريات زندگی کی چيزيں بيچنا واجب نہيں ہے ااور نہ ہی جو
لحا ظ سے اسکی حيثيت کے مطابق ہو ں لہذ ااگر رہائشی کھر عمده لباس اور گھر کا اثاثہ حيثيت کے مطابق ہوں اور 

اسی طرح کسب معاش ميں کام آنے والے آالت کاريگری يا کتابيں جو اہل علم کے ليے الزمی ہوں تو انکو بيچن اواجب 
جو چييں انسان کی زندگی کے لييے ضروری ہوں اور حج کی خاطر ان کے استعمال سے نہيں ہے خالصہ يہ ہے کہ 

زحمت و مشقت کا سامنا ہو تو ان چيزيوں کی وجہ سے مکلف مستطيع نہيں ہو گا ۔ليکن اگر مذکوره چيزيں ضرورت 
وجود ہو جس کو مال سے اتنی زياده ہوں جو حج کے خرچ کے ليے کافی ہو يا اگر کافی نہ بھی ہوں ليکن دوسرامال م

کر حج کا خرچ پورا کی اجاسکتاہو تو يہ شخص مستطيع شمار ہو گا اور اس پر حج واجب ہوگا چاہے ضرورت سے 
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زياده چيزيوں کو بيچ کر حج کے اخراجات پورے کرناپڑيں ۔بلکہ اگرکوئی بڑا گھر رکھتاہو جسے بيچ کراس سے کم 
ے اہل و عيال بغير زحمت اور تکليف کے زندگی گزار سکتے ہوں اور قيمت پر ايساگھر مل سکتاہو جسميں يہ اور اسک

زائد قم حج پر جانے اور آنے اور اہل وعيل کے خرچے کے کافی ہو يا اگر جافی نہ ہو ليکن کچھ مال مال کرکافی ہو تو
  بڑے گھر کو بيچ کر حج پرجانا واجب ہو گا۔ 

اجب نہ ،کی ضرورت کچھ عرصے بعد ختم ہو جائے تو اگر ضرورت کی ايسی چيز جسے بيچ کر حج پرجانا و)٢٣(
حج واجب ہوجائيگا۔چاہے اسے بيچ کر جانا پڑے ۔مثال عورت کے پاس زينت کے ليے زيور ہوں جن کی اسے 

ضرورت جن کی اسے ضرورت ہو اور بعد ميں بڑھاپے يا کسی ور وجح سے ضرورت نہ رہے تو اس ضورت ميں 
  کرجانا پڑے ۔ حج واجب ہے چاہے اسے زيورات بيچ 

اگر سکی کا ذاتی مکان ہو اور اسے رہنے کے لی ايسی جگہ مل جائے جسميں بغير تکليف کے يا کسی ہرج کے )٢۴(
زندگی گزارسکتاہو مثال وقف والی جگہ ہو جسميں يہ ره سکتاہو اوراسکے ہاتھ نکل جان کا خوف نہ ہو تو جب گھر کی 

کافی نہ اور دوسرامال موجود ہو جسے مال کر اخراجات حج پورے کی قيمت حج کے اخراجات کے ليے کافی ہو يا اگر
يجاسکتے ہوں ،تو حج کر نا واجب ہے چاہے اپنے گھر کو بيچنا پڑے يہی حکم کتب علمی ميں ہے اور دوسری 

  ضرورت کی چيزيوں کا۔ 
ی کی ضرورت يا کو اگر کوئی سفر حج کا پوراخرچہ رکھتاہو يا گھر شادی کی ضرورت يا دوسرے وسائل زندگ)٢۵(

  ئی اور ضرورت ہو تواگر حج پر مال خرچ کرن اتکليف کا سبب بنے تو حج واجب نہيں گا ،ورنہ واجب ہو گا۔ 
اگر انسان کااپنا مال کسی کے ذمہ قرض ہو اور تمام اخراجات حج يا بعض اخراجات حج کے ليے اس مال کی )٢۶(

  گا ۔ ضرورت تو درج ذيل ضورتوں ميں اس پر ہج واجب ہو 
  (الف )قرض کی مدت تمام ہو چکی ہو اور مقروض قرض دينے پر اماده ہو ۔ 

(ب)قرض کی مدت پوری ہوچکی ہو اور مقروض رقم دينے ميں ٹال مٹول کر رہا ہو يا قرض ادا نہ کر رہا ہو اور اسے 
  ادائيگی پر مجبور کرنا ممکن ہو چاہے حکومتی عدالتوں کی طرف رجوع کرنا پڑے ۔ 

ض انکار کرارہا ہو ار قرض ثابت کرکے وصول کرنا ممکن ہو ی اثابت کرن اممکن نہ ہو مگر اسکا بدل (ج )مقرو
  وصول کرناممکن ہو ۔ 

(د)مقروض قرض کو قبل از وقت ادکردے ۔ليکن اگريہ ادائيگی مقروض کے اس مفروضے پر موقوف ہو کہ قرض کا 
ايس اہوتاہے تو ايسی صورت ميں قرض خواه پر حج واجب جلدی اداکرنا خود مقروض کے مفاد ميں ہے ۔جيساکہ اکثر 

  نہيں ہوگا ۔ 
درج ذيل صورتوں ميں اگر قرض کی مقدارکو اس سے کمتر قيمت پر فروخت کرنا ممکن ہو اور يہ کم ی قرضدار کے 
ليے بڑے نقصان کا سسب بھی نہ ہو اوراسکے فروخت سے ہاصل ہونے والی رقم حج کے اخراجات کے ليے کافی ہو 
جاہے کچھ اور مقدار کو مالنے سے ہی کيوں نہ ہو تو اس پر ہج واجب ہے ليکن اگر يہ صورتيں موجود نہ ہوں تو اس 

  پر حج واجب نہيں ۔ 
  (الف )ايس قرض جس کی مدت پوری ہوئی ہو ليکن مقروض اسک ی اڈائيگی کی استطاعتنمہ رکھتا ہو ۔ 

ر ادانہيں کر رہا اور وصولی کے ليے مجبور بھی نہيں (ب)ايس قرض جس کی مدت پوری ہو چکی ہو مگر قرض دا
  کيا جاسکتايا ايسا کرن اقرض خواه کے ليے مشقت اور تکليف کا باعث ہو ۔ 

(ج )ايس رض جسکی مدت پوری ہو چکی ہو اور مقروض اس قرض کا انکا ر کردے اور اسے پورا وصول کرنا يا 
  کے ليے مشقتاور تکليفکا سبب بنے ۔ اس کا عوض حاصل کرن ابھی ممکن نہ ہو يا قرضخواه 

(د)قرضکی مدت پوری نہ ہو اور اسکی ادائيگی کو مقرره ميعاد تک موخر خرنا مقروض کے فايدے ميں ہو اور اسوه 
  اسے ميعاد سے پہلے ادابھی نہ کرسکتاہو۔ 

ے خرچے کے ليے کا فی پشيہ ور افراد مثال لوہار ،معمار،بڑھئی وعيره جنکی مدنی آپنے اور اپنے گھر والوں ک)٢٧(
  ہو تو ان پر حج واجب ہو جائيگا ۔ 

جو شخض وجوہات شرعيہ مثال خمس اورزکواة وغيره پر زندگی بسر کرتاہواور عام طور پر اسکے اخرجاتبغير )٢٨(
مشقت کے پوراہونا يقينی ہوں تو اگراسکو اتينی مقدار ميں مال مل جائے جو اسکے حج کے خراجاتاور سفر اوراسکے 

ان گھروالوں کے خرچے کے لے کافی ہوتب بعيد نہيں کہ اس پر حج واجب ہو جائيگا اور اسی طرح اس شخص پر دور
جس کی پوری زندگی کے ا خراجات کا کفيل و ذمہدارکوئی اورشخص ہو يا اس شخص پ ر،جو اپنے پاس موجود مال 

  ہو تو حج واجب ہو جائيگا ۔ سے حچج کرے تو حج سے پہلے اور بعد کی زندگی ميں کو ئی فرق پيد نہيں 
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اگر کوئی شخص اتنی مقدار مال کا مالک بنے جو حج کے اخراجات کے ليے کافی ہو مگر اسکی ملکيت متزلزل )٢٩(
ہو تو اگر يہ شخص اتنی قدرت رکھتاہے کہ جس سے مال مال ہے اسکا حق فسخ ختم کردے چاہے اسمال ميں منتقل 

رف کی وجسے جو مال ميں تبديلی پيد اکردے تو ظاہر ہے کہ يہ کرنے والے تصرف کی وجہ سے يا يسے تص
استطاعت ثابت ہو جائے گی مثالہبہ اور بخشش ميں جوواپس ہونے کے قابل ہوں تو ايسا ہی حکم ہے ۔ليکن اگر حق 

مفسخ ختم نہ کر سکتاہو تو استطاعت مشروط ہوگی کہ وه شخصجسسے مال مال ہے فسخ نہ کرے ۔لہذااگر اعمال حج تما
ہونے سے پہلے يا بعد ميں مال دينے والے نے فسخ کرديا توپتح چلے گا کہ شروع سے ہی استطاعت نہيں تھی تو ظاہر 

يہ ہے کہ اس قسم کلی متزلزل ملکيت کی صورت ميں حج کے ليے نکلنا واجب نہيں ہے سوائے اسکے کہ انسان کو 
  اطميں ان ہو نہ کہ احتمال کہ فسخ نہيں کرے گا ۔ 

طيع کے ليے يہ واجب نہيں ہے کہ وه اپنی ہی مال سے حج کرے لہذا اگر مال خرچ کيے بغير يا دوسرے کے مست)٣٠(
مال سے خواه غصب شہ ہو حج کرے تو کافی ہے ۔ليکن اگر طواف يا نماز طواف ميں ستر پوشی کونے واالکپڑاغصبی

حج نہيں ہو گا۔ليکن اگر قربانی ادھار خريدے ہو تو احوط يہ کہ اس پر اکتفا نہکرے اگر قربانی کی رقم غصبی ہو تو 
  اور پھر اسکی رقم غصبی مال سے اداکرے تو اس صورت ميں حج صحيح ہوگا۔ 

کسب وغيره کے ذريعے سے اپنے آپ کو حج کے ليے مستطيع بنانا واجب نہيں ہے لہذا اگر کوئی کسی کو مال )٣١(
کرن اواجب نہيں ہے اسی طرح اگر کوئی کسی کو خدمت کے ہبہ کرتاہے جو سفر حج کے ليے کافی ہو تو مال کا قبول

ليے جير بنانا چاہے اور وه اس اجرت سے مستطيع ہو جائے تو چاہے خدمت کرنا اسکی شان کے خالف بھی نہ ہو پھر 
بھی قبول کرن اواجب نہيں ہے ليکن اگر کوئی سفر حج کے ليے اجير ہو اور اسکی اجرت سے وه مستطيع ہوجائے تو 

  ر حج واجب ہوگا۔ اس پ
اگر کوئی نيابتی حج کے ليے جير بنے اور اجرت کی وجہ سے خود بھی مستطيع ہو جائے تو اگر حج نيابتی کو )٣٢(

اسی سال انجام دينے کے شرط ہو تو پہلے حج نيابتی انجام دے اور اگلے سال تک اسکی استطاعت باقی رہے تو اس پر 
تی اسی سال انجام دينے کی شرط نہ ہو تو پہلے اپنا حج انجام دے ۔سوائے اس حج واجب ہو گا ورنہ نہيں ۔اگر حج نياب

  صورت کے کہ اطميں ان ہوکہ آئنده سال وه اپنا حج انجام دے سکے گا (تو اپنا ہج پہلے بجاالناواجب ہے )۔ 
ہے چاہے اگر کوئی شخص اتنی مقدار قرض لے جو حج کے اخراجات کے ليے کافی ہو تو اسپر حج واجب نہيں )٣٣(

بعد ميں قرض اداکرنے پر قادر ہو ۔ليکن اگر قرض اد کرنے کی مہلت اتنی زياده ہو کہ عقال اس لمبی مدت کی وجہ 
  سے قرض کو قابل اعتبار نہسمجھتے ہوں تو حج واجب ہو جائے گا۔ 

ی بھی ہو يا اگرکسی کے پاس اتن امال ہو جو حج کے خراجات کے ليے کافی ہو اور اس مال کے برابر قرض بھ)٣۴(
قرض اداکرنے پر وه مال حج کے اخراجات کے ليے کافی نہ رہے تو اظہر يہ ہے کہ اسپر حج واجب نہيں ہے ۔اس 

سے فرق نہيں پڑتا کہ قرض کا وقت پور ہو چکا ہو يا ابھی مدت پوری نہ ہوئے ہو سوائی اسکے کہ قرض اد کرنيکی 
ر نہيں سمجھتے ہوں ۔اسی فرق نہيں پڑتا کہ قرض پہلے ہواور مال سال کہ عقالاسے قابل اعتبا۵٠مہلت زياده ہو مثال 

بعد ميں حاصل ہو يا مال پہلے ہو اور قرض بعدميں حاصل ہو مگر يہ کہ مقروضنہونيميں اس سے کوہتائی نہ ہوئی ہو ۔ 
اة اگر کسی شخص پ رخمس يا زکواة واجب ہو اوراسکے پاس اتنی مقدار ميں مال ہے کہ اگر خمس يا زکو)٣۵(

ادکردے تو حج کے ا خراجات کے ليے کافی نہ رہے تو اس پر خمس يا زکوای اد کرنا واجب ہو گا ۔اور حج واجب نہيں
 ہو گا۔س ساے فقر نہيں پ)ڑتا کہ خمس وزکواة اسی مال پر واجب ہو يا اس سے پہلے پر واجب تھا اور مال اب مالہو۔ 

اور کوئی واجب حق ہو تو صروری ہے کہ اسے ادا کرے  اگرکسی پرحج واجب ہو اور اس خمس و زکواة يا)٣۶(
چونکہ سفر حج کی وجہ سے انکی ادائيگی ميں تاخيرنہيں کرسکتا۔اگر طواف يا نماز طواف ميں ساتر يا قربانی کی 

ميں بيان ہو چکا ہے ۔  ٣٠قميت ميں پر خمس واجب ہو تو اسک احکم وہی ہے جو غصبی مال کا ہکم ہے جو مسئلہ نمبر
گرکسی کے پاس کوئی مال موجودہو اوراسے معلوم نہ کہ يہ مال حج کے کراجات کے ليے کافی ہے يا نہيں تو )٣٧(

  احيتاط واجب کی بنا پر تحقيق کرنا واجب ہے ۔ 
اگر کسی کے پاس اس کی دسترس سے باہر اتنا مال ہو جو حج کے خراجات کے ليے کافی ہو يا دوسر مال مالکر )٣٨(

ہواگر اسمال ميں تصرف کرنی يا کسی کو وکيل بناکر بيچنے پر قادر نہہو تو اس پر ہج وجاب جو اسکے پاس موجود
  نہيں ہے ورنہ واجب ہے ۔ 

اگر کوئی سفر حج کا خرچہ رکھتاہو اور حج خی زمانے ميں حج پر جانے پر قادر ہو تو اس پر حج واجب )٣٩(
اسکی استطاعت ختم ہو جائے اوريہ کہ اسکا جبران ہوجائيگا ۔اگر يہ اس مال ميں اتنا تصرف کرے جسکی وجح سی 

وتدارک بھی نہ کر سکتاہو اور اسکے ليے واضح جو کہ حج کے زمانے من حج پر جانے پر قادر تھ اتو اظہر يہ ہی کہ
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حج اس کے ذمہ ثابت ہوجائيگا ليکن افر اسکے ليے واضح نہ ہو کہ زمانہ ہج ميں حج پر جانے پر قادر تھا تو اظہر يہ 
  کہ حج اسکے ذمہ ثابت نہيں ہوگا ۔  ہے

پہلی صورت ميں جب مال ميں سے اتنا خرچ کردے جسمے وجہ سے استطاعت ختم ہوجائے جيسے مال کو کم قميمت 
پر بيچ د ے يا تحفہ کردے تو يہ تصرف صحيح ہو گا ليکن اگر زحمت و مشقت سے بھی حج پر جانے پر قادر نہ ہو تو 

  گنہگار ہو گا۔ 
ہے خراجات سفر اور سواری کا اس کی اپنی ملکيت ميں ہوناشرط نہيں ہے لہذا اگر اسکے پاس ايسامال  ظاہر يہ)۴٠(

ہو جسے خرچ کرنے کی اسے اجازت ہو اور يہ نال حج کے اخراجات کے ليے کافی ہو ارو دوسری شرائط بھی 
استعمال کرنے کی اجازت  موموجود ہوں تو حج واجب ہوجائے کی ليکن ہج پر جانااس وقت واجب ہوگاجب مال کو

  شرعاواپس نہ لے لی جاسکتی ہو يا اطميں ان ہو کہ جازت واپس نہيں ليگا ۔ 
جس طرح حج کے ہونيميں اخراجات سفر اور جاتے واقتسواری ک اہو انا شرط ہے اسی طرح اعمال حج کے پوار)۴١(

ر کے دوران مال ضالئع ہو جائے تو حج ہونے تک ان کاباقی رہنا بھی شرط ہيں لہذااگر حج پرجانے سے پہلے يا سف
واجب نہيں ہو گا او مال کے ضائع ہونے سے پتہ چلتاہے کہ يہ شخصشروع سے ہی مستطيع نہيں تھا۔اسی طرح اگر 

کوئی مجبورا کوئی قرضہ اسکے ذمہ آجائے مثالغلطی سے کسی کا مال تلف ہوجائے اور يہ اس مال کاضامن ہو 
تو اسپر حج واجب نہيں ہو گا ليکن اگر جان بوجھ کر کسی کا مال تلف کردے تو حج ۔چنانچہ اسے يہ مال دينا پڑے 

ساقط نہيں ہو گا بلکہ حج اسکے ذمے باقی رہے گا ۔لہذ اس پر حج واجب ہو گا چاہے اسے زحمتو مشقت ہی کيوں نہ 
ہوجائے تو اس سے يہ  برداشت کرنا پڑے اور اگر اعمال حج انجام کرنی کے بعد يا دوران ميں واپسی کا خرچہ تلف

ظاہر نہيں ہوتا کہ يہ شخصشروع سے ہی مستطيع نہے تھ ابلکہ اسکا يہ ہج کافی ہو گا اور بعد ميں اس پرحج واجب 
  نہيں ہوگا۔ 

اگر کسی کے پاس حج کا کرچہ تھا ليکن وه يہ نہيں جانتا تھا کہ يہ حج کے ليے کافی ہے يا اس سے غافل تھا يا )۴٢(
انتاتھا يا وجوب حج سے غافل تھاپھر مال کے ضائع ہونے اور استطاعت کے ختم ہونے کے وجوب حج کو نہيں ج

بعداسکو پتہ چال ی اياد آيا تو اگر اپنے نہ جاننے اور غفلت ميں معذور تھا يعنی اسميں اسکی کوہتائی نہيں تھی تو حج 
جاتی تھيں تو اس پر حج ثابت اور واجب ہو اسکے ذمہ ثابت نہيں ہو گاورنہ طاہر يہ ہے کہ اگر باقی تما مشرائط پائی 

  جائے گا ۔ 
جس طرح اخراجات اور سواری کے موجود ہونے سے استطاعت پيد اہو جاتی ہے اسی طرح اگر کوئی اخراجات )۴٣(

سفر اور سواری يااسکی قيمت بخشش کرے تو اسسے بھی استطاعت پيد ا ہواجائے گی افر اس سے فرق نہيں پڑتا کہ 
شخص ہو يا کئی شخص ہوں لہذا اگر کوئی يہ پيشکش کرے کہ وه حج کے ليے کراجات سفر سواری  دينے واالايک

اور کھر والوں کا خرجہ فراہم کرئا ارواسکے قول پر اطميں ان ہو تو حج واجب ہوجائے گا ۔اسی طرح اگر کوئی مال 
والوں کے خرچے کے ليے کافی ہو دے کتاکہ اسے حج ميں خرچ کيا جائے اور وه مال حج پرآنے ا ور جانے اور گھر

تو ہج واجب ہو جائے گا ۔جاہی جو مال دياجارہا ہے اسکا مالک بنا دے يا صرف اسکو استعمال کرنے کی اجازت دے 
 ٣٠اور ٢٩۔ليکن متزلزل ملکيت (يعنی جو شرعا واپس لی جا سکتی ہو )استعمال کرنے کی اجاز ت کا حکم مسئلہ نمبر

حج کے اخراجات کی ايک مقدار موجود ہو اور باقی مقدار کوئی بخش دے تو حج واجب ہو ميں بيان ہو چکا ہے ۔اگر 
ميں موجود تفصيل ٢٢جائے ليکن اگر صرف جانے کے اخراجات دے اور واپسی کے اخراجات نہ ہوں تو مسئلہ نمبر 
واجب نہيں ہو گا سوائے کے مطابق حج واجب نہيں ہو گا ۔اسی طرح اگر اہل و عيال کا خرچہ نہ دياجائے تو اس پر حج

اسکے کہ انکا کرجہ خود رکھتاہو ۔يا حج پرنہ جانے کے باوجو د ان کے اخراجات برداشت نہ کرسکتاہويا بغير 
اخرجات کے گھروالوں کو چھوڑنے کی وجہ سے حرج و مشقت ميں نہ پڑتاہو اور گھروالوں کا نفقہ اس پر واجب نہ 

  ہو ۔ 
کے لئے مال کی وصيّت کرے تاکہ وه اس سے حج انجام دے اور مال اس کے اگر مرنے واال کسی دووسرے ) ۴۴(

ميں موجود تفصيل کے مطابق وصيت کرنے والے کے ۴٣حج اور اہل وعيال کے اخراجات کے لئے کافی ہو تو مسئلہ
مرنے کے بعد حج اس پر واجب ہو جائے گا اسی طرح اگر مال کو حج کے لئے وقف يا نذر کيا جائے يا وصيت 

  جائے کي
  او ر واقف کا متولّی يا نذر کرنے واال ياوصی يہ مال کسی کوبخش دے تو اس پر حج واجب ہو جائے گا 

رجوع بہ کفايت جس کے معنی شرط پنجم ميں بيان ہوچکے ہيں ، بخشش سے پيدا ہونے والی استطاعت ميں شرط )۴۵(
دنی سے پورے سال کے اخراجات کو پورا کرتا ہونہيں ہے ليکن اگر اس کی آمدنی صرف ايام حج ميں ہو اور وه اس آم
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اوراگر وه حج کرنے جائے توپورا يا کچھ ايام کے اخراجات کو پورا کرنے کی صالحيت نہ رکھتا ہوتو اس پر حج 
واجب نہيں ہو گا سوائے اس کے کہ اس کواس وقت کا خرچ بھی دے ديا جائے اگر کسی کے پاس کچھ مال پہلے سے 

اخراجات کے لئے کافی نہ ہواور باقی مقدار کوئی اسے بخشش دے تو اظہر يہ ہے کہ حج کے  موجود ہو جو حج کے
  واجب ہونے ميں رجوع بہ کفايت معتبر ہوگا 

اگرايک شحص کسی کو مال ديدے کہ وه اس سے حج انجام دے تو اس کو قبول کرنا واجب ہے ليکن اگر مال )۴۶(
ے يا مال دے او رحج کا ذکر نہ کرے تو ان د ونوں صورتوں ميں مال دينے واال حج کرنے يا نہ کرنے کا اختيار د

  کوقبول کرنا واجب نہيں ہے 
بخشش سے پيدا ہونے والی استطاعت ميں قرض مانع نہيں ہوتا(يعنی قرض کے باوجود انسان بخشش کی وجہ سے)۴٧(

ہوتو چاہے قرض کی مدت تمام مستطيع ہو سکتا ہے) ليکن اگرحج پر جانے سے قرض وقت پر ادا نہ کيا جا سکتا 
  ہوچکی ہو يا ابھی باقی ہو حج پر جانا واجب نہيں ہے 

اگر مال کچھ افراد کو ديا جائے کہ ان ميں سے کوئی ايک حج کر لے تو جو پہلے قبول کر لے صرف اس پر حج )۴٨(
رکھتے ہوں تو ظہر يہ ہے واجب ہو گا دوسرے افراد پرواجب نہيں ہوگا اور اگر کوئی بھی قبول نہ کرے اگرچہ قدرت 

  کہ حج کسی پر بھی واجب نہيں ہو گا 
جس شخص کو مال ديا جارہا ہے اس پر حج اس صورت ميں واجب ہو گا کہ اتنی مقدارميں مال ديا جائے کہ اس )۴٩(

کے مستطيع ہونے کی صورت ميں جو حج کا پہال فريضہ بنتا ہواسے انجام دے سکے ورنہ واجب نہيں ہو گا مثالاگر 
کسی کا فريضہ حج تمتع ہو اور اسے حج افراد يا قران کے لئے مال ديا جائے يا اسی طرح کی کوئی بھی صور ت ہو 
تو اس پر قبولکرنا واجب نہيں ہے اسی طرح جوشخص حج اسالم انجام دے چکا ہو اس پر بھی قبول کرناواجب نہيں ہے

ا ہو اور اس کومال ديا جائيتو اگر قبول کيے بغير حج انجامليکن اگر کسی کے ذمہ حج اسالم باقی اور وه تنگدست ہو چک
نہ دے سکتا ہوتو قبول کرنا واجب ہے اسی طرح وه شخص جس پر نذر وغيره کی وجہ سے حج واجب ہو اور مال کو 

  قبول کيے بغير حج انجام دينے پر قادر نہ ہوتو اس پر بھی قبول کرنا واجب ہے 
ديا جائے او روه مال سفر کے دوران ضائع ہو جائے تو وجوب حج ساقط ہوجائے اگر کسی کو حج کے لئے مال ) ۵٠(

گا ليکن اگر سفر کو اپنے مال سے جاری رکھنے پر قادر ہو يعنی اس جگہ سے حج کی استطاعت رکھتا ہو تو حج 
راپنے گھر واجب ہو جائے گا اور يہ حج حج االسالم شمار ہو گا مگر وجوب کے لئے شرط ہے کہ واپسی پر اپنے او

  والوں کے اخراجات کوپورا کرسکے 
اگر ايک شخص دوسرے سے کہے کہ ميرے نام پر قرض لے کا اپنا حج انجام دو اور بعد ميں قرض کو ادا کر )۵١(

دينا تو دوسرے شخص پر قرض لينا واجب نہيں ہے ليکن اگر پہل اشخص قراض لے کر دے تو پھر اس پر واجب ہو 
  جائے گا ۔ 

ہے کہ قربانی کی قيمت مال بشخسنے والے کے ذمے ہے لہذا مال بخشنے واال قربانی کے قيت کے  ظاہر يہ)۵٢(
يں اسکال ہے ساويے اسکے کہ قربانی کو اپنے ۴عالوه باقی اخراجات حج دے تو مال لينے والے ر حج واجب ہونے

نا نہ ہوتو حج واجب ہو جائے مال سے خريدنے پر قادرہواورقربانی پر خرچ کرنی سے اسے تکليف وتنگدستی کا سام
  ورنہ قبول کرنا واجب نہيں۔ ہے ۔ليکن ظاہر يہ ہی کہ کفارات مال دينے والے لنے والے پر واجب ہيں ۔ 

حج بدل(وه حج جو کسی کے مال دينے کی وجہ سے واجب ہوجائے )حج االسالم کے ليے کافی ہے لہذابعد ميں )۵٣(
  ج واجب نہيں ہوگا ۔ اگر مستطيع ہوبھی جائے تو دوسری مرتبہ ح

مال بخشنے والے کے ليے جائز ہے کہ وه اپنا مال واپس لے لے چاہے دينے والے نے احرام باندھاہو يا نہ باندھا )۵۴(
ہو ليکن اگر احرام باندھنے کے بعد واپس لے تو اظہر يہ ہے کہ اگر مال لينے والے کے ليے تکليف و تنگدستی کا 

بھی ہو تو حج کو پور کرے اور حج مکمل کرنے کے ور واپسآنے کے تمام کرجات  باعث نہ ہو تو چاہے مستطيع نہ
مال بخشنے والے ذمہ ہونگے ليکن اگر مال بخشنے واالراستے ميں مال واپس لے تو صرف واپسی کا خرچ مال 

  بخشنے والے کے ذمہ ہوگا۔ 
خرچ کرے اور اسميں مصلحت عامہ اگر کسی کو زکواة فی سبيل هللا کے حصہ سے دی جائے ه وه اسے حج پر )۵۵(

بھی ہو اور حوط کی بنا پر ۔حاکم شرع بھی اجازت بھی دے دے تو اس پر حج واجب ہو جائيگا ۔اور اگر سہم سادات 
سے يا زکواة کے سہم فقراء سے کسی کو مال ديا جائے اور شرط رکھی جائے کہ سے حج پر خرچ کرے گا تو يہ 

  اعتبذلی حاصل نہيں ہوتی ۔ شرط صحيح نہيں ہے اور اس سے استط
اگر کوئی بخشش شده ما ل سے حج کرے اور بعد ميں پتہ چلے کہ وه مال تو غصبی تھا تو يہ حج حج اسالم شمار )۵۶(
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نہيں ہو گی اور مال بخشنے والے سے اپنے مال کا مطالبہ کرے لہذا اگر مال دينے واالمال لينے والے سے اپنا مال 
ل لينے والے کو اس مال کے غصبی ہونے کا علم پہلے سے نہ ہو تو وه بخششے کرنے حاصل کر ليتاہے تو اگر ما

  والے سے مطالبہ کرنے کا حق رکھتاہے بصورت ديگر مطالبے کا حق نہيں رکھتا۔ 
اگر کوئی مستطيع نہ ہو مگر پھر بھی مستحب حج اپنے ليے يا کسی اور کے ليے اجرت پر يا بغير اجرت کے )۵٧(

  کا يہ حج حج السالم شمار نہ ہو گا لہذا اسکے بعدجب بھی مستطيع ہو حج انجام ديناواجب ہے ۔ انجام دے تو اس
اگرکسی کو يقين ہو کہ ميں مستطيع نہيں ہوں اور مستحب کے عنوان سے حج کرے مگر نيت يہ ہو کہ اس وقت )۵٨(

تطيع تھاتو وه حج حج االسالم کے ليے جو ميری ذمہ داری ہے اسے انجام دے رہا ہوں پھر بعد ميں معلوم ہو کہ ميں مس
  کافی ہے ۔اور دوباره حج کرنا واجب نہيں ہے ۔ 

اگر زوجہ مستطيع ہوتوحج کرنے کے ليے شوہر کی اجازت ضروری نہيں اور نہ ہی شوہر کے ليے جائز ہے کہ )۵٩(
پہلے قافلے سے روک  وه حج االسالم کے ليے يا کسی اور واجب کے ليے ليکن اگرحج کا وقت وسيع ہو تو بيوی کو

  سکتا ہے ۔طالق رجعی والی عورت جب تک عدت ميں ہے بيوی کا حکم ہے ۔ 
جب عورت مستطيع ہو جائے اور سکی جان کو کطره نہ ہو تو محرم کا ساتھ ہونا شرط ہيں ہے اگر جان کا خطره )۶٠(

ہے اس شخص کو اجرت ديناہو تو ضروری ہے کہ کوئی ايسا شخص ساتھ ہو جسکی وجہ سے اسکی جان محفوظ ہو چا
  پڑے اور لبتہ اجرت دينے پر قادر ہو ورنہ اس پر حج واجب نہيں ہے ۔ 

اگر کوئی شخص نذر کرے مثال ہرسال عرفہ کے دن کربالميں حضرت امام حسين کی زيارت کرے گااور بعد ) ۶١(
حکم ہر اس نذرک اہے جو حج  ميں مستطيع ہوجائے تو اس پر حج واجب ہو جائے گااور نذر ختم ہوجائے گی اور يہی

  سے متصادم ہو رہی ہو ۔ 
اگر مستطيع شخص خودحج کرنے پر قادر ہو تو اسے خود ہج کرنا ہو گالہذا اگر کوئی دوسرا شخصاجرت پر يا )۶٢(

  بغير اجرت کے اسکی طرف سے حج کرے تو کافی نہيں ہے ۔ 
ہ سے خود انجام دينے پر ادر نہ ہو يا تکليف کا اگر کسی پر حج واجب ہو جائے مگر بڑھاپے يا بيماری کی وج)۶٣(

باعث ه وار آئنده بغير تکليف کے حج ادا کرنے کی اميد بھی نہ ہو تو حج کے ليے کسی کونائب بناناواجب ہے اسی 
طرح جو شخص ضرورت مند ہو مگر اعمال حک خود انجام دينے پر قادر نہ ہو ی اخود انجام دينا حرج و تکليف کا 

وه شخص بھی کسی کو نائب بنائے جسطرح حج کوفورا انجام دينا واجب ہے اسی طرح نائب بنانا بھی واجب سبب ہو تو 
  فوری ہے ۔ 

اگر مستطيع شخص (کسی عذر کی وجہ سے )خود حج انجام دينے پر قادر نہ ہو اور نائب اسکی جانب سے حج )۶۴(
ائب کا حج کافی ہو گا ۔اگرچہ حج اسکے ذمہ کرے اور وه مستطيع شخص مرجائے جب کہ اس کا عذر باقی ہو تو ن

مستقر ہی کيوں نہ ہو ۔لةکن اگر مرنے سے پہلے عذر ختم ہوجائے تو احوط يہ ہے کہ اگر خودحج کرسکتاہے ہو 
توخودکرے ۔اگر نائب کے احرام باندھنے کے بعد اسک اعذر ختم ہوجائے تو خود اس پر حج کرنا واجب ہے ۔اگرچہ 

  ھی اعمال حج پورے کرے ۔ احوط يہ ہے کہ نائب ب
اگر کوئی خود حج انجام نہ دے سکتا ہواور نائب بنانے پر بھی قادر نہ ہو تو حج ساقط ہوجائيگا ۔ليکن اگر حج )۶۵(

اسکی ذمہ واجب ہو چکا تھا تو اسکے مرنے کے بعد حج کی قضا کرانا واجب ہے ۔ورنہ قضاء واجب نہيں ہے ۔اگر 
  نہ بنائے اور مر جائے تو اسکی طرف سے قضاء کراناواجب ہے ۔  نائب بنايا ممکن تھا ليکن نائب

اگر نائب بنانا واجب ہو اور نائب نہ بنائے ليکن شخص بالمعاوضہ اسکی جانب سے حج انجام دے تو يہ حج کافی )۶۶(
  نہيں ہو گااور احتياط کی بناپر نائب بنانا واجب رہے گا ۔ 

يقات سے نائب بنانا کافی ہے اوراپنے سہر س ينائب بنايا ضروری نہيں اگر نائب بنانے کی بابت واضح ہو کہ م)۶٧(
  ہے۔ 

جس شخص کے ذمہ حج واجب ہو ار وه حج کے ہرام کے بعد حرم ميں مر جائے تويہ حج االسالم سے کفايت )۶٨(
فی ہے اور کريگاجاہے اسکاحج تمتع ہو،قران ه وياافراداوراگرعمرئہ تمتع کے درمياں مرجائے تب بھی حج کے ليے کا

اسی قضا واجب نہيں ہے اور اگر سے پہلے مرجائے تو قضاکرانا واجب ہے چاہے احرام کے بعد حرم ميں داخل ہونے 
سے پہلے مر ے يا حرج ميں داخل ہونے کے بعدبغير احرام کے اورظاہر يہ کہ حکم حج االسالم کے ليے مخصوص 

)کی وجہ سے واجب ہو ئے ہوں ان پر يہ حکم جاری نہيں  ہے اور وه حج جونذر يا افساد (کسی کے حج ے باطل ہونے
ہو گابلکہ عمره مفرده ميں بھی يہ حکم جاری نہيں ہوتا۔اس بناپر ان ميں سے کسی ايک پر بھی کافی ہونے کا حکم نہيں 

لگايا جاسکتا۔اگرکوئی احرام کے بعد مرجائے اور حج اسکے ذمہ گذشتہ سالوں سے واجب نہ تو وه حرم ميں داخل 
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ہونے کے بعد مرجائے تو اسکا حج ،حج االسالم شمار ہوگا ليکن اگر حرم ميں داخل ہونے سے پہلے مرجائے تو ظاہر 
  يہ ہے کہ اسکی طرف سے قضاواجب نہيں ہے ۔ 

مستطيع کافر پر حج واجب ہے ليکن جب تک کافرہے اسکا حج صحيح نہيں ہو گااگر استطاعت ختم ہونے کے )۶٩(
  اس پر واجب نہيں ہے ۔ بعدمسلمان ہو تو حج 

مرتد (جو اسالم سے پھر جائے )پر حج واجب ہے ليکن اگر ارتدادکی حالت ميں حج کرے تو يہ حج صحيح نہيں )٧٠(
ہے ليکن توبہ کرنے کے بعد حج کرے تو صحيح ہے اور اقوی يہ ہی کہ مندرجہ باالحکم مرتد فطری کے ليے بھی ہے

  ۔ 
کرے اور بعد ميں شعيہ ہوجائے تو دوباره حج کرناواجب نہيں ہے ليکن يہ حکم اگر کوئی غير شيعہ مسلمان حج )٧١(

اس صورت ميں ہی خہ اپنے مذہب کے مطابق صحيح حج کيا ہو۔اسی طرح اگر اسے نے مذہب شيعہ کے مطابق حج ادا
  کيا ہو اور قصد قربت حاصل ہوگئی ہو تو حج صحيح ہو گا ۔ 

انجان دينے ميں سستی اور تاخير سے کام لے يہاں تک کہ اس کی استطاعتجب کسی پر حج واج ہو اور وه اسے )٧٢(
ختم ہو جائے توجس سے بھی ممکن ہو حج کو اداکناواجب ہے اہے مشقت و زحمت برداشت کرنا پڑے ۔اگر حج سے 
 پہَے مرجاْے تو اواجب ہے کہ اسکی ترکہ سے ہج کی قضا کريں اور اگر کوئی اسکی مرنے کے بعدبغير اجرت کے

 اسی رف سے حج اناجم دے تو بھی صحيح ہوگا ۔ 

 

 مناسک حج

 

  حج کی وصيت

جوشخص مرنے کے قريب ہو اسکے ذمہ حج االسالم ہو تو اگر اسکے پاس ااتنی مقدار ميں مال ہو ہو حک ے خراجات کے 
لليے کافی ہو تو اس پرالزم ہے کہ ايس اانتظام کرے کہ اسے اطميں ان ہوجائے کہ اسکی مرنے کے بعد اسی جانب سے حج

۔ليکن اگر اسکے کے پاس مال موجود نہ ہواور حتمال ہو کہ  اداکياجائے گاہاہے گواہوں کے موجودگی ميں وصيت کرے
اسکے مرنے کے بعد کوئی شخص بال معاوضہ اسکی طرف سے حج کرے تب بھی وصيت کرنا واجب ہے کسی کے ذمہ 
حج واجب ہو اور وه مرجائے تو واجب ہے کہ حج کی قضا اسکی اصل ترکہ ميں سے کرائی جائے چاہے اسنے وصيت نہ 

سی طرح اگر اسنے وصيت تو کی ہو مگر حجکے خراجات کو ثلث مال (ايک تہائی )س مخصوص نہ کی اہو کی ہو اور ا
رتو اس صورت ميں بھی حج کے خراجات کو اصل ترکہ سے ليا جائے گا ۔اور اگر حج کی وصيت بھی کی ہو اور اسکے 

حج کے خراجات کيليے کافی ہو  اخرجات کو مال کے ايک تہائی حصے سے لينے کی شرط بھی کی ہوتو اگرتہائی مال
تواواجب ہے کہ حج کو ثلث مال سے کرايا جائے اور باقی وصيتوں پر حج مقدم ہو گا اور ثلثمال حک ے خراجات کے کافی 

  نہ ہو تو کمی کواصل ترکہ سے پوراکيا جائے گا ۔ 
کے طور رکھا ہو تو اکہاگيا  اگر کوئی شخص جس پر حج واجب ہو مرجائے ر اسل اکچھ مال کسی اور کے پاس امانت)٧۴(

ہے کہ اميں شخص کو احتمال ہو کہ اگر ورثا ء کوواپس کردے گاتو ورثا مرحومکی جانب سے حج انجام نہيں ديں گے تو 
اميں خی لے جائز ہے بلکہ واجب ہے کہ کہ وه خود يا کسی کو نائب بناکر مرحوم کی جانبسے حج انجام دے اوراگرمال حج 

  ہو تو اباقی مال ورثاء کو واپس کردے ۔ليکن يہ حکم اشکال سے خالی نہيں ہے ۔ کے خرجات سے زياده 
اگر کوئی شخص جسکے ذمہ حج االسالم ہو مرجائے اور اس پر خمسواجب ہو ی ازکواة اورترکہ (وه مال جو مرنے )٧۵(

الجائے گا اور افگر خمس واال چھوڑ کا مرتاہے )کم ہو جس مال پر خمس يا زکواة واجب ہواس مال سے خمس يازکواة نکا
وزکواة اسکے ذمہ ہوں مگر وه مال موجود نحہو جس پر خمس و زکواة واجب تھاتو پھر حج مقدم ہوگااور اگر اسکے ذمہ 

  کوئی قرض ہو تو بعيد نہيں ہے کہ قرض حج پر مقدم ہوجائے ۔ 
لے باقی ہو ۔اسکے ورثاکو ترکہ اگر کوئی مر جائے اور اسکے ذمہ ميں حج االسالم واجب ہو جب تک حج مرنے وا)٧۶(

ميں ايسا تصرف جائز نہيں ہو نيت کی قض احج کے منافی ہو ارو اس سے فرق نہيں پڑتاکہ حج خی خراجات ترکہ سے کم 
  ہوں تو زائد رقم کا تصرف کرنے ميں کو ئی حرج نہيں ہے چاہے اس تصرف کی وجہ سے زائد مقدار ضائع ہوجائے ۔ 

حج االسالم ہو اور اس کا ترکہ حج کے خراجات کے ليے کافی نہ ہو تو اگر اسکے ذمہ کوئی  اگر مرنے والے کے ذمہ)٧٧(
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قرض يا خمس و زکواة ہو تو واجب ہے کہ اسک اترکہ اسکی ادائيگی پر خرچ کياليکن اگرکوئی قرضہ وغيره نہ ہو تو اسک 
ے ليے خراجات حج کو اپنے مال سے اترکہ اسکے ورثا کے لے ہوگا اور ورثا پر اواجب نہيں کہ حج کی ادائيگی ک

  پوراکرين ۔ 
اگر مرنے والے کے ذمہ حج االسالم وجب ہو تو اسکے مرنے کے بعد اسکا نائب بنانا اس کے وطن سے ضروری )٧٨(

نہيں ہے ۔بلکہ ميقات حتيکہ مکہ کے قريب ترين ميقات سے نائب بنانا بھی کافی ہے اگرچہ حوط يہ ہے ه اسکے اپنے والن 
ب بنانا چاہيے اگر مرنے والی کا ترکہ حج کے اخراجات کے ليے کافی ہو تو کسی بھی ميقات سے نائب ساے نائ

بناياجاسکتاہے بلکہ جسميقات سے اجرت وا چرچہ کم ہو اس ميقات سے نائب بنياجائی ۔اگرچہ حتياط مستحب يہ ہے کہ کہ 
ئد اجرت اس کے بالغ ورثاکی رصامندی سے ان کے اگر مال کافی ہوتو اسکے شہر سے نائب بنايا جائے اس صورت ميں زا

  مال سے دی جائے گی نہ کہ نا بالغ ورثا کے حصہ سے ۔ 
اگر مرنے والے کے ذمہ حج االسالم اور اسک اترکہ حج کے اخراجات کے کے ليے کافی ہو تو حتياط واجب يہ ہی کہ)٧٩(

ج کے ليے بھيجنا پڑے ۔اگر پہلے سال ميقات سے حج اداکرنے ميں جلدی کرنی چاہے اسکے مال سے کسی کو اجرت پر ح
اجير نہ ملے تو احتياط واجب يہ ہی خہ اسکے وطن سے نائب واجير مقرر کريں او ر اگلے سال تک تاخير نہکريں چاہے 
معلوم ہو کہ اگلے سال ميقات سے اجير مل جائے گا۔اور اس صورت ميں (جب نائب کو وطنسے مقرر کريں )ميقات سے 

  نابالغ ورثا کے حصہ سے نہيں ليا جا سکتا۔ زائدخرچہ 
اگر مرنے والے کے ذمہ حج االسالم اور اسک اترکہ حج کے اخراجات کے ليے کافی ہو اور حج (بدل کے ليے )نائب )٨٠(

معمول سے زياده قيمت پر ہی ملنا ممکن ہو تو احيتاط واجب يہ ہے کہ زياده قيمت دے کرنائب بناياجائے اورورثا مراث کا 
صہ زياده کرنے کے ليے آئنده سال تک تاخير نہيں کرسکتے ليکن اس صور ت ميں معمول سے زياده قيمت کو نابالغ ح

  ورثاکے حصہ سے نہيں ليا جاسکتا ۔ 
اگر مرنے کے بعض ورثا اقرارکريں کہ اس پر حج اسالم واجب تھ ااورباقی ورثااسکا انکا ر کريں تو صرف اقرار )٨١(

کہ مال وراثت کی نسبت سے اپنے مال ميں سے حج کے ليے خرچہ ديں (مثالاگر اقرار کرنے  کرنے والوں پواجب ہے
والوں کے حصے نصف ارث آيا ہو توح کے ليے اخراجات کا نصف خرچہ ديں )لہذا مقدار ہج کے خراجات کے ليے کافی 

راجات کے ليے کافی ہو ہو چاہے کسی اور کے مالنے کی وجہ سے پورے ہو رہيں ہوں ی اکسی اور طرحسے حج کے خ
تونائب بنانا واجب ہوگا ورنہ نہيں اور اقرارکرنے والوں پر اپنے حصے سے يا اپنے دوسرے مال سے کمی کو پورا 

  کرناواجب نہيں ہے ۔ 
اگر مرنے والے کے ذمہ حج االسالم ہو اور کوئی بال معاوضہ اس کی جانب سے حج انجام دے تو کافی ہے اور ورثاء) ٨٢(

مرنے والے کے مال سے نائب بنانا واجب نہيں ہے اسی طرح اگر مرنے واال ايک تہائی مال سے حج کی وصيت کے لئے 
کرکے مرے اور کوئی شخص بال معاوضہ اس کی جانب سے حج کو انجام ديدے تو کافی ہے اور ايک تہائی مال سے نائب 

ی مال ميں سے ورثہ نہيں ديا جائے گا بلکہ مرنے بنانا واجب نہيں ہے ليکن حج کے اخراجات کے برابرمال کو ايک تہائ
  والے کی نظر ميں جو نيکی کا کام ہو اس ميں صرف کيا جائے گا 

اگر مرنے والے کے ذمہ حج االسالم ہواور اسنے اپنے شہر سے نائب بنانے کی وصيت کی ہو تو اس کے شہر سے )٨٣(
ايک تہائی مال سے ادا کيا جائے گا اور اگر حج کی وصيتکرے  نائب بنانا واجب ہے ليکن ميقات کی نسبت زائد اخراجات کو

ليکن جگہ کا معين نہ کرے تو ميقات سے نائب بنانا کافی ہے مگر يہ کہ کو ئی ايسی عالمت يا قرينہ ہو جس سے ظا ہر ہو 
ن کرے جو اس کے کے مرنے والے کا اراده اپنے شہر سے نائب بنانے کا تھا مثال مرنے واال حج کے لئے اتنی مقدار معي

  شہر کيلئے کافی ہو(تو اس کے ارادے کے مطابق عمل کيا جائے ) 
اگر مرنے واال اپنے شہر سے حج کرنے کی وصيت کرے ليکن وصی يا وارث ميقات سے نائب بنائيں تو اگر مرنے )٨۴(

مرنے واال بری الذمہ ہو  والے کے مال سے نائب کو خرچہ ديا ہو تو اجاره باطل ہوگا ليکن اجير کے حج انجام دينے پر
  جائے گا 

اگر مرنے واال کسی دوسرے شہر سے حج کی وصيت کرے مثال وصيت کرے کہ نجف سے کسی کو نائب بنايا جائے )٨۵(
  تو ا س وصيت پر عمل کرنا واجب ہے او رميقات سے زائد اخراجات کوتہائی مال سے ليا جائے گا 

سے حج االسالم انجام ديا جائے او راسکے لئے اجرت معين کرے تو  اگر مرنے واال وصيت کرے کہ اس کی جانب)٨۶(
اس پر عمل کرنا واجب ہے لہذا اگر اجرت معمول کے مطابق ہو تو مرنے والے کے اصل مال سے ادا کی جائے گی ، ورنہ 

  معمول سے زائد مقدار کو تہائی مال سے ادا کيا جائے 
کی وصيت کرے جس کے بارے ميں وصی کو معلوم ہو کہ اس مال پر اگر مرنے واال کسی ايسے مال معين سے حج )٨٧(
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خمس او رزکواةواجب ہے تو وصی پر واجب ہے کہ پہلے خمس نکالے اورپھر باقی مال حج پ رخرچ کرے اور اگر باقی 
مال حج کياخراجات کيلئے کافی نہ ہو تو ضروری ہے اصل مال سے کمی کو پورا کرے بشرطيکہ وصيت حج االسالم کی 
ہو ليکن اگر وصيت تعّددمطلوب کی بناء پر ہو يعنی وصيت کرنے والے کی نظر ميں دو چيزيں ہو ں ايک يہ کہ کوئی کار 
خير انجام پائے اور دوسری يہ کہ وه کار خير حج ہو تو مرنے والے کی نظر ميں جو بھی کار خير ہو مال اس پر خرچ کيا 

  ہ ہو تو مال معين سے بچنے والی مقدارورثاء ميں تقسيم ہو گی جائے او راگر وصيت تعّدد مطلوب کی بناء پر ن
اگر مرنے والے کی طرف سے حج کے ليے نائب بنانا واجب ہو جائے چاہے وصيت کی وجہ سے يا کسی اور وجہ )٨٨(

وسے ،اور وه شخص (مثالوصی يا وارث)جس پر نائب بنانا واجب تھا غفلت کرے يامال ضائع ہوجائے تو يہ شخص ضامن ہ
  گااوراس پر اپنی مال سے نائب بناناواجب ہے ۔ 

اگر يہ معلوم ہوجائے ه ميت کے ذمہ حج واجب ہے اور يہ پتہ نہ چلے کہ اس نے انجام ديا تھا يانہيں تو قضاکرانا )٨٩(
  واجب ہے اور اسکے اخراجات اصل مال سے ليے جائيں گے ۔ 

ہيں ہو تالہذااگر پتہ چلے کہ نائب نے حج نہيں کيا تو چاہے حج کے ليے صرف مرنے واالنائب بنانے سے برالذمہ ن)٩٠(
  کسی عذرکی وجہ سے يا بغير کسی عذر کے تو دوسرانائب بناناواجب ہے اور اسکے اخرجات اصل مال سے ادا کيے جا 

  ئيں گے ۔اگر پہلی اجرت مرنے والے کے مال سے دی ہو اور اسکو واپس لينا اگر ممکن ہو تو واپس ليا جائے ۔ 
اگر اجير متعددہوں تو اظہر يہ ہيکہ ايسے شخص کواجير بناياجائے کہ جس کانئب بننا مرنے والے کی شان و حيثيت )٩١(

کے منافی نہ ہو چاہے دوسرا کم قيمت پرجانے پر راضی ہو اور نائب ايک تہائی مال سے بنايا جارہاہو اورچاہے ورثا کے 
يکن يہ حکم اس صورت ميں مشکل ہے جب درج باالطريقے سے اجير حصے ميں کمی ہو رہی ہو اور وه راضی نہ ہوں ل

بنانادوسرے مالی واجبات مثالقرض و زکواة جو مرنے والے کے ذمہ ہوں ياةغير مالی واجبات جن کی مرنے والينے وصيت
  کی ہو ،سے متصادم ہو ۔ 

ث کی تقليد يا اجتہاد کو مدنظر نائب مرنے والے کے شہر سے ياميقات سے نائب بنانا واجب ہے اوراس ميں وار)٩٢(
رکھاجائے نہ کہ مرنے والے کی لہذااگر مرنے واالے کا اعتقاد يہ ہو کہ اپنے شہر سے حج واجب ہے جبکہ وارثاعتقاد يہ 

  ہو کہ ميقات سے بھی نائب بنانا جائز ہے تو وارث پر واجب نہيں ہے کہ وه مرنے والے کے شہر سے نائب بنائے ۔ 
ے ذمہ حج االسالم ہو مگر اسکی ميراث و ترکہ نہ ہوتو وارث پر نائب بنانا واجب نہيں ليکن مستحب ہے اگر مرنے وال)٩٣(

  خصوصا مرنے والے کے اقرباکيليے مستحب ہے کہ وه مرنے والے کو بری الذمہ کرائيں ۔ 
سے حج کرانے کی  اگر مرنے واال حج کی وصيت کرے اور معلوم ہوکہ يہ حج االسالم ہے تو اگر ايک تہائی مال)٩۴(

وصيت نہ کی ہو تو پھر حج کے اخراجات کو اصل مال سے ليا جائے گا اور اگر معلوم ہو کہ جس حج کی وصيت کی ہے 
  وه حج ااالسالم نہيں ہے يا حج ااالسالم ہونے ميں شک ہو تو پھر حج کے اخراجات ايک تہائی ما ل سے ليے جائے گے ۔ 

اور کسی خا ص شخص کو اسکے ليے معين کرے تو وصيت پر عمل کرنا واجب  اگر مرنے واال حج کی وصيت کرے)٩۵(
ہے اور اگر يہ خاص شخص معمول سے زياده اجرت طلب کررہاہو اور حج ،حج االسالم ہو تو پھر معمول سے زياده اجرت 

ب کی بنا پر ہو (يعنی ينترکہ کے ثلث (تہائی)مال سے ادا کی جائے گای اور اگر يہ بھی ممکن نہ ہو تو اگر وليت تعدد مطلو
وصيت سے مرنے والے کی غرض يہ ہو کہ حج انجام پائے اوراسی خاص شخص کے توسط سے انجام پائے يعنی دونوں 

چيزيں ہوں )يا حج االسالم کی وصيت کی گئی ہو تو پھر کسی ايسے شخص کو نائب بناناچاہيے جو معمول کے مطابق اجرت
  لے رہاہو ۔ 

کی وصيت کرے اور اسکے ليے مال بھی معين کرے مگر کوئی اس قيمت پرجانے کے ليے راضی  اگر مرنے واالحج)٩۶(
نہ ہو تو اگر حج ،حج االسالم ہو اصل مال سے کمی کو پوراجائے گا۔اور اگر حج ،حج االسالم کے عالوه ہو اور وصيت 

کوئی کارخير انجام پائے اور تعددکی مطلوب کی بناپر ہو يعنی وصيت سے ميت کی غرض دو چيزيں ہوں ايک يہ کہ 
دوسری يہ کہ کارخير حج ہو ۔تو اس مال معين کو ميت کی نظر ميں جو کار خير تھے اس پر خرچ کيا جائے گا ۔ورنہ 

  وصيت باطل ہے اور يہ مال معين ميراث ک حصہ شمار ہو گا ۔ 
حج پر خرچ کرے تو گھر کی قميمت اگر کوئی اپنا گھر اس شرط پر بيچے خريدار اس قيمت کو اسکے مرنے کے بعد )٩٧(

ميراث کا حصہ شمار ہوگی اور گر حج ،حج االسالم ہو تو شرط الزم ہوجائے گی اور تو اس واجب ہے کہ گھر کيقيمت کو 
حج کی اجرت ميں صرف کرے ليکن اجرت معمول کے مطابق ہو ورنہ زياده مقدار کو ثلث مال سے ليا جائے گا ۔اور اگر 

عالوه ہو تب بھی شرط الزم ہے اورحج کی پوری اجر ت کو ايک تہائے مال سے لياجائے گا اوراگر حج ،حج االسالم کے 
  ايک تہائے مال حج کے اخراجات کے ليے جافی نہ ہو تو زائد مقدارميں شرط الزم نہيں ہو گی ۔ 

ائے گا تو يہ اگر کوئی اپنا گھر کسی کو اس شرط پردے دے کہ وه اسکے مرنے کے بعد اسکی طرف سے حج کر)٩٨(
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معاہده صحيح اور الزم ہے (يعنی اس پر عمل کرناضروری ہے )اور يہ گھر مالک کی ملکيت سے خارج ہو جائے گا اور 
اس گھر کو ميراث ميں شمار نہيں کيا جائے چاہے حج مستحب بھی ہو اور وصيت کا حکم اس گھر پر جاری نہيں ہوگا يہی 

سی اور کی ملکيت ميں اس شرط پر دے کہ وه اسکے مرنے کے بعدوه اس کو حکم اس وقت بھی ہے جب کوائی اپناگھر ک
بيچ کر گھر کی قيمت سے اس کی جانب سے حج کرائے گا يہ صورتيں صحيح اور الزم ہيں چاہے وه جس چيز کو بيچ کر 

ی تھی شرط کی شرط کيا ہے ۔مستحب عمل ہی ہو اور وارثوں کا گھر پر کوئی حق نہيں ہو گا ۔اگر وه شخص جس پر شرط ک
مخالفت کرے تو ورثاء معاملہ ختم کرنے کا حق نہيں رکھتے ليکن مرنے والے کا سر پرست چاہے وه وصی ہو حاکم شرع 
معاملہ ختم کر سکتا ہے اور اگر مرنے والے کا سرپرست معاملہ ختم کردے تو مال مرنے والے کی ملکيت ميں لوٹ ,آئے 

  گا اور ميراث کا حصہ بن جا ئے گا ۔ 
اگر وصی (وه شخص جسکے نام وصيت کی گئی ہو )مرجائے اور پتہ نہ چلے کہ وصی نے مرنے سے پہلے کسی کو )٩٩(

نائب مقرر کياہے يا نہيں تو اصل مال سے نائب بنانا واجب ہے بشرطيکہ حج ،حج االسالم ہو ليکن اگر حج االسالم کے 
ے گا ۔اوراگر ولی نے حج کی مقدار کے مطابق مال ليا ہو اور وه عالوه کوئی اور حج ہو تو پھر ثلث مال سے نائب بنايا جائ

مال موجود بھی ہو تو اسکو واپس ليا جائے گا۔ چاہے يہ احتمال ہو کہ وصی نے اپنے مال سے نائب بنا دياہوگا ۔اور بعد ميں 
ن نہيں ہو گا اس ليے ةاپنے مال کے بدلے مرنے والے کے مال سے ليے ہوں گے ۔اور اگر مال موجود نہ ہو تو وصی ضام

  کہ احتمال ہے کہ بغير کوتاہی کے مال ضائع ہو گياہو ۔ 
اگر وصی سے الپرواہی کے بغير مال ضائع ہو جائے تو ہوجائے تو وه ضامن نہيں ہو گا ۔اور اگرحج ،حج االسالم ہو )١٠٠(

ی ثلث مال سے نائب بنايا جائے اگرباقی تو واجب ہے کہ باقی ترکہ سے نائب بنايا جائے ۔حج االسالم کے عالوه حج ہو تو باق
مال ورثا ميں تقسيم ہو چکا ہو تو ان کے حصے کی نسبت اجرت کے ليے واپس لياجائے گا ۔يہی حکم اس صورت ميں بھی 
ہے جب کوئی حج کے ليے نايب بنے اور حج ادا کرنے سے پہلے مر جاے اور اسکا ترکہ نہ ہو اور اگر ہو اس سے واپس 

  ہو ۔ لينا ممکن نہ 
اگر وصی سے نائب مقرر کرنے سے پہلے مال ضائع ہوجائے اور پتہ نہ چلے کہ ولی سے الپرواہی ہوئی ہے يانہيں )١٠١(

  تو وصی سے اس مال کے بدلے مال لينا جائز نہيں ہے ۔ 
معين ايک اگرمرنے واال حج االسالم کے عالوه کسی حج کيليے مال معين کی وصيت کرے اور اہتمال ہو کہ يہ مال )١٠٢(

 تہائی مال سے زياده ہے ۔تو اس مقدار مال کو ورثاء کی اجازتکے بغير صرف کرنا جائز نہيں ہے ۔ 

 

 مناسک حج

 

  نيابت کے ا حکام

  حج کے ليے نائب ميں چند شرائط کا ہونا معتبر ہے ۔ ) ١٠٣(
بلوغ۔نابالغ بچے کا کسی دوسرے کيليے حج االسالم يا کوئی دوسر ا واجب حج کران کافی نہيں ہے ۔بلکہ بنابر احوط )١(

مميز بچہ (يعنی ا چھے برے ی تميز رکھنے واال)کا بھی يہی حکم ہے ۔ليکن مستحبی حج ميں بعيد نہيں کہ ولی کی اجازت 
  سے مميز بچہ کا نائب بننا صحيح ہو ۔ 

۔ديوانے شخص کو نائب بناناکافی نہيں ہے چاہے ديوانگی مستقل ہو يا کھبی کبھی اسکا دوره پڑتاہے او وه دورے کیعقل)٢(
  حالت ميں حج کرے البتہ سفيہ کونائب بنانے ميں کوئی حرج نہيں ہے ۔ 

کے مطابق حج کرے تب  ايمان۔آئيمہ کی امامت کے منکر غير مومن کو نائب بناناکافی نہيں ہے اور اگر وه ہمارے مذہب)٣(
  بھی نبابر احوط کافی نہيں ہے ۔ 

فارغ الذمہ۔ يعنی نائب جانتاہوکہ جس سال اس نے نيابت کاحج اناجام دينا ہے س سال اسکے ذمہ کوئی اور واجب حج )۴(
ے ميں نہيں ہے ۔يا اس سے غافل نہيں ہے ليکن اگر وجوب کو نہ جانتاہو يااس سے غافل ہو تو ايسے شخص کو نائب بنان

  کوئی حرج نہيں ہے ۔ يہ شرط اجاره کے صحيح ہونيکی شرط ہے نہ کہ نائب کا حج صحيح ہونيکی ۔ 
لہذا اس صورت ميں جب کہ نائب پر حج واجب ہو اور وه کسی کی طرف سے حج کرے تو جس کا حج کرے گا وه بری 

  کا مستحق ہو گا۔  الذمہ ہوجائے گا ليکن نائب طے شده اجرت کای بجائے معمول کے مطابق اجر ت
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نائب ميں عدالت کی بجائے حج انجام دينی کے بارے ميں منوب عنہ (جسکی نيابت ميں حج کر رہاہے )کا مطمئن ہونا )١٠۴(
  معتبر ہے ناقابل اطمئنان نائب کا حج انجام دينے کے بارے ميں خبر کوکافی سمجھنے ميں اشکال ہے ۔ 

)کا بری الذمہ ہونے کيليے نائب کا صحيح طرحسے حج کرنا معتبر  منوب عنہ (جس کی طرف سے حج کر رہاہے)١٠۵(
ہے لہذ انائب کيليے ضروی ہے کہ وه اعمال و حکاو حج کو صحيح طرح سے جانتاہو ہاہے کسی دوسرے شخص کی 

راہنمائی سے اعمال حج کی ادائيگی کے وقت ہی جان لے جب شک ہو کہ نائب اعمال حج کو صحيح طرح سے بجاال ياہے يا
نہيں چاہے يہ شک اس وجہ سے ہو کہ خود نائب کا اعمال حج کو صحيح طرح سے جاننامشکوک ہو توبعيد نہيں کہ حج کو 

  صحيح سجھا جائے ۔ 
مميز بچے کی نيابت کی جاسکتی ہے جس طرح ديوانہ شخص کی ،بلکہ ديوانہ شخص کو اگر ديوانگی کا دوره کھبی )١٠۶(

يہ ايام حج ميں ديوانگی کا دوره پڑتاہے تو صحت کی حالت ميں نائب بناناواجب ہے ۔اسی کھبی پڑتاہو اور لمعلوم ہو کہ ہمش
طرح اس صورت ميں بھی بنانا واجب ہو گا جب صحتمندی کی حالت ميں حج اس پر واجب ہو چکا ہو چاہے مرتے وقت 

  ديوانگی کی حالت ميں ہو ۔ 
عورت کی طرف سے مرد اور مرد کی طرف سے عورت کا  نائب اور منوب عنہ کا ايک جنس ضوری نہيں ہے ۔لہذا)١٠٧(

  نائب بنناصحيح ہے ۔ 
صروره(جو پہلی مرتبہ حج کر رہاہو)غير صروره اور صروره دونوں کی طرف سے نائب بن سکتاہے چاہے نائب )١٠٨(

ں ہے بلکہ ايسے يامنوب عنہ مرد ہو يا عورت کہا گيا ہے کہ صروره ک ونائب بنا نا مکروه ہے ليکن يہ کراہت ثابت نہي
شخص کے ليے جو مالی استعاعت کے باوجود خود حج نہ کرستاہو بعيد نہيں ہے کہ صروره کو نائب بنانااولی اور بہتر ہو 
،جيساکہ وه شخص جس پر حج واجب اور ثابت ہو چکا ہو او مرجائے تو اولی اور بہت يہ ہے کہ صروره کو اسکی طرف 

  سے نائب بناياجائے ۔ 
ہ کا مسالمن ہونا شرط ہے لہذا کافر کی طرف سے نيابت صحيح نہيں ہے اگر کافر ہالت استطاعت ميں منوب عن)١٠٩(

مرجائے اور سکے وارث مسلمان ہوں تو ان پر واجب نہيں ہے کہ اس کی طرفسے حج کرائيں ۔اسی طرح اگر ناصبی ہوتو 
ے عالوه باقی رشتہ داروں کی جانب سے نائب اسکی نيابت بھی جائز نہيں ہے سوائے اسکے کہ وه ناصبی ،باپ ہو ،باپ ک

  بنانے ميں اشکال ہے ۔ليکن حج انجام دے کر اسکاثواب ان کو ہديہ کرنے ميں کوئی حرج نہيں ہے ۔ 
زنده شخص کی مستحبی حج ميں نيابت کی جاسکتی ہے چاہے اجرت لے کر ہو يا بغير اجرت کے ۔اسی طرح اگر )١١٠(

سے معذور ہو تو جيسا کہ پہلے بيان ہو چکا ہے نائب بنانے ميں کوئی حرج نہيں ہے  واجب حج ہو اور خود انجام سينے
ليکن اسکے عالوه زنده شخص کی نيابت جائز نہيں ہے مرده شخص کی طرف سے ہرحالت ميں نيابت جائز ہے چاہے 

  اجرت لے کر ہو يا بغير اجرت کے چاہے واجب حج ہو يا مستحب ۔ 
ں نيابت کا قصد ضروری ہے يعنی منوب عنہ کو کسی بھی طرح سے مشخص و معين نيابت کے صحيح ہونے مي)١١١(

  کرے البتہ نام لے کر معين کرن اضروری نہيں ہے تاہم تمام مواطن و موافق ميں ايسا کرنا مستحب ہے 
لہ ميں جس طرح کسی کا نيابتی حج اجرت لے کر يامفت انجام دينا صحيح ہے اسی طرح جعالہ يا کسی عقد و معام)١١٢(

  شرط کرنے يا کسی اور طرح سے بھی نيابت صحيح ہے ۔ 
ظاہر ہے کہ نائب کی شخصيت اسی شخص کی طرح ہے جو خود اپناحج کر رہاہو مگر بعض اعمال حج کو بالکليا )١١٣(

لذمہمقرره طريقے سے صيح طور پر انجام نہ دے سکتاہو ۔لہذانائب کا حج بعض موقعوں پر صحيح ہوگا اورمنوب عنہ بری ا
ہو گا جبکہ دوسرے موارد ميں باطل ہو گا۔ لہذا اگر عرفات ميں وقوف اختياری سے عاجز ہو اور وقوف اضطراری انجام 

دے تو اسکا حج صحيح ہو گا اور منوب عنہ بری الذمہ ہو جائے گا ۔ ليکن اگر دونوں وقوف سے عاجز ہو تو اسکا حج باطل 
ے ميں پہلے سے معلوم ہو کہ يہ عمل اختياری انجام نہ دے سکے گاحتياط ہے اور ايسے شخص ک ونائب بنانا جسکے بار

کی بنا پر جائز نہيں ہے ۔يہاں تک کہ بالمعاوضہ بھی اگر کسی کی طرف سے حج کرے تو اسکے عمل پر اکتفا کرنامشکل 
احرام مثالسائے ميں ہے ۔البتہ ايسے شخص کو نائب بنانے ميں کوئی حرج نہيں جس کے بارے ميں معلوم ہو کہ وه محرمات

رہنايا کوئی ور ہرام کام ميں سے کسی اور کا مرتکب ہو گا چاہے عذر کی وجہ سے يا بغير کسی عذر کے اسی طرح اس 
شخص کو بھی نائب بنانے ميں کوئی حرج نہيں جس کے نارے ميں معلوم ہو کہ ايسے واجبات حج کو چھوڑ دے گا جن کی 

نچتا،چاہے انہيں جان بوجھ کر چھوڑاجائے مثال طواف النساء يا گياريہوں اور وجہ سے حج کی صحت پر ضرر نہيں پہ
  بارہوں شب کو منی ميں رہنا۔ 

اگر نائب احرام باندھنے سے پہلے مرجائے تو منوب عنہ بری الذمہ نہی ہو گا ۔لہذا اگر نائب بنانا ضروری ہے تو )١١۴(
ے اور حرم ميں جانے کے بعد مرا ہو تو حوط يہ ہے کہ منوب عنہ کسی اور شخص کو نائب بنايا جائے ۔ليکن احرام باندھن
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بری الذمہ ہو جائے گا اور اس حکم ميں حج االسالم اور دوسرے حج برابر ہيں ليکن يہ حکم اس وقت ہے جب نائب اجرت 
  خالی نہيں ہے ۔ لے کر حج پر گياہواور اگر اجرت کے بغير حج کر رہاہو تو پھر منوب عنہ کا بری الذمہ ہونا اشکال سے 

اگر اجير احرام باندھنے اور حرم ميں داخل ہونے کے بعدمرجائے جبکہ ميت کو بری الذمہ کرنے کے ليے نائب ) ١١۵(
بناياہو تو يہ اجير پوری اجرت کا مستحق ہوگا ليکن اگر اسے اعمال حج انجام دينے کے ليے نائب و اجير بناياہو او اجاره 

مدنظر رکھاگياہو ۔(يعنی دو مقاصد ہوں ايک تو ذمہ سے بری ہو جائے اور دوسر ااعمال  ميں ايک سے زياده چيزوں کو
انجام پائيں )تو پھ ر جتنے اعمال انجام ديے ہوں انکی نسبت سے اجرت کا مستحق ہو گا ۔(مثالايک تہائی اعمال انجام دے 

م سے پہلے مر جائے تو اجرت ميں سے کچھ نہيںہوں تو ايک تہائی اجرت کا مستحق ہو گا)ليکن اگر اجير نائب (نائب )احرا
ملے گا۔البتہ اگر عمل کے مقدمات بھی اجاره (معاملہ )ميں داخل ہوں يعنی اجاره سے دو چيزيں مقصود ہوں ايک اعمال 

  انجام پانا اور دوسرامقدمات انجام پانا تو اس وقت جتنی مقدار کو انجام دياہو اتنی اجرت کا مستحق ہو گا ۔ 
گر کسی کو شہر سے حج کرنے کے ليے چير بناياجائے اور راستہ معين نہ کيا جائے تو اجيرکو ختيار ہے کہ جس ا)١١۶(

راستے سے چاہے جائے اور اگر راستح معين کيا گياہو تو خالف ورزی جائز نہيں ہے ۔ليکن اگر اجر خالف ورزی کرکے 
جارہکا حصہ ہو تو اجير پوری اجرت کا مستحق ہو گااگر راستہ اعمل حج انجام دے تو ار راستہ اجاره ميں شرط نہ ہو يہ کہ 

کو اعمال حجکا جز سمجھ کر اجاره کياہو تو اس وقت نائب بنانے والے کو حق حاصل ہو گا اور فسخ کرنے کی صورت ميں
اگر معاملہاجير ان اعمال کی جنکو انجام دے چکا ہو معمول کے مطابق اجرت لے گا نہ کہ راستہ طے کرنے کی چرت اور 

ختم نہ کرے تو پھر پوری طے شده اجرت کا مستحق ہو گا۔ليکن نائب بنانے والے کو اجير سے طے شده راستے سے نہ 
  جانے کی صور ت ميں بقاياجات واپس لينے کا حق حاصل ہے ۔ 

خص کا حج خود اگر کوئی معين سال ميں کسی کا حج خود انجام دينے کے ليے نائب بنے تو اسی سال ميں دوسرے ش)١١٧(
انجام دينے کے ليے نائب نہيں بن سکتاليکن اگر دونوں اجاروں کے سال جدا ہوں ياکسی ايک ميں يا دونوں ميں خود انجام 

  دينے کی شرط نہ ہو تو دنوں اجارے صحيح ہوں گے ۔ 
ب بنانے والے کی جو شخص کسی معين سال ميں کسی کا حج انجام دينے کيليے اجير بنے تو جائز نہيں کہ وه نائ)١١٨(

رضامندی کے بغير اس حج کو معين سال سے پہلے يا بعد ميں انجام دے ۔چنانچہ اگر تاخير کردے تو ااگرچہ منوب عنہ 
(جس کی جانب سے حج کياہو )بری الذمہ ہو جائے گا ليکن نائب بنانے والے کو معاملہ ختم کرنے کا حق ہو گا ۔يعنی اجاره 

کسی اجرت کا حقدار نہيں ہو گا اور يہ اسی صور ت ميں ہے کہ جب اجاره معين شده سال ختم کرنے کی صورت ميں اجير 
ميں حج کرنے کا ہو ۔ليکن اگر اجاره تو حج کرنے کا ہو ار سال محضشرظ ہوتو نائب معمول کے مطابق اجرت کا مستحق ہو

اسکے برعکس اگراجاره معين شده سال گا ۔بلکہ اجاره ختم نہ کرنے کی صورت ميں اجير طے شده اجرت کا مستحق ہوگا۔ 
ميں حج کرنے کا ہو اور اجير اسکی خالف ورزی کرے تو اس نتيجہ ميں بچنے والی رقم کا مطالبہ کرنيکا حق نائب بنانے 

  والے کوحاصل ہے ۔ 
ومنوب اسی طرح اگر اجير حج کومعين سال سے پہلے انجام دے دے اور جس حج کے ليے اجاره کياہو وه حج االسالم ہو ت

عنہ فارغ الذمہ ہوجائے گااگرچہ اجير نے معينہ سال سے لپہلے انجام دياہو تو اب چونکہ منوب عنہ تو فارغ الذمہ ہو گياہے 
لہذا معين شده سال ميں ہج انجام دينا ممکن ہی نہيں تو اجرت سے متعلق حکم وه ہے جو قبل ازيں تاخيرکی صورت ميں ہو 

ی مستحب حج انجا م دينے کے ليے اجير بنايا گياہو کہ مثالآئنده سال حج اناجم دے اور اجير چکا ہے ۔او راگر ايسانہ ہو يعن
اسی سال انجام ديدے تو اگر اجاره معين شده سالميں حج کرنيکا ہو تو اجير اجرت کا مستحق نہيں ہوگابلکہ واجب ہے کہ حج 

بھی يہی حکم ہے بشرطيکہ اجر نے اس شرط کو ختم  معينہ شده سال ميں انجام دے او اگراجاره ميں سال محض شرط ہو تو
  نہ کياہواور اگر کر دياہوتو پھر اجيرطے شده قيمت کا مستحق ہوگا۔ 

اگر اجير دشمن کے روکنے يا بيامری کی وجہ سے اعمال حج انجامنہ دے سکے تو اسکاحکم خود اپنا حج انجام دينے)١١٩(
وجہ سے اپنا حج انجام نہ دے سکے جسکی تفصيل آگے آئے بيان ہو گی والے انسان کی طرح ہے جو دشمن يا بيامری کی 

۔لہذا اگر حج کا جاره اسی سال کے ليے مقيد ہو تو اجاره فسخ ہوجائے گا اور اگراسی سال سے مقيد نہ ہو تو حج اس کے ذمہ
ف (شرط کی خالف ورزی کی باقی رہے گا ۔ليکن اگر سال کا يقين شرط کی صورت ميں ہو تو امير بنانے والے کو خيار تخل

  بنا پر ختيار )حاصل ہو جائے گا۔ 
اگر نائب کوئی يسا کام انجام دے جسکی وجہ سے کفاره واجب ہوتاہو تو کفاره اپنے مال سے اداکرے گا۔چاہے پيسے )١٢٠(

  لے کر نائب بنا ہو يا بغير پيسوں کے ۔ 
ور اجرت حج کے اخراجات سے کم نکلے تو اجر پ اگر کسی کو حج کے ليے معين اجرت پر نائب بنايا جائے ا)١٢١(

  راجرت پوری کرنا واجب نہيں ہے ،اسی طرح حج کے خرجات سے زياده نکلے تو واپس لنيے کا حق بھی نہيں رکھتا۔ 



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

اگرکسی ک وواجب يا مستحب حج کے ليے نائب بنايا جائے اور نائب اپنے حج کومعشر سے پہلے جماع کے ذريعے )١٢٢(
د کردے تو اس پر واجب ہے کہ حج کو مکمل کرے اوراس حج سے منوب عنہ بری الذمہ ہو جائے گاليکن اپنے حج کوفاس

نائب پر واجب ہوجائے گا کہ آئنده سال حج کرے اور ايک اونٹ کفاره بھی دے ۔تاہم ظاہر يہ ہے کہ اجير اجرت کا مستحق ہو
کرے ۔بالمعاوضہ حج کرنے والے کا بھی يہی حکم ہے گا جاہے آئنده سال عذر کی وجہ سے يا بغير عذر کے حج نہ بھی 

  ۔فرق صرف يہی ہے کہ مستحق اجرت نہيں ہے ۔ 
طاہر يہ ہی کہ اجير حج انجام دينے سے پہلے اجرت کا تقاضاکرنيکا حق رکھتاہے چاہے حج سے پہلے اجرت دينے )١٢٣(

يہ کہ عام طور پر چرت پہلے دی جاتی ہے کی شرط واضح نہ بھی کی ہو اس ليے کہ اس شرط پر قرينہ موجودہے اور وه 
  کيونکہ اجيرکے ليے اجرت لينے سے پہلے حج پر جانااور عمل بجاالنا ممکن نہيں ہوتا۔ 

اگر کوء ی خود حج کرنے کے ليے نائب بنے تو اسے حق نہيں ہے کہ نائب بنانے والے کی اجازت کے بغير کسی )١٢۴(
يعے عمل اپنے ذمہ لے اور خود انجام دينے کی شرط نہ کرے تو پھر اس کے دوسرے کو نائب بنائے ليکن اگراجاره کے ذر

  ليے جائز ہے کہ اس حج کے ليے کسی دوسرے کو نائب بنائے ۔ 
اگر کسی کو وسيع وقت ميں حج تمتع کے ليے نائب بناياجائے اور اتفاقا وقت تنگ ہوجائے اورنائب حج عمره کو حج )١٢۵(

ام دے اورنعد ميں عمره مفرده انجام دے تو منوب عنہ بری الذمہ ہو جائے گا ۔اور اگر اجاره افراد سے بدل کر حج افراد انج
عمره تمتع او حج تمتع کے اعمال انجا م دينے کا ہو تو نائب اجرتک امستحق نہيں ہو گا ليکن منوب عنہ کوبری الذمہ کرنے 

  کا ہو تومستحق ہو گا۔ 
نائب بن سکتاہے ليکن واجب حج ميں ايک شخص ايک يا دوسے زياده کا  مستحبی حجميں ايک شخص کئی افراد کا)١٢۶(

نائب نہيں بن سکتاسوائے اس صورت کے کہ جب دو يا دو سے زياده افراد پر حج مشترک طور پر واجب ہوا ہومثالدو افراد 
ے ليے اپنے جانب سے منت مانيں کہ اگرہمار ا کام ہو گياتو ہم ملکر کسی کو حج پر بھيجيں گے ،اس صورت ميں دونوں ک

ايک شخص کو حج پربھيجيں گے ،اس صورت ميں دونوں کيليے اپنی جانب سے ايک شخص کو نائب بناکر بھيجناجائز ہے 
  ۔ 
مستحب حج ميں کئی افرا د ايک ہی شخص کی نيابت کرسکتے ہيں چاہے منوب عنہ زنده ہو يا مرده اور چاہے نائب )١٢٧(

اجرت کے ۔اسی طرح واجب حج ميں بھی ايک شخص پر متعدد ه جواجب ہوں ۔مثالکسی اجرت لے کر حج کر رہاہويا بغير 
زنده يامرده شخص پر دو حج واجب ہوں اور دونوں نذر سے واجب ہوئے ہوں يا مثالايک حج االسالم ہو اور دوسرانذر سے 

يے دوسرے کو دوسرے حج کے واجب ہواہيتو کئی افرادايک شخص کی نيابت کرنا جايز ہے يعنی ايک کو حج االسالم کے ل
ليے بناياجاسکتاہے ۔اسی طرح ايک شخص کی جانب سے دوافراد ک وايک کو واجب حج کيليے اوردوسرے کو مستحب حج

کے ليے نائب بناناجائز ہے ۔بلکہ بعيد نہيں ہے کہ اس احتمال کو بنا پرکہ ايک شخص کاحج جاقص ہو سکتاہے احتياط کی 
  ج کيليے دو نائب بنانا جائز ہو۔ خاطر ايک شخص کی ايک واجب ح

طواف فی نفسہ مستحب لہذا طاف ميں جائز ہے کہ مرنے والے کی طرف سے نيابت کی جائے اسی طرح اگر زنده )١٢٨(
  (منوب عنہ )مکہ ميں نہ ہو ای مکہ ميں ہو ليکن خود طواف نہ کر سکتاہوتو اسکی طرف سے بھی نيابت کرنا جائزہے ۔ 

کے اعمال سے فارغ ہونے کے بعد اپنی جانب سے يا کسی اور جانب سے عمره مفرده کر سکتاہے نائب نيابتی حج )١٢٩(
 جس طرح کہ اپنی يا کسی اور کی جانب سے طوافکرنے ميں کوئی حرج نہيں ہے ۔ 

 

 مناسک حج

 

  عمره کی اقسام

  عمره بھی حج کی طرح کبھی واجب ہوتاہے ور کبھی مستحب اور عمره يا مفرده ہو تاہے يا تمتع ۔ )١٣۵(
حج کی طرح عمره بھی ہر صاحب شرائط مستطيع پر واجب ہے اورحج کی طرح واجب فوری ہے لہذا عمره کی )١٣۶(

استطاعت رکھنے والے پر چاہے وه حج کی استطاعت نہ بھی رکھتاہو عمره واجب ہے ۔ليکن طاہر يہ ہی کہ جس کا فريضہ 
استطاعت رکھتاہوتو اس پ رعمره مفرده واجب نہيں ہے  حج تمتع ہو اور اسکی استطاعت نہ رکھتاہو بلکہ عمره مفرده کی

لہذا ايسے شخص کے مال سے عمره مفرده کے ليے نائب بنانا جومستطيع ہو گيا ہو او رايام حج سے پہلے مرجائے واجب 
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نہيں ہے ۔اسی طرح حج کے ليے اجير بننے والے پر حج نيابتی کے اعمال سے فارغ ہونے کے بعد عمره مفرده انجام 
ناواجب نہيں ہے اگرچہ عمره کی استطاعت رکھتاہو۔ليکن مناسب ہے کہ ان موارد ميں احيتاط کو ترک نہ کرے اسی طرح دي

  وه شخص جو حج تمتع کرے تو يقينااس پر عمره مفرده واجب نہيں ہے ۔ 
روری نہيں ہے سال کے ہر مہينے ميں عمره مفرده کرنا مستحب ہے اور دو عمروں کے درمياں تيس دن کا وقفہ ض)١٣٧(

۔لہذ اايک ماه کے آخر اور دوسرے ماه کے اول ميں عمره کرنا جائز ہے ايک مہينے ميں دو عمرے کرنا چاہے اپنی طرف 
سے ياکسی اور کی طرف سے جائز نہيں ہے ۔تاہم دوسرا عمره رجعاانجام دينے ميں کوئی حرج نہيں ہے ۔اسی طرح اگرايک

ور کی طرف سے يا دونوں عمرے دو مختلف افرادکی طرف سے ہوں تو پھر ايک عمره اپنے ليے اوردوسرا عمره کسی ا
ماه ميں دو عمرے کرنے ميں کوئی حرج نہيں ہے ۔عمره مفرده اورعمره تمتع کے درميان تيس د ن فاصلہ ہونے کی شرط 

مفرده انجام دے گا  ميں اشکال ہے ۔وه شخص جوذوالحجہ ميں عمره تمتع کرے ار اده رکھتاہو کہ اعمال حج کے بعد عمره
تواسکے احوط يہ ہے کہ عمره کو ماه محرم تک تاخير کرے ۔اسی طرح وه شخص جو عمره مفرده شوال ميں کرے اور 
ارداه رکھتا ہو کہ اس کے بعد عمره تمتع نجام دے گا ہوط يہ ہے کہ عمره اسی مہينے ميں انجام نہ دے ۔ عمره مفرده کو 

ن طاہر يہ ہے کہ عمره تمتع باطل ہوجاتاہے لہذا عمره تمتع دوباره کرنا ضوروری ہے عمره تمتع اور حج تمتع کے درميا
ذی الحجہ )تک مکہ ميں رہے تو جواس وقت عمره مفرده انجا م دے چکا ہے وه عمره ٨۔ليکن اگر حج کے ليے يوم ترويہ (

  تمتع شمار ہو گا اوراسکے بعد حج تمتع کرے ۔ 
 کی وجہ سے واجب ہوجاتاہے اسی طرح نذر، قسم عہ دوغيره بھی واجب جاتاہے ۔ جس طرح عمره مفرده استطاعت )١٣٨(
  ذيل ميں چند چيزوں کے عالوه عمره مفرده اورعمره تمتع کے اعمال مشترک ہيں جن کی تفصيل آگے آئيگی۔ )١٣٩(
  ۔عمره مفرده ميں طواف النساء واجب ہے جب کہ عمره تمتع ميں واجب نہيں ہے ۔ ١
ف حج کے مہينوں ميں انجام دياجاسکتاہے جوشوال ،ذی القعده اورذ والحجہ ہيں جب کہ عمره مفرده کو سا ۔عمره تمتع صر٢

  ل کے کسی مہينہ ميں انجام دياجاسکتاہے تاہم ماه رجب ميں فضيلت ہے ۔ 
ے تقصير۔عمره تمتع کے حرام سے باہر آناصرف تقصير (کچھ بال کٹوانا )پر منحصر ہے جب کہ عمره مفردہکے احرام س٣

سے بھی باہر آسکتے ہيں اور حلق (بال منڈوانے )سے بھی تاہم حلق افضل ہے يہ حکم مردوں ے ليے ہے جب کلہ عورتوں 
  کے ليے تقصير معين ہے چاہے عمره تمتع کے احرام باہرآناہو يا عمره مفرده کے احرام سے ۔ 

کی ُت ئيگی ۔جبکہ عمره مفرده ميں يہ واجب نہيں ہے ۔ ۔ عمره تمتع اورحج تمتع ايک ہی سال ميں انجام دينا واجب ہے جس۴
  لہذا جس شخص پر حج افراد وعمره مفرده واجب ہو وه ايک سال ميں حج ارو دوسرے سال ميں عمره کر سکتاہے ۔ 

۔وه شخص عمره مفرده ميں جو سعی سے پہلے حجامت کرلے تو بغير اشکال کے اس کا عمل باطل ہوجائيگا اوردوباره ۵
دينا واجب ہوگايعنی آئنده ماه تک مکہ ميں رکے اور پھر سے عمره کرے ،جب کہ عمره تمتع ميں اگرسعی سے پہلے انجام 

  ميں آئے گا۔ ٢٢٠جماع کرے تو اسکا ہخميہ نہيح ی جيساکہ مسئلہ 
تاہے ميقات کاعمره مفرده کے ليے احرام ان ہی ميقاتوں سے باندھنا واجب ہے جہاں سے عمره تمتع کااحرام باندھا جا)١۴٠(

بيان آگے آئيگا ۔ ليکن اگر مکلف مکہ ميں ہو اورعمره مفرده کا اراداه کرے تو اس کے ليے جائز ہے کہ حرم سے 
باہرنزديک ترين مقام مثالحديبيہ جعرانہ تنعيم سے احرام باندھے اس کے ليے ميقات جا کر احرام باندھنا واجب نہيں ہے تاہم 

عی سے پہلے جماع کی وجہ سے باطل کرديا ہو اسے کسی ايک ميقات پر جا کر احرام جس شخص نے اپنا عمره مفرده س
ميں  ٢٢٣باندھنا پڑيگا اور احوط يہ ہی کہ حرم سے باہر نزديک ترين مقام سے حرام باندھناکافی نہيں ہوگا جيساکہ مسئلہ 

  تفصيال نہ آئے گا ۔ 
ا جائز نہيں ہے لہذا اگر کوئی حج کے مہينوں (شوال ذی القعده ، مکہ ميں بلکہ حرم ميں بھی بغير احرام کے داخل ہون)١۴١(

ذی الحجہ)کے عالوه کسی مہينے ميں داخل ہو نا چاہے تو اس پر واجب ہے کہ عمره مفرده کا احرام باندھے ۔سوائے ا ن 
مره تمتع اور حج لوگوں کے جو مسلسل کام کے ليے آتے جاتے ہيں ۔مثاللکڑ ہارااورچرواہاوغيره ۔اسی طرح وه لوگ جو ع

تمتع يا عمره مفرده انجام دے کر مکہ سے باہر جائيں تو ان کے ليے اسی مہينہ ميں احرام کے بغير مکہ ميں جانا جائز ہے 
  ميں آئے گا ۔ ١۵٣۔عمره تمتع کے بعد او رحج تمتع سے پہلے مکہ سے باہر آنے والو ں کا حکم مسئلہ 

ذی الحجہ)تک ٨ده ،ذی الحجہ )ميں عمره مفرده انجام دے اور يوم ترويہ (جو شخص حج کے مہينوں ( شوال ،ذالقع)١۴٢(
مکہ ميں رہے اور حج کا قصد کرے تو اس کا عمره، عمره تمتع شمار ہو گالہذا وه حج تمتع کرے اس حکم ميں واجب ور 

 مستحب حج کا فرق نہيں ۔ 
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 مناسک حج

 

  حج کی قسميں

حج کی تين قسميں ہيں۔تمتع ،افراد اور قران ۔حج تمتع ان افراد اکا فريضہ ہے جن کے وطن اورمکہ کے درميان سولہ )١۴٣(
فرسخ سے زياده فاصلہ ہو جب افراد و قران مکہ کے رہنے والوں اورا ن لوگوں کا فريضہ ہے جن کے وطن اور مکہ ميں 

  سولہ فرسخ سے کم فاصلہ ہو ۔ 
ہ حج تمتع ہو انکے ليے حج افراد و قران اوراسی طرح جن کا فريضہ قران و افراد ہو ان کے ليے حج جن کا فريض)١۴۴(

تمتع کافی نہيں ہے ليکن کبھی کھبی حج تمتع والے کا فريضہ تبديل ہوکر حج افرد ہو جاتاہے جس کا ذکر آگے آئيگا اور يہ 
رده وه حج جن کی قسم معين نہ کی ہوتو دوروالوں اور حکم حج االسالم کا ہے جب کہ مستحب حج نذر کرده او روصيت ک

  قريب والوں کو تينوں اقسام حج ميں اختيار ہے اگرچہ حج تمتع افضل ہے ۔ 
دورکارہنے واالاگر مکہ ميں رہائش اختيار کرلے تو جب وه تيسرے سال ميں داخل ہو گا فريضہ تمتع سے تبديل ہو )١۴۵(

تيسرے سال ميں دخل ہونے سے پہلے اس پر حج تمتع واجب ہو گا اور اس حکم ميں اس  کر افراد يا قران ہو جائے گا ۔ليکن
سے فرق نہيں پڑتا کہ وہمکہ ميں رہائش سے پہلے مستطيع ہوا ہے اور حج اس پر واجب ہوا ہے يا رہائش کے دوران 

طن قرار دے کر يا قرار نہ مستطيع ہو اہے اور حج اس پر واجب ہو ہے اسی طرح اس سے بھی فرق نہيں پڑتاکہ مکہ کو و
دے کر رہائش اختيار کرے اور يہی حکم ان افرا د کيليے بھی ہے جو مکہ کے اطراف سولہ فرسخ ميں رہائش اختيار کريں ۔

اگر کوئی شخص مکہ ميں رہائش ا ختيار کرے اور اپن افريضہ تبديل ہونے سے پہلے حج تمتع کرنے کا اراداه کرے )١۴۶(
کے ليے حرم سے باہر قريب ترين مقام سے حرام باندھنا جائز ہے ليکن يہ قول اشکال سے خالی نہيں ہے تو کہا گياہے ه اس

او را حوط يہ ہے کہ وه کسی ميقات پر جاکر احرا م باندھے ،بلکہ احوط يہ ہی کہ ان شہر والوں کے ميقات پر جائے ۔ ظاہر 
  ج تمتع کا اراده کرنا چاہے حج مستحب ہی ہو ۔ يہ ہے کہ يہ حکم ہر اس شخص کا ہے جو مکہ ميں ہو او ر ح

  ۔حج تمتع ۔
يہ حج دو عبادتوں حج اور عمره سے مل کر بنتاہے ۔کبھی کبھی صرف حج کوحج تمتع کہتے ہيں حج تمتع ميں عمره )١۴٧(

  تمتع کوپہلے انجام دينا واجب ہے ۔ 
  عمره تمتع ميں پانچ چيزيں واجب ہيں ۔ )١۴٨(
  ا حرام باندھناجس کی تفصيل آگے آئيگی ۔ ۔کسی ايک ميقات سے ١
  ۔خانہ کعبہ کے گرد طواف کرنا۔ ٢
  ۔نماز طواف ٣
  ۔صفا مروه کے درميان سعی کرنا ۔ ۴
  ۔تقصير ۔يعنی سر،داڑھی يا مونچھوں کے کچھ بال کٹوانا۔ ۵

ام ہوئی تھيں وه اس پر جب حاجی تقصير انجام ديدے تو احرام سے فارغ ہو جاتاہے لہذ ااحرام کی وه چيزيں جو اس پر حر
  حالل ہوجائيں گی ۔ 

  مکلف پر واجب ہے کہ نويں ذی الحجہ کے نزديک ہونے پر خود کو اعمال حج کے ليے تيار کرے ۔ )١۴٩(
  واجبات حج تيره ہيں جو کہ درج ذيل ہيں ۔ 

  ۔مکہ سے ا حرام باندھنا جس کی تفصيل آگے آئيگی ۔ ١
زوال آفتاب کے بعد غسل اورظہر و عصر کی اکٹھی نماز اداکرنے کے بعد  ۔وقوف عرفت يعنی نويں ذی الحجہ کے دن٢

  سے لے کر غروب آفتاب تک عرفات کے مقام پر قيام کرنا ۔عرفات مکہ سے چار فرسخ کے فاصلے پر ہے ۔ 
۔وقوف مزدلفہ يعنی شب عيد قربان کے کچھ حصے سے طلوع آفتاب سے کچھ پہلے تک مزدلفہ (مشعر )ميں قيام کرنا ٣

  ۔مزدلفہ عرفات و مکہ کے درميان ايک جگہ کا نا م ہے ۔ 
۔رمی جمره عقبہ (کنکر مارنا )عيد قربان کے دن منی کے مقام پر رمی کرنا منی مکہ سے تقريبا ايک فرسخ کے فاصلے ۴

  پرہے ۔ 
  ذی الحجہ) ميں منی کے مقام قربانی کرنا ۔ ١١،١٢،١٣۔عيد کے دن ياايام تشريق (۵
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سر ،داڑھی يا مونچھوں کے کچھ بال کاٹنا(حلق يا تقصير)اور اسکے بعد احرام کی وجہ سے حرام ہونے والی۔سر منڈوانا يا ۶
  چيزيں حالل ہونجائيگی سوائے احيتاط واجب کی بنا پر عورت خوشبو اور شکارکے ۔ 

  ۔مکہ واپس آنے کے بعد خانہ خدا کی زيارت کا طواف کرنا ۔ ٧
  ۔نماز طواف اد اکرنا۔ ٨
  مروه کے درميان سعی کرنا۔اس عمل کے بعد خوشبوبھی حالل ہوجائے گی ۔ ۔صفا و ٩
  ۔طواف النساء۔ ١٠
  ۔نماز طواف النساء۔اس عملکے بعدعورت (بيوی )بھی حالل ہوجائيگی ۔ ١١
۔گياره اورباره کی رات منی ميں گزارنا بلکہ بعض صورتوں ميں تيرھويں کی شب بھی منی ميں گزارناجسکا ذکر آگے ١٢

  ا۔ آئے گ
۔رمی جمرات گياره اور باره کو دن کے وقت تينوں جمرات(اولی ،وسطی اور عقبہ)کو کنکرياں مارنا بلکہ اظہر يہ ہے کہ١٣

  جو شخص تيرھويں رات منی ميں گزارے تو وه تيرھويں کے دن بھی رمی کرے ۔ 
  حج تمتع ميں ذيل ميں درج چيزيں شرط ہيں ۔ )١۵٠(
ر نے کی نيت کرے لہذا اگر کسی دوسرے حج کی نيت کرے يا نيت ميں تردد کرے تو يہ حج ۔ نيت ۔يعنی حج تمتع کو ادا ک١

  صحيح نہيں ہو گا ۔ 
۔عمره اور حج دونوں کو حج کے مہينوں (شوال ذی القعده ، ذی الحجہ)ميں انجام دے لہذااگر عمره کاايک حصہ شوال سے ٢

  پہلے انجام دے تو عمره صحيح نہيں ہو گا۔ 
ايک ہی سال ميں ننچم دينا ضروری ہے لہذ ااگر ايک سال عمره تنتع اوردوسرے سال حج تمتع انجام دے تو  ۔عمره اورحج٣

حج تمتع صحيح نہ ہو گا اس سے فرق نہيں پڑتا کہ اگے سال تک مکہ ميں قيام کرے يا عمره کے بعد وطن واپس لوٹ جائے
عد احرام تقصير کے بعد کھول دے ياآئنده سال تک حالت اور دوباره آئے اور اس سی بھی فرق نہيں پڑتا کہ عمره کے ب

  احرام ميں باقی رہے ۔ 
۔حالت اختيار ميں حج اک احرام شہر مکہ سے باندھے اور بہترين مقام مسجدالحرام ہے ليکن اگرکسی وجہ سے مکہ سے ۴

  حرام نہ باندھ سکے تو جہاں سے ممکن ہو وہاں سے باند ھ لے ۔ 
مره تمتع اورحج تمتع کے تمام اعمال ايک ہی شخص انجام دے سکتاہے ۔لہذا اگر دوافراد کو۔ايک شخص کی ةطرف سے ع۵

اس طرح سے نائب بنايا جائے کہ ايک کو عمره تمتع کے ليے اوردوسرے کو حج کے ليے تو يہ صحيح نہيں ہو گا ۔چاہے 
عمره ايک کی جانب سے اور حج منوب عنہ زنده ہويا مرده اسی طرح اگرايک ہی شخص عمره و حج دونوں کرے ليکن 

  دوسرے کی جاب سے تو يہ بھی صحيح نہيں ہوگا۔ 
مکلف کا عمره تمتع کے اعمال سے فارغ ہونے کے بعدحج تمتع اداکيے بغير مکہ سے نکلنابنا براحوط جائز نہيں ہے )١۵١(

ے کا خوف نہ ہو لہذ ااسے سوائے اسکے کہ اسے کو ئی کوم ہو چاہے وه ضروری نہ بھی ہو تاہم اعمال حج کے فوت ہون
معلوم ہوکہ وه مکہ واپس آکر حج کيليے احرام باند ھ سکے گاتو اظہر يہ ہے کہ بغير احرا م کے مکہ سے نکلنا جائز ہے 

ورنہ حج کے ليے احرام باندھ کيليے اپنے کام کے ليے جائے اس صور ت ميں ظاہر يہ ہے کہ اس پر مکہ واپس آنا واجب 
ی جگہ سے ہی عرفات جاسکتاہے ۔اگر کوئی عمره تمتع انجام تو اسکے ليے حالت اخيتار ميں حج تمتع نہيں ہے بلکہ وه اپن

کو چھوڑناجائزنہيں ہے ۔چاہے حج مستحب ہی ہو ليکن اگر حج انجام دينا ممکن نہ ہو تو احوط يہ ہے کہ عمره تمتع کو عمره
  مفرده قراردے کر طواف النساء انجام دے ۔ 

کہ حج تمتع کرنے والے کيليے عمره کے اعمال مکمل کرنے سے پہلے مکہ سے باہر جانا جائز ہے آظہر يہ ہے )١۵٢(
  جبکہ مکہ واپس آناممکن ہو اگرچہ احوط يہ ہے کہ نہ جائے ۔ 

عمره تمتع کے اعمال سے فارغ ہونے کے بعد مکہ سے باہرکسی دوسری جگہ جاناحرام ہے نہ کہ ان نئے محلوں ) ١۵٣( 
مکہ کا حصہ شمار ہوتے ہيں ۔اور قديم محلوں ک حکم رکھتے ہيں لہذا حاجی کاعمره تمتع کی اعمال سی ميں جو اب شہر 

  فارغ ہونے کے بعد ان نئے محلوں ميں کسی کام سے يا بغير کام کے جاناجائز ہے ۔ 
دوصورتيں  جب حاجی عمره تمتع کے اعمال سے فارغ ہونے کے بعد بغير احرام کے مکہ سے باہر جائے تو اسکی)١۵۴(

  ہيں ۔ 
جس مہينے ميں عمره کيا تھا اسکے تمام ہونے سے پہلے اگر مکہ واپس آئے تو ضروری ہے کہ احرام کے بغير مکہ )١(

  ميں داخل ہو اور مکہ سے حج تمتع کا احرام باند ھ کرعرفات جائے ۔ 
ہ مکہ واپس آنے کيليے عمره کاجس مہينے ميں عمره کياہو اس کے ختم ہونے کے بعدمکہ واپس آئے تو ضروری ہے ک)٢(
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  احرام باندھے ۔ 
جس شخص کا فريضہ حج تمتع ہو اگرحجافراد يا قران انجام دے تواس کا فريضہ ساقط نہيں ہوگا اس حکم سے وه )١۵۵(

شخص مستثنی ہے جو عمره تمتع شروع کرے ليکن پورا کرنے کا وقت باقی نہ رہے ۔اور يہ شخص اپنی نيت کو حج افراد 
پھير لے اور حج کے بعد عمره مفرده بجاالئے وقت تنگ ہونے کے اس حد ميں کہ جس کی وجہ سے حج افراد  کی طرف

کی طرف عدول جائز ہوتاہے فقہاء کاختالف ہے اظہر يہ ہے کہ عدول ا س وقتواجب ہو گا جب عرفہ کے دن زوال آفتاب 
پہلے اعمال کو مکمل کرنا ممکن ہو چاہے يو م ترويہ سے پہلے عمره کے اعمال کوپورا نہ سکتاہوليکن اگر زواآلفتاب سے 

  ذی الحجہ )ميں ياجاہے اسکے بعد تو اس صورت ميں عدول کا جائز ہونااشکال سے خالی نہيں ہے ۔  ٨(
وه شخص جسکا فريضہ حج تمتع ہو اروه عمره کا احرام باندھنے سے پہلے جانتاہو کہ وه عرفاه کے دن زوال آفتاب )١۵۶(

عمال مکمل نہيں کرسکے گا تو اسکاافراد يا قران کی طرف عدول کرناکفايت نہيں کرے گا ۔بلکہ اگر حج تک عمره کے ا
  اسکے ذمہ قرار پائے تو اس پر واجب ہے کہ وه آئند ه سال حج تمتع انجام دے ۔ 

ے دن زوال آفتاباگر کوئی وسيع وقت ميں حج تمتع کا احرام باندھے ليکن طواف اور سعی ميں جان بوجھ کر عرفہ ک)١۵٧(
تک تاخير کرے تواس کاعمره باطل ہوجائيگا اور اظہر يہ ہے کہ حج اراد کی طرف عدول کرنا کافی نہيں ہوگا اگرچہ احوط 

يہ ہے کہ رجا ء حج افراد کے اعمال انجام دے بلکہ طواف نمازطواف سعی اور حلق يا تقصير کو عمره ميں بنابر احوط 
  عمره مفرده دونوں کو شامل کرنے والی )سے انجام دے ۔  عمومی نيت( يعنی حج افراد ور

  ۔حج افراد۔
جيسا کہ پہلے بيان ہوچکاہے کہ حج تمتع کے دو جز ہيں ايک عمره تمتع اور دوسراحج۔ اسک پہال جز دوسر چز سے مالہو 

تاياجاچکا ہے يہ مکہ اور اہے اورعمره ،حج پر مقدم کيا جاتاہے ۔جبکہ حج افراد از خودايک مستقل عمل ہے اور جيساکہ ب
اسکے اطراف سولہ فرسخ ميں رہنے والوں کا فريضہ ہے ۔اور مکلف کو اخيتار ہے کہ حج افراد انجام دے يا قران ۔جب 

مکلف حج افراد کے ساتھ عمره مفرده بھی انجام دے سکتاہو تو مستقص طور پر عمره مفرده بھی واجب ہو جائے گا ۔لہذااگر 
ميں سے کوئی ايک عمل انجام دے سکتاہو تو صرف وه عمل واجب ہو گا جو خود انجام دے اور اگر  کوئی حج افرادو عمره

ايک وقت ميں ايک عمل کو انجام دے سکتا ہو اور دوسرے وقت ميں دوسرے عمل کو تو اس پر واجب ہے کہ ان اوقات ميں 
کن ہو تو دونوں کو انجام دينا واجب ہے ۔اس اپنے فريضہ کو انجام دے ۔ اگر ايک ہی وقت ميں دونوں کو انجام دينا مم

  صورت ميں فقہاء کے درميان مشہور ہے کہ حج افراد کو عمره مفرده سے پہلے انجام دے اور يہی احوط ہے ۔ 
  حج فراد اور حج تمتع کے تمام اعمال ذيل ميں درج ذيل چند چيزوں کے عالوه مشترک ہيں ۔ )١۵٨(
کے مہينوں (شوال ،ذی القعده اورذی الحج ) ميں ايک ہی سال م يں انجام دينا معتبر  حج تمتع ميں عمره اور حج کو حج)١(

  ہے جيساکہ پہلے بيان ہو چکا ہے جب کہ حج افرد ميں واجب نہيں ہے ۔ 
  ۔حج تمتمع ميں قربانی واجب ہے جبکہ افرد ميں نہيں ہے ۔ ٢
ميں  ۴١٢ئے سوائے کسی عذ رکے جيساکہ مسئلہ ۔ طواف کو سعی اور وقوف عرفات و مشعر سے پہلے انجام نہ دياجا٣

  آئے گا ۔جب کہ افراد ميں جائز ہے ۔ 
۔حج تمتع کا حرام مکہ سے باندھا جاتاہے ۔جبکہ افراد کا حارامو کسی ايک ميقات سے باندھاجاتاہے ۔يہ مسئلہ ميقات کی ۴

  بحث ميں آئيگا ۔ 
  کہ حج افرد ميں ايسا نہيں ۔ ۔عمره تمتع کا حج تمتع سے پہلے انجام دينا واجب ہے ۔جب۵
مستح ب حج کا احرم باندھنے والے کے ليے عمره تمتع کی طرف عدول کرنا جائز ہے ۔لہذ اوه تقصير کرے اور )١۵٩(

  احرام کھول د يليلکن اگر سعی کے بعد تلبيہ پڑھ چکا ہو تو پھر عمره تمتع کی طر ف عدول نہيں کر سکتا۔ 
ر مکہ ميں داخل ہونے والے کے ليے مستحب طواف کرنا جائز ہے ليکن جس مورد ميں حج افردا کا احرام باندھ ک)١۶٠(

عمره تمتع کی طرف عدول کرناجائز ہو اور يہ عدول کا قصد نہ رکھتا ہو تو حوط اول يہ ہی خہ وه نماز طواف سے 
  فارغہونے کے بعد دوباره تلبيہ کہے ۔ يہ احتياط واجب طواف ميں بھی جاری ہوگی ۔ 

  قران۔ ۔ حج
  حج قران حج افرد کے ساتھ تمام پہلوں ميں مشترک ہے ۔ )١۶١(

سواء ے سکے کہ حج قران ميں احرام باندھتے وقت حاجی کو قربانی ساتھ رکھنا ہوتی ہے اوراسی ليے اس پر قربانی واجب
ن کی گردن ميں کسی چيز کا ہے ۔حج قران ميں احرام تلبيہ کہنے کے عالوه اشعار (حيوان پر عالمت لگانا )اور تقليد( حيوا
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لٹکانا) سے بھی منعقد ہو سکتاہے اور جب کوئی حج قران کا احرام باندھ لے ت واسکے لے حج تمتع کی طرف عدول جائز 
  نہيں ہے ۔ 

  مستحب حج
جس شخص کے ليے حج کرنا ممکن ہو اسے چاہے کہ وه حج کرے چاہے وه استطاعت نہ بھی رکھتاہو ۔يا حج )١٣٠(

  نجام دے چکا ہو۔بلکہ اگر ممکن ہو تو ہر سال حج کرن امستحب ہے ۔ االسالم ا
مناسب ہے کہ مکہ سے آتے وقت دوباره حج کے ليے انے ی نيت ہو ،بلکہ بعض رويات ميں وارد ہے نہ آنے کی )١٣١(

  نيت کرن اموت کو قريب کرتاہے ۔ 
ج کے ليے قرض کرنا مستحب ہے جب ادا مستحب ہے کہ جس ميں استطعات نہ ہو اسے حج کرياجائے ۔جس طرح ح)١٣٢(

  کرنے کا اطئمنان ہو اسی طرح حچ ميں زياده خرچ کرنا بھی مستحب ہے ۔ 
  فقير کے ليے جائزہے کہ جب اسکو سہم فقراء ميں سے زکواة دی جائے تو اسکو مستحب حج پر خرچ کرے ۔ )١٣٣(
ری ہے ۔طالق رجعی کی عدت گزارنے شادی شد ه عورت کے ليے مستحب حج کی ليے شوہر کی اجازت ضرو)١٣۴(

والے کے ليے بھی يہی حکم ہے ليکن طالق نائب والی عورت کے ليے شوہر کی اجازت معتبر نہيں ہے ۔او جس عورت کا 
 شوہر مر گيا ہو اس کے ليے عده وفات ميں حج کرنا جائز ہے ۔ 

 

 مناسک حج

 

  احرا م کے ميقات ۔

اسالمی شريعت مقدسہ نے احرام باندھنے کے ليے چند جگہيں مقر ر کيں ہيں جہاں سی احرام باندھنا واجب ہے اور اسی 
  جگہ کو ميقات کہتے ہيں ۔جن کی تعداد نو ہے ۔ 

  ۔ذوالحلفيہ ۔
يہ مدينہ کے نزديک واقع ہے يہ مدينہ ميں رہنے ولوں کے اور ہر اس شخض کے ليے جو مدينہ کے راستے حج کے ليے 

جانا چاہيں ۔ احوط يہ ہے کہ احرام مسجد شجره سے نباندھا جائے کيونکہ مسجد سے باہر باندھا ہو ا احرام کافی نہيں ہے 
کرباندھا جائے سوائے اس عورت کے جو حالت حيض ميں ہو يا حائضہ ۔چاہے وه مسجد کے مقابل ،دائيں ،بائيں کھڑے ہو 

  کا حک م رکھتی ہو ۔ 
بالکسی عذر يا بيماری يا کمزوری کے ذوالحلفيہ (مسجد شجره )سے حجفہ تک احرام باندھنے ميں تاخير کرنا جائز ) ١۶٢(

  نہيں ہے ۔ 

  ۔ وادی عقيق ۔
  کے راستے حج کے ليے جائے ۔ اسکے تين حصے ہيں ۔  يہ اہل عراق ،نجد اور ہر اس شخض کے ليے جو اس

پہلے حصے کو مسلخ دوسرے کو غمره ،تيسرے کوذات عرق کہتے ہيں ۔ احوط اولی يہ ہے کہ تقيہ ،بيماری ياکوئی ارو 
  روکاوٹ نہ ہو تو حاجی کو ذات عرق پہنچنے سے پہلے احرام باندھ لينا چاہے ۔ 

ں ذات عرق سے پہلے لباس اتارے بغير چھپ کر احرم باندھنا جائز ہے اور جب ۔ذاتکہا گيا ہے کہ تقيہ کی حالت مي) ١۶٣(
عرق پہنچ جائے تو اپنے کپڑے اتارکر احرام باندھ لے اور اس پر کفاره بھی واجب نہيں ہو مگر يہ قول اشکال سے خالی 

  نہيں ہے ۔ 

  ۔حجفہ ۔
جو اس راستے سے گزرے حتی کہ بنابر اظہر اس شخص  يہ اہل شام ،مصر اور مغرب والوں بلکہ ہر اس شخض کا ميقات
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  کا بھی جو ذوالحليفہ سے گزر کر آياہوليکن کسی وجہ سے يا بغير کسی وجہ کے احرم نہ باندھ سکا ہو ۔ 

  ۔يلملم ۔
  يہ اہل يمن اور ہر شخص کاميقات ہے جو اس راستے سے آئے يلملم ايک پہاڑی کا نام ہے ۔ 

  ۔قرن منازل
اس راستے آنی والوں کا ميقات ہے گزشتہ چار ميقاتوں ميں احرام وہاں موجود مسجد سے باندھنا ضروری نہيں يہ طائف اور

ہے بلکہ ہر اسجگہ سے جس پر ميقات کا نام صادق آئے احرام باندھا جاسکتاہے ۔ اور اگر اسے يقين نہ ہو سکے تو اس سے 
  تياری ميں بھی جائز ہے ۔ پہلے نذر کرکے احرام باندھ سکتاہے کيونکہ يہ حالت اخ

  ۔مذکوره ميقاتوں ميں سے کسی ايک کا متوازی ۔ ۶
يہ ان لوگوں کے ليے ہے جو ان راستو ں سے آرہے ہوں جہاں سے مذکوره بالمواقيت نہ آتے ہو ں ۔چنانچہ اس وقت ان 

سان قبلہ رخ ہو کر کھڑا ہو ميقاتوں کے متوازی سے احرام باندھا جاسکتاہے ۔متوازی ميقات سے وه جگہ مرادہے کہ اگر ان
تو مذکوره باال ميقاتوں ميں س ے کوئی اسکے سيدھے يا الٹے ہاتھ ميں اس طرح پڑے کہ اگر متوازی ميقات سے گزر 

  جائے تو مذکوره ميقات اسکی پشت ميں آئيگی ۔ 
ہے ۔ اگر حاجی اپں  متوازی ميقات کی پہچان کے ليے عرفا تصديق کافی ہے ۔عقلی طور تحقيق اور غور فکر ضروی نہيں

ے راتسے مے ايسی دو جگہوں سے گزرے جن ميں سے ہر ايک ميقات کے متوازی ہو تو احوط اورلی يہ ہے کہ پہلی جگہ
  سے احرام باندھے۔ 

  ۔مکہ
جس طرح يہ تمتع ميقا ت ہے اسی طرح مکہ اور اطراف مکہ ميں رہنے والوں کے ليے يہ افراد و قران کا ميقات بھی ہے 

ن کا فريضہ اہل مکہ کے فريضے کی طرف منتقل ہو ا ہو يا نہيں لہذاان کے ليے جائز ہے کہ حج افراد و قران کے چاہے ا
ليے مکہ سے اہرام باندھنا ضروری نہيں ہے ۔ اگرچہ عورت کے عالوه فرادکے ليے بہتر يہ ہے کہ وه کسی ميقات مثال 

يغمبر صلی هللا عليہ والہ وسلم کے زمانے ميں جو مکہ تھا وہاں سے جعرانہ پر جا کر احرام باندھيں احواط اولی يہ ہے کہ پ
احرام باندھا جائے تاہم اظہر يہ ہے کہ نئے محلوں سے بھی احرام باندھا اجاسکتاہے سوائے ان حصوں کے جو احرام سے 

  باہر ہيں ۔ 

  ۔ محل رہائش
يب ہو انکيليے اپنے گھرسے احرام باندھنا جائز ہے يہ ان کا ميقات ہے جن کی رہائش گاه ميقات کی نسبت مکہ سے زيده قر

  ۔اور ميقات جانا ضروری نہيں ہے ۔ 
  ۔ ادنی حل (مثالحديبيہ ،جعرانہ ،اورتنعيم ) ٩

يہ عمره مفرده کے ليے ميقات ہے ان لوگوں کے ليے جو حج قرن و افراد سے فارغ ہونے کے بعد عمره مفرده کرناچاہتے 
ميں  ١۴٠جو مکہ ميں ہو ار عمره مفرده کرنا چاہتاہو ۔سوائے اس صورت ميں جو مسئلہ ہوں ۔ بلکہ ہر اس شخص کے لے 

 گزر چکی ہے ۔ 

 

 مناسک حج

 

  ميقات کے احکام

ميقات سے پہلے حرام باندھنا جائز نہيں ہے ۔ لہذا حالت احرام ميں ميقات سے گزر جانا کافی نہيں ہے بلکہ ضروری ) ١۶۴(
  ہے خود ميقات سے احرام باندھ اجائے ،سوائے مندرجہ ذيل صورتوں کے ۔ 

۔ ميقات سے پہلے احرام کی نذر کرے ۔ لہذ انذر کی وجہ سے ميقات سے پہلے احرام باندھنا صحيح ہو گا ۔اور ميقات سے ١
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دوباره احرام باندھنا ياگزرنا ضروری نہيں ہے ۔ بلکہ ايسے راستے سے مکہ جانا بھی جائز ہے جس ميں ميقات نہ ائيں اور 
سے فرق نہيں پڑتا ليکن اگر احرام حج يا عمره مفرده کے ليے ہو تواس بات  واجب حج يا مستحب حج يا عمره مفرده ہونے

  کو مدنظر رکھنا ضروری ہے کہ احرام حج کے مہينوں سے پہلے نہ جيساکہ پہلے بيان ہو چکا ہے ۔ 
نے کا ۔ جب رجب ميں عمره مفرده کا قصد کرے اور خوف ہو کہ اگر احرم باندھنے ميں تاخير کرے گ ايا ميقات تک پہنچ٢

انتظار کر ے گا تو رجب ميں عمره اد نہيں کر سکے گا تو اسکے لے ميقات سے پہلے احرام باندھنا جائز ہے ۔ار عمره ماه 
رجب کا ہی شمار ہوگا ۔ چاہے باقی اعمال شعبان ميں انجام دے اور اس حکم ميں واجب يا مستحب عمره ميں فرق نہيں ہے ۔ 

ے کا يقين ہوجائے يادليل موجودہو تو واجب ہے کہ احرام باندھے ۔اگر اس کو ميقات پرمکلف کو جب ميقات پر پہنچن) ١۶۵(
  پہنچنے کا شک ہو تو احرام باندھنا جائز نہيں ہے ۔ 

اگر کوئی ميقات سے پہلے احرام باندھنے کے نذر کرے اورپھر نذر کی مخالفت کرتے ہوئے ميقات سے احرام )١۶۶(
ہوگا ۔ تاہم اگراس نے جان بوجھ کر مخالفت کی ہو تو نذرتوڑنے کا کفاره اس پر واجب ہو  باندھے تو اسک احرام باطل نہيں

  جائے گا۔ 
قبل از ميقات کی طرح بعد از ميقات بھی احرام باندھنا جائز نہيں ہے ۔لہذ اجو شخص حج يا عمره کرنا يا مکہ يا حرم )١۶٧(

احرام ميقات سے گزرنا جائز نہيں ہے ۔چاہے اگے دوسراميقات  ميں داخل ہونا چاہے تواس کے ليے اختياری حالت ميں بغير
موجودہو ۔ چنانچہ اگر کسی ميقات سے گزر جائے تو ممکنہ صورت ميں واپس لوٹنا واجب ہے ۔ تاہم اس حکم سے وه 
يے مستثنی ہے جو ذوالحليفہ سے بال عذر احرام کے بغير گزر کر حجفہ پہنچ جائے لہذا اظہر يہ ہے کہ اس شخص کے ل

حجفہ سے حرام باندھنا کافی ہے ۔ لکين گنہگار ہوگا ۔ احوط يہ ہے کہ مکلف متوازی و مقابل ميقات سے بھی بغير احرام کے
نہ گزرے اگرچہ بعيد نہيں کہ آگے کوئی اور ميقات موجود ہو تو متوزی ميقات سے بغير احرام کے گزرنا جائز ہو ۔ ايسا 

ہونے يامکہ ميں داخل ہونے کاارداه نہ ہو ۔ بلکہ حرم سے باہر ہی کام (پيشہ وارانہ  مسافر جس کا حج ،عمره ،حرم ميں داخل
) ہو ۔ اگر ميقات سے گزرنے کے بعد حرم ميں داخل ہونے کا اراده کرے تو اس کے ليے عمره مفرده کے ليے ادنی حل 

  (حرم سے باہر نزديک ترين مقام )سے حرام باندھنا جائز ہے ۔ 
  صورت کے عالوه اگر مکلف جان بوجھ کر ميقات سی بغيراہرام کے گھرے تو دو صورتيں بنيں گی ۔  مذکوره باال) ١۶٨(

۔ميقات تک واپسی کی ممکنہ صورت ميں واپس جاکر ميقات سے احرام باندھنا واجب ہے چاہے حرم کے اند رسے واپس 
  جاياجائے ياباہرسے لہذا ايس اکرنے سی بغير اشکال کے عمل صحيح ہوگا۔ 

يقات تک ممکنہ صورت نہ ہوتو چاہے حرم کے اندر ہو يا باہر اور اندر ہونے کے صورت ميں باہر آسکتا ہو يانہيں تو ۔ م
اظہر يہ ہے کہ حج باطل ہے ۔ اور ميقات کے عالوه کسی اورجگہ سے احرام کافی نہيں ہو گا اور مستطيع ہونے کے 

  صورت ميں آئنده سال حج کی ادائيگی واجب ہوگی ۔ 
  ر ميقات واپس جانا ممکن ہو تو واجب ہے کہ ميقات واپس جاکر ميقات سے ہرام باندھے ۔ ۔اگ١
۔حرم ميں جاچکا ہو اور ميقات تک جاناممکن نہ ہو ليکن حرم سے باہر جانا ممکن ہو تو الزم ہے کہ حرمسے باہر جائے ٢

  اتنا دور جاکر ہرام باندھے ۔  ور وہاں سے احرام باندھے اور اولی يہ ہے کہ حرم سے جتنا دورہونا ممکن ہو
۔ حرم ميں داخل ہو جکا ہو اور حرم سے باہر جانا ممکن نہ ہو تو اس پر واجب ہے کہ جہاں پر ہو وہاں سے اہرام باندھے ٣

  چاہے مکہ ميں داخل ہو چکا ہو ۔ 
واپس جائے اور پھر احرام ۔ حرم سے باہر ہواور ميقتات تک واپس ناجا ممکن نہ ہو تو اس صورت ميں جتنا ممکن ہو اتنا ۴

  باندھے ۔ 
مذکوره چار صورتوں ميں اگر مکلف نے بيان شده وظائف پر عمل کی اتو اس عمل صحيح ہو گا۔ احرم کو ميقات سے پہلے 

  يا بعد ميں باندھنے واال شخص خواه العلمی يابھول کی وجہ سے ايسا کرے تارک احرام کا حکم رکھتا ہے ۔ 
ہ جاننے کی وجہ سے ميقات سے احرام نہ باندھے اور ہرم ميں داخل ہوجاے تو احوط يہ ہے کہ اگر حائضہ مسئلہ ن)١٧٠(

اگر ميقات تک واپس نہيں جا سکتی تو حرم سے باہر جائے اوروہاں سے احرام باندھے بلکہ اس صورت ميں احوط يہ ہے 
ج کے چھوٹ جانے کا سبب نہ بنے اور اگرکہ جتنا ممکن ہو اتنا حرمسے دور جاکر احرام باندھے بشرطيکہ اسکا يہ عمل ح

ميں بيان  ١۶٩يہ اس کے ليے ممکن نہ ہوتو وه اسکے ليے دوسروں کے ساتھ برابر ہے اور اسکا حکم وہی ہے جو مسئلہ 
  ہوچکا ہے ۔ 

اجب اگر کسی کا عمره باطل ہو جائے خواه اسکی وجہ احرام کا باطل ہونا ہو تو ممکنہ صورت ميں اسکی قضا کرنا و)١٧١(
ہے اور اگر دوباره انجام نہ دے خواه اسکی وجہ تنگی وقت ہو تو اسکا حج باطل ہوجائے گاتو ضروری ہے کہ آئنده سال 

  دوباره حج کرے ۔ 
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فقہاء کے ايک گروه کا کہنا ہے کہ افر مکلف بھول جائے يا العملی کی وجہ سے بغير احرام کے عمره کرے تو ) ١٧٢(
ہ قول اشکال سے خالی نہيں ہے اوراس صورت ميں احوط يہ ہی کہ اگرممکن ہو تو قبل ازيں اسکا عمره صحيح ہے ۔ ليکن ي

  مذکوره شده طريقے کے مطابق دوباره عمره کرے ۔ 
سابقہ مسئلوں ميں بيان ہوچکاہے کہ اگر کسی کا گھر مکہ سے دور ہو اوروه شخص حج کرنا چاہے تو پہلطے پانچ )١٧٣(

مره کاا حرام باندھنا واجب ہے ۔لہذا اگر اسکا راستہ ميقاتوں سے گزرتاہو تو کوئی اشکال ميقاتوں ميں سے کسی ايک سے ع
نہيں ہے ۔ ليکن اگر اسکا راستہ کسی ميقات سی گزرتاہو تو جيساکہ آجکے زمانے ميں بيشتر حجاج جده ايرپورٹ پر اترتے 

يح ديتے ہيں ۔جب کہ معلوم ہے کہ جده ميقات ہيں ،ان ميں سے بعض ہاجی مدينہ منوره جانے پر اعمال حج وعمره کو ترج
نہيں ہے ۔ بلکہ متوازی ميقات ہونا بھی نہ ثابت ہے اور نہ ہی اطمئنان ہے لہذا اس صورت ميں حجاج ذيل تين صورتوں ميں 

  سے کسی ايک انتخاب کريں ۔ 
شکال نہيں ہے جب سورج سائے ۔نذر کا احرام اپنے وطن يا بعض مواقيت کے گزرنے سے پہلے باندھ ليں ۔اس ميں کوئی ا١

  ميں ہونا الزم نہ آتاہو مثالسفر رات کاہواسی طرح بارش سے بچنا مقصود نہ ہو ۔ 
۔ جده سے کسی ميقات يا متوازی ميقات پر جائے يا ايسی جگہ جائے جو ميقات کے پيچھے ہو اور وہاں سے نذر کرکے ٢

شہر ہے جو عام راستے سے جده سے مالہواہے ۔اورحجفہ کی احرم باندھے مثالرابغ جوحجفہ کے پيچھے ہے ۔ اور مشہور 
  نسبت يہاں تک پہنچناآسان ہے ۔ 

۔جده ميں ہی نذرکرکے احرام باندھ لے بشرطيکہ معلوم ہو خواه سرسی طور پرہی سہی کہ حرم اور جده کے درميان ايک ٣
يد نہيں ہے ۔ البتہ اگر اس بات کا صرف متقات متوازی حصہ موجود ہو جيسالہ وه حصہ حجفہ سے متوازی و مقابل ہونا بع

احتمال ہواورعلم نہ ہو تو ايسے شخص کے ليے جده نيں نذر کر کے احرام بندھنا جائز نہيں ہے ۔ ليکن اگر حاجی جده آئے 
اورميقات يا ميقات کا حکم رکھنے والی جگہ پر جانے اراده رکھتاہو اور بعدميں نہ جاسکے تو اس صوت ميں جده سے نذر 

کے احرام باندھنا جائز ہے اوراظہر يہ ہے کہ اس صورت ميں حرم ميں داخل ہونے سے پہَيحرام کی تجديد کرناالزم کر 
  نہيں ہے ۔ 

جيساکہ پہلے بيان کياجاچکاہے کہ حج تمتع کرنے والے پر واجب ہے کہ حج تمتع کا احرام مکہ سے بدھے لہذا )١٧۴(
گہ سے باندھے توااسکا احرم صحيح نہيں ہوگا۔ چاہے مکہ منيں احرام باندھ اگرجان بوجھ کر حج تمتع کا احرام کسی اور ج

  کرداخل ہو ۔لہذا اگرممکن ہو تو پھر سے مکہ سے احرام باندھے ورنہ حج باطل ہوگا۔ 
اگر حج تمتع کرنے واال مکہ سے احرام بھل جائے تو ممکنہ صورت ميں مکہ جانا واجب ہے ۔ ورنہ جس جگہ ہو )١٧۵(

رام باندھ لے چاہے عرفات ميں ہی ہواوراس کا حج صحيح ہو گا ۔ يہی حکم اس شخص کا ہے جسے مسئلہ وہيں سے اح
  معلوم نہ ہو ۔ 

اگرکوئی حج کے احرام کوبھول جائے اوراعمال حج کرنے کے بعد ياد آئے تو اسکا حج صحيح ہوگا اورجو شخص ) ١٧۶(
 مسئلہ نہ ناتاہواس کابھی يہی حکم ہے ۔ 

 

 مناسک حج

 

  احرام کاطريقہ

  احرام ميں تين چيزيں واجب ہيں ۔ 

  ۔ نيت ۔١
يعنی مکلف اراده کرے کہ عمره يا حج قربة الی هللا انجام دوں گا ۔نيت ميں معتبر نہيں کہ اعمل کوتفصيل سی جانتاہو۔ بلکہ 

اجمالی معرفت بھی کافی ہے ۔ لہذا اگرنيت کرتے وقت مثالعمره ميں جو کچھ واجب ہے تفصيال نہ جانتاہوتو ايک ايک عمل 
  سے سيکھ کر انجام دينا کافی ہے۔ کو رسالہ عمليہ يا قابل اعتماد شخص 

  نيت ميں چند چيزيں معتبر ہيں 
  ۔ قصد قربت وقصد اخالص ،جيساکہ ساری عبادتوں ميں ضروری ہيں ۔ ١
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  ۔ خاص جگہ سے احرام کی نيت کرنا ،اس کی تفصيل ميقاتوں ميں بيان ہوچکی ہے ۔ ٢
ں معين کرنا کہ حج تمتع کاہے يا قران کااورکسی کی ۔ احرام کو معين کرنا کہ عمره کا ہے ياحج کا اورحج کی صورت مي٣

جانب سے حج کر رہا ہو تو نيابت کا قصد کرنااورکسی جانب سے قصد نہ کرنا ہی کافی ہو گا کہ عبادت خود اسکی جانب 
سے ہے ۔ اظہر يہ ہے کہ جو حج نذرکی وجہ سے واجب ہواہو اسکی ساقط ہونے کے ليے کافی ہے کہ نذر کرده عمل اسکی
انجامکرده عمل پر منطبق ہوجائے اوراسکا صحيح ہونا حج نذر ہونے پر موقوف نہيں ہے ۔ جس طرح اس شخص کيليے جو 
حج کرے تو اس حج کوحج اسالم سمجھنے کے ليے يہی کافی ہے کہ جو حج االسالم اس پر واجب تھا وه اس عمل پر جسے 

  نہيں ہے۔ يہ بجااليا ہے منطبق ہوجائے اورمزيد کسی قصد کی ضرورت 
نيت کے صحيح ہونے کے ليے معتبر نہيں کہ زبان سے کہے اگرچہ مستحب ہے جس طرح قصد قربت ميں دل سے ) ١٧٧(

گزارنا معتبر نہيں ہے بلکہ داعی کافی ہے (يعنی عبادت پرابھارنے والے چيز قربت خداہو)جيساکہ دوسری عبادات ميں داعی
  کافی ہے ۔ 

محرامات احرام کو ترک کرنيکا عزم اول سے آخر تک ہونا معتبر نہيں ہے ۔ اس بناء احرام کے صحيح ہونے ميں )١٧٨(
پراس بناء پر محرمات کو انجام دينے کا عزم ہو پھر بھی احرام صحيح ہوگا۔ليکن عمره مفرده کے احرام کے دوران اگرکوئی

نے ميں متردد ہوتو طاہر يہ ہے کہ اس کااپنی بيوی سے ،سعی سے فارغ ہونے سے پہلے ،جماع کا اراده رکھتاہو ياجماع کر
احرا م باطل ہے ۔ اور بناء بر احوط استمناء کا بھی يہی حکم ہے ۔ اگر احرام کے وقت جماع يا استمناء کو ترک کرنے اک 
عزم ہومگر بعد ميں اس عزم پر باقی نہ رہے يعنی احرام کے بعد دونوں افعال ميں سے کسی ايک کو انجام دينے کا قصد 

  ے تو اس کااحرام باطل نہيں ہو گا۔ کر

  ۔تلبيہ ۔
تلبيہ اس طرح کہے ۔ لبيک اللھم لبيک ،لبيک الشريک لک لبيک اوراحوط اولی ہے کہ اس جملے کا اضافہ کرے ۔ ان الحمد 
ونعمة لک والملک ،الشريک لک ۔ اور جائز ہے کہ اس جملے کے آخر ميں لبيک کا اضافہ کرے اوريوں کہے الشريک لک

  يک ۔ لب
نامز ميں تکبيرة االحرام کی طرح تلبيہ کے الفاظ بھی سيکھنا اورصحيح اداکرنا ضروری ہے ۔ خواه کسی دوسرے )١٧٩(

شخص کی مدد سے صحيح ادا کرسکے ۔ ليکن اگرکسی کو تلبيہ ياد نہ ہو اور کوئی پڑھانے واال بھی نہ ہو تو جسطرح سے 
ہ ہوکہ عمومی کطور پرتلبيہ ہی نہ سمجھا جائے ۔ اور اس صور ت ميں احوط يہادا کرسکتاہو اد اکرے ۔ بشرطيکہ اتنا غلط ن

ہے کہ جمع کرے يعنی دوسری زبانکے حروف مگر عربی زبان ميں تلبيہ پڑھے ،ترجمہ بھی پڑھے اور کسی کو تلبيہ 
  پڑھنے کے ليے نائب بھی بنائے ۔ 

چھ الفاط کی کچھ مقدر ادا کرسکتاہو تو جتنی مقدار تلبيہ اگر کسی حادثے ميں گونگاہونے واال شخص اگر تلبيہ کے ک)١٨٠(
کہہ سکتاہے کہے اور اگر بالکل ادانہ کرسکتاہو تو تلبيہ کودل سے گزارے اور دل سے گزارتے وقت اپنے ابان اور ہونٹوں 

وه شخص جو کو حرکت دے اوراپنی انگلی سے اس طرح اشاره کرے کہ گوياالفاظ تلبيہ کی تصوير پيش کر رہاہے ۔ ليکن 
پيدائشی گونگاہو ياپيدائشی گونگے کی طرح ہو تو وه اپنی زبان اورہونٹوں کو اس طرح حرکت دے جس طرح تلبيہ کہنے 

  واال شخص حرکت ديتاہے ۔ اور اس کے ساتھ انگلی سے بھی اشاره کرے ۔ 
  عير مميز بچے کی طرف سے دوسرا شخص تلبيہ کہے ۔ )١٨١(
ج افراداور عمره مفرده کے حرام بغيرتلبيہ کے نہيں باندھے جاسکتے ۔لکين حج قران کا حج تمتع ،عمره تمتع ،ح) ١٨٢(

احرام نہ صرو تلبيہ بلکہ اشعار (جانور پر عالمت لگانا )اورتقليد (جانور کے گلے ميں کوئی چيز لٹکانا)سے بھی باند ھا 
م جانوروں ميں مشترک ہے ۔ اولی وبہتر يہ جاسکتاہے ۔ اشعار اونٹ کی قربانی کے ليے مخصوص ہے جب جب کہ تقليد تما

ہے کہ اون تکی قربانی ميں اشعارو تقليد کو جمع کيا جائے اوراحج قران کرنے واالاگر اپنے احرام کو شعاريا تقليد سے 
  باندھے تو احوط اولی يہ ہے کہ تلبيہ بھی کہے ۔ 

ائے تاکہ معلوم ہو کہ يہ قربانی ہے ۔ اور احوط يہ تليبہ يہ ہی کہ اونٹ کے کوہان کوايک طرف سے چيرکر خون الوده کياج
ہی کہ دائيں حصہ کو چيراجاے ليکن اگر قربانی کيليے اونٹ زياده ہوں تو ايک شخص دو اونٹوں کے درميان ميں کھڑا ہوکر

  ايک اونٹ کے دائيں اوردوسرے ے بائيں جانب سے کوہان کو چيرناجائز ہے ۔ 
کاپٹہ يانعلين يااسی طرح کی کويی چيز قربانی کی گردن ميں لٹکائے تاکہ پتہ چلے کہ  تقليد يہ ہے کہ حاجی رسی يا چمڑے

يہ قربانی ہے ۔ بعيد نہيں ہے کہ تقليدکی بجائے تجليل کافی ہو اورتجليل يہ ہے کہ حاجی کپڑے يااسی طرح کی کسی چيز 
  سے قربانی کو ڈھانپدے تاکہ معلوم ہو کہ يہ قربانی ہے ۔ 



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

حيح ہونے ميں حدث اصغر يا اکبر سے پاک ہونا شرط نہيں چنانچہ وه شخص جو حدث اصغر يااکبر کیاحرم کے ص) ١٨٣(
  وجہ سے محدث ہوا ہو مثالمجنب ،حائض اورنساء وغيره تواس کا احرام صحيح ہے ۔ 

ے تکبيرة تلبيہ ياحج قران کرنے والے کے ليے اشعار يا تقليد کی منزلت سيدی ہے جيسے نماز پڑھنے والے کے لي)١٨۴(
االحرام کی ہے ۔ لہذا تلبيہ يا حج قران کی صورت ميں اشعار و تقليدکے بغير احرام نہيں باندھا جاسکتا۔ چنانچہ اگر کوئی 

احرام کی نيت کرکے احرام باندھ لے اور تلبيہ کہنے سے پہَلے محرمات احرام ميں سے سی کا مرتکب ہو تو نہ گنہگارہو 
  و گا ۔ اورنہ ہی اس پر افاره واجب ہ

افضل يہ ہے کہ جو مسجد شجرہسے حرام باندھے وه تلبيہ کو اول بيدا،جو ذی الحلفيہ کی آخرم يں ہے اورجہاں سے )١٨۵(
زميں ہموار ہوتی ہے تک تاخير کرے ۔ اگرچہ احوط يہہے کہ تلبيہ کہنے ميں کہنے ميں جلدی کرے (يعنی ميقات ميں کہے 

تاخير کرے يہ حک م مرد کی ليے ہے جب کہ عور ت کوکسی بھی مقام پر تلبيہ  )اور بلند آواز يں کہنے ميں بيدا ء تک
  کنہے کے ليے اواز کو بلند نہيں کرنی چاہيے ۔ 

ے تک تلبيہ کو تاخير کريں اسی طرح  ۴ديگر ميقاتوں سے ہرام باندھنے والوں کے ليے اولی اوبہتر يہ ہے کہ چند قدم چلں
يليے اولی وبہتر يہ ہے کہ تلبيہ کو رقطاتک تاخيرکريں ۔رقطاردم سے پہلے کا مقام مسجدالحرامسے اہرام باندھنے والوں ک

ہے ۔ ردم مکہ ميں ايک جگہ کانام ہے جسے آجکل مدعی کہتے ہيں ۔جومسجدراعيہ کے قريب کا مقام ہے ۔ اورمسجدجن 
  سے پہلے کا مقام ہے ۔ 

نی مرتبہ کہہ سکتاہو اسکاتکرارکرنامستحبہے اورعمره تمتع تلبيہ ايک دفعہ کہنا واجب ہے جب کہ زياده کہنا بلکہ جت)١٨۶(
اداکرنے والے کے ليے احوط يہ ہے کہ جب پرانے مکہ کے گھروں کے مقام پہنچے تو تلبيہ کہنابند کردے اورپرانے مکہ 

رجو کے گھروں کا مقاماس شخص کيليے جو مکہکی اوپری جانب سے مدينہ کے راتے آئے اسکی حد عقبہ مدينين ہے ۔ او
شخص مکہ کے نچلے حصہ سے آئے ۔اسکی حد عقبہ ذی طوی ہے ۔اسی طرح عمره مفرده انجام دينے والے کے ليے 

اوحوط يہ ہے کہ اگر وه حرم کے باہر سے داخل ہو تو حرم ميں داخل ہوتے وقت تلبيہ کہنا بند کردے ليکن اگراس نے ادنی 
کو نظر آنيکی جگہسے تلبيہ کہنا بند نہ کرے اور کسی بھی حجکا  حل کے مقام سے احرام باندھ اہو تو پھر مکہ کے گھروں

  ادااکرنے واالتلبيہ کوعرفہ کے دن زوال کے وقت بندکردے۔ 
اگر کوئی احرام کے دو کپڑے پہننے کے بعداوراس جگہ سے گزرنے سے پہلے جس جگہ تلبيہ کہنے ميں تاخير )١٨٧(

ہيں تو سمجھے کہ نہيں کہی اور اگرتلبيہ کنہے کے بعد شک کرے کہ کرنا جائز نہيں ہے شک کرے کہ تلبيہ کہی ہے يا ن
  صحيح تليبہ کہی ہے يا نہيں تو سمجھے کہ صحيح تلبيہ کہی ہے ۔ 

  ۔احرام کے دو کپڑوں (لنگ اورچادر )کا پہننا۔
پہننا احرام والے پر  ۔احرام کے دو کپڑوں (لنگ اورچادر )کا پہننا۔مگر انہيں اس لباس کو اتارنے کے بعد پہناجائے جس کا٣

حرام ہے ۔ اس سی بچے مستثنی ہيں اوربجے لباس اتارنے ميں مقام فخ تک تاخير کرسکتے ہيں ۔جب کہ وه اس راستے سے 
  جارہے ہوں ۔ 

طاہر يہ ہے کہ ان دو کپڑوں کو پہننے کا کوئی طريقہ معتبر نہيں ہے چنانچہ ايک جس طرح چاہے لنگ کے طورپر 
ے کو چادر کے طور پربغل سے نکال کر کندھے پر ڈال لے يا کسی بھی طرح سے اوڑھے اگرچہ استعمال کرے اوردوسر

  اوحوط يہ ہے کہ جس طرح عام طور پر ان کپڑوں کو استعمال کياجاتاہے اسی طرح استعمال کرے ۔ 
 شرط نہيں ہے ۔  اظہر يہ ہے کہ احرام کے دو کپڑوں کا پہننا واجب ہے اور احرام کے درست ثابت ہونے ميں بطور)١٨٨(

احيتاط يہ ہے کہ لنگ اتناہو کہ ناف سے لے کر زانو ت ک چھپالے اورچادر اتنی ہو کہ دونوں کندھوں ،دونوں بازوں 
اورکمر کاکافی حصہ چھپالے ۔ احتياط واجب يہ ہے کہ احرام کونيت اورتلبيہ سے پہلے پہنے اوراگر نيت اورتلبيہ کواحرما 

  ولی يہ ہے کہ احرامکے بعددوباره نيت اورتلبيہ کا اعاده کرے ۔ سے پہلے انجام دے تو احوط ا
اگر کوئی مسئلہ نہ جاننے کی بنا پر يابھول کر قميص پر حرام باندھ لے تو قميص اتار دے ،اسکا احرام صحيح ہو گا۔ )١٩٠(

ص اتارنے کی بعد )صحيحبلکہ اظہر يہ ہے کہ اگرجان بوجھ ک ر قميص کے اوپر احرام باندھ لے تب بھی اس کا احرم (قمي
  ہو گا۔ 

ليکن اگر احرام کے بعد قميص پہن لے تو اسک احرام بغير شک کے صحيح ہے ۔ تاہم الزم ہے کہ قميص پھاڑ دے ۔ اورپاؤں
  کی طرف سے اتاردے ۔ 

ں حالت احرام ميں خواه شروع ميں يا بعد ميں سردی يا گرمی سے بچنے کے ليے يا کسی دوسری وجہ سے دوکپڑو)١٩١(
  سے زياده پہننے ميں اشکا ل نہيں ہے ۔ 
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احرامکے کپڑے ميں جو شرائط معتبر ہيں جو نمازی کی لباس ميں معتبر ہيں ۔ چانچہ الزم ہے کہ حرام لے لباس ميں )١٩٢(
خالص ريشم يا درندوں کی اجزاء نہ ہوں بلکہ احوط يہ ہے کہ کسی بھی حرامگوشت جانور کے اجزااورسونے کی تاروں 

  ا نہ ہو اسی طرح ضروری ہے کہ پاک ہو تاسہم جو نجاست نماز ميں معاف ہے وه احرام ميں بھی معاف ہے ۔ کابناہو
احوط يہ ہے کہ لنگ ايسے کپڑے کا نہ ہو جس سے بد ن ظاہرہو بلکہ بدن کو چھپانے واال ہو مگر يہ شرط چادر ميں )١٩٣(

  معتربر نہيں ہے ۔ 
  کہ دونوں کپڑے بنے ہونے ہوں اور چمڑے کھال اور کمبل کی طرح نہ ہوں ۔ لباس احرام ميں احوط اولی يہ ہے )١٩۴(
مردوں کيلئے لنگ اور چادر پہننا واجب ہے جب کہ عورتوں کيلئے جائز ہے کہ وه اپنے عام لباس پر احرام باندھ )١٩۵(

  سکتی ہيں بشرطيکہ ان ميں ذکر شده شرائط موجود ہوں ۔ 
ف مردوں پر حرام ہے ۔ اور عورتوں پ رحرام نہيں ہے ۔ مگر احوط يہ ہے کہ عورتو اگرچہ ريشم کا لباس پہننا صر)١٩۶(

ں کے احرام کا کپڑا بھی ريشم کا نہ ہو بلکہ احوط يہہے کہ عورتيں حالت احرام ميں خالص ريشم کی کوئی بھی چيز نہ 
  پہنيں ۔ مگر يہ کہ ضرورت ہو جسے گرمی يا سردی سے حفاظت کے ليے پہنناپڑے ۔ 

اگر حرام باندھنے ے بعد ايک يادونوں کپڑے نجس ہوجائيں ۔ تو احوط يہ ے کہ اس کو پاک کرنے يا تبديل کرنيميں ) ١٩٧(
  جلدی کرے ۔ 

احرم کے کپڑوں کو ہر وقت پہنے رکھنا ضروری نہيں ہے ۔ چنانچہ چادر کو کندھے سے ہٹانے ميں خواه خواه )١٩٨(
اشکال نہيں ہے ۔ اسی طرح جب دوسری چادر ميں شرائط موجودہوں  ضرورت کے تحت ہٹائے يا بالضرورت کے ۔ کوئی

 تو بدالبھی نہيں جاسکتاہے ۔ 

 

 مناسک حج

 

  احرام ميں ترک کی جانے والی چيزيں ۔

گذشتہ مسائل ميں بيان ہو اکہ تلبيہ اور تلبيہ کاحکم رکھنے والی چيزوں (مثال اشعار و تقليد حج قران ميں ) کے بغير احرام 
  نہيں باندھا جاسکتا چاہے نيت بھی کر لی جائے 

  جب مکلف احرام باندھ لے تو ذيل ميں درج پچيس چيزيں اس پر حرام ہو جاتی ہيں 
  خشکی کے جانور کا شکار ) ١(
  جماع کرنا ) ٢(
  عورت کا بوسہ لينا ) ٣(
  عورت کو مس کرنا ) ۴(
  عورت کو ديکھنا اور چھيڑچھاڑ کرنا ) ۵(
  استمناء ) ۶(
  عقد نکاح )٧(
  خوشبو لگانا ) ٨(
  سال ہو ا کپڑا يا ايسا کپڑا پہننا جو سلے ہوئے لباس کے حکم ميں آتا ہو مردوں کے لئے )٩(
  سرمہ لگانا ) ١٠(
  آئينہ ديکھنا ) ١١(
  مردوں کے لئے بند جوتے يا موزے پہننا ) ١٢(
  فسوق (جھوٹ بولنا ، مغلظات بکنا ) ) ١٣(
  نت کا باعث ہو بحث و جھگڑا کرنا ايسا طرز عمل اختيا ر کرنا جو کسی مومن کے لئے اہا) ١۴(
  جسم کی جوئيں وغيره مارنا )١۵(
  آرائش کرنا بننا سورنا ) ١۶(
  بدن پر تيل ملنا )١٧(
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  بدن کے بال صاف کرنا )  ١٨(
  مردوں کيلئے سر ڈھانپنا اسی طرح پانی ميں سر ڈبونا اور يہ عورتوں پر بھی حرام ہے ) ١٩(
  عورتوں کا اپنے چہرے کو چھپانا )  ٢٠(
  ائے ميں رہنا مردوں کا س)٢١(
  جس سے خون نکالنا ) ٢٢(
  ناخن کاٹنا ) ٢٣(
  ايک قول کے مطابق دانت نکالنا )٢۴(
 ہتھيار لے کر چلنا ) ٢۵(

 

 مناسک حج

 

  خشکی کے جانور کا شکا ر1-

محرم کے لئے خشکی کے جانوروں کا شکار کرنا ، ہالک کرنا زخمی کرنا يا ان کے کسی عضو کو توڑنا بلکہ کسی) ١٩٩(
قسم کی اذيت جائز نہيں اسی طرح محل ّ (جوحالت احرام ميں نہ ہو ) کے لئے بھی حرم ميں حيوانات کو اذيت پہنچانا جائز 

ہيں جو جنگلی ہو ں چاہے اس وقت کسی وجہ سے پالتو ہوگئے ہوں او ر نہيں يہاں خشکی کے جانو ر سے مراد وه جانور 
  ظاہر يہ ہے کہ اس حکم ميں حالل و حرام گوشت جانور ميں فرق نہيں 

محرم کے لئے خشکی کے جانور کو شکار کرنے ميں کسی او رکی مدد کرنا بھی حرام ہے خواه دوسرا شخص ) ٢٠٠(
ه کے ذريعے بھی مدد کرنا حرام ہے بلکہ احوط يہ ہے کہ محرم شخص ہر اس کام محرم ہو يا محل يہاں تک کہ اشاره وغير

  ميں بيان ہوئے کسی دوسرے کی مد دنہ کرے )  ١٩٩ميں جو خودمحرم پر حرام ہيں جو مسئلہ (
محرم کے لئے جائز نہيں ہے کہ وه شکار کو اپنے پاس محفو ظ رکھے چاہے احرام سے پہلے حود اس نے کيا ہويا ) ٢٠١(

  کسی او رنے حرم ميں کيا ہويا حرم سے باہر 
محرم کيلئے شکار کا کھانا جائز نہيں چاہے محل نے حرم سے باہر شکار کيا ہو اسی طرح محل کے لئے بھی اس )٢٠٢(

حيوان کا گوشت کھانا جسے محرم (احرام والے شخص نے سے شکار کيا ہو، خواه شکار کو مارا ہو يا شکا ر کر کے ذبح 
ابر احوط حرام ہے نيز محل پر اس حيوان کا گوشت کھانا بھی حرام ہے جسے کسی محرم يا کسی اور شخص نے کيا ہو بن

  حرم ميں شکار يا ذبح کيا ہو ۔ 
بری جانوروں کا بھی وہی ہخم ہے جو خود جاانوروں کا حکم ہے ۔ چنانچہ بعيد نہيں کہ اس حيوان کے انڈے کوکھانا )٢٠٣(

م پر حرام ہے ۔ لہذا احوط يہ ہی کہ انڈوں کے اٹھانے کھانے اورتوڑے ميں بھی کسی کی مدد بھی ،توڑنا اوراٹھانا بھی محر
  نہ کرے ۔ 

جيسا کہ بيان ہو اہے کہ يہ مسائل خشکی کے مانوروں کی ليے مخصوص ہيں اورٹڈی بھی انہيں ميں سے ہے ۔ ليکن )٢٠۴(
نات سے مراد وه جانورہيں جو صرف پامی ميں زندگی دريائی جانوروں کے شکار ميں کوئی حرج نہيں ہے۔ دريائی حيو

ميں  ۴گزارتے ہوں مثالمچھلی ،۔خشکی اورپانی دونوں ميں زندگی گزرانے والے جانوروں کاشمار خشکی کے جانوروں
ہوگ ا۔ اگرچہ اظہر يہ ہے ةکہ وه حيوان جس کے خشکی کے ہونے ميں شک ہو ،اسکا شکار کرنے ميں کوئی حرج نہيں 

  ہے۔ 
جس طرح خشکی کے جانورکا شکار حرام ہے اسی طرح ہالک کرنا،خواه شکار نہ بھی کرے حرام ہے اس حکم  )٢٠۵(

  سے چدن چيزيں مستثنی ہيں ۔ 
۔پالتو جانورچاہے کسی وجہ سے وحشی بن گئے ہوں مثالبھيڑ گائے ۔اونٹ اور پرندے جو مستقل طور اڑ نہيں سکتے ١

حرم کے ليے جائز ہے ۔ اسی طرح ان حيوانات کو بھی ذبح کر نا جائزہے جنکے مثالمرغ ،چينی مرغ وغيره کو ذبح کرنا م
  پالتو ہونے کا احتمال ہو ۔ 

  ۔ درنوں او رسانپ وغيره جن سے محرم کواپنی جان کا خطره ہوتو انکومارنا جائز ہے ۔ ٢
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  ۔ درنده صفت پرندے جو حرم کے کبوتروں کو اذيت ديں انکو مارناجائز ہے ۔ ٣
ياه سانپ بلکہ ہر خطرناک سانپ ،بچھواو ر چوہا،انکو ہر ہال ميں مارنا جائزہے اور انکو مارنيميں کوئی کدفاره ۔زہريال س۴

  نہيں ہے ۔ مشہور قول کے بناپرشير مستثنی ہے ۔ مزيد 
  ۔  بر آں جن درندوں سے جان کا خوف نہ ہو ان کو مارنے سے کفاره واجب ہو جاتا ہے ا ور ان کا کفاره ان کی قيمت ہے

محرم کے لئے کوے او ر شکاری باز کو تير مارنا جائز ہے اور اگر وه تير لگ جانے سے مر جائيں تو کفاره واجب )٢٠۶(
  نہيں ہے ۔ 

  شکار کے کفارات
اگر محرم شتر مرغ کو ہالک کر دے تو ايک اونٹ کفاره دينا ہو گا اگر جنگلی گائے کو مارے تو ايک گائے کا کفاره) ٢٠٧(

احوط وحشی گا ئے کو بھی مارنے کا بھی يہی حکم ہے ہرن اورخرگوش کے مارنے پر ايک بکری دے بنابر  دے بنابر
  احوط لومڑی کو مارنے کا بھی يہی حکم ہے 

جو شخص ايسے جانور کا شکار کرے جس کا کفاره اونٹ ہواور اس کے پاس اتنا مال نہ ہوجس سے اونٹ خريد ) ٢٠٨(
گرام )کھانا دے اور اگر اس پر بھی ٧۵٠ا کھالنا واجب ہے اور ہر مسکين کوايک مّد (تقريبا سکے تو ساٹھ مسکينوں کو کھان

روزے رکھے اگر وه ايسا جانور ہو کہ جس کا کفاره گائے ہو او رگائے خريدنے کے پيسے نہ ہوں تو )  ١٨قادر نہ ہو تو (
کھے اگروه ايسا جانور ہو جسکا کفاره بکری ہو اور روزے ر) ٩تيس مسکينوں کو کھانا کھالئے او رکھانا نہ کھال سکتا ہو (

  دن روزے رکھے  ٣مسکينوں کو کھانا کھالئے او ريہ بھی نہ کر سکے تو ) ١٠اگر بکری نہ خريد سکتا ہو تو(
قطاة، چکور اورتيتر کو مارنے پر بھيڑکا ايسا بچہ جو دودھ چھوڑ کرگھاس چرناشروع کر دے بطور کفاره دينا )٢٠٩(

يا ، چنڈول اور مموال وغيره مارنے پر اظہر يہ ہے کہ ايک مد طعام دے او رمذکوره پرندوں کے عالوه کبوتر واجب ہے چڑ
يا کوئی اور پرنده مارنے پر ايک دنبہ کفاره دے او ران کے بچے کو مارنے پر ايک بکری کا بچہ يا بھيڑ کا بچہ کفاره دے 

ی حکم ہے اور اگر انڈے ميں بچہ ہو جو حرکت نہ کر رہا ہو توايک اورانڈے کہ جس ميں بچہ حرکت کر رہا ہو ،کا بھی يہ
درھم کفاره دے بلکہ بنابر احوط اگرانڈے ميں بچہ نہ بھی ہو توبھی ايک درھم کفاره دے ايک ٹڈی کے قتل پرايک کھجور يا 

بھی متعدد ہو جائے گا ليکن مٹھی بھرطعام کفاره دے اور مٹھی بھر طعام دينا افضل ہے اور اگر متعدد ٹڈياں ہو ں توکفاره 
  اگر عمومی طورپر وه بہت زياده شمار ہوں تو کفاره پھر ايک بکری دينا ہو گا 

جنگلی چوہے ، خار پشت او رسوسمار (گوه) وغيره مارنے پر بکری کا بچہ او رصحرائی چھپکلی مارنے پر مٹھی )٢١٠(
  بھر کفاره دے 

ارطعام کفاره دے تاہم اذيت سے بچنے کے لئے مارنے پر کوئی کفاره نہيں زنبور (بھڑ) کو عمدا مارنے پر کچھ مقد) ٢١١(
  ہے 

اگر محرم حرم سے باہر شکار کرے تو اس کو ہر حيوان کے مطابق کفاره ديناہوگااور جن حيوانات کے لئے کفاره )٢١٢(
محل (بغير احرام واال ) شخص  معيّن نہ ہو تو انکی بازار ميں موجود ه قيمت کفاره کے طور پر دے اور اگر کسی حيوان کو

مار دے تو اس کی قيمت کفاره دے سوائے شير کے اظہر يہ ہے کہ اس کا کفاره ايک ميں ڈھا دينا ہوگا اور اگر محرم حرم 
  ميں شکار کرے تو اسے دونوں کو جمع کر کے دينا ہوگا 

ر اگر ايسا نہ کر سکے تو تو پھر ان محرم کے لئے ايسے راستے کو ترک کرنا جس پر ٹڈے زياده ہوں واجب ہے او)٢١٣(
  کے مارنے ميں کوئی حرج نہيں ہے 

  اگر کچھ لوگ جو کے حالت احرام ميں ہوں مل کر شکار کريں تو ان ميں سے ہر ايک کوعليحده کفاره ديناپڑے گا ) ٢١۴(
اگرکسی نے حالت احرام شکار کئے گئے جانور کا گوشت کھانے کا کفاره او رشکار کرنے کا کفاره برابرہے چنانچہ) ٢١۵(

  ميں شکار کيا اور پھر اس کو کھا لياتو دو کفارے واجب ہوں گے ايک شکار کا ، دوسرا کھانے کا 
محرم کے عالوه اگر کوئی ارو شخص شکار کو لے کرحرم ميں داخل ہو تو اس پر واجب ہے کہاسے چھوڑ دے ۔ ) ٢١۶(

ميں بيان شده تمام صورتوں ميں ٢٠١اره ديناواجب ہے مسئلہ نمبر چنانچہ اگر وه نہ چھوڑے اور وه مجائے تو اس پر کف
احرام باندھتے وقت شکار کو ساتھ رکھنا حرام ہے ۔ چنانچہ اگر اس نے آزاد نہ کيااوروہمرگيا تو کفاره دے اوراحوط يہ ہے 

  ه خواه حرم ميں داخلہونے سے پہلے بھی مرجائے تب بھی کفارہدے ۔ 
ا گوشت کھانے پر کفاره واجب ہوجاتاہے ۔اوراس سے فرق نہيں پڑتاکہ يہ فعل جان بوجھ کر حيوان کا شکاريااس ک)٢١٧(

  کرے يا بھول کريا العلمی کی وجہ سے سرزد ہو اہو ۔ 
شکار کے تکرار سے کفاره بھی مکر ر ہوجاتاہے ۔ چاہے اس کی وجہ غلطی ،يابھول يا العلمی ہو اسی طرح ابغير )٢١٨(
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يں اور محرم شخص متعدد احراموں ميں شکار کا تکرار کريں تو تو کفاره بھی مکرر ہوجائے ۔ احراموالشخص عمدا حرم م
ليکن اگر محرم عمدا ايک ہی اہرام ميں شکار کی تکرار کرے تو صرف ايک کفاره واجب ہو جائے بلکہ يہ ن افراد ميں سے 

 ار کرے گا هللا اس سے انتقام لے گا۔ ہوگا جن کے بارے ميں خدانے کہاکہ ومن عادفينتقم هللا منہ يعنی جو تکر

 

 مناسک حج

 

  بقيہ محرمات احرام کے مسائل

  جماع

محرم پر عمره تمتع کے دوران ، عمره مفرده کے دوران اور اثنائے حج نماز طواف النساء سے پہلے جماع کرنا ) ٢١٩(
  حرام ہے 

اگر عمره تمتع کرنے واال عمدا اپنی بيوی سے جماع کرے توچاہے قبل (آگے )ميں کرے يا دبر (پيچھے ) ميں کرے ) ٢٢٠(
اگر سعی کے بعد کيا ہوتو اس کا عمره باطل نہيں ہو گا تا ہم کفاره واجب ہوگا اور بنابر احوط کفارے ميں ايک اونٹ يا ايک 

پہلے جماع کرے تو اس کا کفاره بھی وہی ہے جو بيان ہوچکا او راحوط يہ ہے گائے دياور اگر سعی سے فارغ ہو نے سے 
  کہ اپنا عمره تمام کرے پھر اس کے بعد حج کرے او رپھر آئنده سال ان کودوباره انجام دے 

اگر حج کے لئے احرام باندھنے واال جان بوجھ کر اپنی بيوی کے ساتھ مزدلفہ کے وقوف سے پہلے جماع کرے ) ٢٢١(
ه قبل ميں کرے يا دبر ميں،تو اس پر کفاره واجب ہے او ر واجب ہے کہ اس حج کو پورا کرے اور آئنده سال اس کا اعادهخوا

کرے خواه حج واجب ہو يا مستحب ، عورت کا بھی يہی حکم ہے کہ اگر وه احرام کی حالت ميں ہو اور حکم کو جانتی ہو 
او رضروريہے کہ حج کوپورا کر کے آئنده سال اس کا اعاده کرے ليکن اوراس عمل پر راضی ہو تواس پر کفاره واجب ہے 

اگر عورت کے ساتھ زبردستی کی گئی ہو تو اس پھر کچھ واجب نہيں ہے اورشوہر پر دو کفارے واجب ہيں جماع کا کفاره 
وی جدا جدا رہيں ايک اونٹ ہے او راگر اونٹ نہ دے سکے تو ايک بکری کفاره دياور اس حج ميں واجب ہے کہ شوہر و بي

يعنی دونوں اس وقت تک ايک جگہ جمع نہ ہوں جب تک کوئی تيسرا موجودنہ ہويہاں تک کہ دونوں اعمال حج سے فارغ ہو 
جائيں حتی کہ منی کے اعمال سے بھی فارغ ہو کر اس جگہ جائيں جہاں جماع کيا تھا ليکن اگر کسی اور راستے سے آئيں( 

نہ ہو)توجائز ہے کہ اعمال تمام ہونے کے بعد وه ايک ساتھ آئيں اسی طرح دوباره کيے  يعنی جماع کی جگہ اس راستے ميں
جامے والے حج ميں بھی جماع کرنے والی جگہ پر پہنچنے سے لے کر منی ميں ذبح کرنے تک دونوں کا جدا رہنا واجب 

ر واپس اس جگہ آ جائيں جہا ں ہے بلکہ احوط يہ ہے کہ اس وقت تک جدارہيں جب تک کہ تمام اعمال حج سے فارغ ہو ک
  جماع ہوا تھا 

اگر محرم عمدا وقوف مشعرکے بعد اور طواف النساء سے پہلے اپنی بيوی سے جماع کرے تو سابقہ مسئلہ ميں بيان )٢٢٢(
شده کفاره واجب ہے ليکن حج کااعادہکدنا واجب نہيں او ريہی حکم ہے اگر طواف النساء کا چوتھا چکر مکمل کرنے سے 

  جما ع کرے ليکن اگرچوتھا چکر مکمل ہونے کے بعدہو تو کفاره بھی واجب نہيں ہے  پہلے
اگر محرم عمره مفرده ميں عمدا اپنی بيوی سے جماع کرے تو سابقہ بيان شده کفاره اس پر واجب ہے اور سعی کے )٢٢٣(

عمر ه باطل ہوجائے گاچنانچہ  بعد جماعکرنے پر اس کا عمره باطل نہيں ہوگا ليکن اگر سعی سے پہلے کر ے تو اس کا
واجب ہے کہ اگلے مہينے تک مکہ ميں رہے اور مشہور پانچ ميقاتوں ميں سے کسی ايک ميقات سے عمره کا اعاده کرنے 

کے لئے احرام باندھے، بنابر احوط ادنی حل سے احرام باندھنا کافی نہيں ہے اور يہ بھی احوط ہے کہ باطل ہونے والے 
  ريا۔ عمره کو بھی مکمل ک

اگر محل (بغيراحرام وال)شخص اپنی حراموالی بيوی کے ساتھ جماع کرے تو اگر بيوی راضی ہوت وعورت پر )٢٢۴(
وواجب ہے کہ ايک اونٹ کفاره دے ۔ ليکن اگر راضی نہ ہو بلکہ مجبوری ہو تو کچھ واجب نہيں ہے ہے اور احوط ہے کہ 

  ادا کرے يعنی کفارے کی قيمت ادا کرے ۔  شووہر اپنی بيوی پر واجب ہونے ولے کفارے کا نقصان
اگر محرم شخص العلمی کی وجہ سے يا بھول کی وجہ سے اپنی بيوی سے جماع کرے تو اس کا عمره اور حج ) ٢٢۵(

صحيح ہے اور اس پعر کفاره بھی واجب نہيں ہے ۔ يہ حکم کفاره کا موجب بننے والے محرمات انجام دينے ميں بھی جاری 
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صيل آگے آئے گی ۔يعنی العلميی يا بھول کی وجہ سے محرم ان محرمات کا مرتکب ہو تو اس پر کفاره ہوگا ۔جن کی تف
  وجاب نہيں ہو گ ا۔ تاہم مندرجہذيل بعض موارد مستثنی ہيں ۔ 

  ۔ حج يا عمجره ميں طواف کرنا بھول جائے ۔ يہاں تک کہ اپنے ۔شہر واپس آ کر اپنی بيوی سے مجامعت کرے ۔ ١
ع ميں سعی کی کچھ مقدار بھول جائے اور يہ سمجھتے ہوئے کہ سعی مکمل ہوگئی ہے احرام سی فار غ ہو ۔عمره تمتم٢

  جائے ۔ 
  ۔ اگر بالوجہ اپنے سر يا داڑھی پر ہاتھ پھيری جس کی وجہ سے ايک سی زياده بال گر جائيں ۔ ٣
نے بدن ميں ملے ان سب کا حکم اپنی جگہ ۔ اگرکوئی العملی کی وجہ سے خوشبودار تيل ياجسميں خوشبو مالئے گئی ہو اپ۴

  پر آئے گا۔ 

  ۔ عورت کا بوسہ لينا۔
محرم کا لذت کے اراده سے اپنی بيوی کا بوسہ ليناجائز نہيں ہے ۔ چنانچہ اگر اس نے لذت سی بوسہ ليا اور منی نکل) ٢٢۶(

يک گوسفند کا کفاره واجب ہو اگر لذت سے گئی تو اونٹ کفاره واجب ہوجائے گی اوراگر منی خارج نہ ہو ت وبعيد نہيں کہ ا
  بوسہ لياہو احتياط واجب يہ ہی ه ايک بکری کفاره دے ۔ 

  اگر محل (بغير احرام واال)شخص اطنی بيوی کا بوسہ لے تو احتياط يہ ہی ه ايک بکری کفاره د ے۔ )٢٢٧(
نا جائز نہيں ہے ۔ اور اگر کسی نے ايس اکيا ۔ محرم کا شہوت کے ساتھاپنی بيوی کو مس کرنا ،اٹھانايااپنے بازؤں ميں بھيچ۴

تو الزمہے کہ ايک بکر ی کفاره دے خواه منی خارج ہو يا نہ ہو ۔ليکن اگرايساکرنا لذت کے ليے ہو تو کفاره واجب نہيں ہے 
  ۔ 

  ۔عورت کو ديکھنااورچھيڑ چھاڑ کرنا۔
چنانچہ اگر ايس اجنرے سے منی خارج ہو جائے محرم کے ليے جائز نہيں کہ اپنی بيوی کے ساتھ چھيڑ چھاڑ کرے ) ٢٢٩(

ت وايک اونٹ کفاره دے اوراگر اونٹ نہ دے سکتاہو تو ايک بکری دے اگر شوہر کو معلوم ہو کہ شہوت سے ديکھنے کی 
وجہ سے منی خارج ہو جائے گی تو واجب ہے کہ وه نہ ديکھے بلکہ احوط اولی يہ ہے کہ جاہے منی خارج ہو يانہ ہو 

نی بيوی کی طرف نگاه کرے ۔ چنانچہ شہوت کی نظر سے بيوی ک وديکھنے پر اگرمنی خارج ہو تو اہوط يہ شہوت سے اپ
ہے کہ کفارہدے جو کہ ايک اونٹ ہے ۔ ليکن اگر منی خارج نہ ہو يا بغير شہوت کے ديکھنے پر منی خارج ہو تو پھر 

  کفارہواجب نہيں ہے ۔ 
ديکھے جو اس کے ليے جائز نہيں ہے اور منی نہ نکلے تو کفاره واجب اگر محرم اجنبی عورت کوايسی نگاه سے )٢٣٠(

نہيں ہے ۔ اور اگر منی نکل آئے تو الزم ہے کہ کفاره دے ۔ اور احوط يہ ہی کہ اگرمالدار ہوتو ايک اونٹ کفاره دے اور اگر 
  متوسط ہو تو ايک گائے اوراظہر يہ ہے کہ ايک فقير کو ايک بکری کفاره دے ۔ 

م کا اپنی بيوی کے ساتھ بيٹھ نے يا باتيں کرنے سے لزت حاصل کرناجائز ہے اگرچہ احوط يہ ہے کہ محرم اپنیمحر) ٢٣١(
 بيوی سے ہر قسم کی لذت حاصل کرنے کو تر ک کرے ۔ 

 

 مناسک حج

 

  ۔ استمناء ۔

  استمنا ء کی چند اقسام ہيں ۔ ) ٢٣٢(
۔ عضو تناسل کو ہاتھ سے ملنا يا کسی اور چيز سے مطلقا حرام ہے ۔ حج ميں اسکا حکم وہی ہے جو جماع کا اور عمره ١

مفرده ميں بھی بنابر احوط اسک احکم يہی ہے ۔ لہذا اگر محرم مذکوره عمل کو احرام حج ميں مشعر کے وقوف سے پہلے 
مام کرے اور آئنده سال اس حج کا اعاده بھی کرے اگر عمره مفرده ميں ميں انجام ديتو الزم ہی کہ کفاره دے اور اس حج کو ت

سعی سی فارغ ہونے سے پہلے يہ عمل انجام دے تو احتياط واجبکی بناپر کفاره دے ۔ اس عمره کو تمام کر کے اگے ماه 
  اسکا اعاده بھی کرے ۔ 
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ے استمناء وہی حکم رکھتاہے جو گزشتہ مسئلہ ميں ۔ اپنی بيوی کا بوسہ لينے ،چھونے ،ديکھنے يا چھيڑ چھاڑ کے ذريع٢
  بيان ہوچکا ہے ۔ 

۔عورت سے متعلق باتيں سننے سے يااس کے اوصاف يا اس کاخيال و تصور کرنے سے استمناء کرن ابھی محرم پرحرام ٣
  ہے ۔ليکن اظہر يہ ہے کہ موجب کفاره نہيں ہے ۔ 

  ۔ نکاح کرنا۔
يکا نکاح پڑھناجائز نہيں ہے چاہے دوسراآدمی محرم ہو يا نہ ہو ،چاہے نکاح دائمی  محرم کا نکاح کرنايا کسی دوسر)٢٣٣(

  ہويا غير دائمی اور مذکوره تمام صورتوں ميں عقد باطل ہے ۔ 
اگر محرم کا کسی عورت سے نکاح کردياجائے اور وه اسکے ساتھ جماع کرے تو اگر يہ لوگ حکم شرعی بلحاظ )٢٣۴(

،عورت اورنکاح خواں پر ايک ايک اونٹ کفاره واجب ہے اوراگر ان ميں سے بعض حکم  موضوع جانتے تھے تو محرم
شرعی بلحاظ موضوع جانتے ہوں اور بعض نہ جانتے ہوں تو جو نہيں جانتے تھے ان پر کفاره واجب نہيں ہوگ ااس سے 

  فرق نہيں پڑتا کہ نکاح خواں اور عورت محرم تھے يانہيں ۔ 
ہے کہ محرم کے ليے کسی نکاح کی کی محفل ميں شريک ہو نا جائز نہيں ہے حتی کہ بنابر  فقہاکے درمياں مشہور)٢٣۵(

  احوط اولی نکاح پر گواہی بھی نہ دے خواه احرام باندھنے سے پہلے نکاح کی محفل ميں شريک ہوا ہو ۔ 
رجوع کرسکتاہے احوط اولی يہ ہی کہ محرم نکاح کے ليے پيش کش بھی نہ کرے تاہم طالق رجعی ميں محرم )٢٣۶(

  ۔جسطرح طالق دينابھی جائز ہے ۔ 

  ۔خوشبو لگانا۔
محرم کے ليے خوشبو کا استعمال حرام ہے چاہے سونگھے ،کھانے ،ملنے ،رنگ يابخارات لينے کی صورت ميں ہو) ٢٣٧(

ے جس سے اسی طرح ايس لبناس پہننا بھی حرام ہے جس ميں خوشبو کے اثرات باقی ہو ں ۔خوشبوسے مراد ہر وه چيز ہ
جسم ،لباس ياخوراک کو خوشبودار کياجائے ۔ مثال مشک عنبر ،ورس اورزعفران وغيره ۔ اظہريہ ہے کہ محرم تمام معرف 

خوشبوؤں مثال گل محمدی ،کل ياسميں،ل رازقی وغيره سے اجتناب کرے تاہم خلوق کعبہ (خاص قسم کی خوشبو)کو 
ملنے سے پرہيز کرنا واجب نہيں ہے ۔ خلوق کعبہ ايک عطر ہے جو سونگھنے سے اجتناب کرنايااسکو جسم پر يالباس پر 

  کہ زعفا اور دوسری چيزوں سے بناياجاتاہے اوراس سے کعبہ معظمہ کومعطر کياجاتاہے ۔ 
رياحين کو سونگھنا محرمکے ليے حرام ہے چاہے وه رياحين ہو جنسے عطر تيار کياجاتاہے مثالياسميں،گالب وغيره)٢٣٨(

دوسرے پودے رياحين ايسی جڑی بوٹياں ہيں جن سے خوشبوآتی ہے اورانہيں سونگھنے کے ليے استعمال  ياان کے عالوه
کرتے ہيں ۔اظہريہ ہے کہ بعض صحرائی خودراؤ سبزيوں کی خوشبو کو سونگھنا حرام نہيں ہے مثالشيح (ايک قسم کی 

کال نہيں رکھتا۔ ليکن خثوشبداپھلوں اور گھاس ہے )اذخر(خوشبودار گھاس )خزامی (ايک خوشبودار پودا)کا سونگھنااش
سبزيوں مثالسيب ،بہ(ايک قسم کا پھل )اور طودينہ کوکھانامحرم کے ليے جايز ہے ۔ ليکن احوط يہ ہے کہ کھاتے وقت نہيں 
نہ ديکھے يہی حکم خوشبودار تيل کاہے چنانچہ اظہر يہ ہے ه مہک دار تيل جو کھانے ميں استمال ہوتاہے اور عام طور پر 

  رطرات ميں شمار نہيں ہو ااسکا کاھان جائز ہے ليکن احوط يہ ہی کھاتے وقت نہ سونگھے ۔ 
صفامروره کے درمياں سعی کرتے وقت اگر وہاں عطر بيچنے والے موجود ہوں تو محرم کا اپنے آپ کو خوشبوسے )٢٣٩(

نے آپ کو بچائے سوائے خصوق بچانا واجب نہيں ہے ليکن سعی کے عالوه اس پر واجب ہے کہ خوشبو سونگھنے سے اپ
  ميں بيان ہو اہے کہ کعبہ کی خوشبوسونگھنے ميں کوئی حرج نہيں ہے ۔ ٢٣٧کعبہ کے سونگھنے سے ،جيسے مسئلہ 

اگر محرم عمدا کوئی خوشبودارچيز کھائے ياليسا لباس پہنے جس ميں خوشبو کا ا ثر باقی ہو تو احتياط واجب يہ ہے )٢۴٠(
کن ان دو موارد کے عالوه خوشبوکياسعمتال پر کفاره واجب نہيں ہے ۔ليکن اگرچہ احوط يہہے کہ کہ ايک بکر اکفاره دے لي

  کفاره دے ۔ 
محرم کا بدبو کی وجہ سے اپنے ناک کو بند رکھنا حرام ہے ۔ تاہم اس مقام سے تيزی سے گزر جانيميں کوئی حرج )٢۴١(

  نہيں ہے ۔ 
  لے ہوئے لباس کے حکم آتاہو ۔ ۔ مرد کے ليے سال ہو اياايسا لباس پہنناجو س

محرعم کے ليے جائز نہيں کہ يسا لباس پہنے جس ميں بٹن يا ايسی چيز ہو جو بتنکا کام دے سکتی ہو (يعنی ايسی ) ٢۴٢(
چيز جس کا حيک حصہ دوسرے حصہ سے بٹن ياکسی ايسی چيزسے مالہو ہو ) اسی طرح زرده کی طرح لباس کا پہننا بھی 

ايسا لبا س جس ميں آستين گريباں ہو اورسر کو گريبان اورہاتھوں کو آستينوں سينکالے )اسی طرح جائز نہيں ہے (يعنی 
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پاجامہ اوراس جيسی چيز وں مثالپتلون وغيره کو شرمگاه کے چھپانے کے ليے پہنناجائز نہيں ہے ۔ ۔سوائے اس کے کہ ا ن 
والے لباس مثالقميص ،قبا،جنہ اوردوسرے عربی لباس نہ ميں بٹن نہہوں ۔ او راحتياط واجب يہ ہے کہ عموما استعمال ہونے 

پہنے خواه ان ميں بٹن لگے ہوئے ہوں يا نہ ہوں۔ليکن مجبوری کی حالت ميں قميص يا کسی ايسی چيز کا اپنے کندھوں پر 
باس کا سالہو ا،بنا ہو قباڈاالنا،قباکوالٹا کر کے پہننا،قبالی اتينوں سے اپناہاتھ نکالے بغير پہنناجائز ہے ۔ مذکوره حکم ميں ل

ا،ياتہدارہونے سے فرق نہيں پڑتا۔ محرم کے ليے پيسوں ے تھيلی کا کمر سے باندھنا جائز ہے ۔ چاہے سلی ہوئے ہو 
۔مثالہميان (وه چيز جسميں پيسے رکھ کرکمرسے باندھا جاتاہے ۔)اورمنطقہ (ايس کمبند جسے مخلتف مقاصد کے ليے کمر 

رنيا کے مرض ميں مبتالمحرم فتق بند(ايس کمر بند جو مريض انتڑيوں کونيچے آنے سے سے باندھاجاتاہے )اسی طرح ہ
روکتاہے ۔)چاہے سالہو بوقت ضروت استعمال کرسکتاہے ۔اسی طرح محرم کے ليے سوتے وقت يااس کے عالوه اپنے جسم

  کو(سوائے سرکے )سلے ہوئے لحاف وغيره کے ڈھانپنا جائز نہيں ہے ۔ 
ہ محرم اپنی لنگ کو اپنی گردن ميں ڈال کر نہ باندھے بلکہ کسی جگہ پر بھی نہ باندھے اورسوئی احوط يہ ہے ک)٢۴٣(

وغيره سے بنھی اسی مضبوط نہ کرے بلکہ بنابر اہوط چادر ميں بھی گره نمہلگائے ليکن سوئی وغيرہسے چاد کو مضبوط 
  ومحکم کرنے ميں کوئی حر ج نہيں ہے ۔ 

  ميں سوائے دستانوں کے ہر قسم کاسالہوا لبا سپہنناجائز ہے ۔ عورت کے ليے حالت احرام )٢۴۴(
اگر محرم عمد ايسا لباس پہنے جس کا پہننااس کے ليے جائز نہيں تھاتوواجب ہے کہ ايک بکری کفاره دے بلکہ احوط)١۴۵(

ئی لباس پہنے ہوں تو يہ ہے کہ اگر مجبورا پہنے تب بھی کفاره دے ۔ اگر اس نے کئی مرتبہ اس لباس کو پہنا يا يک مشت ک
ان کے عدد کے مطابق کفاره دے مثالکچھ کپڑوں ک وايک دوسرے کے اوپر ايک ہی مرتبہ پہنے جب کہ وه مختلف لباس 

  ہوں تب بھی انک ييتعداد کے برابر کفاره دے ۔ 

  ۔سرمہ لگانا
  سرمہلگانے کی دوصورتيں ہيں ۔ )٢۴۶(
رف عام ميں زينت شمار کياجاتاہوتو اظہريہ ہے کہ محرم کے ليے زينت ۔سياه سرمہ لگانا ايس سرمہ لگايا جائے جسے ع١

کی خاطر سرمہ لگاناحرام ہے ۔بلکہ احوط يہ ہی کہ اگر زينت کی ليے نہ بھی لگائے تب بھی حرام ہے ۔ليکن بحالت 
  مجبوری مثالبطور دوائی سرمہ لگانے ميں کوئی حرج نہيں ہے ۔ 

کی لے استعمال ہوتاہے ان دونوں قسم کے سرمہ کے عالوه کوئی اور سرمہ لگائے تو۔سياه سرمہ ياايسا سرمہکہ جو زينت ٢
اگر زينت کے ليے نہ لگائے تو کوئی حرج نہيں ہے ورنہ احوط يہ ہے کہ اس سرمہ کو بھی نہ لگائے ۔ تمامصورتوں ميں 

  ے کہ ايک بکری کفاره دے ۔ مے نسرمہ لگانے پر کفاره واجب نہيں ہے اگرچہ حرام سرمہ لگانے کی صورت ميں بہتر ہ
۔محرم کے ليے زينت کی خاطر آئينہ ديکھنا جائز نہيں ہے لکين کسی دوسری غرض مثالاپنے چہرے کے زخم پر مرحم ١١

لگانے کے لئيے يا چہری پر وضوکے ليے پانی پہچننے سے روکاوٹ تالش کرنے کيليے يا ڈرائيورکا پيچھے آنے والی 
ی اور ڑورت کے ليے آئينہ ديکھنا جائز ہے اور تمام صورتوں ميں وه چيزيں جو صاف گاڑی کو ديکھنے کے ليے يا کس

شفاف ہوں اورآئينہ کا کام دی سکتی ہوں آئينہ کا حکم رکھتی ہيں ۔ وه شخص زينت کے ليے آئينہ ديکھے تو اس کے ليے 
اگر چشمہ لگانے ميں عرفا زينت مستحب ہے کہ وه تلبيہ دوباره کہے ۔تاہم عينک لگانے ميں کوئی حرج نہيں ہے تاہم 

  شمارہوتو اس سے اجتناب کرناچاہيے ۔ 

  ۔مردوں کے ليے بو ٹ يا موزے پہننا۔
محرممرد کے ليے ايس چيز پہننا حرام ہے جو اسکے پاؤں کے اوپر کا تمام حصہ ڈاھانپ لے مثال بو ٹ او رموزے ۔)٢۴٨(

اور چپل نہ مل سکے اور مجبورا بوٹ پہنناپڑے ليکن اہوط يہ ہیسوائے مجبوری کے مثالمرد کو ہوائی چپل ايسی ہی کوئی 
کہ اوپر کا حصہ پھاڑ کرپہنے تاہم ايسی چيزپہننا جائز ہے جوپاؤں کے بعض حصوں کو چھپائے ۔ اسی طرح بو ٹ و موزے

۔ بوٹ يااس جيسی  وغيره پہنے بغير پاؤں کے اوپر کے حصے کو چھپانا مثال بيٹھکر چادر کو اپنے پاؤں پر لپيٹنا جائز ہے
  چيزوں کو پہننے سے کفاره واجب نہيں ہے ۔ 

چہے مجبرا پہنے يا بعير مجبوری کے ليکن موزے ياا س جيسی چيز کو عمدا پہننے بنابر اہوط کفاره واجب ہوجائيگا جو کہ 
ھپا دے ايک بکری ہے ۔ عورتوں کے ليے بوٹ يا موزے يااس جيسی کوئی اور چيز جو پاؤں کے اوپر کے حصے کو چ

  پہننے ميں کوئی حرج نہيں ہے ۔ 
  ۔فسوق۔(جھوٹ بولنا،گالی گلوچ کرنا اورفخر و غرور کرنا) 
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فسوق ميں جھوٹ بولنا،گالی دينااورفخر کرنا شامل ہے اگرچہ فسوق ہر حال ميں حرام ہے مگر حالت حرام ميں اس )٢۴٩(
سب ،مال ،رتبہ يا اس جيسی چيزوں پر فخر کرے ۔ کی حالت تاکيدی ہے ۔ فخر کرنے سے مراديہ ہے کہ کوئی اپنے حسب ن

فخر اس وقت حرام ہے جب اسک يبن اپر مومن کی توہين يا تحقير ہو رہی ہو ورنہ حرام نہيں ہے ۔ نہ محرم پر اور نہ غير 
 محرم پرفسوق کا استغفار کے عالوه اور کچھ کفاره نہيں ہے اگرچہ احوط يہ ہے کہ ايک گائے کا کفاره دے 

 

 مناسک حج

 

  جدال(يعنی بحث و جھگڑا کرنا )

محرم کا اس طرح سے بحث يا جھگڑا کرنا جس ميں هللا کی قسم کھا کر کسی چيز کو ثابت کيا جائے يا کسيچيز کا )٢۵٠(
انکا ر کيا جائے حرام ہے ۔ اظہر يہ ہے کہ قسم ميں صرو ان دو لفظوں بلی وهللا يا الوهللا کا لحاظ کرنا معتبر نہيں حی بلکہ 

ے اسم مخصوص هللا کے ذريعے قسن کھائے يا اسکے عالوه کسی اور اسم سے اور ذات حقيقی کی قسم ہو تو کافی ہے چاہ
چاہے قسم ال،يا ,,بلی ،،سے شروع ہو يا نہ ہو ،اسی طرح حاہے قسم عربی زبان ميں کھائے يا کسی اور زبان ميں ،هللا کے 

ے کہ ميری جان کی قسمايس ہے نام کے عالوه کسی اورمقدس کی قسم کا کوئی اعتبار نہيں ہے چہ جائے کہ کوئی يوں کہ
ايسا نہيں ہے ۔ اسی طرح خبر دينے کے عالوه قسم کا کوئی اثر نہيں ہے مثال کسی سے التما س کرنے کے ليے قسم 

کھانااور کہنا کہ,, هللا کی قسم مجھے فالں چيز دی دو ،،خود اپنے ارادے کی تاکيد کے ليے قسم کھاناکہ ميں مستقبل ميں يہ 
يوں کہنا کہ ,,هللا ميں فالں چيز تمہيں دونگا،،فقہاکا کہنا ہے کہ سچی قسم ميں جدال متحقق ہونے ميں قسم کا کام کرونگا اور

تين مرتبہ پے در پے تکرار کرنا ضروری ہے ۔ ورنہ جدال متحقق نہيں ہو گا تاہم يہ قول اشکا ل سے خالی نہيں ہے اگرچہ 
جدال متحقق ہوجائے گا ۔ اور جھوٹی قسم ميں جدال کے متحقق ہونے احوط اسکے خالف ميں ہے يعنی ايک مرتبہ ميں بھی 

  ميں بالاشکال تعدد معتبر نہيں ہے ۔ 
حرمت جدال سے ہروه مورد مستثنی ہے کہ ۔جہاں قسم کو ترک کرنے سے مکلف کو نقصان ہورہاہو جيسے قسم کو )٢۵١(

  ترک کرنے کی وجہ سے اسکا حق ضائع ہو جائے گا ۔ 
رنے واالتين مرتبہ پے در پے سچی قسم کھائے تو اس پر ايک بکری کفاره واجب ہو گی اور تين مرتبہ اگر کسل ک) ٢۵٢(

سے زياده تکرار کرنے کای وجہ سے متعدد کفاره نہيں ہو گا ۔ ليکن اگر تين يا زياده مرتبہ قسم کھانے کے بعدپھر تين يازياده
عدد ہو جائيگا ۔ اگرايک جھوٹی قسم کھائے تو ايک مرتبہ پر ايک مرتبہ قسميں کھائے تو ان دو صورتوں ميں کفاره بھی مت

بکری اوور دومرتبہ پر دو بکری اورتين مرتيبہ قسم کھانے پر ايک گائے کفاره واجب ہے تين مرتبہ سے زياده قسم کھانے 
ے بعد تيسری مرتبہ پ رکفاره نہ دی اہو تو ايک ہی کفاره واجب ہو گا ۔ تاہم دوسری مرتبہ جھوٹی قسم کا کفره دينے ک

  جھوٹی قسم کھانے پر ايک بکری ہی کفاره ہوگی نہ کہ گائے ۔ 

  ۔ جسم کی جوئيں مارنا۔
محرم کے ليے جوئيں مارنا اور بنابر احوط اپطنے لباس يا جسمسے نکا ل کر باہرپھيکنا جائز نہيں ہے ۔ تاہم جسم )٢۵٣(

نہيں ہے ۔ اگر کوئی جوؤں کو ماردے يا پھينک دے تو  کةی ايک جگہ سے پکڑ کردوسری جگہ چھوڑنے ميں کوئی حرج
احوط اولی يہ ہے کہ مٹھی بھر کھانا کفاره دے ۔ احوط يہ ہے کہ اگر مچھر ،کھٹمل اور ان جيسے جانور محرم کو ضرر نہ 

ہے کہ اس  پہچائيں تو انکو بھی نہ مارے ليکن اظہر يہ ہے کہ انہيں اپنے قريب آنے سے روکنا جائز ہے ۔ اگرچہ احوط يہ
  کو بھی ترک کرے ۔ 

  ۔ آرائش کرنا(بناؤ سنگھار کرنا)
احوط يہ ہے کہ محرم مرد اور عورت اپنے آپ کو ہر اس چيز سے بچائيں جو عموما زينت شمار ہوتی ہے ۔ خواه )٢۵۴(

ندی لگانا زينت زينت کا قصد کرے يانہ کرے ويسے تو عام طور پر مہندی لگانا بھی زينت ميں شمار ہجوتاہے ليکن اگر مہ
ميں شمار نہ ہوتاہو مثال عالج کی غرض سی استعمال کی جائے تو کوئی حرج نہيں ہے ۔ اسی طرح احرام باندھنے سے 

  پہلے لگانے ميں کوئی حرج نہيں ہے ۔ چاہے اسک ے اثرات احرام باندھنے تک باقی رہيں ۔ 
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نچہ انگوٹھی پہننا ايک مستحب عمل ہونے کی وجہ زينت کے بغير انگوٹھی پہننے ميں کوئی حرج نہيں ہے ۔ چنا)٢۵۵(
سے،يا گم ہونے سے بچانے کے ليے ،طواف کے چکروں کو شمار کرنے کی ليے يا سی طرح کے کسی اور کام کے ليے 

  پہننے ميں کوئی حرج نہيں تاہم احوة يہ ہے کہ زينت کے ليے نہ پہنے ۔ 
ن حرام ہے بلکہ احوط يہ حی خہ اگر زينت شمار ہوتے ہوں محرم عورت کے ليے زينت کی نيت سے زيوارات پہنا)٢۵۶(

تو زينتکی نيت کی بغير بھی نہ پہنے تاہم اتنی مقدار ميں زيورات پہنناجنہيں وه عام طور پر احرم سے پہلے پہنتی تھی اس 
کھائے مذکوره حکم سے مستثنی ہے ليکن احوط اولی يہ ہے کہ زيورات پہن کراپنے شوہر يا دوسرے محرم مردوں کو نہ دي

  باال تمام موارد ميں اگر کوئی زينت کرے تو کو ئی کفاره واجب نہيں ہے ۔ 

  ۔ تيل لگانا۔
محرم کے ليے تيل لگانا حرام ہے چاہے وه خوشبودار نہ بھی ہوليکن خوشبودار تيل کھاناجائز ہے چاہے وه تيل اچھی )٢۵٧(

ے بعير خوشبو کاتيل بغير دوا کے استعمال کرنا جائزه ہے بلکہ ميں بيان ہوامحرم کے لي ٢٣٨خوشبو االہوجيساکہ مسئلہ 
  ضرورت ومجبوری کے وقت خوشبودار تيل چاہے اسکی خوشبوطبعی ہو يا مالئی گئی ہو استعال کرنا بھی جائز ہے ۔ 

اگرتت  عمدا خوشبودار تيل اسکی خوشبو خواه طبعی ہو يا غير طبعی استعمال کرنے اک کفاره ايک بکری ہے ۔ اور)٢۵٨(
  العملی کی وجہ سے استعمال کياجائے تو دونوں تيلوں کا کفاره بنابر احوط ايک فقير کوکھانا کھالناہے ۔ 

  ۔بدن کے بال صاف کرنا ۔
محرم کا اپنے يا کسی دوسرے کے بدن سے بال صاف کرنا جائز نہيں ہے چاہے دوسرا بغير احرام کے ہی کيوں نہ )٢۵٩(

کرے يا اکھاڑ کر اس حکم ميں بالوں کے کميا زياده ہونے ميں کوئی فرق نہيں ہے ۔ بلکہ ايک ہو اور چاہے مونڈ کر صاف 
بال کا کچھ حصہ مثال آدھا بال کاٹنا جائز نہيں ہے ليکن اگر سر ميں جوئيں زياده ہونے کے وجہ سے اسے اذيت اورتکليف 

بال صاف کرنابھی جائز ہے وضو يا غسل اور تيممہوتی ہو تو پھر سر منڈوانا جائز ہے ۔ اسی طرح سے اگر ضرورت ہو تو 
يانجاست سے پاک ہونے يا ايسی روکاوٹ کو دورکرتے وقت جو جسم سے چپکی ہوئی ہو حدث ياخبث طہارت سے مانع بن 

  رہی ہو يا کسی اورضرورت کے وقت اگر بال گريں تو کوئی حرج نہيں ہے جبکہ وه اسکا قصد نہ رکھتاہو ۔ 
ے سر منڈوانے کا کفراہايک بکری ياتين دن کے روزے يا چھ مسکينوں کوکھاناکھالناہے ۔ ہر بغير ضرورت ک) ٢۶٠(

۔گرام کے برابر ہے )اگر محرم اپنی دنوں بغلوں کے نيچے کے بالوں کو نوچ کر  ١۵٠٠مسکين کا طعام دو مد (يعنی تقريبا 
ے کے بال نوچ کر نکالے تب بھی ايک بکری نکالے تو ايک بکری کا کفاره دے اوراحوط يہ ہے کہ اگر ايک بغل کے نيچ

  کا کفاره دے ۔ اگر داڑھی يا کسی اور جگہ کے بال نکالے تو ايک مسکين کو مٹھی بھر کھانا دے۔ 
مذکوره باالموارد ميں اگر کوئی منڈنے يا نوچ کر نکالنے کے عالوه کسی اورطرح سے بال نکالے تو احوط يہ ہے کہ 

رم کسی دوسرے کا سر مونڈے تو دوسرا سر مونڈوانے واالحالت ہرام ميں ہو يا بُغير حرام اسکابھی يہی حکم ہے ۔ اگر مح
  کے تو محرم پرکوئی کفاره واجب نہيں ہے ۔ 

محرم کے ليے اس طرح سر کھجانے ميں جہ جب بال نہ گريں يا خون نہ نکلے کوئی حرج نہيں ہے ۔ يہی حکم بدن )٢۶١(
اپنا سر يا داڑھی پر ہاتھ پھير ے اور ايک يا کچھ بال گر جائيں تو مٹھی بر کھاناصدقہ  کھجانے کابھی ہے ۔ اگر محرم بالوجہ

  دے ۔ اور اگر وضوکرتے وقت کچھ بال گريں تو اس پر کچھ واجب نہيں ہے ۔ 

  ۔مردوں کے ليے سرڈھانپنا۔
نا جائز نہيں ہے ۔بلکہ احوط يہ محرم مر دکے ليے مقنع ياکپڑے يا دوپٹے وغيره سے اپنا پورا سر يا کچھ حصہ ڈھانپ)٢۶٢(

ہے کہ گيلی مٹيی يا جھاڑی وغيره کے ذريعے بھی سر نہ ڈھانپے تاہم مشک کا تسمہ يا سر درد کی وجہ سے سر پر رومال 
باندھنے ميں کوئی حرج نہيں ہے ۔ اس مسئلہ ميں سر سے مراد بال اگنے کی جگہ ہے اوراقرب يہ ہے کہ اس ميں دونوں 

  ۔  کان بھی شامل ہيں
  بدن کے کسی حصے مثالہاتھوں سے سر ڈھانپنا جائز ہے ليکن بہتر يہ ہے کہ اس سے بھی اجنتاب ضروری ہے ۔ )٢۶٣(
محرم کے ليے پورے سر کو پانی يابنابر احوط کسی اورچيز ميں ڈبونا جائز نہيں ہے ۔ اب ظاہر ہے کہ اس حکم ميں )٢۶۴(

  ے مرادگردن کے اوپر کا پوراحصہ ہے ۔ مر د اور عورت ميں کوئی فرق نہيں ہے ۔ اورسر س
احوط يہ ہے کہ اگر محرم سر کو چھپائے تو ايک بکری کفاره دے اورجن موارد ميں سر چھپانا جائز نہيں ہے يا ) ٢۶۵(

 مجبورا سر چھپائے توظاہر يہ ہْے کہ کوئی کفاره واجب نہيں ہے ۔ 
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 مناسک حج

 

  ۔ عورتوں کے ليے چہرے کا چھپانا۔

حالت اہرام ميں عورتوں کے ليے برقعہ ،نقاب يا چہرے سے چپکنے والی چيز سے چہره چھپانا حرام چنانچہ احوط )٢۶۶(
يہ ہے کہاپنے چہرے يا چہرے کے کچھ حصے کوبھی کسی چيز سے نہ چھپائے تاہم سوتے وقت اور نامز ميں سر چھپاتے 

ے نہ چھپ سکتاجوتو چہرے کا کچھ حصہ ڈانپنے ميں کوئی وقت مقدمہ کے طور پر جب سر پر موجود چادر کو لٹکانے س
  حرج نہيں ہے ۔ 

حالت احرام ميں عورت اپنی چادر کو لٹکاکر ،نامحرم پرده کر سکتی ہے يعنی سر پر موجود چادر کو اپنی ناک بلکہ ) ٢۶٧(
دور رکھنا واجب  گردن کے مقابل تک کھينچ لے۔اور اظہر يہ ہے کہ چادر کے اس حصے کوہاتھ وغيره سے چہرے سے

  نہيں ہے ۔ اگرچہ احوط ہے ۔ 
  احوط اولٰی يہ ہے کہ چہره ڈھانپنے کاکفاره ايک بکری ہے ۔ )٢۶٨(

  ۔مردوں کا سائے ميں رہنا
  سائے ميں ہونا دو طرح سے تصور کيا جاسکتا ہے : )٢۶٩(
کے زير سايہ چلنا ، جب کہ سايہ دار۔ متحرک اشياء مثال چھتری، محمل کی چھت ، گاڑی يا ہوائی جہاز کی چھت ، وغيره ١

چيز مذکوره مثالوں کی طرح اس کے سر کے اوپرہوں تومحرم مرد پر حرام ہے خواه وه سوار ہو يا پيدل تاہم بدل کے نيچے 
کھڑاہونا جائز ہے ۔ ليکن اگر سائيہ دار چيز اسکی سيک طرف مثال سامنے يا پيچھے ہو تو ظاہريہ ہی کہ پيدل شَخص کے 

ا سايہ جائز ہے لہذا محمل يا گاڑی کے سائے ميں چلنا محرم مرد کے لے جائز ہے اور سوار کے ليے احتياط يہ ہےليے ايس
کہ وه اس سے پرہيز کرے سوائے اسک يکہ عام سورج سے بچنے کا نہ ہو يعنی وه چيزکھلی ہوئی گاڑی کی ديوار ميں 

  اور سينہ اس سی نہ چھپتاہو ۔ محرم مرد کسی ايک طرف ہوں اوراتنی چھوٹی ہو محرم کا سر 
۔ ثابت اور غير متحرک اشياء مثالديواريں ،درخت و پہاڑ يا انہيں جيسی کسی اور چيز کے سائے ميں ہو نا محرم مرد کے ٢

ليے بنا بر احوط جائز ہے خواه سوار ہو يا پيدل ۔ اسی طرح محرم کا اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو بچاناسورج کی تپش سے 
  ز ہے اگرچہ ہواط اس کو ترک کرنے ميں ہے ۔ بچانا جائ

سائے ميں ہونے سے مراد اپنے اآپ کو سورج سے بچاناہے اوراحوط يہ ہے کہ اس حکم ميں سورج کے ساتھ بارش )٢٧٠(
کو بھی شامل کياجائے ليکن اظہريہ ہے ه ہو ا،سردی ،گرمی ،ياان جسيی دوسری چيزوں سياپنے آپ کو بچانا جائز ہے ليکن 

اسميں بھی ترک کرنے ميں ہے ۔ چنانچہ بنابر احوط جب بارش نہ ہو رہی ہو تو محرم کے ليے چھت والی گاڑی يا  احتياط
  کسی اور چيز ميں سوار ہونے ميں کوئی حرج نہيں ہے ۔ اگرچہ يہ سواری محرم شخص کو ہو اسے بچا رہی ہو ۔ 

مخصوص ہے ۔ لہذااگر محرم کسی جگہ پہنچے او  زةر سايہ چنے کی چو حرم ت بيان ہو ئے ہے وه حالت سفر ميں)٢٧١(
راس جگہ کو رہنے کے ليے منتخب کرے يا نہ کرے مثال دوران سفر آرام کرنے يا دوستوں سے مالقات کرنے يا کسی اور 

وجہ سے رکے تو اس وقت سائے ميں رہنے ميں اشکا ل نہيں ہے ۔ ليکن اس صورت ميں کہ جب يہ کسيجگہ پہنچنے اور 
قرار دے مگر چاہتاہو کہ اپنے کاموں کو انجام دينے کے ليے ادھر ادھر جائے مثال مکہ ميں پہنچے  رہنے ے ليے

اورچاہتاہو کہ طواف سعی کرنے کے بعد مسجد الحرام جائے يا مثال منی پہنچے اورقربان يا رمی جمرات کے ليے جانا 
سر پر سائہ کرن اجائز ہے يا نہيں ۔ اس کے چاہتاہوتو اس صورعت ميں اسکے ليے چھت والی گاڑی ميں يا چھتری سے 
  جواز کا حکم دينا کافی مشکل ہے ۔چنانچہ احتياط کو ترک نہيں کرناچاہيے ۔ 

اگر محرم اپنے آپ کو سورج سے بجائے تو اس پر کفاره واجب ہے ۔اورظاہر يہ ہے کہ کفاره واجب ہونے ميں )٢٧٢(
ہيں ہے ۔ لہذ ااگر کوئی باربار سائے ميں چلے تو ااظہر يہ ہے کہ ہر اختياری حالت اور مجبوری کی حالت ہونے ميں فرق ن

احرام کے ليے ايک کفاره دے ۔ اگرچہ ہر دن کے ليے ايک کفاره بنابر احوط کافی ہے اوراکفاره ميں ايک بکری کافی ہے ۔ 

  ۔ جسم سے خون نکالنا۔
ے ۔سوائے کسی مجبوری ے ياضرورت کے گرچہ احوط يہ ہے کح محرم کے ليے اپنے چسن سے کون نکالنا جائزنہيں ہ
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فصد کھولنے ،حجامت ،دانت نکلوانے ،جسم کو کھجانے يا کسی اوروجہ سے ۔ ليکن اظہر يہ ہے کہ مسواک کرنا جائزہے 
  چاہے اسکی وجہ سے خون نکلے احوط اولی يہ حی کہ بغير ضرورت کے خون نکالنے کا کفاره ايک بکری ہے ۔ 

  ۔ ناخن کاٹنا۔
کے ليے ناخن کاٹناجائز نہيں ہے ۔ اگرچہ کچھ مقدار ميں کاٹے ،سوائے کسی مجبوری وضرورت مثالناخن باقی محرم 

رکھنے ميں اذيت وتکليف ہوتی ہو ۔ يعنی اگرناخن کاکچھ حصہ ٹوٹ ۔گياہو اورباقی حصہ ميں دردہورہاہو توباقی ناخن کو 
  کاٹنا بھی جائز ہے ۔ 

گرام کھاناہے ۔چنانچہ اگردوناخن کاٹے تو کفاره دو مد ٧۵٠اٹنيکا کفاره ايک مديعنی تقريباہاتھ يا پاؤں کا ايک ناخن ک)٢٧۴(
طعام اوراسی طرح نوناخنوں تک (ناخن کاٹنے کے لحاظ سے کفاره ہو گا)۔ ليکن اگرہاتھ اور پاؤں کے پورے ناخن متعدد 

ں کے ليے )ہوگا ۔ اوراگر ايک ہی نشت ميں کاٹےنشتوں ميں کاٹے تو کفاره دو بکرياں (ايک ہاتھ اوردوسری پاؤں کے ناخنو
  تو پھر ايک بکری کفاره واجب ہو گا ۔ 

اگر محرم ايسے شخص کے فتوی پر عمل کرنتے ہوئے ناخن کاٹے جس نے ناخن کاٹنے کے جائز ہونے کا فتوی )٢٧۵(
  پر واجب ہے ۔ غلطی سے ديا ہو اورکاٹتے ہوئے خون نکل آئے تو احوط يہ ہے کہ کفاره فتوی دينے والے 

  ۔ دانت نکلوانا ۔
بَعض فقہاء نے محرم کے ليے دانت نکلوانا حرام قرار ديا ہے چاہے خوان نہ بھی نکلے اوراس کا ايک دنبہ کفاره )٢٧۶(

  واجب ہے ۔ليکن اس حکم کی دليل ميں تامل ہے ۔ بلکہ بعيد نہيں ہے کہ يہ کا م جائز ہو ۔ 

  ۔ اسلحہ رکھنا۔
اسلحہ پہننا بلکہ بن ابر احوط اس طرح ساتھ رکھنا کہ مسلح شمار ہو جائز نہيں ہے ۔ اسلحہ سے مراد  محرم کے ليے)٢٧٧(

  ہر وه چيز جو عموما اسلحہ کہالتی ہے مثال۔تلوار،بندوق،تيروغيره تاہم زره سپر وغيره حفاظتی آالت ہيں نہ کہ اسلحہ ۔ 
ن ه ہو کوئی حرج نہيں ہے ۔ اسی طرح اسلحہ ساتھ رکھنا جبکہ محرم کے پا ساسلحہ ہونے ميں جبکہ اس نے پہنا ہو ا)٢٧٨(

  عرفا مسلح شمار نہ ہو تاہو کوئی حرج نہيں ہے ۔ ليکن پھر بھی ترک کرنا احوط ہے ۔ 
  حالت اختياری ميں اسلہح رکھناحرام ہے ۔ ليکن وقت ضرورت مثالدشمن ی اجوری کا خوف ہو تو جائز ہے ۔ )٢٩٧(
ہ ساتھ رکھنے کا کفاره ايک دنبہ ہے ۔ ابتک محرم پر حرام ہونے والی چيزی ں بيان ہوئی بغير ضرورت کے اسلح)٢٨٠(

 ہيں ۔ذيل ميں ہرم ميں حرم ہونے والے امور بيان کيے جارہی ہيں ۔ 

 

 مناسک حج

 

  محرمات حرم ۔

  ميں بيان ہو اہے ۔  ٩٩۔خشکی کے حيوانات کا شکارکرناجيساکہ مسلئہ ا١
۔ حرم ميں اگنے والی کسی چيز کو اکھاڑنا يا کاٹنا خواه وه درخت ہو يا کوئی اور چيز ليکن معمول کے مطابق چلنے سے ٢

گھاس اکھڑے يا جانور يا کھانے کيليے جانور کو حرم ميں چھوڑنے ميں کوئی حرج نہيں ہے ۔ ليکن حيوانات کيليے ذخيره 
ه جانور اونٹ ہی کيوں نہ ہو۔درست ترين قول کے مطابق گھاس وغيره کرنے کے ليے گھاس نہيں توڑا جہاسکتاچاہے و

  اکھاڑنے يا توڑنے لکے حکم سے چند چيزيں مستثنی ہيں۔ 
  اذخر ۔ جو مشہور خوشبودار گھاس ہے ۔ )  ١(

  (ب)کھجور اور دوسرے پھلدار درخت 
  لکيت ميں ہو۔ (ج)وه درخت ياگھاس جسے خود لگاياہو يعنی اپنی ملکيت ميں يا کسی دوسرے کی م

(د)وه درخت ياگھاس جو کسی کے گھر ميں اگيں ليکن اسکی ملکيت ميں يانے سے پہلے اس گزر ميں موجود درخت 
  اورگھاس وغيره کاحکم باقی تامم درختوں اورگھاس کے حکم جيس اہے ۔ 
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م ميں ہوں افور و ہدرخت جس کی جڑيں حرم ميں اور شاخيں حرم سے باہر ہوں يا ايسا درخت جسکی جڑيں حر)٢٨١(
  شاخيں باہر ہوں وه پور ادرخت حرم ميں شمار ہو گا۔ 

درخت اکھاڑنے کا کفاره اس درخت کی قيمت ہے ۔ اور درخت کے کچھ حصے کوکاٹنا کا کفاره کچھ حصے کی )٢٨٢(
  قيمت ہے گھاس کو کاٹنے يا اکھاڑنے کا کوئی کفاره نہيں ہے ۔ 

پناه لينے والے شخص پر حد ،قصاص يا تعزيرجاری کرناجائز نہيں ہے ۔ليکن  ۔حرم کے باہر کسی پر ظلم کر کے حرم ميں٣
ظالم کو کھانااورپانی نہ دياجائے ۔نہ ہی اس سے بات چيت کی جائے اورنہ ہی اس سے خريد وفرخت کی جائے نہ ہی اسکو 

پکڑ کر اسے اس کے جرم کوئی پناه ياجگہ دے جائے يہاں تک کہ وه حرم سے باہر آنے پر مجبور ہو جائے اورپھر اسے 
  کی سز ادی جائے 

۔ ايک قول کے مطابق حرم ميں پڑی ہوئی کسی چيز کو اٹھانا حرام ہے ۔ جبکہ اظہر يہ ہی خہ سخت مکروه ہے ۔ چنانچہ ۴
اگرکوئی شخص حرمن ميں پڑی ہوئے چيز اٹھالے اوراس پر کوئی اسی عالمت نہ ہوجسکی وجہ سے اسے اسکے مالک 

و ااسے اپنی ملکيت ميں لينا جائز ہے خواه وه چيز ايک درہم يا اس سے زياده ماليت کی ہی کيون نہ ہو۔ تک پہنچاياجاسکے ت
ليکن اگر اس پر کوئی ايسی عالمت ہو جسکی وجہ سے اسے اسکی مالک تک پہنچا ياجاسکتاہو اور اسکی ماليت ايک درہم 

مالک کی طرف سے صدقہ کردے اگر اسی قيمت ايک ساے کم ہو تواعالن کرناواجب نہيں ہے اوراحوط يہ ہے کہ اسکے 
درہم يااس سے زياده ہوتو پھر پوواراايک سال تک اعالن کرن اواجب ہے اوراسکے باوجودمالک نہ ملے تواحوط يہ ہے کہ 

  مالک کی طرفسے صدقہ کردے۔ 

  کفارے کے جانور ذبح کرنے کی جگہ۔
کفاره واجب ہو تو اجانور کو مکہ مکرمہ ميں ،اگر عمره تمتعيا اگر محرم پر عمره مفرده ميں شکار ککی وجہ سے )٢٨٣(

حج کياہرام ميں شکار کرے توکفارے کے جانور کو منی ميں ذبح کرے ۔ جب شکارکے عالوه کسی ار وجہ سے کفاره 
  واجب ہو جائے تو اہتياط کی بن اپر يہی حکم ہے ۔ 

کا )کفاره واجب ہوجائے اوروه اسے کسی عذر يا  اگرم محرم پر شکار ياکسی اوروجہ سے(جانور ذبح کرنے)٢٨۴(
  بغيرعذرکے مکہی منی ميں ذبح نہ کرے توا ظہر يہ ہے کہ کسی بھی گجہ ذبح کرناجائز ہے ۔ 

  کفاره کا مصرف (کفاره خرچ کرنے کی جگہ)
دينے واالا س ميں محرم پر واجب ہونے والے کفارات کو فقراء ومساکين پر صدقہ کرناواجب ہے اوراحوط يہ ہے کہ کفاره 

 سے کچھ نہ کھائے اوراگر خود کھالے تو احتياط يہ ہے کہ ج سميقدار من کھاياہو اسکی قيمت فقراء ميں صدقہ کرے ۔ 

 

 مناسک حج

 

  طواف

عمره تمتع ميں دوسراواجب عمل طواف ہے طواف کو عمدا چھوڑنے سے حج باطل ہوجاتاہے چاہے اس حکم کا علم ہو يانہ 
  ہو اورحکم سے ناآشنا شخص پربنابر احوط ايک اونٹ کفاره ہو گا۔ 

طواف ترک کرنے کا مطلب يہ ہی کہطواف انجام دينے ميں اتنی تاخير کی جائے کہ عرفہ کے دن زوال سے پہلے اعمال 
عمره ادانہ کيے جاسکيں ۔ اظہر يہ ہے کہ اگر عمره باطل ہوجائے تو احرام بھی باطل ہوجاتاہے چنانچہ عمره تمتع سے حج 

اگرچہ احوط ہے ۔ يعنی حج افردکے اعمال انجام دے جائيں بلکہ احوط يہافراد ِمی طرف عدول و رجوع کرناکافی نہيں ہے ۔ 
ہے کہ طواف ،نامز طواف ،سعی ،حلق ياتقصير کوحج افرادوعمره تمتع کی عمومی نيت سے انجام دے کہ ان دو ميں سے 

  جو واجب ہے اسے انجام دے رہاہوں ۔ 

  شرائط طواف۔
  طواف ميں چند چيزيں شرط ہيں ۔ 
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ف قربت کی نيت اور خضوع کے ساتھ خداکا حکم اوربندگی کی بچاآوری کے ليے انجام دے ۔ طواف ميں عبادت ۔ نيت ۔ طوا
  کو معين کرنا ہبھی معتبر ہے جيساکہ حرام کی نيت کے مسئلہ ميں بيان ہو چکاہے ۔ 

  ا طواف باطل ہے ۔ ۔ طہارت ۔ حدث اکبر واصغرسے پاک ہو،چنانچہ عمدا يا العلمی يابھول کر حالت حدث ميں کيا ہو 
  اگر طواف کے دوران حدث صادر ہو جائے تو ااسکی چند صورتيں ہيں ۔ ) ٢٨۵(
چوتھا چکر مکمل کرنے سے پہلے ہوتو طواف باطل ہو جائيگا چنانچہ پاک ہونے کے بعد طوف دوباره انجام دينا ) ١(

ر حدث صادر ہوتب بھی طواف باطلضروری ہے بلکہ اظہر يہ ہے کہ چوتھے چکر کے نصف تک پہنچنے کے بعد بھی اگ
  ہے اوردوباره انجام دينا ضروری ہے ۔ 

(ب) چوتھا چکر مکملہونے کے بعد غيراختيارة طور پر حدث صادر ہو تو اپنا طواف قطع کرکے طہارت کرے اوربعد از 
  طہارت اپناطواف وہيں سے شروع کرکے مکمل کرے جہاں سے چھوڑاتھا۔ 

بعد اختياری طور پر ہدث صادر ہو تو احوط يہ ہے کہ طہارت کے بعد اس طواف کو (ج) چوتھا چکر مکمل ہونے کے 
  پوراکرے اوراسکا اعاده بھی کرے ۔ 

اگر طواف شروع کرنے سے پہلے طہارت ميں شک ہو تو اگر جانتا ہو کہ پہلے طہارت پر تھا اور بعد ميں حدث ) ٢٨۶(
  ے ورنہ طواف سے پہلے طوا ف کرنا واجب ہے کے صادر ہونے ميں شک ہو تو اس شک کی پروه نہ کی جائ

طواف سے فارغ ہونے کے بعد طہارت ميں شک ہو تو شک کی پروه نہ کی جائے ،تاہم طواف کو دوباره انجام دينا )٢٨٧(
  احوط اور نماز طواف کے کئے طہارت کرنا واجب ہے 

ونے کی اميد بھی نہ ہو تو تيمم کر کے اگر مکلف کسی عذر کی وجہ سے وضو نہ کر سکتا ہو اور عذر کے زائل ہ)٢٨٨(
طواف انجام دے اور اگر تيمم بھی نہ کر سکتا ہو تو اس پر اس شخ کا حکم جاری ہو گا جو طواف کرنے پر قادر نہ ہو اگر 
اميد نہ ہو کہ تيمم کر سکے گا تو طواف کے لئے نائب بنانا ضروری ہے اور احوط يہ ہے کہ خود بغير طہارت کے طواف 

  کرے 
حائض اور نفسائپر ايام ختم ہونے کے بعد اور مجنب شخص پر طواف کے لئے غسل کرنا واجب ہے اور اگر غسل نہ)٢٨٩(

کر سکتے ہوں اور اميد بھی نہ ہو کہ غسل کر سکيں گے تو پھر تيمم کر کے طواف انجام ديں نيز احوط ا ولی يہ ہے کہ 
ی نہ کر سکتا ہواوراميد بھی نہ ہو کہ بعد دميں تيمم کر سکے گا تو کسی کو طواف کے لئے نائب بنا ديا جائے اگر تيمم بھ

  کسی کو طواف کے لئے نائب بنانا ہی معين ہے ۔ 
اگرکوئی عورت احرام کے دوران يا احرام سے پہلے يا بعد ميں مگر طواف سے پہلے حائض ہو جائے اوور اتنا ) ٢٩٠(

سے پہلے وه اعمال عمره کوبجا السکے تو پاک ہونے کے بعد  وقت ہو کہ ايام حيض گزرنے کے بعداورحج کا وقت آنے
  غسل کر کے اعمال عمره انجام دے اور اگر اتنا وقت نہ ہوتو اس کی دو صورتيں ہيں: 

احرام سے پہلے يا احرام کے باندھتے وقت حيض آئے تو اس کا حج ، حج افراد ميں تبديل ہوجائے گا چنانچہ حج افراد  ١
  گر ممکن ہو تو عمره مفرده انجام دے مکمل کرنے کے بعد ا

احرام حج کے بعد حيض آئيتو احوط يہ ہے کہ پہلی صورت کی طرح عمره تمتع حج افراد ميں بدل دے اگرچہ ظاہر يہ ہے ٢
کہ عمره تمتع پربھی باقی رہناجائز ہے يعنی طواف اورنماز طواف کے بغير عمره تمتع کے اعمال انجام دے اس کے بعد 

ر تقصير کرے اور پھر حج کيلئے احرام باندھ کر منی ميں اعمال انجام دينے کے بعد مکہ واپس آکر حج کے سعی کرے او
طواف سے پہلے عمره کا طواف اورنماز طواف کی قضا ء انجام دے اگر عورت کو يقين ہوکے اس کا حيض باقی رہے گا 

کا سبب خواه قافلے والوں کا عدم صبر ہی کيوں نہ اوروه طواف نہيں کر سکے گی يہاں تک کہ منی سے واپسآجائے اورسا 
  ہو، چنانچہ طواف او رنماز طواف کيلئے نائب بنائے اور پھر سعی کو خود انجام دے 

اگر عورت طواف کے دوران حائض ہو جائے تواگر چوتھا چکرمکمل ہونے سے پہلے حيض آئے تو طواف باطل )٢٩١(
ميں بيان ہوا اگر چوتھا چکرمکمل ہونے کے بعد حيض آئے ت وجتنا طواف وه ہوگا اور اسکا حکم وہی ہے جوگزشتہ مسئلہ 

کرر چکی ہے وه صحيح ہوگا اور اس پر واجب ہے کہ حيض سے پاک ہونے اورغسل کرنے کے بعد اسے مکمل کرے نيز 
صورت  احوط اولی يہ ہے کہ اس طواف کومکمل کرنے کے بعد اس کا اعاده بھی کرے يہ حکم وقت کے وسيع ہونے کی

ميں ہے ، اگر وقت تنگ ہو توسعی اورتقصير کر کے حج کے لئے احرام باندھے اور باقی طواف کی قضاء جيسا کہ پہلے 
  بھی بيان ہوامنی سے واپس آکر حج کے طواف سے پہلے انجام دے 

ہوگا اوراگر عورت طواف کے انجام دينے کے بعد مگر نماز طواف سے پہلے حيض ديکھے تواس کا طواف صحيح )٢٩٢(
يہ عورت پاک ہونے اورغسل کرنے کے بعدنماز طواف انجام دے اگر وقت تنگ ہو تو پھر سعی اورتقصير کرکے حج کے 

  طواف سے پہلے نماز طواف کی قضا ء انجام دے ۔ 
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اگر عورت کو طواف اور نماز طواف کے بعدپتہ چلے کہ وه حائضہ ہے اور يہ نہ جانتی ہو کہ حيض طواف سے )٢٩٣(
يا دوران طواف يا نمازطواف سے پہلے يانماز طواف کے يا نماز طواف کے بعد آيا ہے تو طواف اور نماز طواف کو  پہلے

صحيح سمجھے اگر يقين ہو کہ حيض طواف سے پہلے يا دوران نماز آيا ہے تو اس کا وہی حکم ہے جو گزشتہ مسئلہ ميں 
  بيان ہوا 

ے اوراعمال کو انجام دينا بھی ممکن ہو اوريہ جاننے کہ بعدميں حائض ہونےاگر عورت عمره تمتع کيلئے احرام باندھ)٢٩۴(
اور وقت کی کمی کی وجہ سے اعمال انجام نہيں دے سکے گی اعمال کوانجام نہ دے اور حائض ہوجائے نيز حج سے پہلے 

راس کاحکم بھی وہی ہے اعمال عمره انجام دينے کا وقت بھی نہ بچے توظاہريہ کہ اس کا عمره بھی باطل ہوجائے گا او
  جواحکام طواف کے شرو ع ميں بيان ہوچکا ہے 

مستحب طواف ميں حدث اصغر سے پاک ہونا معتبرنہيں ہے اسی طرح قول مشہور کی بناء پرحدث اکبر سے بھی )٢٩۵(
  پاک ہونا معتبر نہيں ہے ليکن نماز طواف طہارت کے بغير صحيح نہيں ہے ۔ 

ہ سے کسی خاص طريقے سے طہارت کرتا ہو وه اپنی اسی طہارت پر اکتفا کرے وه شخص جو کسی عذر کے وج)٢٩۶(
مثال جبيره واال شخص يا وه شخص جو اپنا پيشاب ياپاخانہ نہ روک سکتا ہو ، اگرچہ مبطون (جوپاخانہ نہ روک سکے 

از انجام دے )کيلئے احوط يہ کہ اگرممکن ہو توجمع کرے يعنی خودبھی خاص طريقے سے طہارت کرکے طواف اور نم
  اور کسی کو نائب 

  بھی بنائے 
وه عورت جسے استحاضہ آئے تو اگر اس کا استحاضہ ,,قليلہ ،، ہوتو طواف اور نماز طواف کے لئے ايک ايک وضو کرنا 

,,متوسطہ،،ہوتودونوں کيلئے ايک ايک وضو عالوه ايک غسل اور اگر ,,کثيره ،، ہوتو دونوں کيلئے ايک ايک غسل کرے 
  ث اصغر سے پاک ہو تو وضوکی ضرورت نہيں ہے ورنہ احوط اولی يہ ہے کہ وضو بھی کرے اوراگرحد

  خبث سے طہارت
تيسری چيز جو طواف ميں معتبرہے وه ہے خبث سے پاک ہونا ہے چنانچہ نجس لباس يا بدن ميں طواف صحيح نہيں ہے 

معاف نہيں ہے اسی طرح چھوٹے لباس مثال  احوط يہ ہے کہ ايک درہم سے کم خون جو نماز ميں معاف ہے وه طواف ميں
جراب وغيره کی نجاست جو کہ نماز کيلئے مضر نہيں ليکن طواف کيلئے مضر ہے وه نجاست بھی طواف کيلئے مضر ہے 

جس کے ساتھ نمازمکمل نہيں ہو سکتی ليکن متنجس چيز کے کو طواف کی حالت ميں اٹھانے ميں کوئی حرج نہيں ہے 
  و يا زياده چاہے نجاست کم لگی ہ

اگر حالت طواف ميں بدن يا لباس پر زخم يا پھوڑے کا خون لگا ہو جب کہ زخم يا پھوڑا ابھی صحيح نہ ہوا ہو اور )٢٩٧(
پاک يا تبديل کرنا بہت زياده تکليف کا سبب ہو اسی طرح بحالت مجبوری بدن يا لباس نجس ہو تو کوئی حرج نہيں ہے اور 

  ت سی مشقت يا تکليف نہ ہو تو احوط يہ ہے کہ نجاست کو دور کرناوواجب ہے ۔ اگر پاک يا تبديل کرنے ميں بہ
اگر کسی کواپنے بدن يا لباس کے نجس ہونے کا علم نہ وه اورطواف کے بعد پتہ چلے تو اس کا طواف صحيح ہے )٢٩٨(

چلے جب کہ نما ز سے اوراعاده کرنا ضروری نہيں ہے ۔ اسی طرح جب نجاست کا نماز طواف سے فارغ ہونے کے بعد پتہ
پہلے اس نجاست کے موجود ہونے کا شک نہ ہو يا پہلے سے شک ہو مگر کتحقيق کر چکا ہو اور نجاست کا پتہ نہ چال ہو 

تو نماز طواف بھی صحيح ہو گی ليکن اگرکسی کو پہلے سے نجاست کاشک ہو اوراس نے تحقيق بھی نہ کی ہو اور پھر 
  لے تو احتياط واجب کی بنا پرنماز دوباره پڑھے ۔ نماز کے بعد اسے نجاست کا پتہ چ

اگر کوئی شخص بھول جائے کہ اس کا بدن يا لباس نجس ہے اوراسے طواف کے بعد يادآئے تو اظہر يہ ہے کہاسکا )٢٩٩(
طواف صحيح ہے اگرچہ اعاده کرنااحواط ہے نماز طواف کے بعد ياد آئے تو اگر اسکا بھولناالپرواہی کی وجہ سے ہو تو 

  احوط يہ ہے کہ نماز دوباره پڑھے ۔ورنہ اظہر يہ ہے کہ اعاده ضروری نہيں ہے ۔ 
اگر دوران طواف بدن يا لباس کے نجس ہونے کا پتہ چلے يا طواف سے فارغ ہونے سے پہلے اس کا بدن يا لباس )٣٠٠(

ے ستر پوشی کی معتبر نجس ہو جائے تو اگر مواالت عرفی منقطع کيے بغيرنجاست دورکرنا ممکن ہو چاہے اس کے لي
مقدار کا لحاظ رکھتے ہوئے نجس کپڑا اتارنا پڑے يا پاک کپڑاميسر ہونے کی صورت ميں نجس کپڑااتار کر پاک کپڑاپہننے 

ہر دوصورتوں ميں نجاست دور کر کے طواف پوراکرے اوراسکے بعد کوئی ذمہ داری باقی نہيں ره جاتی ورنہ احوط يہ 
نجاست دورکرنے کے بعد اسکا اعاده بھی کرے اعاده اس صورت ميں کرے جب کہ ہے کہ طواف بھی پوارکرے اور

  نجاست کا علم يا نجاست کالگناچوتھاچکر مکمل کرنے سے پہلے ہو اگرچہ اعاده کرنامطلقا ً واجب نہيں ہے ۔ 
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  ۔مردوں کاختنہ شده ہونا ۔
ہ ہے کہ مميز بچے ميں بھی يہ شرط معتبر ہے طواف ميں چوتھی شرط مردوں کا ختنہ شده ہونا ہے ۔ احوط بلکہ اظہر ي

ليکن غير مميز بچہ ميں جسے اسکا ولی طواف کرائے ۔ اس شرط کا معتبر ہونا ظاہرہے اگرچہ ا س صورت ميں بھی احوط 
  يہ ہے کہ اسے معتبر سمجھاجائے ۔ 

۔لہذا ختنہ کے بعد دوباره طواف نہ محرم خواه بالغ ہويامميز بچہ اگرچہ ختنہ طواف نہ کرے تو طواف کافی نہيں ہوگا) ٣٠١(
کرے تو احوط يہ ہے کہ طواف مطلقا ترک کرنے والے کے حکم ميں ہوگااورطواف کے ترک کرنے والے کے احکام جو 

  آئنده بيان ہونے والے ہيں اس پر بھی جاری ہوں گے ۔ 
ل ختنہ کرئے کے حج پر ايساشخص جس کا اختنہ نہ ہو ہو اوروه مساوروه مستطيع ہوجائے تو اگر اسی سا)٣٠٢(

جاسکتاہوتو حج پر جائے ورنہ ختنہ کرنے تک حج ميں تاخير کرے ۔ اگر ختنہ کراناکسی نقصان ،رکاوٹ ،تکليف ياکسی اور
وجہ سے ممکن نہ ہو تو حج ساقط نہ ہوگاليکن احوط يہ ہے کہ حج عمره ميں خود بھی طواف کرے اورکسی کو نائب بھی 

  ے طواف کے بعدپڑھے ۔ بنائے اورنماز طواف نائب ک

  ۔شرمگاه کو چھپانا۔
احوط يہ ہے کہ حالت طواف ميں بھی اتنی ہی مقدار ميں شرمگاه کو چھپانا واجب ہے جتنی مقدار کا نماز ميں اولی بلکہ 
احوط يہ ہے کہ جو نمازی کے لباس کی شرائط معتبر ہيں ساتر (وه چيزيں جن سے شرمگاه کو چھپاياجائے )ميں ،بلکہ 

 ف کرنے والے کے تمام لباس ميں ان شرائط کا خيال رکھاجائے ۔ طوا

 

 مناسک حج

 

  واجبات ِ طواف۔

  طواف ميں آٹھ چيزيں معتبر ہيں ۔ 
۔ہر چکر کو حجر اسودسے شروع کرکے اسی پر ختم کرنا ۔طاہر يہ ہے کہ يہ شرط اس وقت حاصل ہوگی جب حجر ٢۔١

اسود کے جس حصے سے چکر شروع کياجائے وہيں پر ختم کرے ۔اگرچہ احوط يہہے کہ ابتدا و انتہاء ميں اپنے بدن کو 
ود سے کچھ پہلے کھڑاہوجائے اورطواف کی نيت اس تمام حجر اسودسے گزارے ۔اس احتياط کے ليے کافی ہے کہ حجر اس

جگہ سے کی جائے جہاں سے حقيقت ميں حجر اسود سے سامنا ہو رہاہو ۔پھر خانہ کعبہکی گرد سات مرتبہ چکر لگائے 
جائيں اورآخری چکر کے اختتام پر حجر اسود سے يہ نيت کرتے ہوئے تھوڑاآگے تک جائے کہ طواف کہ طواف معتبر مقام

راہوجائے ۔ اس طرح يقين ہوجائيگا کہ حقيقت می حجر اسود جس جگہ سے شروع ہوناتھا اورجہاں ختم ہوناتھاوه سے پرپو
  اس عمل سے حاصل ہوگيا ہے ۔ 

۔طواف کرتے وقت خانہ کعبہ کو اپنے بائيں طرف قرار دے چنانچہ اگر دوران طواف کسی رکن کو بوسہ دينے يارش کی ٣
ہوجائے ياکعبہ دائيں جانب قرار پائے تواتنی مقدار طواف ميں شمار نہيں ہوگی ۔کعبہ  وجہ سے کعبہ کی طرف رخ يا پشت

کو بائيں طر ف قرار دنيے ميں ظاہر ہے کہ اگر عرفايہ کہا جائے کہ کعبہ حاجيکے بائيں طرف ہے تو کافی ہے جيساکہ نبی
روں ارکان اورحجر اسمعيل کے دووں کريم کاسواری پر طواف کرنے سے ظاہر ہے ہوتاہے ۔ لہذا جب جسم کعبہ کے چا

  سروں سے گزر رہاتو جسم کو بائيں جانب کعبہ کی طرف کرنے ميں دقت اٹھانے بدن کو موڑنے کی ضرورت نہيں ہے ۔ 
۔حجراسمعيل کو بھی طواف ميں شامل کرنا يعنی حج اسمعيل کے باہر سے چکر لگاياجائے نہ ہی اس کے اوپر سے گزرے۴

  اور نہ ہی اندرسے ۔ 
  ۔طواف کرنے واالديوار کعبہ اوراسکے اطراف ميں وجود چبوترے (شازروان )سے ہٹ کر چلے ۔ ۵
۔کعبہ کے گرد سات چکر لگانا سات سے کم کافی نہيں ہونگے اگر کوئی جان بوجھ کر سات سے زياده چکر لگائے تو ۶

  اسکااطواف باطل ہو جائگا۔ جسکا بيان بعد ميں آئے گا۔ 
ے کيے جائيں خہ عرفا اسے پيے در پے شمارہوں يعنی بأغير زياده توقفکے ايک کے بعد ايک ۔ساتو ں چکر اس طرحس٧

  بجاالياجئے ۔ اس حکم سے کچھ موارد مستثنی ہيں ۔ ج سکا بيان بعد ميں آئے گا ۔ 
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تيار ۔ طوااف کرنے والاپنے ارداے اور اختيار سے کعبہ گرد چکر لگائے اگر رش يا کسی ور وجہ سے کچھ مقدار بے اخ٨
  ی کی وجہ سے بجاالئے تو يہ کافی نہيں ہو گا اور اسکاجبران ور تدارک کرنا ضروری ہے ۔ 

فقہا ء کے درمياں مشہورہی کہ کعبہ اور مقام ابراہيم کی درميان چکر لگاياجائے ۔ جس کا فاصلہ ساڑھے چھبيس ہاتھ )٣٠٣(
ے حجر اممعيل کی جانب سے زياده نہيں ہے ۔ ميٹر) چونکہ حجر اسمعيل کو طوافکے اندر رکھنے ے وجہ س12/2ہے (

لکين بيعد نہيں کہ طواف اس حصے سے زياده ميں بھی جائز ہو مگر کراہتکے ساتھ خصوصا ً اس شخص کے ليے جو ا 
مقدار ميں طواف نہ کر سکتاہو يا اس مقدار ميں اس کيليے طواف کرنا حر ج و مشتق کا باعث ہوليکن اگر اس مقدار ميں 

  ممکن ہو تو احتياط ملحوظ خاطر رکھنا بہترہے ۔ طواف کرنا 

  مطاف(وه جگہ جہاں طواف کياجائے )سے خارج ہو نا ۔
اگرطواف کرنے واالمطاف سے خارج ہو کرکعبہ ميں داخل ہوجائے تو ااسکاطواف باطل ہوجائے گاجو دوباره )٣٠۴(

ے اس طواف کو پورا کرے اورپھردوباره طواف کرباہوگا۔اگر آدھے طواف کے بعد مطاف سے باہر ہوتو بہتريہ ہے کہ پہل
  کرے ۔ 

اگر کوئی مطاف سے نکل کر چبوترے سے (شازروان )پر جلے تو اتنی مقدار ميں طواف باطل ہو گا چنانچہ اتنی )٣٠۵(
مقدار کا تدارک وجبران کرنا ضروری ہے ۔احوط اولی يہ ہے کہ اتنی مقدار تدارک اورطواف پوراکرنے کے بعد يہ طواف 

باره بھی کرے ۔اسی طرح احوط اولی يہ ہے طواف کرنے واالدوران طواف اپنے ہاتھث کعبنہ کی ديوار تک ارکان وغيره دو
  کو چھونے کے لييے نہ پھالئے ۔ 

اگرطواف کرنے وال حج اسمعيل کے اندرچال جائے چاہے مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے يا بھول کر تو اس کا يہ )٣٠۶(
روری ہے کہ اسے دوباره انجام دے ۔احوط يہ ہے کہ طواف پوراکرنے کے بعددوباره انجام دے ۔چکرباطل ہوجائے گااورض

حجر اسمعيل کے اوپرسے گزرنے کا بنابر احوط وه حکم ہے جو حکم اندرجانے کا ہے نيزاحوط يہ ہے کہ طواف کرتے 
  وقت حجراسمعيل کی ديوار ہاتھ نہ رکھے ۔ 

  کم ہونا۔ طواف کوتوڑنااورطواف کے چکروں کا
مستحب طواف کی طرح واجب طواف بھی کسی ضرورت و مجبوری سے بلکہ بنابر اظہر بالضرورت و مجبری )٣٠٧(

  بھی توڑناجائز ہے ۔ 
اگر واجب طواف چوتھاچکر پوراہونے سے پہلے بغيرکسی وجہ کے توڑاجائے تو طواف باطل ہوجائے کا وردوباره )٣٠٨(

کر پورا کرنے کے بعد توڑاجائے تو احوط يہ ہے کہ اس طواف کو بھی پوراکرے بجاالنا ضروری ہے ليکن اگر چوتھا چ
اوردوباره بھی انجام دے ۔ تاہم مستحب طواف ميں کہ جہاں سے توڑا جائی وہيں سے شروع کر کے پوراکرے ۔چاہے چو 

  تھے چکر سے پہلے توڑے يا بعد ميں جب تک کہ عرفامواالت ختم نہ ہوجائے ۔ 
دوران طواف حيض آجائے تو اواجب ہے کہ طواف توڑ کر فورامسجدالحرام سے باہر نکل جائے  اگر عورت کو)٣٠٩(

ميں بيان ہو چکا ہے ۔اسی طرح اگر طواف کرنے واليسے دوران طواف حدث سرزد  ٢٩١اوراس طواف کا حکم مسئلہ نمبر 
اورتين سوميں بيان ٢٨۵مسئلہ نمبر ہوجائے يا دوران طواف اسے بدن يا لباس کے نجس ہونے کا پتہ چل جائے اسکا حکم 

  ہوچکا ہے ۔ 
اگر بيماری يا اپنی يا کسی مومن بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے ليے کوئی اپنا واجب طاف کر چوتھا چکر سے )٣١٠(

پہلے توڑے تو ظاہر يہ ہے کہ طواف باطل ہے اور دوباره کرنا ضروری ہے ۔ ليکن اگر چوتھے چکر کے بعد توڑے تو 
ہے کہ طواف صحيح ہوگالہذا واپس آکر جہاں سے توڑاتھا وہيں سے شروع کرے اور احوط يہ ہے کہ اسے اظہر يہ 

پواراکرنے کے بعد دوباره بھی بجاالئے تاہم مستحب طواف ميں جائز ہے کہ جہاں سے چھوڑاتھا وہيں سے شروع کرے 
  چاہے چوتھے چکر سے پہلے چھوڑا ہو۔ 

ژنا يا ليٹنا جائزہے ليکن ضروری ہے کہ اتنی دير بيٹھے ياليٹے کہ تسلسل کاتائثر ختم طواف کے دوران آڑام کرن ابيٹ)٣١١(
نہ ہو۔ چنانچہ اتنی ديرليٹنے يا بيٹھنے سے تسلسل ٹوٹ جائے طواف باطل ہوجائے گالہذا پھر سے شروع کرنا ضروری ہے ۔

رنے کی ليے يا نافلہ نماز کو پڑھنے کے اگرکوئی واجب نماز کو وقت پر پڑھنے کے ليے يا نماز کو جماعت سی پ)٣١٢(
ليے جب کہ اسکا وقت تنگ ہو طواف توڑے تو جہاں سے طواف چھواڑ ہے نماز کے بعد وہيں سے شروع کرے چاہے 

طواف واجب ہويا مستحب اورچاہے چوتھے چکر سے پہلے چھوڑاہو يا بعد ميں اگرچہ احوط يہ ہے کہ جب طواف چوٹھے 
  س طواف کو پورا کرکے دوباره طواف کرے ۔ چک رسے پہلے چھوڑا ہو توا



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

اگر طواف ميں بھولے کمی ہوجائے اورتسلسل ختم ہونے سے پہلے يا د آجائے تو کمی کو پور اکرے اوراسکاطواف )٣١٣(
صحيح ہوگا۔اسی طرح اگر تسلسل ختم ہونے کے بعد ياد آئے اورايک يا دو يا تين چکر بھوالہوتو انہيں بجاالئے اوراس 

ھی صحيح ہوجائے گا۔اگر خود انجام دينے )ر قادر نہ ہو چاہيے اس ليے ک اپنے شہر واپس آکر ياد آيا ہو کسی کاطواف ب
کونائب بنائے ۔ليکن اگر تين سے زياده چکر بھول گيا ہوہو تو واپس جاجتنے چکر کم ہوں انہيں انجام دے ۔احوط يہ ہے کہ 

  ۔  اس طوافر کو پوراکرنے کے بعد دوباره بھی انجام دے

  طواف ميں زيادتی
  طواف ميں زيادتی کی پانچ صورتيں ہيں۔ 

۔طواف کرنے واال زيادتی کواس طواف يادوسرے طواف کا جز نہ سمجھے يعنی سات چکر پورے کرنے کے بعد مستحب ١
  کی نيت سے ايک اور چکر انجام دينے سے طواف باطل نہيں ہوگا۔ 

د حصے کو اس طواف کے جزکی نيت سے انجامدی گ اتواس صورت جين ۔طوافشروع کرتے وقت ہی ايہ اراده ہوکہ زائ٢
اسک اطواف والاشکال باطل ہے اورضرفوريہظہ طواف کو دوباره انجام دے ۔۔ اسی طرح اگرطواف کے دوران اس قسم کا 

ے ارادے سے اراداه کرے اورکچھ حصہ زياده انجام دے توايہی حکم ہے ۔ ليکن اگر زياده حصہ انجام نہ دے تواگرزيادتی ک
  نيت کرنے سے پہلے والے چکر کے باطل ہونے ميں اشکال ہے ۔ 

۔زائد چکر اس نيت سے کرے کہ جس طواف سے فارغ ہو اہے يہ اس کا جز ہے جب عرفا مواالت ختم نہ ہوئی ہويعنی ٣
  ہے ۔  طواف سے طواف سے فارغ ہونے کے بعد زايد چکر کا جز ہونے کا قصد کرے تو اظہر يہ ہے کہ طواف باطل

۔زائد چکر اس نيت سے کرے کہ يہ دوسرے طواف کاجز ہے اورپھر دوسرے طواف کو کوئی بھی جخر بجانہ الئے تو ۴
اس صورت ميں نہ ہی زيادتی وجود ميں آيئگی اورنہ ہی قران ہو گا ليکن بعض صورتوں ميں ممکن ہے کہ اس وجہسے 

اس کا طواف باطل بھی ہو سکتاہے مثالکوئی شخص قران طواف کرنے والے کو قصد قربت حاصل نہ ہو نے کی وجہ سے 
کی نيت رکھتاہو جو کہ حرام ہے اورجانتابھی ہو کہ قران کی وجہ سے طواف باطل ہوجاتاہے تواس صورت ميں قصد قربت 

  ثابت نہيں اگرچہ اتفاقا عملی طورپر قران بھی واقع نہ ہو ۔ 
عراقی تک پہنچنے کے بعدياد آئے تو زائد چکر کو اباقی چکروں اگر سہواطواف ميں چکر زياده ہو جائے اوررکن )٣١۴(

کے ساتھ مالکر طواف کو پورا کرے ۔بنابر احوط يہ ہی ک طواف واجب يا مستحب کا تعين کيے بغير يعنی مطلقا قصد قربت 
پڑھے يعنی  سے انجام سے دے اوراس کے بعد جار رکعت نماز پڑھے افضل بلکہ احوط يہ ہے کہ دونوں نمازوں کوجداجدا

دورکعت سعی سے پہلے و اجب طواف کی نيت سے اوردو رکعت سعی کے بعدمستحب طواف کی نيت سے اسی طرح اگر 
  رکن عراقی تک پہنچنے سے پہلے يا دآئے تو بھی بنا بر احوط يہی حکم ہے ۔ 

  چکروں کی تعدادميں شک
ف کے بعد يا موقع گزرجانے کے بعد شک ہو چکروں کی تعداديا چکروں کے صحيح ہونے کے بارے ميں شک طوا)٣١۵(

تو اس شک کی پرواه نہ کی جائے ۔اسی طرح اگر تسلسل کے ختم ہونے يا نماز طواف شروع کرنے کے بع دشک ہو تو 
  اسکی بھی پرواه نہ کی جائے ۔ 

ی پرواه نہ کی اگر سات چکروں کا يقين ہو اورزياده کے بار ے ميں شک ہو کہ يہ آٹھواں چکر تھاتو ايسے شک ک)٣١۶(
جائے اوريہ طواف صحيح ہو گاليکن اگر يہ شک آخری چکرپورا ہونے سے پہلے ہو تو ااظہر يہ ہے کہ طواف باطل ہے 

  چنانچہ احوط يہ ہے کہ رجاء اسے بھی پوراکرے اوردوباره بھی انجام دے ۔ 
يا چھٹا ،ياسات چکر وں سے کم کا اگر چکر کے اختتام ياچکر کے دوراں کہ تيسرا چکر ہے کہ چوتھا ياپانچوان )٣١٧(

اورشک ہو تو طواف باطل ہوجائے گا حتی کہ اگر چکر کے اختتام پر چھ اورسات کا شک ہوجائے تب بھی احوط يہ ہے کہ 
طواف باطل ہے اگر اسی طرح سات سے کم يا زياده کاشک ہو مثالآخر ی چکر کا چھٹا کا ساتواں يا آٹھواں ہونے ميں شک 

  باطل ہے ۔ ہو تب بھی طواف 
اگر کسی کو چھ اور سات ميں شک ہو اور حکم نہ جاننے کی وجہ سے وه چھٹا سمجھتے ہوئے اپناطواف تمام کرے )٣١٨(

  اور اس کی جہالت ،جبران و تدارک کا وقت ختم ہونے تک برقرار رہے تو بعيدنہيں کہ اکس طواف صحيح ہو ۔ 
اتھی کو اسکے چکر وں کی تعداد ک ايقين ہو تو اوه اسکی بات طواف کرنے کے ليے جائز ہے کہ کہ اگر اس کے س)٣١٩(

  پر اعتماد کر سکتاہے ۔ 
اگر کوئی عمره تمتع ميں جان بوجھ کرطواف چھوڑ دے تو چاہے حکم و مسئلہ جانتا ہو اورطواف ار عمره کے باقی )٣٢٠(
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ہو گا چنانچہ احوط يہ ہے کہ اگر مسئلہ نہ اعمال ربز عرفہ کے زوال آفتاب تک انجام دينا ممکن نہ ہو تو اسکا عمره باطل 
جانتاہو تو ايک اونٹ کفاره بھی دے جيسا کہ اسک اذکرع طواف کے باب ميں گزر چکا ہے ۔اگر حج ميں جان بوجھ کر 

طواف چھوڑ دے تو اخواه مسئلہ جانتاہو يا نہ جانتاہو اور اسکا طواف کا جنران کرنا بھی ممکن نہ ہو ،اسکا حج باطل 
  مسلئکہ نہ جاننے کی وجہ سے چھوڑا ہو تو ايک اونٹ کفاره دينابھی ضروی ہے ۔  اور۔اگر

اگر بھول کر طواف چھوڑ دے اوراسکا وقت ختم ہونے سے پہلے ياد آجائے تو اسکا تدارک و جبران کرے اور اظہر )٣٢٢(
ثال عمره تمتع کا طواف وقوف يہ ہے کہ سعی بھی طواف کے بعد دوباره انجام دے ۔ اگر وقت ختم ہونے کے بعدياد آئے م

عرفات تک بھوالرہے يا حج کا طواف ماه ذی الحجہ تمام ہونے تک يا د نہ آئے تو طواف کی قضا واجب ہے اوراحوط يہ 
  ہے کہ سعیء بھی طواف کے بعدددوباره انجام دے ۔ 

لے تو واجب ہے کہ اگر حجاگر کوئی طواف بھول جائے يہاں تک کہ وطن واپس پہنچ کر اپنی بيوی سے مجامعت کر)٣٢٣(
کا طواف بھوال ہو تو ايک قربانی منٰی بھيجے اوراگرعمہ کا طپواف بھوالہوتو ايک قربانی مکہ بھيجے اوردنبہ کی قربانی 

  کافی ہے ۔ 
اگر بھوال ہوا طواف اس وقت ياد آے جب خو د طواف انجام دے سکتاہو تو طواف کی قضا بجا الئے چاہے احرام اتار )٣٢۴(

ہو تاہم دوباره احرام باندھنے کی ضرورت نہيں ہے ليکن اگرمکہ سے نکل جانے کے بعد ياد آئے تو مکہ ميں داخل چکا 
  ميں ہو چکا ہے ۔  ١۴١ہونے کے ليے احرم باندھنا ضروی ہے ۔سوائے ان حالتوں کے جن کا بيان مسئلہ 

وقوف تھا وه طو اف بھولنے والے پر ا سوقت تک وه چيزيں جو محرم پر حرام تھيں اور جن کا حالل ہونا طواف پر م)٣٢۵(
  حالل نہيں ہو نگی جب تک وه خود يا اسک نائب طواف کی قضا نہ کرے ۔ 

اگر مکلف کسی بيماری ،ہڈی ٹوٹنے يا کسی اور وجہ سے خود طواف نہ کر سکتاہو اور نہ ہی کسی کی مدد سے )٣٢۶(
ئے يعنی کوئی دوسرا شخص اسے کندھوں پر اٹھاکرطواف کرائے انجام دے سکتا ہو تو واجب ہے کہ اسے طواف کروايا جا

يا کسی گاڑی وغيره ميں بيٹھاکر طواف کراے ،احوط اولی يہ ہے کہ طواف کرتے وقت حاجی کے پاؤں زميں کو چھو رہے 
کی جانب ہوں ۔ اگر اس طرح سے بھی طواف کرنا ممکن نہ ہو تو واجب ہے کہ اگر نائب بنا سکتا ہوتو نائب بنائے جو اس 

سے طواف کرے ۔ اگر نائب نہ بنا سکتاہو مثال بيہوش ہو تو اسکاولی يا کوئی اور شخص اسکی جانب سے طواف کرے يہی 
حکم نماز طواف کا بھی ہے لہذ ااگر مکلف قدرت رکھتا ہو تو خود نماز پڑھے اور اگرخود نہ پڑھ سکتاہو تو کسی کو نائب 

 طواف ميں بيان ہو چکا ہے )۔ بنائے (حائض اور نفساء کا حکم شرائط 

 

 مناسک حج

 

  نماز طواف

  عمره تمتع ميں تيسرا واجب نمازطواف ہے ۔ 
يہ دو رکعت نماز ہے جو طواف کے بعد پڑھی جاتی ہے ۔ يہ نماز نماز فجرکی طرح ہے ليکن اسکی قرائت ميں بلند آواز 

ياآہستہ سے پڑھنے ميں اختيار ہے واجب ہے کہ يہ نماز مقا م ابراہيم کے قريب پڑھی جائے اور اظہر يہ ہے کہ مقام ابراہيم 
اہيم کے قريب پيچھے کی طرف پڑھنا ممکن نہ تو احوط يہ کہ جمع کرے يعنی کے پيچھے پڑھنا ضروری ہے ۔ اگر مقام ابر

مقا م ابراہيم کے کسی ايک طرف بھی نما ز پڑھے اور مقام ابراہيم کے پيچھے دور کھڑے ہوکر بھی نماز پڑھے ۔اگر جمع 
ھی اگر ممکن نہ ہو تو احوط کرنا بھی ممکن نہ ہو تو ان دو جگہوں ميں جہاں ممکن ہو وہاں پڑھے اور ان دو جگہوں پر ب

اولی يہ ہے کہ مقام ابراہيم کے پيچھے قريب نماز پڑھنا ممکن ہو جائے تو احو ط اولی يہ ہے کہ دوباره نماز پڑھے ۔ يہ 
واجب طواف کا حکم ہے جب کہ مستحب طو اف ميں مکلف کو حق ہے حتی کہ اختياری طو ر پر بھی کہ مسجدميں جس 

  جگہ چاہے نماز پڑھے ۔ 
  جو شخص جان بوجھ کر نماز طاف نہ پڑھے تو احوط يہ ہے کہ اس کاحج باطل ہے ۔ )٣٢٧(
  احوط يہ ہے کہ طواف کے بعد فورا نماز طواف پڑھی جائے يعنی عرفا طواف اور نماز طواف ميں فاصلہ نہ ہو۔ )٣٢٨(
ی کے بعد اسے ياد آئے تو نماز اگر نماز طواف بھول جائے اور وه اعمال جو ترتيب ميں اسک ے بنعد ہيں مثال سع)٣٢٩(

طواف پڑھے اور جو اعمال انجام دے چکا ہو ان کا دوباره انجام دينا ضروری نہيں ہے اگر چہ تکرار کرنب احوط ہے ۔ 
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ليکن اگر سعی کے دوران ياد آجائے تو سعی چھو ڑ کر مقام ابراہيم کے پيچھے نماز پڑھے اور پھر سعی کو جہاں سے 
روع کرکے تمام کرے ۔اگر مکہ سے نکل جانيکے بعد ياد آئے تو اگر مشقت وزحمت کا باعث نہ ہو چھوڑ اتھا وہاں سے ش

تو احوط يہ ہے کہ واپس جاکر نماز کو اس جگہ پر پڑھے ورنہ جہاں ياد آئے وہيں پڑھ لے ۔ حرم جاکرپڑھنا ضروری نہيں 
ف نہ پڑھے اسک احکم وه ہے جو نماز بھول ہے خواه لوٹنا ممکن ہو ۔ جو شخصمسلئلہ نہ جاننے کی وجہ سے نماز طوا
  جانے والے کا ہے اور جاہل قاصر و مقصر کے حکم ميں فرق نہيں ہے ۔ 

اگر کوئی مر جائے اور اس پر نماز طواف واجب ہو اور قضا نمازو ں کے باب ميں مذکوره شرائط موجود ہوں تو )٣٣٠(
  اسکا بڑا بيٹا اسکی قضا انجام دے ۔ 

قرائت ميں اعراب کی غلطی ہو اور وه اس کی درستگی نہيں کر سکتاتو اس غلطی کے ساتھ سوره حمد اگر نماز کی )٣٣١(
  کا پڑھنا کافی ہے بشرطيکہ زياده مقدار اچھی قرائت کے ساتھ پڑھ سکتاہو ۔ 

ساتھ  ليکن اگر زياده قرائت درست قرائت درست قرائت کے ساتھ نہيں پڑھ سکتاتو احتياط يہ ہے کہ اپنی اس قرائت کے
  پورے قران ميں جو درست قرائت کر سکتاہو قرا ئت کرے اورف اگر يہ ناممکن ہو تو تسبيحات پڑھے ۔ 

اگر وقت کی تنگی کی وجہ سے پوری قرائت درست نہيں کر سکتااسی زياده مقدار سدست کرسجتا ہو تو اسی کو پڑھے ۔ اگر
کی وه آيات جن قرائت درست پڑھ سکتا ہے پڑھے مگر اتنا اس کی بضع زياده مقدار بھی درست قرائت نہ کرسکے تو قرآن 

پڑھے کہ عرف می اسے قرآئت قرتآن کہ اجاسکے اور گر يہ بھی نہيں کرسکتا تو تسبيحا تکا پڑھنا کا فی ہے ۔ جو کچھ بيان
ے ياد ہو وه سوره حمد کے بارے ميں اور سورره حمدکی بعد والی سوره کے بارے ميں ظاہر يہ ہے کہ جس شخص نے اس

نہيں کيا ياياد نہيں کر سکتا اس پر واجب نہيں ہے اور مذکلوره حکم اہر اس شخص کے ليے ہے جوصحيح قرآئت نہيں کر 
سکتا ہے ۔چاہے نہ سکيھنے ميں ہی مقصر ہی کيوں نہ ہوں ليکن مقصر ہونے کی صورت ميں احوط اولی يہ ہے کہ مذکوره 

پڑھے نيز اپنی طرف سے کسی کو نائب بنائے جو اسکی طرف سے  طريقاے سے نماز پڑھے اور جماعت کے ساتھ بھی
  نماز اداکرے ۔ 

اگر قرائت ميں اعراب کو صحيح اد ا نہ کر سکتا ہو اور نہ جانننے نميں معذورہو تو اسکی نماز صحيح ہوگياور )٣٣٢(
 احکا م جاری گا۔  دوباره نماز پڑھنے کی ضرورت نہيں ہے ۔اور اس پر بھول کر نماز طواف چھوڑ دينے والے کے

 

 مناسک حج

 

  سعی

  عمره تمتع کا چو تھا واجب سعی ہے ۔ 
سعی کو قصد قربت اور خلوص سے ادا کرن امعتبر ہے ۔ شرمگاه کو چھپانا يا حدث و خبث سے پاک ہو نا شرط نہيں تاہم 

  بہتر يہ ہے کہ طہارت کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ 
سعی کو طواف افر نماز طواف کی بعد انجام دينا چاہے لہذا اگر کوئی طواف يا نماز طواف سے پہلے انجام دے تو )٣٣٣(

طواف اور نماز کے بعد دوباره انجام دينا واجب ہے ۔ وه شخص کو طواف بھول جائے اور اسے سعی کے بعد اسے ياد اسکا 
  حکم بيان ہوچکا ہے ۔ 

  معين کرنا معتبر ہے کہ يہج عمره کی سعی ہے يا حج کی ۔ سعی کی نيت ميں يہ )٣٣۴(
سعی ميں سات چکرہيں ۔پہالچکر صفا سے شروع ہو مروه پر ہے جب کہ دوسر ا چکر مروه سے شروع ہو کر )٣٣۵(

  صفاپر ختم ہوتاہے اورتيسراچکر پہلے چکر کی طرح ہوگااسی طرح چکروں کوشمار کيا جائے گا۔ 
روه کپر ختم ہو گا ہرچکر صفاومروه کے درمياں کا پوراراستہ طے کرنا معتبر ہے اور ان پہا يہا ں تک کہ ساتواں چکر م

ڑيوں پر چڑھنا واجب نہيں اگرچہ اولی اور حوط ہے ۔ اسی طرح احوط ہے کہ اس بات کو مدنظر رکھا جائے کہ حقيقت ميں
  ھی اسطرح مکمل کرے ۔ پورا راستہ طے کرتے ہوئے مروه کے ابتدائی حصے تک جائے اور باقی چکر ب

اگر کوئی مروه سے سعی شروع کرے چاہے بھولے سے شروع کرے پھر بھی جو چکر اس نے لگايا ہے وه بيکار )٣٣۶(
  ہوگا اور ضروری ہے کہ سعی کو پھر سے شروع کرے ۔ 

تی ہے ۔ليکن افضلسعی ميں )يدل چلنا معتبر نہيں ہے بلکہ حيوان دياکسی ور چيز پر سوار ہو کر بھی سعی کی جاسک)٣٣٧(
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  چلنا ہے ۔ 
سعی سے متعارف راستے سے آنا اورجانامعتبر ہے ۔لہذااگر کوئی غير مترارف راستے سے مسجدالحرام يا کسی )٣٣٨(

  اورراستے سے جائے يا آيے تويہ کافی نہيں ہے ۔تاہم بالکل سيدھا يا جانا يا آنامعتبر نہيں ہے ۔ 
افر اور صفا کی طرف جاتے ہوئے صفا کی طرف رخ ہونا ضروری ہے  مروه کی طرف جاتے ہوئے اورمروه کی)٣٣٩(

۔لہذااگر کوئی مروی کی طرف جاے ہوثئے پشت کرلے يا صفا طرف واپس آتے ہوئے صف اکی جانب پشت کرے تو يہ 
  کافی نييں ہے ليکن آتے يا جاتے ہوئے دائيں بائيں يا طپيچھے ديکھنے ميں کوئی حرج نہيں ہے ۔ 

ے کہ طو اف کی طرح سعری ميں بنھی مواالت عرفی کو ملحوظ رکھا جائے تاہم صفا يا مروه يا انکے احوط يہ ہ)٣۴٠(
درميانی راستے ميں آرام کے ليے بيٹھنے ميں کوئی حرج نہيں ہے ۔ اگرچہ احوط يہ ہے کہ صفا اور مروه کے درميان 

ميں پڑھنا اور نماز کے برد سعی جو دوباره  تھکنے کے عالوه نہ بيٹھا جائے ۔اسی طوح سعی کو روک کر نماز افضل وقت
ويہں سے شروع کرنے ميں کوئی حرج نہيں ہے ۔سعی کو کسی ضرورت کے بغير کسی ضرورت کے ليے توڑنا بھی جائز 

  ہے ۔ليکن اگفگر تسلسل خرم ہوجائے تو احوط يہ ہے کہ اس سعی کو بھی مکمل کرے اور دوباره بھی انجام دے ۔ 

  احکام سعی ۔
رکان حج ميں سے ايک رکن ہے لہذا اگر کوئی مسلئلہ نہ جانتے ہوئے يا خود سعی کے بارے ميں علم نہ رکھنے کی سعی ا

وجہ سے جان بوجھ کر سعی کواس وقت تک ترک کردے کہ اعمال عمره کو عرفہ کے دن زوال آفتاب سے پہلے تک انجام 
طرح طواف کو چھوڑ دينے والے کا حکمن ہے جوطواف  دينا ممکن نہ ہو تو اسکا حج باطل ہے ۔اسکاحکم وہی ہے جو اس

  کے باب ميں بيان ہوچکاہے ۔ 
اگر بھول کر سعی چھوٹ جائے تو جب بھی ياد آئے خواه اعمال حج سے فارغ ہونے کے بعد ياد آئے سعی ادا کی )٣۴١(

ليے نائب بناياجائے اور جائے اگر خواد ادا کرنا ممکن نمہ ہو يا حرج و مشقت و زحت جو تو کسی دوسرے کو سعی کے 
  دونوں صورتوں ميں حج صحيح ہوگا ۔ 

جو شخص سعی کو اس کے وقت مقرره پر انجام دينے پر قادر نہ ہو حعی ک کسی کی مدد سے بھی سعی نہ کر )٣۴٢(
سکتاہو تو واجب ہے کہ کسی کی مدد طلب کرے تاکہ وه دوسرت شخص اسے کندھوں پر اٹھاکر ياياکسی گاڑی وغريہ نيں 

يٹھا کر سعی کرائے ۔اگر اسطرح سے بھی سعی نہ کر سکتاہو تو کسی کو سعی کے ليے نائب بنائے اور نائيب بنانے پر ب
 قادر نہ ہو مثالبيہوش ہو تو اسکا ولی ياکوئی ور شخص اسی جانب سے سعی انجام دے ،اس طرح اس کا حج صحيح ہو گا ۔ 

تياط کی بناء پر سعی ميں جلدی کی جائے ۔ اگرچہ طاہر يہ ہے کہ طواف اور نماز طواف سے فارغ ہونے کے بعد اح)٣۴٣(
رات تک تاخير کرناجائز ہے ۔تاکہ تھکن دورہوجائے ياگرمی کی شدت کم ہوجائے ۔بلکہ اقوی يہ ہے کہ بغيرسبب کے بھی 

  رات تک تاخير کرناجائز ہے ليکن حالت اختيار ميں اگلے دن تک تاخير کرناجائز نہيں ہے ۔ 
کروں کے زياده ہونے ک وہی ہے جو طواف ميں چکروں زياده ہونے کا ہے لہذ ا طواف کے بابب ميں مذکوره سعی ميں چ

بيان کی مطابق سعی ميں بھی جان بوجھ کرزيادتی کی جائے توسعی باطل ہو گی ۔ لکين اگ رمسلئکہ نہ جانتا ہو تو اظہريہ 
  يہ ہے کہ سعی دوباره انجام دی جائے ۔ ہے کہ زيادتی کی وجہ سے سعی باطل نہيں ہو گی اگرچہ احوط 

اگر غلطی سے سعی ميں اضافہ ہو جائے تو سعی صحيح ہوگی اور ايک چکر يا اس سے زياده اضافہ ہو تو مستحب )٣۴۵(
يہ ہيکہ اس سعی کی بھی سات چکر پورے کيے جائيں تاکہ يہ پہلی سعی کے عالوه مکمل سعی ہوجائے چنانچہ ا سکی سع 

  ہو گا۔  کا اختتام صفاپر
اگر کوئی جان بو جھ کر سعی کے چکروں کو کم يا زياده انجام دے جاہے مسئلہ جانتے ہوئے يانہ جانتے ہوئے تو )٣۴۶(

اسکا حکم اس شخص کی حکم کی طرح ہے جو جان بوجھ کر سعی کو چھو ڑدے جس کا بيان پہلے ہوچکا ہے ۔ ليکن اگر 
آجائے تو اس وقت اس کمی کو پورا کرے چاہے وه ايک چکر ہو يا ايک بھول کر کمی ہوجائے تو اطحر يہ ہے کہ جب ياد 

سے زياده چکر ہوں اگر سعی کا وقت ختم ہونے کے بعد ياد آئے مثال عمره تمتمع کی سعری ميں کم ی عرفات ميں يہاد 
رنے کے بعد ؤآئے کيا حک کی سع ی من کمی جکی طرف ۔ماه ذالحجہ گزرنے کے بعد متوجہ ہو تو يہ کہ کمی کو پور اک

سعی کو بھی دوباره انجام دی جائے ۔ اگر خود انجام نہ دے سکتاہو يا خود انجام دينے ميں زحمت و مشقت ہو تو کسی نائب 
  بنانے اور احتياط يہ ہی کہ نائب بھولے ہوئے چکر کا جبران بھی کرے سعی بھی دوباره انجام دے ۔ 

کمی ہوجاے اور يہ شخص يہ سمجھتے ہوئے کہ سع سے فارغ اگرکسی سے عمره تمتمع کی سعی ميں بھول کر )٣۴٧(
جوگيا ہے احرام کھو ل دے تو احوط يہ ہے کہ ايک گائے کفا ره دے اوربيان شده تعرتيجب کے مطابق سعی کو مکمل کرے 
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  ۔ 

  سعی ميں شک
ہوتو اس شک کی سعی کا موقع گزرنے کے بعد اگر رسعی کے چکروں کی تعداد يا انکے صحيح ہونے کی بارے ميں شک 

پرواه نہ کی جائے مثالعمره تمتع ميں تقصير کے بعد سرعی کے چکروں کی تعداد يا صحيح ہونے کا شک يا حج ميں طواف
النساء شروع ہونے کے بعرد شک ہوتو اس شک ی پرواه نہ کی جائے ۔ اگر سعی سے فارغ ہونے کے بعد ہی چکروں کے 

و صحيحح سمجھاجائے ۔ اگر چکروں کے کم ہونے کا شک تسلسل ختم ہونے زياده ہونے کے بارے ميں شک ہو تو سعی ک
  سے پہلے ہوتو سعی باطل ہو گی بلکہ احتياط کی بناپر تسلسل ختم ہونے کے بعد شک ہو تب بھی سعی باطل ہو گی ۔ 

ا نواں تو اس شک اگر چکر کے اختتام پر زياده ہونے کا شک ہو مثال مروه پہنچ کر شک ہو کہ يہ ساتواں چکر تھا ي)٣۴٨(
کی پرواه نہ کی جائے اور يہ سعی صحيح ہوگی ۔اگر چکرکے دوران يہ شک ہو تو سعی باطل ہے اور واجب ہے کہ سعی 

  پھر سے شروع کی جائے ۔ 
سعی کے دوران شک کا حکم وہی ہے جو طواف کے دوران چکروں کی تعداد ميں شک کا حکم ہای چنانچہ سعی )٣۴٩(

 عرداد کی شک سے ہر صورت ميں سعی باطل ہے ۔ کے دوران چکرواں کی ت

 

 مناسک حج

 

  تقصير

  عمره تمتع ميں پانچوان واجب تقصير ہے ۔ 
تقصير ميں قصد قربت اور خلوص معتبر ہے تقصير کا مطلب يہ ہے کہ حاکی اپنے سر، داڑھی يامونچھوں کے کچھ بال 
کاٹے ۔اظہر يہ ہے کہ کاٹنے کی بجائے نوچنا کافی نہيں ہے ۔ فقہاء کے درميان مشہور ہے کہ ہگااتھ پاؤں کا کوہئيناخن 

يہ ہے کہ ناخن کاتنے کو کافی نئہ سججھا جائے ورف اور بال  کاٹنے سے بھی تقصير وجود ميں آجاتی ہے ليکن احؤط
  کاٹنے تک اسکو کاٹنے ميں تاخيرکی جائے ۔ 

عمره تمتع کے احرام کو صرف تقصير ہی کے ذريعے کھوالجاسکتاہے ۔ سر منڈوانا کافی نہيں ہے بلکہ سر منڈوانا )٣۵٠(
کہ ايک بکری کفاره دے بلکہ احوط اولی يہ ہے کہ چاہے حرام ہے لہذ اکوئی جان بثجھ کر سر مونڈھ لے تو ضوفر ی ہے 

  جان بوجھ کر نہ بھی مونڈھے تب بھی کفاره دے ۔ 
اگر کوئی سعی کے بعد اور تقصيرسے پہلے اپنی بيوی ساتھ جان بوجھ کر ہمبستری کرے تو ايک اونٹ کفاره دے )٣۵١(

نتے ہوئے يہ فعل انجام دے تو اظہر يہ ہے کہ اس پر جيسا کہ تروک احرام کی بحث ميں بيان ہو ا۔ليکن حکم شرعی نہ جا
  کفاره واجب نہيں ہوگا ۔ 

  تقصير کو سعی کے بعد انجام دينا چاہے لہذ اسعی ک ومکمل ہونے سے پہلی تقصير اانجام دينا جائز ہے ۔ )٣۵٢(
جام دے خواه سعی کی سعی کے بعد تقصير فوراانجام ديناواجب نہيں اور جائز ہے کہ تقصير کو کسی بھی جگہ ان)٣۵٣(

  جگہ پر يا اپنے گھر ميں يا کسی اور جگہ ۔ 
اگر کوئی جان بوجھ کر تقصير چھوڑ دے اور پھر حج کی ليے حرام باندھ لے تو ظاہر ہے کہ اسک اعمره باطل ہو )٣۵۴(

کرے اور احوط يہ  جائے گا اور اس کا حج ،حج افراد ميں تبديل ہوجائے لہذ ا اگر حج کے بعد اگر ممکن ہو ت عمره مفرده
  ہے کہ اگلے سال دوباره حج انجام دے ۔ 

جب عمره تمتع ميں محرم شخص تقصير انجام دے تو جو چيزيں احرم ی وجہ سے حرام ہوئے تھيں حالل ہوجائيں گی)٣۵۵(
سر  حتی کہ اظہر يہ ہے کہ سر منڈوانا بھی حالل ہوجائے گا اگرجہ احوط يہ ہے کہ عيد الفطر سے تيس دن گزرنے تک

مونڈنے سے اجتناب کرے ۔ اگر کوئی يہ جانتے ہوئے بھی عمد اسر مونڈھے تو احوط اولی يہ ہی خہ ايک قربانی کفاره دے 
  ۔ 
 عمره تمتع ميں طو اف النساء واجب نہيں ہے کيکن رجا کيا جاسکتاہے ۔ )٣۵٧(
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 مناسک حج

 

  احرام حج

  پہلے بيان ہوچکا ہگے کہ حج کے واسجبات تيره ہيں جن کا اجماال ذکر کياگيا اور اب ان کی تفصيل بيان کی جارہی ہے ۔ 

  ۔احرام ۔
ذی الحجہ )زوال کا وقت ہے ۔ تاہم بوڑھے او ربيمارشخص کو جب ہجوم کاخوف ہو ٨احرام ِ حج کا اول وقت ترويہ کی دن (

تو ان کے ليے جائز ہے کہ ترويہ کے دن سے پجلے دوسرے لوگوں کے نکلنے سے پہلے احرام باندھ کر مکہ سی نکل 
ف سے پہلے انجام ديناجائز ہے ۔ مثالوه عورت جسے جائيں ۔اسی طرح وه شخص جس کی ليے طواف حج ک ودو وقو

حيض کا خوف ہوتو اس کے ليے بھی پہلے احرام باندھنا جائز ہے ۔ پہلے بيان ہو چکاہے ۔کہ عمره تمتع سے فارغ ہونے 
کے بعد کسی وقت بھی حج کے احرام ميں مکہ سے کسی کام کے ليے باہرجانا جائز ہے مذکوره موقعوں کے عالوه بھی تين

  دن پہلے بلکہ اظہر يہ ہی کہ تين دن سے پہلے بھی احرام باندھنا جائز ہے ۔ 
جسطرح عمره تمتع کرنے والے کے ليے تقصير سے پہلے حج کے ليے ہرام بناندھنا جائز نہيں ہے اسی طرح حج )٣٩٨(

ز بہيں ہے حاجی پر رنے والے کی ليے ہبھی حج کے احرام کو اتارنے سے پہلے عمره مفرده کے ليے احرام باندھناجائ
طواف النساء کی عالوه کچھ باقی نہ رہا ہو تب بھی بنابر احوط احتياط حجاک ہرام اتارنے سے پہلے عمره مفرده کا حرام 

  نہيں باندھ سکتا۔ 
جو شخص اختياری طور پر يوم عرفہ کی وقوف کا پوار وقت عرفہ ميں حاصل کرسکتاہو اس کے ليے جائز نہيں ہے )٣۵٩(

  ام باندھنے مجين اتنی دير کرے کہ پھر عرفہ کے وقوف کا وقت پورا حاصل نہ کرسکے ۔ کہ وه احر
  حج اور عمره کے اہرام کے طريقہ واجنبات اورمحرمات ايک ہی ہے صرف نيت کا فرق ہے ۔واجب ہے ۔ )٣۶٠(
ندھنے سب سے افضل جگہ واجب ہے کہ احرام مکہ سے باندھاجائے جيساکہ ميقاتوں کی بحث ميں بيان ہو ا۔ احرام با)٣۶١(

  مسجد الحرام ہے ۔اور مستحب ہے کہ مقام ابراہيم يا حجر اسمعيل ميں دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد احران باندھا جائے ۔ 
جو شخص بھول کر ياحکم شرعی نہ جاننے کی وجہ سے حرام کو چھو ڑدے يہاں تک کہ مکہ سے باہر چالجائے )٣۶٢(

تہ چلے تو اس پر مکہ واپس جانا واجب ہے خواه عرفات سے واپس جانا پڑے اور پھر مکہ پھر اسے ياد آئے يامسئلہ کا پ
سے احرام باندھے ۔ اگر وقت تنگ ہونے ياکسی اور وجہ سے واپس نہ جاسکتاہوتو جہاں ہو وہيں سے احرام باندھ لے ۔يہی 

اور وہاں سے احرام باندھا ممکن ہو اگر حکم ہے جب وقوف عرفات کے بعد ياد آئے يا مسئلہ پتہ چلے خواه مکہ واپس جانا
  يادہی نہ آئے يامسئلہ ہی پتہ نہ چلے يہاں تک کہ حج سے فارغ ہو جائے تو حج صحيح ہو گا ۔ 

اگر کوئی احرم کو واجب جانتے ہوئے جانب بوجھ کر چھوڑ دے يہاں رک ه عرفات ميں وقوف کا وقت نھی اسکی )٣۶٢(
ل ہو گا ۔ليکن اگروقوف ۔۔جوکہ رکن ہے ۔۔کہ ختم ہونے سے پہلے احرام کا جبران وجہ سے ختم ہو جائے تو اس کا حج باط

  کرلے تو اگرچہ گنہگار ہو گا تاہم اس کا حج باطل نہيں ہو گا۔ 
احتياط يہ ہے کہ حج تمتع کرنے وال اشخص حج کا حرام باندھنے کے بعد او عرفات سے نکلنے سے پہلے مستحب )٣۶۴(

 وئہے مستحب طواف کرے تو احو ط اولی يہ ہے کہ طواف کے بعد دوباره تلبيہ کہے ۔ طواف نہ کرعے اور افگر ک

 
   

 

 مناسک حج

 
  وقوف عرفات

حج تمتع کے واجبات ميں دوسرا واجب وقوف عرفات ہے ۔ جسے قربة الی هللا اور خلوص نيت سے انجام دينا چاہيے ۔وقوف 
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عرفات سے مراد يہ ہے کہ حاجی عرفات ميں موجود ہواس سے فرق نہيں پڑتاسواری کی حالت ميں ہو پياده ،متحرک ہو 
  ياحالت سکون ميں ۔ 

،ثوبہ اور نمره کے ميدان سے ذی المجاز تک اور مازين کے آخر موقف (وقوف کی  ميدان عرفات کی حدود عرنہ)٣۶۵(
  جگہ )تک ہے ۔ البتہ يہ خود حدود عرفات ہيں اور وقوف کی جگہ سے خارج ہے ۔ 

ظاہر يہ ہے کہ رحمت نامی پہاڑی وقوف کی جگہ ميں شامل ہے ليکن پہاڑی کے دامن ميں بائيں جانب قيام کرنا )٣۶۶(
  افضل ہے۔ 

وقوف ميں معتبر يہ ہے کہ وہاں سے رہنے کی نيت سے ٹھہرے پس اگر حاجی اول وقت ميں وہاں ٹھہرنے کی نيت )٣۶٧(
کرے مثالآخر تک سوتا رہے يا بيہوش رہے تو يہ کافی ہے ۔ليکن اگر نيت سے پہلے سوتارہے يابہوش رہے تو وقو ف ثابت 

ورا وقت سوتا رہے يابيہوش رہے تو اس وقوف کے کافی ہونے نہيں ہو گا۔اسی طرح اگر وقوف کی نيت کرکے وقوف کا پ
  ميں اشکا ل ہے ۔ 

واجب ہے کہ نويں ذی الحجہ کوعرفات ميں حاضر ہو اور بنا بر احتياط زواِل آفتاب کی ابتدا سے غروب تک وہاں )٣۶٨(
ال کر پڑھ لے ۔اگرچہ اسرہے اظہر يہ ہے کہ زوال سے اتنی دير تاخير کرسکتاہے کہ غسل کرکے ظہر و عصر کی نماز م

پوارے وقرت ميں وہاں رہنا واجب ہے اور کوئی جان بوجھ کر چھوڑ ے تو گنہگار ہوگا مگر يہ کہ يہ رکن نہيں ہے ۔يعنی 
اگر وقوف کے وقت اگر کچھ مقدار چھوڑ دے تواسکاحج باطل نہيں ہو گا ۔تاہم اگرکوئی اختيار پورا وقوف چھوڑ دے تو 

ا۔لہذا وقوف ميں سے جو رکن ہے وه فی الجملہ (يعنی کچھ مقدار قيام )رکن ہے (نہ کہ پوراوقوف)۔ اسکا حج باطل ہوجائے گ
اگر کوئی شخص بھو ل کر يا العلمی کی وجہ سے کسی اور عذر کی وجہ سے عرفات کے اختياری قيام (دن ميں قيام)٣۶٩(

ہے اور اسک احج صحيحح ہوگااور اگر )کو حاصل نہ کرسکے تو اسکے ليے وقوف اضطراری ہے ۔۔۔شب عيد ضروری 
جان بوجھ کر وقوف اضطراری کو چھوڑ دے تو حج باطل ہو جائيگا ۔يہ حکم اس وقت ہے کہ جب اسکے ليے وقوف 

اضطراری کو اس طرح سے حاصل کرنا ممکن ہو کہ اس کی وجہ سے طلوع آفتاب سے پہلے وقوف معشر ختم نہ ہوتاہو 
ری سے وقت مقرره وقوف معشر کے ختم ہونے کا خوف ہو تو صرف وقوف معشر پر ۔ليکن اگر عرفات ميں وقوف اضطرا

  اکتفا کرناواجب ہے اور اسک احج صحيح ہو گا۔ 
جاب بوجھ کر غروب آفتاب سے پہلے عرفات سے باہر جانا حرام ہے ليکن اس کی وجہ سے حج باطل نہيں )٣٧٠(

اجب نہيں ہے ورنہ ايک اونٹ کفاره واجب ہو گا ۔جسے عيد دن ہوتاچنانچہ اگر کوئی جاکر واپس آجائے تو اسکا کفاره و
قربان کے دن نحر کرے ۔ اہوط يہ ہے کہ اونٹ کو منی جين اربان کرے نہ کہ مکہ ميں اگرقربانی کرناممکن نہ ہو تو مکہ 

م اس ميں ياراستے ميں ياگھر واپس آکر اٹھاره روزے رکھے ۔احوج اولی يہ ہے کہ روزے پے در پے رکھے يہی حک
شخص کيليے ہے بھی ہے جہو بھول کرف يا مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے عرفات سے باہر نکلے ۔لہذ اجب بھی اسے ياد 

  آئيے يا مسئلہ پتہ چلے اس پر عرفات ميں واپس جابن اواجب ہے او اگر واپس نہ جائے تو احوط يہ ہے کہ کفاره دے ۔ 
مشعر ،فمی جمرات اور منی ميں رات گزارنے کے ليے دن او رات چونکہ حج کے بعض اعمال مثالوقوف عرفات و )٣٧١(

مخصوص ہيں تو مکلف کا وظيفہ يہہے کہ وه اس مہينے کے چاندکے بارے ميں تحقيق کرے تاکہ اعمال حج کو ان کے 
مخصوص دن يارات ميں ادا کر سکے ۔جب ان مقدس مقامات کے قاضی کے نزديک چاند ثابت ہوجائے اور وه اسکے مطابق
حکم کرے ،جب کہ چاند کا ثابت ہو ان قوقانين شرعيہ کے مطابق نہ ہو تو بعض فقہاء نی کہا ہے کہ قاضی خ ہکم اس شخص

کی ليے حجت ہے افور قابل عمل ہے جسے احتما ل ہو کہ يہ حکم واقع کے مطابق ہے لہذ ااس مکلف کيليے ضروری ہے 
کی اثار سے مربوط حج کے اعمال مثالوقوف عرفات و کہ وه اس حکم کی اتباع کرے اور چاند کے ثابت ہونے 

مشعراورمنی ميں رات گزراناوغيره کو حکم کے مطابق انجام دے چنانچہ اگر اس نے حکم کے مطابق عمل کيا تو اسکا حج 
ا صحيح ہوگا ورنہ باطل ہو گا ۔ بعض فقہاء نے يہاں تک فرمايا ہے کہ تقيہ کے سبب اس وقت قاضی کی حکم کی اتباع کرن

کافی ہے جب حکم کے واقع کے مطابق ہونے کا احتمال نہ ہو ليکن چونکہ دونوں قول انتہائی مشکل ہيں لہذ ااگر مکلف کے 
ليے اعمال حج کو انکے شريعی طريقے سے ثابت شده وقت خاص ميں انجام دينا ممکن ہو اوروه انجام دے تو بنا بر اظہر 

حج کو کسی بھی عذ ر کی وجہ سے اس طرح انجام نہ دے اور وقوفين ميں  اسکا حج مطلقا صحيح ہوگا ۔ ليکن اگر اعمال
قاضی کی حکم کی پيروی بھی نہ کرے تو اس کا حج باطل ہونے ميں کوئے شک نہيں ہے ۔اگر قاضی کے حکم کی اتباع 

  کرے تو اس کا حج صحيح ہونے ميں اشکال ہے ۔ 

  وقوِف مزدلفہ (مشعر)
را واجب وقوف مزدلفہ ہے ۔ مزدلفہ اس جگہ کا نام ہے جسے مشعر الحرام کہتہے ہيں اسحج تمتع کے واجبات ميں سے تيس
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موقوف کی حدود مازميں سے حياض اوروادی مہسيرتک ہيں يہ مقامات موقوف کی حدود ہيں ۔ خود وقوف کی جگہ ميں شا 
تو اس وقت جائز ہے کہ مازين کی مل نہيں ہيں ۔سوائے اس وقت کے جب ہجوم زياده ہو او ر وقوف کی جگہ تنگ ہورہی ہو 

  طرف سے اوپر جائيں (مازميں عرفات اور مشعر الحرام کی درميان ايک گھاٹی کا نام ہے )۔ 
حج کرنے والے پر عرفات سے نکلے کے بعد واجب ہے کہ شب عيد سے صبح تک کچھ وقت مزدلفہ ميں قيام کرے )٣٧٢(

ر چہ اظہر يہ ہے کہ مزدلفہ سے وادی مہسر جانے کے ليے طلوع احوط يہ ہے کہ مزدلفہ ميں طلوع آفتاب تک رہے ۔اگ
  سے کچھ پہلے نکلنا جائز ہے تاہم وادی مہسر سے منٰی کی طرف طلو ع آفتاب سے پہلے جاناجائز نہيں ہے ۔ 

دار مذکوره تمام وقت اختياريطو ر پر مزدلفہ ميں رہنا واجب ہے ۔ مگر يہ کہ وقوف وميں سے جو رکن ہے وه کچھ مق)٣٧٣(
ميں ٹھہرناہے چنانچہ اگرکوئی شب عيد کا کچھ حصہ مزدلفہ ميں ررہے پھر وہاں سے طلوع آفتاب سے پہلے نکل جائے تو 
اظہر يہ ہے کہ اس کا حج صحيح ہو گا۔ليکن اگر مسئلہ جانتے ہوئے نکلے تو اس پر ايک بکری کفاره وہوگی ۔اور مسئلہ نہ 

يں ہے ۔ اس طرح اگرطلوع فجرو طلوع آفتابکے درميان کچھ مقدار مزدلفہ ميں جانتے ہوئے نکلے تو اس پر کفاره واجب نہ
رہے اور کچھ مقدار نہ رہے خواه جان بوجھ کرنہ رہاہو اس کا حج صحيح ہے اور کفاره بھی واجب نہيں ہے اگرچہ کہ 

  گنہگار ہوگا۔ 
راد مثالخائف عورتيں ،بچے ،بوڑھے مزدلفہ ميں وقت مقرره ميں وقوف (قيام کرنا)واجب ہے اس حکم سے بعض اف)٣٧۴(

اورمريض جيسے کمزورلوگ اور وه لوگ جو ان افرادکے امور کی سرپرستی کرتے ہوں مستثنٰی ہيں لہذ ا ان افراد کے ليے
  شب عيد مزدلفہ ميں رہنے کے بعد طلوع فجر سے پہلے منی کے ليے روانہ ہو نا جائز ہے۔ 

لوص نيت معتبرہيں يہ بھی معتبر ہے کہ ارادے و اختيارسے وہاں رہے وقوف مزدلفہ کے ليے قصد قربت اور خ)٣٧۵(
  جيسا کہ وقوف عرفات ميں بيان ہو چکا ہے 

جو شخص مزدلفہ ميں وقوف اختياری (شب عيد سے طلوع آفتاب تک رہنا )بھولنے يا کسی اور وجہ سے حاصل نہ )٣٧۶۔(
درميان کچھ ديروہاں رہنا کافی ہو گا۔اگر کوئی وقوف کرسکے تو وقوف اضطراری عيد کے دن طلوع آفتاب سے زوال کے 

  اضطراری کو جان بوچھ کردے تو اس کا حج باطل ہو گا 

  دونوں يا کسی ايک وقوف کو حا صل کر نا
پہلے بيان ہو چکا ہے لہ وقوف اور وقوف مزدلفہ ميں سے ہر ايک کی دو قسيں ہيں وقوف اختياری اور وقوف اضطراری 

قوف اختياری حاصل کرے تب رو کوہی اشکال نہيں ہے اور اگر وقوف احتياری کسی عزر کی وجاه سےاگر مکلف دونمو و
  حاصل نہ کر دکے تو اس کی چند صورتيں ہيں 

۔ دونوں وقوف کے اخرياری و اضطراری ميں سے کوئی حاصل نہ ہو تو حج واطل يوگا اور واجب ہے لہ اس حج لے ١
اہے اگر يہ حج حج االسالم تھا رو واجب ہے کہ اگر استطاعت باقی ہو ياحج اس کے ذمہ احرام سے عمره مفرده انجام ،ديا ج

  ثابت و واجب ہو چکا ہو تو آہنده سال دوبره حج کرے 
  عرفات جا وقوف اختياری اور مزدلفہ کا وقوف اضطراتی حاصل ہو  ٢
دونوں صورتوں ميں بال اشکال حج صحيح ۔عت فات کا وقوف اضطراتی اور مزدلفہ ال ورف اختياری حا صل ہو درج واال ٣

  ہے 
عرفات کا وقوف اضطراری حاصل ہوں تو اظہر يہ ہے لہ حج صحيح ہے اگر چہ احوط طج ہے لہ اگلے سال دوبره حج  ۴

  ليا جاے جيسا کہ پہلی صورت ميں ذلر ہوا 
  ۔ صرف مزدلفہ دوونں کے وقوف اضطرارے حصال ہو تو حج صحيح ہے  ۵
وقوف اضطراری حاصل تو اظہر ين ہے کہ حج باطل ہو جاے گا اور عمره مفرده ميں تبديل ہو جاے گا ۔ صرف مزدلفہ کا ۶
۔ صرف عتفات کا وقوف اختياری حاصل ہر تو اظوہر يہ ہے کہ حج باطل ہو جاے گا اور عمره مفرده ميں تبوديل ہو جاے ٧

اری ميں منی جاتے ہوے مزدلفہ سے گزتے ليکن گا اس حکم سے يہ موتد مستثنی ہے لہ جب حاجی مزدلفہ کے وقت اختي
مسلہ نہ جانے کی وجہ سے وہاں قيام کی نيت نہ کرے تو اگر وہاں سے گزرتے ہوے يزلر خدا کيا ہو تو بعيد نہيں هء کہ اس 

  کا حج صحيح ہو 
 يل ہو جاہے گا ۔ صرف عففات کا وقوف اصطراری حاصل ہو ا ہو تو اس کا حج بواطل ہو گا الور عمره مفرده ميں تبد ٨
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 مناسک حج

 

  منی اور اس کے واجبات

حاجی پر واجب ہے لہ وقوف مزدلکہ کے وعد منی جانےء کے ليے نکلے تاکہ وه اعمال جو منٰی ميں واجب ہيں انہيں انجام 
  دے سکے اور يہ تين اعمال ہيں جنکی تفصيل درج ذيال ہے 

  رمی جمراه عقبہ(جمره عقبہ کو کنکر مارنا)
  واجبات حج ميں سے چوتھاواجب عيد قربان کے دن جمره عقبہ کو کنکر مارن اہے اس ميں چنبد چيزيں معتبرہيں ۔ 

  ۔قصدقربت اورخلوص نيت ۔ ١
  ۔رمی سات کنکرں سے ہو ،اس سے کم کافی نہيں اسی طرح کنکروں کے عالوه کسی ور چيز سے مارناکافی نہيں ہے ۔ ٢
  جائيں چنانچہ ايک ہی مرتبہ ميں دويازياده کنکر مارناکافی نہيں ہے ۔ ۔ايک ايک کر کے سا ت کنکرمارے ٣
  ۔جو کنکر جمره تک پہنچے وه ی شمار ہوگا چنانچہ جو کنکر جمره تج نہ پہنچے وه شمار نہيں ہو گا۔ ۴
  ۔کنکر پھينکنے کی وجہ سے جمره تک پہنچے ،چنانچہ جمره پر رکھ دينا کافی نہيں ہے ۔ ۵
ور جمره تک پہنچنا ہاجی کے پھينکنے کی وجہ سے ہو چنانچہ اگر کنکر حاجی کے ہاتھ ميں اور حيوان ۔کنکر کو پھيکنا ا۶

يا کسی ور انسان کے ٹکرانے کی وجہ سے کنکر جمره کو لگ جائيے تو يہکافی نہيں ہے اسی طرح اگر حاجی کنکر 
ے جمره کو لگ جائے تو کافی نہيں ہے پھينکے اور وه حيوان يا کسی انسانپر جاکرے اوراس کے حرکت کرنے کے وجہ س

۔ ليکن کنکر اپنے راستے ميں کسی چيز کو لگ کر پھر جمره کو لگے مثال کنکر سخت زميں کو لگ کر پھر جمره کو لگے 
  تو ظاہر يہ ہے کہ يہ کافی ہے ۔ 

آلے سے مثال ۔رمی ہاتھ سے کرے پس اگر منہ سے ياپاؤں سے کرے تو کافی نہيں ہے اسی طرح ہوط يہ ہے جہ کسی ٧
  غليل وغيره کے ذريعے سے رمی کرنا کافی نہيں ہے ۔ 

۔رمی طلوع آفتاب سے غروب آفتاب ک درميان ہو ،تاہم عورتيں او وه تمام افراد جن کے ليے مشعر سے رات نکلنا جائيز ٨
  ہے شب عيد رمی کر سکتے ہيں ۔ 

  کنکروں ميں دو چيزيں معتبر ہيں ۔ )٣٧٧(
ميں شک ہو تو وه سمجھے کہ نہيچ لگا سوائے اس کے کہ شک موقع گزرنے ک بعد ہو مثال ۔اگرکسی کو کنکر لگنے ١

  قربانی کے بعد يا حلق کے بعد يا رات شروع ہونے کے بعد شک ہو ۔ 
  کنکروں ميں دو چيزيں معتبر ہيں ۔ )٣٧٨(
يہ ہيں کہ مشعر سے اٹھا يا  ۔کنکروں کو حرم کی حدود سے سوائے مسجدالحرام اور مسجد الخيف کے اٹھائيں جائيں افضل١

  جائے ۔ 
۔ نابر احتياط کنکر پہلے سے استعمال شده نہ ہوں يعنی کنکروں کو پہلے رمی کے لے يا استعمال نہ کيا گياہومستحب ہے ٢

کہ کنکر رنگدار ،نقطہ دار اور نرم ہوں نيز حم کی الحاظ سے انگی کے پور کے برابر ہوں جسے رمی کر نے واال کثڑا ہو 
  ور ب اطہارت ہو کر م کرے کر ا
۔ اگر جمره کی لمبا ئی کو بڑھايا جائے اور اس زائد مقدار پر رمی کے کافی ہونے ميں اشکال ہے احوط يہ ہے کہ ٣٧٩

جمره کی پہلے ہو مقدار تھی اسی پر رمی کی جائے اگر پرانی مقدار پر رمی کرنا ممکن نہ ہو تو خود زائد مقدار پر رمی 
مقدپر پر لومی کرنے کے لئے کسی کو ن بھی بنانا جائے اس مسئلہ ميں مسئلہ جاننے اور نہ جاننے  کی جائے اور پرانی

  والے اور بثول جانے والے مکيں فرق نہيں ہے 
۔ اگر کوئی بھولنے يا مسئلہ نہ جاننے يا کسی اور وجہ سذے عيد کے دن رمی يہ کرے تو جب ياد آئے يا عذر دور ہو ٣٨٠

دے اگر يہ عذر رات ميں دور ہو تو ضروری ہے کہ دن تک تاخير کرے جس جس کا بيجن جمروں کی جائے تو رمی انجام 
رمی کی بحث ميں آئے گا ظاہر يہ ہے کہ عذر دور ہونے کے بعد جبران کرنا اسوقت واجب ہے جب حا جی منی ميں بلکہ 

وط يہ ہے کہ اس صورت ميں رمی جکو مکہ ميں ہو حتی کہ اگر عذر وسبب تيرہويں ذی الحجہ کے بعد دورہو اگر چہ اح
آئنده سال خود يا نائب کے ذريعے دوبره انجام دے اگر مکہ دے نکلنے کے بعد عذر زائل ہو تو مکہ واپس جانا واجب نہيں 

  ہے بلکہ احوط اولَی يہ ہے کہ آئنده سال خود يا نا ئب کے ذريعے رمی انجام دے 
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کی وجہ سے عيد کے دن رمی نہ کرے پھر اسے طواف کے بعدياد آئے يا ۔اگر کوئی بھول جانے جا مسئلہ نہ جاننے ٣٨١
مسلہ پتہ چلے اور وه رمی انجام دے تو دوبره طواف کرنا واجب نہيں ہے تاہم احتياط يہ ہے کہ اسے دوباره انجام دے اور 

اس کا طواف باطل ہو گا اگر رمی کو بھولنے يا مسلہ نہ جاننے کے عالوه کسی اور وجہ دے چھوڑا ہو تو ظاہر يہ ہے کہ 
  لہذا رمی لرنے کے بعد طواف کو دوباره انجام دينا واجب ہے 

  منی ميں قربانی
قربانی کرنا حج تمتع کے واجبات ميں سے پانچواں واجب ہے اس ميں قصد قربت اور خلوص معتبرہے قربانی يوم عيد سے 

يَلئے شب عيد قربانی کرنا جائز ہے احتياطی کی پہلَے نہ لرے سوائے اس شخص کے جسے خوف ہو چنا چہ خائف شخص ک
بانئگ رپ قربانی رمی کی بعد کرنا واجہب ہے ليکنا گر کوئی بھول کر ای مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے قربانی رمی سے 

پہلے کرے تو اس کی قربانی صحيح ہو گيا ور دوباره کرنا ضروری نہيں ہے واجہ ہے کہ قربانی منی ميں ہو تاہما گر 
يوں کے زايده ہونيا ور جگہ کم ہونے کی وجہ سے منی ميں قربانی کرنا ممکن نہ ہو توبعيد نہيں ہے کہ وادی محسر ميںحاج

ذی الحجہ ) کے آخر تک منی ميں قربانی نہ کر سکنے ١٣‘١٢’١١قربانی کرنا جائز ہو اگرچہ احوط يہ ہے کہ ايام تشريق (
  ں قربابی نہ کی جائے ۔ کا جب تک يقين نہ ہو اس وقت تک وادی محسر مي

۔ احتياط يہ ہہے کہ قربانی عيد قربان کے دن ہو اگرچہا قوای يہ ہے کہ قربانی کو ايام تشريق کے آخر تک تاخير کرنا ٣٨٢
جائز ہے احتياط يہ ہے کہر ات حتی کہ ايام تشريق کے آخر تک تاخير کرنا جائز ہے احتياط يہ ہے کہ رات حتی کہ ايام 

  ی راتوں ميں بھی قربانی نہ کی جائے سوائے اس شخص کے جسے خوف ہو ۔ تشريق کی درماين
۔ اگر مستقل طور پر قربانی کرنے رپ قدر ہو تو ايک قربانی ايک شخص سے کفايت کرے گی اور اگر اکيال شخص ٣٨٣

  ميں آئے گا ۔  ٣٩۶قربانی پر قادر نہ ہو تو اس کا حکم مسئلہ 
اونٹ گائے يا بکری وغيره ہو اونٹ کا فی ہو گا جب وه پانچ سال مکمل کرکے  ۔ واجب ہے کہ قربانی کا جانور)٣٨۴( 

چھٹے سال داخل ہو چکاہو ،گأے اوربکری بنا بر احوط اس وقت کافی ہوں گے جب دو سال مکمل کرکے تيسرے سال ميں 
ل ہو جائے ۔اگر قربانی داخل ہوچکے ہوں اوردنبہ اس وقت کافی ہوگا جب سات مہينے پورے کر کے آٹھويں مہينے ميں ڈاخ

ککرنے کے بعد پتہ چلے کہ جانور مقرره عمر سے چھوٹاتھا تو کافی نييں ہوگا اور قرابنی دوباره کرنی پڑے گی قربانی 
کے جانور کا سالم االعضا ہونا مرتتبر ہجيے چنانچہ کانا لنگڑ ا،کان کٹآ يا اند دسے سينگ ٹؤٹا ہواہو تو کافی نيں يے اپہجر 

جانوربھی کافی نہيں ہے ،سوائے اس کے کہ غير خصی جانور نہ مل رہاہو معتبر ہے کہ جانور عرفا  جج ہظ ہخصجی
کمزور نہ ہو اور ا حوط اولی يہ ہہے کہ مريض يا ايسا جانور جسکے بيضتيں (انڈے )کی رگيں يا خو ر بيضتيں دبائے ہوئے

اسکے کاب چير ے ہوئے يئا سوراخ والے ہوں تو کوئے حرج  نہہوں ۔اتنا بوڑھا بھی نہ ہو کہ اسکا بھيجا ہينہ ہو لليکن اگر
نہيں ہے ۔ اگرچہ احوط يہ ہے کہ يہ بھی سالم ہو ۔ احوط اوللی يہ ہے کہ قربانی کا جانور پيدائشی طور پر سينگ و بغير دم 

  واال نہو ۔ 
دار ثابت ہو تو طاہر ہے کہ  اگر کوئی قربانی کا جانور صيح وسالم سمجھ کر خريدے اور قميت دينے کے بعرد عيب)٣٨۵(

  اس جانورکو کافی سمجھنا جائز ہے ۔ 
اگر قربانی کے دنوں (عيد کا دن اور ايام تشريق )ميں شرائط والکوئيے جانور (مثال اونٹ گائے و بکری وغيره )نہ )٣٨۶(

ھی رکھے يہی حکم ملے تو احوط يہ ہے کہ جمع کرے يعنی جانور مل رہاہو اسے ذبح کرے اور قربانی کی بدلے روزے ب
اس وقت بھی ہے جب اس کے پاس فاقد الشرائط جانور(جسميں پور شرائط نہ پائی جائيں ) کے پيسے ہوں ۔اگر باقی ماه ذی 
الحجہ ميں شرائط واال جانور ممکن ہو تو احوط يہ ہے کہ دو چيزوں (فاقد الشرائط جانور کی قربانی کے بدلے روزے )کے 

  ساتھ اس کو مالئے ۔ 
اگر جانور کو موٹا سمجھ کر خريد اجائی اور بعدميں وه کمزور نکلے تو يہی جانور کافی ہے خواه قربانی سے پہلے )٣٨٧(

پتہ َجے يا بعدميں ليکن اگر خود اسکے پاس مثال دنبہ ہو اور اس گمان سے يہ موٹا ہے ذبح کری مگر بعد ميں پتہ چلے کہ 
  ہيں ہوگی ۔ وه کمزور تھا تو احوط يہ ہے يہ قربانی کافی ن

اگر جانور ذبح کرنے کے بعد شک ہو کہ جانور شرائط واالتھا يا نہيں تو اسکا شک کی پرواه نہ کی جائے اگر ذبح )٣٨٨(
کے بعد شک ہوکہ قربانی منی ميں کی ہے يا کسی ارو جگہ تو اس جگہ تو اسکا بھی يہيحکم ہے ليکن اگرخود ذبح کرنے 

ہيں تو اگر موقع گزرنے کے بعد حلق ياتقصير کے بعد شک ہو تو اس شک کی پرواه نہ ميں شک ہو کہ ذبح کيا بھی تھ اکہ ن
کی جائے اگر موقع گزرنے سے پہلے ہی شک ہو تو قربانی کرنی ہو گی ۔اگرجانور کے کمزور ہونے کے بارے ميں شک 

کرنے کے بعد پتہ چلے کہ ہواورقصد قربت کے ساتھ ا س اميد پر کہ جانور ذبح کی اجائے کہ کمزور نہيں ہے اور ذبح 
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  واقعی کمزور نہيں تھا تو ايہ قربانی کافی ہوگی ۔ 
اگر کوئی حج تمتع کی قربانی کی ليے صحيح جانور خريدے اور خريدنے کی بعد مريض ياعيب دار ہوجائے يا کوئے)٣٨٩(

ہے احوط يہ ہے ه جانور ک عض و ٹوٹ جائے تو اس جانور کا کا فی ہو نا مشکل ہے بلکہ اس پر اکتفا کرنا صحيح نہيں 
  وبھی ذبح کرے ور اگر اسے بيچ دے تو اسکی قميمت کو صدقہ کردے ۔ 

اگر قربانی کے ليے خريداگيا جانور گم ہوجائے او رنہ ملے نيز اور پتہ نہ چلے کہ کسی نے اس جانب سے قربانی تو)٣٩٠(
ہالجامور مل جائے تو پہلے جانور کو ذبح واجب ہے کہ دوسراجانور خريدے ۔اور دوسر جانورذبح کرنے سی پہلے ،پ

کياجائے ور دوسرے ميں اختيار ہے چاہے ذبح کری يا نہ کرے ار وه اس کے دوسرے اموال کی طرح ہے ،تاہم احوط اولی 
يہ ہی کہ اسے بھی ذبح کرے ۔اگر پہال جامور دوسرے کو ذبح کرنے کے بعد ملے تواحوط يہ ہے پہلے والے جانور کو بھی 

  ۔ ذبح کرے 
اگرکسی کو دبنہ ملے اور وه جانتا ہو کہ يہ قربانی کے ليے ہے افر اسکی مالک سے گم ہو گی اہے رو اسکے لہايئزه)٣٩١(

ہز کہ اسک ے مالک کی جانب سے اسے ذبح کردے اگری اسجانور کے مالک کو اس قربانی کا علم ہوجائے تو وه اس کو 
ے احوط يہ ہةے کہ وه اسے ذبح کرنے سے پئہلے بارھيوں ذی الحجہ کافی سمجھ سکتاہے ۔جس کوجانور مال ہو اسکے لي

  کی عصر تک اعالن کرے ۔ 
وه شخص جسے قربان ی کے ايام ميں اجنور نہ ملے جبکہ اسکی قيمت موجود ہو تو احوط يہ ہے کہ قربانی کے )٣٩٢(

،چاہے اس کے ليے کسی قابل اطميں بدلے ميں روزے بھی رکھے اور اگر ممکن ہو تو ماه ذی الحجہ ميں قربانی بھی کرے 
ان شخص کو پيسے دينے پريں کہ وه آخر ذی الحجہ تج جانور خريدکر اس کی جانب سے قربانی کردے ور اگر ذی الحجہ 
تمام ہوجائے اور جانور نہ ملے تو اگلے سال اس کی جانب سے قربانی کرے ۔تاہم بيعيد نہيں ہے کہ کہ صرف روسزوں پر 

  و اور ايام تشريق گزرنے کے بعد قربانی ساقط ہو جائے ۔ اکتفا کرنا جائز ہ
اگر کوئی شخص قربانی کا جانور ہاصل نہ کس سکتاہو اور نہج ہی اسکی قيمت رکھتا ہو تو قربانی کی بدلے ميں دس )٣٩٣(

 کو رکھے اور اس سے پہلے نہ رکھے اور باقی سات ٧،٨،٩روزے رکھے انميں سے تين ذی الحجہ ميں بنابر احوط 
روزے اپنے وطن واپس جانے کے بعد رکھے ۔مکہ ميں يا راتسے ميں رکھناکافی نہيں اگر مکہ ميں واپس نہ جائے مکج 

ميں ہی قياام کرے رف اسے جاہے کہ اتنا صبر کرے کہ سک ے ساتھی اپطنے شہر پہنچ جائيں يا ماه ذی الحجہ تمام 
امعتبر ہے جبکہ باقی سات ميں معتبر نہيں ہے اگرچہ  ہوجائے پھر يہ روزے رکھھے پہلے تين روزے پے در پے رکھن

احوط ہے کہ اسی طرح پہلے تين روزوں ميں يہ مبھی مرعتبر ہے کہ عمره تمتع کا احرام باندھے کے نعد رکھے ،چنانچہ 
  اگر احرام سے پہلے روزے رکھے تو کافی نہيں ہوه ں گے ۔ 

ب ہو اگر تينوں روزی عيد سے پہلے نہ رکھ سکی تو بنا بر وه مکلف جس پر دوران حج تين دن روزے رکھنا واج)٣٩۴(
اور ايک دن منيس ے واپس آ کر روزه رکھنا کافی نہيں ہو گا فضل يہ ہے کہ وه ان روزوں کو ايام تشريق  ٩اور  ٨ ٩احتياط

س آ جائے تو ختم ہونے کے بعد شروع کرے اگرچہ اس کيلئے اجئز ہے کہا گر وه تيرھويں ذيل اہچہ سے پہلے منی سے واپ
تيرھويں ذی الحجہ سے شروع کرے بلکہ ا ظہر يہ ہے کہ اگر منی سے تيرھيوں ذی الحجہ کو بھی آئے تب بھی شروع کر 

  سکتا ہے 
احوط اولی يہ ہے کہ ايام تشريق کے بعد فوراََ◌ روزے رکھے اور بغير عذر کے تاخير نہ کرے اگر منی سے واپس آنے 

راستے ميں ای اپنے وطن پہنچ کر روزے رھکے لين احوط اولی يہ ہے کہ ان تين  کے بعد روزے نہ رکھ سکتا ہو تو
روزوں اور سات روزوٰں جو اس نے وطن واپس آ کر رکھنا ہے کو جمع نہ کرے اگر محرم کا چاند نظر آں ے تک يہ تين 

  ے گا روزے نہ رکھ سکے تو پھر روزی ساقط ہو جائيں گے اور آئنده سال قربانی کرنا معين ہو جائ
۔ جس کيلئے قربانی کرنا ممکن نہ ہو اور نہ ہيا س کے اپس قربانی کيلئے پيسے موجود ہوں اور حج ميں تين روزے ٣٩۵

  رکھے اور قيام قربانی گزرنے سے پہلے قربانی کرنے پر قادر ہو جائے تو احتياط واجب يہ ہے کہ قربانی کرے 
کسی کے ساتھ مل کر قربانی کر سکتا ہو تو احوط يہ ہے کہ کسی کے ۔ اگر اکيلے قربانی کرنے پر قادر نہ ہو ليکن ٣٩۶

  ساتھ مل کر قربانی بھی کريا ور مذکوره تريب کے مطابق روزی بھی رکھے ۔ 
۔ اگر جانور ذبح کرنے کيلئے کسی کو نائب بنايا جائيا ور شک ہو کفہ نائب نے اس کی جانب سے قربانی کی ہے يا نہيں٣٩٧

ہ قربانی نہيں کی اور اگر نائب خبر دے کہ قربانی کر دے ہے ليکن اطميں ان نہ آئے تو اکتفا کرنا تو يہی سمجھاجائے ک
  مشکل ہے 

  ۔ جو شرائط قربانی کے جانور ميں معتبر ہيں وه کفارے کے جانور ميں معتبر ہوں ٣٩٨
نا معتبر نہيں ہے بلکہ اختيار ۔ ذبح يا نحرجو واجب ہے چاہے حج کی قربانی ہو يا کفار اس ميں خود ذبح يا نحر کر٣٩٩
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حالت ميں بھی کسی دوسرے کو نائب بنانا جائز ہے تاہم ضروری ہے کہ ذبح کی نيت نائب کرے اور قربانی کرنے والے پر 
  نيت کرنا شرط نہيں ہيا گر چح احوط ہے کہ وه بھی نيت کرے نائب کيلئے مسلمانوں ہونا ضروری ہے 

  حج تمتع کی قربانی کا مصرف
اولی يہ ہے کہ نقصان ده نہ ہونے کی صورت ميں حج تمتع کرنے واال اپنی قربانی کی کچھ مقدار کھائے چاہے کم  احوط

مقدار ہی کائے قربانی اک ايک تہائی حصہ اپنے يا اپنے گھر والون کيلئے مخصوص کرنا جائز ہے اسی طرح جائز ہے کہا 
ہ دے اور تسيرا تہائی حصہ احتياط واج کی بناء پر مسلمان س کے دوسرے ايک تہائی حصے کو جس مسلمان کو چاہے ہدي

فقراء کو صدقہ دے اگر صدقہ دينا ممکن نہ ہو يا زياده زحمت و مشقت کا سبب ہو تو صدقہ دينا ساقط ہو جائے گا يہ واجب 
قربانی کرنے واال  نہيں ہے کہ قربانی کا گوشت خود فقير ہی کو ديا جائے بلکہ اس کے وکيل کو بھی ديا جا سکتا ہے چاہے

فقير کا وکيل ہی ہو وکيل اپنے موکل کی اجازت سے اس گوشت ميں تصرف مژالھبہ فروخت يا واپس کر سکتا ہے اگر منی 
  ميں موجود افراد ميں سے کسی وک گوشت کی ضرورت نہ ہو تو گوشت کو منی سے باہر لے جانے جائز ہے 

ہائی حصہ جو ھديہ دے رہا ہو انہيں جدا کرنا شرط نہيں ہے بلکہ صرف ۔ وه تہائی حصہ جو صدقہ دے رہا ہو اور وه ت۴٠٠
وصول شرط ہے چنانچہ اگر تہائی مشاع کو صدقہ کرے اور فقير وصول کر لے خواه پورے جانور کو قبضے ميں لينے کی 

  وجہ سے تو يہ کافی ہے اور تہائی ھديہ کی صورت بھی يہی ہے 
الوں کيلئے جائز ہے کہ ه اس حصے ميں جس طرح سے جاہيں تصرف کريں لہذا ۔ صدقہ و ھديہ کو قبضے ميں لينے و۴٠١

  وه اسے کسی غير مسلم کو بھی دے سکتے ہيں 
۔ اگر کوئی جانور کی قربانی کرے اور بعد ميں وه چوری ہو جائے يا کوئی زبردستی اس سے چھين لے تو قربانی ۴٠٢

ن لے تو قربانی کرنے واال ضامن نہيں ہے ليکن اگر مالک خود کرنے واال ضامن نہيں ہے ليکن اگر مالک خود اسے چھي
  اسے ضائع کر دے چاہے غير مستحق کو دينے کی وجہ سے تو احوط يہ ہے کہ فقراء کے حصے کا ضامن ہو گ ا۔ 

  حلق يا تقصير
قصد قربت اور اخالص حج کے واجبات ميں سے چھٹا واجب حلق ٰ يعنی سر مونڈنا يا تقصير ٰيعنی کچھ بال کاٹنا ہے اس ميں 

معتبر ہے اس عمل کی عيد کے دن سے پہلے حتی کہ شب عی ميں بھی انجام دينا جائز نہيں ہے سوائے اس شخص کے 
جسے خوف ہو لہذاس کے لئيے احوط يہ ہے کہ حمره عقبہ کی رمی اور قربانی کے جانور کے حصول کے بعد انجام دے 

ام دے البتہ عيد قربانی کے دن کے وقت سيآ گے تاخير نہ کی جائيا گر رمی سےاحوط اولی يہ ہے کہ ذبح و نحر کے بعد انج
پہلے يا قربانی کا جانور حاصل کرنے سے پہلے بھول کر يا مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے حلق يا تقصير انجام دے تو کافی 

  ہو گا اور دوبار انجام دينا ضروری نہيں ہے 
ے البتہ حلق افضل ہے سوائے اس شخص کے کہ جس نے جوؤں سے بچنے کی ۔ مرد کو حلقو تقصير ميں اختيار ہ۴٠٣

خاطر شہد يا گوند سے سر کے بالوں کو چپکا يا ہو يا جس نے سر کے بالوں کو جمع کرکے باندھ کر لپيٹا ہوا ہو يا ضروره ٰ 
  ں پہلی مرتبہ حج پر جانے واال ہو تو ان کيلئے احتياط واجہ يہ ہے کہ يہ حلق کو اختيار کري

۔ جو شخص حلق کرنا چاہتا ہو اور جانتا ہو کہ حجام اس کا سر سے حلق کر ائے بلکہ انتہائی باريک مشين سے سر ۴٠۵
مونڈواٰنے يا اگر اسے ہقل و تقصير ميں اختيار ہو تو پہلے تقصير کرائے اور پھر اگر چاہے تو استرے سے سر مونڈوائے 

  فايت کرے گا اگرچہ گنہگار ہو گا اگر اس بيان شد حکم کی مخالفت کرے تو بھی ک
۔ حنشی مشکلہ نے اگر نہ اپنے بالوں کو چپکايا ہو نہ الجھا کر باندھا ہو يا اس کا پہال سال نہ ہو تو اس پر تقصير واجب ۴٠۶

  ہے ورنہ پہلے تقصير کرے اور احوط يہ ہے کہا س کے بعد حلق بھی کرے 
ں جو احرام کيوجہ سے حرام ہوئی تھيں حالل ہو جائيں گی سوائے بيوی ۔ جب محرم حلق يا تقصير انجام ديتو وه چيزي۴٠٧

خوشبو اور بنا بر احوط شکار کے ظاہر يہ ہے کہ حلق و تقصير کے بعد بيوی جو حرام ہے تو صرف جماع حرام نہيں ہے 
قصير يا حلق کے بعد کسی بلکہ باقی تمام لذتيں بھی حرام ہيں جو احرام کی وجہ سے حرام ہوئی تھيں البتہ اقوی يہ ہے کہ ت

  عورت سے عقد نکاح پڑھنا يا نکاح جپر گواه بنا جائز ہے 
۔ واجب ہے کہ حلق و تقصير منی ميں ہو اور اگر حاجی جان بوجھ کر يا مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے منی ميں انجام نہ۴٠٨

تقصير انجام دے بنا بر احواط بھولنے والے دے اور باہر چال جائے تو اس پر واجب ہے کہ منی واپس جائے اور وہاں ہقل يا 
کا بھی يہی حکم ہے اگر واپس جانا ممکن نہ ہو يا بہت مشکل ہو تو جہاں موجود ہو وہيں پر حلق يا تقصير انجام دے اور 

اپنے بال ممکن ہو تو منی بھيجے جو شخض جان بوجھ کر منی کے عالوه کسی اور جگہ حلق يا تقصير انجام دے تو يہ کافی
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  ہو گا ليکن اگر ممکن ہو تو واجہ ہے کہ اپنی بال منی بھيجے 
۔ اگر کوئی بھول کر يا مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے حلق يا تقصير انجام نہ دے اور اعمال حج سے فارغ ہونے کے بعد۴٠٩

نہيں ہے اگرچہ  آئے يا مسئلہ پتہ چلے تو حلق يا تقصير انجام دے اظہر يہ ہے کہ طواف و سعی کو دوباره کرنا ضروری
 احوط ہے ۔ 

 

 مناسک حج

 

  حج کا طوا ف نماز طواف اور سعی

  واجبات حج ميں سے ساتواں آٹھواں اور نواں واجب طواف نماز طواف اور سعی ہيں 
۔ حج کے طواف نماز طواف اور سعی کو ہی طريقہ اور شرط ہيں جو عمره کے طواف نماز طواف اور سعی ميں بياں ۴١٠

  کی گئی ہيں 
۔ مستحب ہے کہ طواف حج عيد قربانی کے دن انجام ديا جائے اور بنا بر احوط گيارھيوں ذی الحجہ سے زياده تاخير نہ ۴١١

کی جائے اگرچہ ظاہر يہ ہے کہ تاخير کرنا جائز ہے بلکہ ايام تشريق سے کچھ مقدار دير کرنا بلکہ آخری ذی الحجہ تک 
  تاخير کا جائز ہونا قوت سے کالی نہيں ہے 

۔ احوط يہ ہے کہ حج کے دووقوف عرفات و مزدلفہ سے پہلے حج کے طواف نماز طواف اور سعی کو انجام نہ ديا ۴١٢
 جائے اگر کوئی مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے پہلے انجام دے تو کافيہونے ميں اشکال ہے اگرچہ وجہ سے خالی نہيں ہے ۔ 

  درج باال حکم سے بعض موارد مسثنی ہيں 
  جنہيں حيض يا نفاس آنے کا خوف ہے  ۔ وه عورتيں١
۔ بوڑھا شخص مريض زخمی اور وه افراد جن کيلئے مکہ واپس آنا مشکل ہو يا وه افراد جن کيلئے ہجوم وغيره کی وجہ ٢

  سے واپس آ کر طواف کرنا مشکل ہے 
درج باال افراد کيلئے ۔ وه شخص جو کسی ايسی چيز سے ڈرتا ہو جس کی وجہ سے وه مکہ واپس نہيں آ سکے گا ۔ چنانچہ ٣

طواف نماز طواف اور سعی کو احرام حج کے بعد دونوں وقوف سے پہلے انجام دينا جائز ہے احوط اولی يہ ہے کہا گر بعد 
  ميں آخری ذی الحجہ تک ممکن ہو تو دوباره بھی انجام ديں ۔ 

واف کو حلق و تقصير کے بعد ۔ طواف حج کو دونوں وقوف کے بعد انجام دينے والے کيلئے ضروری ہے کہ وه ط۴١٣
  انجام دے تو طواف کو دوباره انجام دينا واجب ہے اور ضروريہے کہا يک بکری کفاره دے ۔ 

۔ جو شخص حج ميں طواف نماز طواف اور سعی خود انجام دينے سے عاجز ہو تو اس کا وہی حکم ہے جو عمره ميں ۴١۴
ميں بياں ہو ا وه عورت جسے حيض يا نفاس آ جائے اور  ٣۴٢اور٣٢۶يہ اعمال انجام نہ دے سکنے والے کا ہے جو مسئلہ 

اتنا ٹھہرنا کہ پاک ہو کر طواف بجا الئے ممکن نہ ہو تو اس کيلئے ضروری ہے کہ طواف اور نماز طواف کے لئے کسی 
  کو نائب بنائے بنائے پھر نائب کے طواف کے بعد سعی کو خود انجام دے 

نماز طواف اور سعی سے فارغ ہو جانے کے بعد خوشبو بھی حالل ہو جائے گی جبکہ ۔ حج تمتع کرنے والے پر طواف۴١۵
  ميں موجود تفصيل کے مطابق اور احوط کی بناء پر شکار حرام رہيں گے ۔  ۴٠٧بيوی مسئلہ 

۔ جس شخص کيلئے طواف اور سعی کی ادئيگی دونوں وقوف سے پہلے جائز ہو اور وه طواف اور سعی دونوں وقوف ۴١۶
پہلے انجام دے تو ايسے شخص کيلئے خوشبو اس وقت تک حالل نہيں ہوگی جب تک کہ وه منی کے اعمال مژال رمی سے 

  و ذبح و حلق يا تقصير انجام نہ ديدے 

  طواف النساء
واجبات حج ميں سے دسواں اور گيارھواں واجب طواف النساء اور اس کی نماز ہے يہ دونوں اگرچہ واجب ہيں ليکن رکن 

  ہيں اس لئے اگر انہيں جان بوجھ کر چھوڑ بھی ديا جائے تب بھی حج باطل نہيں ہوتا ۔ نہيں 
۔ طواف النساء مردوں اور عورتوں سب پر واجب بے چنانچہ اگر کوئی مرد اسے چھوڑ دے تو اس کی بيوی اس پر ۴١٧

نيابتی حج ميں نائب طواف النساء حرام ہو جائے گيا ور اگر عورت اسے چھوڑ دے تو اس کا شوہر اس پر حرام ہو جائے گا 
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  کو منسوب عنہ ٰ جس کی جانب سے حج کر رہا ہے کی جانب سے انجام دينہ کہ اپنی جانب سے ۔ 
۔ طواف النساء اور اس کی نماز کی شرائط اور طريقہ وہی ہے جو حج کے طواف اور اس کی نماز کا ہے صرف نيت ۴١٨

  کا فرق ہے 
اس کی نماز خود انجام نہ دے سکتا ہو اس کا حکم وہی ہے جو عمره کو طواف اور  ۔ وه شخص جو طواف النساء اور۴١٩

  ميں بيان ہو چکا ہے ۔ ٣٢۶اس کی نماز خود انجام نہ دے سکنے والے کا ہے جو کہ مسئلہ 
تو ا سکا۔ جو شخص چاہے مسئلہ جانتا ہو يا نہ جانتا ہو جان بوجھ کر يا بھولنے کی وجہ سے طواف النساء انجام نہ دے ۴٢٠

جبران و تدارک کرنا واجب ہے اور جبران کرنے سے پہلے اس کی بيويا س پر حالل نہيں ہو گی لہذا اگر خود انجام دينا 
ممکن نہ ہو يا بہت مشکل ہو تو جائز ہے ه کسی کو نائب بنانے نائب کا اس کی جانب سے وطاف انجام دينے پر اس کی بيوی

ص طواف النساء کے جبران سے پہلے مر جائے اور اس کا ولی يا کوئی اور اس کی اس پر حالل ہو جائے گيا گر يہ شخ
جانب سے طواف کی قضاء کرے تو کوئی اشکال نہيں ہے ورنہ احوط يہ ہے کہ اس کے بالغ ورثا کی اجازت سے ان کے 

  مال سے قضاء کرائی جائے ۔ 
نچح اگر کوئی طواف النساء کو عمدا سعی سے پہلے ۔ طواف النساء کو سعی سے پہلے انجام دينا جائز نہيں ہے چنا۴٢١

انجامد ے تو ضروری ہے کہ سعی کے بعد دوباره انجام دے ليکن اگر حکم شرعی نہ جاننے يا بھول کر ايسا کيا ہو تو اظہر 
  يہ ہے کہ کفايت کرے گا اگرچہ دوبارہا دائيگی احوط ہے ۔ 

ء کو دونوں وقوف سے پہلے انجام دينا جائز ہے ليکن منی کے اعمال ۔ ميں مذکور افراد کيلئے طواف النسا۴١٢۔ مسئلہ ۴٢٢
  مژال رمی ذبح اور حلق يا تقصير سے پہلے ان کيلئے بيوی حالل نہيں ہو گی ۔ 

۔ اگر عورت حائض ہو جائے اور قافلہ اس کی طہارت کا انتظار نہ کرے نيز قافلے سے جدا ہونا بھی ممکن نہ ہو تو ۴٢٣
ہ طواف النساء کو چھوڑ کر قافلے کے ساتھ وطن واپس آ جائے تاہم احوط يہ ہے کہ کسی کو طواف اس کيلئے جائز ہے ک

النساء اور اس کی نماز کيلئے نائب بنائے اگر طواف النساء کا چوتھا چکر پورا ہونے کے بعد حيص آئے تو اس کے لئے 
ہے کہ ابقی طواف اور اس کی نماز کيلئے کسی  جائز ہے کہ باقی کو چھوڑ کر قافلے کے ساتھ واپس آ جائے اور احوط يہ

  کو نائب بنائے ۔ 
۔ طواف النساء کی نماز بھول جانے کا وہی حخم ہے جو عمره کے طواف کی نماز کو بھول جانے کا ہے جو مسئلہ ۴٢۴
  ۔ ميں بيان ہو چکا ہے ۴٢٩
طرح عورت کا طواف النساء اور اس کی  ۔ مرد کا طواف النساء اور اس کی نماز انجام دينے پر اس کی بيويا ور اسی۴٢۵

نماز انجام دينے پر کا شہور حالل ہو جائيں گے احوط يہ ہے کہ شکار تيرھويں ذی الحجہ زوال آفتاب تک حرام رہے گا 
 اوراس کے بعد احرما کی وجہ سے حرام ہونے والی تمام چيزيں حال ل ہو جائيں گی ۔ 

 

 مناسک حج

 

  منی ميں رات گزارنا

واجبات حج ميں سے بارھويں واجب منی ميں گياره اور باره کی رات گزارنا ہے اس ميں قصد قربت اور خلوص نيت معتبر 
ہے اگر حاجی عيد کے دن طواف اور سعی کرنے کيلئے مکہ جائے تو منی ميں راگت گزارنے کيلئے واپس آنا واجب ہے 

تيرھويں ذی الحجہ کی شب بھی منی ميں گزارنا واجہ ہے اسی  حالت احرام ميں شکار سيا جتناب نہ برتنے والے شخص پر
طرح وه شخص بھی کہ جس نے اپنی بيوی سے نزديکی کی ہو بناء بر احوط تيرھويں ذی الحجہ کی شب منی ميں گزارے 

اگر مذکوره اشخاص کے عالوه باقی حجاج کيلئے جائز ہے کہ باره تاريخ کو ظہر کے بعد منی سے باہر چلے جائيں ليکن 
  وہاں رکيں يہاں تک کہ تيرھويں رات آ جائے تو ضروری ہے کہ تيرھويں کی رات بھی طولع فجر تک وہيں گزاريں ۔ 

۔ اگر منی سے نکلنے کيلئے اپنی جگہ سے سفر کا آغاز کيا جائے ليکن ہجوم وغيره کی وجہ سے غروب سے پہلے ۴٢۶
يں گزارنا ممکن ہو تو منی ميں قيام کرے ليکنا گر ممکن نہ ہو يا منی کی حدود سے باہر نہ جايا جا سکے تو اگر رات منی م

  حرج وشديد تکليف کا باعژ ہو تو منی سے نکلنا جائز ہے تاہم بنا ور احتياط ايک دنبہ کفار دے 
۔ قبل ازيں ذکر شده سبب کے عالوه يہ معتبر نہيں ہے کہ منی ميں پورير ات گزاری جائے چنانچح اول شب سے نصف ۴٢٧

 
   



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

تک قيام کے بعد منيس ے جايا جا سکتا ہے ليکن اگر اول شب يا اس سے پہلے کوئی نکلے تو ضروری ہے کہ طلوع شب 
فجر سے پہلے بلکہ بناء بر احتياط نصف شب سے پہلے منی واپس آ جائے جو شخص اول شب سے نصف شب تک منی 

  ے مکہ ميں داخل نہ ہو ۔ ميں قيام کے بعد نکلے اس کيلئے احوط اولی يہ ہے کہ طلوع فجر سے پہل
  ۔ منی ميں رات گزارنا جن افراد پر واجہ ہے ان ميں سے درج ذيل چند لوگ مستژنی ہيں ۴٢٨
  ۔ وه شخص جس کيلئے منی ميں رات گزارنا زحمت اور تکليف کا باعژ ہو يا سے اپنی جان مال يا عزت کا خطره ہو  ١
شغول ہو ۴ئے اور مکہ ميں آدھی رات سے پہلے عبادت مفيں ۔ وه شخص جو منی سے اول شب يا اس سے پہلے نکل جا٢

کر طولع فجر تک تمام وقت ضروری حاجات مژال کھانے پينے کے عالوه عبادت ميں گزارنے کی وجہ سے واپس نہ آ 
  سکے 

۔ وه جو مکہ سے منی جانے کيلئے نکليا ور عقبہ مدينين سے گزر جائے تو اس کيلئے جائز ہے کہ راستے ميں منی ٣
  پہنچنے سے پہلے سو جائے 

  ۔ وه لوگ جو مکہ ميں حاجيوں کو پانی پہنچاتے ہيں ۴
۔ جو منی ميں رات نہ گزارے اس پر ہر رات کے بدلے ايک دنبہ کفاره واجب ہے مذکوره چار گروہوں ميں سے ۴٢٩

وه شخص بھی کفاره دوسرے تيسرے اور چوتھے رپ کفار واجب نہيں ہے ليکن پہال گروه بنابر احوط کفار دے اسی طرح 
  دے جو بھولنے يا مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے رات منی ميں نہ گزارے ۔ 

۔ جو شخص منی سے جا چکا ہو اور پھر تيرھويں شب کسی کام سے منی واپس پہنچ جائے تو اس پر يہ رات منی ميں ۴٣٠
  گزارنا واجب نہيں ہے 

  رمی جمرات
اولی وسطی اور جمره عقبہ کو رمی کرنا (کنکر مارنا ) ہے واجہ ہے کہ  واجبات حج ميں سے تيرھواں واجب تين جمرات

رمی گيارھيوں اور بارھيوں ذی الحجہ کو کی جائے اور تيرھويں شب منی ميں گزارنے والوں پر بنی بر احوط تيرھيوں ذی 
  کافی نہيں ہو گی الحجہ کے دن ميں بھی رمی کرنا وجاه ہے حالت اکتيار ميں خود رمی کرنا واجہ ہے اور نيابت 

۔ واجہ ہے کہ رمی جمره اولی سے شروع کرے پھر جمره وسطی کو اور پھر جمره عقبہ کو رمی کرے اگر بھول يا ۴٣١
مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے اس سے مختلف عمل کرے توا جہ ہے کہ پھر وہيں سے رمی شروع کرے جہاں سے ترتيب 

ر مارنا شروع کر دے تو پہلے والے کو باقی تين کنکر مارنا کافی ہے اور حاصل ہو جائے ليکن اگر پہلے جمره کوچار کنکن
  دوسرے جمره کو دوباره کنکر مارنا ضروری نہيں ہے ۔ 

۔ واجہ واجب چيزيں جو واجبات حج کے چوتھے واجب جمره عقبہ کی رمی کی ذيل ميں بيان ہو ئيں تينوں جمرات کی ۴٣٢
  رمی ميں بھی واجب ہے ۔ 

ہ رمی جمرات دن کے وقت کی جائے اس حکم سے چروا ہے اور ہر وه شخص جو خوف بيماری يا کسی ۔ واجب ہے ک۴٣٣
اور وجہ سے دن کے وقت منی ميں نہ ره سکتا ہو مستژنی ہيں چنانچہ ان افراد کيلئے ہر دن کی رمی ازس دن کی رات ميں 

  ی ايک شب ميں کرنا جائز ہے کرنا جائز ہے ليکنا گر ہر شب ميں بھی ممکن نہ ہو تو تمام راتوں کی رم
۔ جو شخص گياره تاريخ کو دن کے وقت بھول کر يا مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے رمی نہ کرے تو واجہ ہے کہ ابره ۴٣۴

تاريخ کو اس کی قضا کرے اور جو باره تاريخ کی رمی کو بھول کريا مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے نہ کر سکے تو وه تيره 
کرے احوط يہ ہے کہ جان بوجھ کر رمی نہ کرنے والے کا بھی يہی حکم ہے بناء بر احتياط ادا اور  تاريخ کو اس کی قضاء

قضا ميں فرق رکھے اور قضا کو ادا سے پہلے انجام دے احوط اولی يہہے کہ قضا کو دن کے شروع ميں اور ادا کو زوال 
  کے وقت انجام دے ۔ 

٧ی وجہ سے رمی جمرات کو انجامنہ دے اورپھر مکہ ميں ااسے جيا اءجو شخص جان بوجھ کر يا مسئلہ نہ جاننے ک)۴٣۵(
يا مسلہ پتہ چلے ت واجو ہے کہ منيواپس جائے اور وہاں رمی کرے ۔ اگر دو يا تين دن کی رمی چھوڑ تو اہوط يہ ہے کہ 

فاصلہ رکھے ۔  وجس دن کی رميپہلے چھوڑ چھٹی ہو اسکی قضا پہلطے انجام دے اوثثر دونوں کی عمنی کے درمياں کچھ
اگر مکہ سے نکلنے کے بعد ياد ايئے يا مسلئکہ پتہ چلے تو رمی بجاالنے کے ليے واپس جان االزن نہيں ہے تاہم احوط 

 اولی يہ ہی کہ اگر اکلے سال خود حج پرجائے تو قض اکرے اثو راگر خود نہ جائے تو سکی کو قضاکے ليے نائب بنائے ۔ 
کے مثال مريض ہو تو کسی کو نائب بنائے ارو بہتر يہ ہے کہ اگفر ممکن ہو تو رمی وه شخص جو خود رمی نہ کرس)۴٣۶(

کے وقت وہاں موجود ہو اور نائب اسکے سامنے رمی انجامن دے ۔ اگر نايب اسک ی جانب سے رمی انجام دے ۔اور 
ئے تو احوط يہ ہے کہ خود خودرمی کا وقت ختم ہونے سے پہلے عذر ختم ہونے سے مايو امہ ہو اور اتفاقا عذر ختم ہوجاي
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بھی رمی کرے ۔ ليکن جو شخص نائيب نہ بنا سلتاہو مثال بيہوش ہو تو تو اسکا ولی يا کوئے شخص اس کی جانب سے رمی 
  کرے ۔ 

ذی الحجہ )ميں جان بوجھ کر رمی چھوڑ دے تو اسکا حج باطل نہيں ہو گا ،احوط ١١،١٢،١٣جو شخص ايام تشريق ()۴٣٧(
 ه ساخود حج کرے تو خود ورنہ بنايب کے ذريعے اسکی قضااکرے ۔ يہ ہے کہ اگر آئند

 

 مناسک حج

 

  مصدود کے احکام

مصدود وه شخص ہے کہ جسے دشمن يا کوئی اور احرام باندھنے کے بعد حج کے اعمال کی بجا آوری کے ليے )۴٣٨(
  مقدس مقامات پرجانے سے رو کے ۔ 

ج سشخ صکو عمره مفرده سے روکا جائے اگر وه قرنای جککو سارو اليئا ہو تو اسک ے ليے قربانی کے ذبح يا نحر)۴٣٩(
کرنے کے ذريعے احرم کو اسی جگہ پر کھوالنا جائنب ہے جہاں ساسے روکا گيا ہو ۔ اگر قربيانی کا جانور ساتھ نہ اليئا ہو 

قربانی کا جانور حاصل کرے اور اسے زبح يا نحر کرکيحرم کھولے ،بنابر اور احرم کھولنا چاہتاہو تو ضروری ہے کہ 
احتياط قربانی کيے بغير احرم بہ کھولے حتياط واجب يہ ہے کہ دونوں صورتوں ميں ذبح يا بہر کے ستھ حلق يا تقصير بھی 

جو اوپر بيان ہو اہے ۔  انجام دے ۔وه شخص جسے عمره تمتع کے ساتھ ساتھ حج سے بھی روکا جائے تو اسکا وہی حکم ہے
ليکن اگر اسکو دونوں وقوف کے بعد کعبہ جانے سے روکا جائيے تو بعيد نہيں ہے کہ اس کا فريضہ ،،حج افراد ،، ميں 

  تبديل ہوجائے گا۔ 
وه شخص جسے حج تمتع سے روکا جائے تگ اگر دونوں وقوف يا صرف ايک وقف مشعر سے روکاتو احتياط يہ )۴۴٠(

ے سعی ،حلق اور ذبح کرکے احرام کھول دے ۔اگر صرف طواف اور سعی کرنے سے روکا جاے اور ہے کہ طواف کرتت
نايب بنانا ممکن نہ ہو تو چنانچہ ار احرم کھولنا چاہتاہہو تو احوط يہ ہے کہ قربانی کرے اور حلق يق تقصير انجام دے ۔ ليکن

لہذ ااپنے طواف افر سعی کے ليے نايب بنائے اور نياب کے طواگر نايب بنانا ممکن ہو ت وبعيد نہيں ہے جہنائب بنا کافی ہو 
اف کرنے کے بع دنماز طواف خو د پڑھے ۔ اگر اعمال بجاالنے کے ليے منی ميں پہنچنے سے روکا جائے تواگرنائب بنانان

اپنے بال منی ميں ممکن ہو تو رمی اور قرنبانی کے ليے نيائب بنائے اور پھر حلق يا تقصير انجام دے ، اگر ممکن ہو تو 
بھيج دے پھر باقی اعمال انجام دے ۔ ليکن اگر نايب بنانان ممکن نہ ہوتو قربانی کرنا واجب نہيں ہو گا ہے ۔لہذا قربانی کے 
بدلے روزے رکھے ۔ اسی طرح رمی واجب نہيں رہے گی ۔ تاہم احتياط يہ ہے کہ رمی اگلے سال خود يانائب کے ذريعے 

اعمال مثالحلق يا تقصير و اعمال کو مکہ ميں انجام دے اور ان اعمال سے فارغ ہونے کے بعد رتمام  انجام دے ۔اب باقی تمام
  مہرمات اس پر حالل ہو جائيں گے ہتی کہ زوجہ بھی حالل ہو جائے گی اور کسی چيز کی ضرورت نہيں ہے ۔ 

دے تو يہ حج و عمره کافی نيں يج  جسے حج يا عمره سے روکا جائے اور قربانی کرنے کی وجہ سے وه احرم کھول)۴۴١(
بلکہ اگر اوه حج اسالم انجام دينا جہتاہو اور اسے روکا جائياور وہج قربان يکی وجہ سے ہرام کھول دے تو اس پر واجب ہے

  اگر استعطاعت باقی ہو يا حج اسکے ذمے ثابت ہو تو آئنده سال حج پر جائے ۔ 
کرنے سے روک جائے تو اس سے حج متاثر نہيں ہوگا چنانچہ اس  اگر منی ميں رات گزارنے اور رمی جمرات)۴۴٢(

شخص پر مصدود کا حکم جاری نہيں ہو گا ۔ ليکن اگ گراسی سا رمی کے ليے نائب بنانا ممکن ہو تو کسی کو نائب بنائے 
  ورنہ اہوط اولی يہ ہے کہ آئبنده سال خو د يا نائب کے ذريعے اس کی قضا کرے۔ 

انی کرے اس ميں اس سے فرق نہيں پڑتاہکہ قربانی کا جانور اونٹ ،گائے يابکری ہو ۔ اگر مصدود شخص جو قرب)۴۴٣(
  دن روزے رکھے ۔ ١٠قربانی کرنا ممکن نہ ہو تو احوط يہ ہے کہ اسکے بدلے 

اگر حج کے ليے حرم امپہننے وال وقوف معشر سے پہلے اپنی بيوی سے مجامعت کرے تو واجب ہے کہ اپنے حج )۴۴۴(
رے اور دوباره بھی بجاالئے ۔ جيسا کہ محرمات حرام ميں بيان ہو ہے ۔ پھر اگر اسکو حج تمام کرنے سے روکا کو پور ک

جائے تو اس پر مصدود کے ہاکام جاری ہوں گے ۔لکين احرام کھونے کے ليے قربانی دينے کے عالوه اس پرجماع کاکفاره 
  بھی واجب ہو گا۔ 
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  محصور کے احکام 
ص ہے کہ جو احرام باندھنے کے بعد اعمال حج يا عمره کی ادائيگی کے ليے مريض يا کسی اور محصوور وه شخ)۴۴۵(

  وجہ سے مقدس مقامات تک پہنچ نہ سکے 
اگر کوئی شخص عمره مفرده يا عمره تمتع ميں محصور ہوجائے اور احرام کھولنا چاہيے تو اس کا فريضہ ہے کہ )۴۴۶(

ساتھ بھيجے اور ان سے وعده لے کہ قربانی کو وقت معين ميں مکہ ميں انجا م ديں قربانی يااسکی قيمت اپنے ساتھيوں کے 
گے اور پھر جب وقت معين آجائے تويہ شخص جہاں وہيں پر ہے يا تقصير کرے اوراحرام کھول دے ۔ ليکن اگر ساتھی نہ 

جہاں ہو وہيں پر قربانی کرے اور ہونے کی وجہ سے قربانی يا اس کی قيمت بھيجنا ممکن نہ ہو تو اس کی ليے جائز ہے کہ 
  احرام کھول دے ۔ اگر حج ميں محصور ہو جائے 

  تواس کا حکم وہی ہے جو اوپر بيان ہو اہے مگر قربانی کو منٰی ميں عيد کے دن کرنے کو کہے ۔ 
نہيں ہوگی مذکوره موارد ميں محصور پر بيوی کے عالوه باقی تمام چيزيں حالل ہوجائيں گی اور بيوی اس وقت تک حالل 

  جب تک حج يا عمره ميں طواف اور صفا و مروه کے درمياں سعی انجام نہ دے ۔ 
اگر کوئی عمره کے احرام کے بعد بيمارہوجائے اور قربانی کو مکہ بھجوا دے اور پھر اس قدر تندرست ہوجائے کہ )۴۴٧(

خود مکہ ميں پہنچے اور اگر اس کا فريضہ خود سفر کرنا اور قربانی سے پہلے مکہ ميں پہنچنا ممکن ہو تواسے چاہيے کہ 
عمره مفرده ہو تو عرفہ کے دن زوال آفتاب سے پہلَے اعمال کو مکمل کر سکتا ہو تو کوئی اشکال نہيں ہے ورنہ ظاہر يہ 

ہے کہ ا س کا حج افراد ميں تبديل ہو جائے گا ۔ دونوں صورتوں ميں اگر قربانی نہ بھيجے اور صبر کرے يہاں تک کہ اس 
  بيماری کم ہوجائے اور يہ خود سفر کرنے پر قادر ہوجائے تب بھی يہی حکم ہے ۔  کی

اگر حج کے احکام کے بعد حاجی بيمار ہوجائے اور قربانی بھيجنے کے بعد بيماری کم ہوجائے اور گمان ہوکہ حج )۴۴٨(
شعر حاصل ہو توجيسے کہ بيان ہوجائے گا تو اعمال حج ميں شامل ہونا واجب ہے چنانچہ اگردنوں وقوف يا صرف وقوف م

ہو ااس کا حج ہو گيا لہذا اعمال حج اور قربانی انجا م دے ۔ ليکن اگر کوئی بھی وقوف حاصل نہ کر سکے تاہم اس کے 
پہنچنے سے پہلے اس جانب سے قربانی اد ا نہ کی گئی ہوتو اس کا حج عمره مفرده ميں تبديل ہو جائے گا اوراگر اسکی 

اکر دی گئی ہو تو يہ تقصير يا حلق انجام دے اور بيوی کے عالوه باقی تمام چيزيں اس پر حال ل  جانب سے قربانی اد
ہوجائيں گی ۔ بيوی اس وقت تک حالل نہيں ہوگی جب تک حج اور عمره ميں طواف اور سعی بجا نہ الئے لہذا اگر انہيں 

  انجام دے گا تو عورت بھی حالل ہوجائے گی ۔ 
يا کسی اور وجہ سے طواف و سعی کے ليے نہيں پہنچ سکتا ہو تو اس کے ليے نائب بنانا جائز ہے اگر حاجی بيماری)۴۴٩(

۔ اور نائب کے ليے طواف کے بعد نمازطواف خود انجام دے ۔ اگر منٰی ميں جاکر وہاں کے اعمال انجام دينے سے محصور 
مکن ہو تو اپنے بال منٰی بھيجے ۔ اس کے بعد باقی ہو تو رمی اور ذبح کے ليے نائب بنائے اور حلق يا تقصير انجام دے م

  تمام اعمال انجام دے اور اس کا حج پورا ہو جائے گا ۔ 
اگر کوئی محصور ہوجائے اور اپنی قربانی بھجوا دے اور اس سے پہلے کہ قربانی اپنی جگہ پہنچے اس کے سر )۴۵٠(

مونڈے تو واجب ہے کہ جس جگہ ہو وہيں ايک بکری ذبح  ميں تکليف ہو تو اس کيليے سر مونڈنا جائز ہے ۔ لہذا اگر سر
  گرام کھانا دے ۔  ٧۵٠کرے ياتين دين روزے رکھے يا چھ مسکينوں کو کھانا کھالئے ہر مسکين کو دو مد ہر مد تقريبا 

لہذا حج حج يا عمره ميں محصور ہونے وال اگر قربانی بھجواکر احرام کھول دے تو اسکا حج يا عمره ساقط نہيں ہوا )٢۵(!
اسالم انجام دينے واال اگر محصور ہو جائے اور قربانی بھيج کر احرام کھول دے تو اس پر واجب ہے کہ اگر استطاعت باقی 

  ہو تو يا حج اس کے ذمہ ثابت ہو چکا ہو تو اگلے سال حج اسالم بجا الئے ۔ 
  س روزے رکھے ۔ اگر محصور کے پاس قربانی يا اس کے پيسے نہ ہوں تو وه اس کے بدلے د)۴۵٢(
اگر محرم کے ليے حج يا عمره کے اعمال کی ادائيگی کے ليے مقدس مقامات تک خود جانا محصورو مصدود ہونے )۴۵٣(

کے عالوه کسی اور وجہ سے ممکن نہ ہو توا گر عمره مفرده کے ليے احرام باندھنا ہو تو اسکے َيے جائزہے کہ وه جس 
حتياط اس کيسا تھ حلق يا تقصير انجام دے کر احرام کھول دے ۔ اسی طرح جب عمره جگہ ہو وہيں قربانی کرے اور بنا پر ا

تمتع کا احرام ہو اور حج کو حاصل کرنا بھی ممکن نہ ہو تو يہی حکم ہے ورنہ ظاہريہ ہے کہ ا س کا فريضہ حج افراد ميں 
نے کيليے منی جانان ممکنن ہہ ہو تو اس ک تبديل ہوجائے گا ۔ اگر طواف و سعی کے مقام تک پہنچنا يامنی کے اعمال بجا ال

  ميں بيان ہو اہے ۔  ۴۴٩اوہی ہخم ہے جو مسئلہ 
فقہاء کے ايک گروه کا کہنا ہے کہ حج يا عمره کرنے والجب قربانی ساتھ نہ الئے اور اس نے خد ا سے شرط کی ہو )۴۵۴(

ر پھر کوئی عذر پيش آجا ئے مثال بيماری دشمن کہ اگر اعمال حج مکمل کرنے سے معذور ہو گيا تو احرام کھول دونگا ۔ او
يا کسی اور وجہ سے کعبہ ياوقوف کی جگہوں پر نہ پہنچ کسی تو اس شرط کے نتيجہ ميں عذر پيش آنے پر حرام کھول 
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سکتا ہے ۔ اور تمام چيزيں اس پر حالل ہوجا ئيں گی اور حران کھولنے کے ليے قاربابی دينا وار حلق و تقصير کرنا 
ہو گا۔ اسی طرح اگر کوئی محصور ہوجائے تو بيوی کے حالل ہونے کے ليے طواف و سعی واجب نہيں ہيں يہ ضروری 

قول اگرچہ وجہسے خالی نہيں ہے مگر احتياط واجب يہ ہے کہ جب محصور يامصدود ہوجائے تو جو حکام حرام کھولنے 
  پر مذکوره آثار مرتب نہ کرے ۔ کے ليے بتائے گئے ہيں ان کی رعايت کرياور شرط کے نتيجہ محل ہونے 

يہاں تک واجبات حج کو بيان کيا گيا اب ہم حج کے آداب بيان کريں گے ۔ فقہا ء نے حج کے ليے بہت زياده آداب ذکر کئے 
  ہيں جن کی گنجائيش اس مختصر سی کتاب ميں نہيں ہے لہذا ہم چند آداب بيان کرنے پر اکتفا کريں گے ۔ 

کوره آداب ميں سے بعض مستحب ہونا قاعده تسامح فی ادلتہ السنن پر مبنی ہے چنانچہ ضروری ہے يہ جان لينا چاہيے کہ مذ
کہ انہيں رجا مطلوبيت کی نيت سے ناجم دياجائے نہ کہ اس نيت سيہ يہ شارع مقدس سے وارد ہوئے ہيں يہی حکم مکروہات 

 ميں بھی ہے جو آگے بيان کئے جائيں گئے ۔ 

 

 مناسک حج

 

  متفرق آداب

  مستحبات احرام

۔احرام پہننے سے پہلے بدن کو پاک صاف کرنا جاخن کاٹنا مونچھوں کی تراش خراش کرنا زير بغل اور زير ناف بالوں  1
  کو صاف کرنا مستحب ہے ۔ 

۔ جو شخص حج کرنا چاہتا ہو وه ابوتدا ذيعقده سے ارو جو عمره مفرده کرنا چاہتا ه وه ايک مہينہ پہلے سے سر اور داڑھی ٢
  کے بال بڑھائے ۔ بعض فقہاء اسکے واجب ہونے کے قائل ہی انکا قول اگرچہ ضعيف ہے مگر احوط ہے ۔ 

ئض و نفسا کے ليے بھی يہ غسل کرنا صحيح ہے ۔ اگر ۔ احرام کے ليے ميقات سے غسل کرنا اور اظہر يہ ہی خہ حا٣
ميقات پر پانی نہ ملنے کا خوف ہو اس سے پہلے غسل کرے پھر اگر ميقات ميں پانی مل جائے تو دوباره غسل کرے ۔اگر 

غسل کرنے کے بعد حدث اصغر صادر ہو يا ايسی چيز کھائے يا پہنے جو محرم پر حرام ہو تو دوباره غسل رکے جو غسل 
  ن ميں کرے گا وه اگلی شب تک کافی ہو گا اور جو رات ميں غسل کريگا وه اگلے دن کے آکر تک کافی ہے ۔ د
  ۔ احرام کے دو کپڑے پہنے ۴
  ۔ دونوں کپڑ ے سوتی ہوں ۔ ۵
۔ نماز ظہر کے بعد احرام باندھے اور اگر نماز ظہر کے بعد نہ باندھ سکتا ہو تو کسی اور واجب نماز کے بعد باندھے ۶

ورنہ دو رکعت نافلہ نماز پڑھنے ے بعد باندھے جب کہ چھ رکعت افضل ہے ۔ پہلی رکعت ميں سورة الحمد اور سورة توحيد 
اوردوسری رکعت ميں سورة الحمد کے بعد سورة الکافرون پڑھے ۔ نماز سے فارغ ہوکر خدا کی حمد و ثنا ء بيان کرے اور 

  رسول اکرم اور انکی پاک آل پر درود بھيجے۔ 
  ۔احرام کی نيت کو زبان سے تلفظ کرے اور بيت کی الفاظ تلبيہ کے ساتھ مالئے۔ ٧
  ۔مرد تلبيہ بلند آواز ميں کہيں ۔ ٨
۔حالت احرام ميں نيند سے بيدار ہو کر ہر نماز کے بعد سوار ہوتے وات سواری سے اترتے وقت ٹيلے کے اوپر چڑھتے ٩

اور سحر کے وقت تلبيہ کو کثرت سے پڑھنا مستحب ہے چاہے  ہوئے يا اترتے ہوئے سوار شخص سے مالقات کے وقت
محرم مجنب يا حائض ہو ۔عمره تمتع کرنے واال تلبيہ کو اس وقت تک کہتا رہے جب تک اسے پرانے مکہ کے گھر نظر نہ 

  ميں بيان ہوچکا ہے ۔  186ائيں اور حج تمتع ميں عرفہ کے دن زوال تک تلبيہ کہتا رہے جيسا کہ مسئلہ

  ہا ت احراممکرو
  احرام ميں چند چيزيں مکروه ہيں ۔ 

  ۔ سياه کپڑے سے احرام باندھنا بلکہ احوط ہے ه اسے ترک کريديں چونکہ احرام ميں سفيد کپڑا افضل ہے ۔ ١
  ۔ زردرنگ خے بستر اور تکيہ پ سونا ٢
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جب تک احرام کی حالت ميں ہے ۔ ميلے کپڑے سے احرام باندھنا تاہم اگرا حرام باندھنے کے بعد ميال ہوتو بہترہے کہ ٣
  اسے نہ دھوئے البتہ احرام بدلنے ميں کوئی حرج نہيں ہی ۔ 

  ۔منقش يا اس جيسے کپڑے سے احرام باندھنا۔ ۴
  ۔احرام سے پہلے منديی لگانا جب کہ اس کا اثر حرام کے وقت تک باقی رہے ۔ ۵
  اور نہگھے ۔  ۔حمام ميں جانا اولی بلکہ احوط يہ ہيہ محمرماپنے جسم کو من ملے۶
  ۔ کسی کے بکارنے کے جوابن ميں لبيک کہنا بلکہ اسے ترک کرنا احوط ہے ۔ ٧

  حرم ميں داخل ہونے کے مستحبات
  حرم ميں داخل ہوتے وقت چند چيزيں مستحب ہيں۔ 

  ۔ حرم پہنچ کر سواری سے اترنا اورداخل ہونے کے ليے غسل کرنا ۔ ١
  ر انہيں خضوع و خشوع کی نيت سے ہاتھ ميں پکڑنا۔ ۔ حرم ميں داخل ہوتے وقت جوتے اتار ک٢

  حرم ميں داخَل ہوتے وقت دعا کا پڑھنا 
  اللھم انک قلت فی کتابک المنزل 

  ۔ حرم ميں داخل ہوتے وقت اذخر (خوشبودار گھاس) ميں سے کچھ مقدار کا چبانا۔ ۴
  مکہ مکرمہ اور مسجد الحرام ميں داخل ہو نے کے آداب 

ل ہونا چہاتا ہو اس کے لککی مستحب ہے ه مکہ ميں داخل ہونے سے پہلے غسل کرے اورسکون و جو شخص مکہ ميں دخ
وقار کے ساتھ داخل ہجو ۔ مدينے کيرستے سے آنے ولے کے لے مستحب ہے کہ وه مکہ کی باالئی سمت سے داخل ہو 

  اورجاتے وقت مکجہ کی زيريں سمت والے راستے سے باہر جائے ۔ 
رام ميں ننگے پير سکون و وقار اور خشوع کے ساتھ باب بنی شيبہ سے داخل ہو ۔ اگرچہ يہ دروازه مستحب ہے ه مسجد الح

مسجد کی وسيع ہونے کی وجہ سے پتہ نہيں چلتا مگر بعض افرادکا کہنا ہے کہ يہ باب السالم کے مقابل ہے چنانچہ بہتر يہ 
  ائے ۔ ہی کہ باب السالم سے داخل ہو کر يہاں تک کہ ستونونں سے گزر ج

  مستحب ہے کہ مسجد کے دروازه پر کھڑے ہوکريہ کہے۔ 
سول السالم عليک ايھا النبی ورحمة هللا وبرکاتہ بسم هللا وباهللا ومن هللا و ما شائا وااللسم علی انبياء هللا و رسلہ والسالم علی ر

 هللا والسالم علی ابراہيم خليل هللا والحمد هللا رب العالميں۔ 

 

 مناسک حج

 

  نماز طواف کے آداب

نماز طواف ميں پہلی رکعت ميں سوره الحمد کے بعد سوره توحيد اور دوسری رکعت ميں سوره الحمد کے بعد سوره کافرون 
پڑھنا مستحب ہے نماز سے فارغ ہو کر خدا کی حمد ثناء بيان کرے اور محمدصلی هللا عليہ وآلہ وسلم وآل محمد عليہم ا لسالم

  عا کرے پر درود بھيجے اور خدا سے قبوليت کی د
  امام صادق عليہ السالم سے مروی ہے کہ آپ نے نماز طواف کے بعد سجده کيا اور سجدده ميں فرمايا 

سجد وجھی لک تعبد ا ورق الالہ اال انت حقا حقا االول قبل کل شئی واالخر بعد کل شئی وھا انا ذابين يديک ناصيتی بيدک ، 
  فانی مقر بذنوبی علينفسی وال يدفع الذنب العظيم غيرک  واغفرلی انہ ال يغفر الذنب العظيم غيرک فاغفرلی

  مستحب ہے کہ صفا جانے سے پہلے آب زم زم پيے اور کہے 
  اللہم اجعلہ علما نافعا ورزقا واسعا وشفا من کل داء و سقم 

اور اس ميں اگر ممکن ہو تو نماز طواف کے بعد آبزم زم کے کنويں کی طرف آئے اور اس سے ايک يا دو ڈول آبزم زم لے 
  سے کجھ پانی پی کر باقی اپنے سر کمر اور پيٹ پر ڈالے اور يہ دعا پڑھے 

  اللہم اجعلہ علما نافعا ورزقا واسعا وشفا من کل داء و سقم 
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  پھر حجر اسود کی طرف آئے اور وہاں سے صفا کی طرف روانہ ہو جائے 

  سعی کے آداب
ے مقابل دروازيسے صفا کی طرف جائے اور جب صفا پر چڑھے تو مستحب ہے کہ سکون اور وقار کے ساتھ حجر اسود ک

کعبہ کی طرف ديکھے اور اس رکن کی طرف متوجہ فو جس ميں حجر اسود ہے اور هللا کے حمد ثناء بيان کرے اور اس 
ور پھر تين مرتبہ کی نعمتوں کو ياد کرے پھر سات مرتبہ هللا اکبر سات مرتبہ الحمد  اور سات مرتبہ الااله اال هللا کہے ا

  کہے 
  ال الہ اال هللا وحده الشيرک لہ ، لہ الملک ولہ الحمد يحيی و يميت وہو عليکل شئی قدير 

  پھر محمد صلی هللا عليہ آلہ وسلم اور آل محمد عليہم السالم پر درود بھيجے اور پھر تين مرتبہ کہے 
  والحمد  الحی القيوم والحمد  الحی الدائم  هللا اکبر الحمد  علی ماھدانا والحمد  علی مآ اوالنا

  پھر تين مرتبہ کہے 
  اشھد ان ال الہ اال هللا و اشھد ن ان محمد اعبده ورسولہ ، النعبد اال ياه مخلصين لہ الدين ولو کره المشرکين 

  پھر تين مرتبہ کہے 
  اللھم انی اسئک العفو والعافية واليقين فی الدينا واالخرة 

  مرتبہ کہے پھر تين 
  اللھم اتنا فی الدنيا حسنة و فی االخرة حسنة وقنا عذاب النار 

  پھر سو مرتبہ هللا اکبرسو مرتبہ الالہ اال هللا سو مرتبہ الحمد  اور سو مرتبہ سبحان هللا کھے اور پھر يہ دعا پڑہے 
ی فی الموت و فيما بعد المو اللھم انی اعوذبک الالہاال هللا و حده وحده انجز وعده و نصر عبده و غلب الحزاب و حده بارک ل

  من ظلمة القبر و وحشتہ اللھم اظلنی فی اظل عرشک يوم ال ظل اال ظلک 
  پھر تکرار کے ساتھ اپنے دين اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو هللا کے سپرد کر ے اور کہے 

اھلی اللھم استعملی علی کتابک و سنة نبيک و توافنی علی ملة  استودع هللا الرحمن الرحيم الذی ال تضيع و دائعہ دينی و نفسی و
  و اعذنی من الفتنة 

پھر تين مرتبہ هللا اکبر کہ کر اسے دوباره دو مرتبہ پڑھے اور پھر ايک مرتبہ تکبير کہ کر پھر اسے دوباره پڑھے اور اگر 
الم سے مروی ہے کہ جب آپ صفا پر چڑھتے تھے تو يہ پورا ممکن نہ ہو تو جتنا ممکن ہو اتنا پڑھے اميرالمومنين عليہ الس

  کعبہ رخ ہو کر ہاتھ بلند کر کے يہ دعا پڑھتے تھے 
اللھم اغفرلی کل ذنب اذنبتہ قط فان عدت فعد علی بالمغفرة فانک انت الغفور الرحيم اللھم افعل بی ما انت اہلہ فانک ان تفعل ان 

ی عن عذابی محتاج الی رحمتک فيا من انا محتاج الی رحمة ارحمنی ، اللھم ال تفعل بی ماانت اہلہ ترحمنی وان تعذبنی فانت غن
تفعل بی ما ا اھلہ فانک ان تفعل ان تفل بی ما نا اھلہ ، تعذبنی ولن تظلمنی اصبحت اتقی عدلک وال اخاف جورک ، فيما ہو عل 

  اليجور ارحمنی 
  چھٹے امام عليہ السالم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمايا کہ 

ر تم چاھتے ہو کہ تمھارا مال زياده ہو تو صفا پر زياده ٹھرو مستحب ہے کہ سعی سکون اور وقار کے ساتھ کی جائے يہاںاگ
تک کہ پہلے مناره کے مقام تک پہنچے اور وہاں سے دوسرے مناره کی طرف ھرولہ يعنی تيزتيز چلے ليکن عورتوں کے 

سے چلتے ہوئے مروه پر چڑھے اور پر پہنچ کر وہی اعمال انجام  ٰلے ھرولہ مستحب نہيں ہے وہاں سے سکون اور وقار
دے جو صفا پر انجام دئے تھے اور اسی پرح مروه سے صفا واپس لوٹے اگر سوار ہو کر سعی کر رہا ہو تو دوناں مناروں 

يں گڑ گڑا کرکے درميان سواريکو تھوڑا تيز کرے اور مناسب ہے کہ گريہ طاری کرنے کی کوشش کرے اور بارگاه الہی م
 کثرت سے دعاکرے 

 

 مناسک حج

   احرام سے وقوف عرفات تک کے آداب 
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جب حج کے لئے احرام بانده کر مکہ سے باہر نکلے تو راسے ميں آواز بلند کئے بغير تلبيہ کہے ابطح پر پہنچ کر آواز کو 
  بلند کرے اور منی کی طرف متوجہ ہو کر يہ کہے 

  اللھم اياک ارجو اياک ادعو فبلغنی املی و اصلح لی عملی 
  پھر سکون و وقار سے ذکر خدا کرتے ہوئے منی جائے اور منی پہنچ کر يہ دعا پڑھے 

  الحمد هللا الذی اقد منيھا صالحا فی عافية و بلغنيھذا المکان 
  پھر يہ دعا پڑھے 

مناسک فاسئلک علی محمد ال محم دو ان تمن علی فيھا بما مننت علی اللھم و ھذه منی و ہی مما مننت بہ علی اوليائک من ال
  اوليائک واہل طاعتک وانما اناعبدک و فی قبضتک 

حاجی کے لئے مستحب ہے کہ شب عرفہ هللا کی اطاعت گزاری کرتے ہوئے منی ميں گزارے افضل يہ ہے کہ عبادت ميں 
شمس تک تعقيبات پڑھے ااور پھر عرفات طرف جائے ۔  مشغول رہے خصوصامسجد خيف ميں نماز پڑھنے کے بعد طلوع

طلوع آفتاب سے پہلے بھی منی سے نکلنے سے پہلے کوئی حرج نہيں ہے ۔جب عرفاتکی طرف متوجہ کی طرف متوجہ ہو 
  تو يہ دعا پڑھے ۔ 

جعلنی ممن اللھم اليک صمدت واياک اعتمدت ووجھک اردت فاسئلک ان تبارک لی فی رحلتی و ان تقضی لی حاجتی وان ت
  تباھی بہ اليوم من ہو افضل منی 

  پھر عرفات پہنچنے تک تلبيہ کہے 

  وقوف عرفات کے آداب
  وقوف عرفات کی مستحبات بہت سی ہيں ۔ جن ميں سے چند بيان کی جارہی ہيں ۔ 

  حالت وقوف ميں باطہارت ہونا ١
  ۔ زوال کے وقت غسل کرنا ٢
  پنے کو ہر چيز سی فارغ کردينا ۔دعااورهللا کی طرف متوجہ ہونے کے ليے ا٣
  ۔ پہاڑ کے دامن ميں الٹے ہاتھ کی طرف وقوف کرنا۔ ۴
  ۔نماز ظہر و عصر کو ايک اذان اوردواقامت کے ساتھ جمع کر کے پڑھنا ۵
۔ جتنا ممکن ہو منقول دعاؤں کو پڑھنا تاہم منقول دعائيں افضل ہيں ۔ منقول دعاؤں ميں سے ايک دعا عرفہ کے دن امام ۶

ن عليہ السالم کی دعاہے ۔ اس دعا کے بارے ميں روايت ہے کہ بشر و بشير جو غالب اسدی کے فرزند تھے کہتے ہيں حسي
کہ عرفات ميں جب عصر کا وقت ہو ا ہم امام حسين عليہ السالم کے قريب تھے امام حسين عليہ السالم نے چند اہل بيت 

اورسکون کے ساتھ اپنے خيمہ سے باہر تشريف الئے اور پہاڑ  فرزندوں اور ماننے والوں کے ساتھ حالت خشوع و خضوع
کی دائيں جانب روبقبلہ کھڑے ہو کر اپنے ہاتھں کوچہره مبارک کے برابر ت اس طرح بلند کيا جيسے کوئے مسکين کھانا 

  مانگ رہاہو اور پھر اس دعا کو پڑھا 

  وقوف مزدلفہ کے آداب

  ريں گے ۔ يہ بہت زياده ہيں ہم ان ميں سے چند بيان ک
۔ عرفات سے سکون اور وقار کياساتھ استغفار کرتے ہوئے روانہ ہون اور سيدھے ہاتھ کی طرف سرخ ٹيلے کے قريب ١

  پہنچ کر يہ دعا پڑ ھيں ۔ 
  اللھم ارحم مرقفی وزد فی عملی وسلم لی دينی وتقبل مناسکی 

  ۔معتدل رفتار کے ساتھ چلنا 
  ان اور اقامت کے ساتھ پڑھنا چاہے ايک تہائی رات گزر جائے ۔ ۔نماز مغرب و عشاء کو مزدلفہ کر ايک آذ

۔ راستے کے دائيں طرف وادی کے درمايں پہنجچ کر مشعر کے کے قرتين ہے سواری سے اتر جائے ور پہلی مرتبہ حج 
  کرنے والے کے ليے مستحب جگ مشعر الحرام کی زميں پر پير رکھے۔ 

  عاؤں ميں گزارے منقولہ دعاؤں ميں سے ايک دعا يہ ی ۔رات عبادت اور منقولہ و غير مبنوقولہ د
اللھم ہذه جمع اللھم انی اسئلک ان تجمع لی فيھا جوامع الخير اللھم التويسنی من الخير الذی سئلتک ان ۔تجمعہ لی فی قلبی و 

  اطلب اليک ان تعرفنی ما عرفت اوليايک فی منزلی ہذا اوان يقينی جوامع الشر 
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رہے پھرع نماز فجر ادا کرکے خداکی حمد ثنا کبيان کرے اسکی نعمتوں کو اور محبوتوں کو ياد ۔صبح تک طہارت ميں ۶
  کرے اور نبی کريم پر درود بھيجے اوريہ دعا پڑھے۔ 

اللھم رب المشعر الحرم فک رقبتی من النار وااوسع علی من رزقک الحالل ودراعنی شر فسقة الجن واالنس ، اللھم انت خير 
خير مدعو وخير مسئول ولکل وافد جائزآة فاچعل جائزت فی موطنمی ہذا ان تقليلنی عثرتی وتقبل معذرتی وان مطلوب اليہ و 

  تجاثز عن خطيئتی ، ثم الجعل التقوی من الدنا زادی 
  ۔مزدلفہ سے رمی کے ليے سسرت کنکر اٹھائے ۔ ٧
  ۔جب وادی محسر سے گزرنے لگے تو سو قدم تيز تيز چلے اور يہ دعا پڑھے۔ ٨

 اللھم سلم لی عھدی واقبل توبتی واجب دعوتی واخلفنی بخير ميممن ترکت بعدی 

 

 مناسک حج

 

  رمی جمرات کے مستحاب

  رمی جمرات ميں چند چيزيں مستحب ہيں 
  ۔ کنکر مارتے وقت باطہارت ہونا ١
  ۔جب کنکر ہاتھ ميں پکڑے تو يہ دعا پڑھے۔ ٢

  اللھم ہذه حصياتی فاحصھن الی وارفعھن فی عملی 
  ۔ہر کنکر پھينکتے وقت يہ دعا پڑھے ٣

هللا اکبر اللھم ادحر عنی الشيطان اللھم تصديقا بکتابک وعلی سنة نبيک ، اللھم اجعلہ حجا مبرور و عمال مقبوال وسيعا مشکورا 
  و ذنبا مغفورا 

  ۔کنکر مارنے واال جمره عقبہ سے داس يا پندره ہاتھ کے فاصلے پر کھڑا ہو ۴
 رنا جب کہ جمره اولی و وسطی کو قبلہ رخ ہوکر کنکر مارنا ۔ ۔ جمره عقبہ کوسمانے اور پشت بقلبلہ کھڑے ہوکر کنکر ما۵
  ۔ کنکر کو انگوٹھے پر رکھ کر انگشت شہادت کے ناخن سے پھيکنا ۶
  ۔ منی ميں اپنے خيمہ ميں واپس آکر يہ دعا پڑھنا ۔ ٧

  اللھم بک و ثقت و عليک توکلت فنعم الرب و نعم المولی و نعم النصير 

  قربانی کے آداب
  ميں چند چيزيں مستحب ہيں ۔ قربانی 

  ۔قربانی کے ليے اونٹ يا گائے ہو ورنہ دنبہ ہو ١
  ۔ جانور موٹا ٢
  ۔ ذبح يا نحر کرتے وقت يہ دعاپڑھے ٣

وجھت وجھی للذی فطر السماوات والرض حنيفا و ما انا من المشرکين ، ان صالتی و نسکی و محيای و مماتی  رب العالميں 
  و انا من المسلميں ، اللھم منک ولک بسم هللا وهللا اکبر ، اللھم تقبل منی  الشريک لہ و بذالک امرت

۔ذبح خود کرے اوراگر يہ ممکن نہ تو چھری پر ہاتھ رکھے اور ذبح کرنے واال اس کا ہاتھ پڑھ ر ذبح کرے ورنہ ذبح ۴
  يں ہے ۔ کرتے ہوئے ديکھے اور اگر اپنا ہاتھ ذبح کرنے والے کے ہاتھ پر رکھے تو کوئی حرج نہ

  حلق سر مونڈوانے کے مستحبات
  حلق ميں درج ذيل مستحبات ہيں ۔ 

  ۔سر کو دائيں طرف سے منڈوانا شروع کرے اورحلق کے وقت يہ دعا پڑھے ١
  اللھم اعطنی بکل شعرة نورا يوم القيامة 

  ۔ منی ميں اپنے خيمہ ميں اپنے بال دفن کرے۔ ٢
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  خراش کرے اور اپنے ناخن کاٹے۔ ۔حلق کے بعد داڑھی اور مونچھوں کی تراش ٣

  حج کے طواف اور سعی کے آداب
عمره کے طواف ، نماز طواف اور سعی کے جوا آفداب بيانہوئے وہی آداب حج کے طواه ، نماز طواف اورسعی کے بھی 

  ہيں عيد کے دن طواف کرنا مستحب ہے جب مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو تو يہ دعا پڑھے 
ک و سلمنی لہ او لسمہ لی اسئلک مسالة العليل الذليل المعترف نذنبہ ، ان تغفرليذنوبنی و ان ترجعنی بحجتی اللھم اعنی علينسکل

اللھم انی عبدک والبلک بلدک ، والبيت بيتک ، جئت اطلب رحمتک واوم طاعتک متبعا المرک راضيا بقدر ، اسئلک مسالة 
  ئف لعقوبتک ، ان تبلغنی عفوک و تجيرنی من النار برحمتک المضطر اليک ، المطيع المر ک المشفق من عذابک ، الخا

پھر حجر اسود کے پاس آئے اور اسے مس کر کے ہا تھ کو بوسا دے اور اگر يہ بھی ممکن نہ ہو تو حجر اسود کے سامنے 
اور  کھڑا ہو کر تکبير کہے اوروه دعا پڑھے جو مکہ آنے کے بعد طوا ف کے وقت پڑھی تھی جسکا بيان ,,مکہ مکرمہ

  مسجد الحرام کے داخل ہو نے کے آداب ،، ميں ہو چکا ہے ۔ 

  ايام منٰی کے آداب
ايام تشريق ميں منٰی ميں قيام کرنا اور وہاں سے باہر نہ جانا مستحب ہے حتی کہ مستحب طواف کے ليے بھی باہر نہ جائا 

وں ميں پہلی نماز عيد کے دن ظہرکی نماز ہے ۔ جائے منی ميں پندره نمازوں کے بعد تکبير کہنا مستحب ہے اور پندره نماز
باقی مہيوں ميں دس نمازوں کے بعد تکبير مستحب ہے ۔ بہتر ہے کہ تکبير اس طرح سے کہی جائے هللا اکبر هللا اکبر الالہ 

  علی ماابالنا  اال هللا و هللا اکبر و الحمد هللا اکبر عليی ماھدنا هللا اکبر علی مارزقنا من بھيمۃ االنام والحمد 
مستحب ہے کہ فريضہ و نافلہ نمازوں کو مسجد خفيف ميں پڑھے ابو حمزه ثمالی نے پانچويں امام عليہ السالم سے روايت 

نقل کی ہے کہ آپں ے فرمای کہجس نے منی سے باره جانے سے پہلے مسجد خفيف می سو رکعت ناز پڑھی اسے ستر سال 
اں سو مرتبہ سبحان هللا کہے گا تو اس کے ليے ايک غالم آزاد کرنے کا ثواب لکھا کی عبادت کا وثواب ملے گا اور جو وہ

جائے گا ۔ جو سومرتبہ الالہ اال هللا کہے گا تو اس کا ثواب ايسا ہے کہ جسيے کسی کو مووت سے نجات دينے کاثواب ہے 
  يں صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملے گا ۔ اور جو سو مرتبہ الحمد هللا کہے گا اس کو عراقين کے خراج جنتا مال راه خدا م

  مکہ معظمہ کے آداب
  مکہ ميں درج ذيل چند چيزيں مستحب ہيں ۔ 

  ۔ کثرت سے ذکر خدا کرنا ووارقرآن پڑھنا ١
  ۔مکہ ميں ايک قرآن ختم کرنا ۔ ٢
  ۔آب زم زم پی کر يہ کہنا چاہيے ٣

  اللھم اجعلہ علما نا فعا ورزقا واسعا وشفآء من کل داء سقم 
  پھر يہ دعا پڑھو 

  بسم هللا و با والشکر  
  ۔کثرت سے کعبہ کو سيکھنا ۴
  ۔کعبہ کے دس طواف کرنا رين ابتدا شب ميں تين آخر شب ميں دو فجر کے بعد ار دو طواف ظہر کے بعد۔ ۵
نہ ہو تو جتنے  طواف کرنا ور اگر يہ بھی ممکن ۵٢طواف کرنا اور اگر يہ ممکن نہ تو  ٣۶٠۔مکہ ميں قيام کے دوران ۶

  طواف ممکن ہو اتنے طواف کرے۔ 
پہلی مرتبہ حج کرنے والے کے ليے کعبہ ميں داخل ہونا مستحب ہے کہ داخل ہونے سے پہلے غسل کرے اور داخل ہونتے 

  وقت يہ دعا پڑھے ۔ 
  اللھم انک قلت ومن دخلہ کاآنا فامنی من عذاب النار 
پر دو رکعت نماز پرھے پہلی رکعت ميں فاتحہ کے بعد سوره حم سجده اور اس کے بعد دنوں ستونوں کے درمياں سرخ پھتر

  آيات پڑھے۔ ۵۵دودسری رکعت ميں سوره حمد کے بع طپورے قرں سيکوئے بنھی 
  ۔کعبہ کے حاروں کونوں ميں نماز پڑھے اور نماز کے بعد کہے ۔ ٨

  اللھم من تہيا اوتعبا اواعد اوستعدا لوفادة الی ۔۔۔۔۔۔۔۔الخ 
  ہے کہ کعبہ سے نکلتے ووقت تين مرتبہ تکبير کے بعد کہے  مستحب
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  اللھم ال تجھد بال ئنا ربنا وال تشمت بنا اعدآئنا فانک انت الضآر النافع 
  پھر باہر آئے ور کعبہ رخ ہوکر سيڑھيوں کو اپنے بائيں جانب قرار د ے کر سيڑھيوں کينزديک دو رکعت نماز پڑھے۔ 

  طواف وداع
صت ہونا چاہے اس کيلے مستحب ہے کہ وه طواف وداع بجاالئے اور ہر چکر ميں ممکن ہو تو حجرجوشخص مکہ سے رخ

پر بيان ہو چکے ہيں ۔ وه بجاالئے  ٣٣۵اسود اوررکن يمانی کو مس کرے اورجب مستجار تک پہنچے تو مستحبات صفحہ 
مال دے ور اپنا ايک ہاتھ حجر اسود پر اور خدا سے دعا کرے پھر حجر اسود کو مس کرے اور پانے شکم کوخانہ کعبہ سے 

اوردوسراہاتھ دروازے کی طرف رکھے پھر خدا پھر خدا کی حمد و ثنا بجاالئے اور ار پيغمبر اور انکی آل پر درود بھيجے 
ارو پھر کہے اللھم صل علی محمد عبدک و رسولک و نبيک وامينک و حبيبک و نجيک و خيرتک من خلقک اللھم کما بلغ 

جاہد فی سبيلک و صدع بامرک واوذی فی جبنک و عبدک حری اتاه اليقين اللھم اقلبنی مفلحا منحا مستجابا لی  رساالتک و
  فافضل مايرع بہ احد من و فدک من المغفرة البرکۃوالرحمۃ الرضوان العافيۃ 

توفيق طلب کرے اور مستحب ہے کہ باب الحناطين سے نکلے جو رکن شامی کے سامنے ہے اور کدا سے دوباره کانے کی 
 اور مستحب ہے کہ نکلتے وقت ايک درہم کی کھجور خريد کر فقراء کو صدقہ دے۔ 

 

 


