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   الرحمن الرحیم هللابسم 

  :دوسرا ایڈیشن ہم مقد

 مکہکے پیش نظر  الحرام کی ضرورتوں هللاکتاب جو بتوفیق الھی اور بیت  یہ 

اور  هللابرس ہجرت الی  ١٧کے شر سے  میں دوسری اقامت کے دوران طاغوت  مکرمہ

ایام  ہی، اندوران  مقام معظم رھبری کے ہم صدا اس مقدس انقالب کی بنیاد رکھنے کے 

 ہونے والی تمام کتابیں بازار میں نظر نہیں  طبع  ہے ، اب جب پہلی مرتبہ گئی میں لکھی 

اور نایاب ہو چکی ہیں اور تمام انقالبی مسلمانوں کو اس کی ضرورت ہے اور  رہی ہیںآ

جس چیز نے ان کو مستطیع ہیں اور راحلہ کا حکم رکھتی  ئرین خانہ خدا کے لئے زاد وزا

ہیں اور دوسروں کے لئے درس عمومی شمار ہوتی ہیں ا ہے اس سے کہیں زیاده اہم تر بنای

 اسالمی زندگی کے فخر آمیز ملک حج اپنے تمام گرانقدر اسرار کے ساتھ تمام  کیوں کہ

بار مزید دقت نظر  سریاب دو میں اسالم کا پر برکت نقش ہیں خوشگوار اور ناگوارحاالت 

رہی ہے اور تمام عالم اسالم اور مستضعفین عالم کے لئے صادر آ کے ساتھ منظر عام پر 

  ۔ہو رہی ہے 

کی مشغولیت  کے ضمن میں جو ناچیز کی زندگی کا  قرآنتدریس تفسیر   تأ لیف و

اہم رکن اور محور ہے اور بالخصوص اس ڈھلتی ہوئی دنیا میں امید کرتا ہوں کہ اسالم کے 

لوگوں کے سامنے بیان کر سکوں ، اس کے بعد وسنت کے پرتو میں  قرآنسیاسی فقہ کو 

کی  عوام الناس اسالمی، مستدل طریقہ سے  عبادی اور دوسرے ابواب فقہ فقہ اقتصادی و

  ۔کی دسترس میں قرار پائیں تمام انسانوں سطح فہم کے مطابق بطور مسلسل 
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تعمیری  قابل قبول تنقید کے لئے صاحبان نظر کی اس کتاب کے صفحات ہر طرح  

پر ہے جو چیز اس سلسلہ دروس  بنیاد سنت کے ے لئے باز ہیں، چونکہ صرف کتاب وک

علماء  ہو نیز حاضر میں رکھتی ہے یہی دو اصل ہے خواه دور گذشتہ و حقیقت میں 

  ۔مشہور کے موافق ہو یا نہ ہو

                           ١٣/١/١٣۶٢  

  حوزه علمیہ قم 

  محمد صادق تہرانی
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  الرحمن الرحیم هللابسم 

لہ علی سیدنا الخلق اجمعین محمد و آ السالم الحمد � رب العالمین و افضل الصالة و

  الطاھرین

وسیع تر  ہیں کہ اس کے لئے چند جلدیں  مناسک اتنے دقیق اور حج کے اسرار و

مانے میں مختلف اور گوناگوں ہر ز اس موضوع پر  درکار ہیں اور علماء اسالم نے

  ۔یں سے تحقیق کی ہے اور مسلمانوں کی دسترس میں کتابیں قرار دی ہ زاویوں 

اسرار سے جدا رہا  یفقہ احکام و مناسک حج اب تک اس کے فقہکہ بجز اس کے 

 اعی اور اسالمی عبادت کو صرف سایک بے روح جسم کی طرح اس پر فقہ اجتمہے اور ا

، نیز ان دونوں گیا ہے پیش کیا میں کے سامنے افکار عمومی   انداز میںده اوربے معنی 

ین کے تمام مکلفنیز   ں بالکل بیان نہیں ہوئے ہیںیفقہ کے ادلہ کتب مناسک تقلیدی م

 ۔شامل نہیں ہیںل کو بھی ئضروری اور ما یحتاج مسا

، گر چہ اس دور کے مراجع تقلید کے اور چونکہ زمانہ گذشتہ کے نوشتے ہیں

ان کم  ط زمان وئنزدیک تھوڑی سی کمی زیادتی کے ساتھ مورد تصدیق ہیں، ان میں شرا 

کو جب خانہ خدا کی کے مولف   کتاب  نہیں ہے ، رتوں کا لحاظاور موجوده ضرو

عظیم اسالمی و ہوئے مجاورت کا شرف حاصل ہوا تو ان ایام کو غنیمت شمار کرتے 

عمر میں ام القری مولد اسالم اور ہوئی داری کے بموجب اس ڈھلتی  مہ ولیت و ذئجہانی مس

اور زائرین خانہ خدا  رکھا  کے ساتھ قابو میں اخالص  میں اپنے تمام قوا کو  رسول اسالمؐ 

ی روز مره کی ضرورت کے مطابق جدید مسائل سے دچار ہوا جو دیگر تمام مراجع کے ک

 تے ہیں، اس مقصد سے کہ حاجیوں کے اعمال ناقص نہ ہوں ، حج وآ یہاں بہت کم نظر 

عمره کے دوسرے تمام مسائل کے عالوه اس طرح کے مسائل کا اضافہ کررہا ہوں اور یہ 

سنت سے اپنی نظر کے  ، کتاب ومدارک ی منابع وجدید مسائل حقیر نے اجتہاد کے اصل
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ہے تاکہ تمام مراجع تقلید کے مقلدین کے لئے اظہار نظر سے پہلے کیا مطابق استخراج 

  ہے کہ اس طرح کی  ممکناور ان کے مراجع کے لئے بھی جن کو   حجت شرعیہ ہو

  ۔ماده ہیںآل ئتفصیالت کی فرصت نہ ہو ، اظہار نظر کے لئے مسا و فروعات

فی الوقت کم سے کم وه جدید مسائل جو دوسری کتب مناسک میں نہیں ہیں تمام 

ہمیشہ ادلہ احکام   اہل علم  جو اور ہیںقابل اعتماد وعمل  شرعاً مراجع کے مقلدین کے لئے 

ماده وسیلہ ہے اور اہل سر کے لئے آاظہار نظر کے لئے ایک ان کے کی تالش میں ہیں 

  ۔جو ہمیشہ علل واسرار مناسک کے خواہاں ہیں تقریبا ایک کامل مجموعہ ہے 

 روشنی کتاب کی  ہے ، ادلہ و میں گنجا ئش  ہم یہاں پر جہاں تک اس مختصر کتاب 

ہیں اور    پیش کر رہے کے سامنےعوا م ا لناس  میں فقہ احکام کے بنیادی فقہ اسرار کو 

نمائی کے معیار اور بنیاد پر اپنے ہصاحبان نظر سے امید کرتے ہیں کہ مؤلف کی ر

 هللانظریات کو یادداشت فرمائیں تا کہ شاید یہ جدید مجموعہ مزید کمال کو پہونچے " لعل 

  ۔ یحدث بعد ذالک امرا "

                                                          

  : محمد صادقیمکرمہ مکہ

                                                                     

  حوزه علمیہ قم المقدسہ
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کے ایک  قرآن"حج" اسالم کے پانچ بنیادی فرعی احکام میں سے ایک ہے ،

میں مختلف مناسبتوں سے اس کا ذکر موجود ہے  قرآنہے اور بھی "حج"  سوره کا نام

حج"اورایک بار"حج البیت" کے عنوان سے اس کا ذکر موجود ہے اور ان ،نوبار"

دونوں کی اصل ایک ہی ہے ، اور حج وعمره دونوں کو تمامی موارد میں شامل ہے ، 

مگر یہ کہ کوئی قرینہ ہو جو  ایک کو دوسرے سے جدا کرے ، مثال کے طور پر 

ا یہ کہ ان میں سے کسی ایک کا دونوں کا ذکر ایک ساتھ ہو "واتموا الحج والعمرة � "ی

  ۔کوئی مخصوص ذکر ہو 

نتیجہ قصد سے عبارت ہے کہ  " قصد زیارت سے عبارت ہے اور "حج""حج

صود ہے نہ تنہا قزیارت م اور لوگوں پر واجب ہے "حج البیت"   زیارت مقصود ہے

قصد کافی ہے اور نہ زیارت تنہا ہے ، کہ نہ  مقدمہقصد زیارت لہذا حج ، حج کے لئے 

  ۔بے قصد وحساب 

 کیوں کہقصد وحساب زیارت  ہی ہاں! حساب شده زیارت نہ بے حساب ، اور نہ

کی جانب ایک قدم لیکن اس  ایسے لوگوں کی کثرت ہے جو قصد زیارت تو رکھتے ہیں

اور ایسے لوگوں کی بھی کثرت ہے جو زیارت تو کرتے ہیں لیکن   بھی نہیں بڑھاتے

صد وحساب ،وه حساب کہ حساب ہے اور ارجمند  نہ تنہا نیت، علی الخصوص کہ قبے 

  ۔زینت کی دیوار کھڑی کر دی جائے  زیب و

"حج" گوناگوں معانی اور ایک روش کے ساتھ ، جو لغت میں موجود ہے ہم کو 

  گاه کرتا ہے کہ :آپر برکت عبادت کے معانی اور اغراض ومقاصد سے ا اس حرکت و

جس کی تجلیل کرتے ہو کہ نہ خدا سے    ۔ اس طرح سے قصد کرنا ہے ١

بزرگتر ہے اور نہ بزرگی بجز خدا ہے اور نہ غیر خدا کے لئے بزرگی ہے کہ تمام 

  ۔مقاصد واغراض اور محاسبات کی بازگشت اس کی طرف اور اس کے لئے ہے 

شرط اور کی  یگانہ کا قصد کرنا ہے ، اسخدائے خود داری ہے: کہ اس  ۔ ٢

و آن دوسروں کو ترک کرنا ہے اور نا محرموں کے سینہ پر دست رد مارنا ہے اور این 
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کے قصد سےخودداری اور اجتناب یہاں تک کہ اپنوں اور خودی سے بھی خود داری 

"سے تہی ہو هللا" میں "ماسوی هللاستہ ہے اس "سفر الی ئاور اجتناب ہے سزاوار اور شا

  ۔حبت سے سرشار اور لبریز ہو کہ خدا کی معرفت اور متا

گئے برھان اور دلیل سے ہے : کہ اگر اس طرح سے خدا کے ہو  ،۔ اور غلبہ٣

اور اگر حج خانہ خداکو جیسا کہ شائستہ ہے انجام دو ؤ گے جا آتمام ناخداؤں پر غالب 

  ۔گے  ؤجاآاور سارے لوگوں پر غالب کے سارے دشمن  خدا   گے 

کی سمت، کہ خود سے اور    لوگوں کے گھر دا اورقدم بڑھانا ہے: خانہ خ  ۔ ۴

دوسرے خداؤں سے دور ہونا ہے ، اور خدائے معبود برحق اور اس کے عبادت گزار 

  ۔بندوں سے نزدیک ہونا ہے 

رفت: کہ نہ تنہا ترک خانہ خدا  مد وآ مد ہے اور بکثرت آ  ۔ اور زیاده رفت و۵

 نا چاہیے،لوگوں کی جایگاه اور پایگاه ہوو مسلمانوں پر حرام اجتماعی ہے ، بلکہ اس ک

کی تدبیر کرنی کرنے دفع  کو کہ اس عظیم اجتماع میں"انسان خناس"کے شر  تا

چاہیئےاور یہ ناس جن کو اس عظیم اسالمی اجتماع میں دعوت دی گئی ہے "الہ 

  ۔جائیں زندگی پائیں اور الہی ہو عوامی ئین کے پرتو میں آ  الناس"کے

  نی  کتب لغت سے اس طرح بالترتیب ماخوذ ہیں :)یہ پانچ معا١(

۔ ٣۔ الکف              ٢                         ہ م۔ القصد او کثرتہ الی من یراد تعظی١

  ۔ کثرة االختالف والتردد۵۔ القدوم ۴الغلبۃ بالحجۃ      

ہے ، النے کا الزمہ  اسالم   اولین حج ، حجۃ االسالم ہے جو مستطیع لوگوں پر 

اور اس کے وجوب کی اساس اور بنیاد اسالم ہے کہ یہ عظیم اسالمی عالمی اجتماع 

بر این ،"حجۃ االسالم"خود "حجۃ االسالم "ہے  بنااسالم کے لئے پاسبان ومحافظ ہے ، 

محافظ  ن ہے اور مسلمانوں کے لئے بہترین ہا جو اسالم کے لئے ضمانت اور بر

  ۔نگہبان ہے اور
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 ھی"عمرة االسالم"ہے ، یعنی ایسی زیارت جس میں اولین عمره ب جس طرح 

۔ لسان العرب۔ ١( ہو   صداقت اوررابطہ قائم اور  انصاف ، عدل و   محبت دوستی اور

جو تکمیل حج کے لئے ایک  مثابۃ یعنی ملجأ  ۔ متاب   ۔منتبہ۔ مرجع  ۔ مقام مستقی)

فیھا عمارة الود)  التی  هللازیارة  ۔ العمرة ھی  ١سال کے تمام ایام  ( کیوں کہہے  مقدمہ

میں اجتماع عظیم اور کسی خاص زمانہ کی شرط کے بغیر قبول ہے، تا کہ حج کے 

اور کچھ   موسم میں اور حج کے لئے جو اسالم کا عظیم اجتماع ہے ، فردی تمرین 

  ۔ںک حج کے عمومی میدان میں وارد ہواجتماعی عمره کے ساتھ مناس

  :ر لوگوں کا گھر  خانہ خدا و

جگہ   ١۶میں  قرآنخانہ کعبہ جو مسلمانوں کا قبلہ اور طواف گاه حج وعمره ہے 

طرف دی ہے کہ اپنی اس کا ذکر ہوا ہے، اور صرف دو جگہ خدا نے اس کی نسبت پر 

ر "و طھ: ارشاد فرمایا اور کی تطہیر کا حکم دیا  کو اس مؑ راہیاب حضرتایک مرتبہ جب 

کو بھی اس مقصد کے لئے  کرو اور کبھی اسماعیلؑ میرے گھر کو پاک  )٢۶: ٢٢بیتی"(

بار  آخریاور تیسری بار اور  )١٢۵: ٢" ان طھرا بیتی"( : ارشاد ہوا چنانچہاضافہ کیا 

چنانچہ ارشاد ہوتا  ہیں  ہیں جو بیت کو رب البیت سے نسبت دیتے مؑ راہیاب حضرت

اے  )٣٧: ١۴"( ہے:"ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم

میں تیرے  گیاه و آبہمارے پروردگار! میں اپنی بعض ذریت کو ایک صحرائے بے 

  ۔محترم گھر کے نزدیک چھوڑ رہا ہوں!

سے نسبت دیتا ہے لوگوں یعنی  اور دوسرے تین مقامات پر اس گھر کو " ناس"

  " لوگوں کا گھر" کہ

۔ "جعل ٢ )٣:١۶للعالمین"(۔ "ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وھدی ١

: ٢۔ "واذ جعلنا البیت مثابۃ للناس وامنا"(٣) ٩٧: ۵( کعبۃ البیت الحرام قیاما للناس" هللا

  ۔)١٢۵
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 میں ہے کرمہ م مکہ۔ پہال گھر جو لوگوں کے لئے بنایا گیا وه ہے جو"بکہ" ١

  ۔عالمین کے لئے مایہ ہدایت وبرکت ہے اور

  ۔ائی محترم ہے لوگوں کے لئے قرار دیا ہے ۔ اور خدا نے اس گھر کو جو انتہ٢

امن  مأوی اور  ۔ اور جب ہم نے قرار دیا اس گھر کو لوگوں کے لئے ملجأ و٣

  کی جگہ۔

وں میں آیتوں میں کعبہ لوگوں کا گھر اور ابتدائی دو یا تین آیت آخریان تین 

البیت ہےجو لوگوں کے رب کا گھر اور دوسرے مقامات پر نہ یہ اور نہ وه بلکہ صرف 

 اورگھر اور چونکہ خدا  اس گھر کی طرف اشاره ہے جو خدا اور لوگوں کا گھر ہے

اور اس گھر کو   ہےتعظیمی   اس گھر کی اس کی طرف نسبت  سے منزه ہے مکان

حکومت اسالمی کی   جو  عظیم اسالمی اجتماع اور مناسک حج کی تاسیس کے لئے

کعبہ لوگوں کا گھر ہے  کہ ہر صورت میںہے  عالمت ہے مقرر فرمایا ہے، کہا جا سکتا

 ا  س تا کہ )١٣: ١٠۶"فلیعبدوا رب  ھذا البیت"( کریں کی عبادت کہ اس کے گرد خدا

رہنے والے کی ، نہ اس گھر کی، کہ نہ میں گھر کے رب کی عبادت کریں ، نہ اس گھر 

  ۔یہ گھر معبود ہے اور نہ اس گھر کا مالک یہاں رہتا ہے 

کہ حج البیت کے ذریعہ خناس کے  یں  ہ )لوگ کمیل ناس(ت مقصد اصلی 

وسواس اور نسناس کے اخالق سے خود کو محفوظ رکھیں اور جیسا کہ سزاوار ہے کہ 

رات گزارنے کی جگہ  "بیت" اصوالً  پیروی کے پرتو میں نا س ہو جائیں  الناس کی آیہ

: استراحت سے عبارت ہے کہ کبھی استراحت گاه بدن ہے اورکبھی بیت نی میںکے مع

 الناس کی طرح استراحت گاه روح ہے، کہ حج البیت صحیح معنوں میں روح و و هللا

زاد کرتا ہے، اور یہ سراپا حرکت آ جان ہے،  جو بے روح وجان کو ہر اس چیز سے

ان کے اندر پیدا ہوتی ہے ، ایسا انسہے جو   جانبہ اور انقالبی حرکت  مہ ہ عبادت اور 

  ۔دےاور زیاده ہی بڑھاخواب کونہیں کہ 
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یہ ہے کہ یہ مربع گھر ، اس وه جو چیز سب سے زیاده مد نظر ہے  میںحج آیات 

کا حج چار ستونوں اورچار درخشان تختیوں پر استوار ہے جو  " مثابۃ الناس " "قیاما 

خر میں آ ت ہے اور بار لھم " سے عللناس " "ھدی و مبارکا " "ویشھدوا منافع 

  ۔کی خاطر ہے لوگون فی ایام معدودات" کہ یہ بھی مصلحت" الناس"  هللا"ویذکروا اسم 

لوگوں کے لئے کے لئے ہدایت وبرکت۔ لوگوں ۔  قیام لوگوں کا ستون،  آخریتین 

ستون  " مثابۃ للناس" کہ خود چھ معانی پر مشتمل ہے اور بمقتضای  آخریاور منفعت 

نہا" الحج البیت" کے اسرار اور اہداف کو ت  د و ی سب مقصود ہے اور خقرآنبالغت 

  :  اس طرح سے خالصہ کر سکتا ہے 

  ملک حج: 

  ۔۔ مسلمانوں کے لئے ایک مستحکم اور گرانقدر پناه گاه ہے ١

گناہوں سے  اور  سے بچنے  حملہ ر خود پرستوں کے ۔ بے دینی، بے دینوں او٢

  ۔کی جگہ ہےکرنے توبہ 

ان سے متنبہ کر نے کی جگہ ہے یہ  ۔ مسلمان جن بہترین باتوں سے غافل ہے ٣

  ۔

خدا ساختہ وخدا خواستہ کہ  ،۔ خدا پسندانہ انسانی زندگی کی طرف بازگشت۴

و  عظمت  اس عظیم اسالمی اجتماع میں تجدید قوا کریں تاکہ  اسالمی  الس  پورے 

  ۔راستہ ہوں آ سے  بزرگی

۔ مسلمانوں کے سیاسی ، اقتصادی ، علمی، اخالقی اور عسکری امور کی ۵

  ۔تقویت اور تنظیم کے لئے ایک مرکز ہے 

پیاس ہے جو مسلمانوں کی  ہ مپر ایک چش هایان ذکر بند۔ اور ایک نمایاں اور ش۶

سانی زندگی کا شربت سے سیراب ہوناور ان ہ مبجھاتا ہے، تا کہ اس زندگی بخش چش

  ۔کریں  روح افزا نوش
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نعمت جو حج میں منحصر ہے اور ہر ملک کے حدود سے باہر  یہ تمام رحمت و

کی لوگون  اس خانہ خدا و ےئکو کہ جیسے بجا النا چاہیئے ، بجا ال ہے اگر مسلمان حج

ملک حج روز افزوں عالمی  تو زیارت کریں   عوامی عشق  کےساتھاور پسند  خدا 

ابھر کر سامنے پر افتخار حکومت اسالمی کی شکل میں ایک قدرت کا مالک ہوگا اور 

  ۔گا  آئے

  

پیمان باندھنے  اور عسکری عہد و ، علمیثقافتی  بیگانوں کے ساتھ اقتصادی، 

تیں اور ملتیں ایک دوسرے عظمت ملک میں مسلمان حکوم عزت و با اس  ؛کی جگہ

پیمان باندھیں اور اپنے برادرانہ اور دوستانہ تعلقات اور روابط صرف  کے ساتھ عہد و

" خدا کو مل جل کر یاد  هللاور صرف اسالم کی بنیاد پر استوار کریں ، " ویذکرون اسم 

ے ، اور علی الجماعۃ" اور اسالم ایک اجتماعی اور زندگی ساز دین ہ هللاکریں کہ " ید 

کے اوپر استوار ہے ، یہاں تک کہ یہ چیز خدا کی امداد می ہنگی وتعاون اور باہماہ

  ۔جو خدا سے ایک خصوصی رشتہ ہے  عبادت میں بھی ہے

ن  لمیااور ع حج البیت: زندگی کے شائستگیوں کی تکمیل کے لئے قیام کرنا ہے

  ۔برکت اور انسان کے لئے امن ہے و کے لئے ہدایت

اور بیت الناس کی جانب ایک حرکت  هللاکے ہمقدم بیت  هللاحکم خدا سے خلق 

ہے ، خدا اور لوگوں کی مصلحت کی خاطر، تمام  لوگوں کا  ہے کہ خانہ خدا اور 

  ۔کا خدا کی سمت ایک نمونہ ہے  جو زندگی ساز اور مردم پرداز ہے حرکات شائستہ 

صمیم کے ہمراه معنی وعمل کی مناسک حج زیاده تر الفاظ سے تہی، نیت اور ت

گزارش ہے اگر الفاظ  یاسالم ک پورے اور  میالن اور رجحان ہے   ایکلسل مس طرف 

ر معنی اعمال کی بجا اور اس کے بعد پُ  ہیں تو وه معانی کو یاد کرنے کاذریعہ ہیں

  آوری۔
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و  عرفاتطواف، سعی، وقوف  ،یہ چیز ہماری نگاہوں کے سامنے ہے کہ احرام

رمی جمرات، قربانی، حلق یا تقصیر، سارے کے سارے  ، مشعر الحرام ، بیتوتہ منی

  ۔اعمال اور اشاره ہیں 

عر فانی  بے عملی اور بیکارہے ، خود ایک فکری کام اور  ظاہراً وقوف بھی جو 

ان تمام حرکات میں تنہا جو ۔ مادگی زیاده اور خالص ہےآ ہے کہ عمل کے لئے  تحریک

  !ه لبیک کی صدائیں اور نماز طواف ہے اور بسالفاظ ہیں و

پوری  اور یہ خود ایک ظاہری اور باطنی راز ہے اور مستطیع افراد کے ہمراه 

ہے اور ان اقدار اور ارزشوں کی  ئش کے ساتھ پورے عالم اسالم کی نما آب وتاب

  ۔نمائش ہے جو صرف ملک حج کی نمائش گاه میں دیکھنے کو ملتے ہیں

خدا اور لوگوں کے گھر  ،زاد اور قدیمی گھرآانسان جو "بیت عتیق" ایہ مسلمان 

غیر خد اکی پرستش اور غیر  کی زیارت کرتا ہے، اس کو سمجھنا اور سوچنا چاہئے کہ

ہو، متعدد خداؤں کےخواہشات کے  گرد طواف نہ آزاد خدا کے گرد طواف کرنے سے 

  کرے اور صرف خدا کا طواف کرے اور بس!

لوگوں کی خدمت بھی خدا کے  کیوں کہر لوگوں کی خدمت میں ہو ہمیشہ خدا او

حکم سے خدا کی خدمت ہے ، خدا کی خدمت بھی صرف لوگوں کی مصلحت کے پیش 

  ۔نظر ہے 

لوگوں  ل خداؤں کی خدمت اورجھوٹے اور باط مت میںدخلوگوں کی  اس خدا 

 وا وہر ہو نہ ہو، خدا کا اسیآزاد   خدمتوں سےکہ نسناس کی خدمت ہے کے عالوه  

ہے ، یہ خدا آزاد وس سے ہ وا وہجو خدا کا اسیر ہے وه ہر طرح کی  کیوں کہ، کا وسہ

کا گھر ہے لیکن لوگوں کی مصلحت کی خاطر کہ خدا اور لوگوں کا گھرہے کہ  "ناس 

" " حج البیت" کے پرتو میں " الہ الناس"کے لطف سے نسناس کے شر سے رہائی 

  ۔پائیں 
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اسرار  جو ایک عالی زندگی کی تعمیر کرتا ہے اپنے اہداف و حجیہ خوبصورت 

عمل کے  معقول ترین چہره اور غیر  بد ہر سال اپنے  سے عمومی غفلت کے نتیجہ میں

  ۔ساتھ تکرار ہوتا ہے 

کا کھلونا بنا ہوا ہے  افراد کے ہاتھوں منفعت طلب افسوس  کے کچھ نادان اور 

 میں  لوگوں کے گھر کم خدا کے خالف،اور کہ ایک تجارتی گروه خانہ خدا میں ح

اور اسالم کے اس درخشان چہره کو   کے خالف سرگرم عمل ہے  مصلحت لوگوں کی 

  ۔ہے  قے آتی اس قدر سیاه اور تباه کر رہا ہے کہ ہر دیکھنے والے کو 

 افسوس"حج" مسلمانوں کی موجودیت کی سند اس وقت اور کافی پہلے سے ایک

ه اختیار کر چکا ہے، یا کچھ مفہوم اعمال کی صورت کہ ظاہری اور سفاک چہر جنگلی

  ۔اعتبار سے سے بھی درست نہیں ہے ، بازیچہ اطفال ہو کر ره گیا ہے

 ت کحر  اور  مکمل تحریک اسالم ہے ، اپنے  مکمل حقیقت میں   یہ حج جو 

مناسک کے ساتھ سمجھا جاتا ہےکہ اسالم حرکت اور فکر سے عبارت ہےایسی آمیز

  ۔بنیاد اور مایہ حرکت ہےہی پر ہے ، اور فکر بنیاد حرکت جو فکر کی 

حرکت اور فکر دونوں سے تہی اور اسالم کو مانوں نے ، لمس  اس حج کو ہم 

ج کی تجارت اور ح خالی کردیا ہے، خشک اور بے مغز اعمال میں تبدیل کردیا ہے

کہ مناسک حج خود ایک والے گروه کے لئے منفعت بخش بنا یا ہے، باوجودی نےکر

، ہر اس چیز سے جنگ جس کو خدا ہمیں سمجھانا چاہتا ہے ، پورے کامل جنگ ہے

کو ضائع کر کے پورے نمونہ  کامل     اسالم کا ایک کامل دوره ہے، کہ ہم نے اس

  ۔اسالم کو بے معنی کردیا ہے 

  

  حج ۔ حکومت اسالمیملک 
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ملک حج، جو ایک وقت میں اور ایک جگہ پر تمام مستطیع مسلمانوں کے 

، ، جس کا بادشاه خداقرآناجتماع سے تشکیل  پاتا ہےایسا ملک ہے جس کا قانون صرف 

 ومین ہیںصاور جس کے وزراء باره مع لین خاتم المرس حضرتکے وزیر اعظم  جس

  میں  کان مکہ تمام قوانین ، قانون گذاروں اور صاحبان منصب سے اس زمان و 

، منحصر جانتے ہیںمیں کے قیام  قرآنکرتے ہیں اور اس کو صرف کو سلب  لیت ومسئ

یہ ملک مسلمانوں کو عملی مشق کراتا ہے کہ ایک عالمی اسالمی حکومت کی جستجو 

ر بس ، اور تمام حدود اور قوانین دنیا پر حکومت کرے اوقرآن میں ہوں کہ صرف 

  ۔علیحده اور جدا ہوں

اس طرح کے پر افتخار اور پر اقتدار حکومت  یہ ہے "قیاما للناس" کے "ناس"

کی تأسیس کی خاطر جستجو کریں عملی وایمانی، مالی وجنگی اور پراگنده سیاسی او 

" کے پرچم کو زندگی هللا، محمد رسول هللا"ال الہ اال کر اقتصادی طاقتیں ایک ساتھ مل 

چوٹی پر لہرانے اور بلند کر نے کے لئے قیام کریں : قیام  " ناس"  کی سب سے اونچی

، بر خالف" نسناس"ملک حج سے مطرود اور دور کئے میں مدعو افراد : ملک حج

  ۔ہوئے

اور یہ ہے " مثابۃ للناس" کے اس پرچم کے زیر سایہ حق وعدالت اور عمومی 

اور بے عقلوں اور درنده صفت افراد کو ان  کریں ، پناه لیں اور پناه دیںامن و امان برپا 

  ۔کی راه دکھائیں

یہ ہے " مبارکا وھدی للعالمین" کہ برکت وہدایت ہےعالمین کے لئے تا کہ اس 

  ۔کے پرتو میں خود اور دوسرے ہدایت پائیں

ر میں اور یہ ہے "یشھدوا منافع لھم" کہ اس ملک حج سے خدا ور لوگوں کے گھ

حیات بخش ، زندگی ساز، غیرت بخش اور انسان ساز نعمتوں سےماال مال ہوں ۔ ۔ ۔ "و 

بان مہر  " کہ سب ملکر خد اکو یاد کریں ، خدا پرست لوگوں پر خدا بھی هللایذکرون اسم 

  ۔انسان خدا کے لئے ہےلہذا خدا بھی انسان کے لئے ہے  کیوں کہہے، 
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  ؟حج پر کیسے جائیں

فر صادق (ع) سے مروی ہے کہ جب حج کا اراده کرو  تو پہلے امام جع حضرت

ذکر سے پاک کرو ، حق  پنے دل اور تمام قوٰی کو ہر طرح کے حجاب اور ہر فکر وا

اموں کو اس کے حوالہ کردو کسے بالکل قطع رابطہ کرو، تمام  باطل کے شیدا ہو اور 

حکم اور تقدیر کرو  اور ا سکی قضا ،  و سکنات میں اس پر توکل اور اپنے تمام حرکات

  ۔رام اور تمام مخلوقات کو ترک وفراموش کر دو آ ، دنیا، راحت و کے سامنے تسلیم ہو

نہ ہوں، ہرگز توشہ، وسیلہ راحت ہمراه ہو  ہ  مذ تمہارےلوگوں کے واجب حقوق 

  یہی دشمن ہکہیں ایسا نہ ہو ک ، جوانی کی طاقت اوراپنے مال پر اعتماد اور تکیہ نہ ہو ،

، تاکہ جانو کہ خدا کی توفیق اور اس کی نگہبانی کے عالوه کسی  جائیںبن  وبال جان 

  ۔طاقت اور حیلہ وتدبیر نہیں ہے  ، کے لئے کوئی قوت

ہے، ساتھ  ماده ہو کہ گویا اس سفر سے واپسی کی کوئی امید نہیںآاس طرح سے 

ہر وقت والوں ، ہمنشینوں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ اور سلوک کرو ، 

� کی رعایت کرو، تمام اوقات میں ہر طرح کے ادب ،  ا واجبات الہی اور سنت رسول

 تمہیںایثار کی رعایت کرو ، جس کی  شفقت اور سخاوت و و صبر ، شکر، نعمت

  ۔م رکھوضرورت ہے اس میں دوسروں کو مقد

اجتماعی منافع اور شرائط کے  ، جو خدا خواه اور خدا راه ایک سفر ہےسفر حج

 ، خود    انانیت عالوه جیسا کہ گزر چکا ہے ، فردی شرائط بھی رکھتا ہے کہ اول 

  ۔اور خود راہی سے نکلنا ہے پسندی

یہ خود اور خودی سے خدا اور خدائی کی طرف ایک سفر ہے جو تم کو خودی 

ے ، یہ مرگبار زندگی ہی بناتا ہے، زندگی سے یکسانیت کو ختم کرتا آدمل کر سے نکا

تم گم ہو اور  جس نے تم کو خود میں الجھا رکھا ہےاور اس کے پر پیچ وخم وادیوں میں
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 حقیقت میں تم کو کہیں کا نہیں رکھا ہےاور تم سمجھتے ہو کہ تم سب کچھ ہو ، اس مرد

  ۔کو زندگی میں تبدیل کرنا ہے ه

 ئے تنے ہو تمہارےیہ خود اور خودی سے خدا اور خدائی کی طرف فرار ہےجو 

اور  ، خود خواہیپسندی گره کو باز کرتا ہےتا کہ خود  تمہارے پردے کو سوراخ اور

راه کو جو خود اپنے محور پر ایک دائره  تمہاریہو جاؤ  اور آزاد خود راہی سے 

تا ہے " ان ھذا لے جا خدا کی جانب استبراه ر منتہی ہوتی ہے ، آ کر ہےاور خود پر 

) یہ میرا سیدھا ١۵٣: ۶صراطی مستقیما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ" (

خدا کی  کیوں کہراستہ ہے لہذا اس کی پیروی کرو دوسری راہوں کے پیچھے نہ جاؤ 

  ۔راه سے بھٹک جاؤ گے 

جرت ہے ، اپنے شہر سے یہ اپنے گھر سے خدا اور لوگوں کے گھر کی طرف ہ

سے خدا اور لوگوں کے ملک کی  خدا اور لوگوں کے شہر کی طرف ، اپنے ملک

رنگ تم پر چڑھے اور لوگوں کے  انسانی ، تا کہ اس کے پرتو میں خدائی اورطرف

  ۔خدا کی راه کو طے کرو  ہو کر ہم قدم  ساتھ

  اور   تمہارےکہ تم کو  اپنے کام سے خدا اور لوگوں کے کام کی طرف ہجرت ہے

عالوه باہر نکالتی ہےاور ایک خدائی انسان بناتی ہے کہ خدا کے  ےکے خول س تدوئی

کہ تم کو خود دسے بیگانہ کرتی ہے، اور کیوں  کسی اور چیز کی طلب نہ ره جا ئے

  ۔ہے خدائے یگانہ سے مالتی ہے، غیر خدا سے بیگانگی اور خدا سے قرب ونزدیکی

اور خدا شناسی کی فطرت اور فکر پر  فہمی ے خدا خواہی ، خدا تم کو کہ خدا ن

پیدا کیا ہے ، تم زر ہو گئے، شکم وشہوت ہو گئے، کچھ اور ہو کر ره گئے، انسانیت 

یت سے تہی ہو کر ره گئے کہ ہر چھوٹے اوربے معنی غیر انسانی معنی کو آدماور 

وابستگیوں کےساتھ خدائی  راه  ال متناہی جگہ دی ، تم وزنی زنجیروں اور ر  اپنے اند

 ۔کو طے نہیں کر سکتے ہو
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پہلے قدم میں خود کے ، اس کے پہلے قدم میں احرام باندھتے ہیں هللاس سیر الی 

، ہوو پیدا کرو ، کم ہو جا ؤ تا کہ زیاده ککو ہر چیز سے پاک کرو ، گم ہو جاؤ تا کہ خود 

کیوں ہو جاؤ، آزاد کہ ہو جاؤ تاے اسیر ک کہ  پیروی کرو ، استاجاؤ اس کے بندے ہو 

  ۔انب سفر ہے جگھر کی آزاد " البیت العتیق" کہ

بھی کچھ نہیں ہو ، تمام تعلقات اور وابستگیوں کو وقت کچھ نہ تھے اور اس   تم

اور ہستی بیکراں سے  ست وبود سے فرار اختیار کروہ دو ،خیالی اور باطل  ختم کر

  ۔وابستہ ہو جاؤ

سفر آماده مستطیع ہو اپنے مال، جان ، عقل ، تن اور راه کے ہمراه کہ اس وقت 

"  کیوں کہاتھ تحقق بخشو ، س ی کو بندگان خدا کے ایک گروه کےہو تاکہ عظیم عہد الہ

 حج البیت من استطاع الیہ سبیال" ایک عمیق اور نہ ٹوٹنے واال عہد والناس للہ علی لو

  ۔کے لئے کیا ہے کہ حج البیت کریں  جو بندوں نے اپنے خدا سے خدا پیمان ہے

پہلے بندگان خدا سے اپنا حساب پاک وصاف کرو اور خدا سے بھی اپنا حساب 

خدا اور لوگوں کے گھر کی طرف روانہ ہو رہے ہو ،  کیوں کہپاک اور صاف کرو، 

چکا ہے، البتہ اس مرگبار زندگی سے موت، کہ خود آموت کا وقت ا تمہاریسمجھو کہ 

خدا پسندانہ انسانی زندگی سے پر ہو ، نہ یہ کہ آؤ ہے اور جس وقت واپس اصل زندگی 

بیگ سوغات سے پر ہو ، خود اپنی سوغات لے جاؤ تا کہ  تمہاراتم خود خالی ہو اور 

نہ خدا سے ، مدرسہ حج سے فارغ آؤ ، خدا کے گھر سے واپس آؤخدا ساختہ واپس 

ذریعہ قرار دو کا التحصیل ہو کر لوٹو نہ یہ کہ حج کے اعمال کو نا شائستہ کی صحبت 

اور حاجی کی دستخط سے رو مہر ا اب حج کی  ، تا کہ جو کچھ حج سے پہلے حرام تھا

خدا اور بندوں سے طلبگار بھی ہو کہ حج کر آن مزید بر  ئےتصدیق سے حالل ہو جا

  !ہو آئےواپس  کے
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موت ہے ، موت سے پہلے موت کی مشق ہے، اور سرا پا  ی"حج" خود اختیار

حیات اور تجدید حیات ہے کہ: "موتوا قبل ان تموتوا" بے اختیار موت سے پہلے اپنے 

  ۔فر حج سے پہلے وصیت کرو ساختیار سے مرو ، یہی وجہ ہے کہ حکم دیا گیا ہے کہ 

 کیوں کہشانی اور عالمت ہے ، نہ اشرافی، اور عمومی ن انسانی "حج" ایک 

استطاعت مالی، ثروت کے معنی میں نہیں ہے بلکہ زندگی کے کم سے کم مخارج کے 

ساتھ جمع کر سکنے سے عبارت ہےکہ پہلے پیاده لوگوں کو دعوت دی گئی ہےاور اس 

  ۔مذکور بھی نہیں ہے   کے بعد لنگڑے شتر سواروں کو  اور اس کے بعد 

الحج یاتوک الناس  ب اور دوسرے سوار بہتر وسائل کے ساتھ کہ: "و اذن فی 

)لوگوں کے درمیان اعالن کرو ١٢: ٢٧رجاالو علی کل ضامر یاتن من کل فج عمیق" (

ئیں پیاده اور لنگڑے اونٹوں پر سوار ہو کر اور بس، گویا ثروت آ پاس  تمہارےکے 

دولت  قیقت یہ ہے کہ استطاعت کو مال واور ح الیا گیا ہے خاطر میں نہیںکو  مندوں

  ۔توانائی میں مضمر جانا ہےکہ کم سے کم پیاده روی ہے کم سے کم سے 

   

  عبادت حرکت:

حج جو سرا پا حرکت ہے ، ایک انقالبی اور حرکتی عبادت ہے،فکر کی بنیاد، 

د سے ایک عملی اسالم ہےکہ تم کو حرکت صاور انقالب کے مق عقل وعلم کی اساس

ہر طرح کی حرکت اور نعمت سے لبریز ایک حرکت ، نہ  کا درس دیتا ہے هللالی 

، بد ترین اور اس کے لوگ بھی  تفریح اور تفنن طبع کے لئے کہ اس کی ہوا بدترین ہوا

میں سب آپس ہے کہ    ،نمائشگاهاسالمی  اقدار کی  لیکن اس کا اجتماع محشر اکبر اور 

کی جانب ہے ، اس خدا کی طرف جس ذات  یت حرکت بےنہا یہ مل کر ایک ہو جائیں

، لہذا تم مدرسہ حرکت حج میں سیکھتے ہو نہیںنہیں، جس کا کوئی ہمتا انتہا کی کوئی 

حرکت ہے اور حرکت بسوی حقیقت، نہ کوئی وقفہ ہے اور نہ کوئی  کہ اسالم سراپا

اس حرکت  نہیں کرتی کہمنع  سے "هللا،یہاں تک کہ موت بھی تم کو اس "سیر الی تاخیر
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کے نتیجہ میں وہاں پر بھی حرکت میں ہو بے نہایت تک حرکت میں ہو ، اور خدا بھی 

بے نہایت ہے، بلکہ اس راه کو طے کرنے کا  کیوں کہے ہاس حرکت کی نہایت نہیں 

تک آنا خدا راز ہے، خدا سے مرنا اور نہ خدا میں باقی رہنا، اور نہ خدا کی طرف 

تی یا ذاتی ، کعبہ صافرب معنوی اور معرفتی ہے نہ مپہنچنے تک"وصول"اور تنہا ق

ہے کہ  رمز کا مرکز ہے هللابلکہ عبادت حرکت الی  بھی کوئی اس کی جایگاه نہیں ہے

سب کچھ اور  ؛ مرنا تمہارااور  ٹھرناجینا، اس دنیا میں  تمہارا، "ہو  هللاہمیشہ "فی سبیل 

خدا کی رہنمائی کے عالوه کہ " بھی سبیل االنسان ہے راه مصلحت انسان  هللا"سبیل 

" "بیت الناس "ہے کہ خدا کوئی چیز اپنے لئے نہیں هللانہیں ہے ، جیسے کہ "بیت  ممکن

کمیل کرے ، کوئی ت"حمد"ہے ، اس میں کوئی نقص نہیں ہے جس کی  کیوں کہچاہتا ، 

  ۔ن ہوحالت انتظار نہیں رکھتا کہ حیران وپریشا

  

  حج وعمره:

شده قصد کی حساب شده اور خدا ہیں کہ حج البیت خانہ چکے پہلے بیان کر 

کہ ہر ایک میں زیارت خانہ  عمره دونوں "حج البیت" ہیں بر این حج وبنا زیارت ہے، 

ان  دونوں کو شامل ہے مگر یہ کہ خدا اصلی رکن ہے ، جس جگہ حج یا حج کہا جائے

ص پر کوئی قرینہ اور گواہی موجود نہ ہو ، جیسے کہ اختصاکے ں سے کسی ایک یم

) یا کوئی دوسرا قرینہ ہو جیسے " ١٩۶:٢ایک ساتھ ذکر ہوں "و اتموا الحج والعمرة �"(

اس  یوم الحج االکبر"کہ حج اکبر وہی ہے جو وقوفین اور منی پر مشتمل ہے، اور 

 لیکن"عمره"ضمن میں عمره کی طرف اشاره ہےکہ حج اصغر ہے ، یہ "حج" کے

صرف عمره کو شامل ہےاور حج کو شامل نہیں ہے جیسے کہ اس کے معنی سے بھی 

ان کا رکن زیارت کعبہ ہے  ظاہر ہے، خالصہ حج وعمره دونوں اس بات میں کہ

  ۔اور عمره حج اصغر ہے نگ ہیں، بجز اس کے کہ "حج" حج اکبرہماہ
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 یں شامل ہ و کیا ہے دونوں کبر این ادلہ وجوب الحج کہ بال قید اس کو واجب بنا 

 کہ یا تمتع ہے یا ، "حج اکبر" یا تمتع ہے، یا قران یا افراد، اور "حج اصغر"یعنی عمره

  ۔مفرده

کہ عمره تمتع کا مجموعہ ہے اور اس کے بعد اس کا حج تنہا حج کے  "حج تمتع"

ر اس کا ں میں انجام پاتا ہے : اس کا عمره اول شوال سے نہم ذی الحجہ تک ، اوہینوم

  ۔بیان ہوگی جو خر ذی الحجہ تک اس تفصیل کے ساتھ آ حج نہم سے 

خر ذی الحجہ آمانے کے دوسرے حصہ میں : نہم سےاس ز افراد" "حج قران یا

پہلے یا بہتر ہے اس کے  تک ،لیکن اس کے عمره مفرده کا کوئی معین زمانہ نہیں ہے،

ہتر یہ ہے بلکہ ب یا زیاده فاصلہ سے یا بال فاصلہ  کے بعد انجام دیا جائے تھوڑے  حج

  ۔بعد بال فاصلہ انجام دیا جا ئےکے حج  و  کہ اس ک

کا صحت کے لحاظ سے کوئی معین زمانہ نہیں ہے ، صرف اس  "عمره مفرده"

ی زمانہ میں صحیح صکی استطاعت رکھتا ہےحج کے اختصاحج شخص کے لئے جو 

  ۔نہیں ہے 

  

  ادلہ وجوب حج وعمره:

کو حج کے بعد  عمره آیتہیں کہ تیسری آیتیں حج اور عمره کے بارے میں تین 

عمره  کہ کل مال کر حج و دونوں کو لفظ حج سے یاد کرتی ہیںآیتیں اور دوسری دو 

  ۔دونوں کے وجوب کو ثابت کرتی ہیں

ِي ِببَك�َة ُم�َارَ ۔ "١ ن� ��و�َل بَ�ٍْت ُوِضَع ِ�لن�اِس �َ��
�
�ْرَ ًاك َوُهًدى  ا

�
��ِه   َوَمن َدَ�َ�ُ َاكَن �ِٓم�ًا  اِهميَ  �ِّلَْعالَِمَني ِف�ِه �َٓ�ٌت بَِ�ّ�َاٌت م�قَاُم ا َوِ�ل

لَْیِه َسِ��ًال 
�
تََطاعَ ا �اِس ِحج� الْبَ�ِْت َمِن اس�ْ ن�   َوَمن كَفَرَ   �ََىل الن

�
  )٩٧اور  ٩٦: ٣"(�َه غَِين� عَِن الْعَالَِمنيَ ا�لہفَا
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�تُوَك رِ ۔ "٢ �َ ّ َضاِمرٍ  َو��ِذّن ِيف الن�اِس ِ�لَْحِجّ ی ّ فٍَجّ َمعِیٍق ِلّ�َْشهَُدوا َم�َاِفَع لَهُْم َویَْذكُرُ   َ�اًال َو�ََىلٰ ُلكِ �تَِني ِمن ُلكِ �ِه ِيف ا�لہوا اْمسَ  یَ�

ْعلُوَماٍت �ََىلٰ َما رَ  ٍم م� امِ  ����   )٢٧: ٢٢" ( ِمْهنَا َو��ْطِعُموا الْبَا�َِس الَْفِقريَ فَُلكُوا   َزقَهُم ِمّن َهبِميَِة اْ��نْعَ

وا الَْحج� َوالُْعْمرَ ۔ "٣ ��هِ  َو��ِتم� ْن ��ْحِرصْ   َة �ِل
�
تَ�َْرسَ  فَا   )١٩۶: ٢" (ِمَن الْهَْديِ   ُمتْ فََما اس�ْ

شامل  کو وں نے زیارت خانہ خدا کو کہ حج وعمره دونوںآیتحج کی اولین دو 

ہے ،واجب کیا ہے، اور جو شخص حج وعمره میں سےجس کی بھی استطاعت رکھتا ہو 

کے  کہ حج تمتع جو عمره پر مشتمل ہےعمره  اس کےوہی اس پر واجب ہے ، بجز 

جو    ہے، لیکن عمره حج سے کفایت نہیں کرتا مگر اس شخص کے لئے لئے کافی ہوتا

  ۔ے لئے مستطیع ہو کبھی مستطیع نہ ہو اور صرف عمره مفرده ک

عمره بھی حج  "حج اکبر"سے بخوبی سمجھتے ہیں کہآیہ  جیسا کہ گزر چکا ہے

مناسک  وعمره کے عالوه ان کی قسموں کے ساتھحج ہم  کیوں کہہے، لیکن حج اصغر، 

اصغر"ہے اور ادلہ وجوب حج تمام اقسام حج حج نہیں رکھتے ہیں، لہذا ناگزیر عمره "

  ۔اقسام عمره:"حج اصغر" کو شامل ہے"حج اکبر" کو اور تمام 

روایات نے بیک زبان حج وعمره دونوں کو  ںاور اس کے حاشیہ می آیاتیہاں پر 

کے بعد کرتی ہے :"واتموا حج جو عمره کا ذکر  آیتتیسری  خصوصاً واجب کیا ہے،

خدا کے لئے انجام دو ، کہ  کے ساتھ تمام وکمالکو الحج والعمرة � جمیعا"حج وعمره 

اوامر کو شامل ہےمگر اس جگہ  حج کو واجب کرنے والے عمره حج کے پہلو میں

اس قبیل سے نہیں ہیں،بلکہ  آیاتکو علیحده اور جدا کر دے کہ  جہاں کوئی قرینہ عمره

  ۔بطور اطالق وتصریح عمره کو حج کی طرح واجب کیا ہے

صادق(ع)  حضرتمیں کی صحیح   بن عمارمعاویہ  ۔ منجملہ چند اخبار ، خبر ١

کہ عمره لوگوں پر اسی طرح واجب ہےجس طرح مستطیع افراد پر حج ہے مروی  سے 

خدا وند متعال فرماتاہے:"واتموا الحج والعمرة �" میں نے کہا اگر  کیوں کہواجب ہے، 
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د عمره مقصوکہ اہر ہے ظعمره ہو اور حج تمتع بجا الئے کافی ہے ؟ فرمایا: ہاں! اور 

  ۔رکھتا کہ عمره تمتع خود اپنے سے کفایت کرے ںہ معنی نہیمفرده ہے ورن

صادق(ع) کے پاس میں  حضرتعمر بن اذینہ نے کہا :  خبر حسن میں ہے کہ

یا:"و � علی الناس حج البیت " آ جواب اس طرح تو کے بارے میں لکھا  نے چند مسائل

سوال کیا ، مقصود حج وعمره دونوں ہیں کہ دونوں واجب ہیں، تم نے کے بارے میں 

ج والعمرة" کے بارے میں دریافت کیا، ان کے اتمام سے مراد ان ح"و اتموا ال آیتاور 

کبر" کے بارے میں "الحج اال آیتاور  نجام دینا اور محرمات احرام سے دوری ہے ،اکا 

جمرات اور حج اصغر عمره ہے ،  دریافت کیا ، حج اکبر عرفہ میں وقوف ہے اور رمی

"واتموا  آیتصادق علیہ السالم سے  حضرتاور موثقہ یعقوب بن شعیب میں ہے کہ 

کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ اگر کوئی عمره تمتع کو اس کے  الحج والعمرة � " 

بجائے عمره مفرده کافی ہے؟ فرمایا: پیغمبر خدا نے اپنے  توکے ساتھ انجام دےحج 

  ره)م(وسائل باب پنجم، ع  ۔اب کو اسی طرح حکم دیا ہےاصح

سے استناد کرتے  آیاتاور ان  ہیں کلمہاور کل مالکر اس بات کی روایات متفق ال

وتردید  ککی طرح واجب جانا ہےاور کسی شحج ہوئےعمره کو بصورت استطاعت 

  ۔کی کوئی جگہ نہیں چھوڑی 

اور حج حج قران عمره کو بھی عمره تمتع یا عمره مفرده سے تخصیص دینا 

و احادیث میں بالکل کوئی دلیل نہیں ہے ، بلکہ ظاہر  قرآنافراد کے ساتھ اس کے لئے

  اور چند روایات کے بر خالف ہے ۔  حاشیہ تمام آیات وصریح 

بھی  اور جس طرح سے اقسام حج وعمره میں اختالف ہےان کی استطاعت میں

متع کہ عمره تمتع پر تفقط یا حج  سے دور ہیں مکہفرق ہےان لوگوں کے لئے جو 

والوں کے لئے یا  مکہمشتمل ہے، یا عمره مفرده جو حج کے بغیر واجب ہوتا ہے اور 

ان لوگوں کے لئے فقط حج قران یا افراد یا عمره مفرده یا تنہا  سے نزدیک ہیں مکہجو 

  ۔تا ہے ایک واجب ہوکوئی ان میں سے 
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  عمره کے حوالہ سے چند مسائل:

اگر حج کی استطاعت نہیں رکھتا ہے لیکن عمره مفرده انجام دے سکتا ۔ ١مسئلہ

ہے واجب ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے عمره پر جائے، اور اگر مستقبل میں حج کی 

استطاعت پیدا ہو گئ تو  واجب ہے کہ حجۃ االسالم بجا الئے، اگر اس کا حج قران یا 

اور اگر حج تمتع ہے  ہو جائے گا  مہ ہے تو وہی پہلے واال  عمره اس میں ضمیراد اف

کفایت نہیں کرے ہےضمیمہ   کا حج تمتع  پہلے واال عمره مفرده ، عمره تمتع سے کہ 

  ۔گا 

کے نزدیک رہنے والے اگر صرف حج افراد کی  مکہوالے یا  مکہ۔ ٢مسئلہ 

، جس کی تو حجاستطاعت رکھتے ہیں نہ عمره، یا عمره کی استطاعت رکھتے ہیں نہ 

اور اگر بعد میں دوسرے کی بھی   کی استطاعت رکھتے ہیں اسی کو انجام دیں گے

  ۔استطاعت ہوگئی فقط اسی کو انجام دیں کافی ہے

اعت رکھتے تمتع کی استطحج اگر صرف  سے دور ہیں مکہجو لوگ ۔ ٣مسئلہ

، ان کی تکلیف دونوں کی استطاعت کے تکمیل سے پہلے عمره ںہیں عمره تمتع کی نہی

واجب  تو مفرده ہے ، کہ اگر بعد میں حج وعمره تمتع دونوں کی استطاعت پیدا ہو گئی

  ۔ہے انجام دیں 

۔ جیسے کہ حج اول مستطیع کے لئےحجۃ االسالم  ہے عمره اول بھی ۴مسئلہ 

ترک حج کی صورت میں سے اس کے لئے عمرة االسالم ہے ، اور جس طرح 

استطاعت کے باوجود یہ تکلیف اس کی گردن پر ہے اور مرنے کے بعد اس کے اصل 

نیابت کی  بھی اس کے اصل مال سےمیں ، اسی طرح عمره گی پائےمال سے انجام 

  ۔جائے گی
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نہ واجب، ہے ۔ اگر حج کی استطاعت رکھتا ہے موسم سے پہلے جائز ۵مسئلہ 

کہ عمره مفرده انجام دے شرط یہ ہے کہ انجام عمره اس کو حج کی استطاعت سے 

ساقط نہ کردے ، اس صورت کے لئے عمره جائز نہیں ہے اور واجب ہے کہ حج کی 

  ۔چائے رکھے ب ممکناستطاعت کو موسم حج تک بحد 

۔ اگر فی الوقت صرف عمره مفرده کی استطاعت رکھتا ہو لیکن اگر ایک ۶مسئلہ

مستطیع  آئندهحج تمتع کے لئے بھی مستطیع ہو جائے گا ،  اورلےکر صبر  یا چند برس 

تمتع بجا الئے،  حجہے تا کہ  کر سکتاصبر  ظاہراً میں ہونے کے اطمینان کی صورت 

آیت  کیوں کہفعلی بعید نہیں ہے بلکہ احوط ہے ،  وجوباگر چہ عمره مفرده کا 

استطاعت حج فی الوقت  اس کے بارے میں عمره  کو واجب کرتی ہے کہ حج اصغر 

ہے ، یہ  حج تمتع عمره مفرده کے وجوب فعلی کو مانع نہیں آئندهہے ، اور استطاعت 

م اطمینان استطاعت کے حوالے سے اطمینان ہو اور عد آئندهاس صورت میں ہے جب 

  ۔ہے مفرده کے وجوب فعلی میں کوئی شک نہیںمیں عمره کی صورت 

۔ اگر خود عمره مفرده کے لئے توانائی مالی نہیں رکھتا ہے ، اگر نیابت ٧مسئلہ 

حج یا عمره انجام دے ، خود کے لئے بھی عمره واجب ہو جائے گاکہ خود حج یا عمره 

میں سے ہرایک کی نیابت عمره مفرده کی استطاعت ہے مگر یہ کہ کسی وجہ سے خود 

  ۔نہ ہو  ممکنکے لئےعمره کا بجا النا 

ہے واجب ہے کہ  مقدمہ۔ چونکہ حج یا عمره کی نیابت عمره مفرده کا  ٨مسئلہ 

اپنی شان کو محفوظ رکھتے ہوئےخو د کو معرض نیابت میں رکھے تا کہ خود اپنے 

سکے، اور جیسا کہ استطاعت کی بحث میں  ال مفرده بجا هلئے اس وسیلہ سے عمر

ہے ، اسی  نہیںرکھنے میں منحصر  یعرض کریں گے حج یا عمره کی استطاعت مال

کے  و حرجہ مقدمات کے ساتھ، البتہ عسر ممکنقدر کہ خود کو پہونچا سکے اگر چہ 

کے لئے نیابت قبول کرے اگلے  حجیا   بغیر ،مستطیع ہے، لہذا جو شخص عمره مفرده 

مستطیع ہو سکتا ہے اس کے لئے نیابت قبول کرنا یہاں  والے برسوں میںآنے برس یا 

  ۔دو کرنا واجب ہے  کہ شرائط کے ساتھ نیابت کے لئے تگ و کت
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۔اگر حج کے موسم میں بدنی یا راہی یا شرعی توانائی حج کے لئے نہیں  ٩مسئلہ 

سکتا ہے ،  رکھتا ہے لیکن مالی توانائی رکھتا ہے، غیر موسم میں عمره مفرده بجا ال

ی کو نائب بنائے مگر یہ ہے خود عمره بجا الئے ، اور حج کے لئے بھی کس ممکناگر 

کے برسوں میں مانع برطرف ہونے کی امید رکھتا ہو ، اور اگر کوئی امید نہیں  آئندهکہ 

 ظاہراً رکھتا اگر اس کا مال حج و عمره دونوں کے لئے اصالۃ یا نیابۃ کافی نہیں ہے ، 

  ۔دونوں واجب ہے  ظاہراً نیابت حج مقدم ہےاور اگر کافی ہے جیسا کہ عرض کیا 

اصطالح میں حج اکبر کہ ۔ استطاعت کے حوالہ سے کلی طور پر حج ١٠مسئلہ

 ہے ، عمره پر کہ حج اصغر ہے، مقدم ہے، اوراصالت کو بھی نیابت پر تقدم حاصل ہے

اور اسی طرح فعلی حالت بھی اجتماعی یا ظنی یہاں تک کہ یقینی حالت پر مقدم ہے ، 

مفرده کی استطاعت رکھتے ہیں واجب  بر این جو افراد موسم حج سے پہلے عمرهبنا 

بلکہ جائز نہیں ہے کہ استطاعت موسمی کے انتظار میں عمره مفرده کو ترک کریں ، 

کے انجام دینے  آئندهمگر یہ کہ موسم سے پہلے مستطیع حج ہو کہ عمره فعلی یا حج 

نے کے انتظار میں حالت آ نہ ہونے کی صورت میں ، واجب ہے ، موسم  ممکنکے 

نہیں ہےیا عسر یا حرج  ممکنجانا محفوظ رکھے  اور اگر  مکانعت کو حتی االاستطا

حجۃ االسالم  امکانورت صب ہے واجب ہے فی الوقت عمرة االسالم کو اور پھر بعد میں

  ١۔کو انجام دے

اس اصل کی رو سے بہت کم  کوئی باقی بچ سکتا ہے جو عمره مفرده کے عہد 

آبرو یا شأنی یا  استطاعت بدنی،یا راہی یا شرعی وجوب سے باہر ہو ، مگر وه لوگ جو

  ۔نہ رکھتے ہوں ی  کی نیابت میں عمره انجام دینے کیا ان 

                                                        

ان دس مسئلوں میں کہ بناء وجوب عمره مفرده ہے تمام مراجع تقلید اور علماء شیعہ نے وجوب قطعی   ۔ ١

یا احتیاط واجب یا استحباب مؤکد کے درمیان اختالف کیا ہےکہ قرآن یا حدیث کی طرف رجوع کرنے  سے حکم 

  ۔ہے وجوب قطعی ہے ، لیکن جنھوں نے واجب بھی جانا ہےان مسائل کو بیان نہیں کیا 
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فوج کے پہلے   اد کرنا ہے آباور  عمره جو تعمیر کے معنی میں: ملک حج کو 

کی طرح حج کے عظیم اجتماع کے لئے زیادتر لوگوں پر واجب ہے تا کہ خود  دستہ

از ب  راه  مستطیع نہیں ہیں  سارے ان لوگوں پر جو گمان کرتے ہیںبہت   حج کے لئے 

اس ملک خدا خواستہ اور خدا ساختہ کو خدا کے شائستہ بندے ہر گروه  اور اصوال ہو،

لیں تاکہ کافروں کے استعمار ،روباہوں کے استعمار، نمرودیوں  غوش میںآسے اپنی ا

  ۔کے استبداد اور ان کے سود جوئی سے امان میں ہو

  

  استطاعت:

ہےایک نامانوس اور بال  مقدمہیہ استطاعت جو خود وجوب حج وعمره کے لئے 

دلیل تفسیر سے  مستطیع افراد کے ایک گروه پر خود وجوب حج کے موانع میں سےہو 

  ۔گئی ہے 

"یأتوک رجال وعلی  آیت ہ م:" من استطاع الیہ سبیال " نے بالخصوص، بضمیآیت

کل ضامر"حج کی طرف کسی راه کے رکھنے یا پانے کو اس کے وجوب کی شرط جانا 

سے خالی ہو ، تحمل ناپذیر مشقت نہ ہو اور زندگی کو بے  و حرجعسر  طبعاً ہے ، کہ 

ہے، معیا ر زمان  ہ مذاس سفرکا ال طبعاً سامان نہ کرے، مگر اس قدر سختی کہ و سر 

ل یا سوار ہو کر حج پر جاتے تھے ، نہ اس وقت کہ ناز وراحت ہےکہ پید آیتنزول 

عسر یا حرج ہے لہذا استطاعت نہیں گےکہ  کازمانہ ہےکہ تھوڑی سی زحمت سے کہیں

ہے؟ نہیں!بلکہ اس راه اور اعمال حج کی توانائی ، نہ طاقت فرسائی کہ "سبیل" راه 

نی، بدنی، یا عقلی وروحی، مکا   ہے خواه راه مالی یا راه حالی، خواه  اه سان رآ نشیب 

  ۔ہے کا الذمہ  حج البیت   کہ مقدمہاور خواه کوئی بھی راه اور 

، البتہ ہیںوطاقت فرسا نہیں   حرجاس میں کوئی    اگر یہ تمام راہیں ہموار ہیں، 

استطاعت کے زمانہ نزول کے معیار کے مطابق، ان حاالت میں حج یا عمره یا ان آیہ 

  ۔وئی ایک تم پر واجب نہیں ہے دونوں میں سے ک
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پاس ہونا شرط اصلی نہیں ہے ، اور تنہا کا استطاعت میں مال یا وسیلہ سواری 

لوگوں کے لئے وجود  " زاد وراحلہ" شرط وجوب ہے کہ اس کے عالوه نہ کر  ان

راحلہ مضمر ہے ، اور نہ پیغمبر  سکتے ہوں ، ورنہ نہ لفظ استطاعت میں وجود زاد و

استطاعت، اور برخالف خصوص  آیہشرط ، بر خالف عموم کوئی ایسی  نے ائمہاور 

میں تنہا قرآن نگ اور حاشیہ ہماہ"یأتوک رجاال " رکھی ہے ، بلکہ برعکس  آیہ

استطاعت کو اس راه کے طے کرنے کی توانائی اور انجام دینے کے معنی میں جانا ہے 

  ۔

کو انجام حج کے لئے  مکنم"ومن استطاع الیہ سبیال "نے ہر راه اور وسیلہ  آیت

ام دینے کی طاقت شرط جشرط وجوب جانا ہے، جیسا کہ ہر تکلیف میں اس کے ان

  ۔وجوب ہے 

نے پیدل چلنے والوں کو ،جن کا ذکر لنگڑے اونٹوں پر سوار ہونے  آیتدوسری 

مار کیا ہے کہ: شں سے یوالوں سے پہلے ہے حج البیت کی استطاعت رکھنے والوں م

"واذن فی الناس بالحج یأتوک رجاال وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق "یہاں پر 

کے وجوب کو دنیا  حج م اور اس کے بعد پیغمبر خاتم کو حکم ہوا کہراہیاب حضرت

 تمہارےئیں آ تاکہ  لوگوں کے درمیان "الناس"کریں اور اعالن  والوں تک پہونچائیں

ئیں ہر دور دراز مقامات سے تا کہ فائده آ پاس پیدل چلنے والے اور شتر الغر پر 

  ۔اٹھائیں

ئیں ، آہے : پیدل چلنے والے فرمایا: " یأتوک رجاال"جو نتیجہ امر ہے ، پس امر 

  ۔خبر نہیں ہے کہ "یأتوک رجاال" ہے کسی وقت وجوب پر داللت نہ کرے 

دل چلنے والےاور سوار ہونے حکم دو پی ماموریت یہ ہے کہ عوامی  عالمی اور 

اس بات میں صریح ہے کہ  آیتئیں اور دوردراز عالقوں سے اور بیشک یہ آوالے 

ان کے فہم  کیوں کہنے بھی یہی سمجھا ہے  ائمہوسیلہ سواری شرط وجوب نہیں ہے ، 

  ۔ہے قرآن  مہوادراک کا سرچش
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واجب الحج  ئی رکھتے ہیںیہاں پر نہ تنہا ان لوگوں کو جو پیدل چلنے کی توانا

ہوا ہےاور اس  آغازاستطاعت رکھنے والوں میں شمار کیا ہے، بلکہ انہیں سے سخن کا ا

کے بعد لنگڑے اونٹوں پر سوار ہونے والوں کا ذکر ہے اور بس! گمان نہ ہو کہ حج 

  ۔مالداروں میں منحصر ہےیا ان کو دوسروں پر سبقت وبرتری حاصل ہے 

شامل ہے، خصوصی کو استطاعت جو بطور عموم پیدل چلنے والوں  آیہیہاں پر 

: "جوشخص حج البیت کی جانب گامزن ہو سکتا   ہے کو شاملطور پر ان لوگوں 

ہو"عقلی، عرفی، شرعی، بدنی، مالی ، راہی اور عرضی توانائی اور ہر طرح کی 

ہے ہ  مذکا الحرج کے بغیر اس عظیم فریضۃ الہی کے انجام دینے  توانائی جو عسر و

  اور بس!

جیئے : اور خدا کے پر توجہ کی مہ تفسیری ترجکے  آیتمزید توضیح کے لئے 

"حج البیت" خانہ خدا کی مخصوص ومقصود زیارت ان لوگوں ہ ملئے ہے لوگوں کے ذ

تی اور صافپر جو ان کی طرف کسی راه کی توانائی رکھتے ہیں: گھر کی طرف راه م

انجام دینے کے لئے راه عملی، کہ راه مالی اور سالمت اس کے گھر کے مناسک کو 

اور اس   اور دیگرراہیں بھی مقصود ہیں جو شخص اس فرمان الہی سے سر پیچی  بدنی

  ۔سے بےنیاز ہےاس کا انکار کرے، تو خدائے عالمیان 

فرمایا: کوئی راه اس کی طرح رکھتے ہوں کہ "حج البیت" کی توانائی بھی شرط 

البیت کو طے کر نے کی بھی توانائی ، دونوں توانائی خواه عقلی ہے اور راه حج 

وبدنی، خواه مالی وعرضی، خواه شرعی وعرفی، ساری کی ساری توانائیاں شرط 

کا انجام دینا  سے مناسک حج ہاس راه کا طے کرنا اور کسی وسیل وجوب حج البیت ہیں

کہ موضوع استطاعت  کی طرف، اور نہ یہ ، دوسری اصل ہےاور راه فقط راه ہے اس

  ۔رکھتی ہو  حقیقت    میں 

  

  استطاعت : فردی ۔ اجتماعی:
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نگری۔ دو طرح کی ہے :  کہ حج کی توانائی ہے نہ کہ ثروت وتواستطاعت ۔

استطاعت اجتماعی جو  سارے لوگوں پر ہے کہ ہر سال ایک چشم گیر اور کافی گروه 

میں شرکت کریں ،  یہ مرکز اور  حجکی صورت میں اس عظیم اسالمی انجمن : ملک 

و  مل   مکپناه گاه ،رمز وحدت واستقالل قدرت، رمز یکجہتی و عزت وعظمت، اس کو

اسالم کے اصل مرکز پر اپنا  راستعمارکاف کہیں ایسا نہ ہوکہ     خالی نہ رہنا چاہیئے 

قبضہ جما لیں، اور اگر لوگ کعبہ کو ترک کردیں اور اس پر اثر سفر کو اپنے سفروں 

 اسالمی حکام کا فریضہ ہے کہ ان کو مجبور کریںتو کے لئے سر مشق قرار نہ دیں 

یا کوئی دوسرے موانع سے  ہو جائیںاور اگر کچھ شائستہ افراد تہی دست یا بیمار 

 ٢کیا جائے زاد راه عطا سےالمال ان کو بیت   مکانواجب ہے حتی االتو ہو جائیںچار ود

اور یہ خود مسلمین عالم کے ساتھ دائمی روابط وہمبستگی اور وحدت واتصال کا موجب 

کہ ہر سال حج پر جانے والے افراد کا علم سب کو ہو ، یا بہتر ہے کہ کہیں : اس  ہے 

 مختلف حکومتیں کیوں کہیگانگت ہے ، کی ھ حکومت اسالمی سعادت کے سات مہ ذکا ال

الح رکھتی ہیں بہت دشوار یا ناشدنی ہے کہ ایک صسیاست اور م، جو گوناگوں قوانین 

  ۔فکر اور ایک ہدف کے ساتھ حجاج کی ضروری تعداد کا لحاظ اور خیال رکھیں

 ہے  ٣وجوب کفائی اجتماع کو بیان کرتی دسیوں حدیثوں کے درمیان جو حج کے

جملہ جو نہایت مختصر اور مفید ہے  آخریامیر المومنین علی علیہ السالم کی وصیت کا 

فی حج بیت ربکم ال تخلوه فانکم ان ترکتموه لم  هللا هللاکہ فرمایا: "  ذکر کر رہے ہیں

کیوں تنظروا" خدارا، خدارا، اپنے پروردگار کے گھر کی زیارت کو فراموش نہ کرو 

   تمہیںدشمن تو کر دوگے اور اس کو خالی چھوڑ دو گے  کاگر اس زیارت کو تر کہ

  ۔لت نہ دیں گے ہم

                                                        

، حضرت امام صادق(ع) سے مروی ہے کہ : اگر لوگ حج کو ترک کریں واجب ہے ١۵،ص١وسائل الشعیہ،ج ۔ ٢
بیت  تو پر جانے کے لئے آماده کرے اور اگر بے بضاعت ہوں ج  والی حکومت: زمامدار حکومت اسالمی ان کو ح

  المال سے ادائگی کرے
کعبہ مکرمہ قائم ہے دین بھی قائم  مروی ہے جب تک حضرت صادق(ع)سے ۵،ح١١۴،ص٨وسائل الشیعہ ،ج ۔ ٣

چاہیئے ، برپا ہو یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے پتھر ایک ناوپائدار ہے، اس معنی میں کہ جس طرح حج کو برپا ہو 
  دوسرے پر جیسے چنے ہوئے ہیں باقی رہیں اور ان کو کوئی نقصان نہ پہونچے ، 

مہلت ان پر  بےالم سے مروی ہے : اگر لوگ حج کو تر ک کردیں ایک دوسرے حدیث میں امام صادق علیہ الس
  عذاب نازل ہوگا
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ہیں کہ اگر مسلمانوں کی نابسامانی اور آہنگ اور یہ دشمن اسالم ومسلمین سے ہم 

حج ۔ البتہ اپنے شرائط کے  نہ دیں گے، کہ مہلت پراکندگی کا احساس کریں ہرگز انہیں

، مسلمانوں کی حفاظت کا ضامن اور مسلمانوں کی عالمی قدرت کی عالمت ہےکہ ساتھ

اس کو ہم مسلمانوں نے فراموش کر دیا ہے ، یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ  غالباً 

دے رہے ہیں ، علمی ، سیاسی اور اقتصادی   نہیں مہلت راست وچپ کے دشمن ہمیں

سب پر  م صحیح اور حج صحیح کے پرتو میںاور عسکری میدانوں میں جہاں ہمیں اسال

ہمارا حج ،حج  کیوں کہسبقت لے جانی چاہیئے دوسرے ہم پر سبقت لے گئے ہیں 

"الناس" ہے "قیاما للناس" "مثابۃ للناس" ہے اور "منافع للناس" نہیں ہے "مبارکا وھدی 

کی  تو سارے لوگوں نہیںللناس" ہونا تو دور کی بات ہے، جب ہمارا حج ،حج مرام 

ہیں ،  عوامی بری کیا کرے گا اور نہ ہماری حکومتیں دوسرے لوگوں کی طرح مہر

ور ہیں اور اس آور یا گریہ اآ شب بازی خنده  مہ بلکہ سراسر مذاق،، کھلواڑ، بدوی، خی

  ۔کے عالوه کچھ نہیں 

  

  استطاعت اجتماعی کے ضمن میں استطاعت فردی:

 استطاعت نے "حج البیت"کو استطاعت کی تمام قسموں کی روشنی میں آیہ

نہ تنہا مالی یا بدنی توانائی اور اجتماعی طور پر ہو یا فردی طور پر واجب کیا ہے ، 

کے حوالہ سے ، بلکہ ان تمام لوگوں پر جو توانائی رکھتے ہیں: ان کے علم وعمل پر ، 

 ہ مارواح کی سالمتی پر، ان کے احساس ذان کے بدن اور مال پر، ان کے اجساد اور 

  داری اور جہاد پر ، کہ تمام توانائیاں "لوگوں کی استطاعت "

"قیاما للناس" "مثابۃ للناس" مقصد مسلمان اس عظیم اجتماع میں شریک ہو اور 

"منافع للناس""مبارکاوھدی للناس" ہو ، تا کہ سارے سب کی استطاعت سے فائده اٹھائیں 

اور توانائیوں کو پیش کرنے کے میدان میں اسالم کی پراکنده استطاعتوں اور اس قدرت 

 ۔سےیکجا بہره مند ہوں
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اگر بدنی توانائی رکھتا ہے لیکن مالی توانائی نہیں رکھتا اس کا حج حجۃ االسالم 

شمار نہ ہوگا ،اور مالی توانائی حاصل ہو نے کے بعد الزم ہے کہ حج کرے، اور اگر 

ا ہے لیکن بدنی توانائی نہیں رکھتا اس وقت بھی ایسا ہی ہے ، اگر چہ مالی توانائی رکھت

اس شخص کو جو حج پر نہیں گیا ہے اس کو یہاں صحت سے نا امیدی کی صورت میں 

کا،  آپپر بھیجے ، کہ حقیقت میں شرکت سہامی استطاعت ہے:مالی میرا اور بدنی  حج

تاکہ نمائندگان ملک  حج میں ایک شخص کا اضافہ ہوسکے، اور اگر ان دونوں میں 

انجام دے گا  حجہر شخص اپنا اپنا  تو سے ہر ایک کو استطاعت کامل میسر ہو گئی ہے

نائب صرف ضرورت کے وقت اصل کا قائم مقام ہوتا ہے، اور ہر مسلمان  کیوں کہ، 

  ۔کے ساتھ حاضر ہوملک حج میں اپنی تمام استطاعتوں 

حجۃ االسالم میں تمام استطاعتیں اس عظیم اسالمی اجتماع میں شرکت کرنے میں 

خرچ ہوتی ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ حجۃ االسالم میں تبدیل ہو جائےتاکہ یہ عظیم الشان 

عالمی پناه گاه اور  ،گرانقدر اجتماع اسالم کی عالمی قیادت ، عالمی برکت، عالمی انقالب

  ۔ہو مقدمہفعتوں کی نمائشگاه کے لئے عالمی من

  

  استطاعت کی قسمیں :

میں تین قسموں میں تقسیم ہوتی ہے: عقلی، شرعی اور  مرحلہ استطاعت پہلی  

مالی، بدنی اور راہی، ان میں : عرفی، اور عرفی بھی تین قسموں  میں تقسیم ہوتی ہے 

  جہ ذیل ہیں:فرعیں اور ان سے متعلق وضاحتیں ہیں جو مندرکی سے ہر ایک 

عقل بالغ اور رسا  ۔ استطاعت عقلی ۔ عقلی توانائی ، وہی تکلیف کی حد میں١

رکھنا ہے کہ دیوانہ حج کی حالت میں ادراک و انجام حج کی عقلی توانائی نہیں رکھتا 

  ۔قبول ہےتو ہے اور نہ اگر اس کو اس حالت میں حج کرائیں مکلفہے، نہ 
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نہ عقلی توانائی رکھتا ہے اور نہ کہ ی آدماور اسی طرح حالت حج میں بیہوش 

  ۔ه عاجز اور ناتواں ہے یاد بدنی توانائی رکھتا ہے کہ دیوانہ سے بھی ز

چونکہ   ہو، گرچہ رشد وتکلیف کی حد کے نزدیک بچہ نابالغ    اور اسی طرح 

قلم تکلیف بھی اس  اس لئے اس کا عقلی اور بدنی ادراک و سعی بہ اندازه کافی نہیں ہے 

پر جاری نہیں ہے ، گر چہ اس کا حج صحیح ہے لیکن اس کا حج حجۃ االسالم نہیں ہے 

س کو بالکل شامل نہیں  اکے ساتھ  "ومن کفر"   اپنے ذیل  خصوصاً حج  آیہ کیوں کہ، 

کفر وایمان اور تکلیف وایمان اور ترک کفر اور انجام اعمال،ایمان ایک  کیوں کہہے ، 

 یں اکثریت پر ہفرائض    معین حد میں عقل ورشد کی بنیاد پر ہے ، اور چونکہ اسالمی

، چنانچہ طفل نابالغ بھی بالغوں کی طرح یا بعض بالغوں سے بہتر ادراک رکھتا ہو ، ہر 

لیکن  حج اور اس کی ساری عبادتیں صحیح ہیںنہیں ہے ، اگر چہ  مکلفصورت میں 

واجب سے کفایت نہیں کرے لیکن یہ  چونکہ اس پر واجب نہیں ہے اگر چہ مستحب ہے 

  گا اور یہاں پر چند مسائل ہیں :

۔ اگر طفل احرام کے وقت بالغ ہو گیا ، اس کا حج حجۃ االسالم اور ١مسئلہ 

رے اعمال کے بعد محرم بالغ ہو یا بعض دوس ٤صحیح ہے ، لیکن اگر احرام کے بعد

چنانچہ ؛ حجۃ االسالم نہیں ہے گرچہ فقہاء کی ایک جماعت نے فرمایا ہے ظاہراً  جائے

ومشعر کو بحالت بلوغ انجام دے کافی ہے، لیکن چونکہ حج البیت  عرفاتوقوفین 

حج کے تمام واجبات بلوغ کی  مجموعہ مناسک سے عبارت ہے واجب ہے عمره و

حج تمتع میں کہ عمره پہلے ہے اور اسی طرح حج  خصوصاً م پائیں، حالت میں انجا

اصل حج البیت ہے روایات نے کہ ادراک مشعر یا کہ ارکان  پر مشتمل ہے مانند طواف 

وقوفین کو ادراک حج کہا ہے ، اگر طفل کو بھی شامل ہوں، صرف صحت پر داللت 

نے تذکره میں دعوای  ہ معال کرتی ہیں نہ کفایت پر ، لیکن ان تمام اوصاف کے باوجود

اجماع و نصوص کیا ہے کہ حتی اگر وقوف مشعر الحرام میں بالغ ہوا ہے حجۃ االسالم 

                                                        

مکان کی صورت میں احرام کی تکلیف کے بعد تجدید کرے کہ میقات واپس آجائے اورنیت اور لبیک کے ساتھ ا ۔ ٤
  محرم ہو جائے
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شمار ہوگا ، بنا براین اگر بقیہ استطاعتوں یا بعض استطاعتوں سے محروم ہے اور 

ہیں بطریق اولٰی حجۃ االسالم  یہ استطاعتیں حاصل ہو گئیںمیں وقوف مشعر الحرام 

  ۔ گاہو

د کو شامل نہیں راور چونکہ ہم نے ان تمام روایات کو دیکھا ہے کہ بالکل ان موا

بلکہ  ہیں اور اس طرح کے اجماعات بھی انطباق یا عدم خالف کے معنی میں نہیں ہیں

اہل البیت  علیہم السالم سے کچھ نصوص وارد ہونے  ائمہاور  اہل تسنن کے مقابلہ میں

رو سے کم سے کم مسئلہ مورد تردید و اشکال ہے  ، اس اصل کیہیںکے معنی میں 

  ۔طفل کے بارے میں خصوصاً 

ا خود طفل کی مصلحت کے پیش نظر ۔ اگر سفر حج میں طفل کو لے جان٢مسئلہ

عید اور  ہے ، اس کے مخارج بھی طفل کے مال سے ہوں گے، یہاں تک کہ قربانی

ے ، یا اس کا تنہا ام، لیکن اگر صرف ولی طفل کی مصلحت کے خاطر ہرکفارات اح

ہمراه لے جانا نہ حج کرانا، خود طفل کی مصلحت کی خاطر ہے ،پہلی صورت میں تمام 

ہیں، مگر وه اخراجات ہ مورت میں اخراجات حج ولی کے ذصاخراجات اور دوسری 

کہ اس کے بقدر طفل کے مال سے لیا جائے گا ، البتہ  کہ جو گھر میں بھی ہوتے ہیں

ولی کا واجب النفقہ نہ ہو ،اور اگر ہے بھی تو طفل غنی اور اس صورت میں کہ طفل 

  ۔اس کا ولی فقیر ہے 

 کے ولی شرعی حج و عمره کے بارے میں، طفل ۔ ادلہ کی رو سے طفل٣مسئلہ

اکم شرع ہیں، یا ان میں سے کسی حکے باپ،ماں، دادا، نانا، دادی، نانی، وصی اور 

  ۔ایک کا وکیل شرعی ، طفل ممیز ہویا نہ ہو ، بلوغ کے نزدیک ہو یا نہ ہو 

کے لئے مستحب ہے نہ واجب اپنے ولی کی اجازت  ۔ چونکہ حج طفل۴مسئلہ 

اپنی مصلحت کے خالف ۔ حج پر نہیں جا سکتا ہے، اور اگر چال  خصوصاً کے بغیر ۔ 

معلوم نہیں  عدم مصلحت کی صورت میں خصوصاً صحیح ہونا  اس کے حج کا توگیا ہے

  ۔ہے ، اگر چہ اس کے بطالن پر بھی کوئی روشن دلیل نہیں ہے
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پر  ت اور چونکہ وطن میں جتنا خرچ ہوتا ہے اس سے زیاده خرچ ولی کے اجاز

منحصر ہے ، ولی کا وظیفہ ہے کہ طفل کی مصلحت کی حفاظت کےلئے زیاده خرچ پر 

اگر  خصوصاً حج کے لئے یا حج کے عالوه کسی اور کام کے لئے ہو،  روک لگائے ،

  ۔طفل یتیم ہو مگر یہ کہ یہ سفر طفل کے لئے معنوی یا مادی مصلحت رکھتا ہو

اس صورت میں طفل کے ذمے ہیں کہ اس  جاور بطور کلی سفر حج کے مخار

ا ایسے سفر اگر تنہا ہوت ی زندگی کی مصلحت کی خاطر ہو، کہکا حج پر جانا ، اس ک

تنہا نہ رہے یا اس لئے ہو  ہو کہکی شائستگی رکھتا ، لیکن اگر حج پر لے جانا اس لئے 

کہ ولی  اس کو بہت زیاده چاہتا ہے اور اس کی جدائی اس کے لئے شاق ہے، تو اس 

ہے ورنہ ولی  ہ مورت میں ولی کے ذصکے حج کے اخراجات ولی کے قادر ہونے کی 

کو حق نہیں ہے کہ اسے اپنے ساتھ لے جاسکتا ، اور اگر اس کو لئے بغیر نہیں جا 

، اس صورت میں  خود واجب الحج نہیں  کر سکتاسکتا اور اخراجات بھی برداشت نہیں 

  ۔ہے 

۔ حج وعمره کے جتنے اعمال خود طفل انجام دےسکتا ہے اس کی تعلیم ۵مسئلہ 

یکھتا بھی رہے کہ صحیح انجام دے، اور جو اعمال طفل انجام ہے اور د مہ  ولی کے ذ

  ۔نہیں دے سکتا ان اعمال کو ولی یا اس کا وکیل انجام دے گا

نیت کو نہیں سمجھتا اور اعمال کو انجام نہیں دے  اصالً طفل غیر ممیز کہ  مثالً 

ہے  ممکننائب اس کی نیابت کرے گا ، اور بصورت اعمال جتنا  اک ستا ، ولی یا اسک

تنہا اعمال کی کمی یا طفل کی نیت ولی ر  خود طفل سے کرائیں گے اور کلی طور پ

کہ سارے اعمال ولی کی نگرانی میں طفل جہاں ہے اورالزم  !ہے اور بسہ  مکے ذ

ہے جو سب طفل کے  حجہو انجام دے ، اور یہ شرکت سہامی انجام اعمال  ممکنتک 

محرمات احرام سے باز  مکانو حتی االہے ، اور یہ بھی واجب ہے کہ طفل کہ  مذ

  ۔رکھیں اور واجبات احرام پرعمل کرائیں
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، قربانی اور  یں ہ ہ م۔  کلی طور پر جہاں اخراجات حج طفل کے ذ٦مسئلہ 

اگر چہ اس کی نظارت میں  ،ہ مہے، نہ ولی کے ذ ہ مھی اسی کے ذکفارات احرام ب

 ہ مصید(شکار)کا کفاره طفل کے ذگا صرف آئےسستی اور نادانی کی ہو، لیکن جیسا کہ 

  ۔ہیںہ  مہے اس کے عالوه کا نہیں ، حتی جہاں حج کے اخراجات اس کے ولی کے ذ

عقلی اگر چہ  امکاناستطاعت عقلی کے حوالہ سے ، لیکن حج کا  ،یہ مسائل

و بھی شرائط وجوب حج سے کعرفی و شرعی  امکان  بطریق اولٰی شرط ہے لیکن ہم 

  ۔سے بحث کریں حدود عقلی کے  امکاناد کرنا ہے کہ ، وقت بربجانتے ہیں

  

  استطاعت علمی:

کی شر  استطاعت کلی   پوشیده نہ رہے کہ استطاعت علمی بھی عقلی کی طرح 

ہے کہ اگر از روی قصور نہ تقصیر نہیں جانتا تھا کہ عقلی لحاظ سے: بلوغ ۔ یا ط  

مالی لحاظ سے ۔ بدنی راہی، یا شرعی لحاظ سے مستطیع ہے، اس طرح کے موارد میں 

ترک  پر یہاں تو اس نے اگر حج کا موسم گزر گیا اور نہیں جان سکا کہ مستطیع تھا

تک حتی  آئندهعد اپنی تمام استطاعتوں کی سال واجب نہیں کیا ہے ، لیکن سمجھنے کے ب

اور اگر استطاعت   اور اپنے واجب کو موسم میں انجام دے   المقدور حفاظت کرے 

حجۃ االسالم اس کے  ہےمالی یا کوئی دوسری استطاعت سہل انگاری کے بغیر جاتی ر

 تطاعت علمیاس لیکن   تمام استطاعتیں رکھتا تھا   سال گذشتہ  کیوں کہنہیں ہے ہ مذ

اس اصل کی بنیاد پر  یا نہیں نہیں جانتا تھا کہ مستطیع تھا  کیوں کہتھا  نہیں رکھتا

  ۔استطاعت نہ تھا آیہمشمول 

  

  استطاعت شرعی:
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استطاعت: توانائی۔ شرعی اس معنی میں ہے کہ فعل یا ترک واجب یا حرام حج 

ہے کہ بعض واجبات بعض دوسرے واجبات یامحرمات  ممکنسے نہ ٹکرائے کہ بہت 

  نہیں ہے ،الزم ہے وجود اہم اور  ممکنکہ دونوں تکلیفوں کے درمیان جمع  سے ٹکرائیں

اہم کو مقدم کریں ،اور تساوی کی صورت میں راه اختیار کو چنیں  کی صورت میںمہم 

واجب نہیں تو  ہا ہو ، اور فریضہ حج اگر اپنے سے زیاده اہم واجب یا حرام سے ٹکرار

انجام پائے صحیح اور حجۃ االسالم یا کوئی دوسرا صحیح - حالت میں  ہے اگر چہ اس

حج شمار ہوگا، اور یہاں پر ہماری گفتگو استطاعت شرعی کے بارے میں ہے کہ شرط 

  ۔وجوب اور کبھی شرط صحت حج ہے

  

  حج سے چھوٹے واجبات یا محرمات:

سال یا سالوں تک ٹال  دیا  آئندهاس طرح کے واجبات یا محرمات اگر حج کو 

تے ہیں یا نہیں ؟دوسری صورت میں امسال وجوب حج کی تعیین جاجائے تو برطرف ہو

کسی واجب کو ہوئے حج سے چھوٹے  ہ مذمیں کوئی شک نہیں ہے ، اگر چہ اس کا ال

بجا النا ہے ، اور پہلی صورت ترک کرنا یا حرمت ترک حج سے چھوٹے کسی حرام کا 

 آئندهشایدسال یا سالہای  ہو کہمیں بھی بعید نہیں ہے کہ حج اسی سال اسی طرح واجب 

زندگی کی شمع گل ہو جائے، یا بعض دوسری استطاعتیں جاتی رہیں ، یا وہی چھوٹا 

 ہو جائےواجب یا حرام برخالف گمان یا یقین اسی طرح باقی رہے ،اور اگر یہ برطرف 

کی تاخیر کے  حج  اس کے باوجود تو اور دوسری استطاعتیں بھی کماکان باقی رہیں

پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس وقت اپنے مزاحم سے زیاده اہم ہے،  جواز

  اور یہاں پر چند مسائل ہیں :

عورتیں مردوں کو سوئی  نمعاوکی حاالت ایسے ہیں کہ ڈاکٹر ۔ امسال ١مسئلہ 

بدن کو مس کرنا نہیں ہے ، یہ حرام جزئی۔ اگرچہ ہ مذبھی کبھار اس کااللگائیں کہ ک

  ۔فریضہ کے سامنے حالل ہے یبرسوں میں برطرف نہ ہو ۔ اس عظیم الہ آئنده
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نہیں ہیں بلکہ اہانت کے الئق   اکرام احترام و   لوگوں سے جو  ۔ امسال ان٢مسئلہ

والتماس کریں، یا  در خوا ست صادر کر نے کے لئےان سے  ٹیا پاسپور کے الئق ہیں

سے جیکہ قابل تحمل ہے ادا کریں ،یہ جو دوسری جگہوں پر حرام ہیں حج  غاتنا مبل

ہے کہ جو مقدمات حج کے لئے حرام  فطری بات   فریضہ الہی میں حرام نہیں ہے اور 

  ۔واجب ہوں گے  وه نہ ہوں

ضرورت کی لئے تیمم  ےہ ایسا ہے کہ کبھی کبھار نماز کت۔ امسال راس٣مسئلہ

کسی دوسرے وسیلہ پر بیٹھ  جہاز میں یا حرکت کی حالت میں پڑے گی، یا نماز ہوائی

یہ  کہ ہے کیوںیہ چیز بھی حج کے فوری وجوب سے مانع نہیں  تو کر پڑھنا پڑے گی 

انجام انجام واجب کے درمیان ہے ، یا  اور شرائط کے ساتھ حجدونوں اور وه کام ترک 

ہ میں بعض شرائط کے ترک کے ساتھ نماز کا پڑھنا ، اور بال شک یہاں پر حج اور نتیج

ولی طور پر دو واجب کا بجا صا کیوں کہحج مقدم ہے حتی اگر نماز زیاده اہم ہو ، 

النااگر ان دو میں سے کسی ایک کے بعض شرائط ترک ہو رہے ہیں، تمام شرائط کے 

  ۔سے زیاده بہتر ہے بجا النےساتھ ایک واجب کو 

 لینے کے حاالت اور شرائط ایسے ہیں کہ تقاضا کرنے والے  ٹ۔ پاسپور۴مسئلہ

درد سر اور  ے  کئی روز کیا مدتوں طوالنی صفوں میں کھڑے رہیں اورگھنٹوں 

اہانت  ا کی عمد هللاگی ،کہ خود زائرین بیت  آئےمعطلی یا اہانت کے بعد ان کے نوبت 

ں کے لئے روا نہیں رکھتے ، یہ بھی حج پ کا سفر کرنے والوریکا اور یوہے جو امر

کے دشمن دیکھیں کے خدا کے  هللامانع نہیں ہے، تاکہ سبیل لئے کے فوری وجوب کے 

  ۔ہیں   رہےما ر  ہاتھ پا  و ں  کے لئے آوری کی بجا  هللابنده کس طرح امر 

  

  حج کے مساوی واجبات یا محرمات:

  اس صورت میں کہ حج فعل واجب یا  ترک حرام کے برابر ہو ، حکم وہی ہے 

اس  خصوصاً حج اسی طرح اپنے وجوب پر باقی ہے ،  جو گذشتہ حصہ میں گزرا کہ
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 اور استطاعت حج دائمی نہیں ہے ، امکان کیوں کہصورت میں کہ مزاحمت دائمی ہو ، 

اس  کیوں کہاس پر مقدم ہوگا طور پر حج باوجودیکہ اس مزاحم کے برابر ہےفطری 

قابل تالفی ہے لیکن  کے برسوں میں آئندهحرام کا ترک کرنا   واجب کا بجا النا اور اس

  ۔قابل تالفی نہیں ہے   ترک کرنا  ان کی خاطر پورے سالکا حج

برطرف ہو  آئندهاور بعید نہیں ہے کہ اگر مساوی حج واجب یا حرام کی مزاحمت 

کا فوری بجا النا  حجتأخیر جائز ہے، لیکن احتیاط،  ت میںجائے ، اطمینان کی صور

سفر حج کے لئے ماه  ہونتو حاالت اور شرائط ایسے  مثالً  کبھی واجب ہے ،ہے اور 

 اور اس  روزه سفر میں صحیح نہیں ہے طبعاً نا چاہیئےکہ جاروانہ ہوہی  مضان میں 

روزه ر وا حجہے ،  ںاضان میں غیر ضروری سفر صحیح نہیلحاظ سے کہ ماه رم

دو برابر  کے واجب ہیں، یہاں پر ایک دوسرے کے مزاحم ہیں، لیکن پھر بھی  ظاہراً 

  ۔ں بھی رکھا جا سکتا ہےیروزه بعد م کیوں کہحج مقدم ہے 

نع کے ساتھ ، بہت دشوار ہے، اور وا رنگا رنگ شرائط اورم تمام لیکن حج ان

ماه رمضان میں سفر کے جائز ہونے خود ایک قطعی عذر ہے کا وجوب  سفر حج  پھر 

روزه سے  ککے لئے، حتی اگر روزه سے چھوٹے کسی واجب کو بجا النے ، یا تر

چھوٹے کسی حرام کو ترک کرنے کے لئےسفر کرے تو بھی جائز ہے اور جمع کے 

  ۔لئے واجب ہے

  

  واجبات اور محرمات: اہم حج سے

الے ہوں کہ اس واجب اگر فوتی یعنی فوت ہونے و ایسے واجبات اور محرمات

قابل تالفی نہ ہوں ، بیشک  آئندهکے ترک یا اس حرام کے انجام دینے کی صورت میں  

دیتے ہیں،اگر چہ یہاں پر بھی حج کرے تو درست ہے،اور   کر  کو وجوب  ے  حج ک

  ذیل مسائل کی طرف توجہ دیجئے: بطور نمونہ درج
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، ہماری ناموس، آبرون، ہماری جا ۔ ہمارا اسالمی ملک، ہمارادین، ہماری١مسئلہ 

، جس کے لئے کچھ مال ہےکی زد پر  وں اور خطر وں حملکے دشمنوں  ہمارا استقالل

اور یہاں پر    کےاسکیا جدور اور کچھ شائستہ مجاہدین کی ضرورت ہےتا کہ دشمن کو 

حج اور دوسرے واجب سے زیاده  ثابت قدم رہنا اور اس کے سامنے دشمن کا مقابلہ

پر ٹاال جا سکتا ہے، اگر نہ بھی ہوایک واجب جو  آئندهحج کو سال  کیوں کہ،  واجب ہے

ایک   خود ان واجبات کی حفاظت کا ذریعہ ہے ہاتھ سے چال گیا،لیکن دشمن سے غفلت

کے لئے بھی جائز نہیں ہے ،یہی وجہ ہے کہ مستطیع افراد کا حج ناموس اسالمی کا آن 

ات کے ساتھ قیام کریں، اگر مجاہدین کے لئے امکانکہ اپنے تمام  اور جہاد ہے  دفاع 

مال کافی ہے، مستطیع افراد پر حج واجب ہے ، اور اگر کافی نہیں ہے یہ خود کہ میدان  

مال استطاعت  سے ۔ کہ مجاہدین پر صرف کرتے ہیں۔ دفاع آ سکے جنگ میں نہیں 

  ۔کریں'

ضرورت کے وقت ۔  خصوصاً اور اس لئے بھی کہ ساری دنیا کے مسلمان ۔ 

ہماری مدد کریں، واجب ہے کہ ایک گروه بہ اندازه کفایت حاالت سے مطلع کرنے اور 

مختلف طرح کی مدد حاصل کرنے کے لئے ملک حج جائے، کہ ان کا جہاد حج ہے 

  ۔جیسے کہ ان کا حج جہاد ہے 

موجوده اور زنده مثال ایک لبنان ہے کہ مسلمان اکثریت کے باوجود کی اس 

اور ان کو مسلمان دشمنوں کی  فوج کے نرغہ میں ہیں عیسائیٰ  اسرائیلی اور  ہکمشتر

بے گھر اور زندگی د اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعدا  ہےبے حد وحساب مدد حاصل 

، یہاں پر مالداروں پر واجب ہے کہ حج وغیره کی مالی استطاعت کو ہے سے مایوس 

اور کچھ شائستہ افراد سارے  پر خرچ کریں دفاعی وسائل اور جنگ زده افراد کی امداد 

ر نے کے لئے ملک حج جائیں، خواه وه کمسلمانوں کو با خبر کرنے اور امداد حاصل 

رکھتے لیکن اس  ںخواه وه لوگ جو مالی توانائی نہیلوگ  جو مالی توانائی رکھتے ہیں، 

ئیں آسفر کے الئق ہیں ، کہ جنگ زده مسلمانوں کے لئے اجتماعی نتائج کے ساتھ واپس ا

  ۔
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بقدر کافی ان کی مدد کریں، اگر چہ  ہے کہہ اور تمام دنیا کے مسلمانوں کا فریض

  ۔والے سے حج سے زیاده باز ره جائیں حمستطیع افراد بھی اس 

کا ہجوم اس قدر ہے کہ اگر فالں مفکر ، یا  کرنے والی تبلیغات گمراه ۔٢مسئلہ

گمراه گروه غائب ہو جائے ، ایک  فالں قدرتمند، یاثروتمند ۔ اگر چہ چند دنوں کے لئے

بے دینی کے سیالب کو  اور پر واجب ہے کہ اس گمراہی با اثرلوگوں تو ہو جائے

یا حج جیسے کسی واجب کو  حجاگر چہ اس کے لئے   اور اس پر بند باندھیں  روکیں

شرکت کا بلند  حج کے عظیم اجتماع میں کیوں کہپڑے، ہی کیوں   نہ  کرنا    ترک 

مقصد اور عالی ہدف اسالم اور مسلمین کی حفاظت ، ایک دوسرے کے سامنے اپنے 

ملک میں  تمہارےنظریات پیش کرنا اور منصوبہ سازی ہے اور اس وقت خود منصوبہ 

 ۔کو فی الوقت حج ترک کر کے عملی کرنے کی ضرورت ہےجود ہے اور اس وم

ظلم اور ظالم کی  ب۔ حاالت اور شرائط ایسے ہیں کہ حج پر جانے کا مطل٣مسئلہ

ار حکام اور خدا ناشناس کم مدد کرنا ، عدالت کی بیخ کنی کرنا، اور بے دین و

 طاقت وقدرت بھیج کر خود حج پر جاکردور کہ حجاج کو   دینا ہےآبرو فرمانرواؤں کو 

تاکہ اس مذہبی نقاب کے ذریعہ بہتر طریقہ سے مذہب کے خالف   حاصل کریں آبرو  و 

اور کچھ حریت پسند  اس گروه کے ساتھ انجام حج کے لئے جانا حرام ہے-  کام کرسکیں

واجب ہے،  ںکرنا کہ ان بے دینوں کو رسوا کریمسلمان مردوں اور عورتوں کو روانہ 

آزاد ظالم اور حیلہ گرحکام اور جماعت کی قید سے    مکانحتی اال اور مستطیع افراد پر

اور اگر مجبور   گرچہ  گراں اور سخت ہو نا واجب ہے وسائل کے ذریعہ حج پر جا

کاحج صحیح ہے،  ہوکر ان کے ساتھ حج پر جائیں اگرچہ حرام ہے ، لیکن بظاہر ان

پہونچا بلکہ ان کی رسوائی کا  مگر وه لوگ کہ جن کو ان کی ہمراہی کا کوئی فائده نہیں

حرام نہیں ہے بلکہ کبھی کبھی جمع  ہذریعہ قرار پائے ہوں، کہ یہاں پر نہ صرف یہ ک

  ۔و واجب تر بھی کرتا ہے 
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یہ تھے حج سے زیاده اہم فعل واجب یا ترک حرام کے حج سے مزاحمت کے 

اور اب ہم فردی ابتالء کے حوالہ سے چند مسائل کا ذکر کر  سماجی مبتالبہ موارد  چند 

  رہے ہیں:

۔ اگرہر لحاظ سے مستطیع ہے  لیکن مال استطاعت کے بقدر یا اس سے ١مسئلہ 

مدیون ہے اور حج پر جانے  وهکہ قرض ادا کر کے حج پر نہیں جاسکتاہےزیاده یا کم 

تحمل نہیں ہے ، وقت تنگ کرے گا کہ قابل حیات سے قرض اس پر اس طرح عرصہ 

 سختی کے ساتھ مطالبہ بھی کر رہا ہے ، یا نہیںطلبکار ادائے دین بھی سر پر ہےاور

ہے  ممکناور   ادائے دین کا وقت نہیں ہوا لیکن شدت کے ساتھ شرارت کر رہا ہے ابھی

ایسے حاالت  تو پھر کے وقت قرض ادا نہ کر سکو ادائیگیحج پر جانے سے قرض کی 

ضائع کرنے   شرف وحیثیتآبرو اور ں وجوب ادائے قرض ، حفظ احترام یاور شرائط م

 جتا   اس نتی ۔واجب کرتی ہے اور کی حرمت ادائے دین کو فریضہ حج سے زیاده اہم 

  ۔واجب اور حج بظاہر حرام ہوگا کی  ادائیگی  قرض 

استطاعت مالی کے درمیان  کی جو اس قسم اور قسم لقرض کے بقیہ مسائ

  ۔ئیں گے ذکر کئےجا  ور اپنی جگہ پر مشترک ہیں ا

ہے اور شادی    ت ضرور اشد ۔ مستطیع ہے لیکن شادی کی فوری اور٢مسئلہ

حج کے لئے مستطیع نہیں  کی صورت میں اس وقت یا ہمیشہ کے لئے  ۔ عادی طور پر 

  ۔اور اگر حج پر چال جائے تو جنسی انحراف یا اس کے مقدمات میں مبتال ہوگا   ہو گا 

یہاں پر اگر چہ زنا یا اس جیسی چیز کا حرام ہونا حج کے واجب ہونے سے 

 طبعاً زیاده اہم ہے لیکن واجب ہے کہ خودکو کچھ وسائل سے اس حرام سے ۔ کہ 

: روزه رکھے۔ شہوت انگیز غذا استعمال نہ کرے، شہوت الئے  اختیاری ہیں ۔ چھٹکاراد

کتفا نہ کرے اور اگر بفرض بعید یہ خیز چہروں کی طرف نگاه نہ کرے ، یا مقنہ پر ا

اور خود کو  چیزیں اس کو جنسی انحراف سے نہ روک سکے واجب ہے حج پر جائیں

  ۔زنا سے بچائے اور محفوظ رکھے 
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یا حرام  ہو جائےیہاں حج اسباب زنا سے نہیں ہے کہ وجوب سے ساقط  کیوں کہ

چھ اس  طرح حیات کعرصہ ، مگر اس صورت میں کہ شادی نہ کرنے سے ہو جائے

کہیں کہ ایسے حاالت میں حج کی توانائی نہیں رکھتا  عرفاً کہ  ہو جائےسے اس پر تنگ 

 ترک  شادی تا ہے جن کے لئےجااور یہیں سے ان لوگوں کا حکم بھی معلوم ہو ہے 

دشوار لیکن قابل تحمل ہے ، جب تک مزاج یا شرع کے لحاظ   تاخیر اس میں  یا کرنا

حاالت میں حج نہی  سے قابل تحمل ہے حج واجب ہے ورنہ واجب نہیں ہے ، لیکن اگر ا

  ۔صحیح ہے تو بجا الئے

۔ تنہا عورت ہے، اس کی بھی توانائی نہیں رکھتی کہ کسی محرم یا قابل ٣مسئلہ

میں دیکھتی کو خطره  ناموس  اپنی   ، اور ی کو اپنے ساتھ لے جا سکے آدماطمینان 

یہاں پر حج نہ  ہو تو ، بلکہ عقالئی اور عادی نہ ہو اور وسواسی خیالی ہے البتہ خطره 

واجب ہے اور نہ جائز ،لیکن دوسرے ابتالئی موارد کی طرح اگر انجام دیا ہے 

  آئے۔پیش نہ وه  تھی رہی اگر جو گمان کر خصوصاً صحیح ہے، تو

 رو ، ناموس، مال، دین یا کسی دوسری اہم چیز کے لئے آبفر میں جان، ۔ س۴مسئلہ

ہے اس کا شمار ناموس اصلی میں ہوتا ہے ،خطره کا احساس  جس کی حفا ظت واجب

سے مزاحم ہے، کہ ان نوامیس واجب  یہاں پر حج اپنے سے اہم    لی بنیاد پرہو  تو عق

  ۔قربان نہ ہوں گی ہے لہذا حج پر  کا ایک نتیجہ کی حفاظت خود حج 

ام جو حج سے اہم اور مزاحم ہے حج ہے، رح یہ چیزیں یا کوئی دوسرا واجب یا

کیوں کو وجوب بلکہ جواز سے ساقط کردیتا ہے  اور تالفی کے قابل بھی نہیں ہے ، حج

کی حفاظت کے لئے اہم کو ہاتھ سے جانے دینا  مہم اور راه خدا میں راستہ بھٹکنا کہ

  ۔عقلمند دینداروں کا شیوه نہیں ہے 

 ہ ا سےعہد کے ذریعہ واجب کر لے کو نذر  اپنے اوپر ۔ اگر کوئی کام ۵مسئلہ

ر یا مانند نذر کوئی تطیع تھا نذس، چنانچہ اس حالت میں مگا موسم حج میں انجام دے 
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 یہ کیوں کہمنعقد نہیں ہے  تو ہےمیں مزاحم  کی ادائیگی  حج ہفریض زجودوسری چی

  ۔پیمان ہے اور خدا کے عظیم عہد وپیمان کے خالف ہے  ختہ خود سا

اور اگر نذر وغیره کے وقت مستطیع نہ ہو اور بعد میں مستطیع ہو جائے ، خدا 

مقدم ہے  فطرتا نذر وغیره پر  اور پیمان کا اصلی عہد وپیمان بندے کے قراردادی عہد و

ہو، سے  منافات رکھتی   حج   رکھتا جو نہیں مستطیع حج اس چیز کی توانائی  ں کہکیو

  ۔اور یہ نذر جو عدم استطاعت کے گمان سے تھی حالت استطاعت کو شامل نہیں ہے 

و حجۃ االسالم میں شوہر کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ک۔ عورت ۶مسئلہ

اور شوہر کا منع کرنا بھی کسی عذر شرعی کے بغیر حرام ہے، مگر یہ کہ ایک  ہے

عاقالنہ اورمسلمان پسندانہ تصور سے ناموس یا جان یاکسی دوسری ناموس کا خوف 

اور اسی  ور نہیں ہے آ ہو، لیکن حج مستحبی اور حج نیابتی میں کہ خود استطاعت 

  ۔ازت شرط ہے ی یا قسمی میں شوہر کی اجو عہدطرح حج نذری 

شوہر کی اجازت سے یا شوہر کی  ۔ کیا عورت طالق رجعی کی حالت میں٧مسئلہ

حج ،استطاعت  آیہسکتی ہے؟ یہاں پر ے غیر اپنے حجۃ االسالم کو انجام داجازت کے ب

اس کا حکم طالق  کیوں کہکو شوہر کی اجازت کے بغیر بھی اس پر واجب کرتی ہے 

رجعت نے اس کے باہر جانے کو کلی  آیہسے پہلے والی حالت کی طرح ہے ،لیکن 

کیوں طور پر ۔مگر اس صورت میں کہ کھلم کھال مرتکب زنا ہو  ۔ حرام قرار دیا ہے 

والیخرجن اال ان یأتین بفاحشۃ مبینہ   تھنوارشاد خداوندی ہے: " التخرجوھن من بی کہ

مگریہ کہ حد سے باہر  سے نہ نکالو اور خود بھی باہر نہ جائیں "ان کو اپنے گھروں

  ۔کوئی ناشائستہ عمل انجام دیں کہ ناسازگاری کی عالمت ہے 

اور یہ حکم شوہر کے رجوع کرنے کی امید کے لحاظ سے ہے کہ "ال تدری لعل 

چیز آیند علوم کہ شاید خدا اس کے بعد کوئی خوش نہیں م تمہیںیحدث بعد ذالک امرا"  هللا

  ۔پیدا کر دے، اور طبعی طور پر ان موارد سے مخصوص ہے جہاں بازگشت کی امید ہو
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اور اپنی شادی شده زندگی کی طرف پلٹنے آشتی اب اگر یہ عورت، اپنے اندر 

کے بعد اس کا عده تمام آنے کی امید  دیکھتی ہے ، اس صورت میں کہ حج سے واپس 

بھی حرام ہے کہ انجام حج کے لئے سفر کرے  گا بظاہر شوہر کی اجازت سے ہو جائے

  ۔بعد میں بھی حجۃ االسالم انجام دے سکتی ہے  اس صورت میں کہ خصوصاً ، 

"جس کو :  رت صادق(ع) سے بھی اس طرح سے مروی ہے ضحجیسا کہ 

ے فرمایاہے "اور باہر نہ خدا ن کیوں کہجائے  ہباہر نوه گھر سے طالق دیدی گئی  ہے 

یا ہے : "اگر حجۃ االسالم آایک دوسری حدیث میں اس کے بر خالف ا اگر چہ ٥جائیں "

  ۔٦اس کو حالت عده میں انجام دے، تو ہے

آیہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور قرآن نون  لیکن موارد اختالف احادیث میں قا

  ۔گذشتہ نے کلی طور پر باہر جانے کو منع کیا ہے 

کا  عده   کی کوئی امید نہیں ہے  یا واپسی کے بعد ابھی و آشتی البتہ اگر صلح 

اقی ہے ، بظاہر اس طرح کے موارد میں شوہر کی اجازت سے حجۃ االسالم بجا وقت   ب

کی آشتی اگر  خصوصاً سکتی ہے، یہاں تک کہ اجازت کے بغیر بھی بعید نہیں ہے ،  ال

  ۔امید بالکل نہ ہو

  

  استطاعت عرفی:

ہے ہوتی زرا مالی، بدنی اور راہی تین حصوں میں تقسیم یہ استطاعت جیسا کہ گ

اپنی  اور مشقت  ،اور تینوں میں توا نائی کا مفہوم ایک ہی ہے کہ تحمل نا پذیر حرج و

قدرت کو صرف کئے بغیر خانہ خدا کی زیارت کو جا سکے اور اپنے مناسک کو  متما

ا ہے: "ما جعل علیکم فی خدا نے فرمای کیوں کہام دے سکے ، انججیسا کہ شائستہ ہے 

                                                        

  ہے ادق سے روایت کیص  اور اس حدیث کے مانند ایک اور حدیث ابن عمار نے حضرت ۔  ٥
مطلقہ عده کی حالت    وه  کہ ہے جیسا کہ عال، محمد سے ان دو بزرگواروں میں سے کسی ایک سے روایت  ۔ ٦

     ۵١، باب حج ذات العدة،ص٢میں حج کرتی ہے، وافی، ج
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بھی  فریضہ کوئی حرج کے ساتھ  ہے ، اور دین میں  نہیںالدین من حرج"دین حرجی 

معنی میں کہ انجام وظیفہ دینی زندگی میں تم پر پس وپیش کو بند کردے  نہیں ہے ، اس

مصرف  ائی توان رے کہ ناچار اپنی تمام تاب وکقدر سختی میں مبتال  اور تم کو ا س

آسانی کے لئے  بکم الیسر والیرید بکم العسر"خدا نے ہمیشہ بندوں هللاکرو،نہیں !"یرید 

  ۔چاہی ہے نہ سختی، اس طرح کہ طاقت فرسا اور ہالکت بار ہو

  

  استطاعت مالی:

 کرنے  کی قدرت رکھنے سے عبارت ہے کہ  استطاعت مالی، مال یا مال فراہم  

یں  سکآ مطابق اتنا مال ہو کہ حج پر جا کر واپس  اس کی شان اورحالت کے مناسب اور

کے عالوه ہے کے خرچ   وں  کفار  اور  کی قیمت قربانی  ، راه مالی   ، حج کی طرف

حد اقل استطاعت سے باہر ہے، : "فمن لم یجد فصیام ثالثہ ایام فی الحج وسبعۃ  کیوں کہ

یں اور سات دن  حج سے تو تین دین حج م اذا رھبتم" پس جس کو قربانی میسر نہ ہو

  ۔ہے   کے بدلے میں نے کے بعد روزه رکھے کہ یہ خود قربانی آواپس ا

کے  مقدمہاستطاعت مالی ہر دوسری استطاعت کی طرح مال یا کسی دوسرے 

ارشاد ہوتا ہے : "من استطاع الیہ سبیال" ہر  کیوں کہہونے کے معنی میں نہیں ہے آماده 

اور یہ بالکل  وه شخص جو حج البیت کی طرف جانے کی کوئی راه پیدا کر سکے 

کے بغیر نہیں ہے اور نوعی اعتبار  استطاعت مقدمات اور وسائلکی واضح ہے کہ حج 

م نہ کہ اس کا سکنے پر موقوف ہے  سکنا اس کے مقدمات کے کر کا کر سے کسی کام

  ۔سکنا ، ورنہ حج کے لئے پھر کوئی بھی مستطیع نہ ہوگا  کے بغیر کر مقدمہکے 

 کیوں کہتعبیر یہ ہے کہ انجام حج سے عاجز نہ ہو  استطاعت حج کی دوسری

ہ کے ممکنراه کے معنی میں ہے اگر چہ سینکڑوں مقدمات  آسان "سبیل"نشیب دار اور 

  ۔ساتھ طے ہو
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، خواه موجود پیسے سے ،یا اس پیسے سے اور استطاعت مالی کے اعتبار سے

صنعت جو اس  کو اس  و ت کے بغیر حاصل کر سکتا ہے، یا حرفحرج  جس کو عسر و

پیسہ کو  کیوں کہراه میں ہر پیسے سے بے نیاز کرتی ہے اور پیسہ سے زیاده اہم ہے ، 

اور شغل اس کو  ت ا ہے لیکن صنعت وحرفہے ، ڈاکو لوٹ سکت کر سکتاچور چوری 

  ۔چور چرا نہیں سکتا 

کے اسی وسیع اور پر معنی جملہ کی طرف لوٹتے ہیں : جو  آیتخالصہ: خود 

توانائی رکھتا ہے خواه راه عقلی یا شرعی خواه راه عرفی  پر جانے کی  شخص کہ حج 

  ۔شامل ہے  آیت سب کو  ان مالی، بدنی،راہی

وصا صاور حق الناس کے درمیان جمع کر سکے خ هللا)اگر ان دو واجب: حق ١(

ے دور ہمار خصوصاً کو انجام نہ دے سکے اور  اس صورت میں کہ بعد میں اپنے حج

  عده مورد منع نہیں ہےآیت کے ضروری ایام عده سے کم ہیں ، بظاہر یہاں  کہ حج میں

حدیث   ہےاگر حجۃ االسالم   سے استناد کرتے ہوئے آیت اور حدیث "باہر نہ نکلے" 

  ۔سے تقیید ہوتی ہے اس 

(اگر چہ حدیث کی رو  ٧ہے  استطاعتبر این نہ زاد وراحلہ کا ہونا  شرط  بنا

راحلہ ہو بقیہ استطاعتوں کو مالحظہ کرتے ہوئے مستطیع  سے جس کے پاس زاد و

اور نہ یہ کہ مالی استطاعت "زاد وراحلہ "میں منحصر ہے ، بلکہ صرف پانچ  ہے)

  ہو:  امکانیا ہونے کا ہم کے  درج ذیل شرطوں

                                                        

پیدل چلنے  "یأتوک رجاال"پیدل چلنے والے آئیں ، یہاں پر نتیجہ اعالن حج ہے ، بناء بر این بصورت امکان۔١۔ ٧

وں پر بھی واجب ہے ، بلکہ ان کو صف اول میں رکھا گیا ہے اور اس کے بعد،"وعلی کل ضامر"ہر ایک الغر وال

اونٹ پر سوار اور بس، کہ حج صرف مالداروں پر واجب نہیں ہے بلکہ تمام توانا لوگوں پر کہ زیاده تر ثروتمند نہیں 

  ہیں

لوگوں کے لئے شرط ہے جن کی توانائی مال اور ن   روایات کی رو سے مال اور وسیلہ سواری کا ہونا تنہا ا ۔٢

 وسیلہ سواری میں منحصر ہے ، ایسا نہیں ہے کہ زاد وراحلہ شرط عمومی ہے  
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کو برطرف کرے               ۔ موانع شرعی٢۔ حج کو بہ حد کمال تک عالج کرے         ١

  ۔ بقدر ضرورت مال فراہم کرے٣

۔ بدنی کسالت اور جسمانی کمزوری کا عالج کرے کہ اس سفر کے لئے مانع ۴

  ہے 

  ۔ راستہ کے موانع کو برطرف کرے ۵

وانائی رکھتا ہے قطعا" من استطاع الیہ سبیال" اس کے شامل اگر ان چیزوں کی ت

  ۔حال ہے

سواری کی ضرورت نہ ہو ، اور بقول  لہذا اگر کسی کو اس راه میں

ہیں، اس لحاظ سے مستطیع کا وسیلہ  سواری ہی  مشہور"راحلتی رجالی"اس کے پیر 

   ۔ہے 

اول میں ف ص کہ اعالن حج میں پیدل چلنے والے مستطیع لوگوں آیہ چنانچہ 

سکنا  یا کرہم  ہیں، بہر صورت مال کا پاس میں ہونا یہاں تک کہ مال کا فراہم اور

لوگوں کے  ایسے استطاعت حج کے لئے بالکل ضروری نہیں ہے ، اگر چہ بہت سارے

  شرط ہے : طبعاً کوئی حرفت اور شغل نہیں رکھتے  جو لئے

  اور اب استطاعت مالی کے حوالہ سے چند مسائل:

مزدوری ملتی ہے ، یا جن  میں کو ہفتہ ۔ روز مره کام کرنے والے یا جن ١مسئلہ

ان لوگوں کے پاس کبھی بھی حج کے بقدر  نوعاً مزدوری ملتی ہے کہ میں  ینہ ہم  وک

  ۔نہیں ہوتا ، یہ لوگ بھی استطاعت سے محروم نہیں ہیںذخیره مال 

  متن:

کہ ماہانہ بقدر  اگر بقدر ضرورت حج اپنے مالک سے قرض لے سکتے ہیں   

اور زندگی کی پریشانی اور تنگی میں   ان کی مزدوری یا تنخواه سےکم ہو جائے ممکن
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ایسے افراد دوسرے لوگوں کی طرح واجب الحج مستطیع ہیں، یا کم  تو بھی مبتال نہ ہوں

  ۔از کم واجب العمره ہیں

شغل یا  اپنے اور اگر اس راه سے کم نہ کرسکتے ہوں، اگر سفر حج یا عمره میں

  ۔حرفہ سے رفع حاجت کر سکتے ہیں اس صورت میں بھی واجب الحج ہیں 

ایک جزئی گروه یا ہر طرح کے کاریگر اور  قومی کمپنی  یا کوئی حکومتی مثالً 

ملک حج  مطابق مزدور افراد کو مناسب کاموں کے لئے یا ان کی قدرت اور شان کے 

 نہ ہو مانع میں استخدام کرنا چاہتی ہے ، جو لوگ واجد الشرائط ہیں  ۔ اگر کوئی دوسرا 

، بلکہ اس کام میں شرکت کرنے کے لئے انجام حج یا عمره کے قبول کرنا واجب ہے تو

اس ذریعہ سے واجب الحج ہوتے ہیں  کیوں کہدرخواست دینا واجب ہے،  کی لئے وسیلہ

ستہ رکھتے ہیں البتہ تمام شرائط استطاعت کے ساتھ اجانے کا ر حج کی طرف کیوں کہ

  ۔

جو اس  حج میں لینا چاہیںملک یا  ۔ اگر کسی سے کوئی کام راه حج میں٢مسئلہ

شر  مندگی   ۔ کے مطابق اور الئق نہیں ہے ، اور یکی حقیقی شان۔ نہ خیالی اور ادعای

ا کسی اور مقصد کے لئے نہ واجب یا عمره ی ہے، ایسے کام کا قبول کرنا حج  موجب کا

میز کام خود آاور اگر قبول کرے اور حج انجام دے ، اگر یہ اہانت  ہے اور نہ جائز

اور اگر اعمال حج  اعمال حج میں دخیل نہ ہو اور اس کا حج حجۃ االسالم شمار ہوگا

میز کام کا سلسلہ جاری ہے اور خود شرط استطاعت حج آے درمیان بھی اس اہانت ک

ایسا شخص مستطیع نہیں ہے ،  کیوں کہکرے گا ،  یںہے، حجۃ االسالم سے کفایت نہ

   ۔لیکن پہلی صورت میں چونکہ اپنے اعمال کی حالت میں مستطیع ہے کافی ہے

  ہو یا اس سے وه کام لینا چاہیں کہ حج کی  کر سکتا۔ اگر کوئی کام وه ٣مسئلہ

اور حیثیت کے مطابق ہے، اس کا  اور اس کی شان  الی استطاعت کےلئے کافی ہے م

نظر رکھتے کو مد قبول کرنا یہاں تک کہ درخواست دینا واجب ہے ،البتہ تمام شرائط 

  ۔ہوئے 
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ی امکانحرج کے بغیر اپنی اپنی  اگر عسر و غیره وپیشہ  ۔ تاجر یا صنعت۴مسئلہ

سکتے ہیں  مال رکھ عمره کے بقدر  حج یاجہد کے ساتھ اپنی عادی زندگی سے  جد و

طرح ان کی گردن پر باقی ہے  ی،واجب الحج ہیں ،کہ سستی کی صورت میں تکلیف اس

مد کو خرچ آ، اور اگر اپنی حقیقی شان اور عادی حاجت سے زیاده اس طرح اپنی در 

نجائش نہ ره جائے ، اگر اضافی مقدار حج کے برابر ہے واجب گکریں کہ حج کی کوئی 

اور اگر حاجت حج   دے انجام و کہو اس الہی پیمان  مکنماور جس طرح بھی   الحج ہے

کا خمس ادا کرے، اور اگر ایک دو سال اسی طرح  عمل  اس رفص سے کمتر ہے 

خری سال واجب الحج آان کی زیاده روی حج کی بقدر ہو،  مجموعی طور پر  کرے اور 

اعت میں مالی استط ی اور ان کا حکم ان لوگوں کا حکم ہے جنہوں نے اپن ہوں گے

  ۔تفریط کی ہے 

بر خالف یہ خود تحصیل استطاعت نہیں ہے کہ کے اور جو گمان ہوتا ہے اس 

وسیلہ سے ہوتی ہے ،  ممکنکہ حج کی توانائی ہر  واجب ہو، بلکہ خود استطاعت ہے

کتا ہے ، اور یہ سوچ کر کے یہ س  پس جو تاجر کہ فالں معاملہ سے حج واجب ہو

لہ م امع ب نہیں ہے سستی اور سہل انگاری کرے اور تحصیل استطاعت ہے اور واج

اپنے گمان کے برخالف۔ واجب الحج تھا اور سہل انگاری   کو انجام نہ دے، ایسا شخص

  ۔کی وجہ سے گنہگار ہے  کوتاہی کرنے  اور 

یا ایک کسان ہے جو سو کنٹل گیہوں پیدا کرنے کی صالحیت رکھتا ہے اگر چہ 

و گر اس کے پاس فراہم نہیں ہیں ، لیکن یہ تمام چیزیں عسر زمین، پانی، دانہ اور کاری

کسان  ایساتو ہیں ہیں اور اس کے حج کے لئے کافی  ممکنکے بغیراس کے لئے  حرج

  ۔واجب الحج ہے اور اسی طرح دوسرے

و جمسلمانوں کو کس طرح کام کی جستنے مالحظہ کرتے ہیں کہ استطاعت حج

کی حد  امکانیز کیا ہے کہ مہم سے زیاده بہتر بنا نے کے لئے اور زندگی کو زیاده 

مادگی کے آ) و شرعیتک استطاعت حج کے لحاظ سےمالی، بدنی، اور راہی(عقلی 

 کے اور مسلمانوں  اسباب فراہم کرتے ہوئے انجام فریضۃ حج کے لئے کوشاں ہوں
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خود حج  اور یہ  جائےہو مادگی ، شائستگی اور کارکردگی  کا مقابلہ آ میں پوری اجتماع

اور   اور خود حج کی حرکات سے پر برکتیں اپنی جگہ پر   سے پہلے کی برکتیں ہیں

سے واپسی کے بعد کہ  تربیتی مدرسے  یاس عظیم اسالمی اجتماع اور اسالم کی عال

کی استطاعت حقیقت میں  حجانسان کی طرح نہ نسناس کی طرح واپس لوٹیں کہ خود 

یت کی رو سے خدا کی جانب زحمت کشی ہے آتحریک استعداد اور ایک دوسرے 

)اے ۶: ٨۴ک کادح الی ربک کدحافمالقیہ" (ن،چنانچہ ارشاد ہوتا ہے " یا ایہا االنسان ا

اپنے پروردگار کی طرف زحمت اور رنج اٹھانے واالہے تا کہ اس سے تو  !انسانوں

  ۔کی معنوی اور معرفتی مالقات سے مشرف ہو مالقات کرے اور اس

۔ اور اگر خود سختی اور تنگی میں بسر کرے اور عادی حاجت اور اپنی ۵مسئلہ

جمع کر لے ،  مال بقدر حج کےزیاده  کچھ  حیثیت سے کم خرچ کرے اور نتیجہ میں 

اس وقت کے مصرف ۔ کہ پورا سال ہے۔ گزر چکا ہے گذشتہ کی تالفی کے حساب 

۔ یا بجز حساب ضرورت کسی بھی دوسرے حساب سے۔ خرچ نہیں کر سکتا ہے ، سے

خمس فی الوقت واجب الحج ہے ، اور چونکہ حج اخراجات سے ہے اس میں  کیوں کہ

حج سے زیاده ہو اور سال بھی اس پر گزر چکا ہو،  جبھی نہیں ہے ، مگر جتنا مخار

زیاده روی یا کوئی  ف میںاور بطور کلی مال جمع کرنے میں سستی یا اس کے مصر

پیمان الہی ہے اور نہایت  کیوں کہنع نہیں ہے ،ار وحیلہ استطاعت حج سے ممک دوسرا 

  ۔کاوش اور احترام کے الئق ہے  اور بہت زیاده کوشش و و شائستہسنگین 

کے ذریعہ سفر حج میں واجب  جس ۔ اگر اس سے کوئی کام نہیں ہو سکتا ۶مسئلہ

ے پاس مال بھی نہیں ہے اور ضرورت حج کے برابر مال اور اس ک ہو جائےالحج 

فراہم بھی نہیں کر سکتا ، لیکن حاجیوں کی مشروع اور جائز رہنمائی کر کے یا کوئی 

بھی خدمت اور مدد کر کے ۔ اپنی شان کے مطابق۔ مستطیع ہوسکتا ہے، دوسری تمام 

  ۔ایسا شخص بھی واجب الحج ہے  کے ساتھ امکاناستطاعتوں کے 
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ایسے گروه ہیں جو ماہانہ  ۔ ان تمام چیزوں سے محروم ہے ، لیکن٧مسئلہ

قسطوں یا کسی بھی طرح سے۔ اگر چہ گراں تر۔ حاجی قبول کرتے ہیں، اگر حج کی 

  ۔واجب الحج ہے تو و ه  کے بغیر ادا کر سکتا ہے  و حرجقسطوں کو عسر 

  موجود ہے۔ اگر قرض الہی یا بشری اس کے عین مال استطاعت میں ٨مسئلہ

واجب الحج نہیں ہے، خواه ان  طبعاً اور اس کا مال تنہا کافی نہیں ہے اس لحاظ سے 

اس  ہیں لیکنہ  مے ذککرے یا نہ کرے ، لیکن اگر یہ قرض اس  ادائیگیقرضوں کی 

استطاعت اور وجوب طرح کا قرض د نہیں  ہیں اس وکے عین مال استطاعت میں موج

  ۔ئیں گےآارد میں کہ حج سے مانع نہیں ہے مگر ان مو

۔ شرط استطاعت مالی، یا بدنی یا راہی یا کوئی اور بھی استطاعت اس ٩مسئلہ

موسم حج میں جس  میں منحصر نہیں ہے کہ اپنے محل سکونت پر جمع ہو سکے، بلکہ

واجب توجگہ بھی ہو، جس طرح سے وہاں گیاہو، اگر وہاں سے حج پر جاسکتا ہے 

  ۔نہ تھا ممکناس کے لئے حج تو یا ہوتا آوہاں نہ  وه  الحج ہے ، اگر چہ 

ئے ہیں ، اگر آلیکر  حجکو کام کے لئے ملک  کرنے والوں  م کاریگر اور کا مثالً 

حاظ سے مستطیع ہیں، ل ہو، اس ممکناور  رکنا  رناہموسم حج تک ان کے لئے وہاں ٹھ

نہ  ممکنیسا سفر ان کے لئے ا ی ہوان کے وسائل سفرکو فراہم نہ کرت طاگرچہ اگر شر

مستطیع افردا کا ایک گروه کوئی مال بھی نہیں رکھتا، لیکن اس وقت کہ  کیوں کہتھا 

اجرت سی چہ تھوڑی  ہیں اگرحج میں ہیں اوروہاں رکنے کی استطاعت رکھتے  ملک

ہنا ان پر واجب  دوسرے شرائط موجود ہونے کی صورت میں وقت حج تک ر   دے کر

  ۔ورنہ کم سے کم عمرة االسالم بجا الئیں  ہے

یا گھروں کا کرایہ،یا سفر حج  ۔ وسائل حج جیسے ہوائی جہاز کا کرایہ١٠مسئلہ

کی دوسری ضرورتوں کی گرانی مستطیع لوگوں پر وجوب حج سے مانع نہیں ہے ، 

 جائے گا ، مگر یہ کہ امسال اگر چہ جانتے ہوں کہ مستقبل بعید یا قریب میں ارزان ہو
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باہر ہے     اور اس کے بس سے قابل تحمل نہ ہو   نوعاً  ہو کہکی گرانی اس قدر زیاده 

  ۔وجود بھی احتیاط ترک نہ ہوااگر چہ قدرت مالی بھی رکھتا ہولیکن اس کے ب

یا موجوده تمام وسائل زندگی اس کی  ملکی یا کرایہ کا گھر چنانچہ۔ ١١مسئلہ

اس کے حج یا عمره  ان اگر یہ زیادتیکما بصورتضرورت اور شان سے زیاده ہوں ، 

الحج ہے یا واجب العمره ہے کہ گھر بدل کر یا کوئی دوسرا  ہو واجبکے لئے کافی 

اضافہ کر کے حجۃ االسالم یا عمرة االسالم انجام دے ، اس بات کے پیش نظر کہ شان ا 

ور حیثیت خیالی اور ادعائی نہیں ہے اور اس کا معیار شرعی یہ ہے کہ اس سے کمتر 

برو ریزی اور ہتک حرمت کی آ،  معتدل افراد کی نگاه نہ نسناس اور غیر معتدل افراد

اور حاجت  شان حقیقی   باعث ہے اور بر عکس اگر اس کی موجوده زندگی اس کی 

کر مد کو تکمیل ضررویات زندگی کے لئے خرچ آ سے کمتر ہے وه اپنی اضافی در

خمس بھی نہیں ہے ، جیسا کہ  ہو اورے برابر کہے ، اگر چہ سفر حج یا عمره  سکتا

  ۔ب الحج یا واجب العمره ہے واجبلکہ  گذرا 

 میں انسان۔ اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ زندگی کے مختلف مراحل ١٢مسئلہ

کے حاالت اور اس کے ضروریات مختلف ہیں ،  استطاعت کے نہ ہونے اور ہونے میں 

ئنده، کہ میرے پاس پہلے اس آگذشتہ یا مالحظہ   میزان اور معیار موجوده حالت ہے نہ 

سامان میری شان کے مطابق تھے یامیں ماہانہ اتنا خرچ کرتا تھا اور  طرح کے گھریلو

  ۔حاالت نہیںسابقہ  اس وقت اس سے کمتر ہے ، میزان موجوده حالت ہے 

ایک عورت ہے جس کو جوانی میں اس قدر جواہرات اور سونے کے مثالً 

زیورات اس کی اشان اور شرف کے لئے الزم تھے ، لیکن اب جب کہ بوڑھی ہوگئ 

ہے ، مگر یہ کہ  نہیںہے اس کو اب ان جواہرات اور سونے کے زیورات کی ضرورت 

اس کو اپنی موجوده حالت کو مد نظر  بلکہ گزشتہ حاالت کا تصور اور خیال کرے ،

  ۔رکھنا چاہیئے 
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ئنده میں آیا کسی کو اس وقت اپنے موجوده مال کی ضرورت نہیں ہے ، لیکن 

اور اگر  ہو نزدیک آئنده یزان ہے، مگر یہ کہ یہ محتاج ہے ، اس کی موجوده حالت م

اس کی زندگی مختل ہو جائے گی ، کہ اس صورت میں اس  اوراس کو نظر انداز کرے

  ۔وقت وه حج کی استطاعت نہیں رکھتا ہے 

۔ اگر استطاعت کے بعد یا موسم حج سے پہلے یا خود موسم حج میں ١٣مسئلہ

کام کے لئے اجاره شرعی دے دےکہ سفر سے مانع ہے خواه جانتا تھا کہ  خود کو کسی

میں اس کا خود کو اجاره پر دینا  صورتہر  گا یا نہیں جاتنا تھا ہو جائےمستطیع ہے یا 

قراردادی حق پر مقدم ہوگا ،  خدا کا اصلی حق بندوں کے کیوں کہگا ،  ہو جائےباطل 

  ۔میں گزرچکی ہے  قسم و و عہدنظیر مسئلہ نذر کی اکہ اس جیس

چرا  اور کلی طور پر جوشخص موسم حج کے وقت مستطیع ہے بال چون و

اور کوئی بھی قرار داد جو منافی حج ہے خدا سے کی گئی ہو یا بندوں   واجب الحج ہے

سے، دانستہ ہو یا نادانستہ،یہ قرار داد خدا کے محکم پیمان کو نسخ نہیں کر سکتی مگر 

ہد الہی حج سے مزاحم ہو جائے اور حج سے اہم ہو ، جیسا کہ گزر یہ کہ کوئی دوسرا ع

  ۔چکا

کے ساتھ  ہ ممقدور ضمی ن ومک۔ اگر کوئی طلب رکھتا ہے جو تنہا یا م١۴مسئلہ

کر  ادائیگیعمره کے لئے کافی ہے ، اگر وقت پورا ہوچکا ہے اور مقروض  حج یا

ہے واجب ہے مشروع اور جائز طریقہ سے اپنا قرض وصول کرے نیز اگر وقت  سکتا

ماده ہے اور اس سے مطالبہ کرنا کسی سر آقرض پر  ادائیگی  نہیں ہوا لیکن مقروض 

  ۔ہے ، ان دونوں صورتوں میں قرض دینے واال واجب الحج ہے نہیںافکندگی کا باعث 

ہیں ہے یا دوسری صورت میں ن نمکم ادائیگیچکا ہے لیکن ہو اور اگر وقت 

ماده نہیں ہے ، قرض لینے واال مقدار استطاعت کا مالک ہونے کے آکے لئے  ادائیگی

ن اور مشروع طریقہ سےقرض الحسنہ مکلحاظ سےمستطیع نہیں ہے ، مگر یہ کہ م

ہے کہ اس کی طلب شرط شده سوختہ حکم میں نہ ہو،اس کی دریافت کا  لے، شرط یہ
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ہو، ورنہ  کر سکتایا خود دوسرے طریقہ سے حج کے قرض کو ادا ان عقالئی ہو، مکا

کی قدرت نہیں ہے اور طلب سوختہ شده ہے ،  ادائیگیقرض لینا اس اعتماد کے ساتھ کہ 

  ۔خود حرام اور لوگوں کا مال کھانا ہے 

برومندی کے ساتھ حج یا آکوئی طلب، اگر  ۔اگر نہ کوئی مال ہے اور نہ١۵مسئلہ

مکان بھی ہے، یہ خود حج اکا  ادائیگیعمره کے برابر قرض لے سکتا ہےاور اس کی 

عمره ہے، ، اور بظاہر ایسا شخص واجب الکی طرف ایک مشروع اور جائز راه ہے 

ن اور مشروع تمام راہیں اس پر مسدود ہوں ایسی صورت میں واجب مکمگر یہ کہ م

  ۔ھی ایسا بے محل قرض حرام ہے    نہیں ہے بلکہ کبھی کب

ہے لیکن واپسی کے بعد  ممکن۔ اگر حج یا عمره فی الحال اس کے لئے ١۶مسئلہ

سامانی کا اس کو سامنا و بے سر  لگی اور ناقابل تحم ہو جائےاس کی زندگی مختل 

اقامت گاه کی واپسی یا استمرار  واجب الحج نہیں ہے ، لیکن وطن یاتو و ه  کرنا ہوگا 

ندگی کی اس میں شرط استطاعت نہیں ہے ، مگر یہ کہ ضروری ہو ، کہ اگر اپنے ز

وطن کہ دور اور پرخرچ ہے نہ لوٹ سکے لیکن  دوسری جگہ یا خود ملک حج میں 

عادی زندگی بسر کر سکتا ہے اس صورت میں کہ تحمل ناپذیر خرچ یا مشقت نہ ہو 

  ۔واجب الحج ہے

 انجامعمومی یہ ہے کہ اس فریضۃ الہی کا  حج یا عمره کی استطاعت  میں قاعده

سامانی کا موجب نہ ہو اور خود یہ لوگوں کے و ا ور بے سر  دینا تحمل ناپذیر پریشانی

ہے کہ ایسے لوگ  ممکن کیوں کہشغل کے مطابق متفاوت ہے ، حاالت اور شرائط و

یا  جائے ہوکی زندگی کی حالت بہتر ان بدل دیں تو  تکہ اگر وه اپنی جائے سکونہوں 

"وال  ہو جائےبرباد  ہے ان کی زندگی مختل اور تباه و ممکنبالکل فرق نہ کرے ،اور 

بہتر معلوم  تمہیںیرة" خود بص نفسا اال دون وسعھا"و "ان االنسان علی نفسہ  هللایکلف 

  ۔ہے کہ حج یا عمره پر جاؤ یا نہ جاؤ، ان سے اور ان سے پوچھنا ضروری نہیں ہے 
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یہ نہیں ہے کہ مال کا مصرف بھی کر سکتا ہے ، ہ  مذے کا المال رکھن اصوالً 

مد ہے اور اس کی روز مره کی زندگی کے آکسی کی روزانہ ایک ہزار لایر کی در مثالً 

اور سو لایر کےبقدر روزانہ دوسرے اخراجات میں خرچ کرتا ہے ، ایسا   لئے کافی ہے

مستطیع نہیں ہو سکتا کہ روزانہ دو یا تین سو لایر اس طرح دوسرے اخراجات  شخص

مال  کر سکنا کیوں کہمد ہزار لایر ہے، آکی نذر کرے ، باجودیکہ روزانہ کی در

مصرف سے مشروط ہےکہ زندگی مختل اور  امکانرکھنے میں منحصر نہیں ہے بلکہ 

  ۔نہ ہو گوں دگر

کھ پچاس ہزار لایر نقد موجود ہیں جو حج ال پاس ایک تمہارےوقت کہ اور اس 

سرمایہ ہے ، اگر اس پیسے سے حج پر  تمہارایہ  ہیں لیکنکےلئے کافی اور زیاده بھی 

و  گی ، بیوی بچے پریشان اور بے سر ہو جائے زندگی مختل تمہاریگے تو  چلے جاؤ

گے، یہاں پر تم موسم حج کے لحاظ سے مستطیع ہو لیکن اساس زندگی  ہو جائیںسامان 

یت اسطاعت دونوں طرح کی استطاعت کو شامل آاور   کے حساب سے مستطیع نہیں ہو

اپنی  شرعاً اور  عرفاً ے لئے مستطیع نہیں ہے ، کہے ،یا بہتر کہیں کہ ایسا شخص حج 

  ۔زندگی کو حج کے لئے مختل نہیں کر سکتا 

پر جانے سے ایسا  کہ حجیہ سب اس صورت میں ہے کہ جب اس کو معلوم ہو 

کے پاس مال ہے، ہوگا ، لیکن اگر معلوم نہ کہ کیا ہوگا ، اس وقت بھی حج کے بقدر اس 

  ۔رکھتی ہے قوانین ئنده میںآزندگی بھی کل مال کر اس سال بغیر گزشتہ اور  اور اس کی

میں عرض کیا ، حکم مسئلہ یہاں  جیسا کہ حج کے لئے قرض کرنے کے بارے

وکل کرے اور موجوده مال سے فعلی وظیفہ الہی کو تپر زیاده روشن ہے ، کہ خدا پر 

  ۔انجام دے

پر جانے سے اس کی زندگی مختل ہو  کہ حجاگر یہ سوچتے اور سمجھتے ہوئے 

 حج پر جائے اور واپس ہو اور اس کی زندگی مختل نہ ہواس کے باوجود وه   جائے گی

ان تمام موارد میں استطاعت کا کہ اس کا حج حجۃ االسالم ہے اور صحیح ہے ، جیسا تو
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اس کا گمان غلط تھا ، یہی  ہو کہحج پر جائے اور بعد میں معلوم اور گمان نہیں رکھتا 

حکم جاری ہے مگر ان موارد میں کہ اپنے اعمال میں قصد قربت نہ کر سکے  ، مانند 

کچھ وجوہات سے اس پر حرام ہو، کہ یہاں پر عمل حج  ظاہراً ان موارد کے عمل حج 

ہونے کی وجہ سے (نہ کہ استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے)باطل  ہمیں قصد قربت ن

  ۔قربت کیا ہو قصدہوگا مگر یہ کہ کسی طرح بھی 

جس   ۔ اگر اس کی زندگی اس طرح کے حقوق الہی پر بسر ہوتی ہے ١٨مسئلہ

لئے  عمره کے حج یاہاتھ لگ جائے جو  چھ مال اس کےی شرط فقر ہے ، اس بیچ کک

کافی ہو اور حقوق فقراء سے بھی نہیں ہے ، واجب ہے اسی قدر حقوق فقراء دریافت 

واجب الحج نہ ہوگا، لیکن وه اموال جن کے مصرف  طبعاً ہ ککرنے سے اجتناب کرے 

تقویت کی الم میں فقر شرط نہیں ہے جیسے سہم مبارک امام علیہ السالم کہ اس کو اس

" ہے هللاور اشاعت کی راه میں خرچ ہوناچاہیئے، اور تھوڑی سی زکات کہ "فی سبیل 

اور اس کو خدا کی راه میں خرچ ہونا چاہیئے ، اس طرح کے مال سے حج یا عمره پر 

" اور هللاجایا جا سکتا ہے اورکبھی واجب ہے ، شرط یہ ہے کہ ایسا سفر "فی سبیل 

ملک  جن کاتمام لوگ  وهکے لئے ہو جیسے علماء اور خطباءاور "دین خدا" کی تقویت

  ۔حج جانا دین  کے لئے مفید اور سود مند ہے 

کر حج کے بقدر خود اس کے پاس مال ہے یا کہیں سے ہٹ لیکن اگر حقوق سے 

ہےاس صورت میں اپنے مال سے مستطیع الحج ہے اور اس کو حج کے  کر سکتافراہم 

سے بسر ہوتی  هللاسے نہ خرچ کرنا چاہیئے،اگر چہ اس کی زندگی حقوق  هللالئے حقوق 

  ۔ہے 

مگر حجۃ االسالم اور عمرة االسالم کے عالوه کے لئے، کہ سہم زکات سے"فی 

کے لئے حج یا  " کے عنوان سے اور سہم امام میں سے دین خدا کی تقویتهللاسبیل 

ی واجب ہے، جیسے موسم حج عمره انجام دے، کہ مستحب ہونے کے عالوه کبھی کبھ

گاه کرنے کے لئےملک حج روانہ  ہوتے ہیں، آمیں تبلیغ کرنے والے جو مسلمانوں کو 

  ۔کے لئے جاتے ہیں هللاکہ خود دعوت الی 
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۔ اگر کوئی فقیر ہے بغیر درخواست کے لوگ اس کی رسیدگی کرتے ١٩مسئلہ 

اور سہم امام وغیره  مخصوص حقوقیا ہدیہ وغیره کے عنوان سے ، نہ فقراء کے  ہیں

کسی دوسرے  وسیلہ سے ۔ حقوق  سے یاعنوان سے ، ایسا شخص اگر انہیں راہوں  ےک

وسہم کے عالوه۔ حج کے بقدر مال حاصل کرتا ہے ، کہ اس کے حج پر جانے سےاس 

گی، وه بھی واجب  ےزندگی گزرکی گذشتہ کی طرح اس  ہوگی اورکی زندگی مختل نہ 

  ۔الحج ہے 

سکتا  عمره ہوحج یا عمره کی نیابت کے پیسہ سے مستطیع حج یا  ۔ اگر٢٠مسئلہ

ہے،نیابت کا قبول کرنا یہاں تک کہ اس کا حاصل کرنا ۔ تمام شرائط کو محفوظ رکھتے 

امسال ہے اور دوسرے سال خود جائے اور اس  مثالً کہ اگر حج نیابتی  ہوئے۔ واجب ہے

ئنده برس آاور اگر اس سال سے قید نہیں ہے ، یا بہت خوب  بجا الئےسال حج نیابتی 

برسوں سے مربوط ہے ، واجب ہے اس سال اپنے لئے حج بجا الئےاور اس کے کے 

، مگر اس صورت میں کہ مال نیابتی پہلے سے اس کے اختیار  بجا الئےبعد حج نیابتی 

عمره مفرده کا بھی نہ ہو، اور  ممکنمیں نہ ہو ، اور نیابت سے پہلے قرض لینا بھی 

یہی حکم ہے ،اور اس صورت میں کہ حج نیابتی مقدم ہے اگر گزشتہ میں عمرة االسالم 

کیوں ،  بجا الئےبجا نہیں الیا ہے امسال واجب ہے کہ حج نیابتی کے ضمن میں عمره 

ہے کہ اپنی امید کے بر خالف اس نیابت کے بچے ہوئے پیسے سے یا  ممکنعین  کہ

اور اگر مطمئن بھی ہو فی  سکے ئنده حجۃاالسالم بجا نہ الآسے  کسی دوسرے وسیلہ

تمتع عمره  حج کیوں کہشک نہیں ہے،  میں کوئیالوقت عمرة االسالم کے واجب ہونے 

یہ کہ صرف واجب ہوا ہو  ہو نہکفایت کرتا ہے کہ انجام پایا میں مفرده سے اس صورت 

ہے  وشن ہے کہ اس وقت واجب العمرةاور یہ مسئلہ حج نیابتی قران یا افراد میں بہت ر

تاخیر میں ڈالنے کی کوئی وجہ نہیں   اور یہاں پر عمره کو  ئنده میں واجب الحجآاور 

  ۔ہے 

ی یا ف۔ حج یا عمره واجب کے لئے قرض لینا، اگر کوئی شرعی یا عر٢١مسئلہ

کے لئے  کہ اسرکاوٹ نہ ہو اور علی الظاہر اس کی حالت ایسی ہے  کی بروآاخالقی یا 
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ہے ، واجب ہے، اگر چہ اس وقت مال یا ایسا اعتبار جو اس  ممکن ادائیگیقرض کی 

کے حاالت ایسے ہیں کہ خود  سنہ ہو، لیکن اپاس کاضامن ہو اس کے  ادائیگیکی 

 ممکن ادائیگیکی نیت نہ ہو ، یا  ادائیگیہے ، لیکن اگر  ممکن ادائیگیسمجھتا ہے کہ 

کے لئے ہو، مگر  حجام ہے ، خواه حج کے لئے ہو یا غیر قرض کرنا حر اصوالً نہ ہو، 

ضرورت کی صورت میں کہ اگر قرض ادا نہ کرے جان یا مانند جان کوئی دوسری 

اس صورت میں نہ تنہا قرض  بلکہ بقدر ضرورت ہر جائز  تو چیز خطره میں ہے 

  ۔وسیلہ سےلینا جائز بلکہ واجب ہے 

کی نیت  ادائیگیمیں عمومی قاعده یہ ہے کہ صورت  ضرورت کے عالوه  اور  

اور یہ قرض کرنا خود ایک طرح سے لوگوں کا مال کھانا ہے    رکھتا ہو امکاناور 

  ۔"وال تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل" ایک  دوسرے کے مال کو باطل طریقہ سے نہ کھاؤ

سی ۔ چنانچہ استطاعت نہ رکھتے ہوئے کسی بھی معنی میں خود کو ک٢٢مسئلہ

وسیلہ سے کسی ایک میقات تک پہونچا دے  چنانچہ پہلے سے مستطیع ہو ، واجب الحج 

شخص مستطیع ہے نہ محل زندگی یا "من استطاع الیہ سبیال" کا موضوع  کیوں کہہے، 

وطن ، کہ اگر اپنے وطن میں مستطیع نہیں ہے، لیکن جانتا ہے کہ اگر فالں جگہ  اس کا

استطاعت کے  کیوں کہابھی سے مستطیع ہے، وه  ا جائے گا تو مستطیع ہو جائے گ

  ۔کی استطاعت خود استطاعت ہے مقدمہ

۔ عورت اس صورت میں کہ اس کے ساتھ محرم کا ہونا کسی وجہ سے ٢٣مسئلہ

اس  اور اگر واجب ہے کہ کوئی محرم اس کے ساتھ ہو ،  امکانضروری ہو، بصورت 

ر اخراجات اور اگ  مستطیع نہیں ہے طبعاً  تو کے اخراجات برداشت نہ کرسکتی ہو

 امکان بصورت نا مدت کے لئے دائمی یا موقت شوہر کراس  تو برداشت کر سکتی ہے

واجب ہے شوہر کرے، یا کم سے کم کسی قابل اطمینان شخص کے ساتھ جو عازم حج 

ہو جائےاور یہ سب خود استطاعت  ہے نہ تحصیل  ہو، گر چہ بطور موقت، محرم

خود استطاعت ہے، کہ نہ تنہا  امکانہ تحصیل استطاعت بھی بصورت استطاعت ، بلک

زیاده اور دور یا نزدیک کے تمام مقدماتی کام ، کہ اس کے کم یا استطاعت حج بلکہ 
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ات مناسب کی صورت میں کہیں : انجام دے سکتا ہے ، اگر چہ بہت سخت اور امکان

  ۔سے ہو مقدمہناشدنی 

روشن  صافمیں جو کچھ گزرا اس  سے  ۔ اب تک استطاعت کے بارے٢۴مسئلہ

یں اختیار م تمہارےمال   ہے کہ اگر کوئی حج یا عمره مفرده کی استطاعت کے بقدر

تالفی کر سکتے ہو ، منت اور احسان کے بغیر تمام  قرار دے ، یا اگر کم ہے  تو اس کی

برو اور آمال کا قبول کرنا واجب ہے ، کہ اگر اپنی  اسمیں تو شرائط کی موجودگی 

  ۔واجب الحج قرار پاؤ گے   طبعاً زندگی کی حفاظت کرتے ہوئےحج پر جا سکو ، 

اپنے حج یا  شخص۔ اگر کچھ پیسہ ایک گروه کے درمیان رکھیں جو ٢۵مسئلہ 

برو کے آلے، اس مال کو اٹھانے میں سبقت کرنا ۔اور  عمره کے لئے اٹھانا چاہتا ہے اٹھا

 دسبقت کے باوجو امکان میں اگرئط کی موجودگی خالف نہ ہو ۔ واجب ہے،  دیگر شرا

ترک واجب کیا ہے اور یہ پیمان الہی اسی طرح اس کے  تواس نے سہل انگاری کرے

نہ اٹھائے حج تنہا  اور اگر سب سہل انگاری اور سستی کریں اور کوئی  ٨باقی ہے ہمذ

کے  دستی پیش امکانہوگا جنہوں نے دیگر تمام شرائط ہوتے ہوئے  ہذمان لوگوں کے 

ہو اگر چہ مستطیع نہ  ممکناور جس طرح بھی   باوجودپیش دستی اور سبقت نہیں کی

  ۔ہو ، انجام دیں 

استطاعت سے محروم ہے لیکن اس کا بالغ بیٹا ثروتمند ۔ اگر خود مالی ٢٦مسئلہ

فساد یا اختالف یا اختالل  تصرفحج یا عمره کے بقدر اس کے مال میں  پنے  ہے اور ا

زندگی کا موجب نہیں ہے ، جائز ہے بلکہ واجب ہے اپنے بیٹے کے مال سے حجۃ 

بیٹے کی  تو پھر ںاور اگر دوسرے موانع نہ ہو   االسالم یا عمرة االسالم بجا الئے  

کے پاس جو کچھ  سبیٹا اور ا کیوں کہی شرط نہیں ہے کی رضایت بھ ساجازت یا ا

کے مطابق باپ کا ہے  "انت ومالک فرمان   کے بر گرامی اسالمبھی ہے پیغم

مطالبہ کی  خصوصاً البیک"لیکن اگر بعد میں تالفی کر سکتا ہے تو تالفی کرے 
                                                        

گر سہل اس صورت میں کہ اس سبقت سے قطعا یہ پیسہ تمہیں مل جاتا اور استطاعت میں شک کی صورت میں ا ۔ ٨
کوئی واجب انجام نہیں دیا لیکن حرم میں داخل ہونے ا انگاری کی کوئی تکلیف اس کے ذمہ نہیں ہے کہ ابھی حج ک

  کے بعد کہ طبعا محرم ہے مطابق روایات کافی ہے 
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 ممکناور باالخص اگر بیٹا تنگدست ہوگیا ہے کہ اس کے عالوه جہاں تک   صورت میں

  ۔اس کا واجب النفقہ ہے  کیوں کہہے ایک دوسرے کی مدد کریں  

اور اگر حج یا عمره کے لئے اس کا مال لینا فساد یا اختالف یا اختالل زندگی کا 

کا باعث ہے ، یا مال فرزند میں اس طرح کے  شرمندگی   موجب ہو  ، یا منت اور 

  ۔تصرفات کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے ایسا تصرف حرام ہے 

باپ ثروتمند ہے اور فرزند نفقہ واجب کہ برعکس  کے ۔ اس مسئلہ ٢٧مسئلہ 

اور حج یا عمره نفقہ واجب میں   سے زیاده باپ کے مال میں حق تصرف نہیں رکھتا 

وه باپ کے  ہے گزراداخل نہیں ہے ، اور پیغمبر کا جو ارشاد بیٹے کے بارے میں 

  ۔بارے میں نہیں ہے

لے لیا ہے  مہ فقیر یا ایسے فقراء کے اخراجات اپنے ذ کسی نے ۔ اگر٢٨مسئلہ

اس کے خاندان اور اس کے واجب النفقہ  عرفاً جو اس کے واجب النفقہ نہیں ہیں ، لیکن 

تے ہیں ، کہ ان کا رہا کرنا ۔ اگر چہ سفر حج کے بقدر ہو۔  ناشدنی یا آکے زمرے میں 

بہت مشکل اور تحمل نا پزیر ہے، ایسا شخص اگر ان کو موقت یا ہمیشہ کے واسطہ 

، مستطیع نہیں ہے ظاہراً ترک کر دے  ، مالی اعتبار سے حج پر جا سکتا ہے ، 

حکم  طبعاً زیاده نزدیک ہوں ے نزدیکی افراد سے ہوں ، اور جتنا کاگر اس  خصوصاً 

اور یہاں  ےجب النفقہ میں سے ہاقرابتدار خود و کیوں کہبھی اتناہی زیاده روشن ہوگا ، 

وجوب حج کے مزاحم ہے بلکہ عدم استطاعت عرفی کے لحاظ   پر نہ تنہا ان پر انفاق

ائے اپنی فقیر بہن یا فقیر بھائی کو چھوڑ کر حج پر ج مثالً کہ ۔ سےسے بھی معذور ہے 

بھی واجب النفقہ نہ ہوں ، صرف استطاعت عرفی نہیں رکھتا ، مگر  شرعاً ، لیکن اگر 

عمومی انفاق کہ ان کا  ہو جائیںیہ کہ وه بھی اپنے رہا ہونے سے اس طرح پریشان حال 

  ۔وغیره پر انفاق کرنا  ...فقراء ...طور پر واجب ہو"مساکین

افراد کی و سامان ربان ہے کہ کچھ بے سر ہم  اور ہر صورت میں اگر قسمت 

مدد اور ان کی دست گیری کرے اور کوئی دوسرابھی نہیں ہے جو تالفی کرے ، اگر 
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ایسا تو ہو امکانچہ ان کا انفاق حد وجوب میں نہ ہو ، اگر ان کے رہا کرنے سے حج کا 

اس حال میں حج پر  عرفاً  کیوں کہیہ استطاعت کی رو سے مستطیع نہیں ہے آشخص 

  ۔نہیں جا سکتا ہے

خری عمر تک ایسا آاس کے باوجود اس یاد دہانی کی ضرورت ہے کہ اگر 

سا ایسے لوگوں سے تھوڑا اور  سکے حجۃ االسالم یا عمرة االسالم بجا نہ الکرنے سے

 ہ مذہے، اور واپسی پر پھر اسی طرح اپنی  کر سکتادستبردار ہونے سے حج یا عمره 

دونوں حقوق کے  کیوں کہواجب ہے  یا عمرهو نبھائے ، یہاں پر بظاہر حج داریوں ک

ی شان کے منافی نہیں ہے ایک متدین اور با ضمیر انسان یہ   ہے اور ممکندرمیان جمع 

کہ ایسا کرے اور کل مال کر "ان االنسان علی نفسہ بصیرة" انسان اپنے نفس اور کام 

کے بارے میں بہتر جانتا ہے ، کہ ہر شخص تھوڑا سا تأمل کرے اپنے گزشتہ کے 

ہے  کر سکتامختلف حاالت اور گوناگوں شرائط میں اپنا شرعی وظیفہ معلوم  میںبارے 

  ۔

حج بجا  کر کے کو فروختاہل علم افراد کے پاس جوکتابیں ہیں اگر ان  ۔٢٩مسئلہ

کی کتابوں  ہکے بغیر وقف یا عاری شرمندگی اور  و حرجہیں ، اگر عسر  ال سکتے

ملکی کتابوں میں کہ  خصوصاً واجب الحج ہیں  ظاہراً سےرفع ضرورت کر سکتے ہیں ، 

ے الئق نہیں ہیں کہ کبھی چنداں ان کی روز مره کی زندگی میں اورحتی ضرورت ک

علمی کام میں  ان کےکبھی اگر دوسری جگہ سےتالفی نہ ہو ، یا ان کے نہ ہونے سے 

شمار ہوتی میں استطاعت  یمال   ہر صورت ب خلل نہ پڑے بظاہر اس طرح کی کتابیں

  ۔ہیں

۔ اگر ہر رخ سے استطاعت کے باوجود حج یا عمره کو ترک کرے وه ٣٠مسئلہ

 ہو جائےکہ اگر استطاعت ختم بھی   باقی رہے گا ہ مطرح اس کے ذحج یا عمره اسی 

ہو بجا الئے، اگرچہ  ممکناور بال حرج جتنی جلدی  امکانواجب ہے بصورت تو بھی 

یت نفی آدار ہے اور  ہ مومشقت کا ذ تخود اس زحم کیوں کہزحمت کے ساتھ ہو ، 

اگر اور یا عمره کے بغیر مر جائے حجاور اگر   ے منافی بھی نہیں ہےکحرج و عسر 
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کسی  لئے اس کے   حج کے لئے کافی ہے ،  اس کےمال چھوڑ کر جائےکہزیاده اتنا 

، البتہ حج یا عمره میقاتی اس بارے میں کافی ہے، مگر یہ کہ  بنانا واجب ہے نائبکو 

وجوب   انجام وصیت کے   کسی شہر کی یا کوئی اور طرح کی وصیت کرے کہ 

جس طرح وصیت کی ہے اس کے مطابق عمل کریں ، مگر یہ کہ اس کا باب سےکے

  ۔اس صورت میں وہی میقاتی حج یا عمره کافی ہے ہو کہمال اس کے لئے کافی نہ 

اور  بجا الئے۔ اگر یہ گمان کرتے ہوئے کہ مستطیع ہے حج یا عمره ٣١مسئلہ

بتمام معنی رکھتا  مستطیع نہیں تھا ، اگر اعمال کی استطاعت ہو کہاس کے بعد معلوم 

ہے اس کا حج ، حجۃ االسالم ہے، اگر چہ اس طے کی ہوئی راه کی استطاعت نہ رکھتا 

استطاعت نہیں رکھتا تھا ، اس کا حج  تھا ، لیکن اگر خود اعمال کی مالی یا حالی یا بدنی

  ۔اگر چہ استطاعت راہی رکھتا ہو ہو گا نہیں حجۃاالسالم 

 ہو جائے تلفاس کا مال  میںہوئے اگر ملک حج ۔ مالی استطاعت ہوتے ٣٢مسئلہ

کو اسی طرح اختتام کو پہونچائے بظاہر  حج اگر کسی سختی اور اہانت کے بغیر اپنے

تکرار  امکاناس کا حج حجۃ االسالم ہے اور تکرار واجب نہیں ہے اگرچہ بصورت 

  ۔کرنا نہایت شائستہ ہے

۔ اگر اپنے لئے پیسے سے یا بغیر پیسے کے نیابت کے لئے قربانی کے ٣٣مسئلہ

بغیر حج کی استطاعت رکھتا ہے، جیسا کہ گزرچکا خود کے لئے واجب الحج ہےاور 

ہے ، درست ہے کہ  نہیںکرچکا ہےیا خود واجب الحج  حجاس کی نیابت بھی ،اگر اپنا 

  ۔دس دن روزه رکھےمطابق دستور  امکانقربانی کی جگہ پر بصورت 

رہتا ہے کہ اگر جاتا تو تمام ارکان و  مہ ذ۔ حج اس وقت انسان کے ٣۴مسئلہ

یر ہیں ، ذوه ارکان اور واجبات جو نیابت پ انجام دے سکتا تھا ، مگر اختیاراً واجبات کو 

  ۔عورتوں کے لئے یا معذور مردوں کے لئے  جیسے طواف اور نماز طواف
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تمام استطاعتوں کو موسم حج تک محفوظ رکھنا واجب ۔ مال یا دوسری ٣۵مسئلہ

خود  مکانہے اور اگر اسی سال کے موسم میں استطاعت باقی  رہی واجب ہے حتی اال

  ۔ماده کرے آئنده سال کے لئے آکو 

مستطیع لوگوں کی طرح حج پر جائے غیر  ۔ مستطیع شخص، اگر چہ ٣۶مسئلہ

نامرغوب اور روح حج اور اس کے اہداف کام  اس کاکافی اور حجۃ االسالم ہے اگر چہ 

 کم سے کم اپنے واجب کو انجام دیا ہے ، مگر یہ کہ خضوع  کیوں کہکے برخالف ہو، 

کے لئے اس راه میں زیاده چاول دے، اور جو اخراجات اپنے لئے نہیں کئے و خشوع 

، چنانچہ اکین اور دوسرے فقراء پر خرچ کرےفقراء و مسکے ان کو بھی ملک حج 

کا فاصلہ پیدل طے کرتے تھے  و مکہبیشتر اوقات مدینہ  حضرات ائمہل اکرم اور رسو

  ۔اور عوض میں سواری کے مخارج کو کچھ بڑھا کر فقراء کو دیدتے تھے

ہے استحباب کی نیت سے  نہیں۔ اگر یہ گمان کرتے ہوئے کہ مستطیع ٣٧مسئلہ

ھا ، حجۃ االسالم یا عمرة تعمره پر جائے اور بعد میں معلوم ہو کہ مستطیع  حج یا

اس کو ترک کر  نہیں ہےاالسالم شمار ہوگا ، جیسا کہ اگر اس گمان سے کہ مستطیع 

رہے گا ، مگر اس وقت سمجھے کہ  ہ باقی   مدے ، حج یا عمره اسی طرح اس کے ذ

پر استطاعت علمی نہ تھی  یہاں کیوں کہمستطیع تھا جب استطاعت باقی نہ رہی ہو ، 

سبیل علمی: یہ جاننا کہ مستطیع  کیوں کہیہ استطاعت نہ تھا ،آسے مشمول اور ابتداء 

 ۔ہے خود استطاعتوں کی کنجی ہے 

  ۔٣٨مسئلہ 

پر  یا عمرهاگرکوئی سنی اپنے مذہب کے موافق شرائط استطاعت کے ساتھ حج 

ہے لیکن بصورت  نہیںپرواجب  تکرار اسکے بعدشیعہ ہوگیا، عمل کی  گیا اور اس

  کے ذریعہ انجام دے ۔ کو خود یا نائبشائستہ ہے کہ طواف نساء  نہایت امکان

  ۔٣٩مسئلہ 
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مال استطاعت سے نہیں  کا تعلقکے اخراجات  مانیہم بعد واپسی کے  اور بازار

واجب تو اس پر  اور بس رکھتا ہےکے مصارف  و برگشترفت  اگر صرفہے ،کہ 

وقت بھی  ہونا کسیہے اس کی استطاعت نہ  مستحبجو  ہ ماور ولیحج ہے ، سوغات 

وه  اور حیثیتشان  اور توہمیکی استطاعت سے مانع نہیں ہے ، خیالی  اور وجوبحج 

واجب ہے  امکانبصورت  پر بھیکے سامنے کہ پیادوں  الہیبھی بزرگ ترین فریضہ 

کی  میں بھی کسی ایسے مانع اور حدیثبالکل مانع نہیں ہے ، قرآن  اور حیثیتیہ شان 

کو استطاعت بھی صرف حج کی طرف توانائی  اور آیۃ ہوا ہےطرف کوئی اشاره نہیں 

ہے نہ اپنی خواہش کے مطابق سوغات خیالی کے ساتھ حاجی ہونے کی توانائی  شامل

غلط  ،و خیالم ہو دنیاوی کاموں کی بنیاد ہمارےنہیں ہے کہ جس طرح  اور شائستہ

حج  ہ  ماور ولیکریں، سوغات  پر قیاساسی  کو بھی و فرائضاحکام  پر ہےاعتبارات 

 نہیں ہے نہایت افسوس کی بات ہے کہ بعض مستطیع افراد انتہا و جس کی کوئی حد

 سے محروم ہیں اوربعض کا بجا النےخیاالت کی وجہ سے حج  آمیز انہیں تمسخر

  یں ۔دیتے ہ کا حوالہ اور حرمت اہانت پوزیشن ، اوروه اپنی آبرو، چکا ہےدیوالیہ نکل 

  ۔�٠مسئلہ

الی  تو کیا سفر   جائے شخص اعمال حج شروع ہونے سے پہلے مر اگر مستطیع

 سفر الی، ہوا ہو ہوا ہو یا نہ،محرم ہو ہوا ہوا ہو یا نہخواه حرم میں داخل  رو سےکی  هللا

کا اجر ، اس عمل  هللانکلتے ہی فقد وقع اجره علی  گھر سے محض قصد سےکے  هللا

فضل سے ثابت ہے  خدا کےکے لئے  تھا اسمیں  دیا اور راهنے انجام نہیں  کو اس جس

 کسی کو  واجب ہے کہ اس کے لئے رو سےاحادیث کی  معتبر موارد میں،لیکن بعض 

میں داخل ہونے سے  اور حرمان مقامات سے ہے کہ احرام  کیوں کہ بنایا جائے  نائب 

تھا اور  مہ کے ذ کا اس یا برسوںالبتہ شرط یہ ہے کہ حج گذشتہ برس  ، مر جائےپہلے 

 ہو عملاول استطاعت  اگر سال لیا تھا کیوں کہکام  تاخیر سےنے انجام حج میں  اس

سے پہلے اسی موت  اور عملاستطاعت ہے  طور پر عدمموت صاف  خود یہسے پہلے 

 ہوا ہے اگر محرملیکن  یا ہےدانجام  اپنا کامنے  گویا اسہے کہ  کی وجہ سے ماجور
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 بغیر حرمکہ احرام کے  نادر ہےبرعکس کہ بالکل  یا حرم میں داخل نہیں ہوا اور ابھی

کے ورثہ  اور اس ماجور ہےتو ہے کا سالکی استطاعت  ظاہراً اگر اسمیں داخل ہو، 

 سے مستطیع تھا یا برسوںگذشتہ برس  اگر اور ٩وظیفہ نہیں ہے پر کوئیکی گردن 

کے  آیت اجر اور یہ اختیار کیا جائےواجب ہے اس کے لئے نائب  ماجور ہےباجودیکہ 

فعل میں وجوب نیت کے  ہونا اس کسی عمل کی نیت میں ماجور کیوں کہمنافی نہیں ہے 

کام کے لحاظ سے  خود اپنےشخص  واال یہسے پہلے مرنے  اور عملمنافی نہیں ہے 

 اور نہیں ہے کہ احرام کے بعد بعید اور ہےماجور کے لحاظ سے بھی  اور نیابتبھی 

سے  خصوصاً احرامبھی کافی ہے اگرچہ خالف احتیاط ہے  بعد موتدخول حرم کے 

 طبعاً  بعد کہدخول حرم کے  الیا لیکن بجا نہیںواجب بھی  کا ایکپہلے کہ ابھی حج 

  محرم ہے، روایات کے مطابق کافی ہے ۔

  استطاعت بدنی

کے لئے  النے کو بجاحج  اور مناسککرنے  کو طےیہ استطاعت راه حج البیت 

طرح  اگر اس، پس رکھتا ہوہے کہ جسمانی صحت کے لحاظ سے دونوں کی توانائی 

اور ناشدنی  کہ اس کے لئے راه طے کرنا( اگرچہ آسان ترین وسائل سے ) بیمار ہے

تووه  عاجز ہےاعمال حج سے  ہے لیکن کرنا ممکن کا طے یا راه،دشوار ہے انتہائی

" من استطاع الیہ سبیالً " نہ صرف یہ  کہ ہے کیوںکسی بھی صورت میں مستطیع نہیں 

پر اں اور یہشامل ہے  کو بھیہے بلکہ استطاعت راه حج  کو شاملکہ استطاعت حج 

  مسائل ہیں ۔ کچھ

مشکل سے ملک حج  کو خود باوجود کی استطاعت کے اگر راه ۔١مسئلہ 

الحج  اور واجب،فی الوقت مستطیع  سکتا ہےدے  کو انجام خود اعمالپہنچائے،چنانچہ 

ہے ، اگرچہ آنے سے پہلے راه کی استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے واجب الحج نہیں 

سے زیاده کی  مقدمہحج کے لئے ایک  خود اعمالراه کی استطاعت  کیوں کہتھا، 

                                                        

  ۔ ۔کیونکہ حج کی استطاعت نہیں رکھتااگرچہ اسی استطاعت سے راہی حج ہواہے ۔ ٩
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وقت "من استطاع الیہ سبیالً " چونکہ وه ملک حج میں ہے  اور اسحیثیت نہیں رکھتی، 

  ہے ۔ کو شاملاس 

، عاجز ہے بجا النے سےلیکن حج  رکھتا ہےکی استطاعت  اگر راه:  ٢مسئلہ 

ہی وسائل  اور نہ، سکتا ہےکر اورمشعر میں وقوف  عرفات خود نہاس معنی میں کہ 

 بے ہوش بیمار یا حد تک، اس سکتا ہےانجام دے  و سعیطواف  سہارے اور مدد کے

دے ،  کو انجامات اصل اور واجبارکان  کہ وه نہیں ہے ممکنہے کہ کسی صورت بھی 

وسیلہ  اور (گرچہ مدد کو چار ارکان اگر انواجب الحج نہیں ہے ، لیکن  ایسا شخص

(التبہ احرام کے ساتھ) واجب الحج ہے ، اگرچہ بعض محرمات  انجام دے سکے  سے)

 طواف سےحاالت زنانہ کی وجہ سے  یا عورت، عاجز ہوکرنے سے  ترککو احرام 

پہلے سے  اگر اور  نہیں ہیں استطاعت حج کے منافی ، یہ سب چیزیںہو جائے مقدور

  کوئی بات نہیں ۔ تو معذور ہےانجام رکن سے  ہو کہبھی معلوم 

احرام سے پہلے معلوم  کومرد  کے بارے میں اگر و سعی: ارکان طواف ٣مسئلہ 

کہ مقدور ہے  ہوا بعد معلومکے  اگر احرام، لیکن گا، مشکل ہے ہو جائے معذور ہو کہ

 و عرفاترکن وقوف  لیکن دو سکتا ہےکر  نائب اختیار مشکل نہیں ہے اور بظاہر کوئی

اگر مشکل ہے کہ نیابت پذیر بھی نہیں ہے، لیکن  نہ ہو ممکن کے بارے میں اگر مشعر

  ہے۔ظاہراً کافی ، سکتا ہےکر وقوف اضطراری  اور تھا سے پہلے نہیں جانتا احرام

بجا شدیدبیماری کی وجہ سے اعمال حج  ہو کہ:  اگرپہلے سے معلوم �مسئلہ 

احرام ہو اورجب الحج نہیں ہے لیکن اگرمعلوم نہ اوتو وه   بالکل معذورہوگا سے النے

، چنانچہ نہیں جانتاتھااورراه بھی اس پرمسدود کردی گئی ہو جائےکے بعد سخت بیمار

ورمسدودکے بارے میں آئے محضہے ، ان شرائط کے ساتھ کہ اس کتاب کے آخرمیں 

وہی  موارد میںاورسرمونڈاکراحرام سے باھرآئے گا، کہ بعض  کر کےگا۔ قربانی 

  تکلیف ہے ، اورکبھی واجب ہے تکرارہو ۔
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ی طرح عمرة االسالم میں ایک عمل میں اساور :  حجۃ االسالم ۵مسئلہ 

، لیکن چندافرادایک وقت میں ایک شخص کی  سکتا ہےکر چندلوگوں کی نیابت نہیں 

مستحبی میں بھی چندلوگوں کی نیابت کی جاسکتی  یا عمرهنیابت کرسکتے ہیں، اورحج 

  اوراگرچندافرادقسم یانذریاایک عمره کے لئے بھیجیں جائزہے ۔ ہے 

  

  (راه کی استطاعت) راہیاستطاعت 

  کرنا ممکن کا طے اس ہونا اورمحفوظ    راه کی استطاعت کے معنی، راه حج کا

بقیہ موانع سے بدنی لحاظ سے بلکہ راه کے لحاظ  مالی یا ، نہ صرف شرعی یاہو

بنا  خطر پر ناامن اور رہزنوں نے راستے کو ہے، یا راه مسدود مثالً ملحقات سے ہیں، 

راه طے کرنے کے وسائل نہیں ہیں  ہونے کے باوجود دوسرے شرائط موجود ، یاہےدیا 

کے  ازہگاڑی ہے لیکن وه ہوائی ج نہیں ہے ، کشتی یا ممکنکے لئے  اور اسہیں  یا

توضیح کے لئے  ہم مزید ی طرح کی باتیں، اوراور اس کر سکتاعالوه کسی پر سفر نہیں 

  رہیں۔ کر رہےذکر ذیل مسائل میں درج  کے ملحقات کو اور اسراه کے تمام موانع 

 ادا  میں ناقابل تحمل مال کھولنے   کامسدودراستہ  یا عمره:  اگرحج ١مسئلہ 

ہواگرچہ اس کے لئے زیاده مقدمات طے  ممکنکرناپڑےیاسخت ودشوارنہیں ہے اوراگر

  کرناپڑیں، مستطیع ہے ۔

وجوب حج سے رنا اس کے ترک ک ہو کہااس بات کامستلزم کھلنا کا اگر راهنیز

راه حرام ہے ، چنانچہ پہلی صورت  کیوں کہزیاده اہم، نیزراه کی استطاعت نہیں رکھتا

، لیکن اگر واجب یاحرام مساوی یااس  دشوار ہےہے یابہت  ممکنمیں راه طے کرنانا

بے  کاترک کرنا اور اسسے چھوٹاراستے کی رکاوٹ ہو، راه کی استطاعت موجودہے 

  ہے ۔ راہروی 
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راه کے حساب سے)مانع تہائی کرنا(اوران کا طےرت میں کہ اس راه صو اور اس

شرعی یاعرفی یامالی سے دوچارہوراه کی استطاعت نہیں ہے ، اگرچہ مانع شرعی سے 

اس کاحج حجۃ االسالم ہے ، بلکہ مانع عرفی اورمالی کےبارے میں بھی ایساہی ہے 

سے زیاده اس کی حیثیت نہیں  مقدمہاصل خودحج کی استطاعت ہے اورصرف  کیوں کہ

ہے ،پس تینوں صورتوں میں راه کی استطاعت نہ ہونے کی صورت میں حجۃ االسالم 

  محسوب ہوگا۔

نہ ہوائی  رکھتا ہےیائی راستے کی توانائی ر زمینی یاد اگر صرف:  ٢مسئلہ 

 ممکن،اور موسم حج سے نزدیک کاراستہ ہوائی میں منحصرہے ، اگرجس راستے سے 

سے پہلے پہونچ سکے اگرچہ چندماه کے فاصلہ سے روانہ ہو، واجب الحج  ہے موسم

  ہے ورنہ نہیں۔

:  اگرکچھ راستہ ہوائی جھازسے اورکچھ راستہ زمینی یادریائی وسیلے  ٣مسئلہ 

 اور نہ سکتا ہےکر ،کہ نہ پوراراستہ ہوائی جھازسے طے  سکتا ہےکر سے طے 

اجب ہے جس و مقصدتک پہونچاسکتے ہیں  کو اسدوسرے راستے وقت کے اندراس 

  طرح کہ مقصدتک پہونچ سکتاخودکوپہونچائے ۔

نگااورغیرقابل تحمل یامسدودہے ،لیکن مہ راستہ زیاده  ک کا :  اگرنزدی�مسئلہ 

قابل تحمل اوردورکاراستہ اس کے اختیارمیں ہے ، واجب ہے دورکے راستے کاانتخاب 

 ہو کہنہ  امکانکرنے کا طےے  ککرے مگریہ کہ دوسرے لحاظ سےدوروالے راستہ 

  نتیجے میں راستے کی استطاعت نہیں رکھتا۔

 سکتا ہےشقت کے بغیرپیاده حج پرجامر وا   نا قابل برداشت خرچ : اگر۵مسئلہ 

 نہیںوسیلہ راه پیمائی کاوجودصرف ان لوگوں کے لئے ہے ج کیوں کہواجب ہے،  تو 

اس کی ضرورت ہو، ٰآیہ اعالن حج نے صف اول میں پیاده لوگوں کوواجب الحج کہاہے 

(ص) کے ساتھ حج پرگئے ہیں پیاده تھے هللاجولوگ رسول  رو سےاورکثیرروایات کی 
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پیاده روی کے وجوب میں کوئی شک  امکانبصورت رو سےکی  اور حدیثکہ قرآن 

  کی گنجائش نہیں ہے ۔

  

:اگروسیلہ راه ایسے وسائل میں منحصرہے جنہیں ظالم حکومت نے ٦مسئلہ 

حجاج کے اختیارمیں رکھاہے، کہ اس وسیلے سے آبروحاصل کریں ، تاکہ مذھب 

مذھب سے پائمال کریں، اوردینداری کے سپرسے مجاھدین راه حق کے ضربات کو

  ردسے ہے جہاں راه کی استطاعت نہیں ہےا، یہ ان مو ں کوخودسے دفع کری

  کے  اور اساوردینداروں پرراه حج مسدودہے، مگریہ کہ حکومت کورسواکرسکیں 

  روحیلہ کوبرمالاورآشکارکرسکیں ۔کم

عاجزہیں ،  تمام لوگ  ہ سفراس طرح گراں ہوگیاہے کہ : اگرامسال وسیل�مسئلہ 

 کیوں کہلئے قابل تحمل ہے توتم واجب الحج ہو،  تمہارےمیں ہے اور امکاناگرتمھارے 

استطاعت شخصی کی شرط استطاعت نوعی نہیں ہے بلکہ جوشخص حج پرجاناچاہتاہے 

  اس کی توانائی خوداس کی توانائی کے حساب سے ہے ۔

  

  پنجگانہ کی نسبت اورتصادماستطاعت ہائے 

یہاں تک جاناکہ "من استطاع الیہ سبیالً " جوحج اورعمره کی طرف ایک آسان 

، استطاعت کی پانچ قسموں: عقلی، علمی، شرعی، مالی،بدنی  رکھتا ہےنشیب دارراه 

اورراہی پرمشتمل ہے ، اوراب ہم ان استطاعتوں کے تصادم اورانکی نسبت اوران کے 

  احکام کوجوناگفتہ ره گئے ہیں  درج ذیل مسائل میں بیان کریں گے ۔

  

  ۔ و شرعی۔ استطاعت مالی ١
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تطاعت کو اسیکن اسی قدرکہ اس کے بقدرمال موجودہے ل یا عمرهحج مثالً دین 

کردے مقروض ہے، کہ یہاں اس کاسامنادودین سے ہوتاہے ایک ہر کے دارئره سے با

  ہیں ۔کر رہےجس کوہم درج ذیل مسائل میں بیان  انسانی وہی اوردوسرا

 امکان: قرض کی ادائیگی کاوقت موسم حج کے بعدہے اورادائیگی کا١مسئلہ 

اوردوسرے تمام اعتبارسے کوئی مخطوراورمانع بھی بھی ہے خواه وقت پریادیرسے ، 

تعیینی ہے ، خواه قرض استطاعت سے پہلے  اور واجبنہیں ہے یہاں پرمسلماً حج مقدم 

  ہویااس کے بعدہو ۔

: قرض کی ادائیگی کاوقت موسم حج یاسفرحج کے وقت ہے لیکن ٢مسئلہ 

ہے اورکوئی دوسری  ممکنطلبگارمطالبہ یااصرارنہیں کرتا، اوربعدمیں بھی ادائیگی 

  حج واجب ہے ۔ پر بھیمشکل بھی نہیں ہے یہاں 

اورادائیگی کاوقت موسم حج  ہوا ہے:مقروض ہونے سے پہلے مستطیع ٣مسئلہ  

 الہیعھد کیوں کہہے اورطلبگاربھی مطالبہ کررہاہے، یہاں بھی حج مقدم ہے، 

قرض سے پہلے) ،سے پہلے باندھاگیاہے۔ (استطاعت  اور اسعھدبشری پرمقدم ہے 

ہے حج کے مخارج میں کمی کرے  ممکناگربہت زیاده اصرارکررہاہے جہاں تک 

اپنے کوہلکاکرے ، چنانچہ روایات میں ہے :مقروض  کر کےاورکچھ قرض کی ادائیگی 

  پیاده حج پرجائے ۔

برعکس کہ قرض استطاعت سے پہلے ہے اورادائیگی ے  :  اس مسئلہ ک�مسئلہ 

 تاخیر سےہورہاہے ، اگرحج کے بعدگرچہ بھی  اورمطالبہ کاوقت بھی آپہونچاہے 

ہے ظاھراًیہاں پرقرض کی ادائیگی اورتاخیرحج یاحج پرجانے  ممکنادائیگی 

اورتاخیرقرض کے درمیان مخیرہے کہ دونوں واجب ایک دوسرے کے مقارن ہیں ، 

کہ   ١٠بلکہ روایات میں ہے کہ حج پرجائے خدااس کے قرض کواداکردے گا۔ 

                                                        

خبرصحیح میں حسن بن عطار سے ہے کہ میں نے حضرت صادق (ع) سے کہا: مقروض ہوں اورکچھ مال بھی   ١٠

میرے ہاتھ لگاہے ، اگرطلبگاروں کے درمیان تقسیم کروں کچھ باقی نہ بچے گا، حج پرجائوں یاان کے درمیان تقسیم 
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آئنده  ہو کہقصود، رجحان حج ہے نہ تعیین حج، لیکن شرط یہ ہے کہ خودسمجھتاحرامظا

  اپنے قرض کواداکردے گا۔

اورکلی طورپروہاں پرجائزالحج یاواجب الحج ہے جہاں پرقرض کی ادائیگی 

ہو ۔ اگرچہ طلبگارکی قابل تحمل تاخیرکے ساتھ۔ ۔، البتہ شرط یہ ہے کہ شان  امکانکا

اس میں استطاعت  کیوں کہطرح کی کوئی رکاوٹ نہ ہو ور اساوآبرومحفوظ رہے 

  عرفی بلکہ شرعی بھی نہیں ره جاتی ہے ۔

نہیں ہے ، کہ اگرلوگوں کے  ممکنلیکن اگرقرض کی ادائیگی کسی صورت بھی 

مال سے  حج پرجائے دوسروں کامال کھانے واالسمجھاجائے گا، ایسے میں نہ حج 

یااس کے بعد، خواه ادائیگی ہوا ہوپہلے مستطیع  جائز خواه قرض سے اور نہواجب ہے 

کاوقت حج کے وقت ہویااس سے پہلے یااس کےبعد، اوراگرقرض کے وقت جانتاتھاکہ 

نہیں ہے اس کاقرض حرام اورباطل ہے ، اگرچہ قرض سے پہلے  امکانادائیگی کا

تلف کیا ہے کہ اس طرح کے اختیاراً استطاعت کی صورت میں اگرمال استطاعت کو

باقی رہے گا یہاں تک  ہ منامشروع قرض کامحتاج ہورہے ، حج اسی طرح اس کے ذ

ہو۔ اگرچہ استطاعت کے بغیرآئنده انجام دے اورکئی  ممکنکہ جس طرح بھی 

اگرقرض لے اورکسی صورت بھی اس کی ادائیگی کی توانائی  ہو کہباریاددہائی کراچکا

کسی دوسرے مال سے ،  ور نہانہیں رکھتا، نہ خوداس مال سے نہ اس کے عوض سے 

یہ "اکل مال  کیوں کہ سکتا ہےکر کوئی دوسراتصرف  اور نہ سکتا ہےکر نہ حج 

حج سے باہرہے ۔ طبعاً بالباطل " لوگوں کامال کھاناہے ،مگرضرورت کے وقت ، کہ 

 کیوں کہطرح کے مال سے کس منھ سے خانہ خدااورخانہ مردم جائوگے  اور اس

  ۔ پر ہےحقوق کی حفاظت کادارومداراسی  خدا کےخداکی پرستش اوربندگان 

                                                                                                                                                                            

البتہ موردحدیث وہاں ہے کہ  ۔ کروں ؟ فرمایا: حج پرجائو اورخداسے دعاکروکہ وه تمھارے قرض کواداکرے

استطاعت قرض کے بعدہے ، کہ طلبگاراگرقرض سے پہلے ہواورقرض کے ساتھ حج مقدم ہے ، مگریہ کہ کوئی 

  ۔دوسری مشکل درپیش ہو  



مناسک حج کے اسرار و  
www.OlumQuran.com 

 

71 
 

اس بات سے ہے کہ حج کے بقدرجومال موجودہے وه  کا تعلقمسائل گذشتہ 

  ہو۔ امکانکے وقت پرادائیگی کا موارد میںقرض کیاہوانہ ہو،مگران 

ی اور اس: اگرحج کے لئے یابقدرحج کوئی مال بخشش میں مل جائے ۵مسئلہ 

ہوں اورادائیگی کاوقت بھی  کر رہےطلبگارسختی سے مطالبہ ہو اورقدرمقروض بھی 

یہ سال حج  کیوں کہہویاگزرچکاہوایساقرض بالکل حج کے وجوب سے مانع نہیں ہے 

کویہ حق بھی  اور اسکے لئے نہ اس کے لئے کہ اپنے قرض کی ادائیگی کرے ، 

کوقبول حاصل نہیں ہے کہ اس سال کوقبول نہ کرے ، مگراس صورت میں کہ اس سال 

کوادائیگی کرنی پڑے گی ، کہ  اور اسکرنے سے طلبگاراس کاچینادوبھرکردیں گے 

یہاں پرنہ تنھاواجب نہیں ہے بلکہ جائزبھی نہیں ہے کہ مال مردم کودوسرے تصرف 

  ۔ ہو جائےی طرح سے حج ،آبرواورمال مردم سب ختم اور اسمیں بیجاقراردے ۔

 : حج کے بقدرمال اختیارمیں ہے ، لیکن کوئی دوسری ضروری احتیاج ٦مسئلہ 

 ری ، قیدی کی نجات، یاموت سے نجات، یاکسی بھی طرح کی حیاتی  بیما جیسے مہلک

روئی یاناموسی، یادینی ضرورت درپیش ہے کہ حج پرجانے کی صورت میں اس ب،آ

استطاعت مالی نہیں رکھتا، شرعاً حوالے سے اپناوظیفہ انجام نہیں دے سکتا، یہاں پر

مگراس صورت میں کہ کسی دوسرے کام کے لئے اس مال کاوجوب مصرف وجوب 

  حج کے برابر یااس سے کمترہو۔

  

  یاشرعی ۔ راہی۔ چندمسائل میں استطاعت مالی، یابدنی ۔ ٢

رطرح کی استطاعت تھی اورحج ہ پہلے سے  اگر کسی  شخص کو  :١مسئلہ 

یاشرعی لحاظ   راهیا لیکن جسمانی ب جب کہ استطاعت مالی ہے کوتاخیرمیں ڈاالاورا

اپنی طرف سے  تو ہو کی امیدنہ بر طرف  ہونے  مانع   یہاں پراگر تو   معذور ہےسے 

اورحج  رکھتا ہےجومالی استطاعت نہیں  جنا  واجب ہے، کسی ایسے کونائب بناکربھی

بھی نہیں کیاہے ، خبرصحیح کے مطابق "الضرورة المال لہ"حج نہ کئے ہوئے 
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اوردیکھتے ہیں کہ حج صرف استطاعت مالی میں   جے کو بھیبےبضاعت شخص 

تعطیل بردارنہیں ہے کہ اس کی مالی استطاعت اوردوسری تمام مسلمانی استطاعتوں 

تو دوباره ہو جائےس کاعذربرطرف سے یہ نائب حج پرجائے ، لیکن ا سہیم کمپنی  کی 

آیت حج نے مستطیع لوگوں  کیوں کہ، بجا الئےخودبھی حج  امکانواجب ہے بصورت 

اصل کی جگہ  رو سےنیابت ادلہ کی  اور یہ  پرحج کوواجب کیاہے نہ ان کے نائبوں پر

  ہے ، البتہ اس صورت میں کہ آخرعمرتک معذورہو ۔

راًاگرچہ مستطیع ہ اورعذرغیرمالی ایک ساتھ ہو،ظاتطاعت مالی اگر اس: ٢مسئلہ 

دائمی ناامیدی کی کی بنا پر  احتیاط واجب    رو سےنہیں ہے ، لیکن اطالق ادلہ کی 

 تطاعت مالی باقی ہےاگر اساورعذرزائل ہونے کے بعد  صورت میں نائب اختیارکرے

  بھی حج پرجائے ۔ خود

دہے، پہلی صورت میں کہ حج : آئنده اگرعذرکے برطرف ہونے کی امی٣مسئلہ 

 ممکنتھاواجب ہے اس وقت نائب اختیارکرے، اوربعدمیں اگر مہ پہلے سے اس کے ذ

انتظارکرے  ا ہواخودبھی انجام دے ، اوردوسری صورت میں تکمیل استطاعت ک

ہے فی الوقت نائب بھی اختیارکرے اورخودبھی عذراورمانع برطرف  ممکناوراگر

فی الوقت کامل  کیوں کہراًواجب نہیں ہے ،ہ یہ ظا ہونےکے بعدحج پرجائے لیکن

کی وجہ سے  ہی  عمدا تاخیراستطاعت نہیں رکھتا، پہلی صورت کے برخالف کہ خود

  مقدورہواتھا ۔

 اور اسم ترین اسطاعت مالی استطاعت ہے ہ :  پنجگانہ استطاعتوں میں ا�مسئلہ 

اوربدن اورراه کی   کہ استطاعت عقلی کاحال روشن ہے کے بعدشرعی استطاعت ہے 

کھتا  تطاعت مالی راگر اس اورجیساکہ گزرا استطاعت تنہاکسی وقت کافی نہیں ہے

م ہیں ،لیکن اگرمالی اعتبارسے مستطیع ہ ہووجوب حج یانائب بھیجنے کے اسباب فرا

ض دوسری چاراستطاعتیں پائی جاتی ہیں پھربھی حج واجب نہیں ہے ، الفرنہیں ہے ب

ہونے کے ساتھ ساتھ ایک حج  فردی رلوگوں  کے گھر کا  خداواورچونکہ حج خانہ 

اجتماعی واجب ہے اورخودآیہ استطاعت سے بھی اس طرح سمجھتے ہیں کہ " و� علی 
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زیارت خانہ خدا، اگرتم مال رکھتے  ہ ملئے ہے لوگوں کے ذ خدا کےالناس حج البیت "

جوجوجانے کے کو بھیسے اپنے مال سے کسی ایتو تمھاری حالت مساعدنہیں اگر ہو اور

ایک کامل حج انجام  ہ  کہ دوناقص استطاعتوں سے ایک نمائنده کے ذریع تا الئق ہے

  پائے ۔

: یہی وجہ ہے کہ اصلی استطاعت مالی استطاعت ہے البتہ عقلی ۵مسئلہ 

جسمانی مشکالت  تطاعت شرعی کے بغیراوراگر اساورمالحظہ شرعی سے قطع نظر،

ملک مراد استطاعت راه سے  کیوں کہحجۃ االسالم ہے تو اتحمل کرتے ہوئے حج پرگی

اور   خودحج کے لئے مستطیع ہے چکا ہےپہونچناہے ، اوراب جب کہ پہونچ تک  حج 

تطاعت بدن سے مراد مناسک کاانجام دیناہے کہ جس قدربھی بیمارہووسائل کے اس

کے  اور اس، مگراس صورت میں کہ انجام واجبات اصلی  سکتا ہےذریعہ انجام دے 

م واجب یاحرام سے مزاحم ہ کاحج اس سے زیاده ا اگر اسارکان سے بھی معذورہو، اور

  اور  حج کی نسبت مستطیع ہے چکا ہےکر کو ترکہے ، اب جب کہ حج کے لئے اس 

ہے انجام دے گیا حج ہیں کہ اگرجیساکہ کہا خود اعمالاستطاعت بدنی کے بعدصرف 

کے وقت تک اسی طرح عذربدنی باقی  گر احراماسکے ، مستطیع نہیں ہے ، لیکن 

رہااوراحرام سے اعمال کے آخرتک عذربرطرف ہوگیا، اس کاحج بیشک حجۃ االسالم 

  ہے ۔

  

  استطاعت جعلی (قراردادی)

کے ذریعہ حج کوخودپرواجب ہدکبھی انسان مستطیع نہیں ہوتالیکن نذرقسم یاع

ی ہے ، نہ اصلی ، تطاعت حج جعلاور اسکرلیتاہے کہ اس صورت میں وجوب 

اس وقت واجب ہوگاکہ کوئی شرعی مانع یاکوئی دوسری ضرورت عمل طبعاً اور

قراردادسے واجب  الہیتنہاحج مستحب کوایک ہو اوردرمیان میں نہ ،کوناشدنی کردے 

اس صورت میں کہ خصوصاً کرتاہے ۔ یہاں تمام حج واجب کے احکام جاری ہوں گے ۔ 
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 عمل کے وقت اصل شرع سے بھی واجب ہویاقراردادکے وقت بھی واجب تھاکہ حج 

  ت سے واجب ہوگا،ہیاچنداصلی اورقراردادی ج

  اوراب اس حوالے سے چندمسائل ذکرکئے جاتے ہیں :

اورحج کی  گا بجا الئےتطاعت سے پہلے نذرکرے کہ ایک حج اگر اس: ١مسئلہ 

، یہاں پرحج دوحساب سے واجب ہے اوربالشک ایک حج حالت میں مستطیع ہوگیا

دونوں تکلیف سے کفایت کرے گا، اگرچہ صرف نیت حجۃ االسالم یانیت نذرکرے ، 

مگراس صورت میں اس کی نذراستطاعت سے پہلے سے یاحجۃ االسالم کے بعدسے 

  صرف نذرسے کفایت کرے گا۔طبعاً مقیدہو، کہ 

پہلے انجام دے ، چنانچہ عدم استطاعت تطاعت سے کو اس: اگرنذری حج ٢مسئلہ 

راًحجۃ االسالم ہ خودحج کے لحاظ سے ، ظا ہو نہیابدنی راه کے لحاظ سے  راہیتنہا

 مثا لیں  ہوجیساکہ اس کی  ی جہاں نذرنہ ک پر بھیسے کفایت کرے گا، حتی وہاں 

عت اوراگرمالی یابدنی استطا   پر ہےاورصحیحہ رفاعہ کاموردبھی یہاں   گزرچکی ہیں

  راًحجۃ االسالم سے کفایت ہ خودحج کے لئے نہیں رکھتااورنذرکے حکم سے گیاظا

"من استطاع" استطاعت واقعی ہے نہ وجوب شرعی  کیوں کہکرے گا۔  نہیں

   تطاعت ہوتے ہوئے اس  چنانچہ اگر ثابت ہو جونذروغیره کے ذریعہ 
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ہرصورت میں اگرکوئی  جائےہو اخیرمیں ڈالے اورغیرمستطیع حج کو ت 

  ہے انجام دے ۔ ہو واجب ممکنہو اورمحظورشرعی نہ 

اسطاعت کی حالت میں نذرکرے یا : اگرعدم استطاعت کی حالت میں ٣مسئلہ 

اور کی نذرباطل ہے  تھا اسہوگیایامستطیع  اگر مستطیعروزعرفہ کربالمیں ہومثالً 

 ہ مذمردودنذر۔دانستہ یانادانستہ۔ اس کاال کیوں کہ، بجا الئےہے حجۃ االسالم  واجب

  ترک واجب ہے ۔

حج کی ،  ایسی عورت جوحجۃ االسالم انجام دے چکی ہے کوئی  : اگر�مسئلہ 

رکی اجازت یارضایت الزم نہیں ہے ہ کے بعدشادی کرے ،یہاں شو اور اسنذرکرے 

اس کی نذرشادی سے  کیوں کہ سکتا ہےنذرسے روک نہیں  کو انجامرعورت ہ اورشو
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اورمردنے بھی عورت سے اس حالت   ہے پرمقدم   حق الناس، هللا، اورحق تھی پہلے 

 هللایہاں پردوواجب حق  ہو کہمیں شادی کی ہے مگریہ کہ ایسی نذرسے واقف نہ 

  مقدم ہے۔ هللاحق طبعاً ہے اور ٹکرا و اورحق الناس کا

 جلدی  اس میںتو : اگرموردنذرحق کاکوئی وقت معین نہیں ہے ۵مسئلہ 

تاکہ دوواجب  سکتا ہےکر کرناواجب نہیں ہے بلکہ زمان استطاعت تک تاخیر

 کیوں کہکی حدمیں پہونچ جائے ری  کویکجاانجام دے، مگریہ کہ تاخیرسھل انگا

چہ اگرتاخیربھی کرے گر  انجام واجب میں ٹال مٹول اورسھل انگاری جائزنہیں ہےطبعاً 

  دونوں سے کفایت کرے گا۔تو  دے  کو انجامتاکہ حجۃ االسالم 

: اگرحج کی وقت معین یاغیرمعین کے لئے نذرکی اورعمرکے آخرتک ٦مسئلہ 

انجام نہ دے سکا،یہ خوداس بات کوبتاتاہے کہ نذرمنعقدنہیں ہوئی ہے اورمرنے کے 

دنذرکے لئے ضروری ہے کہ اپنے وقت مور کیوں کہبعدنیابت یاکفاره الزم نہیں ہے ،

  مقدوربھی ہو۔اور رکھتا ہومیں رجحان 

: اگرحج نذرمیں کہ حجۃ االسالم سے کفایت کرتاہے نیت حجۃ االسالم �مسئلہ 

راًدونوں سے کفایت کرے گا۔ چنانچہ اگرنیت حجۃ االسالم کی ہے ہ نہیں کی ظا

اورنذرکی نیت نہیں کی ، اس دوسری صورت میں احتیاطاًدوسراحج نذرکے لئےانجام 

  کوئی تکلیف اس کی گردن پرنہ ہوگی ۔طبعاً  ہو کہدے مگریہ کہ موردنذرامسال ہی 

  

  نیابت حج

وسرے شخص کی نیابت یابعض مناسک کی کسی د یا عمرهکن مورادمیں حج 

  جائزیاواجب یاحرام ہے ؟

  ہیں ۔ کر رہےچندمسائل کے ضمن میں ہم اس کی وضاحت 
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جب تک اپناحجۃ االسالم  رکھتا ہے: جوشخص خودحج کی استطاعت ١مسئلہ 

، اس صورت میں بھی کہ استطاعت سے کر سکتاانجام نہ دے دوسرے کی نیابت نہیں 

ی اورموجوده تکلیف خوداس کے حجۃ االسالم پہلے مستطیع ہوگیاچونکہ  اس کی فعل

حج باطل ہے ،چنانچہ طرف مقابل کا میں منحصرہے اس موسم کی نسبت اس کااجاره

  سال آئنده تاخیرکے لئےراضی ہو۔

نی استطاعت سے غفلت کے نیتجے میں پا شخص نادانی  اگر مستطیع: ٢مسئلہ 

انجام دے بعید نہیں کہ اس کی نیابت درست ہو، حج  نیابتی  میں  اسی سال استطاعت 

کاوقت گذرنے  عرفاتاستطاعت عملی نہیں رکھتا،لیکن اگروقوف اضطراری  کیوں کہ

اور لئے حج افرادکی نیت کرے  خود اپنے کہواجب ہےتواس پر سے پہلے متوجہ ہوگیا

کفایت اس کے حجۃاالسالم تمتع سے ظاہراً کے بعدعمره مفرده بھی انجام دے لیکن  اس

سے پہلے عمره تمتع  عرفاتبھی باطل ہے ، مگریہ کہ وقوف  اور نیابتنہ کرے گا

  ١١واجب ہے اپناعمره اورحج تمتع انجام دے ۔  ہو کہکے پاس کوئی موقع  کا اسکرنے 

کسی چیز میں بھی شمارنہیں ہوگا تو وه  اوراگردانستہ حج نیابتی انجام دے 

ہوگااوراجرت نیابت کابھی ضامن ہوگا، مگراس ہ ماورحجۃ االسالم بھی اس کے ذ

صورت میں کہ اپناحج تمتع انجام دے سکے کہ اس صورت میں صرف اجرت نیابت 

  کاضامن ہوگا۔

ی طرح گیاره اورباره کی رات منی اور اسومشعرالحرام  عرفات: وقوف ٣مسئلہ 

ین کے اورحلق وتقصیرنیابت پذیرنہیں ہے، اس تفاوت کے ساتھ کہ وقوفناہرٹھمیں 

ر کے صو محنہ ہونے کی صورت میں خواه اختیاری ہویااضطرای ، مصدودیامکن  م

وظائف پران دونوں کے اکتفاء ہوگی یاحج کی تجدید کی جائے گی ی حکم ہے ، کہ یاانہ

، یاکفاره واجب ہے ، یااس عاجز ہو، لیکن اگرمنی میں بیتوتہ (رات گذارنے) سے 

                                                        

بعید بھی نہیں ہے کہ یہ حج افراد چونکہ اضطراری تھاحج تمتع سے کفایت کرے جیساکہ اطالق احادیث سے   ١١

   ۔نتیجہ نکلتاہے 
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 پر کچھعبادت ہو ۔اگرعذرکےبغیرہو۔ اس  صورت میں کہ مسجدالحرام میں مشغول

  واجب نہیں ہے ۔

اوربعض   عذرساقط ہے موارد میںاحرام بھی نیابت پذیرنہیں ہے، کہ بعض 

فرض عید محرم نہ ہو، اگر چہ بہت ب عمداً جیسےیہ کہ  مقامات پرحج کوباطل کردیتاہے

کرنابھی قابل   کو ترکہے ۔ اسی طرح احرام کے واجبات پرعمل اور اس کے محرمات 

نیابت نہیں ہے کہ میں احرام باندھوں اور تم میری نیابت میں لبیک کہویالباس احرام 

کرو، البتہ تنہااس طفل کی نسبت جونیت کونہیں  کو ترکپہنو، یامحرمات احرام 

  سمجھتاہے، نیت کے بارے میں واجب ہے اس کاولی نیت کرے ۔

ت ہیں اس صورت میں ہے کہ کہ دوسرے اعمال حج کی نسبت بھی کہ قابل نیاب

کہ اس کے انجام دینے  جائے عاجز ہو، یااس طرح مر جائےانجام حج سے پہلے  مکلف

۔ آئے گااس مثالً کی اس میں قدرت نہ ره جائے ، اورجیساکہ نمازطواف کے باب میں ۔

  حرام ہے ۔ ،کے عوض جوپیسہ لیاجاتاہے اور اسکی بیشترنیابتیں باطل ہیں 

عمل میں منوب عنہ کی  کو اسنائب نے درست ہے کہ خود: شخص �مسئلہ 

تکلیف کی  جگہ فرض کیاہے لیکن واجب ہے اپنے اجتھادیاتقلید کے مطابق ۔منوب عنہ۔ 

رایک ہ دے ، جیساکہ عورت مردکی نیابت میں اورمردعورت کی نیابت میں  کو انجام

ردانہ اعمال کہ عورت نیابت میں ، م یں ہے  اپنے وظیفہ پرعمل کرے گا، یہ نہ

  اورمردنیابت میں زنانہ اعمال انجام دے ۔

 کیوں کہکرے کی نیت  نیابت   نیابتی میں بھی یا عمره: طواف النساء ۵مسئلہ 

ترک کی صورت میں یااس میں خلل پیداکرنے کی صورت میں عورت یامردنائب 

ئب پرحرام ہے نہ منوب عنہ پر، مگریہ کہ نیابت بعض اعمال حج میں ہو، یعنی نا

طواف النساء میں نیابت کرے ، کہ مثالً دوسرے کے احرام کے بغیرکہ احرام سے ہے ، 

 کو ترکصرف قراردادنیابت اس نےے د کر کو ترکیہاں پراگرنائب طواف النساء 
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وه محرم  کیوں کہمنوب عنہ پرحرام ہے نہ نائب پر،  صرف یا عورتاورمرد  کیاہے

  کووثیقہ حلیت کی ضرورت ہو ۔ اس اورہو نہیں ہواکہ عورت یامرداس پرحرام 

واجب اصلی میں : حجۃ االسالم یاعمرة االسالم ، نہ ایک  یا عمره: حج ٦مسئلہ 

چندلوگ ایک شخص کی نیابت  اور نہ سکتا ہےکر شخص چندلوگوں کی نیابت 

عذرکی صورت میں ایک  مثالً رایک کہ ایک ایک اعمال میں، کہ ہ کرسکتے ہیں ، مگر

  میں اوردوسراسعی میں اس کی نیابت کرے ۔ طواف اورنمازطواف

واجب قراردادی میں اگرایک گروه مشترکاً ایک شخص کواپنی  یا عمرهلیکن حج 

جنے کی نذرکرے ، یاایک شخص ایک گروه کواپنی نیابت پر بھی یا عمرهنیابت میں حج 

یہ کہ یہ گروه نائب  اور نہجنے کی نذرکرے درست ہے ، پر بھیمیں چندحج یاچندعمره 

رایک عمل کوایک شخص ہ ے شرکت کرے کہ لئ میں ایک نائب کے  یا عمرهایک حج 

  انجام دے ،

مستحب میں ایک شخص چندمرده یازنده افرادکی طرف  یا عمره: حج �مسئلہ 

چندافرادکی نیابت میں انجام  یا عمرهایک حج مثالً ، کہ سکتا ہےکر نیابت مشترکہ   سے م

 یا عمره، نیزچندافرادایک شخص کی نیابت میں ایک وقت میں حج سکتا ہےدے 

  مستحبی یاکوئی بھی دوسرامستحب عمل انجام دے سکتے ہیں ۔

: اگرچندافرادحج واجب میں ایک شخص کی نیابت کریں ، اختالف زمان ٨مسئلہ 

اوراگرسب کاوقت ایک  گا  کی صورت میں ، پہالحج واجب اوربقیہ حج مستحب شمارہو

  راًسارے واجب شمارہوں گے اورکوئی اشکال بھی نہیں ہے ۔ہ ہوظا

شخص کوحجۃ االسالم کے لئے اوردوسرے حج مستحب کے ک یا: اگر٩مسئلہ 

لئے ایک شخص کے لئے نائب کریں، جس کااحرام مقدم ہے حجۃ االسالم 

، کر کےاوردوسرامستحب ہے، گرچہ پہالنیت استحباب اوردوسرانیت وجوب 

  رایک اپنی نیت کے مطابق شمارہوگا۔ہ  دئیے جا یئں  اوراگرایک ساتھ انجام 



مناسک حج کے اسرار و  
www.OlumQuran.com 

 

80 
 

تو  دیا ہے ے خودکسی کومعین سال کےلئے اجاره پردکسی نے : اگر١٠مسئلہ 

کہ دوسرااجاره اور حج  ا اجیر ہو جائےدوسرے ک کسی اسی سال کہ  حق نہیں رکھتاوه 

اس صورت  ہو کہسال سے مقیدنہ  ہے، مگریہ کہ پہالکسی معین لب کے لحاظ سے طا

  ۔سکتا ہےکر میں دوسرے کومقدم 

ی سال اور اس دیا ہے: اگرخودکوکسی معین سال کےلئے اجاره پردے ١١مسئلہ 

حج میں ایک ملک میں کسی دوسرے کام کے  یا راهکےلئے خودکوحجاج کی پذیرائی 

، درست ہے کہ پہلے اجاره سے منافات نہیں رکھتا دیا ہےلئے اسی طرح اجاره پر

کسی دوسرے کے اجاره میں خودکونہ دے ،  ہو کہ،مگریہ کہ کسی ایک اجاره میں قید

پہالاجاره خواه مقیدہویاآزاددرست اوردوسراباطل ہے ، گرچہ اس کی  طبعاً کہ 

  اجاره مقیدہے ۔ کیوں کہقیدلغواوربے اثرہو

آگے  تو وه اس میں دیا ہے: اگرخودکوکسی معین سال کے لئے اجاره پر١٢مسئلہ

کی  اگر اسمگرطرف مقابل کی مرضی سے ،  رکھتا ہےاورپیچھے کرنے کاحق نہیں 

کے اجاره کے برخالف عمل کیاہے، طرف مقابل کواختیارہے کہ اسی  اور اسرضایت 

  عمل کوقبول کرے یاقبول نہ کرے، اوراپنی اجرت واپس لے لے ۔

۔ باطل کردے واجب ہے پھرسے خواه جھالً عمداً : اگرنائب حج ہو ۔خواه ١٣مسئلہ

انجام دے ، اوربطالن عمدی کی صورت میں مسئلہ گذشتہ  اسی قصدنیابت سے بعدمیں

  کی مانندہے کہ اگرطرف مقابل قبول نہ کرے اجرت واپس لوٹائے ۔

اس  تو  مر جائے: اگرنائب عمل انجام دینے یااس کی تکمیل سے پہلے �١مسئلہ 

  کی چندصورتیں ہیں :

مر  ردوسرے عمل سے پہلے ہ میں داخل ہونے کے بعداور اور حرم۔ احرام ١

یہاں پرنائب اورمنوب عنہ دونوں کی طرف سے کافی ہے ، خواه منوب عنہ  جائے تو

اس نے اپنی  مر جائےایسی حالت میں  نائب امرده ،جیسے کہ اگرخودشخصہو ی زنده 

  تکلیف انجام دی ہے ۔



مناسک حج کے اسرار و  
www.OlumQuran.com 

 

81 
 

اًاس کاحکم بھی مثل ہر واکہ ظاہ لیکن ابھی حرام میں داخل نہیں  ہوا ہے۔ محرم ٢

منوب عنہ کے لئے دووسری نیابت  امکانہے ، اگرچہ احتیاطاً بصورت ہی  سابق 

  ١٢۔باقیماندنیابت کی تکمیل کےلئے۔ منوب عنہ کےسال سے اختیارکی جائے ۔ 

ہے ، اگرچہ راًکافی نہیں ه  کہ ظا ہوا ہے۔ احرام کے بغیرحرام میں داخل ٣

  نہ ہو ۔ہ مکے ذبعیدبھی نہیں ہے کہ باقی مال االجاره کے عالوه کوئی چیزمیت 

شخص جس نے خودسے نے واال میں نائب ہو یا عمره:  حج ١۵مسئلہ

، سکتا ہےنی جگہ پرنائب نہیں بناپا قراردادباندھی ہے دوسرے کواگرچہ اس سے بہترہو

  اجازت لے ۔مگریہ کہ اجاره بے قیدہو، یاطرف مقابل سے 

ہے رکھتا اس مال سے تم یاوه شخص جوشرائط  ہو کہ: اگراجاره مطلق ١٦مسئلہ 

، کسی بھی مقدورمیں نیابت کرسکتے ہو، اس صورت میں اس مبلغ سے 

، لیکن اگرحج اسی سکتا ہےکر کمتریابیشترمیں کسی کوطرف مقابل کےلئے نائب 

رکھتے کہ اس سے کم میں کسی مقدارمال سے مقیدہے ۔ خواه تم ہویادوسرا۔ حق نہیں 

  کم مصرف کرو ۔ ہو کہاگرچہ خودحق رکھتے  و کونائب بنا

نیابتی میں اسی اندازه کہ نائب حالت احرام میں نیابت کی  یا عمره: حج �١مسئلہ

دے کافی ہے،  کو انجامکے آخرتک اس اساس پرنیابت کے وظائف  اور عملنیت کرے 

یا جواب دے ، حج تو وه ے کیاکررہاہے اس طرح سے کہ جس وقت اس سے پوچھاجائ

اوراب وصیت حج اورمرده کی نیابت کے حوالے سے چند کر رہا ہون نیابت کی عمره

  مسائل:

میں  اور حرماحرام   انجام دئیے بغیر : اگرکوئی مستطیع شخص اپناحج ١٨مسئلہ 

کے پاس حجۃ االسالم یاعمرة االسالم کے  اور اس،  مر جائےل ہونے سے پہلے خاد

کہ  کافی ہے  ہے تو کسی معین جگہ سے وصیت نہیں کیاس نے اگرتو بقدرمال بھی ہو

وطن یامحل سکونت  کیوں کہ،کی جائے نزدیک ترین میقات سے اس کے لئے نیابت 
                                                        

   ۔ ۔یہ احتیاط ترک نہ ہوکیونکہ روایات نے صرف دخول حرم کوکہ طبعاًحالت احرام میں ہے ذکرکیاہے   ١٢
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سے زیاده کی نہیں ہے ، جیسے کہ اگرخود  مقدمہکی حیثیت ایک  ے سے راه طے کرن

۔  تا ہو جای مقصدمیں مستطیع اور اسطے کرتا قصد سےاه کوکسی دوسرے ماس ر

  یاوطن سے مسطیع ہوتا، کافی تھاکہ اس جگہ سے حج کی نیت کرے ۔

اس کے لئے حج بلدی کرائیں ،  امکاناگرچہ یہاں پربہترورثہ بصورت 

کہ صغیریاکوئی دوسری وصیت  کی شان اس کی متقاضی ہو، مگریہ اگر اسخصوصاً 

حج بلدی صغیریاوصیت کوناقص کردے کہ ایسے میں حج میقاتی سے زیاده  ہو کہدرکار

  کہ ورثہ اپنی جانب سے اداکریں۔ تصرف حرام ہے، مگریہ

: حجۃ االسالم کی وصیت کرے یانہ کرے میقات کے بقدراس کے اصل ١٩مسئلہ 

مال سے لیاجائے گا، لیکن حج نذری یاعھدی یاقسمی کی وصیت کرے پوراکاپوراثلت 

تواس  اوراگرثلت مال اس کے میقات کی مقدار کےلئے کافی نہ ہو مال سے دیاجائے

  ١٣ہوگی ۔  تالفی سےبقیہ مال کے 

: اگروصیت کئے بغیرمرگیااس صورت میں واجب ہے کہ اس کےلئے ٢٠مسئلہ

ہو  مہ جیں کہ دونوں میں سے کوئی ایک اس کے ذکو بھیحج یانیابتی عمره پرکسی 

تطیع ہوااورموسم سے پہلے مرگیایہ خوداس بات کی عالمت اگرموت سے پہلے مساور

نیابت بھی واجب نہیں ہے اگرچہ مستحب موکدہے طبعاً ہے کہ وه مستطیع نہیں ہواکہ 

مستحبی ان دونوں حق  یا عمرهحج  ہو کہمگریہ کہ درمیان میں کوئی صغیریاوصیت 

  کے منافی ہو۔

ل حہے واجب ہے ادنٰی ال: اگراصل مال حج میقاتی کےلئے کافی نہیں ٢١مسئلہ

جس میقات تو پھر حج کے لئے کفایت نہیں کرتااصوالً سے نیابت اختیارکریں ، اوراگر

ہوالزم ہے عمره مفرده اس کے لئے انجام پائے ، ورنہ اس صورت میں  ممکنسے بھی 

 یا عمرهواجب کی وصیت کی ہے احتیاطاًاس شخص کوجوحج  یا عمرهکہ حج 

                                                        

ل سے نیابت ہو، مسئلہ حاس صورت میں حجۃ االسالم میقاتی نہ ہواستحبابی کہ ساقط ہے اورالزم ہے کہ ادنی ال   ١٣

  ۔کرناچاھئے  نہیں کے مانندکہ "ماالیدرک کلہ الیترک کلہ "ناشدنی کے لئے شدنی کوترک  ٢١
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میقاتی یاکم سے کم طواف انجام  یا عمره امکانکےلئے بقدرپرجارہاہے دے دیں کہ اس 

کی بابت وصیت کیاہوامال جوان کے لئے  یا عمرهدے ۔ اورہرصورت میں ظاھراً حج 

مصرف ہو،  هللاکافی نہیں ہے ورثہ کونہیں ملے گا،بلکہ آخرکارالزم ہے فی سبیل 

  کاموردہوں ۔ هللامگریہ کہ خودورثہ فی سبیل 

 بجا الئےواجب یاموردوصیت کوکوئی تبرعاً میت کے لئے : اگرحج ٢٢مسئلہ 

  ے لئے وصیت کیاہوامال ورثہ کونہیں پہونچے گا ۔اس ک ظاھراً 

دینا واجب  ثلث مال سے انجام  تو : اگرحج مستحبی کی وصیت کرے ٢٣مسئلہ 

ثلث مال سے زیاده میں کوئی حق نہیں ہے ، تواوراگرثلت مال بھی کافی نہ ہو ہے 

  ١٤کہ ثلث سے زیاده اصل مال سے لیاجائے گا ۔ ه وصیت حج نذری وغیربرخالف 

: اگرکوئی مستطیع شخص جوحج پرنہیں گیاحج کے بقدرمال کسی کے  �٢مسئلہ

، اگرقابل اطمینان ورثہ ہیں جواس کی نیابت کریں گے  مر جائےپاس امانت رکھواکر

کی ذات پراطمینان نہیں  ان اگروه مقدم ہیں ، لیکن طبعاً جیں گے ، پر بھییاکسی کونیابت 

 امکانہے ، چونکہ اس پیسے کاورثہ سے کوئی تعلق نہیں ہے ، واجب ہے بصورت 

  کسی مجتہدعادل کی اجازت سے اس مال سے اس کے لئے حج نیابتی انجام پائے

  ١٥اوراگرکچھ باقی بچے ورثہ کودیدیاجائے ۔ 

یاکسی بھی واجب کی نیت میں کہ وصیت کی ہویانہ کی  یا عمره: حج ٢۵مسئلہ

ہومیت کی شان اورحیثت کی رعایت کی جائے گی کہ اگر حج بلدی اورکچھ معین 

لوگوں کے ذریعہ موافق شان میت ہے ، جس قدربھی اس مال سے حساب ہوگا، اگرچہ 

                                                        

    ۔ ۔کی طرح ہے  ٢١اس مسئلہ کاحکم مسئلہ    ١٤

برین عجلی ایک صحیح مستند میں امام صادق ؑ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص کے بارے میں میں نے   ١٥

میرے پاس بطورامانت رکھوادیاتھااورپھرمرگیا، ورثہ کوبھی اس مال کی کوئی خبرنہیں مال  ناسوال کیاجس نے اپ

ہے اورحجۃ االسالم بھی بجانہیں الیا؛ فرمایا: اس کی طرف سے حج کرو، اورجومال باقی بچے اس کے ورثہ 

   ۔کودیدو 

  ۔رحاکم شرع کی اجازت احتیاط ہےہے جہاں ورثہ پراطمینان نہ ہواوپر مورد  اس حدیث کاقدرمتقین طبعاً وہاں
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ے مومن کااحترام زندگی اورزندگی ک کیوں کہصغیر یا کوئی وصیت درمیان میں ہو

  بعدیکساں ہے ۔

و ہپوری زیادتی ثلث مال سے  زیاده مہنگی ہو تو  اگروه نیابت اس کی شان سے

                                                                                                                                                                                          ١٦۔ گی 

ہے ہ میاکوئی دوسراواجب میت کے ذ یا عمرهحج  ہو کہ: اگرمعلوم نہ ٢٦مسئلہ 

ورثہ کامیت کی نسبت کوئی وظیفہ نہیں ره جاتا، جیسے کہ اس کواپنے مستطیع ہونے 

انجام دیایانہیں ؟ الزم ہے نیابت  ہو کہمعلوم نہ ہو اوراگرواجب الحج ہو اورمیں شک 

  اختیارکی جائے ۔

حج افرادتھا،لیکن اس کامال دومیں سے ایک واجب  ہ  مکے ذ اگر اس: �٢مسئلہ 

حج مقدم ہے ورنہ عمره مفرده کے طبعاً مفرده کے لئے کافی ہے ،  یا عمره؛حج افراد

کامال دونوں کے  اور اسہو ہ معالوه کوئی چاره نہیں ہے لیکن اگرحج تمتع اس کے ذ

لئے کافی نہیں ہے ، چونکہ حج تمتع اورعمره مفرده ایک عمل محسوب ہوتاہے ان میں 

کافی  واجب ہے اس کے لئے عمره مفرده انجام ہی   اور نہصحیح ہے توسے ایک نہ 

  لئے حج افرادبھی انجام دیں ۔کے اس   پائے ، اوراحتیاطاً 

قرارداد نیابت کسی نزدیک  : اگرنائب برخالف وصیت یابرخالف٢٨مسئلہ 

اس کاحج درست ہے اوراختالف کی صورت میں دوجگہوں ظاہراً ترجگہ سے حج پرگیا

اوراگردورترجگہ سے گیا،یاحج   کی اجرت کے درمیان جوتفاوت ہے اس کولوٹائے

  کہ تمتع صحیح ہو۔ موارد میںحج تمتع انجام دیا،صحیح ہے البتہ جن  ے بدلے  افرادک

یاکسی دوسرے کام کے لئے وصیت کیاہوامال اموال  یا عمره: اگرحج ٢٩مسئلہ 

میت کے درمیان مشاع اورمشترک ہے ، ورثہ مقدارواجب کوعلیحده رکھنے سے پہلے 

نہیں رکھتے ہیں ،مگریہ کہ  کا حق تصرف  مالکانہ   اس کے اموال میں کسی طرح کا

                                                        

اس صورت میں کہ ثلث سے اس زیادتی کے بقدرکسی دوسری چیزکےلئے وصیت نہ کی ہو،مثالًوصیت کی  ۔ ١٦
   ۔ہے کہ راه خدامیں خرچ ہو
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وصیت ہو اوراوربہت سخت  ممکن کاجداکرنانا اور اس ہوا ہوانجام وصیت کاوقت نہ 

یہاں پرایساتصرف مالکانہ جوحق میت وں اورپوری کرنے کاپختہ اراده بھی رکھتے ہ

  جائزہے۔ نہیں ہے، کے منافی 

  

  اقسام حج اورعمره  :

یں ہیں : عمره و قسمحج کی تین قسمیں ہیں : تمتع ، قران اورافراد، اورعمره کی د

  مفرده اورتمتع ۔

کے بعد اس کاحج اورصرف ان  اور اس"حج تمتع" عمره تمتع سے مرکب ہے 

" سے نہ ہوں کہ مسجدالحرام موجود لوگوں میں مسجدالحرام  لوگوں پرواجب ہے جو"

کہ  پر ہےورحج کی دوسری قسم دوسرے لوگوں ہوں ا پر سے چارفرسخ کے فاصلے 

  ہیں ۔ کر رہےگی جن کی زندگی وہاں ہے یاان کے گھروالے اس مساحت میں زند

کے حج کے  اور اسوجہ سے تمتع کہتے  ہیں کہ عمره  کو اس"حج تمتع" 

درمیان عورت یامردسے ان تمام چیزوں سے جوحالت احرام میں حرام ہیں لذت اٹھائی 

جاسکتی ہے ، ان دونوں کے برخالف اعمال حج قران اورافرادکے درمیان اس طرح کی 

اٹھانانہیں ہے ۔ اوردوعمل حج تمتع باوجودیکہ ایک محسوب ہوتے ہیں  لطف آزادی اور

ہے ،لیکن اگرعمره مفرده کوحج  ممکنان کےدرمیان اس طرح کی آزادی اوربہره مندی 

جب تک کہ اس کاحج  دیا ہےینوں میں حج افرادانجام دینے کی غرض سے انجام ہے مک

، کر سکتاہے استفاده نہیں  بجانہ الئے عورت اورغیرعورت سے محرم کے لئے حرام

 بجا الئےاسی طرح حالت احرام میں رہے گایہاں تک کہ اس کاحج بھی  کیوں کہ

سے ہے اوران دونوں کے برخالف میقات جانے کی  مکہ،نیزحج تمتع کااحرام خود

  ہے ۔لطف  زحمت نہیں ہے کہ بھی ایک طرح کا
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۔ کہتےہیں کہ اس کااحرام  اتصال وجہ سے قران: پیوندو کو اس"حج قران" 

  ہمدوش ہے ۔ ساتھ ساتھ اور کے  قربانی 

"حج افراد" اس وجہ سے افراد: تنہا۔ ہے کہ اپنے عمره سے جداہے اورہرایک 

یابطالن کادوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے ، پس قران بھی وہی افرادہے  صحت   کی 

  ، آغازاحرام سے ہمراہی قربانی کے عالوه ۔

  سموں کاموازنہ :حج کی تینوں ق

حج کی تینوں قسمیں اعمال کے لحاظ سے یکسان ہیں ، بجز اس کے کہ قران 

اورتمتع میں قربانی واجب ہے ، افرادمیں نہیں،  اورقران میں احرام کے وقت قربانی 

کاہمراه رکھناشرط ہے ، تمتع میں نہیں تمتع میں عمره مقدم ہے اوران دونوں میں 

ہلے انجام دے یابعدمیں ، اوراب ان دونوں اورحج تمتع کے مخیرہے کہ عمره مفرده کوپ

  درمیان جواختالفات ہیں :

۔  حج تمتع میں حج اورعمره دونوں ایک عبادت شمارہوتے ہیں اورایک ١

دوسرے کے پیونداورایک دوسرے سے متصل ہیں اوران کی استطاعت بھی یکجاہے ، 

ن کی استطاعت جداہے کہ اگرتنہاان دوعبادت ہیں اورا  الگ  الگ   لیکن قران اورافراد

فقط واجب الحج ہے یاتنہاعمره مفرده کی استطاعت  رکھتا ہےکے حج کی استطاعت 

واجب الحج  تورکھتا ہےفقط واجب العمره ہے اوراگر دونوں کی استطاعت  رکھتا ہے

میں سے کسی ایک کی استطاعت کے  یا عمرهوالعمرة ہے ۔ برخالف حج تمتع کہ حج 

  موردمیں صرف عمره مفرده واجب ہوگا۔ اور اسوجوب کے لئے کافی نہیں ہے  

اورذی الحجۃ   ینوں : شوال، ذی قعدهہے ماجب ہے صرف حج ک۔  عمره تمتع و٢

  میں انجام پائے ، ،لیکن عمره مفرده کاحج قران یاافرادکے بغیرکوئی وقت معین نہیں ہے 

ینوں میں ہو، ہے مانجام پاتاہے ، خواه  حج ک یابعدسے قبل  حج   ساتھ بھی اوران کے 

یااس کے پہلے یااس کے بعد، خواه کم فاصلہ سے ہویازیاده فاصلہ سے ہو، ہرصورت 
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یا حج  تاخیر سےالزم ہے فوری انجام پائے ، لیکن  امکانمیں صحیح ہے ، اگربصورت 

  کوکوئی نقصان نہیں پہونچتاہے ۔ عمره

حج تمتع میں بعض فتاوی کے مطابق حج وعمره کے درمیان حدودحرم سے  ۔ ٣

جاناچاہیئے (مگراستثنائی موردمیں اورشرائط کے ساتھ) اگرچہ اقوی اس  نہیں باہر

کاجوازہے مگراس صورت میں کہ حج کے لئے موقع پرنہ پہنچ سکے ، لیکن حج قران 

صورت میں کہ عمره کے رت بالاشکال ہے ، مگراس فسا وافرادمیں اس درمیان م

  رت کی وجہ سے حج نہ کرسکے ۔فسا بعدم

میقاتوں سے  الگ الگ  ہے ، اوروه دونوں  ہ مکرمہمک۔ محل احرام حج تمتع �

  مگرمضطر کے لئے   ۔

بہت سارے فتاوی کے مطابق پنجگانہ  امکان۔  عمره تمتع کااحرام بصورت ۵

میں کسی ایک میقات سے  میقاتوں کے عالوه صحیح نہیں ہے ، لیکن عمره مفرده

بھی حدودحرم تک میں احرام میں  عمداً عبورکرنے کی صورت میں اوراگریہاں 

  لیکن صحیح ہے ۔ ،تاخیرکرے اوروہاں سے محرم ہواگرچہ گناه گار ہے

۔  عمره مفرده میں طواف النساء واجب اورعمره تمتع میں زیاده سے زیاده ٦

  مستحب ہے  ۔

بھی وقوف اختیاراً اورسعی کوکسی عذرکے بغیر ۔  حج قران وافرادمیں طواف�

بعض کے جز ،برخالف حج تمتع  سکتا ہےاورمشعرالحرام پرمقدم کیاجا عرفات

  ضروری حاالت میں ۔

کوآخرذی الحجۃ تک  و سعی۔  قران وافرادمیں کسی عذرکے بغیرطواف ٨

  اورتمتع میں صرف عذرکی صورت میں جائزہے ۔ سکتا ہےٹاالجا

دکی طرح صرف تلبیہ کہنے سے منعقدہوجاتاہے لیکن اافر ، کااحرام۔ حج تمتع ٩

  قران میں تلبیہ اوراشعاروتقلیدکے درمیان مخیرہے ؛
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  اشعار: قربانی پرعالمت قراردینا۔

  تقلید:  کوئی چیزاس پرآویزاں کرنا۔

جانے سے پہلے طواف  عرفات۔  حج قران اورافرادمیں احرام کےبعداور ١٠

لیکن حج تمتع میں حلق تک یاتقصیرمنی تک مستحبی  ا ہےسکتمستحبی انجام دے 

  طواف کاحق نہیں رکھتا ۔

اورقران وافرادمیں  ۔  قربانی  حج تمتع اصل شرع سے واجب ہے ١١

  واجب نہیں ہے  ۔ اصالً اشعاریاتقلیدکے سبب ہے اورافرادمیں 

۔  تمتع میں کسی عذکے بغیروه بھی بعض صورتوں میں ان دومیں سے کسی ١٢

لیکن افرادمیں اگرمسجدالحرام سے چارفرسخ سے زیاده کر سکتاطر ف عدول نہیں  ایک

، بلکہ واجب ہے ، اگرچارفرسخ کے  سکتا ہےکر تمتع کی طرف عدول تودورہے 

  ۔ سکتا ہےحدودمیں حج وعمره میں سےہرایک کے لئے جداگانہ نائب اختیارکیاجا

سکتا بت میں انجام دے ۔  حج تمتع کوتنہاایک شخص ایک یاکئی افرادکی نیا١٣

ایک عمل محسوب ہے ،لیکن حج قران وافرادمیں حج وعمره میں سے  کیوں کہ ہے

  ۔ سکتا ہےہرایک کے لئے جداگانہ نائب اختیارکیاجا

ان دونوں میں مخیرہے اوراب ہو اور۔  تمتع میں واجب ہے عمره حج پرمقدم �١

  حج اورعمره میں سے ہرایک کی مختصر گزارش ۔

  حج تمتع

کے بعداس کاحج ، عمره تمتع کے لئے کسی ایک  اور اسپہلے عمره تمتع ہے 

میقات سے احرام باندھاجاتاہے ، اس کے بعداسی نیت سے خانہ خداکاسات مرتبہ طواف 

  دورکعت نمازطواف پڑھی جاتی ہے ۔پر کے بعدپشت مقام ابراہیم ؑ  اور اسکیاجاتاہے ، 



مناسک حج کے اسرار و  
www.OlumQuran.com 

 

89 
 

میان سات بار۔ آغازصفاسے اورختم کے بعددوپہاڑیوں صفاومرده کے در اور اس

کے بعد ناخن یاسریاداڑھی کاکچھ حصہ  اور اسمروه پر۔ دوڑلگائی جاتی ہے 

طرح سے احرام عمره تمتع سے باہرآجاتاہے  اور اس! اور بستراشاجاتاہے: "تقصیر" 

/ذی الحجۃکے ٩یک شوال سےااعمال پنچگانہ احرام سے لیکرتقصیرتک  اور یہ، 

انجام کو پا لے تو   عرفاتسے کہ ظہرکے بعدایک ساعت وقوف درمیان ۔ اس طرح 

  پاتے ہیں ۔

محرم سےسے بہترمسجدالحرام۔  اور اس۔    مکہبعد حج تمتع کے لئے  اس کے

ہو، اس کے بعدضروری ہے کہ ظہرعرفہ کے ایک ساعت بعدسے غروب تک 

اذان  صبح " اورپھرمشعرالحرام میں عرفاتے : "وقوف قیام کر میں  عرفاتصحرائے 

سے طلوع آفتاب تک ٹھہرے :" وقوف مشعرالحرام" اس کے بعدمنی کی طرف روانہ 

ہوپہلے جمره عقبہ کے سات متوسط سنگریزوں سے بڑے شیطان کومارے ، اس 

  یہاں بھی احرام سے باہرنکل آئے گا ے ککےبعدقربانی اورآخرمیں حلق یاتقصیرکر

د کچھ نہیں، بجزاس کے کہ ومر ر عورت اورصرف بعض چیزیں جیسے خوشبواو

جوچیزحرم میں سب پرحرام ہے، جیسے شکارکرنا، حرم کی گھاس اکھاڑناحالت احرام 

  میں ہویاحالت احرام کے بغیرہو۔

اس کے بعداگراعمال کے بعداسی عیدقربان کے روزطواف زیارت، سعی 

تنی جائے ورنہ تمام ایام منی میں ج و مکہت سکتا ہےجا مکہاورطواف النساء کے لئے

ه سے لیکرآخرذی الحجۃ تک د ہو، ورنہ آخرذی الحجۃ تک کہ یہاں چو ممکنجلدی 

یکساں ہے ، نیزواجب ہے گیاره اورباره ذی الحجۃ کوجمرات سہ گانہ : تین شیطانوں 

کوسنگریزے مارے ، آغازچھوٹے شیطان سے اوراختتام بڑے شیطان پرہوگااورہرایک 

کی راتوں کوکم سے کم نصف شب منی میں رہے ، مگریہ  اور اسکوسات پتھرمارے، 

  مسجدالحرام میں طاعت وعبادت خدامیں گذارے ۔خصوصاً میں اور مکہکہ پوری رات 

اوراگرباره ذی الحجۃ کوغروب تک منی سے خارج نہ ہوسکایاخارج نہ ہونا 

/ ذی الحجۃ کی رات اوردن کاحکم بھی گذشتہ کی دوشب وروزکی طرح ہے ١٣چاہا
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اسی  کو بھیحج کی حالت میں کوئی حرام کام کیاہو،واجب ہے شب تیره  گر احرامااور

ایسالگتاہے کہ اس احرام  کیوں کہرمی کرے،  کو بھیطرح رہے اوردن میں جمرات 

  نے شیطان کوصحیح طریقہ سے کچالنہیں ہے ۔

  عمره تمتع اورعمره مفرده :

سے آپس میں  وجوہات ذیل یہ دونوں پانچ ابتدائی اعمال میں مشترک ہیں اوردرج 

  متفاوت ہیں ؛

الحجۃ۔میں انجام اور ذی  ینوں۔  شوال، ذی قعده ہم  ۔ عمره تمتع صرف حج کے١

  ینوں میں انجام پاتاہے ۔ہم پاتاہے اورعمره مفرده سال کے تمام 

۔ عمره تمتع میں طواف النساء واجب نہیں ہے بلکہ زیاده سے زیاده مستحب ہے ٢

  میں واجب ہے ۔، لیکن عمره مفرده 

ناحرام ، لیکن ا۔ تمتع میں سعی کے بعدصرف تقصیرواجب ہے اورسرمونڈ٣

  نابہتر ہے۔امفرده میں دونوں صحیح اورسرمونڈ

۔ عمره تمتع اپنے حج کے ساتھ ایک عمل شمارہوتاہے اورالزم ہے اپنے حج �

بھی اوراگرحج قرآن یاافرادکی  سے پہلےانجام پائے ، لیکن عمره مفرده مستقل ہے 

اس عمره کوحج سے پہلے یاحج کے بعدسال میں کسی بھی تو   رکھتا ہےاستطاعت 

  ۔سکتا ہےوقت انجام دے 

۔ عمره مفرده عورت سے نزدیکی کی صورت میں ۔ اگرعمدی اورسعی سے ۵

  لیکن اس صورت میں عمره تمتع کاباطل ہونامعلوم نہیں ہے ۔ ١٧پہلے ہو۔ باطل ہے 

سے محرم  مقام لحل سے : حرم کے باہرنزدیک۔ عمره مفرده کے لئے ادنی ا٦

کے اندرہویاباہر،خواه میقات ہائے پنجگانہ کے بعدہویاان سے  مکہ،خواه  سکتا ہےہواجا

                                                        

  ۔جیساکہ کتاب کافی کی تین آئنده حدیثوں میں اس کی تصریح ہوئی ہے۔   ١٧
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پہلے ، خواه ان میقاتوں یادوفرسخ کے فاصلہ سے ان کے فاصلے سے ان کے سامنے 

احرام عمره مفرده ادنی الحل سے درست  موارد میںسے عبورکرلے یانہیں ، ان تمام 

ہے ہگارتاخیراحرام میں گن کر کےاورصحیح ہے ، اگرچہ ان میقاتوں سے عبور

بالعذرمحرم نہ ہو، ادنی الحل سے  کر کےبرخالف عمره تمتع کہ ان میقاتوں سے عبور

اس کااحرام باطل ہے ، اوراگرگزشتہ میقات سے بالعذراحرام کے بغیرگزرگیااگرچہ 

  بعدوالے میقات سے اس کااحرام درست ہے لیکن تاخیرکی وجہ سے گنگارہے۔ظاہراً 

ینوں میں انجام دے اسی کوعمره تمتع کی ہم حج کے  و ۔ اگرعمره مفرده ک�

کے بعداس  اور اسس کی جگہ پرحساب کرے ظاہراً یاب سکتا ہےکر جگہ پرحساب 

، مگریہ کہ پہلے حجۃ االسالم کرچکاہو، لیکن عمره تمتع کوکسی وقت  بجا الئےکاحج 

جس کی تفصیل  موارد میںمگرضروری کر سکتاجگہ حساب نہیں کی  بھی عمره مفرده 

  آئے گی ۔

بعدحدودحرم سے باہرجانابالشک وشبہ  کے۔ حج افرادکاعمره مفرده انجام دینے٨

ئے نہ پہنچ سکے لیکن اس بات میں اورباالجماع جائزہے  ،مگریہ کہ اس کے حج کے ل

سے خارج ہوا  بغیر حرمکے حج کے درمیان ضرورت کے  اور اسکہ عمره تمتع 

۔  اختالف ہے ، گرچہ اس صورت میں  اس کے۔ اگرچہ حج کے لئے واپس  سکتا ہےجا

  م سے باہرجاناکچھ شرائط کے ساتھ جائز ہے ۔ حر ظاہراً کہ حج ہاتھ سے نہ جائے 

یادس دن کافاصلہ۔بغرض صحت۔ تنہاان دوعمره مفرده کے درمیان ینہ ہم ۔ ایک٩

نے پیا ا لئے انجام دیناچاہتاہے ،نہ دوسرے کے لئے ،  خود اپنےالزم ہے جس کو

کسی بھی اصالً اوردوسرے کے لئے ، لیکن عمره تمتع اورعمره مفرده کے درمیان 

" و"لکل ایام حدیث "لکل شھرعمرة  کیوں کہصورت میں کوئی فاصلہ شرط نہیں ہے 

ینہ یادس دن پرایک عمره ہے ، اگرعمره کے درمیان فاصلہ کی ضرورت رمیعمرة" ہ

نہیں  ممکنداللت بھی کرے ، قطعاًعمره تمتع کوجوسال میں ایک بارکے عالوه  پر کچھ

اورتم کسی بھی فاصلہ کے بغیرعمره مفرده کے بعدتمتع انجام دے  ہے شامل نہیں ہے

کے حج کے  اور اساوراگرعمره مفرده کے جوازیاصحت میں عمره تمتع   سکتے ہو
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درمیان اختالف ہے ، اس لحاظ سے دوعمره کے درمیان فاصلہ ضروری نہیں ، کہ 

کے بعدحج کے درمیان عمره  اور اسجتنافاصلہ ہواس رائے کے مطابق عمره تمتع 

اصلہ یابافاصلہ اشکال نہیں مفرده انجام دینے میں اشکال ہے ، اگرچہ یہاں بھی خواه بالف

  کوئی واضح دلیل موجودنہیں ہے ۔ کیوں کہہے 

خالصلہ یہ کہ دویاچندنیابتی عمره مفرده بالفاصلہ انجام دینا،بعض اپنے لئے 

اوردوسرادوسرے کے لئے ، یابالفاصلہ پہلے یابعدمیں عمره مفرده اورتمتع میں کسی 

نے پرا  اظاہئی اشکال نہیں ہے ، اوردینا، ان میں سے کسی میں بھی کو کو انجامایک 

عمره مفرده کے درمیان فاصلہ شرط نہیں ہے، اگرچہ احتمال ہے کہ شرط  لئے بھی 

مستحب ہو، لیکن اس کی بھی کوئی واضح دلیل نہیں ہے، جیسے کہ حج کے بعدعمره 

بالکل سے موردروایات فاصلہ سے باہرہے ،  کیوں کہمفرده بالفاصلہ بالاشکال ہے 

  ١٨عض اخبارکاصریح یہ ہے کہ خوب ہے ۔ بلکہ ب

اورجوچیزدوعمره مفرده اصلی کے درمیان فاصلہ کے بارے میں مربوط احادیث 

س روزشرط استحباب موکد ہے، د یہ ہے کہ ایک ماه یا متیقن سے نمایاں ہے قدر

باقر علیہ السالم  حضرتجیساکہ دونوں گزشتہ حدیثوں میں ایکماه اوردس روزہے ، اور

سے احمدبن ابی علی کی خبرمیں ہے کہ عمره مفرده کے طواف اورسعی سے پہلے 

ہے ایک اونٹ  اور واجباپنی بیوی سے ہم بسترہوا چونکہ اپنے عمره کوفاسدکیاہے 

ینہ گزرجائے اور اس کےبعدکسی میقات ہممیں ٹھہرے تاکہ ایک  مکہکفاره دے اور

  ١٩کے لئے احرام باندھے ۔  پرجائے اورپھرسے عمره مفرده

ینہ ہم میں ٹھہرے " یہ پتہ چلتاہے کہ دوسرا مکہاگریہاں پراس جملہ سے کہ "

آنے کاانظارکرناواجب ہے ، لیکن اس لحاظ سے کہ اسی حدیث کی نص سے پہالعمره 

                                                        

حج کے بعدعمره کے بارے میں دریافت کیا،فرمایا: خوب  ۔احدھماابی الجارود عن ۔ ٢٩٦٦ح  �۵٩، ص٢فقیہ؛ج۔  ١٨

   ۔ہے ، جیساکہ دوسری اخبارصحیحۃ میں بھی موجودہے 

جیساکہ مسمع نے حضرت صادق علیہ السالم سے اورعجلی نے حضرت  ۔ �٣، باب  ١١٠ص ٢ ۔٢وافی ج ۔ ١٩

   ۔باقرعلیہ السالم سے اسی طرح الفاظ میں تھوڑے سے اختالف کے ساتھ روایت کی ہے 
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 اور یہتنہادوعمره صحیح کے درمیان ہےم  باطل ہے اورایک ماه کافاصلہ بصورت لزو

ایک ماه کے بعددس روزآیاہے ، اس طرح کے فاصلوں سے  کہ پہلی حدیث میں

استحباب سے زیاده کچھ استفاده نہیں ہوتا۔ اورپھریہاں بھی ایک ماه کافاصلہ نہیں ہے ، 

، کہ بہت دیا ہےینہ سے نکلنے کاانتظارکرناہے جس میں پہالعمره انجام ہمبلکہ اس 

  ہے ایک دودن سے زیاده نہ ہو۔ ممکن

۔ حرم میں داخل ہوتے وقت واجب ہے احرام عمره مفرده کے ساتھ داخل ہو، ١٠

یاحرم میں آمدورفت ہے ، یاان کے احرام گذشتہ  مکہکاکام  جن مگران لوگوں کے لئے 

 امکانواجب ہے بصورت ظاہراً اورجولوگ کہ معذورہیں  ینہ نہیں گذراہم کوابھی ایک 

۔ لیکن عمره تمتع میں ۔ نیزحج  ار کیا جائےاختینائب اختیارکریں یاان کے لئے نائب 

پوری عمرمیں صرف ایک بارمستطیع پرواجب ہے،  کیوں کہقران وافراد۔ ایسانہیں ہے 

  سے ہے ۔ مکہجائے ، اورحج تمتع کہ اس کااحرام بھی خود مکہبارحرم یا جتنی چاہے

۔  عمره تمتع صرف اس وقت واجب ہے جب عمره اورحج تمتع دونوں کی ١١

صرف عمره مفرده واجب  رکھتا ہےعمره کی استطاعت  اگر صرفاستطاعت ہو، لیکن 

  حج کےضمن میں ہے ۔ہ ہے نہ تمتع ک

انجام  عمره    تو ینوں میں انجام پائے ہم کے۔ عمره حج افرادمیں اگرحج ١٢

ی احرام اور اسسے احرام سے باہرنہیں آتاہے بلکہ اسی طرح احرام میں ہے  دینے 

نہ   سکتا ہےکوجاری رکھ   سے حج انجام دیتاہے ، نیزظہرعرفہ تک اسی طرح تلبیہ 

  کردے ، عمره تمتع کے برعکس ۔ کو ترککے گھروں کودیکھ کراس  مکہیہ کہ 

۔طواف اختیاراً ۔ یا   کے ۔  اعمال عمره تمتع کے درمیان فاصلہ ۔ بجزضرورت١٣

گھنٹہ۔ جائزنہیں ہے، لیکن حلق یاتقصیراورطواف النساء کے  ١٢کےدرمیان  و سعی

درمیان عمره مفرده میں فاصلہ ۔ چاہے جس قدرہو۔ جائزہے ، بجزاس کے کہ اس فاصلہ 

، جیسے کہ حج کے طواف النساء میں  ہیں میں عورت اورمرد ایک دوسرے پرحرام 

  زبعض دوسرے جزئی اختالفات اپنی جگہوں پرمفصل آئیں گے ۔بھی ایساہے ۔ نی
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  حج تمتع:

۔ مسجدالحرام کے حاضرین ظاہراً جس آیت نے حج تمتع کوواجب کیاہے اس کو۔

کے عالوه میں منحصرکیاہے کہ :"فاذاامنتم  ضمن بالعمرة ابی الحج فمااستیسر من الھدی 

ن لم یکن ا م تک عشرة کاملۃ ذالک فمن لم یجدفصیام ثالثۃ ایام فی الحج وسبعۃ اذارجعت

  اھلہ حاضری المسجدالحرام ۔ "

کرنے  پس جب وقت کی امان میں ہوگئے ، پس جوشخص عمره کے ساتھ حج 

تین  میں کے ایام  حج   ہوتوانی آسان ، جس کوقربانی میسرنہ ، پس جوقربسعادت ہو کی 

اورسات دن اپنے وطن واپس لوٹنے کے بعد، یہ دس دن روزکامل ہیں ، یہ اس  دن روزه

  شخص کےلئے ہے جس کےگھروالے مسجدالحرام کے باشندے نہ ہوں ۔

  کے جوار میں رہنے والے :مسجدالحرام 

، تنہاوه  نہیں ہےکیامسجد الحرام کے حاضرین (باشندے) جن کے لئے حج تمتع 

مسجدالحرام کے حدودمیں سکونت رکھتے ہیں ؟  لوگ ہیں جوخودیاان کے گھروالے

 اور اسباوجودیکہ  مسجدالحرام سکونت کی جگہ نہیں ہے بلکہ زیا رت کی جگہ ہے 

 کے بعدوہاں سے جاناہے ۔

جومسجدالحرام کے حوالے سے ۔تھوڑی سی توسیع  مرادہیں مکہیاسارے اہل 

مسجدالحرام حضور کیساتھ۔  حاضرمحسوب ہوتے ہیں ، نہ غائب؟ باوجودیکہ وسعت 

 ۔ نہیں ہےکے محورمیں منحصر

سے زیاده وسیع  مکہکہ مراد   ہیں  یاحرم کے حدودمیں سارے رہنے والے کہ 

 ۔ نہیں ہےہے ؟  اس کی بھی کوئی دلیل 

 رکے مقابلہ میںفسایاآخرکار۔جیساکہ چنداحادیث بھی گواه ہیں ۔  یہاں پرحاضرم

ے حاضرین مسجدالحرام تمام وه لوگ ہیں زمانہ نزول آیت کے حساب س طبعاً ہے ، کہ 

 رہتے ہیں کہ  جوخودیاان کے گھروالے مسجدالحرام سے چارفرسخ کے حدودمیں

حرم  طبعاً شامل ہے ، اگرچہ  کو بھیترین شعاع حرم :مسجدالحرام سے چارفرسخ دور

 زیاده ہوگی ۔ ، کی دوسری شعاعوں کہ چارفرسخ سے کمترہیں
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کے مطابق  معیاروں عرفی یاشرعی وایاتہرصورت میں سولہ فرسخ والی ر

نہیں ہیں ، مگرنزدیک  ترین میقات ہائے پنجگانہ کے ساتھ :قرن المنازل ،یلملم، عقیق کہ 

وتے ہیں ہمحسوب میں حساب سے جده والے حاضرین مسجدالحرام  اور اساسی قدرہے 

منزلہ دون اوران کاوظیفہ حج قران یاافرادہے ۔ جیساکہ بعض روایات میں ''من کان 

 المواقیت'' آیاہے۔

دوسرے دومیقات سے   چونکہ یہ  ے پہلے ہجس کاگھرمیقاتوں سے  شخص وه 

اورمسجدالحرام کے درمیان ہیں ان  ان کےنزدیک ترہیں ،وه تمام لوگ جو

کاشمارحاضرین مسجدالحرام سے ہوتاہے ، جیساکہ بعض فقہا ٰء نے فرمایاہے ۔لیکن یہ 

کوئی سولہ فرسخ کے فاصلے عرفاً ے بہت بعیدہے کہ اندازشرعی اورعرفی لحاظ س

کے حساب سے سفرکے مقابلہ میں حضور  ، حد نہیں ہےسے مسجدالحرام والوں میں 

 کاچارفرسخ تھا۔ اور اسسفراس زمانے میں دوسراآٹھ فرسخ  کیوں کہناسازگارہے ، 

یہاں پرخودآیت ''حاضری مسجدالحرام '' کومعیارقراردینے سے چارفرسخ  والی 

روایات کے اس گروه کوچارضلع  خصوصاً فرسخ والی حدیثوں پرمقدم ہیں ، ١٦حدیثیں 

اس مطلب پرصریح  فرسخ جیساکہ حریزکی حدیث بھی ١٦٤٤کہ  سکتا ہےپرحمل کیاجا

 ۔٥،ص٢۔٢)واخی،ج١) (١ہے(

باقرعلیہ السالم ، آیت کے اس جملہ  حضرت نے حریززراره سے اورزراره

حج تمتع  مکہ''ذلک لمن لم یکن اھلہ حاضری المسجدالحرام۔'' کے بارے میں فرمایا: اہل 

فرسخ ہے ، وه  ١٦کہ  پر ہےمیل سے کم فاصلہ   ٤٨نہیں رکھتے ، اورجس کاخانواده 

جس کاخانواده ہے اور کو شاملبھی ایساہی ہے جیسے ذات عرق اورعسفان یہ آیت اس 

میل  ٤٨دیکھتے ہیں کہ یے چاہیئے  ۔ آئ اس سے زیاده دورہو، اس کوحج تمتع انجام دینا

 میل یعنی چارفرسخ ہے ۔١٢کے چاروں طرف کی مساحت جاناہے کہ ہرسمت  و مکہک

)   

 حدیث ''من کان منزلہ دون المواقیت'' قابل قبول نہ ہوگی ۔طبعاً اور

مسجدالحرام جن کاوظیفہ حج قران یاافرادہے اب ہم مالحظہ کریں کہ حاضرین 

 کیااس کے عوض حج انجام دے سکتے ہیں ؟

لفظ ''لمن'' سے :یہ حج تمتع ان لوگوں کے لئے ہے جن کے گھروالے حاضرین 

۔ ایسالگتاہے کہ ان کی تکلیف  پر ہےمسجدالحرام سے نہ ہوں ،نہ یہ کہ ''علی من '' ان 

ج واجب ہے جیساکہ احادیث نے بھی واجب میں غیرتمتع میں منحصرہے اورقدرمتقین ح

 منحصرکیاہے۔
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رو لیکن دوسرے جومسجدالحرام سے دورہیں ، اوردوسرے لفظوں میں آیت کی 

خودیاان کے گھروالے مسجدالحرام میں ۔ اس کے چارفرسخ کے دائرے میں ۔ حج  سے

۔احادیث سے قطع ظاہراً کے وقت ساکن نہ ہوں ،حج تمتع ان لوگوں کے لئے ہے، اور

نظر۔ حج افرادبھی انجام دے سکتے ہیں لیکن ہماری احادیث نے افرادکوتنہاضرورت 

کی صورت میں ان پرجائزاورکبھی واجب جاناہے ۔ اورآیت بھی اس محدودیت کوتحمل 

کرتی ہے کہ '' حج تمتع ان کے لئے ہے '' لیکن وه دونوں دوسرے حج بھی جوان کے 

ہے یاصرف ضرورت کی صورت میں ؟ یہ احادیث صرف لئے بھی ہیں ہرصورت میں 

 : اں پرچندمسائل ہیںاور یہصورت ضرورت کوجائزقراردیتی ہیں 

 ۔١مسئلہ 

حکم کی شرط نہیں ہے اورتنہایہ  ہونا اسی جگہ کاملکی یاحتی کرایہ پرملکظاہراً 

 کہ آیت میں اہل اورخانواده کی سکونت اور یہ کہ کم سے کم نصف سال وہاں ساکن ہوں

میں  مکہکاذکرہے ،خودصاحبان خانواده کی سکونت کے لحاظ سے ہے ، کہ اگرخانواده 

کے حکم سے باہرہے ،  مکہخودساکنین تو ساکن ہے اورخودکہیں اورساکن ہے 

کاحکم  مکہاہل تومیں ساکن ہے  مکہاوربرعکس اگرخانواده کہیں اورساکن ہے اورخود

 ۔ رکھتا ہے

 ۔٢مسئلہ 

دوعلیحده عنوان ہیں کہ ان کے احکام   وطن اورساکن ہونامجاورہونایامتمکہ میں 

مجاورت شرط نہیں ہے صرف سکونت، ظاہراً بھی جداگانہ ہیں ، اورحج قران یاافرادمیں 

رکے عنوان سے نہیں بلکہ حاضرکے عنوان سے ''حاضری مسجدالحرام'' اس افمس البتہ 

 کے عالوه کچھ نہیں  ۔

 ۔٣مسئلہ 

سے نہیں ہیں ،چنانچہ خودبھی  مکہکے گھروالے حج کے وقت ساکنان  اگر اس

اوراگرخوساکن ہے اورمجاورت کاعنوان اس کاحج تمتع ہے  نہیں ہےاس وقت ساکن 

، بلکہ بطورموقت اگرچہ چندماه کے لئے وہاں ہے ، پھربھی تمتع ہے ، لیکن  نہیں ہے

پنے حج کے حوالے اس کاتمتع صرف اتومیں ساکن نہیں ہے مکہنہیں رکھتایا اگرخانواده

چونکہ  نہیں ہےکے سے محسوب  مکہساکنان اصوالً ہے کہ حج کے وقت دورتھایا

 حاضرین حرم سے نہیں ہے ۔

 ۔٤مسئلہ 
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 ان دونوں میں رہے  مکہ دوبرس۔بیشتر ایک برس ۔یا قصد سےجومجاورت کے 

ہوں ؟ لیکن ، خواه اس کے گھروالے بھی وہاں ساکن ہوں یانہ ے ہ کا حکم دوسرا حج

 اوردیگرہے ۔  کاحکم  ن دونوں اگربقصد وطنیت رہے ،ابتداء ہی سے ا

سے دوراوردونوں جگہ اس  مکہامیں اوردوسر مکہایک  :اگردووطن ہیں٥مسئلہ 

اس گھرکے حکم کی  تو اسے رہتابھی ہےمعموالًدونونجگہ و  ه ہے اوررہتاکاخانواده 

۔   ٧٥۔ص٢۔  ٢۔ وافی ؛ج١(١جہاں سال کازیاده حصہ گذارتاہے ۔ نی چاہیئے رعایت کر

 تو یہمیں ہے مکہزراره امام باقر سے : اگرایک خانواده عراق میں اورایک خانواده 

سے  دیکھو کہ زیاده کہاں رہتاہے جہاں زیاده رہتاہووہاں کاحکم اس پرنافذہوگا، یہاں

اہے اورآیت میں اہل کاذکر اس وجہ ہوتہی  ظاہرہوتاہے کہ حکم کامعیار خوداس کاہونا

 (سے ہے کہ انسان طبیعتاً اپنی بیوی اوربچوں کے پاس زندگی گزارتاہے ۔

جب  کہسکتا ہےاورکلی طورپرکہاجا  وقت استطاعت اورموسم حج میں خصوصاً 

تک خانواده خوا ه کم یازیاده خواه سال کے زیاده ترحصہ میں یاکم ترحصے میں ، 

  کہاجاسکتاکہ اس کاخانواده  میں ہے ، چونکہ یہ نہیں مکہ استطاعت اورحج کے وقت

 ، اس کاوظیفہ حج تمتع نہیں ہے ۔نہیں تھا مکہ میں ساکن 

 

ان کے  دے سکتے ہیں  م تحبابی قران یاافراد انجا' جو لوگ اس ٦مسئلہ؛  

حج تمتع  تو  تحبابی ہےاگر اسکہ نزدیک ہیں بہترہے  گ  اورجولو تمتع افضل ہے لئے

 انجام دیں ۔

حج :  اگرکسی عذرکی وجہ سے عمره تمتع کوتمام نہ کرسکے ، اس کو ٧مسئلہ 

کامعیاریہ ہے کہ عمره جاری رکھنے کی  ری  عذر ارافرادسے تبدیل کردے اوراضط

  صورت میں تمام مناسک حج کواختیاری طورپرعسرحرج کے بغیرانجام نہ دے سکے 

نہیں مشعر اس ضرورت کودفع کرنے کے لئے کافی و عرفاتاورتنہاوقوف اضطراری 

یامشعر کاتھوڑاساحصہ ہاتھ سے گنوانابھی حج افراد کی طرف  عرفاتبلکہ وقوف  ہے

 انتقال کے لئے کافی ہے ۔

:  اگرجانتاہے کہ اس کے وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ عمره تمتع ٨مسئلہ 

امسال حج قران یاافراد   کرسکے ، اگرابھی شروع نہیں کیا اورملک حج میں ہے

کی  اور اس دیا ہےشروع کرتمتع  اگرعمره   اور اورسال آئنده حج تمتع انجام دے ، 

یہاں تک کہ وقت تنگ ہوگیا، تو بھی اسی طرح  ہے تکمیل میں سستی کی ہے 

کہ  اورکافی ہے ،   سکتا ہے ہو  اورتنہااس صورت میں عمره تمتع حج افرادمیں تبدیل

سے اسی کوشروع کرے ، کہ نہ جانتاہو کہ وقت کافی نہیں ہے یااس درمیان غازیا آ
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عورت نے کافی وقت  مثالً کوئی عذرسامنے آجائے کہ عمره تمتع کوتمام نہ کرسکے ، 

میں عمره تمتع کرناشروع کیااوربرخالف عادت یاموافق عادت حائض ہوگئی اس طرح 

مردعمره تمتع شروع کرنے کے سے پاک ہونے کے وقت اعمال حج میں مشغول ہو، یا

بعد اس طرح بیمارپڑگیاکہ خوداس کوتکمیل نہ کرسکا اورکوئی اس کونیابت کے لئے 

نیابت نہ مل سکا، کہ اس طرح کے موارد میں عمره تمتع کوحج افراد سے  ب یامناس

تبدیل ہوناچاہیے اورکافی ہے ۔ اورضرورت کاعمومی قاعده جوحج افرادمیں تبدیل ہونے 

ورکافی کرتاہے وه عذرہے جوحدوداختیارسے باہرہو، خواه اس کی پیدائش کوجائزا

 کرنا ممکناگرعذرکی روک تھام یااس کابرطرف  کیوں کہاورخواه اس کابرطرف کرنا،

کرے عمره تمتع کوحج افرادسے تبدیل کرنااگرچہ جائزہے لیکن کافی نہیں  اور نہہو 

 ہے ۔

یہ پتہ چلتاہے کہ اگرمخالفت  اگرچہ اضطرارکے بارے میں اطالق روایات سے

حوالے سے کافی نہ ہونے  اور اس  اوربرطرف کرنے کے قابل بھی ہووہی کافی ہے

 اگرچہ جائے احتیاط ہے ۔ نہیں ہےپرہمارے پاس کوئی دلیل بھی 

:  چونک نصف طواف ختم ہونے کے بعداس کامجموعہ تمام کے حکم ٩مسئلہ 

 هرئے عمجاپیش آ ر بعدعذرواضطرا  میں ہے ،اگرعمره تمتع کے نصف طواف کے 

کاعذرمسجدالحرام میں رکنے سے مانع  اگر اس  میں ہے ، کہ   حکم تمام  کرنے کے 

باہرجائے اورسعی وتقصیرانجام دے اوربقیہ پاک ہونے کے فورامسجدسے تو  ہے 

صحیح ہے کاحج تمتع  اور اس ۔ طواف حج سے پہلے انجام دے طبعاً بعداور۔

 نہ د ے سکا،  کو انجاماوراگرمردایسے عذرمیں مبتالہوگیاکہ صحیح طورپربقیہ طواف 

،  بنانا واجب ہے نائب ئے کسی کو  بقیہ طواف کے ل   تو اس پر بیہوش ہوگیامثالً 

 امکان، ورنہ بصورت  سکتا ہےکر اوراگربہبودی حاصل کرنے کے بعدخودبھی تکمیل 

کے وقت تک اس کاعذرباقی  عرفاتاوراگروقوف   طواف حج سے پہلے تکمیل کرے

 اس  اور کاناخن یابال تھوڑاساتراش دے  اور اس بنائے سعی کے لئے بھی نائب تو رہا

 سے اپنے حج تمتع کوکامل کرے ۔طرح 

کے حج کے درمیان ایک عمره مفرده خواه  اور اسعمره تمتع ظاہراً :  ١٠مسئلہ 

، خواه اس کے احرام  سکتا ہےانجام دے  ہو ، میںنیابت کسی کی  خواه  ہو  اپنے لئے

اور  محرم ہو سے کے آخرمیں ہے مکہخارج ہوخواه مسجدتنعیم سے کہ  مکہکے لئے 

اگرچہ ہمارے پاس اس کے عدم جواز پرکو ئی قانع کرنے والی وا ضح  دلیل نہیں ہے 

رحج تمتع :کہتے ہیں چونکہ عمره تمتع او١(١کہ جائزنہیں ہے ۔ےہ بعض فقہاء نے کہا

اس کی وحدت کے  ،کہ خودمستقل ہےکا فاصلہ  عمره مفرده  لھذا  ایک عبادت ہے
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ے لئےبھی  منافی ہے ، لیکن اس اعتبارسے دوسرے تمام واجب اورمستحب اعمال ک

 منافی ہوناچاہیے )۔

اس کے استحباب کے  لیکن بہترہو اسکا ترک کرنا درمیان کے اسداگرچہ شائ

ہو حج میں نائب مثالً لیکن اس کے واجب ہونے کی صورت میں ۔ نہیں ہےمنافی بھی 

ہے مہ  مفرده میں کوئی نیابت اس کے ذ یا عمرهہو حجة االسالم بھی انجام نہیں دیااور

موارد اس طرح کے  طبعاً اس کے پاس نہیں ہے  بھیدوسراوقت میں کوئیاوردونوں مورد

 یں ہیں ۔ترک کی اولویت کے کوئی معنی نہ اور اسواجب ہے  میں

یاحرم سے خارج  مکہکے حج کے درمیان  اور استمتع  یا عمره:  ک ١١مسئلہ 

 ہوناجائزہے۔

یہ ہے کہ اس کی  کا خالصہ مختلف اقوال وروایات ہیں اورروایات  بھیپر یہاں

ی اور اسہو لوٹنے میں ایک ماه کافاصلہ نہ  مکہہو اورحج ترک نہ   رعایت کے ساتھ

 مکہکے ساتھ اس کاسفرکسی ضرورت یاحاجت کی وجہ سے ہو، اس کے پیش نظر 

ذہاب وایاب کے وقت    اور نہ رکھتا ہےنہ اشکال  ظاہراً سے باہرجانا، جس قدربھی ہو۔

 ۔نا ضروری ہےمحرم ہو

تمتع مرتبط بالحج ۔   المرردکھائی دیتاہے : ان کں مروایات می ان    جوجملہ

حج سے وابستہ اورمرتبط ہے ۔ وھومرتھن بالحج؛  یتا  ہےوه  دجوشخص حج تمتع انجام 

وه مرہون حج ہے ۔  والنہ مرتبط بالحج حتی یقضیہ االان یعلم انہ الیفوتہ الحج۔ وه حج 

سے باہرجانے میں اس  مکہ ہو کہسے وابستہ ہے یہاں تک کہ انجام دے مگریہ کہ جانتا

 کاحج ترک نہ ہوگا۔

 نہ حج ترککہیں  کنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ کہ اس سفرسے رو دیکھتے ہیں

کے بعد۔جیساکہ روایات میں ہے ۔ یہ کہ عمره اورواپسی  کے درمیان  اور اس  ہو جائے

ایک ماه سے زیاده کافاصلہ نہ ہو، کہ اس صورت میں واجب ہے عمره تمتع کوپھرسے 

 اورعمره اول کوعمره مفرده شمارکرے ۔ بجا الئے

ں طائف تک باہرجانے کی اجازت دی گئی ہے ۔ کہ اوربعض روایات صحیحہ می

کے وسائل سے کره آج  کہ  گذشتہ حساب سے آنے اورجانے میں چاردن لگتے ہیں

سے باہرجانا  مکہ، یہ خوداس بات پرروشن دلیل ہے کہ  سکتا ہےزمین کاچکرلگایاجا

سے باہرنکلنے کے عدم جوازبراستدالل  مکہجائزہے ، یہاں تک کہ جس حدیث سے 

کیاجاتاہے اس نے بھی علت کی طرف اشاره کیاہے کہ عمره تمتع انجام دینے واال حج 

(معاویہ بن عمارکی روایت ہے کہ عمره تمتع اورمفرده کے فرق ١۔  گرفتار ہے میں 
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ہے لیکن میں گرفتار   حج  صادق  سے پوچھا۔ فرمایا: متمتع حضرتکے بارے میں 

جاتاہے ، جیسے کہ امام حسین  وہان مره مفرده انجام دیتاہے اس کے بعدجہانچاہتاہے ع

نے ذی الحجة  میں عمره کیااورترویہ کے روز عراق روانہ ہوئے ، جب کہ لوگ منی 

اورایسالگتاہے جوچیزمتمتع پرممنوع ہے بغیرواپسی کے جاناہے اوردرج  جارہے تھے 

 (ذیل خبربھی شاہدہے ۔

یث میں بھی اسی کے مانندجملہ آیاہے فرماتے ہیں : اگرجانتاہے اوردوسری حد

کہ حج ترک نہ ہوگااورجس ماه میں گیاہے اسی میں واپس آئے گااحرام کے بغیرواپس 

۔ صدوق امام صادق  سے روایت کرتے ہیں ٢(٢میں داخل ہو۔  مکہہو اورہوورنہ محرم 

ہے میں گرفتار حج  وه  ں کہکیوسے باہرجاناچاہے شائستہ نہیں ہے ،  مکہ:اگرمتمتع 

اس کاحج ترک نہیں ہوگااورتھوڑے سے تامل  ہو کہیہاں تک کہ انجام دے ، مگریہ جانتا

سے دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں خبریں ایک دوسرے کی معارض لگتی ہیں اورتم اس 

ہو''مشترک ہیں عالوه اس کے کہ دوسری خبرنے  سے دو  چار حج جملہ میں ''تم 

ی صورت میں باہرجانے کی اجازت دی ہے اورپہلی خبرساکت واپسی کے علم ک

 ( اورخاموش ہے

سے  مکہ توسکتا ہےبنابراین اگرحج کے لئے اس کے وقت پرلوٹ 

آنے اور باہرجانا(چاہے جتنی دورہو اوردیرمیں لوٹے) منع نہیں ہے ، عالوه اس کے کہ 

کے لوٹنے کافاصلہ ) ایک ماه سے زیاده  اور اسکافاصلہ(اوراحتیاطاًعمره تمتع  جانے  

کہ اس کاگزشتہ عمره ،  بجا الئےعمره تمتع کوپھرسے کہ واجب ہے  تو  ہو جائے

، ورنہ عمره بھی  نہیں ہےاورطواف النساء کی بھی ضرورت  ہوا ہےمفرده محسوب 

الزم نہیں ہے ، عالوه اس کے کہ پہلی صورت میں اس کاسفرضروری ہو، لیکن 

میں ضرورت بھی شرط نہیں ہے ، بلکہ ہرطرح کی حاجت میں اگرچہ  دوسری صورت

شخص  کیوں کہسفرکرے ، کہ  جائزہے تو ہو نہ ہو نے والی غیرضروری اورفوت

۔ اس کے ٢۔ حج تمتع کاانجام دینا۔  ١۔   رکھتا ہےمتمتع حج سے دوطرح کی وابستگی 

لیکن دوسراایک ماه  عمره کامحفوظ رکھنا۔ پہالارتباط دونوں صورتونمیں محفوظ ہے

کے فاصلہ کی صورت میں ختم ہوجاتاہے اس وجہ سے اس کی شرط اس 

 ۔ ہونا ہےسفرکاضروری 

حج کے لئے واپس لوٹے گایانہیں ، ایساسفربالکل  ہو کہ:  اگرناجانتا١٢مسئلہ 

سے محرم  مکہجاتے وقت  ئےحرام ہے ، اورضرورت کی صورت میں اپنے حج کے ل

تجدیداحرام کے  ےلیکنہوتاکہ لوٹنے کے لئے مصمم ہو، اگرچہ ایک ماه کے بعدلوٹ

ئےتو  اوراگرایک ماه سے پہلے لوٹ آ  ساتھ اولین میقات سے عمره تمتع کی نیت کرے 

 دے ۔ کو انجاماسی طرح احرام حج میں باقی رہے یہاں تک کہ اسی 
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یں لوٹ سکتا، کسی صورت سے یہ حج کے لئے نہ ہو کہ:  اگرمعلوم  ١٣مسئلہ  

احرام حج کے بغیرجائزنہیں ہے ،عالوه اس کے کہ حج  اور نہسفرنہ احرام حج کیساتھ 

سے زیاده اہم کوئی ضرورت پیش آجائے یہ خودعدم استطاعت کی نشانی ہے لیکن اس 

مجددکے لحاظ سے )  یا عمرهکے باوجوداگراپنے گمان کے برخالف لوٹ آیا(احرام حج 

 ظیفہ پرعمل کرے ۔اپنے و

سے باہرجارہاہے اگرایک  مکہاحرام حج کے ساتھ  موارد میں:  جن  ١٤مسئلہ  

، نا ضروری ہے اولین میقات سے احرام کی تجدیدکر   تو  ےماه کے فاصلہ سے لوٹ

 کافی ہے ۔ ،ہے مکہورنہ وہی احرام کہ جس کامیقات 

سے محرم نہیں  مکہ:  اگروظیفہ کے برخالف حج کے لئے ١٥مسئلہ 

، تنہاواپسی کے  نہیں ہےچیز پر کوئیکے او اور اسہوااورباہرچالگیا، فقط گنہگارہے 

، ورنہ حج کے نا واجب ہےاولین میقات سے محرم ہو تو اگرفاصلہ ایک ماه ہو  وقت 

 سے حج کے لئے محرم ہو۔ مکہوقت خود

میں رفت وآمدکرناہے ، تمام فتاوی کے مطابق  مکہ:  جن کاکام ہی  ١٦مسئلہ 

رت کرسکتے ہی ،لیکن فساکے حج کے درمیان م اور اس۔شرائط کے ساتھ ۔ عمره تمتع 

، تاکہ بالکل سے  ے  عمره مفرده انجام د واردہونے کے آغازمیں مکہکہ  ےبہتریہ ہ

، یہ عمره رت پیش نہ آئے فسا رت کے لئے آزادہوں ، اوراگرکوئی مفسا سے باہرم مکہ

 عمره مفرده سے کفایت کرے گا۔،ینوں میں انجام پایاہے ہم مفرده جوحج کے 

واپس آئے گایاایک ماه کے  مکہایک ماه سے پہلے  ہو کہ:  اگرنہ جانتا ١٧مسئلہ 

سے حالت احرام حج میں خارج ہو، اس کے بعداگرایک ماه سے پہلے  مکہبعد، احتیاطاً 

لوٹ آیاتوکوئی بات نہیں اوراگرایک ماه کے بعدلوٹا؛حیساکہ عرض کیا۔ اولین میقات 

اورپہلی صورت میں عمره مفرده کے   سے عمره تمتع کی نیت سے تجدید احرام کرے

  ساتھ احرام سے خارج ہو۔

  حرم :

ننا مواقیت حرم کہ عمره مفرده اورحج افرادکےلئے حدوداوراحکام حرم کاجا

ن میقات ہے ، کی اطالع کے لئے نیزحرم تری دیک نز  کبھی کبھی عمره تمتع کےلئے
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کی گھاس وغیره اکھاڑنے  اور حرمسے نکلنے ، شکارکرنے  اور حرممیں داخل ہونے 

  کے احکام جاننے اوربہت سارے دوسرے مسائل کے لئے بہت ضروری ہے ۔

دوحصوں متن  وه  کے معنی میں ہے الہیاورامن  مکان "حرم" جومحترم

کی فرع  اور اسکااصل مرکزمسجدالحرام ،  اور اساورحاشیہ پرمشتمل ہے ۔ متن 

  / کلومیٹر۵٠٠اورحاشیہ مسجدالحرام کے اطراف چارفرسخ کی مساحت ہے جوتقریباً 

کے شمال کی جانب اضالع کے ساتھ مسجدالحرام  ں مربع ہے البتہ اپنے گوناگو

  نعیم ہے ۔د ت۔کلومیٹرکہ مسج٦ی سمت ہے تقریباً سے کہ مدینہ منوره ک

  تقریباًچوده کلومیٹرمسجدجعرانہ ہے۔ سے  مشرق کی جانب سے کہ بخد کی سمت

  /کلومیٹرمسجدنمره ہے ۔٢٠کے نزدیک تقریباً  عرفاتجنوب کی جانب سے 

سجدحدیبیہ / کلومیٹرم٢۵مغرب کی جانب سے جده کی سمت تقریباً 

کے دونوں طرف   اورمسجدرضوان ہے ۔ البتہ حرم کی عالمتیں اورنشانیاں راستہ

چاروں مسجدیں بھی  اور یہبورڈکے ذریعہ مشخص ومعین ہیں  پر لگے سفیدکھمبوں 

تھوڑاساان سے دورہیں ، لیکن روایات کے مطابق بہترہے ان چاروں مسجدوں میں سے 

وں اورنشانیوں کی پشت میں بھی محرم ہوسکتے کسی ایک میں محرم ہو، اوران عالمت

  الحل "وہی حرم کی نشانیاں ہیں ، لیکن احرام ان مساجدمیں بہترہے ۔ نی اصل"اد ہو کہ

حرم کے کچھ مخصوص احکام ہیں جواس کودوسرے مقدس مقامات سے 

  ممتازکرتےہیں :

کی گھاس اکھاڑناہرحال میں اورہرشخص پرحرام  اور اس۔ حرم میں شکارکرنا١

گھرمیں اگی ہواس تفصیل کے ساتھ جومحرمات احرام  تمہارےہے ، مگروه گھاس جو

  کےباب میں ہے ۔

  خاک یاسنگ حرم کاباہرلے جاناجائزنہیں ہے ۔ظاہراً ۔ ٢
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ہے  اور واجب۔ غیرمسلم کوکلی طورپرحرم میں داخل ہونے کاحق نہیں ہے ٣

  اگرکتابی نہ ہو۔خصوصاً سے روکاجائے  اس کوداخل ہونے

 تو  ہو جائے۔ حرم کے حدودمیں کافرکادفن کرناحرام ہے اوراگردفن �

  ۔نا واجب ہے  قبرکھودکراس کی الش کوحرم سے باہرلے جا

اٹھانے کاحق نہیں ہے یہاں تک کہ  تواسے۔ اگرحرم میں کوئی چیز مل جائے۵

کے  اور اسہو ، مگریہ کہ تلف ہوجانے کاعلم یاخوف  لے اس کامالک آئےاوراٹھائ

اورایک سال   جائزاورکبھی واجب ہےطبعاً مالک کے لئے حفاظت کی خاطراٹھاؤ کہ 

پر اس کا اعالن کرو کہاس سے سب با خبر ہو جایئں مناسب  جگہوں کسی ایسی  تک 

قاًمل اوراگرباکل سے مایوس ہوجاؤیااس کے مالک کے لئےمحفوظ رکھوکہ شایداتفا

خودحق تصرف نہیں رکھتے ہو، لیکن اس میں  سے صدقہ دیدو ف جائے ،یااس کی طر

ایک حصہ لے  عنوان سے مگریہ کہ ضرورت کی صورت میں محتاجوں کے 

کے مالک کولوٹاؤ۔  کو اسضامن ہواس تو لواوراگرکسی وقت اس کامالک مل گیا

 اشیاء گمشده ے توحرم ککے حدودمیں کوئی چیزپاؤ  اوربہتریہ ہے کہ اگرمسجدالحرام

 اگر اس کامالک وہاں مراجعہ کرے گا۔ بلکہ اس صورت میںطبعاً میں پہونچادو کہ آفس 

مھیں اپنے پاس و تس طرح سے اس کے مالک تک پہونچ جائے گی تاوکہ  احتمال د

اوراگردوسری جگہ ہے  تصرف کرناتودورکی بات ہے ،محفوظ رکھنے کاحق نہیں ہے 

  اسٹیشن میں دے دو۔حرم کے باہرپولیس تو

کسی کودوسرے پرتعرض کرنے کاحق نہیں ہے لھذا ۔ یہاں پرحرم امن الہی ہے٦

مسجدالحرام میں کہ وہاں زیاده امن ہے اورقرآنی آیات بھی دوحصوں کے امن  خصوصاً 

کے بارے میں واردہوئی ہیں : "ومن دخلہ کان آمناً"اورجو شخص اس گھر:مسجدالحرام۔ 

امن  کو  لھم حرماآمناً" اورکیاہم نے ان کے لئے حرممکن میں داخل ہومحفوظ ہے "ولم ن

  میں پناه لینے واالمسجدالحرام۔خصوصاً ۔     رحرم قرارنہیں دیا؟  کہ اگپناه کا مرکز

حرم کی پناه میں ہے وه جب تک  تو ہوا ہےکامرتکب  جرم کسی خ  عقوبت کے الئق 

، صرف پانی اورکھانااس پرتنگ کریں تاکہ  رکھتا ہےکوئی اس سے حق تعرض نہیں 
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خودناچارہوکرباہرآجائے  ، مگراس صورت میں کہ اس کی جنایت حرم یازائرین کی 

 لھذا پرمقدم ہے  یامن اجتماعی امن شخص اور ہو جان ومال اورناموس سے متعلق 

ہو ہی  اگرچہ حرم کے اندر نا واجب ہے کوکیفرکردارتک پہونچا  مجرم  ایسے 

میں ہے ،خواه محرم ۔کہ اوراچھاہے ۔  مکہخدا!جب تک کہ  ہمان ائے متواور

خالف  کے    کی حرمت حرم اورصاحب حرم  یاغیرمحرم بہت زیاده دھیان رکھ کہ 

  بندے اورمیہمانوں سے متعرض نہ ہو۔ خدا کے،  و کوئی کام نہ کر

حرم میں گناه بہت زیاده سخت ہے جس طرح کہ اس کاثواب بھی بہت  ہو کہآگاه 

  زیاده اورافضل وبرترہے۔

میں رہنااورٹھہرنااس بات کامستلزم ہے کہ بہت زیاده دھیان  مکہخالصہ یہ کہ 

رکھاجائے اوراحتیاط برتی جائے ۔ یہاں پربندگی اورانسانیت کی تمرین کامدرسہ ہے ۔ 

 تو  پھرومیں امن نہیں رکھ سکتے ہ مکہے ۔ دیکھو اگرامن اوربے آزاری کی تمرین ہ

  باہرچلے جاؤ۔اس سے دواور کو انجاممیں نہ رہو،جتنی جلدی ہوسکے واجبات  مکہ

اوربہت زیاده روایات میں آیاہےکہ "ومن یرد فیہ بالحاد بظلم نذقہ من عذاب 

ی اور اسان مککیوں ہے اورایساہے بھی ،  کو شاملالیم"اس آیت میں الحاد تمام گناہوں 

 بڑے سے بڑا ہو گا گناه اورثواب اتنا ہی  طرح زمان جتنازیاده مقدس ہو

مسجدالحرام میں کہ بہت زیاده دھیان رہے ، تمھاری فکر۔ آنکھ ،زبان، خصوصاً ،

تمام ہو اورتمام ہم وغم ذکرخداتمہارااوردست وپا سے بالکل کوئی خطاسرزدنہ ہو، 

اورشائد یہی وجہ ہے کہ بعض  خانہ خدامیں ہو کہکیوں  ؛توجہ رہےمکی طرف  هللاوجود

 الہیزیاده ترلوگ حرم  کیوں کہہے  مکروهمیں اقامت  ہ ممعظ مکہ رو سےروایات کی 

کے سنگین فرائض ووظائف سے عہده برآ نہیں ہوتے مگروه لوگ جودائم دھیان رکھتے 

مثالی قبلہ االسالم میں ٹھہرنااسالم کی  کا اسہیں ۔ حرم ان کےلے عادی نہ ہو، ان 

خدمت اورلوگوں کی ہدایت کے لئے ہو، نہ تجارت کے لئے ، خدااس چیز کی 

، ورنہ توخودجان ، اگرمیرارہنااسالم کے لئے باعث  بنوں تائیدفرماکہ اس طرح
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اورآخرمیری موت   ضررہے توخوداسالم کوضرر پہونچنے سے پہلے اس کاعالج کر

  شہادت قراردے ۔ ںکواپنی راه می

۔  حرم میں احرام کے بغیرداخل ہوناسب پرحرام ہے مگران کے لئے جن �

ی طرح وه اور اسکاشغل حرم میں رفت وآمدہے ، یایہ کہ بہت زیاده ان کاآنااورجاناہے ، 

اس فاصلہ کے بعد  ان پر افرادجوایک ماه یااس سے زیاده پہلے محرم ہوئے ہیں کہ 

احرام عمره تمتع کے لئے  خریا آک اگر ان مثالً  زم ہےنا ال سے پھرسے محرم ہو

اورپہلے  پھرسے عمره تمتع کے لئے محرم ہوں  لھذا  چکا ہےتھااورایک ماه گزر

  عمره مفرده شمارہوگااورطواف النساء بھی الزم نہیں ہے ۔ رو سےواالعمره احادیث کی 

واپس   ممعظ مکہاوراگرپہلے واالعمره مفرده کے لئے تھااوراب کہ دوباره 

عمره تمتع  تو ہو عمره تمتع کاوقت ہے ، اس صورت میں تمتع کاوقت تنگ توآرہاہے

، ورنہ عمره مفرده اورعمره تمتع کے درمیان مخیرہے۔ نا واجب ہے کے لئے محرم ہو

  کسی اورکی گنجائش نہیں ہے ۔سوا اوراگرحج کے بعدہے عمره مفرده کے 

اورآخرکاربہت سی روایات یہاں پرواردہوئی ہیں کہ اگرپہلے والے احرام کے 

کااحرام ہو۔ ایک ماه یااس سے زیاده کافاصلہ واجب ہے  یا عمرهدرمیان ۔ کسی بھی حج 

 مکہمسئلہ کی تفصیل عمره تمتع اور اس کے حج کے درمیان  اور اسہو دوباره محرم 

  سے باہرجانے میں آئے گی ۔

کی وجہ ہے ہونا حرم میں داخلان میں سے ایک   کہ   جوہات اوراگرکچھ و

لیکن کسی عذرکی وجہ سے عمره مفرده کے تمام جائے احرام اس پرواجب ہوسے

سے ناامیدہونے کی صورت میں جس کے کی بر طرفی  عذر  ،    کےساعمال بجانہ ال

کے لئے واجب  ہونا اس اگر محرم،لیکن  بنانا واجب ہے نائب  ، کسی کومعذور ہےلئے 

  یہ احرام جائے اشکال ہے تو گاجائےکسی رکن کے لئے معذورہو کہ اور جانتا ہو نہ ہو

گذشتہ نقصان کی موجوده  احرام کے اعمال سے پہلے اس کی گیا تو ہو اگر محرماور

  دے ۔ کو انجامتالش کرے اس کے بعداس احرام کے اعمال 
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 کیوں کہجگہ پرترجیح دیں ،۔ مسلمانوں پرالزم ہے کہ حرم کی ہرچیزکوہر ٨

 اور اسہو کی نمائشگاه  اور اسخودجیسے کہ خدانے چاہاہے اسالم حقیقی کانمونہ 

اورروح پرورزندگی کے چہرے کوبخوبی    خداساختہ ملک میں اسالم کےزندگی بخش 

  نمایاں کریں۔

پیغمبرگرامی اسالم کے فرمان سے کہ "مسجدالحرام میں ایک رکعت فرادی 

  نمازدوسری جگہوں میں دس الکھ رکعت کی طرح ہے "ایسالگتاہے کہ اس مقدس 

  انوں سے دس الکھ کے برابرہے ۔کم  ان کی فضیلت دنیاکے تماممک

 و ک یہ خودامن وامان کیوں کہ۔ حرم میں آشکاراہتھیارلیکرواردہوناحرام ہے ٩

اورلوگوں کوڈراناہے مگرضرورت کی صورت میں کہ حرم کے امن  غارت میں مالنا

  ہو۔   اسلحہ رکھے ہمراهخاطراپنے  وامان کی 

کے اچونکہ سارے لوگ خد؛ ۔ کعبہ سے زیاده بلندعمارت تعمیرنہ کریں  ١٠

  ہوناچاہیے ۔ یںسے بلندنہ هللابیت  کو بھیبندے ہیں ان کے گھروں 

ہے کہ درجہ اول کے علماء  اور شائستہ  بعض امتیازات ہیں یہ حدودالہی کے

الم کے اور اسومومنین اس یگانہ اوربے نظیرقبلہ اسالم سے غفلت نہ کریں 

واحدمرکزنشرکوایک گروه میں منحصر نہ کریں ، بلکہ دائمی اقامت یازیاده رفت 

 مرکزاسالمی ،وآمدکے ذریعے اس اسالمی کانفرس کورونق بخشیں  کہ یہ نمونہ 

ذریعہ پوری کےکے لحاظ سے بھی نمونہ ہو، تاکہ اس  هللازائرین  اورساکنین بیت کے

  دنیامیں اسالم کی فکرعام ہو۔

اسالم کے عظیم ترین مرکزسے غفلت ناقابل معافی گناه ہے اور"فتح مبین " رسو 

 الم کے اصلی مرکزکوہاتھ سے گنواناہے جہاں الکھوںاور اسکوپائمال کرناواجب  هللال 

  مسلمان آپس میں ہمیشہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں ۔
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کےحج کےدرمیان مفصل  اور اسمناسک حج تمتع: یہاں سے عمره تمتع 

 حج تمتع سے مخصوص کے بعد اور اس واجبات اورمحرمات مشترک  طورپراوریکجا

  گے۔ عمره تمتع کے بعدبیان ہو مسائل   احکام اور

  احرام:

اجبات ہیں ان میں سے پہالواجب احرام ہے حج وعمره کی تمام قسموں میں جوو

،جیسے نمازمیں تکبیرة االحرام، حرام کرنے کےمعنی میں ،کہ حج وعمره اورنمازسے 

وحرام تھیں اورج تی ہیں ہو جا حرام  عدبس کے   پہلے جوبعض چیزیں حالل تھیں ا

"لبیک اکبر"ہےاوراحرام حج وعمره هللاتھیں ، احرام نماز، "  اورشد مدکے ساتھ حرام

۔۔۔۔"آیت" الحج اشھرمعلومات فمن فرض فیھن الحج فالرفث والفسوق والجدال فی الحج 

لطیف   طرف ن  نیابت کی ) نے فرض کے جملہ سے احرام حج وعمره کی�١٩۔٢"(

ینوں میں ۔کہ حج وعمره دونوں ہیں۔ اس ہم اشاره کیاہے کہ جوبھی حج کے ان تین

 ہے  حج خواه واجب کہ معلوم   کوخودپرقطعی کرے کہ محرم ہو، کہ احرام سے۔ 

  مستحب سبے واجب ہوجاتے ہیں۔

اس کے بعدتین فوالدی حصاراوربندکے ذریعہ" الرفث والفسوق والجدال فی 

رام کو۔اوران الحج"  جیسے کہ مشوق جوہمشیہ حرام ترکرتاہے،نیزدررفث وجدال ح

"رفث" اوردائمی نزاعات (جدال) ہیں حرام کیاہے کہ امور حالل چیزوں کوکہ ہم جنسی

  کے ساتھ بیان ہوں گے ۔لہ اپنے اسراراوراد میں محرمات احرام کی فصل

ہے یہانپرمحرمات عملی قشری میں  اں "احرام" حرام کرنے کے معنی میںاور یہ

منحصرنہیں ہے، بلکہ محرامات معرفتی ۔اخالقی، ۔۔۔غلط شناخت، نابجااورخودسے 

کیوں دوردلبستگی جوشریعت معرفت میں اہم ہے ،یہاں بھی حالت احرام میں حرام ہے 

لبی ومعنوی  کے لئے وسیلہ  ا  ترک محرمات بدنی وقشری ترک محرمات کہ

محرم پرحرام  حرام شرط ہیں ، اورمحرمات ظاہری وباطنی دونوں ورزمزہے اوردنوں ا

  ہیں ۔
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کہ اپنے ایک روایت میں ہے صادق ؑ سے  حضرت  اب محرما ت باطنی کابیان: 

گناه دھل  تمہارےسے غسل کروکہ  آب توبہ خالص اوربے شائبہ  احرام کے لئے : 

جائیں ، سچائی اورسچوں کالباس زیب تن کروکہ صفا، دل وجان کےلئے پوشش ہے 

  ورخشوع باطن کے لئے ایک پوشش ہے ۔ی اً ظاہریعنی خضوع 

اوراپنی طرف جذب   رکھتا اورہروه چیزاورہروه شخص جوتم کویادخداسے باز

وچیزتم کرتاہے ، اس سے محروم ہوجاؤیعنی اس کواپنے اوپرحرام کرلو، اورج

  کواطاعت خداسے روکتی ہے اس سے روگردانی اختیارکرو۔

اورلبیک کہوجوپاک وبے شائبہ الہی میہمانی کی اجابت کے معنی میں ہے ، تم 

 ترین کودعوت دی جاتی ہے کہ ایسے ہی پاک وخالص اوربے شائبہ ہوجاؤ ۔ اورمحکم

  دستاویزسے تمسک اختیارکرو۔

"کی جانب پہالاساسی قدم ہے هللا سفر الی"احرام کہ اولین مناسک حج وعمره ہے 

حاجی  اور ہے ممکنوسیلہ کے بغیرسالکین راه خداکی گروه میں داخلہ غیر اور اس

  ہے ۔ ممکنیامعتمرہونانا

  احرام :

پر حرام  خودکو عالوه ہرچیز خدا کےاوررضائے    کرنے  کو طےراه خدا، خدا 

ہرطرح کی خودی پسندی اورخوداس راه میں   انانیت ، خود غرضی،  اور ے  ہکرنا 

خودپرحرام کرلو، خودسے اورخودی سے گم  کو بھیکے دائرے سے باہرآؤ اورخود

  ۔سکو ہو، کم ہوتاکہ زیاده ہو ہوجاؤتاکہ ظاہر

یت سے نجات ا نمیقات میں ، شخصیات کے قبرستان میں ہو، ان کہ اس وقت

ااورخدائی کی طرف کوچ کرنے کے لئے آمادگی کی جگہ اورخودی سےخد  چاہتے ہو

پرہو، خانہ خداکی طرف ، اپنے لباس سے آزاد ہوتاکہ خودساختگی اور اپنی خودی 

لئے آماده کرنے کی تیاری کرو،  خدا کےکوگم کرو، تمام وابستگیوں کوگم کرو۔اپنے کو
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اس میں ، انسان   لباس ہے جس میں خودکوگم کررکھاہے ، تمہاراتم ہی تم ہو، یہ 

وحیوان میں اورگیاه میں خودکوگم کررکھاہے اوران کااضافہ کیاہے ، اورخودکوان 

اپنے تن میں اس  کر کےچیزوں کے درمیان گم کررکھاہے ،اپنی روح اورعقل میں کمی 

لباس کا  موت  ،یقینی زندگی سے باہرآؤ  اور مشتبہ پرفریب  اور اسکااضافہ کیاہے 

فن کی زبان حال سےکہو:جوکچھ میں تھا۔خودمیں نے بنایایادوسروں ک اور اساختیارکرو

نے ۔ اس سے مرچکاہوں ،تاکہ حق کی سازندگی سے زنده ہوں ، خودکوخداساختگی 

آغازسے بھی اپنے تن ،اپنی فطرت اوراپنی فکرمیں  کیوں کہکے لئے آماده کرو،

تہ روشن چہرے خداساخ تمہارےپرفریب زندگی نے  اور اسخداساختہ تھے، اس لباس 

خداساختگی کی بنیاد شائشتگی  تمہاری، اب تم پہلے کی طرح ہوجاؤتاکہ  دیا ہےکوچھپا

، یہاں میقات  کے ساتھ فراہم ہو، ائے خودمیں ظاھروآشکار،خودسے گم اورغافل ہوجا

کیوں  اوراپنے کوکچھ نہ سمجھے ہے ، میقات میں ایک تنکاہوجاؤ یعنی اپنی ہستی مٹاد

  آمادگی ہے ۔ تمہاریان کم منے کی جگہ ہے ، یہ زمان ویہ آماده ہو کہ

خودکوپھرسے دیکھواورمالقات کے لئےآماده ہوجاؤ، یہاں میقات ہے نہ میعاد، تم 

کہ میعادمیں کچھ ہو، تنکاہوجاؤتاکہ کچھ ہوجاؤ،  ہو نہاس وقت میقات میں ایک تنکا

زینت اورپہچان کے لئے تھا، صاحب میقات تم کوبے لباس  تمہاریلباس تمہارا

پہچانتاہے، اوربہترپہچانتاہے ، جب تک خودسے اورخودی سے گم نہ ہوگے ، 

  اغیارسے گم نہ ہوگے تم کونہ پہچانے گا،تم کوکوئی اہمیت نہ دے گا۔

عقل وروح ودل میں ہے ، سب  تمہاریاندرہے ،  تمہارےجتناجھوٹ اورفریب 

  پس پشت ڈال دو، دفن کردو اورہلکے ہوکرمقصد کی طرف کوچ کرو۔ کومیقات میں

صرف تین لباس،  ے  ، مرد  لباس پہنتے ہیں  تین یا اس سے زیاده  زنده افراد

لیکن تم اس وقت صرف دولباس پہنے ہوئے ہووه بھی بغیرسلے ہوئے ، نہ زندوں میں 

مصلحتی  ، یضوعم  موت  تمہاری کیوں کہمیں  ہی اس طرح کے مردوں ہو نہ

اوراب ساختہ   اورتربیتی ہے  ، اورموقف احرام بھی خودساختہ زندگی کی قبرہے 

  زندگی جئو۔
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موت سےزنده ہوجاؤ، مرده ہوکفن پہنولیکن متحرک  اور اسمیقات میں مرجاؤ

گھرکی جانب ، مرنے سے پہلے مرجاؤ، "موتواقبل ان  خدا کے،حق کی جانب متحرک، 

  تموتوا"

یہاں پرسارے قبیلے ایک قبیلے ہیں ،کہ قبلہ میں اورایک قبلہ  کی طرف ہیں، 

گھرکاقصدکرنے والے  خدا کےفردی کثرتیں وحدت میں بدل چکی ہیں ، انسان ،حاجی : 

چنانچہ زندگی کی وحدتیں بھی کثرت میں تبدیل ہوچکی ہیں  : تنہائی ،تنہازیستی، تن 

گھرکی طرف خدا کے کیوں کہگئی ہے ، خواھی ،حاجیوں کی بھیڑ میں گم ہوکرره

  اوراپنے گھرکی طرف ! ہوا وہوس روانہ ہیں نہ خانہ 

کم ایک اورایک بھی معدوم ہوکرره جاتاہے اور کم  ارے احرام میں بہت س

  اورپاسپورٹ سے ہم ، گواھی نا ہم کے عالوه ہرطرح کے شناسناہ ماورالہی دعوت نا

  ۔ خانہ خداکی طرف روانہ ہیںہاتھ  خالی 

کے بعدظاہری تاکہ باطن  اور اس، پہالاحرام باطنی  رم ہو سکومحرم ہوتاکہ مح

اوراحرام کی راه میں دوقدم آگے  بڑھاؤ اورباطن سے   ظاہرسے نمایاں ہو

غیرخدااورخدائی سے صدق نیت کے ساتھ خودکوخالی کرناہے اورظاہرمیں بھی قدم 

آگے بڑھاناہے کہ ہرقدم میں دوقدم آگے بڑھو،اندرسے دگرگون اورباہرسے 

کی  و قسممیں خود اورخودی سے گم ہونا، ان دوقدمونمیں د جابجاہونا،اورایک جملہ 

کہ اس   قیدہے اوردوطرح کی اسارت ہے کہ آزادی گذشتہ بے بندوباری کی تالفی کرے

شدت کے ساتھ ہی زیاده کچھ  وقت کچھ حالل چیزیں بھی تم پرحرام ہیں اورمحرمات 

حرام ہیں ، تاکہ تقوی کی طاقتور روح پیداہو، اورمحرمات سے بہترطریقے سے 

  ۔کواسخودکوبچ

یان  کرتاہے اوراندرسے لباس تقوی سے اورباہرسے احرام تم کوبے لباس اورعر

کوپہلے قدم میں خودتم سے م دوسفیدکپڑوں سے تم کوپوشیده اورآراستہ کرتاہے ،ت

دورکرتاہے اوردوسرے قدم میں خداسے نزدیک کرتاہے کہ جب تک خودکوخودسے 
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 محرمات احرام تم کو اور یہ علیحده اورجدانہ کروگے خداکاقرب حاصل نہ کرسکوگے 

چھوٹی یادوں سے دورکرتے ہیں اورسچی یادوں سے قریب ترکرتے اندرونی  چھوٹی 

  ہیں ۔

آئنده کی نمازوں کی بنیادقرارپائے ،  تمہاریمیقات میں نمازاحرام بھی پڑھو،شائد

تم محرم  کیوں کہنمازیں ہیچ ہیں اوربعدوالی نمازیں نمازہیں  ےکی  پہل تمہاری کیوں کہ

اس کوپایاہے ،لہذایہ نمازتجربہ بھی ہے  کر کےہونے کے بعدمحرم ہو، دوسروں کوگم 

بعدوالی نمازوں کے لئے پیغام ہے ،ہرقیام  اس کے تمہاریبھی ہے اور ہماورترج

ود، میرے سارے خ وقعود، ہررکوع وسجود جدیدپیغام وپہچان ہے کہ اس کےبعدمیں 

  سے پرحرکات ہیں ۔ وںبرکتروا ے ۔ اشارر بساوہے سب کچھ صرف تیرا غرض   کام

/منفی ستونوں �٢اوراحرام خودایسامدرسہ ہے جس کی بنیادچارمثبت ستونوں اور

: میقات، لباس احرام، نیت، لبیک، چنانچہ مدرسہ احرام  ہےقائم  پر یعنی محرمات احرام 

/کالسوں پرمشتمل ہے کہ ہرایک  کے لئے فقہ  اسرار اورفقہ احکام میں کچھ نکات ٢٨

  -  وشرائط ہیں 

  میقات:

  ان اورزمان ومککامعین وقت ، کہ اسم زمان و یا عمرهمرکزاورمحل احرام ۔ حج 

  ہے ۔ کو شاملان احرام دونوں مک

میقات وه جگہ ہے جواحرام حج وعمره کے لئے مخصوص ہے کہ الزم ہے  

 کو شاملکازمانہ ان دونوں کے تمام مناسک  اور اسمخصوص جگہوں پرانجام پائے 

ہے ، یابہترہے کہ حج وعمره کے مناسک دوطرح کے میقات پرمشتمل ہیں : دونوں 

  ان میں انجام پاتے ہیں ۔کم  مخصوص زمان و
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ان ومحل احرام ہے ، وقت کے لحاظ سے بھی ۔ جیساکہ کم جو اورمیقات احرام

احرام حج اورعمره تمتع میں ۔ میقات زمان بھی ہے ، مگراحرام عمره مفرده میں کہ اس 

  کاکوئی معین وقت نہیں ہے ۔

میقات احرام ہے :  غازکا آ  اسطبعاً قرآن نے تنہامیقات زمان کاذکرکیاہے کہ 

"یسئلونک عن االھلۃ قل ھی مواقیت للناس والحج " ہالل ہائے ماه لوگوں اورحج کے 

کے حج کے تمام اعمال کاوقت  اور اسلئے معین اوقات ہیں: احرام اورعمره تمتع 

اورحج قران اور افرادکاوقت بھی ، لیکن عمره مفرده کاکوئی مخصوص وقت نہیں ہے 

کہ  انی دونوں پرداللت کرے مکمیقات ،یکجامیقات زمانی اور بعیدبھی نہیں ہے کہ

  انی خودمفعال سے۔مکمیقات زمانی وقت جواصل ماده مفعال ہے اورمیقات 

  انی :مکاحرام کامیقات 

ہوتاہے کہ سارے مواقیت احرام دس ہیں : اندازه  تمام احادیث باب میقات سے یہ 

  دس ہیں۔وه  سکتا ہےیعنی جن جگہوں سے احرام باندھاجا

۔ ۵۔ مسجدجحفہ  �۔ مسجدقرن المنازل   ٣۔ مسجدشجره         ٢  مکرم  مکہ۔ ١

۔ وه جگہ جہاں ٨۔ ان آخری پانچ جگہوں میں محاذات میقات    �۔ وادی عقیق  ٦یلملم   

الحل کہ : نی  ۔ اد ١٠۔ خودمحرم کاگھر   ٩میقات سے پہلے احرام کے لئے نذر کریں   

  جعرانہ اورمسجدنمرة  اس کی بہترین جگہیں ہیں ۔ مسجد تنعیم ۔حدیبیہ ۔

  ان مواقیت ہیں جس کی شرح ہم بعدمیں کریں گے ۔کم یہ احرام کے 

ینے :شوال۔ ذی قعده۔ ہن م۔ حج کے تی١م کے زمانی مواقیت: اوراحرا

دے  کو انجاماس مقدارمیں کہ تمام اعمال عمره  تمتع   اورظہرروزعرفہ کے پہلے تک

۔ عمره تمتع انجام ٢سکے اورعرفہ کاجووقت اختیاری ہے اس وقت تک پہونچ جائے ، 

سے حج تمتع کے لئے محرم ہوسکے اورخودکووقوف   مکہدینے کے بعدجب تک کہ 

  ۔ کےاسمیں پہونچ عرفاتاختیاری 
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  مکرمہ  مکہ۔١

 وقتی طور پر میں ہے یا مکہوه شخص جس کاگھر  حج تمتع کے لئے میقات ہے

میں ہے ۔ یعنی داخل حرم ۔ حج تمتع کے عالوه ۔  مکہمجاورت یاوطن  کے عنوان سے 

،  سکتا ہےمحرم ہو گھر سےعمره تمتع مفرده اورحج قران وافرادکے لئے بھی اپنے 

 لیکن اپنے عمره تمتع کےلئے مستحب موکدیااحتیاط ہے کہ حرم کے باہرسے محرم ہو

اگرحرم کے  کیوں کہ؛ وقت حرم کے اندرہوساری باتیں اس وقت ہیں کہ اس  اور یہ

باہرہوچنانچہ میقات پنجگانہ میں سے کسی ایک سے پہلے ہے اسی میقات سے ورنہ 

  حرم کے باہرسے محرم ہو۔

اس حالت اختیاری کے عالوه حالت اضطراری میں بھی میقات ہے ،  کرمہم مکہ

اورفرعی: ادنی  یقاتوں م پنجگانہ البتہ ان لوگوں کے لئے جوغیرحج تمتع میں تمام اصلی

دورسے  تنی مسجدالحرام سے ج مکانالحل سے معذورہیں ، لیکن واجب ہے حتی اال

  محرم ہوں ۔،ہو ممکن

ہے خواه مقیم  مکہاورمیقات اہل   صرف میقات حج تمتع مکرمہ   مکہبنابراین 

حج قران ور ہوں یامجاورہوں اس صورت میں فی الوقت وہیں ہوں کہ عمره مفرده ا

وافرادکے لئے ۔نیزعمره تمتع کے لئے ۔اپنے گھروں سے محرم ہوسکتے ہیں ،اگرچہ 

  الحل سے احرام باندھناہے ۔ نی  بالخصوص عمره تمتع میں احتیاط شدید اد

حج  سے کے باہر حرم   اورادنی الحل ان تمام لوگوں کے لئے میقات ہے جو

اگھرادنی الحل کے ہوں ، خواه ان ک  ہوئے مکہکے لئے عازم  کے عالوه تمتع

بعدہویااس کے پہلے ہو، شرط یہ ہے کہ اصلی میقات سے یاحداکثر اس کےباره کلومیٹر 

کےبرابرسے نہ گذریں اوران لوگوں کاگھرحرم اورکسی ایک میقات کے درمیان ہے ، 

نے گھروں سے محرم ہونے کے بعدادنی الحل میں بھی تجدید احرام کریں ، پطا ا احتیا

و ادنی الحل سے محرم ہ  اخل حرم ہے ان کے لئے بھی احتیاط موکدجن لوگوں کاگھرد

  سے بھی چنداحادیث کے مطابق کافی ہے ۔ گھروں ،اگرچہ ان کے نا ہے
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لیکن پانچ اصلی میقات ، ان تمام لوگوں کے لئے ہیں جویاان میقاتوں کے باشندے 

محاذات  ہیں یاان سے عبورکرتے ہیں یاان میں سے کسی ایک سے باره کلومیٹر کی

سے گذرتے ہیں البتہ غیرحج تمتع میں اور یہ تمام مواقیت پنجگانہ میں ایک عمومی 

  قاعده ہے ۔

  ۔ مسجدشجره٢

ن لوگوں کامیقات ہے او را، اہل مدینہ  سب سے زیاده مقدس وبرتر میقات ہے

جومدینہ سے عبورکرتے ہیں ،یامسجدشجره کے دوفرسخ محاذی سے اورمیقاتوں سے 

 صحیح حدیث  زیاده دورہے ۔مدینہ سے تقریباًساتھ کلومیٹر۔ اوربعیدنہیں ہے کہ یہ 

اوردوسرے میقاتوں میں بھی  ومسجده شجره کے بارے میں خودمیقات کے حکم میں ہ

ارسے زیاده کسی بھی میقات ۔حتی مسجدشجره ۔میں میقات ایساہی ہو،لیکن اس مقد

  کاحکم نہیں رکھتی ہے ، یہاں پرچندمسائل ہیں :

  ۔١مسئلہ 

 بہتریہ ہے کہ مسجدشجره کے اندرسے محرم ہوںشنی میں  چنداحادیث کی رو

تو کافی  مسجدکے باہرسے یااس کے باره کلومیٹرکے برابرسے محرم ہوں  اگر  اور

  ۔ہے

  ۔٢مسئلہ 

 وقت مسجدشجره خودراستے  میں نہیں ہے اسی راستےمیں  مسجدکے برابراس 

مسجدکے اندریااس کر کے  ، واجب نہیں ہے کہ راستے کوکج  نا جائزہے محرم ہوسے

  کے نزدیک سے محرم ہوں ۔

۔ حیض ونفاس اورجنابت کی حالت میں مسجدشجره یاکسی بھی مسجدکے ٣مسئلہ 

کہ ایک اس طرح سے یہ کہ عبورکی حالت میں ہواندراحرام باندھناجائزنہیں ہے ،مگر
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اوردوسرے درسے خارج ہوں ، لیکن مسجدشجره عبورکے لئے دخول ہودرسے داخل 

  اورخروج کادروازه نہیں ہے ۔

  ۔�مسئلہ

مسجدشجره سے ۔ یاحداکثراس کے برابرکے باره کلومیٹرکے سامنے سے ۔ 

نا واجب ہے  ہواسی جائے عبورسے محرم  امکانبصورت  کا عبورکرنے واال 

بعدوالے میقات یااس کے محاذی سے : اس کے دوفرسخ کے تو اوراگرنہ ہوسکے

برابرسے ۔ اوراگرمسجدشجره کےبعدچاردوسرے میقاتونمیں سے کسی ایک سے اس 

احرام بھی دوفرسخ سے زیاده کے برابرسے تو پھر یاعبورنہیں کرتاسا منانہ ہو  طرح 

کوئی دلیل نہیں ہے  پر بھیکافی نہیں ہے ، اورخودان میقاتوں یاان کے محاذی جانے 

  ۔نا کافی ہےادنی الحل سے محرم ہو  حرم کے باہر   طبعاً ،

  ۔ وادی عقیق٣

 وہاں کے رہنے والوں  اور وه /کلومیٹردورہے ١٠٠سے  مکہوادی عقیق تقریباً 

سامنے سے گزرنے والوں اصلہ سے   فدوفرسخ کے  یا یااس سے عبورکرنے والوں 

  ذات عرق میں تقسیم ہوتاہے۔اور ترتیب تین حصوں ؛مسلخ ، غمرهلکامیقات ہے اوربا

  ۔ جحفہ�

/کلومیٹر کے فاصلے  ٢٢٠سے  مکہجحفہ کی بھی یہی روش ہے اورتقریباً 

سے نہیں گذرتا،بلکہ دورافتاده کھائی ہے ں  روہافسااورچونکہ کوئی م  پرواقع ہے

 پر بھیاورراستے سے اس کافاصلہ دوفرسخ سے زیاده ہے ، موجوده حالت میں کسی 

 کبھی واجب نہیں ہے کہ وہاں سے یادوفرسخ کے محاذی سے محرم ہو، خاص طورپر

  بھی گم ہونے یادوسری چیزوں کاخطره بھی ہے ۔

  ۔ قرن المنازل۵
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ان لوگوں اور  یہ  /کلو میٹردورہے �٩سے تقریباً  مکہقرن المنازل طائف میں 

جاتے ہیں ، لیکن واجب نہیں ہے  مکہکے لئے میقات ہے جوطائف کے راستے سے 

طائف کے راستے سے کہ زیاده دوربھی ہے اورکبھی کبھارمشکالت  قصد سےاس م

  جائیں ۔ مکہسے  کابھی سامناہوتاہے 

  ۔ یلملم٦

ی طرح ہے ، پس مذکوره باالپانچ میقاتوں اس کابھی فاصلہ قرن المنازل ک

 ٢٢٠میٹر،  جحفہ؛ کیلو �٨٠سے فاصلہ اسی طرح ہے : مسجدشجره؛  مکہکابالترتیب 

اں اور یہکلومیٹر، �٩کلومٹیر، قرن المنازل اوریلملم ؛١٠٠کلومٹیر، وادی عقیق؛ 

  پرچندمسائل ہیں:

  ۔١مسئلہ 

میں ان پانچوں میقاتوں سے گزرتے  یا عمرهجولوگ حج تمتع کے عالوه راه حج 

جولوگ مدینہ سے طائف کے مثالً ، نا واجب ہے اولین میقات سے محرم ہو تو ان کا ہیں

مسجدشجره سے محرم ہوں ، نہ قرن  ے کے وهواجب ہ تو جاتے ہیں مکہراستے سے 

نہ  مکہالمنازل طائف سے ،مگریہ کہ ان کاراستے طائف سے نہ ہویااس راه سے 

عبورنہیں کریں گے ، بیرون حرم سے ہوں کہ چونکہ دوسرے اصلی میقات جاناچاہتے 

کے راستے سے محرم  جحفہ ادنی الحل سے احرام باندھناکافی ہے اورالزم نہیں ہے

راستے سے حجفہ تک شرط  اور نہاس راه میں نہ اس سے گزرتے ہیں  کیوں کہہوں 

  محاذات ۔ دوفرسخ یااس سے کم۔حاصل ہے ۔

  ۔ ٢مسئلہ 

 ہوہ ن محرمکرےاورعذرکے بغیرمیقات اول سےعبور جب رت میں کہاس صو

مسجدشجره کے قرن المنازل سے ۔ محرم ہوااگرچہ ترک مثالً اوربعدوالے میقات سے ۔

محرم اسی  میقات سے واپس آکر   امکانواجب کیاہے اوراحتیاط واجب ہے کہ بصورت 
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س کااحرام ظاہراً بتو بھی ہو،لیکن اگرعذرکے بغیربھی بعدوالے میقات سےمحرم ہو

پہلے والے  مکانحتی االظاہراً صحیح ہے ، مگریہ کہ بعدواالمیقات ادنی الحل ہو، کہ 

حرام ادنی الحل سے درست نہیں ہے ، امیقات واپس آئے ورنہ اس صورت میں اس کا

روایات کے مطابق یہ پانچ میقات ان لوگوں سے مخصوص ہیں جووہاں سے  کیوں کہ

کے برابرسے عبورکریں ، کہ نتیجے میں ادنی الحل ان کامیقات نہیں  یاان کے دوفرسخ

  ہے ۔

  ۔٣مسئلہ 

فی الوقت  تو کااراده نہیں رکھتاتھا هللاگزرتے وقت زیارت بیت سے اگرمیقات 

میقات میں یاادنی الحل میں اراده  خرییا آ نہیں ہے اوربعدوالے میقات میں  مکہعازم 

میقات سے عبورصرف اس  کیوں کہکافی ہے ، جائے تو یہیں سے محرم ہواور  کرلیا

شرط سے اس میقات سے احرام باندھنے کوحتمی کرتاہے کہ خانہ خداکی زیارت 

  ۔رکھتا ہوکاقصد

  ۔�مسئلہ 

کی طرف   مکہجن کاراستہ ان پانچ میقاتوں میں سے کسی ایک سے بھی گزرکر

تو ان پر  پورٹ پراترتے ہیں ئر جده ای سیدھےوه افرادجوہوائی جہازسے مثالً نہیں جاتا، 

 کیوں کہواجب نہیں کہ جده سے ان میں سے کسی ایک میقات پرجائیں اورمحرم ہوں ، 

یہ میقات ان لوگوں کے لئے ہیں جووہاں سے یازیاده سے زیاده  رو سےاحادیث کی 

 تو ں یاوہاں سے عبورنہ کرناچاہیںکیس ادوفرسخ کے برابرسے عبورکریں ، کہ اگرنہ ج

  :ادنی الحل ہے ۔کے باہرحرم   امیقات ان ک

نہ میقات ہے نہ میقات  کیوں کہکوئی دلیل نہیں ہے  پر بھیجده سے محرم ہونے 

 کوئی واضح دلیل نہیں ہے  پر بھیکے دوفرسخ برابرہے ، مگرنذرکے سبب کہ اس 

نون  صحیحہ حلبی میں اتنی توانائی نہیں ہے کہ وه نذرکے مسلم قا کیوں کہ؛

یاکم سے کم رکھتا ہوضروری ہے کہ موردنذربرتری  کیوں کہکوتخصیص دے سکے ، 
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اورمیقات سے پہلے احرام باندھنامیقات سےبعداحرام باندھنے کی طرح حرام   جائزہو

چنداحادیث میں میقات  کیوں کہ،  سکتا ہےقرارپار کیوں کاوربدعت ہے ،لہذاموردنذر

گرچہ اس ہے ایک روایت  اور یہ کاگیاہے سے پہلے یابعد میں احرام باندھنے سے رو

  کی سندصحیح ہے ۔

وران اخبارسے کہ میقات سے  اہونا چاہیئے  " موردنذر"حج  کہ اس کا قاعده نذر

  باندھناچاہیے ، معارضہ نہیں کر سکتی۔ نہیں پہلے اوربعداحرام 

حرام کو حالل نہیں کر سکتی ہے۔ واجب کرنا تو دور  ،اور اصولی طور پر نذر

جس کو ہم گمان کرتے  اور ان پہلوؤں سے قطع نظر مورد صحیحہ حلبی بات ہےکی 

اسی وجہ سے جن لوگوں نے ایسی نذر کی صحت کا فتوی  ٢٠ہیں اس کو شامل نہیں ہے

دیا ہے فرمایا: احتیاط واجب یہ ہے کہ مسجد حدیبیہ یا ادنی الحل کسی بھی جگہ سے 

نذر کے سبب کی کہ ہر صورت میں میقات سے پہلے احرام   اپنے احرام کی تجدید کرے

  کسی وقت بھی کافی نہیں ہے، خواه جائز ہو یا جائز نہ ہو۔

  ۔۵مسئلہ 

                                                        

 حلبی کہتے ہیں: امام صادق سے ایسے مرد کے بارے میں سوال کیا جس نے شکر کے عنوان اپنے اوپر الزم ۔ ٢٠

؟ فرمایا: خدا کے لئے جو پیمان باندھا ہے اس پر عمل کرے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اگکیا تھا کہ کوفہ سے محرم ہو

اس لئے نہیں  ۔اس صورت میں ہے کہ پہلے سے کسی مشکل کو بر طرف کرنے کے لئے نذر کی ہے یا عہد کیا ہے

ے احرام حدیث ایسا کرے، ہر صورت میں میقات سے پہل نے کت لئے میقات سے پہلے محرم ہو   کہ ہماری طرح 

اور کسی صورت بھی نہ نذر سے اور نہ کسی اور ذریعہ سے نہ جائز ہے   آئنده کی رو سے بر خالف تکلیف ہے

امام صادق کی خدمت میں پہونچا اس حال میں کہ میرے چہره کا رنگ اڑا ہوا  میں مسیره کہتے ہیں:  اور نہ واجب

فرمایا: بہت سے طالبان خیر کے پاؤں لڑکھڑا  ۔۔۔الں جگہ سےتھا، فرمایا: کہاں سے محرم ہوئے ہو؟ میں نے کہا ف

جاتے ہیں، کیا تم کو اچھا لگتا ہے کہ سفر میں نماز ظہر کو چار رکعت پڑھو، میں نے کہا: نہیں، فرمایا: بخدا قسم 

  تمہارا کام ایسا ہی تھا؛

ہے کہ مثالً جحفہ کے بجائے جده  خالصہ یہ نذر احرام جو ہم کرتے ہیں ہر نذر کے بر خالف کام کو آسان تر کرتی

کہ حرام بھی ہے اور  چہ جائکہ الزم الوفاء نہیں ہے  تو سے محرم ہوں اور ایسی نذر اگر اس کا مورد مباح بھی ہو

  ۔اصوالً حیلہ شرعی ہے اور خالف شرع ہے
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طرح کی نذراحرام کے لئے درست بھی ہوتویہ بات ملحظورہنی چاہیے  س اگر ا

ہران سے محرم ہونے کی ت مثالً کہ بعض محرمات احرا م کے انجام دینے کاسبب نہ ہو، 

رت ہوائی جہازاورروزمیں منحصرہے کہ فسا نذرکرے ، اس بات کے پیش نظروسیلہ م

وجہ سے کہ حالت احرام میں مستلزم فعل  س اس وقت اتو یہاں پراگرنذرمنعقدبھی ہوتی

  ہوگی ۔ ہیں منعقدن،حرام ہے 

  ۔٦مسئلہ 

جائیں  مکہکے بعد اور اسجولوگ چاہتے ہیں کہ مدینہ سے ہوائی جہازسے جده 

مدینہ کی کوئی جگہ مسجدشجره کے محاذی نہیں ہے ،  اور نہئرپورٹ ی نہ ا چونکہ

ہے ، اس صورت میں کہ  نہیں میقات اور اس کے دوفرسخ برابرسے عبوربھی واجب

لت نہیں ہے کہ ہرماس قد توہوائی جہازمیقات کے آسمان کے محاذات سے عبورکرے

لبیک کہہ سکے، اسی وجہ  میں  پورے طور سے کامل  برابرکے مسجدشجره کی فضا

۔ کوئی  ہے سے ادنی الحل سے محرم ہونے کے عالوه ۔کہ یہاں پرمسجدحدیبیہ

  اوروظیفہ نہیں رکھتا۔

یہاں پرپھریاددہانی کراتاہوں کہ ان پانچ میقاتوں میں سے کسی ایک سے محرم 

 ہوناصرف ان لوگوں کے لئے ہے جوان میں سے کسی ایک سے یا۔حداکثر۔ دوفرسخ

ان میں    وہیں سےبرسے عبورکریں ، نہ یہ کہ عبورواجب ہو،یاجہاں بھی ہےبرا کے 

  ۔نا الزم ہےسے کسی ایک سے محرم ہو

  ۔�مسئلہ 

عمره تمتع کے لئے  ہو اورمیں  مکہیہاں پربخوبی روشن ہے کہ اگرفی الوقت 

 عذرکے بغیربھی حرم کے باہرکسی بھی جگہ سے محرم ہو نا چاہتے ہوتواگر  محرم ہو

احتیاط شدیدہے کہ نزدیک ترین میقات  امکاندرست ہے ، اگرچہ بصورت تو جائے 

  سے محرم ہو۔
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  ۔٨مسئلہ 

حرم میں احرام کے بغیرداخل ہوناحرام ہے ، مگران افرادکے لئے جنہوں نے 

ایک ماه سے کم مدت میں پہلے عمره انجام دیاہویاحج کیاہو یاوه لوگ جن کاشغل حرم 

ئرپورٹ ہوجائزنہیں سیدھے اپنی یمیں ،ا مکرمہ  مکہاگرمیں رفت وآمدہے ، بنابراین 

اترو، ہوئی جہازمیں بھی احرام سرعت حرکت کی وجہ  مکہجگہ سے احرام کے بغیر

خودمیقات یامیقات کے  ہو کہنہیں ہے ۔ مگراس جگہ ہوائی جہازمیں سوار ممکنسے 

  ئرپورٹ پراترو۔یا مکہاس جگہ سے محرم ہوکر ہو کہبرابر

  ۔٩مسئلہ 

حرم کے  تو  میں واردہو مکہیا بغیر حرمذرکی وجہ سے بالعذراحرام کے اگرع

ہو نہ ہویاکافی وقت نہ  ممکنجاکرمحرم ہو، مگریہ کہ پر کسی ایک میقات  میں اطراف 

  ۔بجا الئےاعمال ہو اوراس صورت میں مسجدالحرام سے جتنی دورہوسکے محرم  کہ

  ۔ ١٠مسئلہ 

سے پہلے ہے ،  اور حرممیقات کے برابرجن لوگوں کاگھراورمنزل سکونت پانچ 

کاگھرحرم  اگر انانہیں اپنے گھروں سے محرم ہوناچاہیے نہ ادنی الحل سے ، لیکن 

یاادنی الحل سے احرام باندھیں اگرچہ  گھر سے تو انھیں اختیارہےکہ سے اندرہے

  دوسرابہتر اورموافق احتیاط ہے ۔

  ۔١١مسئلہ 

، بنابراین  پر ہےکی جگہ  اور اساصولی طورپرمحاذات میقات ، میقات کی فرع 

ان لوگوں کی  تو سے ہے کے سامنے میقات پہلےاور دوسرے   کاراستہ  مکہکا اگر اس

دوسرے میقات   ظاہراً جائیں ،  مکہطرح جومدینہ کے زمینی راستے سے طائف ہوکر

ات میقات اول اورخودمیقات دوم کے ، اگرچہ احتیاط محاذ نا کافی ہے سے محرم ہو

  درمیان جمع کرنے میں ہے ۔
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  ۔١٢مسئلہ 

کی بناپرپانچ اصلی میقات تنہاان لوگوں کے لئے واجب ہے  کا اسجوکچھ گذرچ

ورنہ ادنی الحل   برابرسے عبورکریںکےکہ خودان سے یا۔حداکثر۔ ان کے دوفرسخ 

میقات حج تمتع اوران لوگوں کامیقات ہے کہ جن کے  مکرمہ  مکہاور  کافی ہے

 اگر انمیں ہیں ،یادوسرے میقاتوں سے احرام باندھنے سے معذورہیں، اور مکہگھر

کے درمیان ہے وہی گھرمیقات ہے مگریہ کہ فی الوقت کسی ایک  اور حرمکاگھرمیقات 

سے یاادنی یااس میقات  طبعاً نے گھرکے بعدنزدیک حرم ہوں کہ آپمیقات سے پہلے ی

  میقات نذری میقاتوں سے پہلے کبھی بھی کافی نہیں ہے ۔ ظاہراً الحل سے محرم ہوں اور

  ۔١٣مسئلہ 

جولوگ میقات اصلی کے برابرسے نہ خودمیقات سے عمره مفرده کے لئے عازم 

ہیں ، کافی ہے کہ ادنی الحل سے محرم ہوں ، اگرچہ خالف احتیاط ہے ، اس احتمال 

کے بغیرمیقات سے عبورگناه ہو، لیکن ادنی الحل سے احرام  کے پیش نظرکہ احرام

سے قطعاًدرست ہے ، لیکن اگرعمره تمتع کے لئے ہو، واجب ہے اسی میقات اصلی 

سے یااسی کے محاذات سے وقت عبورمحرم ہو، اگرچہ بعدوالے میقات سے محرم 

نچوں کااحرام صحیح ہے ، لیکن اگرپا اور اسہونے کی صورت میں صرف گنہگارہے 

میں سی کسی ایک میقات سے گزرگیااورعذرکے بغیرعمره تمتع کے لئے ادنی الحل 

  درست نہیں ہے اورواپس آناالزم ہے ۔ ظاہراً سے محرم ہوا، 

  ۔�١مسئلہ 

اگرعمره مفرده کے احرام سے انہیں اصلی میقاتوں میں سے کسی ایک سے 

 ظاہراً نا چاہتا ہےتو عمره تمتع کے لئے محرم ہو اور میں ہے مکہوقت  اور اسمحرم ہوا

ینوں میں احرام کے ہمالحل سے کافی ہے ، لیکن اگرحج کےاس کااحرام ادنی 

واجب  ےتو۔اگرکسی ایک میقات سے یااس کےبرابرسے گزرظاہراً ہوا، مکہبغیروارد

  ادنی الحل سے کافی نہیں ہے ،مگریہ کہ معذورہو۔ہو اورہے وہیں پرجائے اورمحرم 
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  ۔١۵مسئلہ 

ے دکوبالکل سے بھول جائے یانادانی والعلمی کی وجہ سے ترک کر اگر احرام

احادیث کے مطابق صحیح ہیں ،بنابراین  مال اس کے اعتو اورآخراعمال تک نہ جائے 

احرام صرف  جاننے کی حالت میں کہ اس کوحج وعمره کارکن جانتاہوجیساکہ میقات  

کہ اگرمجبوری کی وجہ سے میقات کے بعدمحرم   بھی حالت اختیارمیں رکن احرام ہے

  نہیں ہے ۔ش گنجائ صحیح ہے، لیکن میقات سے پہلے اضطرارکی بالکل ہو تو ہوا

  ۔١٦مسئلہ 

 تو  کےلئے محرم ہومیں سے کسی ایک   یا عمرهاس صورت میں کہ  اقسام حج  

قسم  ییااس  سکتا ہےے دوسرے کےلئے محرم نہیں ہولجب تک اپنے اعمال تمام نہ کر

  سے پہلے تک ختم نہ ہوگی۔بجا النےحالت احرام تمام اعمال  کیوں کہکی تکرارکرے 

طواف النساء  تو لیکن اگرعمره مفرده کے لئے سعی کے بعدحلق یاتقصیرکیاہے

،البتہ یہ احتیاط سکتا ہےسے پہلے دوسری قسم یادوسرے عمره مفرده کےلئے محرم ہو

ایک طواف ؛کیونکہ  واالطواف النساء انجام دے کرے کہ دوسرے طواف سے پہلے پہال

  النساء دوعمره مفرده کے لئے کافی نہیں ہیں ۔

  ۔�١مسئلہ 

سےپہلے اس کے  حج کے لئے کی تقصیر عمره تمتع  اگرالعملی میں یابھول کر

موجوده حالت  کیوں کہنہیں ہے اورتقصیربھی نہ کرے ، پر کچھاس ے تواحرام باندھ ل

ےاورحج یادوسرے عمره کااحرام دترک کرعمداً احرام کے منافی ہے ،لیکن اگرتقصیرکو

  پہلے والے احرام سے باہرآنے کے لئے تقصیرکر  اور دوسرااحرام باطل  توباندھ لے

سے  بجا النےجیساکہ عرض کیاپہلے والے احرام کے تمام اعمال  کیوں کہ، واجب ہے

  گنجائش نہیں ہے ۔پہلے دوسرے احرام کی 

  ۔١٨مسئلہ 
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۔ لباس احرام    ٢۔ میقات   ١جیساکہ آغازبحث میں گزرچکااحرام چارواجبات:  

حرام واجب غیررکنی اوربقیہ ا۔ لبیک ، پراستوار ہے اوران میں سے لباس �۔ نیت     ٣

 احرام پہنا اور احرام اتاردیا  میننے واجبات احرام کے رکنی واجبات ہیں ، بنابراین

 بجا الئےبالکل بے اساس اورعامیانہ بات ہے اورحالت احرام اعمال ہناک

ہم  اور کےوظیفہ پرعمل کئے بغیرختم ہونے والی نہیں ہے صور محبغیریامصدودو

  تعالی ۔ هللابحث احرام کے اختتام میں اس بارےمیں تفصیل سے گفتگوکریں گے انشاء 

  لباس احرام

لباس  عمداً رکنی ۔ احرام ہے کہ اگراحرام کامخصوص لباس شرط واجب ۔نہ 

محرم ہے ، کجایہ کہ العملی   الکرکو بجااحرام نہ پہنے۔تین دیگررکنی واجبات 

پہننے کی صورت میں گناه نہ   عمداً  اس نے یافراموشی کی وجہ سے نہ پہنے ، البتہ

کی وجہ سےکوئی کفاره بھی نہیں ہے،  مگرلباس کے لئے کہ  اور اسکیاہے 

اگربرہنہ محرم ہو، یہ کفاره بھی نہیں رکھتا، اورشرائط لباس احرام میں چندمسائل مثالً 

  ہیں :

  ۔١مسئلہ 

ہے "جس لباس میں  مروی میں امام صادؑق سے خبرجیساکہ حریزکی صحیح 

نمازپڑھناجائزہے اس لباس میں محرم ہوسکتے ہو،اس کے عالوه ریشمی لباس میں 

یجہ میں فتاوای میں اختالف ہے ، اورچونکہ اورنت رو سےعورت کے لئے احادیث کی 

کے  کی موافقت جواز اصل اباحہ اور حدیثصحیح حدیث اس بارے میں متعارض ہیں 

 عالوه قاعده صحیح حریز،جواز میں نص ہیں اوردوسری ظاہرکراہت پرعمل 

  قطعاًحرام ہے ۔ پر حمل کرنایاموردزینت 
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محرم عورت کے لئے ریشمی لباس اگرعادت  ظاہراً ان وجوہات کی وجہ سے 

لیکن احتیاط موکدکی    ٢١ہے ۔ مکروهجائزاورزیاده سے زیاده تو کےعالوه زینت نہ ہو

(حریز کی صحیحہ اور حسنہکے عالوه کہ نماز گزار کے ترک نہ ہو۔ کہ جگہ ہے

یعقوب  احرام کےلئےتجویز کیا ہے اور عورت کے لئے نماز میں حریر کو جائز کیا ہے

 نے بھی امام صادق سے مروی خبر میں ذکر کیا ہے کہ عورت بٹن لگا ہوا بن شعیب

نیز حریر  ، خز اور دیبا کا لباس پہن سکتی ہے ؟آپ نے فر مایا:ہاں ، کوئی حرج نہیں 

ـ اس کےمقابلہ مینعیص کی ہے کہ فطری طور پر حالت احرام کے بارے میں سوال ہے 

اس  - ریر اور دست کش کے عالوه جو چاہے پہنےصحیح خبر ہےکہ محرم عورت ح

طرح کے موارد مینقا عده اص جواز کی طرف رجوع کرنا ہے خصوصا جب جواز کی 

       - صوصیدلیل صریح ہوخ

  ۔٢مسئلہ 

خالص ریشمی لباس جومرد پرحالت نمازمیں حرام ہے حالت احرام میں بھی حرام 

ریشم اورغیرریشم کے دھاگے سے  مثالً ہے ، لیکن مخلوط ریشمی لباس بالمانع ہے ، 

ایک سترعورت تین  خصوصاً حصہ خالص ریشم کاہو کا ایک اگر اس، لیکن ہوا ہوبنا

جب تک نہ کہیں اس کالباس۔چادریالنگی ۔  ظاہراً کے بقدرہے جائے اشکال ہے ، لیکن 

جائزہے ، ظاہراً شرمگاه کوچھپایاجاسکتاہو،  ہو کہریشمی ہے اگرچہ اس مقدارپرمشتمل 

  نہ پہنے ۔ کو بھیاگرچہ احتیاط شدیدکی جگہ ہے کہ اس 

  ۔٣مسئلہ 

                                                        

صحیحہ اورحسنتہ حریزکے عالوه جن نے نمازگزارکے لباس کواحرام کے لئےجائزقراردیاہے  ۔  ٢١

ورحریزنمازمیں عورتوں کے لئے جائزہے ، یعقوب بن شعیب نے بھی خبرصحیح میں امام صادؑق  نے قنل کیاہے ا

کہ میں دریافت کیا: عورت بٹن اور لباس اورحریزوخزودیباپہن سکتی ہے ؟ فرمایا: کوئی مانع نہیں ہے ، کہ 

  ۔طبعاًسوال حالت احرام سے متعلق ہے 

   ۔اورمقابل میں خبرصٰحیح ہے کہ محرم عورت جوچاہے پہن سکتی ہے حریر اوردستکش کے عالوه 

ً یہ کہ جوازکی خصوصی دلیل  اورقاعده اس طرح کے مواردمیں اصل جوازکی طرف رجوع کرناہے خصوصا

  ۔صریح ہے 
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اگرمردالعلمی یافراموشی یاغلطی سے حالت احرام میں ریشمی لباس پہن لے 

  چیزواجب نہیں ہے ۔ پر کوئی اور اسجس وقت جان لے فوراً اتاردے 

  ۔�مسئلہ 

  محرم کی لنگی اورچادرتین طرح کی ہے :

وچھپاتی ہے اس طرح کہ بدن بالکل نمایاں نہ ہو، یہ قطعاً ۔ قاعده سے بدن ک١

  کافی ہے ۔

۔ اس قدرنازک ہے کہ اس کے نیچے بدن بالکل نمایاں ہے ، اگرچہ عورتین ٢

حقیقت میں  کیوں کہاس پرلباس صادق نہیں آتا کیوں کہکافی نہیں ہے ظاہراً پوشیده ہوں ، 

  لباس کی حقیقت برہنہ کوپوشیده کرناہے ۔

متوسط نازک ہے ، یہاں پراگرعورتیں قاعدے سے پوشیده ہوں ،بدن کی ۔ ٣

  بے اشکال ہے ۔ظاہراً ناپیداصورت شبح کانمایاں ہونا

ہمارے پاس یہاں پرحریزکی خبرصحیح کے عالوه کوئی دلیل نہیں ہے  کیوں کہ

کہ جس لباس میں نمازپڑھتے ہومحرم سکتے ہیں یہاں پرعورتین کہ پوشیده ہیں 

اتناہی کافی ہے ۔احرام میں ایک اضافہ بھی ہے کہ الزم ہے لباس ہو، یہ اورنمازمیں 

بدن نمایاہو، کہ یہاں پریہ کہیں کہ لباس ہے کافی ہے  حد تکبھی ہے ،اگرچہ کسی 

،اگرچہ احتیاط مستحب کامل لباس ہے، اوراگردویاچند بہت نازک پارچے ایک دوسرے 

 کو بھیاورمقدارمستحب  کتا ہےسانجام دے  کو بھیکے اوپرپہن لے ، مقدورواجب 

  شرط نہیں ہے جداجدالباس ہو۔ کیوں کہ،  سکتا ہےانجام دے 

یہاں پرلباس  کیوں کہناشرط نہیں ہے ،ہوا ہوحرام کے دوپارچوں کابناظاہراً ۔  ۵

جوچیزوں کوچھپائے پوشش اورلباس  عرفاً (ثوب)کے عالوه کوئی اوردلیل نہیں ہے اور

یاوه پانی جس کے اندرغوطہ لگاؤ یاکوئی ایسی چیز  ہے مگرمانند برگ درخت یالکڑی

  جس کوبدن پرمل لووغیره وغیره ۔
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ٹک کالباس یاکوئی سابھی لباس کسی بھی نوع سے ہو، یہ سب س لیکن نائلون یاپال

اں پر لفظ "لباس" کے عالوه کوئی اور یہلباس ہونے کی حیثیت سے بے اشکال ہیں 

طرح کے مطالب میں مجتہدعرف اوربازار ہے ،  اور اساوردلیل بھی نہیں ہے ، 

پالسکٹ  فروشی لباس فروشی نہیں ہے ؟ اورکیاجولوگ  مکہاورکیادکان پیراہن وزیر جا

  اس طرح کے لباس رکھتے ہیں بے لباس ہیں ؟

  ۔٦مسئلہ 

احرام کے دونوں لباس اتنے کوتاه اورچھوٹے نہ وہوں کہ ان کولباس (پوشش) نہ 

ے کم چادریہ ہے کہ شانہ سے ناف تک اورلنگی ناف سے زانو کم سظاہراً کہیں ، اور

ان دولباسوں  کیوں کہتک چھپائے ، یااس اندازسے کمتر،یہاں تک کہ کہیں چھپالیاہے ، 

  دلیل نہیں ہے ۔ پر کوئیکے معین اندازکے او

  ۔�مسئلہ 

روشن دلیل نہیں ہے کہ واجب ہے لباس احرام کم سے کم  پر کوئیاس بات 

کن اس لحاظ سے کہ دوپارچہ احرام کااحادیث میں زیاده ذکرہے احتیاط یہ دوقطعہ ہولی

ہے کہ کمترنہ ہو، اوربعیدنہیں ہے کہ ایک پارچہ بھ جودوٹکروں اور پارچوں کی طرح 

  ۔بالاشکال جائزہے ۔رو سےساترہوکافی ہے ،لیکن دوپارچوں سے زیاده ۔احادیث کی 

  ۔٩مسئلہ 

کاحکم  اور اساس احرام کاپہنناواجب ہے جومسلم ہے آغازانعقاداحرام میں لب

احرام کے تیندوسرے واجب : میقات، نیت، تلبیہ کی طرح ہے ، بنابراین لباس احرام 

کااتارنا ہرحال میں جائزہے ، لیکن چونکہ محرم زیاده ترحاالت میں لوگوں کے ساتھ 

کم سے کم  طبعاً ، اس لحاظ سے  سکتا ہےنہ برہنہ ره  سکتا ہےعادی لباس پہن  اور نہ

پہن  کو بھیلنگی اپنے ساتھ رکھے اورزنان نامحرم کے دیکھنے کی صورت میں چادر
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اس لحاظ نہیں ہے ک لباس احرام کاہمیشہ تن پررہناواجب ہے بلکہ دیکھنے  اور یہلے ۔ 

  والوں سے شرمگاه کوچھپانے اورعورتوں سے بدن کوچھپانے کے مقصد سے ہے ۔

سے پہلے ہے کہ "میں نے دریافت کیا:  حلبی کی صحیح خبرمیں امام صادقؑ 

؟ فرمایا: ہاں ، اوردوسری خبرمیں ہے کہ فرمایا:  سکتا ہےکیامحرم اپنالباس اتار

داخل ہوتے وقت اپنے اسی لباس احرام کوچوپہلے تن پرتھاپہن لے  مکہجائزہے لیکن 

  ۔ ہے ، کہ یہ تنہااستحباب کی دلیل ہے وجوب کی نہیں مکروهکافروخت کرنا اور اس

واستمرارلباس احرام بالکل واجب نہیں ہے ، صرف شرمگاه  مکہبنابراین ادا

  وغیره کوچھپانے کے لئے واجب ہے ۔

  ۔٩مسئلہ 

طرح آپس میں سل دیں کہ عادی لباس کی طرح نہ ہو،  کو اساگردویاچندکپڑوں 

ان کے مانند،صرف کوتاه پارچے ہیں کہ ہرایک کافی  اور نہ مکہنہ پیراہن ، نہ زیرجا

بالمانع ہے ظاہراً ،  ہو جائےتاکہ لنگی یاچادرکےبقدر دیا ہےنہیں ہے ، اورآپس میں سل 

اصولی طورپرسالہواموردمنع نہیں ہے ، بلکہ قبا،کوٹ وشلوار، پیراہن ،  کیوں کہ، 

ئی بھی ہوں نائلونی طرح کی چیزں ، یہاں تک کہ اگربغیرسلی ہو اور اس مکہزیرجا

آماده پوشش ہے ،  کر کےاورپالسٹکی لباسوں کی طرح کہ سلے بغیرصرف چسپاں 

حالت احرام میں جائزنہیں ہے ، بنابراین سالہوایابغیرسالہواموضوع بحث نہیں ہے بلکہ 

لباس ہونایا نہ ہوناباب احرام میں موضوع نفی واثبات ہے ، کہ اگرتم کسی کپڑے 

ح سے گره یاپن کے ذریعے یاکسی دوسرے وسیلے سے ترتیب کوسلے بغیر اسی طر

احرام کےلئے حرام ہے ، اوراگر  تمہارے، ہو جائےکی طرح  مکہدوکہ پیراہن یازیرجا

کپڑے کے کئی ٹکڑوں کوآپس  میں سل دولیکن لباس کی صورت اختیارنہ کرے حرام 

نایایہاں تک کہ تولیداحرام کے اطراف کاگره دارہو رو سےاصل کی  اور اسنہیں ہے ، 

کے دوکناروں کوچن یاگره  اگر اسنابالاشکال ہے ، لیکن ہوا ہواس کے حاشیوں کاسال

کے ذریعہ یاباندھ کرپیونددوکہ پیراھن کی طرح پوشش کے قابل ہو، جائزنہیں ہے ، 
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جیساکہ روایات کے مطابق چادر کے دوکناروں کوگره مگاناممنوع ہے ، یہاں تک کہ 

صادؑق سے محرم کے بارے  حضرتموثقہ سعیداعرج میں لنگی کے بارے میں ہے کہ 

گی کواپنی گردن میں کاباند لے ؟فرمایا: نہیں ۔" جوحرمت میں ظاہرہے میں سوال کیا: لن

صورت میں کہ چادرکوگردن میں گره دے لے اوراولویت کےساتھ جائزنہ  اور اس، 

ہوگا ۔ لیکن بظاہرشرمگاه کے محفوظ رہنے  کے لئے لنگی کوکمرمیں باندھنااورگره 

  اورگره نہ لگائے ، بہترہے ۔لگانابالکل بالاشکال ہے ، اگرچہ اگرکل بھی رکھ لے 

  ۔١٠مسئلہ 

چونکہ روایات کے مطابق لباس احرام نمازگزارکے لباس کی طرح ہے ، عالوه 

اس کے کہ عادی لباس کی طرح نہ ہو، بنابراین نمازگزارکے لباس کے بغیرشرائط 

کاہونابھی الزمی ہے کہ پاک ہو، غصبی نہ ہویاحرام گوشت حیوان کے بال جلدیاتمام 

اگردانستہ طورپران  ہو کہیاحالل گوشت مرے ہوئے اورمردارحیوان اجراء کانہ اجراء 

  شرائط کے برخالف ہو، حرام ہے اگرچہ کوئی کفاره نہیں ہے ۔

  ۔١١مسئلہ 

ایک یاتمام لباس احرام متنجس  ہو جائےہونے سے پہلے معلوم  اگر محرم

 اگر اسعیدنہیں ہے کہ یاممنوع کی جنس سے ہے ، احتیاطاً فوراً تبدیل کرے ، اگرچہ ب

 کیوں کہطرح ادامے دے کوئی اشکال بھی نہ ہو، سوائے طواف اورنمازطواف کے 

روایات کے مطابق " طواف نمازکاگھرہے"لیکن ابتداء احرام اورطواف کےدرمیان حلق 

یہ شرائط نہیں ہیں ،طواف اورنمازطواف میں ناگزیر کوئی چیزتن  ظاہراً یاتقصیرتک ، 

  واجب المراعات ہیں ۔پرہو، وه شرائط 

  ۔١٢
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عورت کالباس احرام وہی ہے جس کانمازمیں تن پررکھناصحیح ہے ، مگرلباس 

زینت کہ احرام باندھے وقت بھی حرام ہے اورجب محرم رہے حرام ہے ، اگرچہ 

  مستحب ہے لباس سفیداوراحرام باندھتے وقت دوکپڑےاپنے لباس کےاوپرلپیٹ لے ۔

  ۔١٣مسئلہ 

کے بعدیاآیا، یانہیں معلوم  اور اسل گیاتھاکہ لباس احرام پہنے اگرحالت احرام بھو

قصد تھااوربعدمیں معلوم ہوا، واجب نہیں ہے لباس احرام پہنے ،مگربرہنہ نہ رہنے کی م

لباس واجب غیررکنی ہے وه احرام باندھتے  کیوں کہکاحرام صحیح ہے  اور اس سے

وقت ، اورشرط صحت احرام نہیں ہے ، تین دوسرے واجبات کے برخالف کہ شرط 

  صحت احرام ہیں ۔

  ۔�١مسئلہ 

دلیل نہیں ہے ،گرچہ احتیاط  پر کوئیحالت احرام میں بدن کے پاک ہونے کے او

نمازکی طہارت واجب  کی تاکیدہے ، مگرحالت طواف اورنمازطواف میں کہ دونوں میں

غسل ، چنانچہ  اور نہہے ،لیکن غیرحالت طواف نہ طہارت بدن شرط ہے نہ وضوء 

، لیکن طہارت  سکتا ہےغذرکے بغیربھی حالت جنابت یاحیض ونفاس میں محرم ہواجا

بھی متنجس ہواصرف حرام ہے اورکفاره نہیں  عمداً لباس احرام شرط ہے ، اگرچہ اگر

  ہے ۔

  ۔١۵مسئلہ 

بدن پرہوسوائے ضروری مواردکے  تمہارےحالت احرام میں لباس احرام  بہترہے

،اورلباس احرام سے جن لوگوں کے کاموں میں خلل پڑتاہے بالاشکال صرف لنگی سے 

اپنی شرمگاہوں کوچھپاکراپنے کام انجام دے سکتے ہیں  ،لیکن اپنے مناسک انجام دینے 

  پنے تن پرکریں ۔کے لئے نہایت شائستہ ہے کہ اسی لباس احرام کوا

  نیت:
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نیت ہرعبادت میں انجام امرالہی کے لئے اس عبادت کے انجام دینے 

خودایک معنوی اورقلبی کام ہے جس میں زبان سے کچھ کہنے  اور یہکاقصدکرناہے 

کی ضرورت نہیں ہے ،اگرچہ کبھی بہترہوتاہے کہ توجہ مزیداورانضباط کے لئے زبان 

  سے اداہو۔

ل عمل کومستقل نیت کی ضرورت ہے کہ طبیعتاً کسی اوراصولی طورپرہرمستق

اورنیت کی بحث میں  سکتا ہےکام کی نیت اورقصد سے کوئی دوسراکام انجام نہیں دیاجا

طبیعتاً کوئی بھی  کیوں کہجوچیزاہم ہے اورشایان یادہانی ہے خودقصدعمل نہیں ہے 

صدقربت ہے کہ خودبخودنیت سے خالی نہیں ہوتا، مگرغیراختیارکاموں میں ، اہم ق

لئے انجام دے ،  خدا کے۔ انجام امرخدا۔ رضائے هللالئے :قربۃً الی  خدا کےعبادت کو

ابوالحسن اصفہانی کے  هللاکہتے ہیں ایک شخص نیت میں وسوسہ کاشکارتھا۔مرحوم آیۃ 

پاس گیااورکہامیں چاہے جتنی کوشش کروں مجھ سے نیت نہیں ہوتی ، مرحوم نے اپنی 

زیرکی اورتجربہ سے کہا: تیرے لیئے نیت واجب نہیں ہے ، بلکہ اصولی طورپراپنے 

اعمال نیت کے بغیرانجام دے ، رفت گیااورتھوڑی دیربعدواپس آیاکہ جتنی بھی کوشش 

کام نیت کے بغیرکروں نہیں ہوتا ، نیت خودبخودآتی ہے ! فرمایا: کرتاہوں کوئی 

  جوچیزشرط ہے یہی ہے کہ عمل قصد سے خالی نہ ہو۔

اب اگرعمل مفردہے طبعیتاً اس کی نیت واجب نہیں ہے اوراگرکچھ اجزاء سے 

 مثالً مرکب ہے طبیعتاً ابتداءسے مجموعہ عمل کی نیت مجل ہویکجاطورپر الزم ہے ، 

ت کرتاہے ،یعنی تکبیرة االحرام، حمد، سوره ، رکوع، سجود، تشہد،سالم  سے نمازکی نی

ی اور اسمرکب مجموعہ کی اجمالی طورپر، فالں نمازکے عنوان سے نیت کرتے ہو، 

کے بعدبقیہ واجبات ومستحبات کوبالترتیب  اور استکبیرة االحرام کہتے ہو ، قصد سے

:  ہو کہنیت کے عالوه ۔ جداگانہ نیت کرے بجاالتے ہو،کیانمازکے ہرعمل کی بھی ۔پہلی 

۔ حمدپڑھتاہوں ۔۔۔۔سوره اور۔۔۔۔انجام دیتاہوقربۃً الی  هللاتکبیرة االحرام کہتاہوں قربۃ ً الی 

ہے خنده آورہو!بلکہ  ممکنیہ ایک بے معنی تکرارہے اوربہت  کیوں کہ؟ ہرگزنہیں هللا

  تے ہو۔اسی نیت کے بعدنمازتمام اعمال ایک کے بعددوسرابجاال
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ہی ہے کہ ہرایک عمل کے لئے جداگانہ نیت کی ضرورت احج وعمره بھی ایس

نہیں ہے ، وہی عمره مفرده یاتمتع یاحج تمتع جس قسم کی بھی آغازمیں نیت کی ہے 

عمره مفرده انجام دیتاہوں قربۃ الی  مثالً ،سارے اعمال اسی بنیادپرانجام دوکافی ہے کہ 

اورکچھ نہیں مگراس کے اعمال کاشروع کرناکہ اول احرام ہے ، اورتم کہ اس وقت   هللا

، میقات میں بھی ہو، احرام کی نیت بھی عمره مفرده کے  پر ہےتن  تمہارےلباس احرام 

ضمن میں کی ہے، صرف لبیک لبیک باقی بچاہے کہ ان کے کہنے سے محرم ہو، 

ہیں ہے ، اسی طرح طواف ونمازطواف خوداحرام کے لئے جداگانہ نیت کی ضرورت ن

کی نماز، ان کے لئے بھی جداگانہ نیت کی  اور اس، سعی وتقصیر،طواف النساء 

ضرورت نہیں ہے ، تنہااسی قدرکہ ان اعمال کومجموعہ عمل کی نیت سے انجام 

ہوکافی ہے ، چنانچہ احادیث مناسک حج  کر رہےدوکافی ہے ، فقط یہ جان لوکہ کیا

 اسی طرح آیاہے ۔  وعمره میں بھی
اوربعض بزرگ  ٢٢    r بہت آگاه مراجع تقلید نے بھی

ہی فرمایاہے ، اوردوسرے پیرایہ کوبالکل سے حذف کیاہے اورنیت کی تجارت کرنے 

۔ آپ نے فرمایااورکتناخوبصورت  دیا ہےوالوں کے دروازوں کوبالکل سے بندکر

الزم نہیں ہے ،کیونک مجموعہ  ٢٣نہیں ہے  ممکناوربجافرمایا: نیت احرام الزم بلکہ 

عمل کی نیت کے ضمن میں اس کی نیت بھی ہوئی ہے ، لبیک ، طواف، نمازطواف، 

بھی  ممکننیت عمره تمتع  میں نیت ہوئی ہے ، اب تکرارکس لئے ؟  مثالً سب کی یکجا

کی نیت  اور اساگرنیت احرام سے بقیہ اعمال کی نیت نہیں کی احرام  کیوں کہنہیں 

جیسے کہ تکبیرة االحرام نمازکی نیت کرواوربقیہ اعمال کی نیت کروکہ یہ  باطل ہے ،

طبیعتاً تکبیرة االحرام نہیں ہے ، اوراگربقیہ اعمال کی نیت کی ہے یہ خودمجموعہ 

ھدی علیہم  ائمہاور هللای وجہ ہے کہ رسول اور یہاعمال کی نیت ہے نہ نیت احرام ، 

                                                        

ا: کہو: خدایامیں چاہتاہوں حرم ہوں ، فرمایمحمادنے حضرت صادق ؑ سے سوال کیا: چاہتاہوں حج تمتع کے لئے  ۔  ٢٢

اگرچاہتے ہویہی نیت اپنے  ۔عمره کے ذریعہ حج کی طرف متمتع اوربہره مندہوں ، انی اریدان اتمتع بالعمرة الی الحج 

جزکے لئے علیحده  دل میں کرسکتے ہو، اس کے عالوه اور اورکچھ  ، کیونکہ نیت مجموعہ عمل میں منحصرہے ہر

    ۔نیت نہیں ہے 

  ۔�١مناسک حج حضرت آیۃ هللا العظمی الخمینی روحی لہ الفداء ؛ ص ۔ ٢٣
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ں واجب جاناہے اورہرایک عمل کے بارے السالم نے صرف نیت کوآغازمناسک حج می

                                                              میں ہرگزکوئی بات نہیں کہی یہاں تک کہ کوئی اشاره بھی نہیں کیا۔

لیکن چونکہ احرام کی  نیت کرنے والے ۔ طبیعتاً ۔ تمام اعمال کی بھی نیت 

کی دوبارنیت کی ہے ، ان کاکام لغوہے لیکن ان  رکھتے ہیں ، اگرچہ نتیجہ احرام 

  ورا  نیت کے چکرمیں نہ پڑیں  کااحرام صحیح ہے ، کتنااچھاہوگاکہ آگاه افراد

چیزخدانے بندوں سے نہیں چاہی یہ بھی نہ چاہیں اوران بندوں کومناسک حج وعمره جو

احرام : مثالً بعض غلط الفاظ کے ذریعہ ۔ خصوصاً میں خستہ وحیران نہ کریں ، 

  باندھتاہوں !احرام پہنتاہوں !

 اور یہپہلی بات تویہ ہے کہ احرام کوئی باندھنے یاپہننے کی چیزنہیں ہے 

اورارکان احرام سے نہیں ہے ، اس کی   صرف لباس احرام ہے جوپہنے کی چیزہے

تحباباً اور اسکی نیت کے ضمن میں قصدکرنے کی چیزہے  یا عمرهخودحج  نیت بھی 

ے نہ باندھنے کی توتم کس چیزکے باندھنے کی نیت کرتے ہویاتعلیم کہنے کی چیزہ

  دیتے ہو؟

کتنی ہنسی کی بات ہے کہ مثالً یاتمام اعمال حج کہ خودجداگانہ نہیں رکھتے ، 

نیت کرو: بیتوتہ کررہاہوں ، یعنی ره رہاہوں ۔ جب یازدھم ذی الحجۃ سرزمین منی میں 

 طورپرہم منی میں کیوں آئے ہیں اورگیاره  اصولی هللاحجۃ االسالم کے لئے قربۃ الی 

گوشت  اور اسباره ذی الحجۃ کی رات ره رہے ہیں گردش وتفریح کےلئے آئے ہیں اور

وخون کے سڑے ہوئے منظرکودیکھنے کے لئے رکے ہوئے ہیں ؟ کیامناسک حج انجام 

دینے کے عالوه کسی اورکام کے لئے ہے ؟ کیاہم بے قصد وحساب آئے ہیں ، پھریہ 

  ب الفاظ  کس لئے ؟س

کہ میقات میں کس لئے آئے ہیں یالبیک کہنے لیں  جاناگریہ  اگریہ بندگان خدا

گردکہاں سے کہاں تک  خدا کےکہ بعدمیں خانہ ان لیں سے ان کامقصدکیاہے ؟اگرج

کس لئے گھوم رہے ہیں ؟  اوراگر۔۔۔۔پھریہ سب نیتیں کس لئے، یہ حیرانیاں اور
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یاکوئی بھی متدین ں  روحانی جماعت ہو آپ  لئے خدا کےاورسرگردانیاں کس لئے ؟ 

کہ کم ئیں  اورجس طرح یاددیناچاہیے یادکرایں  ہیں یادکر امسلمان ،مسائل کوجیسے ک

کہ کبھی خالف احتیاط بھی ہے  سے کم واجبات پرعمل کریں ، پھرمستحبات یااحتیاط

  الزم نہیں ہے ۔

  نیت:

پہلوؤں  دو  مثبت اورمنفی قصدقربت جو۔  ١ہرعبادت میں نیت کی دوشرط ہے  

  ۔ ہونا ہےنہ  یا کا کامنفی پہلو ر اور اس هللاپرمشتمل ہے ، مثبت پہلو قربۃ الی 

اں اور یہ  اس کی تعیین کروتو۔ اگرمدنظرعمل ہدف کے لحاظ سے مشترک ہے ٢

  پرچندمسائل ہیں :

  ۔١مسئلہ 

آغاز میں مجموعہ اعمال  کے  یا عمرهیہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ مناسک حج 

: عمره مفرده انجام دے رہاہوں ، عمره تمتع ۔۔۔ نا واجب ہے کی اجماعی طورپرنیت کر

اورمیقات میں ہے  پر ہےکے بعداس حال میں کہ لباس احرام تن  اور اسحج تمتع۔۔۔۔ 

اور ھم لبیک، لبیک الشریک لک لبیک، ان الحمدوالنعمۃ  لک والملک ۔ اللہکہے : لبیک 

  کے عالوه کچھ نہیں مگرمستحب لبیک خودجانواوراب محرم ہو۔ اس

  ۔٢مسئلہ 

کے عالوه کوئی دوسرا قصدشرط نہیں ہے ، نہ قصد  یا عمرهاحرام میں نیت حج 

 کے انجام دینےکا قصدیا اس کے  تمام واجبات کہ    اتواجبنہ  اورترک محرمات احرام 

یااس کے تمام محرمات  یا عمرهانجام مناسک حج  کیوں کہ،  ہیں  مانند لباس احرام کے 

 منی  مثالً کی صورت میں باطل کردیتے ہیں ا انجام دینےکوعمد یا عمرهرکنی جوحج 

باہرنکالنا اورجنسی عمل : جماع۔ حج میں وقوف مشعرالحرام سے پہلے اورعمره کا

ناپر، کہ ان مفرده میں سعی سے پہلے باتفاق علماء اورعمره تمتع میں بعض اقوال کی ب
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سے مانع ہے ، ایسانہیں ہے کہ کے منعقد ہونے احرام   قصداستمنا ء یاجماع  موارد میں

کہ اگرنیت کی حالت میں   ان کے ترک کاقصد کرناشرط صحت وانعقاداحرام ہے 

اس کے ترک کااراده نہیں  یا ایسے عمل کی نفی اوراثبات سے غافل ہے یافعلاصوالً 

  رکھتا، اس کااحرام منعقد ہے ۔

انجام دے  کے لئے۔نہ قصدقربت الہی ۔  کوخودنمائی  یا عمره:  اگرحج ٣مسئلہ 

اگر باطل ہے ۔ چنانچہ  تو ت کرےنی    کے قصدنفسانی خواہشات  دونوں  اور ادیاخ

اورریاکرے ،  کے لئے خودنمائی اور اسکے بعد تھا اور اسجام کے وقت بے ریاان

  یہاں بھی باطل ہوگا۔ ظاہراً 

 لفظ صرف :   اصل نیت ۔ جیساکہ گزراایک قلبی اورباطنی کام ہے کہ �مسئلہ 

نہیں ہے کہ اگرلفظ کوجہالت یاغلطی سے اپنے بھی   اس کی نمائندگی کرتاہے اورالزم 

عمره مفرده مثالً ،  لفظ عمل قصد کے حساب میں آئے گانہتوقصد کے برخالف کہہ دے 

 رکھتا ہےیاحج تمتع کاقصد  ئےجا کی زبان پرعمره تمتع آ اور اس رکھتا ہےکاقصد 

 آدوسرالفظ  پر کوئییاکسی بھی دوسرےعمل کاقصدکرے لیکن زبان   اورافرادکہہ دے

جس کی دل میں نیت کی ہے وہی محسوب ہوگااورزبانی غلطی جا ئےتو اس نے 

کامطالبہ کیاہے  سابق  فیصلہ نے تم سے  عاملہصاحب م  کیوں کہ؛  قطعامضرنہیں ہے 

  ۔ جائے اورخوداس سے آگاه ہے ، اگرچہ زبان خطاکر

سمجھے کہ  اور نہہو میں محرم کے عالوه  دنون :  اگرموسم حج ۵مسئلہ

مفہوم الئے  اور اسکادل میں اس کی صورت  ہی اور نہنہ زبان پرالئے  ،کیاقصدکرے

 جودوسرے قصدرکھتے ہیں   رکھتا ہوں مینوہی قصد اوراگرسوال کروتوجواب دے :

اگرموسم حج میں ہے اوراحرام سے  چنانچہ آئے ہیں درست ہے وه  کےلئے  جس  اور 

مخصوص عمره ہے لیکن اس کانام نہیں جانتاہے کہ دل وہی  موسم کا اس اس کاقصد

کرناہے ،  کاکام شروعکے آغ از اسی قدرکہ اس کاقصد موسم حج  تو میں یازبان پرالئے

  کااحرام اسی عمره کےلئے ہوگا۔ اور اسگا خودبخودعمره تمتع محسوب ہو
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   کے مناسک  اور اسخالصہ: احرام 

  

  

  

آغازمیں ۔لبیک -  یہ ہے کہ   کی صحت میں عمومی قاعده- حج ہو یا عمره -  

، اگرچہ اس کانام جو فی الحال اس کا فریضہ ہے نیت کرے  کی کہتے وقت ۔ اسی 

ہے : عمره  ممکنجانتاہو، اوراگرابھی چندعمل میں سے کسی ایک کاانجام دیناونشان نہ 

رکھتا الزم ہے مختصرقلبی اشارے سے جس کااراده  تو مفرده یاتمتع۔ حج افرادیاتمتع۔

ہونے نہ  وه عمره جوحج کے لئے جدامثالً قصدکرے ، گرچہ اس کانام نہ جانتاہو،  ہے

وه حج جوساکنان حرم کاوظیفہ ہے :  اور ہے : عمره تمتع۔: عمره آزاد:مفرده مہ ذکاال

  قران ۔افراد۔: وه حج جوغیراہل حرم کے لئے ہے :حج تمتع۔

عمل اس وقت چندچیزوں کے درمیان مشترک ہے جو خالصلہ یہ کہ 

مقابل خداوندعلیم  ہکیونک ؛،مختصراشارے سے اس کومعین کرے کہ اسی قدرقبول ہے

  ختصررمزواشاره پراکتفاءکرتاہے ۔ہے جوم

رےتو  کرآغازک ہہلیکن اگرکسی مشترک عمل کوکسی نام ونشان کے بغیر،لبیک ک

 احرام کے بعدظاہراً ہوگااور نہیں طبیعتاً اس کااحرام کسی ایک سے بھی مخصوص 

،اگرچہ  سکتا ہےکر ان میں سے کسی ایک کی نیت پہلے عمل شروع کرنے سے اور

جیساکہ عرض کیا، تمام اعمال کی نیت یکجاہے:  ہکیونک ؛ اشکال سے خالی نہیں ہے

 امکان اصوالً عمره ، حج ۔۔۔۔ اوراحرام کاپہالعمل نیت ہے ، بنابراین نیت احرام مجہول ۔

  احرام کی الگ سے نیت نہیں ہے ۔ کہ پذیرنہیں ہے کیون

ینوں میں محرم ہوا، درانحالیکہ لوگ دوطرح سے نیت کرتے ہم لیکن اگرحج کے

ہیں : عمره مفرده  ۔ عمره تمتع ،کہ اسی عمل کی نیت جوسارے لوگ رکھتے ہیں ، کافی 



مناسک حج کے اسرار و  
www.OlumQuran.com 

 

136 
 

دیناچاہتا ہے  کو انجامنہیں ہے ، یہاں پراگراپنے قصد کی گہرائی میں کسی ایسے کام 

کو وگااورکسی ایسے کام جوموسم حج میں منحصرہے ، طبیعتاً عمره تمتع محسوب ہ

، عمره مفرده ہوگا، اوراگرپہلی  سکتا ہےدیناچاہتاہے جس کوہروقت انجام دیاجا انجام

کی  اور اسصورت میں نادانستہ سعی کے بعداپناسرمونڈوالیااور طواف نساء 

، مگریہ کہ احرام حج میں داخل  نا الزم ہے جس وقت متوجہ ہوتقصیرکرتو نمازبجاالیا

جائز، اوراگردوسری صورت میں نادانستہ  اور نہب تقصیرنہ الزم ہے ا ہو کہہوگیا

جس وقت جانے انجام دے ، گرچہ تو الیا بجا نہیںکی نماز اور اسواف نساء ططورپر

  احرام حج کے بعدہو، لیکن پہلے والے طواف النساء کوتمام اعمال پرمقدم رکھے۔

جانتاکہ نیابتی ہے یانذری ، یں اور نہہے  ہ ماس کے ذ یا عمره: اگرحج ٦مسئلہ 

واجب  تمہارےخدا ہکیونک؛ "کرے جوچیزمجھ پرواجب ہے مہکافی ہے قصد"مافی الذ

  ی طرح قبول کرے گا۔اور اس کوتم سے بہترجانتاہے 

اس کے صحت کی شرط کی نیت  میں وجوب یا استحباب  یا عمره:  حج �مسئلہ 

تعیین مثالً نیت میں منحصرہو،نہیں ہے مگراس صورت میں کہ عمل کی تعیین اس کی 

ینا چاہتا  ایک حج انجام د  وقت  اور اسواجب ہے ہ موقت کے بغیرایک حج اس کے ذ

 نہیں اگر ہ، طبیعتاً تعیین کرنے کے لئے وجوب یااستحباب کی نیت کرے کیونک ہے

نیت  تو اس پرواجب تعیینی ہے  یا عمرهواجب محسوب نہ ہوگا۔ اوراگرحج تو کرے گا

وقت اس واجب عمل  اور اس خودبخود واجب شمارہوگا کیوں کہ؛نہیں ہے  وجوب شرط

نیت  عمداً کے عالوه کسی اورکاوقت نہیں ہے ، یہاں تک کہ اگرغلطی سے حتی 

بات کاعلم ہوتے  اور اس عمدا وہی واجب شمارہوگا، اگرچہ  تو بھی استحباب کرے

ہو، مگراس کا موجب شائد بطالن  کی نیت استحباب تو  ہوئے کہ عمل واجب ہے

اس کے  یا عمرهصورت میں کہ اس کاوجوب اسی سال میں منحصرہو، اوراگرحج 

شائدمستحب  تو نیت وجوب کرےوه  اوپرکسی بھی عنوان سے واجب نہیں ہے اور

نیت میں بدعت کی وجہ سے  وجہ سے اوربعیدبھی نہیں ہے کہ علم وعمدکی   شمارہو

  باطل ہو۔
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 تو یانہیں ہے نیت کیکہ  لبیہ کہنے کے بعدشک کرے :  اگرمیقات میں ت٨مسئلہ 

نہیں ہے ،  ممکناحرام کسی نیت کے بغیراصوالً ا س کا احرام صحیح ہے ، بلکہ 

جواس کافعلی وظیفہ ہے اسی توکس عمل کی نیت کی ہے کہ اس نے اوراگرنہ جانے 

کر چاہے اسی وقت انتخاب  کو بھیجس توہے  گنجائش پربناکرے ، اورچندعمل کی 

 ۔ بجا الئےکے مناسک  اور اس سکتا ہے

میں شک کرے کہ اس کی نیت  وقت کے مخصوص یا عمره:  اگرحج  ٩مسئلہ 

جس کاوقت ہے اسی پربناکرے گا،بلکہ تو کی ہے یااس کے غیرکی نیت کی ہے 

کہ نیت  درست ہے ، مگراس صورت میں تواگرسمجھے کہ اس کے غیرکی نیت کی ہے

عمره تمتع کے وجوب فعلی کاعلم ہوتے ہوئے عمره  مثالً  میں کوئی بدعت انجام دے

 باطل ہے ۔ ظاہراً ے کہ عمدکی صورت میں بدعت اورلمفرده کی نیت کر

:  اگربہ گمان عدم استطاعت استحباب کی نیت کرے لیکن مستطیع ہو، ١٠مسئلہ 

اس کاعمل درست   ہرصورتبیابگمان استطاعت نیت وجوب کرے لیکن مستطیع نہ ہو، 

 ۔ ہوگا گرچہ دوسری صورت میں حجة االسالم محسوب نہیں ہے ا

کانام احتیاط رکھتے  اس :  جولوگ نیت میں وسوسہ کاشکارہیں اور١١مسئلہ  

معلوم ہوناچاہیے کہ وسوسہ روح عمل کاقاتل ہے اورکبھی عمل کوباطل بھی  ہیں انہیں

کردیتاہے مانندان لوگوں کے جنہوں نے تمام شرائط کے ساتھ تلبیہ کہااورطبیعتاً محرم 

کے وسوسے کاشکارہوکراحتیاط سمجھتے ہوئے احرام کوتوڑدیں  اور اسہوچکے ہیں 

ہ لباس احرام کواتارکریاحرکت دے نہیں ہے تنہااس گمان سے ک ممکنکہ توڑنابھی 

کراحرام سے باہرآجائیں گے دوباره میقات جائیں اورتجدیداحرام کریں ، جان لیں کہ اس 

برخالف ہیں اورکبھی کبھی انسان کوکفارے اورزحمات  خدا کےطرح کے اعمال حکم 

میں بھی متبالکردیتے ہیں اورکلی طورپرجواحرام صحیح طورپرانجام پایاہے اس سے 

دے کراورلباس احرام  کو انجامنہیں ہے مگر اس سے مربوط مناسک  ممکنہرجانابا

 کواتارنااورنیت کوتوڑنااحرام سے خارج ہونے میں بالکل موثرنہیں ہے ۔

کے لئے ہرگزتجدیدنیت شرط  النے کو بجا:  تمام اعمال حج وعمره  ١٢مسئلہ 

 یں گے اورکافی ہے یہاںبلکہ اعمال نمازکی طرح اسی اول نیت سے انجام پائ نہیں ہے

کی  اور اسطواف النساء ،کی تقصیر اور اسکی نمازصحیح ہے  اور اسطواف  پر بھی

میں سے کوئی دوسراواجب اسی قدرپہلی نیت کی بنیادپرانجام  یا عمرهنمازیاواجبات حج 

تو تم  ہیں اورکس لئے  کر رہےکیاےکہ پوچھکوئی  اگر ہ کافی ہے اسی قدرکتو پائے 

 انجام دے رہاہوں ۔  یا عمرهکہہ سکو: طواف یا۔۔۔حج 
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 تلبیہ

 ستون ہے ۔ خریکا آ لبیک کہناچوتھاواجب اورتیسرارکن اوراحرام 

کی نیت سے لبیک کہااسی و  یا عمرهجس وقت لباس احرام پہن کرمیقات میں حج 

اورلبیک سے پہلے بالکل محرم نہیں ہو،  ہرچندتمام واجبات   قت سے محرم ہو

کی طرح ہے  تکبیرة االحرام نمازکی  لبیک احرام ، کیوں کہو؛ الکو بجاارکان احرام اور

صاحب خانہ کی دعوت کوقبول  اور عمره کرنے والوں،  حاجیوں ہی ، اس کے کہتے 

کی نیت سے (لبیک )کہناہے  یا عمرهاحرام کی جان حج کی صف میں ہو کرنیوالوں

 : ہے اوررعایت احتیاط کے ساتھ اس کاکمترین واجب

ھم لبیک ، لبیک الشریک لک لبیک ، ان الحمدوالنعمة لک والملک ، اللہلبیک 

مستحب جملے : اوراب لبیک   الشریک لک ۔  اس کے عالوه اورکچھ نہیں اورچند

نیں کہ کیاہے تاکہ ہمارے کوسمجھنے سے پہلے شائستہ لبیک کے معنی اورِسرکوجا

 اور یہ نے کی طرح  َمحرم ہو نتو احرام کوروح اورمعنویت حاصل ہوجب محرم ہو

اور  ان کی دگرگونی روح وجان کوبدل کررکھ دیتی ہے مک لباس اور

 زیروزبرکردیتی ہے ۔اسے

لبیک بے شائبہ ، خالصانہ اورمخلصانہ قیام کی تکرارہے ہاں حاضرہوں ، ہاں 

تیری دعوت کوبرپاکروں گااخالص کے ساتھ کسی شائبہ کے بغیرتیری راو تیرے امر

لبیک کے لغوی  سب اختصارکے ساتھ   آوازپرحاضرہوں دومرتبہ نہیں تنہاایک مرتبہ یہ

ابراہیم  حضرتہے کہ پہلے کا قبول کرنا صدائے زیارت   معنی ہیں شائداجابت اول 

یع افرادکودعوت عام دیں ؛ واذن فی خلیل اورآخرمیں خاتم االنبیاء معمورہوئے کہ مستط

الناس بالحج یاتوک رجاالً وعلی کل منامٍریاتین من کل فج عمیق ۔  تم نے اس لبیک کے 

 ساتھ ان دونوں پیغمبروں اورخداکی دعوت قبول کی ہے ۔

کے فرستاده ورسول کی دعوت قبول کی ہے  اور اسدواجابت دوقبول :  خدا

سے نکل کراجابت حق میں  دعوتناحق  رح کی جوحقیقت میں ایک اجابت ہے جوہرط

 دعوت حق اورحق پرستوں کی انجمن میں تمہاراطرح سے  اور اسخالصہ ہوتی ہے 

تاہے شائدایک اجابت فطرت ہے جوہم کواندرسے حق کی طرف بالتی ہے جاتاہوداخلہ 

مل ہے ، ہاں ہاں ان کم جوشریعت فطرت کی کی  اجابت ہےشریعت  اوردوسری 

سے ان دوگاموں سے تیری طرف آرہاہوں ،قیام کررہاہوں اورشائداس اجابت  دواجابتوں

تحکام اورپائیداری کاکنایہ ہے کہ گذشتہ کے برخالف توڑونہیں ، نقض نہ تکرار اسکی 

ہے میں  قالب اورقلب ،کرودوثابت اجابت توبہ نصوح کی طرح نیزدعوت حق کی اجابت

پورے غرض ،گفتاروکردارسےزبان اوردل سے ظاہروباطن ہے اندرسے باہرسے 
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!کہ ہرگزناحق کاطواف نہ کرو، اور بسنقشہ ہے  کا ایکوجودسے یہ سب اجابت حق 

نقشہ حق کے عالوه میرے اندرکچھ نہ ملے ، چونکہ محرم ہوں اس لئے محرم ہوں 

 : ہوا ہےصادق علیہ السالم سے لبیک کی تفسیرمیں یوں وارد حضرت

بال اوراپنی جلدکو، گوشت وخون اورہڈی محرم کررہاہوں تیرے لئے اپنے میں )

 جسم کا کو، اپنے دماغ اوراعصاب کوعورتوں سے ،لباس سے خوشبو سے ،کیوں کہ

دونوں محرم  اور یہاحرام وہی احرام روح ہے کا ہے اورروح  احرام  روح کا احرام 

 شریک ہیں ۔میں نےبنا کوخدائی 

چارگوشے ایک جگہ اوردیکھتے ہیں گویااحرام کے چارواجب اورکعبہ کے 

اورہمگام ہوگئے ہیں کہ جس کی م لبیک کے چارصیغوں میں چارطرف سے ادغا

 ہے اورسب سے زیاده اہم اورجامع اوربہترآخری رتکراران چارمعنوی ستونوں پراستوا

 تقامت ہے ۔اور اسجواس اجابت کی چوطرفہ وفاداری ہے    ن ستو

مرکزہے اپنی خودی کودفن ااس کپیمان الہی کی جگہ اورو پہلے میقات میں ج

کیوں کہ میقات خودخواہی ، خودراہی ، خودبینی ؛ کروپوش  کردواورخودکوکفن

  تمہاریاورخودپسندی کی قبرہے اس چھوٹی خودی کوتخم کی طرح دفن کردوتاکہ 

ایک ہو اورپیداہو، بارآورآراستگی ازسرنو راورناخودی کومارککی صداقت اجابت مجدد

شخصیت  تمہاریشرمگاه کاساتراور تمہاریاپنے لباس کوجو دوسری خودی جنم لے ، 

 ممکن ہو  تک جہاں اورخودساختگی سے  خیالی کانمائنده ہے اتارپھینکوتاکہ اس

مردوں کاکفن ہے  اور نہکے بعدوه لباس پہنوجونہ زندوں کالباس ہے  اور اسو رہاہوجا

پاس ایک یادوپارچہ  تمہارے، مرده کاکفن کم سے کم تین پارچوں پرمشتمل ہے اور

رنگ برنگے اورطرح طرح کالباس    اور تین سے زیادهنوعاً اورزنده تو احرام ہے

نئی زندگی  تمہاریزنده ، موت اختیاری ہے  اور نہہو پہنتاہے اورتم اس وقت نہ مرده 

اسی مصنوعی موت کے پرتومیں ہے کہ احرام کے چارمثبت اورچوبیس منفی کالس 

 ۔جاواورآماده ہو و  مشق کرو،خودکوآزما کی طے کرنے کے بعدزندگی

حیثیت میقات میں اس  تمہاریاور پر ہےتن  تمہارےوقت لبا س احرام  اور اس

پنے تن کے لباس اہو اورمیقات ظاہری میں آئے  کہ تم تنکے کی ہے ، نیت کرو

ظاہرمیں گھر، شغل اوراپنے لباس کے حصارسے نکل آئے ہواب زیارت  دیا ہےکواتار

جگہ  تمہاری، غیرخدااورخدائی سے تہی ہو، و  ے اپنے اندرسے بھی باہرآککرکی نیت 

اپنی  ،جوایک باطنی کام ہے کر کے،اب نیت  چکا ہےلباس بدل  ا تمہاربدل چکی ہے ، 

 روح وجان میں بھی تبدیلی پیداکرو۔
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خواہشات جداگانہ تھیں ،  اب سب  کیوں کہپہلے کچھ اورنیت رکھتے تھے 

اور لئے ہے  خدا کے،  خواہشات کوبھالدواورخداکویادکروکہ حج اورعمره و کوبھول جا

نیت  اور یہ،  سیاحت نہیں ہے ،  تجارت نہیں ہے ، زیارت اورمالقات اورسب چیز  بس

محدودیت سے المحدودیت اورباطل سے حق کی طرف لے ،بندسے آزادیوتم کوقید

ک ' کہولیکن نیت کی طرح دل جاتی ہے اوراب زیارت کاپہالقدم اٹھانے کے لئے ؛ لبی

یہ اعالن تم تمہاراک سے لزبان کے ماہ کھل کریاور آشکاراہو اورمیں نہیں زبان سے ک

 کوپورے طورپرنمایانکرتاہے کہ میں سب کچھ کہوں۔

اپنی زبان سے اپنی فکروعقل اوردل سے ، اپنے پورے جسم وجان سے ،  

ے ، ظاہرمیں ہویاباطن میں ، سب کے ہہرچیز کے ہمراه جومیرے اندرہے ، میرے باہر

لبیک کے معنی جیساکہ گذرالفظی  کیوں کہکاتصورنہیں  اور اسساتھ صرف لفظ 

اورخالی زبانی جمع خرچ نہیں ،  لبیک کے معنی یہ ہیں کہ اخالص کے ساتھ اٹھاہوں 

اوراپنے پیروں پرکھڑاہوں ، تنہااعراب ومخارج اورحروف وکلمات نہیں ہے بلکہ 

 هللاچوطرفہ سعی وکوشش ، خداہونانہیں کہ محال ہے بلکہ ظل  تمہاریے میں خدائی ہون

ہوناکہ خود حق کے لئے حجت  هللاہونا، اورآخرمیں حجة  هللاہونا، آیة  هللاہونا، عبد

۔کیسے کہوں کہ اس لبیک میں اسرارمعانی ناگفتہ کی ایک دنیاپوشیده و  اوربرہان ہوجا

 پراستوارہے نہیں نہیں اکے دو ستونون سلب وایجاب    هللاالالہ اال  یعنی ہے اورتوحید

 اے  اورمیری خواہشات ،  اےمیں  دیناوالو، ے ، نہیں نہیں اا والو ناخد ے  بے گانو، اے

 .... نہیں نہیں ۔ مال وجان اعزاواقربا

اوردوسروں   اوردوسروں کے لئے ، اپنی  جان جانا، کہ جواپنے  ے ہاں ہاں ا

خدائے بزرگ تیرے غیرکی  ے  جوکچھ کہاہاں غلط کہا، اوراب اکی خواہش کے لئے ، 

 اورصرف تیرے لئے ہاں ۔ بلکہ صرف   نسبت نہیں

ہاں ہاں یہ بنده گریزپاہے جواس وقت تیری دعوت قبول کرتے ہوئے اپنے پیروں 

 و خیالپرچل کرآیاہے ، یہ خستہ وشکستہ ناچیز، یہ ناشائستہ اورنابسامان جھوٹ اوروہم 

  نہیں ، یہ ناچیزاورکچھ نہیں ، یہ تیری دعوت پراپنے پیروں سے آیاہے ، کچھپر سے 

اس تنکے کودانستہ بالیاہے کہ نے تو  ، کوئی بھی ہے کچھ بھی ہوا ہےمان ہے ، بالیاہم

کچھ بنادے ، ننساس ہے کہ انسان بنادے ، دیوہے کہ آدم بنادے ،ناچیزہے کچھ بنادے ،  

 ۔اور بسلبیک 

جگہ قربانی  یا اپنی ہوجا، تسلیم   رآنکھوں پر، قربانجوکچھ حکم دے س

کر،بسروچشم ،شیطان :  شیاطین اورشیطنت سے دوری کر، قبول ، سنگ بارانی کر، 
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والے صاحب کعبہ دوباره اجابت کررہاہوں چاروں ےسب کی سننے قبول ، ا

 معنی کے ساتھ اورجب تک زندہوں ۔،پرمعنی

س احرام ، نیت اورلبیک خودایک درس ہے کہ یہ احرام ۔ ساراکاسارا۔ میقات، لبا

صادق  سے  حضرتاورجیساکہ ہ اپنی زندگی کے نقشے کوعوض کرلےاس طرح ہمیش

میں باریاب  الہیروایت ہے کہ احرام کی حکمت یہ ہے کہ :  قبل اس کے کہ حرم امن 

زینت اورلذت میں سرگرم نہ ہوں ،اپنے ولعب، ہوں حالت خضوع اختیارکریں ، لہو

ی طرف تمام دقت واخالص کے ساتھ کوچ کریں اوراپنی پوری ہستی اوروجود مقصدک

حالت اورچہره احرام خودایک تجلیل  کہ کے ساتھ اس طرف روانہ ہوں، عالوه براین

پرعظمت دربارمیں اپنی  اور اسہو لئے کہ اس کے گھرکی طرف روانہ  خدا کےہے 

کہ ثواب ورحمت  کے امیدوارہو اورعقوبت کاخوف  حقیرحاضری، اس حال میں

 اور یہ اورحقارت کیساتھ   اس کی طرف جارہے ہو، اس کی طرف رخ ہے  ہو دامنگیر 

 جا نہ کوبھول کہیں اس  ہے ،  عملی پروگرام پوری زندگی کا تمہاریخوددرس ہے کہ 

 ، ۔و

ندگی کے ، کہ پورے وجودکے ساتھ تسلیم ، ز دشوار ہےنتیجہ میں لبیک بہت 

گفتاروکردارسب کچھ  ،تمام شعبوں اورحاالت میں تسلیم ، حق کے ئتیں اپنی پوری ہستی

 مثبت ہے ۔

حق کے عالوه  تمام نسبتوں کی نفی کہ نا محرموں کو منہ نہ لگاو اور محرمان 

پروردگار عالم سے  میشہ  ہو ہ ممکنحقیقی کی طرح حق کے محرم ہو جاو، جہاں تک 

  یق طلب کرو۔ف تو

یہ فقہ احرام کا ایک گوشہ ہے؛ لبیک جو احرام کی جان ہے اور فقہ احکام کا 

  درج ذیل میں ذکر ہے۔

۔ کم سے کم تلبیہ چار مرتبہ ہے اور اس سے زیاده مستحب ہے اور اس ١مسئلہ 

سے کم نا کافی ہے، بعید نہیں کہ چار کی تکرار گذشتہ چار اسرار کی طرف اشاره ہو، 

ھم لبیک، لبیک ال شریک لک لبیک" اتنی اللہح ہے: "لبیک تلبیہ واجب کچھ اس طر

مقدار میں تمام احادیث میں وارد ہے، اگر چہ بہت ساری احادیث میں "ان الحمد و النعمۃ 

اور   مستحب موکد ہے نہ واجب ظاہراً لک و الملک ال شریک لک" بھی آیا ہے لیکن 

ہ کے بقیہ جملے قطعاً واجب نہیں یہاں پر احتیاط بہت بجا ہے، بلکہ ترک نہ ہو اور تلبی

  ہیں۔
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۔ واجب ہے تلبیہ کوصحیح ادا کریں اور اگر اس طرح غلط کہے کہ ٢مسئلہ 

ایسی غلطی جو معنی کو  ظاہراً اور   باطل ہے تومعنی بدل جائیں یا بے معنی ہو جائے

"لبَّیک" میں حرف با کو فتحہ کے بجائے کسره  مثالً عوض نہ کرے مبطل نہیں ہے، 

کے ساتھ کہے "لبِّیک" یا  "اِّن" کو "اَّن" کہے یا "الَحمد" کو "الِحمد" یا "الُحمد"  {زیر}

کہے اور اسی طرح کی غلطیاں جو اگر چہ لفظی اور لغوی اعتبار سے غلط ہیں لیکن 

معنی کو عوض نہیں کرتی ہیں، لیکن اگر کہے "لُبَّیک" چونکہ بے معنی ہے اور یا کلی 

عوض کر دے طبیعتاً باطل ہے چنانچہ اگر "الَحمد" کو  طور سے معنائے مقصود کو

 کلمہ"الِحمد" یا "الُحمد" کہے باطل ہے، خالصہ واجب ہے اگر نہیں جانتا یاد کرے، یا 

کہ  –اور سر لبیک کے لحاظ سے واجب تر  - اور کتنا اچھا ہو  تلقین کے ساتھ ادا کرے

  بھی یاد کر لے۔ مہ اس کا ترج

کہ معنی محفوظ  ادا کرے  اس طرح  تو نہ کر سکے ۔ اگر صحیح ادا٣مسئلہ 

شاره ارہیں جس طرح پڑھ سکتا ہے پڑھے درست ہے، گونگوں کی طرح کہ وہی ان کا 

جس طرح کر سکتے ہوں کافی ہے۔ اور نائب اختیار کرنا بھی الزم نہیں ہے بلکہ بالکل 

درست ادا نہیں بے معنی ہے مگر بچے کے لئے جو اتنا چھوٹا ہے کہ بول نہیں سکتا یا 

  ہے صحیح صحیح ادا کرے۔ ذمہ دار کر سکتا، کہ طبیعتاً اس کا ولی بھی 

جو زبان بھی جانتا  تو نہیں  کر سکتا  ادائیگیاگر عربی کی صحیح  ظاہراً اور 

ہے، صرف بے زبان بچہ اور بیہوش مہ کہے اس زبان میں واجب ہے اس کا ترج

  ۔  کرنا الزم ہےان کے لئے نیابت اختیار  شخص مستثنی ہے کہ 

اپنے احرام کے لئے کہ کیا کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے، کہ نہ تنہا  اصوالً اور 

لفظ ہے اور نہ تنہا معنی کافی ہے لفظ بے معنی سر احرام میں غلط ہے اور معنائے بے 

  ے۔لفظ یا تنہا لفظ غلط یہاں تک کہ با معنی بھی فقہ احرام میں غلط ہ

محرم  تو۔ اگر لبیک واجب کو میقات سے پہلے یا میقات کے بعد کہے�مسئلہ 

نہیں ہوگا، کیوں کہ لبیک احرام کے لئے اسی طرح ہے جیسے نماز کے لئے تکبیرة 

االحرام ہے، اگر وقت نماز سے پہلے یا انجام نماز کے بعد کہی جائے باطل ہے۔ اور 

نا  کی صورت میں میقات پر جائ امکان ال علمی میں یا غلطی سے ایسا کرےاگر 

اور اگر  میقات سے گذر چکا ہے اور لبیک مجدد   اور اس کی تکرار کرے ہے واجب

کے لئے واپس نہیں لوٹ سکتا، بعد والے میقات سے یا کم سے کم ادنی الحل سے محرم 

مسجد تو نہیں ہے  ممکناور اگر داخل حرم آ چکا ہے اور حرم کے باہر جانا بھی   ہو

  ہو تلبیہ کہے اور کافی ہے۔ ممکنالحرام سے جتنی دور 



مناسک حج کے اسرار و  
www.OlumQuran.com 

 

143 
 

۔ مستحب ہے تلبیہ کی تکرار کرے اور بلند آواز میں کہے کہ یہ خود حج ۵مسئلہ 

اور دوسرے بھی جانیں کہ میں نے دعوت حق پر   اور عمره کا شعار ہے: خود جانتا ہو

! اب میں بالکل بے حرمواے محرمو اور نا م! لبیک کہی ہے، اے محرمو اور نا محرمو

  آزار ہوں، سپر اور شمشیر میں نے ایک طرف رکھ دی ہے اور ۔۔۔۔

کے گھر نمایاں  مکہلبیک کہتے ہوئے اسی طرح راستہ طے کرے یہاں تک کہ 

  ٢٤اس کے بعد یہی لبیک واجب اور مستحب حرام ہو جاتا ہے۔ ظاہراً ہوں کہ 

ں ہے کہ "اس کے بعد تلبیہ اور روایت می  یا یہ کہ کم سے کم مستحب نہیں ہے

کی آواز گدھوں کی آواز سے بھی بدتر ہے" کیوں کہ اس وقت دیار محبوب میں پہونچ 

اب لبیک کس لئے؟ ہاں کس لئے،  لھذ چکے ہو، عمالً اس کی دعوت قبول کر لی ہے

  کیوں کہ یہ خود نادانی اور گدھا پن ہے، ہر سخن جائی و ہر نکتہ مقامی دارد۔

ہے کہ  مکہوہی قدیم  –روایت کے مطابق  –ے گھروں سے مراد ک مکہ۔ ۶مسئلہ 

  ہے۔ مکہچاہے جتنا بھی بڑا ہو جائے لبیک مستحبی کی حد وہی قدیمی  مکہ

سے محرم ہوتے ہیں، جب تک   معیتن خصوصاً ۔ جو لوگ ادنی الحل ٧مسئلہ 

مسجد الحرام نمایاں نہ ہو مستحب لبیک کی تکرار کر سکتے ہیں، اگر چہ غیر مسجد 

کے گھر صرف ان  مکہمیں بہتر ہے  حرم میں داخل ہوتے ہی ترک کر دیں، قدیم   معیتن

  لوگوں کے لئے معیار ہیں جو پہلے والے میقاتوں سے محرم ہوں۔

ہوتے ہیں حج تمتع کے لئے انہیں چاہئے کہ لبیک سے محرم  مکہلیکن جو لوگ 

ہوں یا ے میں پہونچ عرفاتترک کر دیں، خواه ہوں کو ظہر روز عرفہ جہاں کہیں بھی 

مقدار واجب سے  ظاہراً ہوں، مگر یہ کہ ظہر عرفہ کے بعد محرم ہو کہ  ے نہ پہونچ

  زیاده اس کے لئے جائز نہ ہو۔

  محرمات احرام

الحرام کے  هللایم احرام ہیں اور محرم کو زیارت بیت محرمات احرام جو خود حر

 لئے محرم کرتے ہیں، یہ محرمات اجمالی طور پر مستقالً آیہ احرام میں بیان ہوئے ہیں 

:  

                                                        

اس لحاظ سے کہ لبیک کی نہی یہاں پر پہلے والے امر کے بعد ہے، ظاہراً صرف نفی وجوب کرتی ہے اور  ۔ ٢٤
  ۔زیاده سے زیاده کراہت پر داللت کرتی ہے
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"لحج اشھر معلومات فمن فرض فیھن الحج فال رفث و ال فسوق و ال جدال فی 

و تزودوا فان خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی  هللا مکہالحج و ما تفعلوا من خیر یعل

  }:١٩٧االلباب" {البقره 

ہیں: شوال، ذی قعده اور ذی الحجہ: پس جو شخص حج کو  مہینے حج کے معلوم

 ہی ینوں میں قطعی کرے {کہ محرم ہو} پس نہ رفث ہے اور نہ فسوق ہے اور نہہم ان 

نتا ہے، توشہ ذخیره کرو، بہترین اور جو نیک اعمال کرو گے خدا جاجدال ہے  حج میں

  ۔فکر و نظر اور  عقل توشہ پرہیز گاری ہے۔ میرا تقوی اختیار کرو اے صاحبان 

"حج" خود بخود حج اور عمره کی تمام قسموں کو شامل ہے کیوں کہ اس کی 

ینے، عمره مفرده کو باہر کر ہم ہے، لیکن: اشھر معلومات: معلوم  هللاصل زیارت بیت 

یک چونکہ "فرض فیھن الحج" بل  ینوں میں منحصر نہیں ہے، ہم کیوں کہ ان دیتے ہیں 

احرام ہے اور عمره مفرده کا بھی احرام حتمی ہے حرمت "رفث، فسوق، جدال" بھی 

اس کے احرام میں حتمی ہے، اور اشھر معلومات نے تنہا حج اصلی کے وقت کو کہ 

  ے محرمات بھی حج اکبر اور ان تین حج اکبر ہے بیان کیا ہے نہ یہ کہ احرام اور اس ک

  ینوں میں منحصر ہیں۔ہم

اور یہ  –ینوں میں حج کو ہم "فمن فرض ۔۔۔" جو شخص قطعی کرے ان تین 

کہ جب تک محرم  –ین کے اختیار میں ہے، اختیاری ہے مکلفواجب کرنا،  ، قطعی کرنا

ہو  یا عمره واجب  ہوینے تم پر حرام نہ ہوں گے، خواه احرام حجہمہ  نہ ہوگے یہ تین 

اور یہ احرام ہے جو حج یا عمره مقصود کو واجب کرتا ہے کہ واجب الہی   مستحب یا

ہو جاتا ہے اور مستحب الہی بھی احرام سے واجب ہو واجب طرفہ  دو عمالً احرام سے 

  جاتا ہے۔

بہر حال: جو شخص کہ احرام سے حج یا عمره کو قطعی یا حتمی کرے، پس نہ 

رفث ہے نہ فسوق ہے نہ جدال ہے " کہاں اور کب؟ حج میں: حالت حج یا عمره میں: 

ہارے اعمال تمام نہ ہوں۔ اگر چہ تنہا بعض محرمات احرام کی طرف تم جب تک کہ 

ف النساء سے پہلے اس کی نسبت ہو: جیسے عورت مرد پر اور مرد عورت پر طوا

  جگہ میں، نیز عطر و ۔۔۔ طواف زیارت اور نساء سے پہلے حج میں"۔

ینوں میں منحصر ہے؟ نہیں کیوں ہماور کیا یہ حج و عمره کے تین مخصوص 

یہ تینوں حج کی حالت میں  اصوالً بہت لطیف اشاره ہے کہ کی تکرار میں  کہ  لفظ حج 

ینوں میں کہ عمره ہمینوں میں یا دوسرے ہم  اه ان تین حرام ہیں، خو – هللازیارت بیت  –

 مفرده کا وقت وسیع ہے۔ یہ نہیں فرمایا "ال رفث و ال فسوق و ال جدال" فیھن: ان تین 

  ینوں میں۔ہم
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 حج فرمایا ال ینوں کے حج میں بلکہ فی ہم اور نہ فی حجھن فرمایا ہے، ان تین 

رے ینوں میں یا دوسہم ، خواه ان تین خواه حج اصغر ہوزیارت حج میں خواه حج اکبر

یہ مناسک کی حالت میں محرمات احرام ہیں۔ "ال رفث و ال  اصوالً ینوں میں کیوں کہ ہم

  جدال فی الحج"۔ ال فسوق و 

یعنی کیا اور کس  - جو طبیعتاً ارکان محرمات احرام ہیں –اب دیکھیں یہ تینوں 

  طرح تمام محرمات احرام کو شامل ہیں؟

اور نہ   "کثافت کاری": جس کا یاد کرنا زشت ہے عمل تو دور کی بات"رفث" 

بھی زشت ہے، اور پہلے درجہ میں عورتوں سے  عرفاً صرف شارع کی نگاه میں بلکہ 

زشت ہے۔ اور اسی  عرفاً تمام جنسی تعلقات کو شامل ہے، جس طرح کا بھی تعلق ہو، 

ے، عورتوں کے ساتھ بھی زشت ہ شرعاً طرح مردوں کے ساتھ جنسی انحراف جو 

قابل تحلیل ہے، لیکن مردوں کے ساتھ  نےکت باوجود ہو کہناپسندیده جنسی رابطہ 

  نہیں ہے۔ ہونے واال جنسی رابطہ ہرگز حالل 

 "رفث" کثافت کاری ہے،  –خواه حرام خواه حالل  –ہاں: تمام جنسی روابط 

حالل بلکہ  شہوت ہے، اگر چہ عورتوں کے حوالے ہر کچھ مصلحتوں سے چنانچہ 

  مستحب اور کبھی واجب ہے۔

دوسری آیت میں "الرفث الی النساء" ماه رمضان کی راتوں میں عورتوں سے 

اور ایسا لگتا   جنسی تعلق حالل کیا گیا ہے کیوں کہ رمضان کے دنوں میں حرام ہے

عورتوں سے مجامعت اور ہم بستری کے  –ہے کہ خود "الی ۔۔۔" عورتوں کی جانب 

ے، "و الرفث الی النساء" عورتوں سے شہوت رانی ہے اور "الرفث بالنساء" معنی میں ہ

نہ تنہا عورتوں کی جانب یا  –عورتوں کے ذریعے، لیکن آیہ احرام میں جو رفث آیا ہے 

ان کے ساتھ یا ان کے وسیلے سے بلکہ عورتوں کی نسبت ہر جنسی اور شہوانی تعلق 

کرے سب کو ے یا عورت اپنے مرد سے مرد اپنی عورت س ہو رابطہ اور استفاده ک

  ۔شامل ہے  

اب عورتوں اور مردوں کی معاشرت منع ہے، ہر طرح کی چاہے جس وسیلے 

سے ہو؛ دوسری عورتوں کے ساتھ معلوم ہے جب کہ اپنی عورت کے ساتھ حرام ہے، 

کہ کسی صورت بھی حالل نہیں ہے، اور یہاں پر تمام جنسی استفادے،   مرد کے ساتھ

معنی دار نگاه کرنا،  –یا خارج سے اندر سے یا باہر سے، بوسہ لینا، ملنا  داخل سے

ہے، یہ ساری چیزیں جو خود محرمات احرام کا  مقدمہبلکہ عقد کرنا کہ ان سب کا 

  ہیں، جملہ "ال رفث" سے حرام ہوئی ہیں۔ ہ حص
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یہاں پر "رفث" کی کسی معین قسم کی نفی نہیں ہے جو مجامعت میں منحصر 

ہے، شہوت رانی اور شہوت انگیزی، لذت  کے مانند جو بھی اس  اورنفی جنس ہےہو، 

اور اس کے موارد کی   حاصل کرنا یا لذت دینا، سب کچھ احرام کی حالت میں حرام ہے

ہے کہ وحی مفصل کی منطق سے اس وحی مجمل کو بیان ہ مشرح صاحب رسالہ کے ذ

  کرے کہ کیا ہے۔

" میں اٹھاتا ہے کہ هللام ہے جو محرم "سیر الی اور یہ ترک شہوت جنسی پہال قد

نہ ہوگے  محرم جب تک ترک شہوت نہ کرو گے –منہائے شہوت= محرم  –: محرم 

  قبولیت کی یہ بنیادی شرط ہے۔ر لوگوں کے گھر میں  حرم الہی خانہ خدا و 

ی ، لیکن یہ حق کنا پہال قدم ضرورہے خطر ناک ترین شہوتوں سے پرہیز کر  

شہوت جنسی میں ،میں شرفیاب ہونے کے لئے کافی نہیں ہے کیوں کہ شہوت بارگاه 

منحصر نہیں ہے، اب دوسرے قدم کے لئے آماده ہو کہ "و ال فسوق" : خدا کی بندگی 

ی سر پیچی، وه نفسانی خواہشات جو خدا کی مرضی کے خالف ہیں، وه کسے ہر طرح 

یا ہے کہ حالت احرام میں طبیعتاً تمام چیزیں جن کو ہر حال میں ہر وقت تم پر حرام ک

اور فسوق:   بشدت حرام ہیں یہاں تک کہ چند حالل چیزیں آزمائش کے لئے حرام ہیں

اور زیاده حرام ہے اور اس کا کفاره بھی طبیعتاً زیاده ہے،  جو چیز پہلے سے حرام تھی

یہاں  خبر دار کوئی بھی غلطی نہ ہو کیوں کہ فاسقین گروه شیطان سے ہیں اور ان کا

اور سر پیچی قدغن اور یہ  خالف ورزی داخلہ منع ہے۔ "و ال فسوق" خود سری منع، 

مل طور پر کم  دو قدم حقیقت اور راستی کے ساتھ خود کی طرف بڑھاو، لیکن ابھی

بھی ہونا ضروری ہے  عوامی آماده نہیں ہوئےہو، یہ کافی نہیں ہے کہ خدائی ہو گئے ہو

ھر کی طرف روانہ ہو، پس اب جب کہ خدا سے آشتی کر کیوں کہ خدا اور لوگوں کے گ

  : چکے ہو خلق خدا سے بھی آشتی کرو 

"و ال جدال" اس حال میں نا محرموں اور دوسروں کے ساتھ بھی محرم ہو جاو، 

کسی کے ساتھ جدال اور گستاخی نہ کرو، نہ حرام کہ خود اس کی اپنی جگہ ہے اور 

قسم سچی  تمہاری" جہاں هللا"؛ "بلی و هللا"ال و "فسوق" ہے  اور نہ جدال حالل جیسے 

جادلہ میں کسی کو نا سزا کہو یا کسی پر تہمت لگاو، یا اس کو مہے، کجا جھوٹی، یہ کہ 

مارو، یا اس کا مذاق اڑاو یا ہر وه بات یا کام یا اشاره یا نوشتہ جو گستاخی ہو، "جدال" 

  اور اختالف ہے۔

"فال جدال"  لوگوں کے گھر "فال رفث" نیز  خانہ خدا کی طرف روانہ ہو تو تم 

خانہ خدا و مردم "و ال فسوق" نہ خدا کے حق کی نسبت تجاوز کرو نہ لوگوں کے حق 

کی نسبت تجاوز کرو کیوں کہ "ال فسوق" اس درمیان خدا اور بندوں کے درمیان 
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کہ  مشترک ہے، "و ال رفث" تنہا خدا سے متعلق ہے، اور لوگوں کے ساتھ جدال نہ کرو

اور لوگوں کے  تمہارےاور سب   یہ بھی خدا سے متعلق ہے چونکہ حکم خدا سے ہے

کی عادت سے رہائی پاو  نسناس حساب میں ہے، لوگوں کی مصلحت پیش نگاه ہے تاکہ

  ۔جاوانسان ہواس طرح اور جس طرح کہ خدا چاہتا ہے

" ہے، بلکہ هللای " اور نہ خدا میں "فهللا" بھی نہ خدا کی جناب راه "الی هللا"سبیل 

خدا کے لئے ہے، کیوں کہ خدا  هللاور سبیل  –" ہے خدا کی ایک راه ہے هللا"سبیل من 

  ان ہے۔کمسو ہے نہ میں ہے نہ نہایت ہے؛ نہ اختتام ہے نہ سمت و کے لئے نہ 

"وه راه ہے هللاور اس کی راہیں بھی اس کے لئے سود مند نہیں ہیں لہذا "سبیل 

ہے،  هللاجس کو خدا نے ہماری مصلحت کے لئے مقرر فرمایا ہے اور جس طرح سبیل 

  ہے بیت الناس بھی ہے۔ هللات یسبیل االنسان بھی ہے جس طرح ب

اس کا راستہ طے کیا ہے، بلکہ یہ خدا کا تم پر  تم نے کہ جتاو خدا پر احسان نہ 

اہہ سے نجات دی ہے اور اگر خدا کی احسان ہے کہ تم کو راه پر لگایا ہے اور بیر

مصلحت نہ ہوتی تو  تمہاریبندگی، خدا کی راه کا طے کرنا، خدا کی معرفت میں خود 

ض  حہارا محتاج نہیں ہے یہ تم ہو کہ فقر متم باتوں کامطالبہ نہ کرتا کیوں کہ خدا بھی ان

  ہر چیز میں خدا کے محتاج ہو، اے فقیر خدا خود کو گم نہ کر! اور

یہاں تک رمز و اجمال میں تین جملوں "ال رفث"، "و ال فسوق"، "و ال جدال فی 

الحج" کے حوالے سے محرمات احرام کو پہچاننے کی سعی کی ہے اور اب اس کی 

  تفصیل:

"ال رفث": محرمات جنسی شہوانی نیز تمام شہوات کہ قسم اول متن ہے اور بقیہ 

ہے، اگر  قابل بیان اورعمل ہے اور نا  اوردونوں مشمول رفث ہیں کہ زشت کام حاشیہ

اور بعض دوسری  یں کچھ شرائط کے ساتھ حالل ہ شہوتیں چہ احرام سے پہلے جنسی

  بھی اور اب بالترتیب: یںشہوت

مرد کے ساتھ اور اس سے کاعورت کے ساتھ یا عورت  کا۔ جماع کرنا: مرد١

حالت  جب حقہ" اور عورت کے ساتھ "مساکابدتر مرد مرد کے ساتھ "لواط" یا عورت 

اور اسی  حرام کا حال معلوم ہے ےتو احرام میں حالل نزدیکی اور ہم بستری حرام ہ

ہے  کہالتا ہم بستری اصوالً طرح ہے حیوانات کے ساتھ جماع یا ہر طرح کا جماع جو 

حرام ہے، اگر چہ مناسک میں صرف ہو کسی کے بھی ساتھ اور کسی بھی طرح 

  ا ذکر ہے۔عورت کے ساتھ ہم بستری ک
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یا کسی بھی دوسرے  ذریعہ ۔ استمناء کسی بھی طرح سے ہو، خواه عورت کے ٢

وسیلے سے، یہاں تک کہ اگر دیکھنا یا تصور کرنا یا جنسی امور کا مطالعہ کرنا منی 

  حرام ہے۔ تو بھیآور ہو

شہوت ہو اور مرد کا بوسہ لینا دون ۔ عورت کا بوسہ لینا شہوت کے ساتھ ہو یا ب٣

  کے ساتھ۔شہوت 

اور اس سے بدتر یہ ہے کہ مرد کو  سے عورت کو دیکھنا ظر ۔ شہوت کی ن�

  شہوت کی نگاه سے دیکھے، حرام ہے۔

بدن کو ملنا اور دبانا اور شہوت کے ساتھ مردوں کے بدن کو کے ۔ عورتوں ۵

  ملنا اور دبانا۔

 عقد کرنا یا کسی کے عقد پر ا ۔ اپنے لئے یا دوسرے کے لئے کسی عورت ک٦

  گواه ہونا۔

یہ بخوبی نمایاں ہے کہ مشمول "ال رفث" ہیں کہ : شہوت رانی نہ کرو اور اس 

  کے بعد:

  ۔ شہوت انگیز طریقے سے عورت کا زینت کرنا غیر معمولی انداز میں  ۔�

  ۔ مرد کا بھی زینت کرنا۔٨

  ئینہ دیکھنا۔۔ آرائش کے لئے یا خود کو دیکھنے کے لئے عورت یا مرد کا آ٩

یات کو کھانا یا سونگھنا یا ملنا کہ یہ بھی شہوت کا ایک گوشہ ہے  اور ۔ عطر١٠

  بدبو سے ناک کو بند کرنا کہ خود اپنی گندگی سے فرار ہے۔

بھی طرح کی زینت اور یہ سی ۔ ہاتھ میں زینت کے لئے انگوٹھی پہننا یا ک١١

منع ہیں وحالت احرام میں حرام  ہےاور  دوسرے درجہ میں مزید دقت کے ساتھ رفث 

  اور اس کے بعد:

کی  مکہکی طرف جاتے وقت مردوں کا سایہ میں جانا اور  عرفاتیا  مکہ۔ ١٢

اس راه میں حرکت کی حالت میں کہ یہ خود راه خدا میں سختیوں سے پرہیز   طرف اور

 ، ہے اور شہوت  شہوت جسمانی  ہے اور راحت کی پناه میں جانا ہے اور یہ خود 

  عورت یا ہر طرح کی جنسی شہوت کے لئے چھوٹے بھائی کی طرح ہے۔
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۔ مردوں کے لئے ہر طرح کا لباس پہننا کیوں کہ شہوت شخصیت اور راحت ١٣

  طلبی ہے۔

  ۔ عورتوں کے لئے دست کش کا پہننا بھی۔�١

۔ مردوں کے لئے موزه پہننا کہ خود راحت اور زحمت سے فرار ہے اور ١۵

  شخصیت کی حفاظت ہے۔

  ۔ مرد کا اپنے سر کو ڈھانکنا۔١٦

  نے چہره کو چھپانا کہ خود خواہی اور خود پسندی ہے۔اپ ۔ عورت کا �١

  میں سر ڈبونا۔ چیز ۔ مرد کا پانی میں یا کسی بھی سیال١٨

  ۔ بدن پر تیل لگانا۔١٩

  ۔ ناخن کترنا۔٢٠

ہیں اور  آتی لگانا کہ یہ ساری چیزیں رفث کے تیسرے درجہ میں ہ رم۔ س٢١

کہیں پر شہوت بدنی ہے اور  تو شہوت ہے کہ کہیں شہوت جنسی ہےہ مکا سر چش سب

کہیں شہوت آبروئی ہے و ۔۔۔ اور اس کے بعد خلق کی نوبت آتی ہے کہ: "وال جدال" 

چہ جائیکہ  یہاں پر جدال قدغن ہے، یہاں تک کہ حیوانات و حشرات اور نباتات کے ساتھ

  تمام لوگوں سے کہ:

  حیوانات سے کہ: بعد اس کے  اور ۔ لوگوں سے جدال٢٢

  شکارکرنا   ۔ خشکی کا٢٣

قتل کرنا مگر یہ کہ موذی یا  ا چہ جائیکہ اسے۔ تمام حیوانوں کو اذیت کرن�٢

  خطر ناک ہوں۔

  کو  خود    بعد اسکے  

  ۔نا ۔ اپنے بدن سے خون باہر نکال٢۵

ے سے کہ یہ اذیت خود اپننا  یا صاف کر نا اکھاڑ بالسے جسم۔ بال اپنے٢٦

  ہے اور اس کو راحت پہونچانا شہوت کے زمره میں ہے، "رفث"۔کرنا جدال

اور اس کے بعد یہاں تک کہ حرم کی گھاس وغیره کو اکھاڑنا   ۔ دانت اکھاڑنا�٢

   کہ یہ خود ان کے ساتھ جدال ہے، ٹنا اور کا
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کہ یہ ! خود جدال چہ جایئکہ ۔ اپنے ہمراه ہتھیار رکھنا کہ جدال کا غماز ہے٢٨

  سب رفث  و فسوق و جدال میں جمع ہیں۔

ح کرتے اصالً  تمہارییہ کس طرح کہ دیکھا تم نےاور   یہ محرمات احرام ہیں

اور  تمہارےاور خدا کے درمیان،  تمہارےہیں، حریم احرام اور حرم امن الہی میں 

اور   اور جانوروں کے بیچ یہاں تک کہ نباتات کے بیچ تمہارےبندوں کے  درمیان، 

 داخلی اور باہری جنگ میں صلح تام بر قرار کرتے ہیں تمہاریاپنے بیچ،  تمہارےخود 

اور نہ کسی سے نہ حیوان سے نہ گیاه سے جدال کرو  کہ نہ شہوت کی طرف مائل ہو

کیوں کہ تم اس وقت محرم ہو؛ محرم اور سالم اور تسلیم ہو، امان میں ہو اور خود بھی 

رفث و ال فسوق و ال جدال فی الحج" اور اس کے  امین ہو کہ فمن فرض فیھن الحج فال

" جو نیکی کرتے ہو خدا جانتا ہے "و تزودوا فان هللا مکہبعد "و ما تفعلوا من خیر یعل

خیر الزاد التقوی" اس سفر میں جتنا ہو سکے توشہ تقوی ذخیره کرو کیوں کہ بہترین 

ن عقل و خرد میرا تقوی ہے، "و اتقون یا اولی االلباب"؛ اے صاحبا تقوی  توشہ زندگی

اور اب محرمات احرام کی سری اور   اختیار کرو، میرے گناہوں سے دوری اختیار کرو

  :رخ سے  فقہی تفصیل ایک دوسری ترتیب اور 

  محرمات احرام:

  ۔ غیر دریائی حیوان کا شکار:١

ر کرنے کا حوصلہ اور گنجائش  شکا ںودیکہ ملک حج اور حالت احرام میباوج

آیہ احرام   –جس حرام کی  اس کے با وجود محرمات احرام میں سے نہیں ہے، 

شکار ہے جو سر احرام میں  –وه بھی کئی بار  –تصریح ہوئی ہے  –بعد  اجمال کےکے

 اس سے متعلق آیات اب ہے اور کی حامل بھی اور فقہ احرام میں بھی نہایت اہمیت 

  :مالحظہ ہو

و اذا  –علیکم غیر محلی الصید و انتم حرم "احلت لکم بھیمۃ االنعام اال ما یتلی 

فجزاوه  عمداً حللتم فاصطادوا ۔۔۔ یا ایھا الذین آمنوا ال تقلتلوا الصید و انتم حرم، و من قتلہ مت

مثل ما قتل من النعم ما یحکم بہ ذوا عدل منکم ھدیاً بالغ الکعبۃ او کفاره طعام مساکین او 

عزیز  هللامنہ و  هللاعما سلف و من عاد فینتقم  هللاعدل ذلک صیاماً لیذوق و بال امره عفی 

متاعاً لکم و للسیارة و حرم علیکم صد البر ما  مکہذو انتقام۔ احل لکم صید البحر و طعا

  }٩٦۔ �٩۔ ٢۔ ١ی الذی الیہ تحشرون"۔ {المائده: اللہدمتم حرماً و اتقوا 

نے کو یہاں تک ابتدائی آیتوں میں شکار کے حالل جاننے اور مارنے اور قتل کر

کسی  عمداً حرام قرار دیا گیا ہے کہ اگر کوئی جانوروں کا شکار کرنا یا مارنا  کہ دریائی
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شکار کو قتل کر دے، تاکہ یہ محرم جس نے حرم اور احرام کی حرمت کا خیال نہیں 

ہے اپنے کام کے وبال کا مزه  کو غیر محفوظ بنادیا ہے  رکھا اور امن و امان کی جگہ 

ور خدا نے گذشتہ کو معاف کیا، لیکن جو دوباره اس گناه کی تکرار کرے خدا ا  چکھے

  اس سے سخت انتقام لے گا کیوں کہ وه صاحب عزت اور انتقام ہے۔

نہ کہ  –تنہا ضرورت زندگی کے پیش نظر  –اس کے بعد آخری آیت میں 

صرف دریائی شکار  –کے لئے بجھانے حیوانوں کی جان سے کھیلنے اور اپنی ہوس 

 اور اس کا کھانا لئے حالل کیا گیا ہے دریائی شکار تمہارےکو حالل کیا گیا ہے کہ 

  لئے اور  تمہارے

رہگذروں کے لئے ایک توشہ ہے اور حرام ہے تم پر خشکی کا شکار جب تک 

 {حرم اور غیر حرم میں کہ حرم میں احرام کے  –زمینی ہو یا ہوائی  –تم محرم ہو 

بغیر بھی حرام ہے} اور اس خدا سے جس کی طرف روانہ ہو اور آخر میں اس کی 

  طرف محشور ہوگے ڈرو۔"

اور نہ صرف  یہ کہ شکار کرنا حرام ہے کہ "غیر محلی الصید و انتم حرم" 

 –اس کے لئے ہر قسم کی سعی و کوشش  –شکار کے لئے ہر طرح کی راه و چاره 

کے  محرم  پر کرنے اور کھانے کو ایک جگہ قتل کے حرام ہے: شکار کرنا۔ اس 

حرام کیا ہے اور دوسری آیت میں اس کے مارنے اور قتل کرنے کو "ال تقتلوا لئے

" دریائی شکار مہد البحر و طعایالصید و انتم حرم" اور تیسری آیت میں "احل لکم ص

اور اس کے کھانے کو حالل کر کے خشکی کے شکار کی حرمت کی طرف ہر رخ 

اره کیا ہے کہ : شکار کرنا، مارنا اور شکار کا کھانا ہر ایک مستقل طور پر سے اش

کہ اگر کسی نے شکار کیا  حرام ہے اور غیر محرم پر بھی حرم میںکے لئےمحرم 

اس کا مارنا اور کھانا محرم پر  –خواه محرم ہو یا نہ ہو، خواه حرم میں یا حرم کے باہر 

اور دوسرے نے ذبح کیا خواه محرم ہو یا نہ ہو حرام ہے اور اگر کسی نے شکار کیا 

کیوں کہ شکار کرنا اور مارنا اور اس کا کھانا حالت ؛اس کا کھانا محرم پر حرام ہے 

احرام میں ہر ایک مستقل طور پر حرام ہے اور جمع کی صورت میں محرمات کا 

  مجموعہ ہے۔

یں کہ: کیا حالت جملہ "غیر محلی الصید و انتم حرم" تھورا سا اور غور کرتے ہ

صرف شکار کو حالل جاننا حرام ہے، یا شکار کو حالل رکھناجس طرح  ںاحرام می

سے بھی ہو؟ ایسا لگتا ہے دونوں حرام ہے، یا یہ کہ حالل رکھنا حالل جاننے کو بھی 

شامل ہے  حالت احرام میں بھی شکار کو حالل رکھنا صرف شکار کرنا، شکار مارنا 

ا تمام سر گرمی نیز وه   ںاہے، بلکہ تمام شکار سے متعلق سر گرمیاور شکار کھانا نہیں 
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کہ اس کی حفاظت،  شامل ہے کو جو حیوان فراری کے سلسلے میں ہوتی ہیں ں 

شکارچی کی مدد، یہاں تک کہ اس کواشاره کرنا اور ہر وه عمل جو شکار کرنے، 

ے۔ جیسا کہ پیغمبر شکار مارنے اور شکار کھانے کی راه میں ہو، سب محرم پر حرام ہ

معصومین علیہم السالم نے بھی اسی طرح سمجھا ہے کیوں کہ ان کی فہم  ائمہاکرم اور 

  قرآن ہے۔ ہ مکا سر چش

محرم اور  تو البتہ اگر حیوان درنده اور صیاد پرندگان حرام کا شکار کرنا چاہے

غیر محرم پر جائز ہے بلکہ واجب ہے ان کا شکار کرے یا مانع ہو تاکہ جہاں تک 

  امنی نہ ہونے پائے۔نا ہو حرم امن الہی میں  ممکن

 درجہ اس  ہو حالت احرام میں اگر چہ غیر حرم میں خصوصاً اورشکار حرم میں 

کہ پوست اور میں ہے یہاں تک  ر ہے کہ حکم مرداکی نفرت  کاموردصاحب شریعت 

  اس کے تمام اجزاء میں نماز حرام ہے۔

تم اس وقت محرم : یہاں پر سر احرام کے عنوان سے جو درس ملتا ہے یہ ہے 

  خدا کی ہو،خدا کے شکار ہو،تم اپنے پیروں پر آکر

ہو  دعوت سے بندگی کے دام میں گرفتار ہو، اس کے بندے ہو چکے ہو تاکہ آزاد

باد ہو، پھر کس طرح شکار کرتے ہو؟ شکار تو کسی کا ، خراب ہو چکے ہو تاکہ آسکو

 –شکار نہیں کرتا، شکار خود قساوت ہے اور قساوت آور ہے، خواه غنیمت کے لئے ہو 

محبت سے  تمہیں چکےہومحرم ہوتو خواه اس سے بد تر لہو  و لعب کے لئے ہو، تم 

ہئے ، یہاں تک کہ لبریز ہونا چاہئے اور کسی کے لئے باعث اذیت و آزار نہیں ہونا چا

  ۔تو دور کی بات ہیں اذیت نہیں پہونچانا چاہئے حیوان اور انسان بھینباتات حرم کو

نا امنی کیوں پھیالتے ہو، آزادی کی جگہ ہے، دوسروں کی  یہاں یہ حرم امن ہے

آزادی کیوں سلب کرتے ہو، حیوان کی جان سے کھیلتے ہو، اس قدر غافل اور باغی ہو 

حالت احرام میں بھی خدا کے بندوں کو اذیت و آزار پہونچانے سے باز  کہ حرم خدا میں

  نہیں آتے ہو؟

اور نہ صرف یہ کہ حالل گوشت حیوان کا شکار حرام ہے بلکہ حرام گوشت کا 

بھی شکار حرام ہے اگر چہ حیوان درنده ہی کیوں نہ ہو، مگر یہ کہ اس سے اپنی یا 

خطره ہو کہ اس صورت میں اس کا خون دوسروں کی یا حیوانات حرم کی جانوں کو 

  مباح ہے اور کفاره بھی نہیں ہے اور اب چند مسائل فقہ صید {شکار} کے حوالے سے:

۔ تنہا اس حیوان کا شکار حرام ہے جو اصل اور نسل کے اعتبار سے ١مسئلہ 

فراری ہو اگر چہ اس وقت خانگی اور اہلی ہو گیا ہو اہلی جانور کا بھی شکار حالل اگر 
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 ہ اس وقت فراری ہو گیا ہو، جیسے فراری بکری یا مرغی وغیره کہ شکار نہیں ہےچ

  اور چونکہ ہرن اہلی ہو گیا ہے اس لئے شکار ہے۔

 ۔ دوہری زندگی گذارنے واال جانور جو دریائی بھی ہے اور خشکی ٢مسئلہ 

ل بھی ہے۔ بری اور بحری دو آیتوں سے ایسا لگتا ہے کہ اس کا شکار دریا میں حالکا

اور خشکی میں حرام ہے، لیکن شکار دریائی جس کی زندگی کا دار و مدار صرف دریا 

کا  خشکی بر عکس اس کے  اور  پر ہے دریا کے باہر بھی اس کا شکار کرنا حالل ہے

  پر ہے اس کا شکار دریا میں بھی حرام ہے۔  جس کی زندگی کا دار و مدار  شکار

قاعده کے  توور ہے یا خشکی کا جانور ہےدریائی جان ہو کہ ۔ اگر شک ٣مسئلہ 

کو حرام کیا ہے  کے شکار خشکی ں کہ آیت تحریم نے صرف یو مطابق حالل ہے، ک

نہیں کہ کون سا شکار ہے اگر چہ مقتضائے احتیاط  معلوم اور اس کے بارے میں کچھ

  شدید اس کا ترک کرنا ہے۔

اس کے شکار  وت ۔ اگر شک کرے کہ یہ حیوان وحشی اور فراری ہے�مسئلہ 

کیوں کہ نہیں معلوم شکار ہے یا نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ؛ کی حرمت مشکوک ہوگی

  شکار نہ کریں۔

۔ شکار صرف محرمات احرام سے ہی نہیں ہے بلکہ محرمات حرم سے ۵مسئلہ 

اور محرم کے لئے حرم کے   بھی ہے کہ محرم کے لئے حرم میں دو طرفہ حرام ہے

  اور غیر محرم کے لئے حرم میں یک طرفہ حرام ہے۔ باہر یک طرفہ حرام ہے

پکڑنا یا لینا، اس  اس کا ۔ انڈا اور شکار کا بچہ  بھی اس حکم میں ہے کہ٦مسئلہ 

کی نگہداشت اور اس کا کھانا حرام ہے، مگر یہ کہ حفاظت کے مقصد سے اس کی 

  ھی ہے۔بہت بجا بتو یہ  نگہداشت کرو تاکہ اس کو اس کی ماں کے پاس پہونچا دو

 کے اندر ۔ کسی بھی حیوان کو کسی بھی طرح کی اذیت پہونچانا حرم�مسئلہ 

شائستہ اور کبھی  بلکہ  حالت احرام میں حرام ہے، نہ تنہا شکار کرنا اور کھانا خصوصاً 

 حملہ واجب ہے ان حیوانوں کا دفاع کرنا اور ان کی حمایت و حفاظت کرنا جو مورد

واقع ہوتے ہیں ، مگر خطر ناک حیوانات یا شکاری کہ کبھی ان کا قتل کرنا بھی واجب 

  ہے۔

۔ ممنوع شکار کا گوشت مردار اور حرام کی طرح ہے اور شاید غیر ٨مسئلہ 

د البحر ما دمتم حرماً" نے یمحرم کے لئے حرام نہ ہو کیوں کہ آیت "و حرم علیکم ص

یں حرام کیا ہے اور روایات صحیحہ بھی اس خشکی کے شکار کو صرف حالت احرام م
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پر گواه ہیں اور دو دوسری ضعیف روایات جو دلیل حرمت ہیں اس آیت اور روایات 

  ۔رنا مناسب ہے شدید احیتاط ک  یہاں پر  لیکن کے ظاہر کی مخالف ہیں

۔ اس طرح کے شکار کے لئے شکار چی کی کسی بھی طرح کی مدد ٩مسئلہ 

شکار کو دکھانا، شکار کو روکے رکھنا اور کسی بھی طرح کی  مثالً کرنا حرا م ہے 

  کوئی رہنمائی کہ اس کو شکار چی کی مدد کرنا کہہ سکیں۔

  ۔ صیاد کے لئے شکار کی نگہبانی یا کسی بھی دوسرے مقصد کے لئے١٠مسئلہ 

اور اگر کوئی شکار اس کے پاس ہے اور رہا   اس کو رہا کرنے کے عالوه حرام ہے

اس کی نگہبانی کرنا واجب ہے  تو کر دینے کی صورت میں اس کی جان کو خطره ہے

  جب تک کہ اس کو مطمئن طور پر فرار نہ دے سکے۔

بال  اس کا ۔ حرم میں شکار ہوئے حالل گوشت حیوان کی پوست اور١١مسئلہ 

رت کا معاملہ کیا جا ہاھی جا سکتی ہے نہ طمردار کی طرح ہیں۔ اس میں نہ نماز پڑ

میں ہے۔ یہ حکم غیر محرم کے لئے کے حکم  مردار  ہی سکتا ہے کیوں کہ بالکل 

  میں گذرا۔  ٨احتیاطی ہے جیسا کہ مسئلہ 

اس کی قیمت بھی ادا تو ۔ اگر خشکی کے شکار کو حرم میں قتل کر دیا ١٢مسئلہ 

  کے باب میں آئے گا۔ کرے اور کفاره بھی دے، جیسا کہ کفارات

۔ یہ شکار تمام موارد میں کفاره رکھتا ہے، نا دانستہ ہو یا دانستہ ہو، ١٣مسئلہ 

   مکلفشکار کرے یا غیر  مکلفہو،  عمداً ہو ہوشیاری کی حالت میں ہو اور  سہواً 

  اپنی جگہ بیان ہوگا۔اس کا ہے اور مہطبیعتاً ولی کے ذ

  قتل کرنا {جوں یا چیلر وغیره} کا حیوانات  جسم میں موجود ۔٢

اور   جس کی والدت۔ شادی ۔ زندگی۔ گھر بار –کا قتل کرنا   حیوانات جسمانی  

بدن میں یا لباس میں ہے، حرام ہے نیز کسی بھی طرح کی اس کو اذیت سب کچھ   موت 

پہونچانا اور اس کو معرض قتل یا موت میں قرار دینا نیز اس کو بدن سے باہر کرنا یا 

اس کو جا بجا کرنا بھی، اس طرح سے کہ راحت محسوس نہ کرے، یا کسی نا امن جگہ 

حرام ہے، مگر ضرورت کی صورت میں کہ کوئی موذی یا نا قابل   ظاہراً تو پہونچ جائے

مان ہو، یہاں پر صرف حق رکھتے ہو کہ بدن یا لباس سے اس کو باہر کر دو مہ تحمل 

و آزارپہونچاو، مگر یہ کہ قتل کرنے کے عالوه  نہ یہ کہ اس کو قتل کر دو یا اذیت

  کوئی چاره نہ ہو۔
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 کپڑا ہے، اس کی وجہ بھی تم خود ہو بدن یا تمہارایا   یہ حیوان کہ اس کی جگہ 

اندر جگہ نہیں بنائی، اگر گندے اور ال ابالی نہ  تمہارےبال دعوت تو کیونکہ اس نے

ہارے سراغ میں نہ آتا، کیوں کہ اس کو کوئی چرا گاه نہ ملتی پھر تم  کبھی  تو وه ہوتے

سراغ میں آتا اور اس وقت کہ تم اس کی چرا گاه ہو چکے ہو اور عملی  تمہارےکیوں 

ہمان کو آزار پہونچا م طور پر اس کو اپنے پاس بالیا ہے پھر کیوں اس بالئے ہوئے 

ھسیٹ رہے ہو کیوں کہ "اکرم رہے ہو، قتل کر رہے ہو یا اس طرف اور اس طرف گ

یہ حیوان  چہ جائیکہ ہمان اگر کافر بھی ہو اس کا اکرام کروم  الضیف و لو کان کافراً"

  بدن یا لباس میں اگر ساکن ہوا ہے۔ تمہارےدعوت پر  تمہاریجو 

سے ایسا لگتا ہے کہ یہ حکم اس جوں سے مخصوص ہے جو خود تم احادیث  

بدن یا لباس میں جگہ بنا چکی ہے،  تمہارےوجہ سے  سے ہے یا گندگی اور آلودگی کی

پس اگرتم تمیز ہو لیکن ایسے گروه میں آئے ہو کہ جس میں بعض آلوده لوگ وہاں پر 

بدن یا لباس میں آ گئیں ہیں  تمہارے –ہمان یعنی جوئیں ه مہیں اور اتفاق سے یہ نا خواند 

غیر آزار پہونچائے ان کو باہر کوئی طمع اور دلچسپی نہیں ہے یہاں پر ب سے جن کو تم 

  کر سکتے ہو۔

ھی اور کمکا حکم، لیکن حیوانات غیر بدنی جیسے  حیوانات جسم میں موجود یہ 

تک آنے کا راستہ مل جائے ۔  تمہارےمچھر اور اس طرح کے حیوانات ان کو بھی اگر 

ر قابل تحمل نہ نہ یہ کہ سکونت اختیار کریں اور اپنا گھر بنا لیں کہ بدنی ہو جائیں، یہ اگ

اندر جگہ بنا لی ہے، ان  تمہارےہوں، چونکہ امام صادق کے ارشاد کے مطابق بے جا 

  کا مارنا یا کم سے کم باہر کرنا جائز ہے "نعم و صفار لھما انھما رقیا فی غیر مرقاھما"۔

لیکن دوسرے تمام جانوراگر خطر ناک ہیں تو ان کا مارنا جائز اور کبھی واجب 

 گے تو پھر وه ذی سانپ اور بچھو کہ اگر تم اس کے شر سے بچ جاوہے، جیسے مو

ایمانی  تمہاراطرح ہے یا  ی ہی تمہاردوسرا بھی  اور دوسرے کے سراغ میں جائیں گے

یا انسانی بھائی ہے اس کا بھی دفاع کرنا خود کی طرح واجب ہے۔ مگر یہ کہ نہ کر 

  کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ تو سکو

جتنا تو اور اکساتا ہے  خطرناک نہیں ہے صرف تم کو اذیت کرتااور جو جانور 

تم بھی اس پر عرصہ  تو ہے تحمل کرو اور اگر عرصہ حیات تم پر تنگ کر دے ممکن

حیات تنگ کر دو۔ معمولی اذیت و اہانت سے اس کو اپنے پاس سے دور کر دو مگر یہ 

  دو۔ مار اسے آخر میں تو کہ مارنے کے عالوه کوئی چاره نہ ہو 

ہمیشہ یہ دھیان رہے کہ یہ کون سی جگہ ہے اور تم کس حال میں ہو،  یہ حرم 

امن الہی ہے اور تم حالت احرام میں ہو، صرف اپنے حال اور اپنی جان کی حفاظت کر 
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چوٹیاں یا اس کے  مثالً یہ کہ کسی جاندار کے حال یا جان پر ستم ڈھاو کہ  ہو نہسکتے 

جو تم سے کوئی سر و کار نہیں رکھتے اور اگر سر و مانند دوسرے جانور وه جانور 

لئے قابل تحمل ہے ان  تمہارےکار رکھتے بھی ہیں تو اپنے آذوقہ کے خاطر ہے اور 

  حق نہیں ہے مارنا تو دور کی بات ہے۔ تمہیںکو اذیت و آزار پہونچانے کا بھی 

یہاں پر بے آزاری کی مشق کرو، درس حاصل کرو، یہ مدرسہ ہے، خود کو 

منظم کرو، تاکہ بد سے بہتر ہو جاو انسان سے انسان تر ہو جاو نسناس کی خو سے باہر 

  آجاو اور زمره ناس میں شامل ہو جاو اے حرم میں احرام باندھنے والے۔

نہ تنہا بے آزار و کم آزار حیوانات یہاں تک کہ کتے اور گیدڑ، سانپ اور بچھو 

 یا بے خطر ہیں، تم بھی ان کے ساتھ  وغیره بھی تم سے کوئی سر و کار نہیں رکھتے

مل صلح و آشتی سے رہو، اس طرح سے کہ وه بھی تم سے بے آزاری کا سبق لیں کم

 درندے ی حکومت میں دی علیہ السالم کہم حضرت یعنی جس طرح آخری حکومت 

السباع" آدمیوں سے آدمی کی  کہلمباہم صلح و آشتی سے رہیں گے "تصطلح فی   بھی

  محرم حرم سب کے ساتھ محرم ہو جا۔ اے تو بھیتو خو لیں گے

کو مار  شہد کی مکھی صادق ؑ سے پوچھتے ہیں : ایک شخص نے ایک حضرت

مارا ہے۔  عمداً کہا:   ڈاال؟ فرمایا: اگر غلطی سے مارا ہے تو کوئی بات نہیں! میں نے

پنا دفاع کیا فرمایا: تھوڑا سا گندم کفاره دے۔ میں نے کہا: مجھ پر حملہ کیا اور میں نے ا

اور اس درمیان ماری گئی، فرمایا: جو حیوان بھی تم پر حملہ کرے اس کو مار دو، 

  طبیعتاً امام کی مراد وہاں ہے جہاں مار دینے کے عالوه کوئی چاره نہ ہو۔

گھر  تمہارےضرر مالی بھی ضرر جانی کے پیچھے دفاع کا مقتضی ہے کہ اگر 

 تے میں چوہے کی بل ہے اور یہ بے رحم چور جو بقدر ضرورت پر اکتفاء نہیں کر

، جس یں ہ ے اور ہر خشک و تر یہاں تک کہ سونا اور چاندی پر بھی ہاتھ صاف کر دیت

طرح سے چاہو اس کے شر کو دفع کر سکتے ہو اور مار دینے کے عالوه کوئی چاره 

  نہ ہو تو مار دو۔

احرام میں جانوروں کو مارنے یا بھگانے میں عام قاعده یہ ہے حرم میں یا حالت 

کہ تم کو یا تم جیسے کو جانی یا مالی نقصان پہونچائیں اور وه نقصان قابل تحمل نہ ہو 

ورنہ حق نہیں رکھتے کہ کسی حیوان کو قتل کر دو یا آزار پہونچاؤ جیسے وه سانپ جو 

کسی نمناک جگہ بچھو کہ کوئی نقصان سے مشہور ہے یا پانی کا سانپ یا  خانہ صاحب

اور اگر موذی ہو اگر چہ دوسروں کی نسبت بھی الزم ہے اس کے   نہیں پہونچاتی ہے

مال  تمہارےجان اور  تمہاریکیوں کہ دوسروں کی جان و مال بھی ؛شر کو دفع کرو 
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کے   زیارت خدا اور لوگوں کے گھر کی  اور تم   کی طرح محترم اور واجب الحفظ ہے

  کی حرمت کا بھی پاس و لحاظ رکھو۔لوگون خدا اور  لھذا ئے آئے ہول

  ۔ حرم کی گھاس کا اکھاڑنا:٣

حرم میں جو چیز بھی اگے اس کا اکھاڑنا اور کاٹنا ہر شخص پر محرم ہو یا غیر 

محرم حرام ہے اور محرم پر اور زیاده حرام ہے، مگر میوه اور سبزیجات وغیره کا 

ہر وه چیز جو کھانے کے لئے ہے اس لحاظ سے حرام نہیں ہے،  توڑنا اور اکھاڑنا اور 

یا کرایہ کے گھر میں یا ہر وه  مکہاسی طرح ہر وه گھاس جو تم نے خود لگائی ہے یا 

زمانۂ تصرف میں اگی ہے  تمہارےگھر جس میں حق تصرف اور سکونت رکھتے ہو، 

 –لئے  تمہارےصرف  –کہ اس کا بھی چننا اور توڑنا   یا تم نے بوئی اور لگائی ہے

جائز ہے، اور ان موارد کے عالوه کھانے والی سبزیوں کے عالوه دوسری نباتات کا 

اور حرم کی حد جیسا کہ گزرا چار فرسخ در چار فرسخ   کاٹنا یا اکھاڑنا جائز نہیں ہے

  )�×�ہے (

  اور اب چند مسائل:

جڑ سے  ۔ ایسا لگتا ہے کہ خشک و بے جان درخت اور نباتات جو ١مسئلہ 

بھی  خشک ہو گئی ہیں، نیز سر سبز درخت میں لگی ہوئی خشک ٹہنیاں اور لکڑیاں

ہے درختوں کے رشد  ممکناور بہت   استثنائی موارد سے ہیں کہ ان میں حیات نہیں ہے

کے لئے بھی نقصان ده ہوں۔ جیسا کہ شکستہ شاخوں اور گری ہوئی پتیوں کو بھی اٹھایا 

  جا سکتا ہے اگر چہ دوسرے نے گناه سے توڑا ہو۔

۔ وه درخت جس کی جڑ اور تنہ حرم میں اور شاخیں حرم کے باہر ہیں  ٢مسئلہ 

یا بر عکس حرم کے باہر کا حصہ بھی اس کے اندرونی حصہ کی طرح محترم ہے اور 

امان میں ہے ۔ حتی اگر کوئی حیوان حرم کے باہر کی شاخ یا تنے پر بیٹھا ہو اس کا 

علی سے مروی ہے کہ ایک درخت  رتحضشکار حرم کے باہر بھی حرام ہے، چنانچہ 

جس کا تنہ حرم میں اور اس کی شاخیں حرم کے باہر ہیں اور ایک پرنده حرم کی 

 توآپ نے ایک شخص اس پرنده کا شکار کرتا ہے اور بیرونی شاخ پر بیٹھا ہوا ہے

  ۔"نا واجب ہے اس شکار کا کفاره ادا کر تو حرم میں ہے جڑ درخت کی   فرمایا: اگر 

۔ اگر کسی شاخ یا درخت کو حرم میں یا حرم سے توڑ لے یا اکھاڑے،  ٣مسئلہ 

واجب ہے اس کو اسی جگہ واپس لوٹائے، محرم ہو یا نہ ہو ورنہ گناه  امکانبصورت 

  گار ہے اور اس کی قیمت ادا کرے۔
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۔ اگر معمول کے مطابق حرم کی گھاس کے اوپر راستہ چلے اور جانتا  �مسئلہ 

ٹوٹ جائے گا یا کٹ جائے گا، جائز اور یہی حکم ہے اگر اپنے  اس کا ایک حصہ کہ ہو

جانوار کو چرا گاه میں چرنے کے لئے بھیج دے لیکن خود گھاس کو ہاتھ نہ لگائے 

  ایسا کرنا حرام ہے۔ عمداً صرف خود اکھاڑنا اور 

رفتار کا حال جو  نقصان ده یہ تھا نباتات اور حیوانات کے ساتھ انسان کی بعض 

  زمره میں ہے اور اب انسان سے انسان کی جدال!جدال کے 

  ۔ انسان سے انسان کی جدال:�

ہر طرح کے - کلی طور پر "جدال" یعنی لڑائی جھگڑا آیہ محرمات سہ گانہ میں

ال “میں منع ہے  حرامجو کلی طور سے حالت ا” جدال“، حرام ہے، اور یہ - احرام میں 

میں منحصر نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ کمترین جدال ہے ” هللاور بلی و  هللاو 

اور اسی لحاظ سے بعض احادیث میں تفسیر کے   جدال کی بدترین قسم ہے،اور جھوٹ 

؛ ایک دوسرے کو ”سباب الرجل الرجل“عنوان سے جدال کہا گیا ہے،  اور کہیں کہیں 

ہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ فسوق کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اور یہیں سے ی  نا سزا کہنا، ا

کی کذب سے تفسیر انحصار کے معنی میں نہیں ہے بلکہ ایک معمولی نمونہ کا بیان 

ا   کہ  اور اسی طرح رفث کی ہم بستری سے تفسیر  ہمارے گریبانگیر ہے نوعاً ہے جو 

چیزوں کو رفث و فسوق و جدال شامل ہیں ان چیزوں میں سے کچھ نمونوں کا   سبن 

  ہے۔بیان 

نے جس مجادلہ اور نزاع کو منع کیا ہے خواه قسم پر ” ال جدال“ اصوالً اور 

یا قسم پر مشتمل نہ ہو کہ بد زبانی ۔ نا  –ایسا ہے: جھوٹ یا سچ  نوعاً کہ  - مشتمل ہو، 

تمام الفاظ و اعمال و اشارات  یسے سزا۔ بیہوده گوئی۔ تہمت، غیبت۔ استہزاء۔ اہانت اور ا

سے ” ال جدال“شامل ہیں۔ بلکہ اس سب کو پسندیده اور جدال ہوں  جو نا تحریریں اور 

جدال بر حق کو بھی منع کیا ہےکجا جدال نا حق ، کہ اگر بر حق ہو اور اثبات حق کے 

لئے ہو اور راه حق و صواب سے ہو، حالت احرام میں حرام ہے مگر یہ کہ مجبور ہو 

  جاؤ، کجا باطل اور ناروا۔

سچی اور بر حق قسم ہو تو بھی حرام ہے اور اگر ” هللاو بلی و  هللاال و “اگر  مثالً 

پہلی  تو تین مرتبہ تکرار ہو جائے ایک گوسفند کفاره ہے، اور اسی طرح اگر جھوٹی ہو

  ہی مرتبہ میں ایک گوسفند اور اس سے زیاده گائے اور اس کے بعد اونٹ۔

 ہوں یا  ت حالل جنسی کام یا اس کے مقدما –جیسا کہ رفث کے بیان میں گزرا 

درمیان تنہا فسوق ہے جو ہمیشہ حرام اور کےاور اس  حرام حالت احرام میں منع ہیں
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 خصوصاً ہے تم اس وقت محرم ہو، اس کی حرمت شدید تر ه و جاتی  حالت احرام میں 

 صلح مطلق ہونا چاہئے یہاں تک کہ نباتات اور حیوانات کہ ساتھ تمہیںاگر حرم میں ہو، 

ساتھ ملک حج میں ہے۔ پھر کس طرح  تمہارےوه انسان جو  خصوصاً سان، ان چہ جائیکہ

اور کیسے اس سے جدال کرتے ہو، نا سزا کہتے ہو، یہاں بھی! بس کرو! ہوش میں آؤ، 

و صفا اور صلح و وفا کا سبق حاصل کرو، تاکہ ہمیشہ سالم و  صلح  مدرسہ احرام میں 

  صالح  رہو۔

  ئل:اور اب جدال کے حوالے سے چند مسا

لیکن اگر مقام ،نزاع کے بغیر نہ جدال ہے اور نہ حرام ہے  ،۔ سچی قسم ١مسئلہ 

حرام ہے اور تیسری بار میں کفاره ہے، لیکن جھوٹی قسم حالت جدال  توجدال میں ہو

بھی ہے اور جدال ” فسوق“ہانت سے متعلق ہو یا نہ ہو،  ا میں ہو یا نہ ہو، دوسرے کی

  ہے۔ بھی ے اور اس پر کفارهاور ہر صورت میں حرام ہ بھی

عربی یا  –معین زبان کوئی ۔ مطلق جدال میں، اگر چہ قسم کی طرح ہو، ٢مسئلہ 

اشاره اور عمل  بلکہ زبان میں منحصر نہیں ہے اصالً شرط نہیں ہے، بلکہ -  غیر عربی 

  ہے۔ ممکن سے بھی 

اور بلی  هللاال و “۔ جیسا کہ گزرا "جدال" جو محرمات احرام سے ہے،  ٣مسئلہ 

میں منحصر نہیں ہے کیوں کہ کبھی قسم ہے اور جدال نہیں ہے اور کبھی جدال ”  هللاو 

اور کبھی قسم بھی ہے اور جدال بھی، خواه قسم سچی ہو یا جھوٹی  ہے اور قسم نہیں ہے

بر  –فسوق کو کذب میں منحصر کرنے کی طرح  –اور جدال کو قسم میں منحصر کرنا 

  خالف آیہ مبارکہ ہے۔

۔ اس جدال میں جو قسم کے ہمراه ہے تنہا خدا کے کسی نام کی قسم  �مسئلہ 

میں منحصر نہیں ہے بلکہ رحمن، رحیم، خالق، رازق اور اس ” هللا“کافی ہے، اور 

جیسے دوسرے نام جو خدا سے مخصوص ہیں وه بھی حکم قسم رکھتے ہیں اور حدیث 

 اظر پر ن” هللا“کے نام سے"، صرف اسم   هللا؛ "قسم نہیں ہے  مگر ” ا�ال حلف اال ب“

بلکہ خدا کے ناموں میں سے کوئی بھی نام ہو خدا کی قسم ہوگی، جیسا کہ  ہے، نہیں 

  تمام احکام قسم میں بھی ایسا ہی ہے۔

  ۔کفاره جدال بعض اقسام جدال سے مخصوص ہے نہ تمام اقسام جدال ۵مسئلہ 

باب  نوعاً شاید اس وجہ سے بھی  ہے اورکے ساتھ  قسم  اور ان میں سے ایک جدال

 اصوالً لیکن کفاره کی بحث اور یہ کہ ،احرام میں جدال کو قسم سے تفسیر کیا گیا ہے 

  جدا ہے۔،جدال محرمات احرام سے ہے 
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۔ سچی قسم مقام اثبات حق میں یا کسی مومن یا کسی جگہ کے احترام  ٦مسئلہ 

ہو نہ حرام ہے اور نہ مستلزم کفاره  دو مرتبہ سے زیادهہو میں اگر چہ حالت احرام میں 

ہے۔ بلکہ کبھی کبھی مورد شہادت کی طرح واجب ہے لیکن غیر ضروری موارد میں 

  ہے۔بھی جدال ہو سب حرام ہے اور دو مرتبہ سے زیاده موجب کفاره  راگ

  ۔ اسلحہ (ہتھیار) ساتھ رکھنا:۵

میں لباس اے محرم سالح کے بجائے صالح اپنے ساتھ رکھ، زمین صلح و صفا 

  جنگ کیوں پہن رہا ہے۔

 خواه جو بات احادیث سے ظاہر ہوتی ہے یہ ہے کہ ہر طرح کے جنگی وسائل

ہمراه رکھنا حرم اور حالت احرام میں حرام  اپنے یا پنہاںہوں  آشکارا ، یا گرم  ہوں سرد

جنگی لباس پہننا جو نمایاں بھی ہے اور خطر ناک  بھی، مگر یہ کہ یہ  چہ جایئکہ ہے،

حرم امن الہی بھی نا امن ہو جائے کہ تنہا جان یا مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کے 

طور پر  خفیہ لئے اور سب سے اہم دین کی حفاظت کے لئے بقدر ضرورت وه بھی 

  مناسب اسلحہ اپنے ہمراه رکھ سکتے ہو، نہ یہ کہ لباس جنگ پہنو۔

میں اسلحہ لے کر داخل حرم  اصوالً ظاہر ہوتا ہے کہ  ہی سے ایسا ز حسنہ حری

روں کے لئے، فسازوار اور مصرف  اور نہ   حالت احرام میں خصوصاً ہونا حرام ہے، 

رکھنا چاہئے مگر  نہیں بلکہ حرم کے احترام میں نیز حالت احرام میں اسلحہ ہمراه

  ضرورت کے لئے کہ منجملہ امن کی حفاظت ہے اور وہی مقصود بھی ہے۔

حیوان اور انسان سے یہاں تک کہ ہتھیار ،بات یہاں تک دوسروں سے جدال: ن

ہمراه رکھنا جو خوف ناک ہے اور جدال کا اعالن ، جو سر احرام میں بھی حرام ہے 

  اور فقہ احرام میں بھی حرام ہے۔

اور اب خود اپنے سے جدال کہ دانت نکلوانا، بدن سے خون نکالنا، بدن سے بال 

  پہونچانا اور اب جو مورد نص ہے:نوچنا اور بدن کو کسی بھی طرح کی تکلیف 

  ۔ دانت کھینچنا٦

دانت کھینچنا اس صورت میں محرم کے لئے  حرام ہے کہ خون بھی  ظاہراً 

سوائے ضروری موارد توبھی نکلے، لیکن احتیاط واجب ہے کہ اگر خون بھی نہ نکلے 

  کے دانت نہ کھینچے۔

  ۔ بدن سے خون نکالنا�
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طرح اور جس مقصد سے بھی ہو حرام کلی طور پر بدن سے خون نکالنا جس 

الئے یا کوئی اور کام کرےاور جانتا  ہے کہ خون باہر نکلے جکھ اور اگر بدن کو  ہے

 اگر چہ اس کا مقصد خون نکالنا نہ ہو مگر یہ کہ نا دانستہ  ہے گا تو یہ بھی حرام 

  خونی ہو جائے کہ طبیعتاً حرام نہیں ہے۔طورپر

ایک مورد ضرورت کہ رگ کھلوانا یا سوئی لگوانا  یہاں پر دو مورد مستثنی ہیں:

یا خون لینا وغیره ضروری ہے اور اس میں احرام سے باہر آنے تک کی تاخیر میں یا 

جان کا خطره ہے یا بیماری کا باعث ہے یا بیماری کی شدت کا باعث ہے یا نا قابل 

کے بغیر نماز یا اس پر صبر نہیں کیا جا سکتا، یا اس  نوعاً تحمل ہے اس طرح سے کہ 

کوئی دوسرا واجب انجام نہیں دیا جا سکتا، یا فعل حرام پر مجبور ہوگا، کہ کلی طور پر 

ون کے باہر نکالنے کو حالت احرام خبدن سے میں رت شرعی یا عرفی اور عادیضرو

  میں رفع ضرورت کے بقدر جائز ٹھہراتی ہے۔

خون آنا ہے، جیسے  ہم ذاس کا ال نوعاً دوسرے وه کام جو مستحب ہیں اور 

اور مسواک   دانتوں میں اور اس کے مسوڑھے میں جو سست ہو گیا ہے مسواک کرنا

جائز ہے، جیسا تو بھی  کرنے سے خون آتا ہےکہ اگر خون آنے کا علم بھی رکھتا ہے 

کہ امام صادق ؑ سے سوال ہوتا ہے: محرم مسواک کرے؟ فرمایا: ہاں۔ پوچھا گیا: اگر 

جو کام  کہ ایسا لگتا ہے اور اس سے فرمایا: ہاں۔ مسواک سنت ہے خون نکلے تب بھی؟

  سنت ہو اگر چہ خون نکلنے کا علم ہو تب بھی جائز ہے۔

یہ اس صورت میں ہے کہ ترک مسواک حالت احرام میں موجب  ظاہراً لیکن 

میں ڈال سکتا ہو اور تاخیر کہ اگر مسواک کو احرام سے باہر آنے تک   ترک سنت ہو

بھی نہ ہو، ہمارے زمانے کی طرح کہ کبھی حالت احرام دو تین گھنٹہ سے ترک سنت 

یہاں مسواک کرنا کہ کون آور ہو مشکل ہے اور احتیاط  ظاہراً زیاده طوالنی نہیں ہوتی، 

واجب یہ ہے کہ ترک ہو، مگر یہ کہ مسواک کے استحباب کا وقت مخصوص ہو، 

بے اشکال ہے کیوں کہ  ظاہراً ہ جیسے وضو، نماز، سونے اور کھانے کے اوقات میں ک

اخبار صحیحہ اس حوالے سے متعارض ہیں نتیجہ میں اس کا حرام ہونا مشکوک ہے 

 اور عمومی قاعده کی رو سے حلیت کا حکم لگے گا۔

  ۔  بدن سے بال اکھاڑنا اور صاف کرنا٨

بر طرف اور جدا کرنا ، بدن کے کسی حصہ کسی بھی طرح کے بال کو بدن سے

بھی وسیلہ اور کسی بھی طرح سے ہو یہ حالت احرام میں حرام ہے، خواه سے ، کسی 

کم یا زیاده ، اکھاڑنا یا تراشنا یا کاٹنا، مگر حالت ضرورت میں اور بقدر رفع حاجت ، 
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اصولی  کیوں کہ؛ مگر یہ کہ العلمی یا سہو و نسیان کی وجہ سے یا بال اختیار ہو جائے

ا عمد کی صورت میں ہے اور تو اے محرم اپنے تنہکی حرمت  طور پر محرمات احرام 

تن یا سر و صورت سےبال کیوں صاف کر رہا ہے؟ خوبصورتی اور خودسازی کیلئے 

کہ اور خود کو ویران کر کے   اور خدا سازی ہے موت  مصنوعی   ؟ کہ حالت احرام 

  ئے۔آ کو یاد  تیرا خدا تجھ ہکو بھول جا تا کود خدا از سر نو تیری تعمیر کرے ، خ

اور کبھی اس خیال سے کہ اس راه میں   زار پہونچانا چاہتا ہےآیا یہ کہ خود کو ا

خود کو عذاب دینا چاہیئے تا کہ گذشتہ گناہوں کی تالفی ہو سکے؟ یہ بھی حرام ہے، 

زار پہونچاؤ اور نہ آزاری ہے، نہ خود کو اآحالت احرام حالت تمرین بے ا کیوں کہ

زار نہ پہونچاؤ انسان تو دور کی آاور حیوانات کو بھی ا دوسروں کو یہاں تک کہ نبات

خود پر بھی رحم نہیں کر رہے ہو دوسروں کےساتھ کیا برتاؤ کرو   اور تم جو   بات ہے

  گے؟

سے ہرگز بال نہ اکھاڑ، خود کہ  دوسرے کے جسم سے اور کسی  جسم نہ اپنے 

ا ور تم  ہونا چاہیئے نہیں وز محرم ہو اور دوسرا خواه محرم ہو یا نہ ہو ہرگز سر مو تجا

کہ ابھی محرم ہو اور تقصیر بھی نہیں کی ہے حق نہیں رکھتےہو کہ کسی دوسرے 

محرم کی تقصیر کرو ، اس کے بال یاناخن کاٹودر حالیکہ اس پر واجب ہےلیکن تم پر 

نہ پہونچانےکی تمرین کی حالت  اذیت ابھی محرم ہو اور کسی کو کیوں کہحرام ہے 

رائش آاں تک کہ زینت نہ کرنے کی تمرین کر رہے ہو، خواه تقسیر آزار ہو یا امیں ہو یہ

ہے چکا آ یا وه شخص جو احرام سے باہر   ، چھوڑ دو محرم خود اپنی تقصیر کرے

اس نے کے بعد آ احرام سے باہر  مدرسہ یہاں پر اس کی مدد ہے لیکن کہ کیوں

  پہلے نہیں ۔سے

یا  سہواً اور بال ضرورت ہو ،کہ اگر  ا عمدیہاں پر بھی بال صاف کرنا اگر 

یا شانہ کر نے   اکھاڑ لیا ، یا سر اور بدن پر ہاتھ پھیرنے یا بدن ملنے طور پرنادانستہ 

میں ۔ کہ طبیعتا زینت نہ ہو ۔ یہاں پر بھی حرام نہیں ہے  کے ضمن اور صابن لگانے
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یں بال خود بخود اکھڑ جانو کہ یہ عمل بجا النے م  عمومی نہیں ہے، مگر یہ کیوں کہ

  بہ عمد اور حرام ہے۔ش جائیں گے کہ

ٹھ محرمات احرام بیان ہوئے ہیں اور اب" ال آ یہاں تک کہ جدا ل کے پرتو  میں 

کی  وںسے لے کر اس کے مقدمات اور تمام شہوتشہوتوں جنسی   رفث " کے پرتو میں

بیشتر محرمات احرام بھی یہیں پر ہیں اور اس کے بعد "ال  کیوں کہگفتگو کریں گے 

  فسوق "۔

  ۔ نزدیکی کرنا۔٩

)جو محرمات احرام کے صف اول ہے عمل  گندگی پھیالنا اورنا پسندیده "رفث"(

حالل  سےکہ پہلے ہو میں ہےاس میں قدر مسلم نزدیکی کرنا خواه اپنی بیوی کے ساتھ

ساتھ! یا مردوں! یا حیوان کےساتھ کہ ہمیشہ حرام بقیہ عورتوں کے ا�تھی خواه نعوذ ب

ہے اور اس وقت احرام اور حرم کے احترام میں اور زیاده حرام ہے، دوگانہ حرام 

کہ"رفث"کے عالوه "فسوق"بھی ہے، اور جدال بھی اس بیچ ہو جائے کہ طرف مقابل 

ر کل مال راضی نہ ہو اور عمل اصرار اور نزاع سے انجام پائے سہ گانہ حرام ہے او

  کر اصول محرمات احرام ہے۔

"رفث" روایات میں صرف عورتوں سے نزدیکی کرنے کو کہا گیا ہےلیکن یہ 

تفسیر معنی نہیں ہے بلکہ "رفث" کی ایک معمولی فرد کی تفسیر ہے ہے جو نوعی 

اور بیوی سے نزدیکی جو پہلے عورت  تمہاریاعتبار سے مورد ابتالء ہے اور جب 

اس وقت ممنوع اور حرام ہے دوسری عورتوں سے نزدیکی یا مردوں لیکن  تھی  حالل

اور حیوانات سے نزدیکی کا حال بخوبی روشن ہے اور یہیں سے سمجھتے ہیں کہ 

"رفث" پہلے درجہ میں مردوں سے نزدیکی ہے اور اس کے بعد عورتوں سے اور اس 

رفی لحاظ صرف ع آخریخر میں اپنی عورت سے کہ یہ آ کے بعد حیوانات سے اور 

اور وه تینوں   ہے اور اب شرعی لحاظ سے بھی حرام ہےاور ناپسندیده سے رکیک 

  عرفی اور شرعی دونوں لحاظ سے حرام ہیں اور اس وقت اور زیاده حرام ہیں۔
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اپنی بیوی کے ساتھ نزدیکی کرنے میں ایک اونٹ کفاره ہے ،  تمہاریپس اگر 

اور اسی طرح بیوی کے اپنے مرد سے نزدیکی میں ، دوسرے صورت میں کہ"رفث" 

  ۔ وگاکے عالوه فسوق بھی ہے، کم سے کم وہی ایک اونٹ کفاره ہ

  ۔ از روئے شہوت بدن کو ملنا اور سہالنا :١٠

کفاره ایک  اس کاہے،  مقدمہ ں سے ایکمقدمات می کے اور یہ خود بھی نزدیکی

حرام نہیں ہے اور کفاره بھی نہیں توگوسفندہے، لیکن اگر شہوت کی نگاه سے نہ ہو 

  ہے۔

اگر حالت احرام  کیوں کہاور یہ بدن مالی ، انسان یا حیوان میں منحصر نہیں ہے 

میں خوبصورت عورت کے عکس یا کسی بھی خوبصورت چیز کو لمس کرو اور لذت 

اور ہر چیز کہ  ہ ماور کفاره رکھتا ہے ، عکس ومجس  حرام ہے تو بھی  صل کرو حا

 روایت میں جو   اور   محرمات سے ہےوالےبدن مالی کے قابل ہو حریم احرام میں کفارہ

اس لحاظ سے ہے کہ غیر عورت چندان مبتال نہیں ہے  وهیا ہےآذکراکعورت صرف 

  "والعاقل تکفیہ االشارة"۔

  شہوت چومنا اور بوسہ لینا:۔ از روئے ١١

روایات میں صرف عورت  کا چومنا بطور مطلق عنوان ہوا ہےاور طبیعی طور 

پر جنس لطیف کو چومنا شہوت سے خالی نہیں ہےمگر یہ کہ اس قدر بوڑھی اور بد 

اس کو دیکھ سکتے ہویا چوم سکتے ہو کہ رنجیده خاطر  هللاصرف قربۃ الی  ہو کہحال 

بے  ظاہراً اور یہ خود اس کے بارے میں اظہار محبت ہو کہ اس صورت میں   نہ ہو

  اشکال ہے اور کل مال کر چومنا تین مراحل سے خالی نہیں ہے :

کتا ، جیسے ماں، بہن ہوسبھی نہیں  تشہوت کے بغیر ہے اور از روئے شہو۔ ١

و چکی ہے اور اور بقیہ محارم یا اپنی بیوی کو بوسہ لینا جو بوڑھی اور کمر خمیده ہ
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حالل ہے اور کفاره بھی نہیں   یا ایمانی بھائیوں کا بوسہ لینا   شہوت کے الئق نہیں ہے

  ہے۔

خوبصورت  هللا۔ شہوت کےساتھ ہے جیسے جوان عورتوں کو بوسہ لینا یا معاذ ٢

ض شہوت ہوا اور بس!کہ ایک اونٹ کفاره ہے خواه جنب ہو غر لڑکوں کو بوسہ لینا کہ 

  یا نہ ہو۔

قصد شہوت نہیں ہے لیکن طبیعتا شہوت کے بغیر بھی نہیں ہو سکتا بہت  ۔٣

شہوت عمل شہوانی پر جاری  قشاور خواه نخواه ن  نہیں ہے ا سارے موارد میں قصد

ہے،جیسے نصف جوان اور نصف خوبصورت کو بوسہ لینا کہ معموال نہ قصد شہوت 

اور کفاره ایک گوسفند ہے  شہوت سے خالی ہے، یہاں پر بھی حرام ہےہی   ہے اور نہ 

شہوت ہو کہ اپنی خوبصورت بہن کو  قصد،لیکن اگر پہلی صورت میں بوسہ شہوانی یا ب

اس طرح بوسہ لو ، یہ خود محرمات میں سر فہرست ہے اس کا کفاره بھی کم سے کم 

  وہی ایک اونٹ ہے 

لیکن مسلمان انسان ، اگر چہ ضعیف ترین درجات ایمان میں ہو، وه بھی اس 

  کرے گا نہیں حالت احرام میں طبیعتا اس طرح کا انسانیت اور فطرت سے دور عمل

وال محارم جیسے ص اور چونکہ روئے سخن مرد مسلمان ہے ،کہا جا سکتا ہے کہ ا

اور اسی طرح مردوں کا بوسہ لینا یا ہر   ماں، بہن، پھوپھی اور خالہ وغیره کو بوسہ لینا

نہیں ہے ، یہ سب حالل ہے اور کفاره بھی نہیں  شخص اور ہر چیز جو شہوت کا باعث

  ہے

حالت اصالً اور اسی طرح ہے اپنی بوڑھی کمر خمیده عورت کا بوسہ لینا کہ 

زنانگی فراموش ہو چکی ہے ، نہ تنہا حالت احرام میں اس کا بوسہ لینا حرام نہیں ہے 

  مستحب ہے هللاکہ بسا اوقات قربۃ الی 

بیوی  تمہاریاگر  کیوں کہصرف مردوں میں منحصر نہیں ہے ، بوسہ حرام   

وسہ لے وه بھی حرام ہے اور اس پر ں بحالت احرام می تمہارےاپنے حالت احرام میں یا 
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کہ اگر   بھی کفاره ہے، اور اس میں بھی منحصر نہیں ہے کہ بوسہ لینے واال محرم ہو 

اس طرح سے بوسہ لو، جیسا کہ تم محرم نہیں ہو اور اپنے محرم شوہر یا بیوی کو 

  گزرا حرام ہے اور ایک گوسفند یا ایک گائے کفاره ہے

  ۔ شہوت کی نگاه سے بیوی یا ۔۔۔ کو دیکھنا :١٢

ہے کہ یا "رفث"  مقدمہ کا یہ بھی اس حساب سے کہ شہوترانی ہے اور نزدیکی

پر سرےدو ایک   ہے یا حاشیہ "رفث" میں شمار ہے ،حالت احرام میں میاں اور بیوی

  دوسروں کو شہوت کی نظر سے دیکھنا کہ " واویال"۔ ینچہ جایئکہ حرام ہ

  ۔ استمناء منی باہر نکالنا:١٣

اور یہ خود رفث بلکہ رفث کی جڑ اور بنیاد ہے کہ احرام سے پہلے بھی تنہا 

اور اس وقت یہ بھی حرام ہے کجا یہ   غیر ماه رمضان میں یا اپنی بیوی سے حالل تھا

ع طریقہ سے ہو ، جیسے عورتوں سے عشق بازی کرنا، یا خود اپنے سے کہ نا مشرو

  کی طرح ہے کے حکم  نزدیکی    عموما  اور اس کا حکم  یا لڑکوں سے

یا شہوت انگیز عکس کو  رهہچ یا  میہاں تک کہ اگر جانتے ہو کہ فالں فیل

ایسا تو کرنے سےجنب ہو جاؤ گے ہ کا مطالع  بعض شہوت خیزحاالت سے یادیکھنے 

جنسی  حرام ہے، حتی اگر بعض رسالہ عملیہ کا مطالعہ جو بعض زنانہ اور مردانہ کرنا

نتیجہ میں منی نے کا سبب ہواور حالت شہوت پیدا ہو  ، وظائف کی تشریح کرتا ہے 

  حرام اور موجب کفاره ہے ۔تو یہ بھی  خارج ہوجا ئے 

  ۔ عقد نکاح:١۴

شہوت جنسی میں ہم  کی ساری ساریتمام باتوں کے گزرنے کے بعد کہ  ان

عقد  اگرہے، ااوران میں اختالف صرف اصل اور فرع  اور متن وحاشیہ ک  ہنگ ہیں آ

وه بھی حرام ہے، اگر چہ ان میں سے کوئی بھی کام کرے تویہ زمین ہموار بھی  نکاح 

  نہ کرو ،کیونہ خود عقد نکاح از ورئے شہوت اور شہوت جنسی تک پہنچنے کے لئے
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محرم پر ،احرام  آیہور تمام اقسام شہوت مشمول جملہ"رفث" ہیں جو بنص ا  ہے ہی

  حرام ہیں

 ہناتم کہ محرم ہو صرف حق کے محرم ہو اور تم کو نامحرموں سے دور ر

چاہیئے نہ یہ کہ دوسروں کے ساتھ محرم ہو جاؤ، وه بھی محرم شہوت ، اس وقت 

رابطہ کو  تمامخدا کے عالوه  ہ صرف خدا سے ہو نا چاہیئے، اتصال اور رابطتمہارا

توڑ دینا چاہیئےغیر خدا کو اپنے حافظہ ذہن سے مٹا دو، مگر یہ کہ خلق کی مصلحت 

ا ور جدائی کی حالت  ، تم اس وقت غیر خدا سے فاصلہوکے لئے ہو اور امر حق سے ہ

  ؟پھر کس  طرح سے وسیلہ وصل وه بھی شہوترانی فراہم کر رہے ہوہو میں 

ہو، کسی دوسرے کے نامزد نہ ہو اپنے لئے اختیار نہ کرو، خود حق کے نامزد 

سے،  کو ہر خودی اور خود خواہی سے خالی کرو،شہوت سے راحت، اپنی شخصیت

اور ہر چیز سے خود کو خالی کرو، تاکہ صفا ونور سے پر ہو، تاکہ قرب حق کے الئق 

اور جو خود   جو حق سے نزدیک ہیں وه خود اور خودی سے دور ہیں کیوں کہہو ، 

اور تم کو تو خود سے بھی دور ہونا چاہیئے پھر  ہیں نزدیک   خدا سے وه سے دور ہیں 

 تمہارےکس طرح سے دوسرے کو خود سے وابستہ کرتے ہو، عقد نکاح اس وقت خود 

لئے اور دوسروں کے لئے حرام ہے نہ دائم اور نہ موقت، یہاں تک کہ عقد کی شہادت 

  دینی ہو، کہ شاہد عقد ہو یا اپنی جگہ شہادت دو بھی، شہادت لینی ہو یا

حرام نہیں ہے، باوجودیکہ خدا  توحالت احرام میں طالق اگر بے انصافی نہ ہو

کے نزدیک سب سے ناپسند چیز طالق ہے، لیکن عقد جو خود اہم ترین سنت اور 

ا نی تمام قسموں کے ساتھ حرام ہے، غیر خدا سے جدائی اور خد، اپ مستحبات سے ہے

  سے اتصال وقرب کی حالت!

واستگاری کرے، خبیوی یا شوہر کرے ، یا  کلی طور پر محرم پر حرام ہے کہ

تک کہ غیر محرم کو بھی حق نہیں ہے کہ  یہاں  کے لئے خود اپنے لئے یا دوسروں

کہ نکاح کی   بیوی یا شوہر کو خود اپنے لئے یا دوسروں کے لئے انتخاب کرے 
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عقد  نامحرم سے  زنا اور  ستر ہونے کی صورت میںصورت میں باطل اور ہم ب

، بلکہ حرام ابدی ہونے کا موجب ہےاور یہاں پر چند  طرحہے پہلے کی کرنےسے

  مسائل ہیں:

محرم کےلئے عقد کریں اور  کا ۔  اگر محرم یا غیر محرم کسی عورت١مسئلہ: 

ن اگر عقد کرنے اگر ال علمی میں ایسا ہوا ہے کوئی بات نہیں، لیک تونزدیکی حاصل ہو

 ےہ ں،  ایک اونت کفارہو واال اور شوہر جانتے ہوں کہ حرام ہے خواه محرم ہوں یا نہ 

اس کا کفاره بھی  تواور اگر عورت بھی حالت احرام میں ہو اور جانتی ہو کہ حرام ہے

یہ عقد از لحاظ احرام شوہر  اور اگر عورت محرم نہ ہو اور جانتی وه کہ  ایک اونٹ ہے

عاقد یا شوہر یا  کیوں کہعاقد حرام ہے ، اس صورت میں بھی ایک اونٹ کفاره ہے،یا 

عوت تینوں میں سے کسی ایک کا جاننا بھی کافی ہے کہ کفاره اس پر واجب ہو جائے 

خواه خود محرم ہوں یا نہ ہوں ان تینوں میں سے کسی ایک کا محرم ہونا حرمت عقد 

  میں کافی ہے

اگر   - ت یا عورہو، خواه مرد - ام میں شادی کرے۔ جو شخص حالت احر٢مسئلہ

اور ہمیشہ کیلئے اس پر حرام  نا واجب ہے جدا ہوفورا اس سے   حرام ہے  معلوم تھا کہ

اور اگر نہیں جانتا تھا کہ   ہے مہبھی اس کے ذ مہر اور دخول کی صورت میں  ہے

چاہے تو د بع اور احرام سے خارج ہونے کے ہو جائےحرام ہے فی الوقت اس سے جدا 

اور یہاں پر عقد دائم اور منقطع کے درمیان   عقد جدید کے ذریعہ اس سے شادی کرے

  کوئی فرق نہیں ہے

جو عورت عده طالق رجعی میں ہے حالت احرام میں اس کی  ظاہراً ۔٣مسئلہ

طرف رجوع کرنا جائز ہے کہ اس طرح رجوع کرے کہ حالت احرام میں حرام نہ ہو ، 

شہوت سے اس کو لمس کرے، بلکہ   اور نہدیکھے ، اس کوہوت سے نہ بوسہ لے نہ ش

ساتھ پھر سے زندگی شروع  تمہارےیا ہوں، آ طرف لوٹ  تمہاریصرف کہے کہ میں 

اور حتی المقدور واجب ہے کہ عده اقی رہنے کی صورت میں احرام سے  کر رہا ہوں 
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تاخیر ہونے کی خارج ہونے کے بعد رجوع کرے مگر یہ کہ احتمال عقالئی دے کہ 

  ۔منصرف اور اپنے اراده سے پھر جائے گا  صورت میں

صحیح ہے کہ رجوع عده میں نکاح کے حکم میں ہے لیکن احادیث منع نے 

 اور پھر م ظاہر ابتداء نکاح ہےنہ رجوع نکاح اس کاصرف عقد نکاح سے روکا ہے کہ 

نہا رجوع اور یہ کہ ت خصوصاً رجوع کی مصلحت سے زیاده ہے میں  ؒصحت نکاح عده

 مکانحتی االمیں  صورتبس، لیکن اس کے با وجود عده کی مدت باقی ہونے کی 

  ۔نے کے بعد انجام دےآ رجوع کی حالت کو احرام سے باہر 

۔ اجازه عقد فضولی جو احرام سے پہلے ہوا ہے ، حالت احرام میں حرام ۴مسئلہ

ہے، ونیز عقد فضولی جو حالت احرام میں بھی نہیں ہے اس کی اجازت احرام کے بعد 

عقد اصولی اعتبار سے صیغہ اور رضایت سے مرکب ہے ، اس  کیوں کہبے اثر ہے، 

 اور عقد  حرام ہے اور باطل توہورضایت کے ساتھ حالت احرام میں  ،وقت اگر عقد

رضایت کے بغیر  ۔فضولی۔حالت احرام میں ہو گرچہ حرام نہیں ہے لیکن ا سکی ،

نے کے بعد بے اثر ہےاور مزید توضیح آ اجازت حالت احرام میں اور احرام سے باہر 

  کے لئے:

حالت احرام میں ہے یا نہیں ، حالت   - یعنی رضایت کے ساتھ - یا عقد اصلی،

اور اگر عقد فضولی۔ بے رضایت۔ احرام سے  حرام اور بے اثر ہے م میں بہر حالاحرا

پہلے ہو ، اس کی اجازت زن وشوہر میں سے کسی ایک کی طرف یا ان دو میں سے 

ا  کسی ایک کے ولی کی طرف سے حالت احرام میں، جیسے کہ ان کی اجازت حالت

بے اثر ہے اگر چہ  بھیے کے بعدنآ احرام سے باہر   ہے، اوربے اثر  حرام میں حرام 

اصولی طور پر نکاح کے لئے ہر مثبت عمل حالت احرام میں  کیوں کہ،  ہو حرام نہ

ام میں ، اس کا ہونا رحالت اح ، حرام یا بے اثر ہے، پس عقد خواه اصلی ہو یا فضولی 

میں بھی حالت احرام اجازت  اور خود اصلی  اور اجازه فضولی  بر ہےارب اور نہ ہونا 

  ۔حرام ہے
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اور نہ غیر محرم کے لئے۔عقدنکاح  لئے ۔شخص محرم ۔ نہ محرم کے۵مسئلہ

کیا محرم  کے لئے نہ گواه ہو سکتا ہے نہ گواہی دے سکتا ہےاور روایت میں ہے کہ

نہیں ! اسی ہرگز غیر محرم کوکسی  شکار کیلئےراہنمائی کرنے کا حق رکھتا ہے ؟

گواه ہو ، نہ محرم غیر محرم کےلئے  وهلئے عقد نکاح کے  ہکطرح حق نہیں رکھتا 

  ۔اور نہ غیر محرم محرم کے لئے    

یہ سب  اور عقد نکاح  یہ چھ: نزدیکی، استمناء،  چومنا، ، نگاه کرنا، لمس کرنا

جنسی اور شہوانی رابطہ ہیں اور سب متن"رفث"یا حاشیہ "رفث" برے شہوانی کام میں 

ں سےتم کو خدا سے غافل جہتو ات جو تمام شمار ہوتے ہیں ، اس کے بعد تمام شہو

ا ور زنا پروری اور راحت ی بناتے ہیں اور اپنے میں مشغول کرتے ہیں،یا خود خواہ

  حاشیہ ہیں ۔ آخریکا تعلق بھی گروه"رفث"سے ہے اور رفث کا  ہیں انطلبی 

  ۔ زینت کرنا١٥

میں حرام ت احرام الزینت کرنا: عورت یا مرد کا خود کو سنوارنا اور سجانا ح

، خوبصورت انگوٹھی ہو یا خوبصورت گھڑی ، ہار ہو یا دست بند  لباس  یا ہو جسم ہے۔

یا کوئی اور زینت کی چیز جیسے ڈاڑھی اور بال یا گیسو میں شانہ کرنا اور مرتب 

ود کو سنوارنے خ اور اسی طرح زینت اور   کرنا، لب یا آنکھ یا صورت کو رنگین کرنا

  اور اب چند مسائل: کے لئے آئینہ دیکھنا

حالت احرام میں زینت کا  مخصوص  کہ وه حق نہیں رکھتییہ ۔ عورت ١مسئلہ 

لباس پہنے، خواه جنس زینت کے لحاظ سے ہو یا سالئی اور شکل کے لحاظ سے ہو، 

صرف تو ہو  کا سبب توجہ  وه بھی اگر   مگر روز مره کے پہننے کا معمولی لباس

اور اس کی توضیح یہ  نا واجب ہے  ے شوہر سے بھی چھپااپن      بلکہ حرام نہیں ہے 

  : ہے 

جائز ہے اور  ،نہیں ہے کے لئے زینت اصالً ۔ عادی اور معمولی لباس جو ١

  چھپانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔
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۔ زینت کا  مخصوص لباس جو ہمیشہ پہننے کا نہیں ہے بالکل سے حالت احرام ٢

، خواه شوہر یا کوئی دوسرا دیکھے یا نہ کرے یا نہ کرے میں حرام ہے خواه آشکار

  ایسے لباس کا پہننا اس حال میں حرام ہے۔ اصالً دیکھے کیوں کہ 

۔ ہمیشگی کا لباس جو زینت ہے: ہمیشہ پہننے کا ہے اور زینت ہے یا کوئی ٣

عورت اپنے ہمراه رکھتی  نوعاً دوسری چیز جیسے انگوٹھی، دست بند ، گردن بند کہ 

ں حالت احرام میں جائز  ہیں لیکن مردوں کو یہاں تک کہ شوہروں ہے، گر چہ یہ چیزی

  کو ان چیزوں کی نمائش کرانا حرام ہے۔

۔ ہمیشہ پہنے جانے والے لباس کی شرط یہ ہے کہ زینت کے لئے ٢مسئلہ 

اگر عورت نے زینت سے  کیونکہ مشہور نہ ہو، گر چہ خوبصورت اور دلکش ہے

مخصوص اس طرح کے لباسوں کو استثناًء ہمیشہ پہننے کا لباس کر لیا ہے ، یہ بھی 

اور بعض   حالت احرام میں حرام ہے، کیوں کہ یہ حکم تمام نوعی احکام کے مانند ہے

استثنائی عورتوں کا  مخصوص سلیقہ معیار حکم نہیں ہے۔ یہ خود نمائی ہے اور حالت 

ہونے اور کم ہونے کی حالت ہے اور مرده ہونے کی طرح ہے، نہ حالت زرق احرام گم 

 اور اس   اور جھوٹی شان دکھانا و برق میں رہنا اور خود کو نمایاں سے نمایاں تر کرنا

  اپنی طرف متوجہ کرنا۔ ومیں  خود نمائی کرنا اور ان ک هللاالت انقطاع الی ح

۔ عورت جس کی زندگی اصولی طور پر آرائش پر استوار ہے اور اس ٣مسئلہ 

وقت احرام کی وجہ سے ہر طرح کی آرائش جو مستحب بھی تھی اس پر حرام ہے، مرد 

کے لئے آرائش کی حرمت اور زیاده واضح ہے، کسی بھی طرح کی آرائش ہو، مگر یہ 

ا عقیق کی انگوٹھی وه بھی کہ معمولی ہو اور زینت شمار نہ ہو۔ جیسے فیروزه ی

  استحباب کے لئے نہ زینت و خود نمائی کے لئے۔ 

ہیں کہ رفع  ہوتی ۔ بعض انگوٹھیاں یا چشمے یا گھڑیاں بہت خوبصورت�مسئلہ 

اور گھڑی ہونے کے عالوه، خود زینت و  ہ محاجت یا استحباب کے لئے انگوٹھی، چش

یہ چیزیں مرد کے لئے بھی وغیره ہ مہیں؛ جیسے خوبصورت طالئی چش بھی آرائش
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اور قصد نفی  حرام  ہیں خواه قصد زینت ہو یا نہ ہو، کیوں کہ ہر صورت میں زینت ہے

و اثبات کا ہونا اور نہ ہونا اس کی زینت میں دخیل نہیں ہے۔ بعض انگوٹھیوں وغیره 

کے بر خالف کہ بہت عادی اور معمولی ہیں کہ قصد زینت سے بھی زینت نہیں ہیں اور 

اس کو ہر صورت میں زینت کہتے ہیں اور اس کو  عرفاً کہ   عتاً حرام بھی نہیں ہیںطبی

بد  اورقصد کرے  زینت ہے کہ  اور قاعده کلی یہ ہے کہ کہیں زینت بالکل نہیں کہتے

قصد زینت سے وه چیز  توزینت ہے کہ یہ نہ کہیں یہ  اور اگر  قصد نہ کرے ا تر ی

ہ ہے کہ متوسط انگوٹھی کی نسبت اگر قصد زینت ہوگی، صرف ی نہیں زینت میں تبدیل

قصد خود نمائی ہے اور داخلی زینت ہے اور اس لحاظ سے حالت احرام  یہخودتو کرے

میں منع ہے، چونکہ زینت اور آرائش کرنا اس پر صادق ہے اگر چہ لوگوں کی نگاه 

آئینہ میں نگاه کرنا اس کا زینت ہونا  مثالً میں عادی ہے اور زینت شمار نہیں ہوتی ہے۔ 

ہے یعنی قصد سے متعلق ہے کہ اگر خود سازی کے لئے ہو زینت ہے اور حرام  ا قصد

  ورنہ نہ زینت ہے نہ حرام۔

۔ احادیث سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ آئینے میں نگاه کرنا اگر آرائش اور ۵مسئلہ 

صادؑق سے روایت  حضرتکہ خود سازی کےلئے ہو حرام ورنہ حرام نہیں ہے، جیسا 

اور دوسری روایت  ٢٥صحیحہ میں ہے کہ: آئینہ مت دیکھو یہ خود زینت میں سے ہے،

اور اگر  دیکھنا چاہئے نہیں میں "محرم کو خود کو آراستہ کرنے کے لئے آئینے میں 

اور آپ سے ایک دوسری صحیح روایت میں ہے   دیکھ لیا ہے تو لبیک کی تجدید کرے

بنا بر این آئینہ دیکھنا  ٢٦دیکھنا چاہئے۔نہیں  کو زینت کے لئے آئینہ  کہ: محرم عورت

اگر رفع خطر کے لئے ہو، جیسے کہ گاڑی چالتے وقت الزم ہے، یا صورت سے مانع 

وضو کو بر طرف کرنے کے لئے یا اس طرح کے موارد اور ضرورتیں جو زینت سے 

، لیکن اگر زینت کے لئے اس طرح کے موارد میں کوئی اشکال نہیں ہے تو مبرا ہیں

ہو، اگر چہ کسی صیقل شده چیز میں جو چہره کو بخوبی نمایاں کرے، نگاه کرے، 

حرام ہے، کیوں کہ آئینہ کسی مخصوص جنس سے مخصوص نہیں ہے، اگر آئینہ  ظاہراً 

                                                        

  ۔تروک حرام سے �٣؛ وسائل، باب ٣٠٢، ص۵تہذیب، ج ۔ ٢٥
  ۔تروک حرام سے �٣؛ وسائل، باب ٣٠٢، ص۵تہذیب، ج ۔ ٢٦
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اور غیر آئینہ میں زینت کے لئے   حرام نہیں ہے تومیں زینت کے لئے نگاه نہ کرے

  حرام ہے۔ ظاہراً تونگاه کرے 

 ر ملحوظ خاطر رکھنا چاہئے کہ خود بینی و خود سازی س یہاور تم کہ محرم ہو

احرام میں حرام ہے، جیسے کہ فقہ احرام میں بھی حرام ہے، اسے خود اور خودی میں 

، خود سازی، خود بازی اور خود خواہی کے حصار سے  گم گشتہ خود بینی ختم کر

، خود کو آئین فطرت میں دیکھ اور اسی فطرت کی بنیاد نکل آ اور اب آئینہ بھی نہ دیکھ

  پر خود کو خدا کے حوالے کر دے کہ از سر نو تیری تعمیر کرے۔

کیوں خود کو آراستہ کرتا ہے کہ تیرا جھوٹ اور نمایاں ہو اور تیری گم گشتگی 

  اور زیاده ہو اور تیری خود خواہی اور گمراہی میں اور اضافہ ہو؟

  س اور عورتوں پر دستانہ:۔ مردوں پر لبا١٦

نہ تنہا مردوں پر عرضی زینتیں حالت احرام میں حرام ہیں بلکہ ہر طرح کا لباس 

بھی اس حالت میں حرام ہے، سال ہوا ہو یا بغیر سال ہوا، اسی قدر کہ لباس معمولی ہو 

کل مسجد" میں تخصیص ہوئی ہے کیوں  ند حرام ہے، اور یہاں ہر آیت "خذوا زینتکم ع

ر عبادت گاه اور عبادت میں اپنا لباس ۔ اور جو چیز دیده زیب اور شائستہ تر ہے۔ کہ "ہ

وه بھی حاجیوں کے گروه میں،   حالت احرام میں –تن پر سجاؤ سوائے حالت حج کے 

ان کے اور ان کے درمیان، یہاں پر کہ بہتر اور زیاده خوبصورت لباس کی ضرورت 

ہے، یہاں پر نہیں! اپنا لباس سال ہوا ہو یا بغیر سال ہوا، کیوں کہ تم کو اس میں لپیٹ دے 

ور ایک ا  گا، اور خود اپنے میں سل لے گا، جو کچھ تم ہو تم کو خود میں چھپا لے گا

جھوٹے چہرے کے ساتھ جو کچھ تم ہو اس کے عالوه تم کو نمایاں کرے گا، یہاں نہیں ! 

ودی اور خود بینی کی قبر ہے، یہاں پر مردوں خ کیوں کہ احرام؛ جھوٹی شخصیت اور 

کی طرح ہو جاؤ، سارے ملک حج میں ایک جیسے ہو جائیں کیوں کہ اس ملک حج میں 

کے حاشیہ میں پیغمبر خدؐا اور اس کی رسالت کے  در اصل خدا کے عالوه اور اس

ہدی کے عالوه، یہاں پر کوئی، کوئی بھی مقام اور  ائمہعالوه اور اس کی نمائندگی میں 
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بھی حالت احرام میں لباس پہننے کا  ائمہمسئولیت نہیں رکھتا۔ یہاں تک کہ پیغمبر اور 

اب فقہ احرام کے لحاظ  حق نہیں رکھتے ہیں،"۔ یہ ہوا سر احرام کے لحاظ سے اور

  سے چند مسائل:

، ہ م۔ جس کو بھی لباس (پوشش) کہیں خواه لباس تن: پیراہن، زیر جا١مسئلہ 

) جاکٹ، قبا ، لباده، پوستین: سال ہوا یا بغیر سال ہوا، بنا ہوا ہ مکوٹ، شلوار، (پینٹ، پائجا

سے لباس اور یا جلدی اور نمری، یا نائلونی وغیره، جو بھی تن اور بدن پر کرنے 

سب حالت احرام میں حرام ہے، نیز سر کی  ہبٹن دار ہو یا بال بٹن کے، ی پوشش ہو

اور ۔۔۔ پوشش پیر: جوتا، موزه وغیره یہ سب محرم پر  ہ مپوشش: ٹوپی، عرقچین، عما

  حرام ہیں۔

البتہ ان کا پہننا منع ہے، ہاتھ میں لینا، ہمراه رکھنا، دوش پر رکھنا، یا اپنے اوپر 

  کے اوپر سونا منع نہیں ہے۔ تنہا ان کا پہننا بطور معمولی حرام ہے۔ ن نا یا اڈال

۔ محرم مرد کے لئے جو چیز احادیث میں ممنوع ہے: بٹن دار لباس، ٢مسئلہ 

پینٹ، پوتین، موزه اور اس طرح کی چیزیں ہیں، اور ہم کو کوئی دلیل یا اشاره اس 

رم پر حرام ہو، بلکہ صرف آستین دار حوالے سے نہیں مال کہ صرف سال ہوا لباس مح

  دو بٹن واال۔ خصوصاً لباس، سال یا  بغیر سال، 

لباس کی طرح سلے ہوئے  ہیں لیکنہے کپڑے آپس میں سلے ہوئے  ممکنبہت 

نہیں ہیں بلکہ کپڑوں کو آپس میں مال کر سل دیا گیا ہے تاکہ لنگی اور عبا کے بقدر ہو 

  ر یہ جائز ہے۔جائے اور احرام کے کام میں الئے او

ہے کہ کسی کپڑے کو درمیان سے اس طرح کہ گردن میں ڈالیں  ممکناور بہت 

سوراخ کر دیں اور گره لگا کر یا پن وغیره کے ذریعہ آپس میں وصل کر دیں کہ پیراہن 

  یا شلوار وغیره کی طرح قابل پوشش ہو اور یہ حرام ہے۔
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(پالسٹک کا)   اور نمری لباسیا یہ کہ نہ سال ہوا ہو نہ بنا ہوا، جیسے نائلون 

وغیره کہ نہ بننے کے الئق ہے نہ کبھی کبھی سلنے کے الئق ہے۔ لیکن چونکہ لباس 

اور اگر  اگر آستین دار یا بٹن واال ہو خصوصاً محرم کے لئے حرام ہے  اورہے

  اضطراراً پہن بھی لیا ہے تو بٹن بند نہ کرے تاکہ لباس ہونے کی حالت سے باہر رہے۔

کر جو بٹن دار ہو یا کسی بھی طرح سے اس کے اطراف کو وصل کر  کل مال 

دیا گیا ہو فقط یہ حرام ہے اور کچھ نہیں، کجا سال ہوا کہ لباس نہ ہو جیسے لنگی یا 

چادر احرام کہ اس کے کنارے سلے ہوئے ہیں یا گره دار ہیں، یا بہت سارے ٹکڑوں کو 

پر استفاده کیا جا سکے کہ ان کی  جوڑ دیا گیا ہے کہ لنگی یا چادر احرام کے طور

  حرمت پر ہرگز کوئی دلیل نہیں ہے۔

یا کوئی بھی بند کہ  گھڑیکا فیتا  ۔ فتق بند ۔ شکم بند۔ پیسہ کی تھیلی، ٣مسئلہ 

کیوں کہ اس حوالہ سے چند احادیث ؛طبیعتاً لباس نہیں ہیں، حالت احرام میں جائز ہیں 

کیوں کہ جو چیز منع ہے  ؛ کوئی مانع نہ ہوتا اور اگر نہ بھی ہوتی تو  وارد ہوئی ہیں

لباس ہے اور بس، اور شاید یہ استثناء احتیاط کرنے والوں اور وسواسیوں کی توجہ کے 

  لئے ہے، کیوں کہ یہ لباس نہیں ہیں۔

۔ حالت احرام میں ہر وه چیز جس کا پہننا حرام ہے، ضرورت کے وقت �مسئلہ 

ی صورت میں بٹن بند کئے بغیر پہنیں یا بٹن کو ہونے ک ممکنجائز ہے، شرط یہ ہے کہ 

علیحده کر کے پہنیں اور احتیاط واجب ہے کہ لباس احرام کے لئے آستین اور بٹن کی 

  طرح درست نہ کیا جائے۔

۔ عورتوں کے لئے کوئی بھی لباس حرام نہیں ہے شرط یہ ہے کہہ زینت ۵مسئلہ 

ے تنہا عورت پر حرام ہے، لیکن کہ روایات کی رو سکے دستکش (دستانہ)  جز نہ ہو،

مرد کے لئے اس کی گنجائش ہے کہ کہیں جائز ہے، کیوں کہ جو چیزیں مردوں کے 

اور شاید عورت   لئے حرام ہیں ان میں اس کا ذکر نہیں ہے، اگر چہ احتیاط کا مقام ہے
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کے لئے حرام ہونے کی وجہ یہ ہو کہ خود دستکش (دستانہ) خود کو محفوظ رکھنے 

  ہے اور خود خواہی ہے۔کے لئے 

  اور موزه پہننا: مہ۔ مردوں پر چک�١

حالت احرام میں ،یہ بھی جو راحت اور آسیب و نقصان سے بچنے کے لئے ہے

مردوں کے لئے منع اور عورتوں کے لئے جائز ہے کیوں کہ ہماری احادیث میں نہ منع 

پہننے سے روکنا  مہعورت کا نام  آیا، بلکہ مومن کو چک پر  یہاں ہی لباس میں اور نہ

جو موزه اور پینٹ کے ہمراه آیا ہے  کسی قیمت پر عورت سے ساز گار نہیں ہے، 

اور مردوں کا لباس احرام اور  عالوه بر این عورتوں کے لئے اصل کامل پوشش ہے

  جوتا اس طرح کی پوشش کے بر خالف ہے اور یہاں پر چند مسائل ہیں:

اہر ہوتا ظ پہننے کی حرمت سے ایسا  ہ م۔ مردوں کے لئے موزه اور چک١مسئلہ 

سے ہ  مان کے لئے پنڈلی تک پیر کا چھپانا حرام ہے خواه موزه اور چک اصوالً ہے کہ 

  ہو یا کسی اور دوسری چیز سے ہو۔

اور اس لحاظ سے کہ ضرورت کی صورت میں ایسی پوشش جائز ہے، شرط یہ 

اس درمیان بنیادی چیز پیر  ہے کہ پیر کا کچھ حصہ کھال ہوا ہو، یہ سمجھتے ہیں کہ

کھال ہوا ہونا ہے، نتیجہ میں ایسا جوتا جو پنڈلی کو نہ چھپائے اور  کا ایک حصہ ے ک

وا ہو، ہمحرم کے لئے بالکل بے اشکال ہے، خواه جوتا سال ،پیر کا کچھ حصہ نمایاں ہو 

کہ پہلے اکثر جوتے سلے ہوئے ہوتے تھےیا نہ ہو، خواه پیر کی پشت کا کچھ حصہ 

پوشیده ہو یا پوشیده ه نہ ہو، اسی قدر کہ پنڈلی کھلی ہوئی ہو اور پیر کا کچھ حصہ کھال 

دو تین انگلی کے برابر عرض میں کافی ہے، کیوں کہ  ظاہراً اور  ہوا ہو بے اشکال ہے

جوتے کا اوپری حصہ کھال رکھنا ۔ نہ پاره کرنا۔ زیاده سے زیاده دو تین انگلی سے 

لحاظ سے  کے  ض احادیث کی رو سے اس کشادگی کی لمبائی اور بع زیاده نہیں ہے

اور وه بھی دو انگلی سے زیاده   ٹخنوں تک: پیر کے اوپر کی پہلی بر آمدگی، کافی ہے

اور ایسا لگتا ہے کہ پشت پیر کا شگاف  ۔ اضطرار کی صورت میں ۔ پیر کے  نہیں ہے
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ے، وضو میں نمایاں ہو، باالئی حصہ سے ہے، پہلی بر آمدگی کے برابر مسح کی حد ہ

لہذا کمترین مقدار کہ حالت احرام میں مردوں کے پشت پا سے باز اور کھلی ہوئی ہو 

انگل ہے اور اس کے عالوه  �جس کی مساحت  ٢×٢تقریباً دو انگل مربع ہے، یعنی 

  وسواس کے حکم میں ہیں۔یں دوسری احتیاط

اہے پنڈلی تک ۔ جو چیز پیر کے پورے اوپری حصہ کو چھپائے چ٢مسئلہ 

حرام ہے البتہ پہلی حرمت زیاده ہے اور دوسری کم حرمت  ،پہونچے یا نہ پہونچے

ہو لیکن پنڈلی پوری چھپی ہوئی  کھال بعض حصہ صرف  رکھتی ہے۔ اور اگر پیر کا 

 کھال ہو تو بھی حرام ہے، لیکن اگر پنڈلی چھپی ہوئی نہ ہو اور پیر کا بعض حصہ بھی 

اشکال ہے، بنا بر این بند والے جوتے جو  ہی بے بالکل  ظاہراً ہو جیسے معمولی جوتے 

  غیر یا بند کھلے ہوئے پہنو کہ پیر کا کچھ باالئی حصہ ب پنڈلی تک نہیں ہیں اگر بند کے 

بالکل بے اشکال ہے، کیوں کہ اس بات پر کہ جوتا پہننا منع ہو کوئی دلیل  ظاہراً ہو  کھال

اور سال ہوا ہونا نہ لباس میں نہ جوتا   وغیره منع ہے ہ مور تنہا موزه اور چکا  نہیں ہے

  میں اور نہ کسی اور چیز میں محرمات احرام سے نہیں ہے۔

  العالم۔ هللاگر چہ احتیاط مستحب  یہ ہے کہ نعلین پر اکتفا کرے۔ و

ال ۔ عورتوں کے لئے نہ واجب ہے نہ مستحب کہ پیر کا  اوپری حصہ کھ٣مسئلہ 

اور اگر   رکھیں اور پنڈلی کو کھال رکھنا اس صورت میں کہ نا محرم دیکھے حرام ہے

اپنے جوتے یا موزه کو پھاڑ دیں تو اسراف ہے۔ کیوں کہ دالئل منع صرف مردوں سے 

  مخصوص ہیں۔

کوئی کفاره نہیں ہے اگر چہ  ظاہراً یا موزه پہننے میں ہ مچک عمداً ۔ �مسئلہ 

  نا ہے۔احتیاط مستحب کفاره دی

یا موزه اس طرح ہوں کہ پیر کا اوپری حصہ بقدر واجب  مہ۔ اگر چک۵مسئلہ 

صرف ضرورت کی صورت میں جائز ہے اور حالت اختیار میں جائز  ہوتو نمایاں ه

  نہیں ہے۔
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پیر کا کچھ اوپری حصہ نمایاں ہونا جسم شفاف جیسے نائلون یا  ظاہراً ۔ ٦مسئلہ 

نہیں ہے، الزم ہے پوشش کے بغیر نمایاں ہو،  نازک  موزه وغیره کی پشت سے کافی

اور موزه کی حرمت اس میں منحصر نہیں ہے کہ زیر نما ہو جس چیز کو ہ منیز چک

  کے لئے حرام ہے۔مرد محرم  وه   کہیں یا موزهہ مبھی چک

جوتا اور موزه کے عالوه کسی اور چیز سے پیر اور پنڈلی کو  ظاہراً ۔ �مسئلہ 

مٹی وغیره مل لیں یا  مثالً بے اشکال ہے۔ ،پوشیده کرنا کہ اس پر پوشش صادق نہ آئے 

کر لیں، جب  تک جوتا اور موزه والی داخل  پیر کو پانی یا کسی اور سیال چیز میں 

  بے اشکال ہے۔اس وقت تک  پوشش اس پر صادق نہ آئے 

۔ اگر پنڈلی کو کسی کپڑا یا اس کے مانند کسی اور چیز سے باندھ لیں ٨مسئلہ 

وزه اس پر صادق میا  ہ ماور ایسا جوتا پہن لیں جس کا بعض حصہ کھال ہو، اگر چہ چک

اور موزه کی طرح ہے  ہ منہیں آتا لیکن احتیاطاً اس طرح کی پوشش سے جو چک

  اہر ہوتی ہے۔اجتناب کریں، بلکہ دلیل سے اس کی حرمت ظ

  ۔ مردوں کے لئے سر ڈھانکنا:١٨

ہوا ور سورج سے ، یہ بھی ایک طرح کی راحت طلبی اور سر کو گرد و غبار 

محفوظ رکھنا اور بچانا ہے اور ایک طرح کا تشخص اور امتیاز بھی ہے، یہ بھی حالت 

 احرام میں مردوں پر حرام ہے عورتوں پر نہیں کیوں کہ ان کی زندگی کا اصول ہی

  پوشش و پرده ہے  اور اب چند مسائل:

۔ احادیث کی رو سے سر سے مراد یہاں پر پورا سر اور کان ہیں کہ ١مسئلہ 

حالت احرام  میں دونوں کھلے رہنے چاہئے ۔ سر کھال ہو اور کان کھلے ہوں ۔ یہاں تک 

ا کہ اگر تھوڑا سا سر یا ایک کان یا اس ک  کہ اگر تھوڑا سا بھی پوشیده ہو حرام ہے

بعض حصہ چھپا لے، حرام ہے اور تو اے محرم تیرا سر اس وقت کھال ہوا ہے تیرے 

کان کھلے ہوئے ہیں، کیوں سر کو ڈھانپ رہا ہے، کیوں سر کو چھپا رہا ہے، کیوں کان 

  کو بند کر رہا ہے؟!
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۔ سر یا کانوں کا ہاتھ یا بازو سے پوشیده کرنا اور چھپانا بے اشکال ہے، ٢مسئلہ 

  م ہے وه اعضاء بدن کے عالوه کسی اور چیز سے چھپانا اور ڈھانپنا ہے۔ جو چیز حرا

۔ پوشش سے مراد یہاں پر سر یا کانوں سے متصل پوشش ہے کہ اگر ٣مسئلہ 

سائباں کی طرح اگر چہ کم فاصلہ ہو پوشش کے لحاظ سے حرام نہیں ہے، صرف 

نے کے لئے اسائبان کے لحاظ سے کہ سورج، ہوا، بارش اور سردی و گرمی سے بچ

مت کا کوئی معین وقت اور حالت  کی حر پوشش متصل نمخصوص ہے حرام ہے، لیک

  نہیں ہے۔

۔ سوتے وقت سر یا کان کا چھپا ہونا یا تکیہ پر ٹیک لگاتے وقت سر یا �مسئلہ 

سر اور کان کا بعض حصہ چھپ جاتا ہے، نیز پورے یا کان کا چھپا ہونا کہ طبیعتاً 

ڈھونے کی ڈوری وغیر کہ نہ حقیقت میں پوشش ہے اور روز مشک کا پٹہ یا سامان 

مره کی ضرورتوں میں سے ہے، بے اشکال ہے بلکہ حالت خواب میں حاجت کی 

صورت میں اپنے سر کو کسی کپڑا یا کسی اور چیز سے ڈھانپ سکتا ہے، لیکن حاجت 

  کے عالوه عام حالت میں یہ آخری چیز اشکال رکھتی ہے۔

ندی اور مہکا چھپانا کسی بھی طرح ہو حرام ہے یہاں تک کہ  ۔ سر یا کان۵مسئلہ 

دوا مل کر جو نہ ٹوپی ہے اور نہ سر کی معمولی پوشش، اسی قدر کہ کہیں اپنا سر 

کافی ہے، اگر چہ تھوڑی مدت ہو، مانند اس تو اس کی حرمت میں  چھپائے ہوئے ہے

عض اعضاء بدن کے جو چیز مستثنی ہے وه ب  کے کہ تولیہ سے اپنا سر خشک کر لے

  ذریعہ سر یا کانوں کا پوشیده کرنا ہے۔

۔ طبق یا کوئی ایسی چیز جو سر یا اس کے بعض حصہ کو ڈھانپ لے، ٦مسئلہ 

سر پر رکھنا بھی حرام ہے کیوں کہ خود پوشش ہے، مگر حالت ضرورت میں کہ سر 

  کو کپڑے سے باندھنا یا اس حال میں ٹوپی سر پر رکھنا بھی بے اشکال ہے۔

اور  یں ایسی ٹوپیاں بھی  جو سر سے تھوڑا سا فاصلہ رکھتی ہ ظاہراً ۔ �مسئلہ 

پوشش نہیں ہے سر کے اوپر قرار پاتی ہیں، حرام ہیں، کیوں کہ فاصلہ  کلپ کہ چند 
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اور اسی قدر کہ کہیں   ہونے کے باوجود ان پر پوشش کا اطالق ہوتا ہے نہ سایہ ڈالنا

  حرام ہے۔،ے ساتھ ہو یا بال فاصلہ ہو سر پر ٹوپی رکھے ہوئے ہے فاصلہ ک

 ۔ ارتماس: سر کو پانی میں ڈبونا:١٩

 مرد ہو کہ عورت  یہ سر کے لئے پوشش ہونے کے لحاظ سے نہیں، بلکہ محرم 

سر کا پانی میں ڈبونا حرام ہے، جیسا کہ متعدد اخبار میں وارد ہوا ہے  دونوں کے لئے 

صائم"؛ محرم اور روزه دار سر پانی میں نہ کہ : "وال یرتمس المحرم فی الماء و ال ال

خود ایک روشن قرینہ ہے کہ مرد اور عورت  ہمڈبوئیں، کیوں کہ روزه دار کا ضمی

پانی میں سر کو ڈبونے  خصوصاً دونوں اس حکم میں برابر ہیں، اور چونکہ یہاں پر 

کے عالوه کسی اور چیز میں سر کو ڈبونا محرم کے  پانی سے منع کرنا ہے، طبیعتاً 

لئے بے اشکال ہوگا، اگر چہ روزه کے لئے دوسری دلیل سے یہ بھی منع ہےاور اگر 

یہ تنہا  تو پانی کے عالوه کوئی دوسری چیز ایسی ہو کہ سر کے لئے پوشش حساب ہو

  مرد کے لئے پوشش سر کے عنوان سے حرام ہے نہ ارتماس کے عنوان سے۔

لیکن چونکہ نصف سے  ، پورے سر کے حکم میں ہے ظاہراً ور یہاں نصف سر ا

کم میں سر کا پانی میں ڈبونا صادق نہیں آتا بال مانع ہے، اس طرح کانوں کا بھی پانی 

میں ڈبونا بال مانع ہے کہ اس کو نہ سر اور کان کی پوشش کہیں گے کہ اس لحاظ سے 

  انی میں ڈبونا۔حرام ہو اور نہ ارتماس سر یعنی سر کا پ

البتہ سر کا قوی شاور کے نیچے دھونا کہ تمام سر کو ایک ساتھ احاطہ کرے اس 

طرح سے کہ کہیں اس کا سر پانی کے درمیان ہے ، روزه اور احرام دونوں میں حرام 

ہے اور کل مال کر پوشش سر اور ارتماس سر دو ایک دوسرے سے جدا عنوان ہیں کہ 

دوں سے مخصوص ہے اور دوسرے والے کی حرمت کی حرمت صرف مرے پہلے وال

انپنا ھسر کا پانی میں لے جانا سر کا ڈ ظاہراً اور   مرد اور عورت دونوں کے لئے ہے

نہیں ہے مگر یہ کہ غلیظ سیال میں ہو کہ خود ایک پوشش ہے اور حرام خواه ارتماس 

  سیال چیز میں۔حرام ہے نہ ہر سر ڈبونا صرف پانی میں کا محرم ر ہ ہو اور پھنہو یا 
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  ۔ عورتوں پر صورت کا چھپانا:٢٠

عورتیں اس پر بہت زیاده توجہ دیتی ہیں کہ ان کا چہره سورج کی حرارت یا 

سردی یا گرد و غبار کی وجہ سے دگر گوں اور خراب نہ ہو جائے کہ ان کی تازگی 

ام ہو ، لیکن حالت احر نہ اور خوبصورتی جو بنیادی طور پر صورت میں ہوتی ہے ختم

کی خوبصورتی اور زیبائی پژ مردگی، غبار آلودگی اور نا زیبائی میں ہے کہ انسان کا 

چہره ہوا، بارش، گرد و غبار اور حرارت آفتاب کی وجہ سے دگر گوں ہو جائے تاکہ 

  شاید روح دگر گوں ہو جائے۔

کرنا چاہئے سر کو برہنہ کرنے کی  ہیں اور چونکہ عورت کو اپنا سر برہنہ ن

مردوں کے لئے واجب ہے، عورتوں کے لئے الزم ہے اپنا چہره کھال رکھیں،  جگہ جو

اور غبار آلود چہره کے   تاکہ سر برہنہ مردوں کی طرح احرام کی سختی کا مزه چکھیں

ه میں در آئیں اور حتی وساتھ ۔ لیکن عفت کو محفوظ رکھتے ہوئے ۔ محرموں کے گر

اب حجکہ سے سے اپنا چہره پھرائے رکھیں، اس طرح  کی طرف المقدور نا محرموں

  کے حساب سے واجب ہے۔ 

روایت میں مشہور ہے : "محرم عورت نقاب نہ اوڑھے کہ مردوں کا احرام سر 

  میں اور عورتوں کا احرام صورت میں ہے" اور یہاں پر چند مسائل ہیں:

ام ہے، ۔ عورت کا صورت کا چھپانا اس حالت میں ہر صورت میں حر١مسئلہ 

یا چادر سے یا کسی بھی پوشش سے خواه صورت میں چسپاں   خواه پوشیہ سے یا نقاب

ایسی  خصوصاً ہو یا نہ ہو کیوں کہ دالئل کی رو سے "تنقب" چہره چھپانا حرام ہے، نہ 

پوشش جو چہره پر چسپاں ہو جائے، کہ پوشیہ کو صورت سے فاصلہ دے کر حیلہ 

  اب اوڑھو۔شرعی درست کرو اور فاصلہ دار نق

جائز ہے، خواه چہره کاضرورت کے وقت بقدرضرورت چھپانا  ۔ ٢مسئلہ 

 ہے کہ عورت اپنیوارد ہوابیماری ہو یا نا محرموں سے حجاب اور اخبار صحیحہ میں 
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نا محرم سے چھپا سکتی ہے، نہ یہ کہ بالکل سے اپنی   صورت کو  آنکھ کے عالوه

  ،۔نہ دےہی صورت کو چھپا لے کہ کچھ دکھائی 

محمد باقر علیہ السالم ایک ایسی عورت کے پاس سے گزرے جو محرم  حضرت

اور نقاب دار تھی، فرمایا: محرم ہو، اپنی صورت کھلی رکھو، اپنی چادر کو اوپر سے 

چہره دگر گوں نہ ہو، لیکن مرد نے کہا: کہاں  تمہارا تو نیچے ڈالو کہ اگر نقاب اوڑھو

مایا: اپنی آنکھ تک یا دہن تک۔ جہاں تک چادر تک اپنی چادر کو چہره پر ڈالے، فر

اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اگر کوئی مرد اس  ٢٧ڈالنے سے دیکھ سکتی ہو۔

اپنے لباس سے پوشش کرے، اپنا چہره نا محرم سے اتنا  تو کے پاس سے گزرے

چھپائے کہ دیکھ سکتی ہو لیکن نا محرم پر حرام ہے کہ اتنے کھلے ہوئے چہره کو بھی 

  دیکھے۔

اس طرح کی روایات سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ اوالً نا محرموں سے حجاب کس 

حرام ہے، نہ یہ کہ  حد تک واجب ہے اور حالت احرام میں صورت کا چھپانا کس قدر

پورا چہره نا محرموں کے سامنے کھال ہوا ہو اور نہ یہ کہ پورا چہره چھپا لے، بلکہ 

اور اگر کوئی نا محرم نہیں ہےیا ہے اور نگاه نہیں کر رہا، واجب ہے پورا  حد وسط ہے

مسلم یہ ہے کہ پورے چہره کا چھپانا نا محرم کے دیکھنے کی اور قدر  چہره کھال ہو

چھپا سکتی ہے مگر یہ  میں حرام ہے، بلکہ اوپر سے آنکھ یا دہن تک صرف  صورت

کہ سوار ہو اور اگر اپنی چادر کو  صرف آنکھ تک کھینچے گردن کے نیچے سے 

پوشیده حصہ بھی باز ہو کہ یہاں پر روایات کی رو سے گردن تک بھی چھپا سکتی ہے، 

حر اذا کانت راکبۃ" کہ طبیعتاً ہمارے "تسده المراة ثوبھا علی وجھھا من اعالھا الی الن

یہ کہ عورتیں آنکھ تک اس طرح چھپا  خصوصاً دور میں ایسی مشکل پیش نہیں آتی، 

  سکتی ہیں کہ نا محرم کسی طرف سے بھی نہیں دیکھ سکتا ہے۔

ہونے کا جواز اس بات کا  کھلے پھر تکرار کرتے ہیں کہ بعض صورت کے

چونکہ پورے چہره  اصوالً گاه کرنا جائز ہے ، اور مستلزم نہیں ہے کہ نا محرموں کا ن
                                                        

   ۔ ٢٧
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کھال رکھ سکتی ہے،   ر ضرورت بقد ہے، عورت  کا سبب اور پر مشقت کا چھپانا حرج

اسی قدر کہ پیر کے سامنے دیکھ سکتی ہو اور اپنے ضروری کام انجام دے سکتی ہو، 

دیکھنا حرام کا   ہے کھال ہوا بحکم ضرورت  وه حصہ جو  لیکن نا محرموں پر بھی 

  ۔ہے

۔ اخبار سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ حالت احرام میں عورتوں کا چہره ٣مسئلہ 

چھپانا ۔ مگر ضرورت کی صورت میں ۔ کسی بھی طرح سے ہو حرام ہے گر چہ ہاتھ 

اتنی مدت طول کھینچے کہ کہیں چہره پکڑ لیا ہے، خالصہ جو چیز  خصوصاً سے، 

  م ہے۔آفتاب اور گرد و غبار کو روکے حرا

لیکن روایت میں، جس وقت کہ ہوا اور گرد و غبار نہیں ہے اور نا محرم بھی 

اور اسی   نہیں دیکھ رہے ہیں، یہاں پر معلوم نہیں کہ پورے چہره کا چھپانا حرام ہو

طرح اگر نگاه نہ بھی کرےیا کوئی نا محرم نہ ہو، اگر چہ یہاں پر شدید احتیاط کی جگہ 

جو چھت کے نیچے جانے کے بارے میں  رات میں ں کےہے، اس سے زیاده جو مردو

  اور کم سے کم ایسی صورت میں اپنا پورا چہره نہ چھپائے۔ بیان کریں گے  

 امکان۔ عورت اس لئے کہ اپنا چہره حتی المقدور نہ چھپائے الزم ہے کہ �مسئلہ 

، مگر کی نظرونسےدور رکھے جب تک محرم ہے خود کو نا محرموں  ی صورت میں

ں پر ناچار ہو جیسے طواف اور سعی کی حالت میں اور تمام اجتماعی مواقف میں، ہاج

 نامحرم نگاه کرتے ہیں   جہاںلیکن یہ  کہ بال ضرورت و حاجت ایسی جگہوں پر جائے

  جائز نہیں ہے۔ ظاہراً  تو

، خواه عام نا جائز ہے  پورا چہره چھپا اپنا اکعورت   ۔ سوتے وقت ۵مسئلہ 

رت کے وقت، جیسا کہ روایت صحیحہ میں ہے اور شاید یہ استثناء حالت میں یا ضرو

سورج یا ہوا یا بارش میں نہیں سوتی  کن پریشان اس لحاظ سے ہے کہ کسی وقت بھی

اور عورتوں کی رعایت کہ ہمیشہ واجب   ہے، نیز حالت خواب حالت استراحت ہے
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 ناوقت سر کا ڈھک سوتے یبھوں کااس حال میں الزم ہے، بلکہ مرد المراعات ہیں، 

  جائز ہے۔

سورج اور غبار وغیره سے چہره پر ہاتھ رکھنا فاصلہ سے بھی  ظاہراً ۔ ٦مسئلہ 

عورتوں پر حرام ہے، مگر یہ کہ سر کو فاصلے سے ۔ چادر کے عالوه۔ چھپائے  لیکن 

صورت کسی قیمت پر نہیں، کیوں کہ روایات کے مطابق  مرد کا احرام سر پر اور 

صورت اور چہره پر ہے، مرد اپنے سر کو نہ بالواسطہ چھپا سکتا ہے عورت کا احرام 

ٹوپی وغیره کے ذریعہ،  مثالً جیسے چھتری وغیره سے نہ بال واسطہ چھپا  سکتا ہے 

اسی طرح عورت بھی نا آرام ده چیزوں سے اپنے چہرے کو نہ بالواسطہ چھپا سکتی 

اور حالت احرام   ہے اور نہ بال واسطہ چھپا سکتی ہے، کہ اس کا چہره دگر گوں نہ ہو

  غبار آلودگی ہے، مرد اپنے سروں پر اور عورتیں اپنے چہروں پر۔

اور خود نعم  بالکل سے راحت و آرام ناز و  یںتمہاور تم اس وقت محرم ہو 

  نمائی سے پرہیز کرنا چاہئے۔

  ۔ حالت سفر میں راستہ طے کرتے ہوئے مردوں کا سایہ میں آنا:٢١

تو اے محرم اس وقت خدا کے سایے میں ہے، کوئی دوسرا سایہ اپنے لئے تالش 

فوظ رکھنے واال مت کر، آفتاب، ہوا، بارش، سردی اور گرمی اور گرد و غبار سے مح

احرام میں حرام ہے اور نصوص کے مطابق ہو اور  سر " میںهللاسائبان اس "سیر الی 

  گرد غبار کے عالوه ہر چیز فقہ احرام میں حرام ہے۔

ہماری احادیث میں پہلے درجہ میں آفتاب سے سایہ اختیار کرنا اور اس کےبعد 

 حضرتنے حدیث صحیح میں  یعبز   بارش اور سردی و گرمی سے بچنا منع ہے، ابن 

 ٢٨رضا علیہ السالم سے بیان کیا ہے کہ ایک شخص نے آپ سے محرم کے لئے  بارش

میں نے سنا تو اور دھوپ سے محفوظ رہنے کے لئے سائبان کے بارے میں دریافت کیا 

                                                        

بارش کے بارے میں دوسری روایات بھی ہیں منجملہ صاحب الزمان علیہ السالم سے پوچھتے ہیں، محرم بارش  ۔ ٢٨
(جامع  ۔سے خود کو محفوظ رکھے کہ اس کا لباس اور سامان نہ بھیگے، فرمایا: اگر راستے میں ہے کفاره دے

  ۔)١١:١٠٨الحادیث 
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صادق علیہ  حضرتاور خبر زراره میں   کہ آپ نے فرمایا: ایک  گوسفند ذبح کرے

ں نے پوچھا محرم سائبان اختیار کرے،  فرمایا: سردی و گرمی السالم سے ہے کہ می

شہاب کے سر میں تکلیف  نکاظم علیہ السالم سے ہے کہ علی ب حضرتسے نہیں، نیز 

اپنا سر چھپا لے، توہے اور سردی سخت ہے، فرمایا: اگر ایسا ہے جیسا گمان کیا ہے 

اپنے  اور خود کو نہ ڈھانپلیکن تجھ کو کہ کوئی تکلیف نہیں ہے چونکہ محرم ہوا ہے 

  سر پر کچھ نہ رکھ۔ 

یہ سب چاروں سفر میں راستہ طے کرتے وقت منع ہیں مگر حالت ضرورت میں 

کہ ان موارد میں صرف حرام و سفر کے لئے کھال وسیلہ سفر نہ ہ جیسے مرض، پیری،

لیکن کفاره ہے، لیکن عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کے لئے ہر حالت میں  ،نہیں ہے

  حالل ہے اور کفاره بھی نہیں ہے اور یہاں پر چند مسائل ہیں:

میں ثابت سائبانوں کے نیچے راستہ چلنا جائز ہے   کیحالتسفر    ۔ ١مسئلہ 

ہو، بلکہ  جیسے درخت، پل، طاق وغیره خواه پیاده ہو یا بال چھت کے وسیلہ پر سوار

شرط یہ ہے کہ اس کی چھت  چلنےکی حرکت کی حالت میں گاڑی کے سایہ میں بھی

گاڑی کے سایے میں پیدل چل رہے ہو تنہا سیر  مثالً کے نیچے نہ جاؤ بال مانع ہے، کہ 

و سفر کی حالت میں متحرک چھت کے نیچے حرام ہے اور بس، کہ توقف کی حالت 

چھتری تان کر اس یا  بھی چھت کے نیچے جاؤ میں چھت دار گاڑی کے اندر یا کسی 

راستہ میں اس گھر سے اس گھر، اس قہوه خانہ  مثالً طرف اور اس طرف گھومو پھرو، 

سے اس قہوه خانہ اور جس جگہ چاہو جاؤ، کیوں کہ اگر چہ حالت سفر میں ہو لیکن یہ 

وقف گاه میں رفت و آمد سفر نہیں ہے کہ چھت دار گاڑی میں بھی بیٹھ کر درمیان راه ت

یہ رفت و آمد انجام دے سکتے ہواور کل مال کر مقصد انجام مناسک کی سمت حالت 

  جانا چاہئے۔ہیں سفر میں متحرک چھت کے نیچے ن

پہونچ کر منزل کی ہے، اس وقت تم آزاد ہو جس وسیلہ سے بھی چاہو  مکہ مثالً 

  ں آ جا سکتے ہو۔ مسجد الحرام جا سکتے ہو یا کسی دوسری جگہ بھی چھت دار گاڑی می
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یا منی یا مشعر الحرام پہونچ کر منزل کی ہے، اب تم آزاد ہو کہ جا بجا  عرفات

ی کے اندر بیٹھ کر جاؤ۔ ڑ ہونے یا اس طرف اور اس طرف جانے کے لئے چھت دار گا

اور  عرفاتاور   کی طرف جاتے وقت عمره تمتع یا مفرده میں مکہجو چیز منع ہے 

اتے وقت حج تمتع یا افراد میں متحرک چھت دار گاڑی میں مشعر اور منی کی سمت ج

راً یہاں پر بھی ا        ہظتوکہ اگر درمیان راه لوٹنے پر مجبور ہوئے   بیٹھ کر جانا ہے

  چھت دار گاڑی میں بیٹھ کر واپس لوٹنا بال مانع ہے اگر چہ خالف احتیاط ہے۔

دل جانے کی صورت ۔ بعید نہیں ہے کہ مناسک کی طرف جاتے وقت پی٢مسئلہ 

میں بھی کلی طور پر متحرک سایہ کے نیچے چلنا بے اشکال ہو جیسے چھتری وغیره 

کیوں کہ زیاده تر روایات حالت سواری سے مخصوص ہیں، اگر چہ بعض میں کلی 

طور پر حالت احرام میں سایہ اختیار کرنا حرام ہے، لیکن حالت سواری میں اسی 

صحیح خبر رضا علیہ السالم سے ابن بزیع کی  ضرتحمتحرک سایہ پر نظر ہے، جیسا 

میں آیا ہے کہ "محرم محملوں کے زیر سایہ چل سکتا ہے"، اور خبر احتجاج کے 

اکرم ؐ سائبانوں کے نیچے پیدل چلتے تھے، بنا بر ایں متحرک سایہ کے  لمطابق رسو

نیچے جانے کی حرمت سواروں سے مخصوص ہے اور پیدل چلنے والوں کو شامل 

  نہیں ہے اگر چہ یہاں بھی احتیاط بہت بجا اور مناسب ہے۔

۔ہم نے جانا کہ جو چیز محرم پر حرام ہے آفتاب، بارش اور گرمی و ٣مسئلہ  

سے بچنے کے لئے متحرک سایہ کی پناه میں آنا ہے وه بھی انجام مناسک کے  سردی

لئے جاتے وقت سفر کی حالت میں، کہ فقط عذر و ضرورت کی حالت میں مردوں کے 

لئے حالل ہے لیکن موجب کفاره ہے، اب دیکھیں کہ کون سی دھوپ، بارش اور سردی 

تہ ہے کہ تم یا دوسرے اس کے و گرمی مراد ہے؟ طبیعتاً وه جو عادی اور خدا ساخ

اور اب خدا کی راه میں خدا ساختہ سے گریزاں نہ ہو، آسمان کا   موجب نہیں ہوئے

  ور عادی سردی و گرمی ان سے بچنا جیسا کہ گزرا حرام ہے۔ ا سورج، خدائی بارش

 وسیلہ سے سفر کرو  ے کہ اگر پیاده یا کسی ایسی دھیمی رفتار ہہوا یسی  مثالً 

سردی لگے گی تولگے گی، لیکن تیز رفتار گاڑی سے اگر پوشیده نہ ہو  ںنہی سردیتو
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اور تم کو ٹھنڈک محسوس ہوگی، اس طرح کہ سردی اور ٹھنڈ جو خدائی نہیں ہے بشری 

ہے اور تم یا تم جیسے افراد اس کے باعث ہوئے ہو، اس طرح کی ٹھنڈ سے خود کو بچا 

، بس،ٹیکسی ری رکھ سکتے ہو،سکتے ہو، متحرک چھت دار گاڑی سے اپنا سفر جا

کشتی، ہوائی جہاز وغیره، البتہ اس صورت میں کہ دھوپ اور بارش نہ ہو، گرمی بھی 

ہمارے فرض کے مطابق نہیں ہے، کیوں کہ رات ہے یا دن کہ راه میں سورج بادلوں 

  ۔ہوتا ہے  میں 

رش سے یہاں پر نہ آفتاب سے سایہ اختیار کیا کہ سایہ شب یا ابر کافی ہے، نہ با

اور نہ سردی سے کہ سردی کا موسم نہیں ہے،   کہ فی الوقت بارش نہیں ہو رہی ہے

لئے سایہ اختیار کرنا ہے  تمہارےالبتہ نہ گرمی سے، لہذا اس وقت متحرک چھت نہ 

  اور ان سے خود کو بچانا اور محفوظ رکھنا۔

س کی ا طبعاً یا ہوا گرم ہے لیکن عادی اور قابل تحمل ہے، لیکن گاڑی سے کہ 

سرعت رفتار گرمی کو شدید تر کرتی ہے، اس وقت دوسرے موانع سے قطع نظر اگر 

ستہ ۔ امتحرک چھت والی گاڑی پر سوار ہو، صرف خود ساختہ گرمی سے ۔ نہ خدا خو

  کوئی مانع نہیں ہے۔توفرار اختیار کیا ہے کہ اگر آفتاب اور بارش بھی نہ ہو 

متحرک چھت دار وسیلہ سے مانع  ،اور اسی طرح خود ساختہ دھوپ اور بارش

اور صرف متحرک چھت دار وسیلہ کے ذریعہ انجام مناسک کی طرف بال  نہیں ہے

عذر ان خدا ساختہ میں سے کسی ایک سے پناه حاصل کرو، کہ حرام اور موجب کفاره 

  ہے اور عذر کے ساتھ صرف موجب کفاره ہے۔

الئے سر سے پناه لینا ہے ۔ جو چیز ان چار موارد میں حرام ہے صرف با�مسئلہ 

لیکن دوسرے وسائل سے استفاده جیسے کولر اور پنکھا وغیره گرمی سے راحت پانے 

کے لئے اور بخاری اور ہیٹر وغیره سردی سے چھٹکارا پانے کے لئے۔ نایلون اپنے 

سر پر رکھنا بارش سے بچنے کے لئے، سائبان کے  بغیر دھوپ سے بچنا، یہ سب 
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گذشتہ  صاحبالزمان کی اگر چہ روح احرام کے منافی ہے۔ بلکہہرگز حرام نہیں ہے 

  محرم کے لئے منع ہے۔ بچانا بارش سے    بموجب خودکوحدیث کے

کہ بند گاڑی میں سفر تابہتر ہے حالت احرام میں رات میں سفر کرے  ۔۵مسئلہ 

ی کرے یا دن میں جب بادل ہوں، البتہ شرط یہ ہے کہ بارش نہ ہو اور سردی و گرمی بھ

اور   کی ضرورت پڑےا نپنے اس قدر نہ ہو کہ پیدل چلنا بھی آرام ده نہ ہو اور سر ڈھ

کل مال کر اس طرح ہو کہ متحرک چھت کا ہونا یا نہ ہونا خدائی سردی اور گرمی کے 

دھوپ اور بارش کے لحاظ سے بھی پناه  ،اعتبار سے چنداں مختلف  نہ ہو اور چھت

  اور نا آرامی میں تخفیف نہ ہو۔

دھوپ اگر اتنی معتدل اور لطیف ہے کہ دل چاہتا ہے کہ اسی حالت احرام  مثالً 

دل چاہتا ہے اسی طرح  تمہارامیں دھوپ کھاؤ یا بارش اتنی لطیف اور سازگار ہے کہ 

اس طرح کے موارد میں متحرک چھت کے نیچے  ظاہراً اوپر برستی رہے،  تمہارے

  جانا منع نہ ہو کہ یہاں پر طلبگار بھی ہو۔

یا اگر چھت دار وسیلہ کے اندر چھت سے زیاده گرم اور نا آرام ہے کہ معلوم یا 

کلی طور پر چھت دار وسیلہ بے چھت سے ان چار لحاظ سے آرام ده نہیں ہے، قطعاً 

اور صرف وہاں حرام ہے جہاں تم کو دھوپ یا بارش  یا خدائی تکلیف   بے اشکال ہے

  ده سردی اور گرمی سے پناه دے۔

اس درمیان جو چیز زیاده اہم اور بہت زیاده روایات میں بیان ہوئی ہے، دھوپ 

رات اور دن کی ابری ہوانہی کے دائرے سے باہر  اصوالً سے سایہ میں جانا ہے کہ 

  کرتی ہے۔

اس کے بعد تکلیف ده بارش، بے نور گرمی اور سردی اور یہ دونوں آخری بقیہ 

جس کا   ور صرف سر پر بارش کا پڑنا بدن کی مناسب پوشش سے قابل حل ہے، ا
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چھت دار وسیلہ سے اس کو حل نہیں کیا جا  تو اگر تکلیف ده ہو  کوئی حل بھی نہیں ہے

  ٢٩سکتا۔

البتہ بعض گرمی ایسی ہے جو بال چھت کے وسیلہ سے زیاده سخت لگتی ہے 

ے دین نہ ہو، خدا ساختہ ہو کہ مختصر حرکت، جیس انسانکی یہاں پر اگر اس کی شدت 

پالکی، اس کو شدید تر کرتی ہے ایسے مورد میں چھت  کھلی سابق کھال ہوا کجاوه یا 

کیوں کہ یہ خدائی گرمی کو کم کرتا ہے اور یہی حال سردی کا ؛دار وسیلہ حرام ہے 

  بھی ہے، خوب دقت کیجئے!

۔ سر کے اوپر سائباں رکھنے کا کفاره جن موارد میں سائباں سر کے ٦مسئلہ 

کہ حالل ہے ہومیں کی صورت ضرورت  نع ہے ایک گوسفند ہے: خواه اوپر رکھنا م

بوڑھوں  ظاہراً خواه حالت اختیار میں کہ حرام ہے، عورتوں اور بچوں کے عالوه، اور 

نقل کیا ہے ےانی" کے لفظ سفکے عالوه بھی جیسا کہ حمیری اور کلینی نے  "الشیخ ال

ہے: خواه  یے حالت مریضاور مورد عذر  میں جس کے کفاره کی تصریح ہوئی ہ

مریض ہو یا مریض ہونے کا خوف ہو، البتہ اس صورت میں کہ دھوپ وغیره قابل 

تحمل نہ ہو، یا چھت دار کے عالو ه کوئی  اور وسیلہ نہ ہو، یا کھلی ہوئی گاڑی منع یا 

خطر ناک ہو، ان تمام صورتوں میں بھی معذور ہے اگر چہ وسیلہ سفر کا خود بال چھت 

  سالمتی کے لحاظ سے بے اشکال ہو یا قابل تحمل ہو۔کے ہونا 

 بنا بر ایں عورتوں، بچوں اور پیر فرتوت کے لئے بند گاڑی حالل ہے  حرام 

ہے اور نہ کفاره ہےاور بال عذر کے مردوں کے لئے حرام بھی ہے اور موجب نہیں 

کفاره ں افراد کے لئے صرف ابیماروں اور ناتو خصوصاً کفاره بھی ہے اور معذوروں 

  ہے۔

                                                        

کہ حضرت رضا علیہ السالم سے روایت  کالبی سے  کی کافی  سردی کے بارے میں چند احادیث ہیں جیسے  ۔ ٢٩
ہونا چاہتا ہے؟  بھی میں نے پوچھا: علی بن شہاب کے سر میں تکلیف ہے اور سردی بھی بہت شدید ہے اور محرم

(جامع  ۔وئے ہو سائباں کا ستعمال نہ کروسائباں سے کام چالئے لیکن تم جس کے لئے محرم ہ تو فرمایا: اگر ایسا ہے
  ۔)١٠٨: ١١االحادیث 



مناسک حج کے اسرار و  
www.OlumQuran.com 

 

190 
 

واجب ہے صبر  امکانعذر نہیں رکھتے ان کے لئے بقدر  جسمانی لیکن جو لوگ

سرا عذر بر طرف ہو جائے، کھلی گاڑی فراہم ہو جائے، یا خطره ٹل وکریں تاکہ ان کا د

 تونہ ہو ممکنکوئی بھی ان میں سے   جائے، یا کم سے کم رات میں سفر کریں اور اگر

  س بند گاڑی میں سفر کریں لیکن کفاره دیں۔طبیعتاً حالت اضطرار میں ا

لیکن یہ کہ سستی و کاہلی یا راحت طلبی کے سبب گمان کرے کہ سائباں استعمال 

یہ خود جہالت اور خام  کرنے کی تقصیر اور کوتاہی کی تالفی کفاره سے ہو جائے گی

س خیالی ہے اور نہایت تعجب آور ہے کہ محرم حرمت الہی کے بر خالف کام کرے، ا

  ۔کی تالفی سے غافل کہ کفاره صرف دنیوی عقوبت ہے نہ عقوبت اخروی

عذر  کی حالت میں یا نادانی اور فراموشی کی وجہ سے بھی  جسمانی محرم اگر

 نا مناسب ہے تلبیہ کی تجدید کر توحرام کا مرتکب ہو  کسیمحرمات احرام میں سے

اور اب عفو و بخشش کا  "لبیک": تیری دعوت پر حاضر ہوں، اپنے عہد پر ثابت ہوں

  اور عذر کے بغیر کوئی گناه کرے۔ عمداً کہ چہ جائیکہ طلبگار ہوں 

کاظم علیہ السالم سے عرض کرتا ہے: "اظلل و انا  حضرتبن مغیره  هللاعبد 

محرم" حالت احرام میں سایہ کر سکتا ہوں؟ فرمایا: نہیں! میں نے کہا: سایہ کروں اور 

کفاره دے دوں؟ فرمایا: نہیں! میں نے پوچھا: اگر مریض ہو جاؤں؟ فرمایا: اس حال میں 

حاجی دھوپ کھاتا ہے غروب  کہ جوے ، کیا نہیں جانتو سایہ کر سکتا ہے لیکن کفاره د

پنہاں ہو جاتے  یعنی تک، اس کے گناه بھی غروب خورشید سے غروب کر جاتے ہیں

  ہیں۔

۔ جن تمامی موارد میں سایہ کرنا موجب کفاره ہے اگر دائیں یا بائیں یا �مسئلہ 

 اگربارش سے بچاتا ہے اور گرمی ، سردی ، آگے یا پیچھے ہونے سے خود کو دھوپ 

کوئی اشکال نہیں ہے اور کفاره بھی نہیں ہے، چنانچہ  ہے تو  سے نہیں سر کے اوپر

 حضرتاگر ہاتھ یا آستین سے خود کو ان سے بچائے تو بھی بال مانع ہے لیکن روایت 

  ن کے مطابق بارش سے نہیں۔ما صاحب الز
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 کر ۔ معذور افراد صرف عذر کے بقدر متحرک سائباں سے استفاده ٨مسئلہ 

سائباں سے  تے یا محدود عذر کی وجہ سے پورے راسکہ موقت  سکتے ہیں، نہ یہ

  استفاده کریں۔

۔ جن لوگوں کے ہمراه بیمار یا عورت یا کوئی بوڑھا یا بچہ ہے اور یہ ٩مسئلہ 

کو جدا گانہ بھیجا جا سکتا ان  لوگ کھلی گاڑی میں سفر نہیں کر سکتے ہیں اور نہ 

کچھ حصہ کھال ہو کہ خود اس حصہ میں  جس کانا الزمہے ایسا وسیلہ فراہم کر تو ہے

ان معذوروں کی  تو نہ ہو ممکنہوں اور بقیہ افراد دوسرے حصہ میں ہوں اور اگر 

  ہمراہی کے عذر کی وجہ سے بند گاڑی میں سفر کریں اور صرف کفاره ادا کریں۔

ہے کہ اگر نہیں دے سکتا،  امکان۔ اصولی طور پر کفاره بصورت ١٠مسئلہ  

  عذر کی صورت میں، نہ قرض لے نہ خود کو تنگی میں قرار دے، صرف  خصوصاً 

  کہ یہی استغفار بے نواؤں کا کفاره ہے۔نا کافی ہے؛کیوں  استغفار کر

  ۔ ناخن کاٹنا:٢٢

ناخن لمبے اور  تمہارےیہ بھی زینت اور خود سازی کے زمرے میں ہے کہ اگر 

نہیں ہے اور اگر زیاده حق  کا  تم کو حالت احرام میں ان کو کاٹنے تو تکلیف ده بھی ہوں

کاٹ لو اور ہر ناخن کاٹنے کے عوض ایک  کے بقدر ضرورت تو   تکلیف پہونچائیں

ہے بھی  حرام  گےتودو لیکن اگر بغیر عذر کے دانستہ طور پر کاٹو دے مٹھی صدقہ

  ہے۔بھی اور ایک بکری کفاره 

کرنا ٹا  چھو اس کااوراگر کوئی ناخن ٹوٹ جائے یا اس کے نیچے زخم ہو جائے 

 اسے ضرورت کے بقدر تو دوسری ضرورت کے موقع پر  بھی ضروری ہو یا کسی

  حرام اور موجب کفاره ہے۔ه  اور اس سے زیاد نا جائزہے چھوٹا کر

  ۔ خوشبو کا استعمال ۔ بدبو سے ناک بند کرنا:٢٣
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اول و آخر گندگی کی یاد آوری ہے اول جب تم نطفہ تھے  تمہاری،حالت احرام 

 مردار اور متعفن ہو جاؤ گے اور اس درمیان کہ احسن تقویم ہو جب  اور آخر میں

  اندر نجاست اور غالظت بھری ہوئی ہے۔ تمہارے

کی حالت میں خوشبو استعمال نہ کرو کہ اپنے  موت  اس وقت تم مصنوعی

اول و آخر اور  تمہارے تمہیںسے ناک بند نہ کرو تاکہ  جھوٹ کی آرائش کرو اور بد بو

باطن کی یاد آئے۔ تھوڑا سا ہوش میں آؤ، اپنی خود ساختہ اور خود باختہ  اور جھوٹی 

، کم ہو، زرق و جاوترک کر دو، خدا ساختہ ہو جاؤ، شکستہ ہو، گم ہوو شوکت  شان 

غول کرے، دور ہو جاؤ اور دوسروں کو فریب دے اور اپنے میں مش تمہیںبرق سے جو 

سر احرام کے لحاظ سے تھےاور صرف مجذوب حق ہو کہ ُمحرم ہو تاکہ َمحرم ہو، یہ 

  اور اب فقہ احرام کے لحاظ سے چند مسائل:

۔ استعمال سے مراد: خوشبو کا استعمال ہے خواه بدن یا لباس میں یا کھانا ١مسئہ  

اور   حرام ہے  اگر چہ نہ سونگھویا سونگھنا ہو، کہ اگر کچھ خوشبو کھا لو یا پی لو 

سونگھو نہ  لگاو، نہ  یا اپنے بدن یا لباس پر  وکسی خوشبو کو سونگھو اور نہ کھا اگر

اور اگر کسی خوشبو دار چیز کا دو یا تین طریقے سے استعمال  کھاؤ، یہ سب حرام ہے

  مرتکب ہوئے ہو۔ کے   دو یا تین حرام توکرو

صادق علیہ السالم  حضرتروایات ہیں، چنانچہ اور اس عمومیت کی دلیل متعدد 

اور اپنے کھانے کی چیز میں عطر  وعطر نہ مل جسم پرسے منقول ہے: احرام میں اپنے

سے پرہیز کرو اور خوشبو سے ناک بند کرو، بدبو سے نہیں، کیوں کہ شائستہ نہیں ہے 

ہونا ایک لذت ہے اگر چہ نہ  طر کہ محرم خوشبو سے لذت حاصل کرے۔ خود مع

  کھائے نہ سونگھے، جیسے کہ سونگھنا اور کھانا بھی لذت ہے۔

۔خوشبو سے مراد یہاں پر عطریات ہے، خواه گل یا گالب یا عطر گل یا ٢مسئلہ 

کوئی بھی طرح کا عطر ہو، جیسے زعفران، ریحان، پدینہ اور دوسری معطر نباتات، 
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خوشبو دار پھل یہاں پر عطر شمار نہیں ہوتے کہ لیکن سیب ، بہی، گالبی اور سارے 

  حالت احرام میں نہ ان کا سونگھنا حرام ہے اور نہ کھانا حرام ہے۔

اس کا  توکہیں اسےمعطر نہ  ۔ اگر عطر غذا میں اس طرح مل جائے کہ٣مسئلہ 

کھانا جائز ہے، کیوں کہ عطر کا کھانا اس صورت میں حرام ہے کہ اس نے اپنی 

  گنوائی ہو۔ عطری حالت نہ

یا  نا واجب ہے عوض کرا اس کتو۔ اگر محرم کا لباس احرام معطر ہے �مسئلہ 

 تواس کی بو کو بر طرف کرے اور اگر عطر فروشوں کے بازار یا دوکان سے گزرے 

خالصہ کلی طور پر عطریات کا سونگھنا حرام اور ان  - نا واجب ہےاپنی ناک بند کر

بد بو سے ناک کو بند کرنا حرام ہے لیکن سونگھنا  واجب ہے اور اسے ناک کا بند کرن

واجب نہیں ہے کہ کسی طرح سے بد بو سے دور ہو سکتا ہے تاکہ ناک بند کرنے  پر 

  مجبور نہ ہو۔

۔ طواف کعبہ یا صفا و مروه کے درمیان سعی کرتے وقت صرف ان ۵مسئلہ 

جائز ہے یا کم  ،عطریات کا سونگھنا کہ ان دو مقدس مقامات پر معمول اور رائج ہیں

سے کم ناک بند کرنا واجب نہیں ہے اور شاید احادیث میں ان دو مقامات کا استثناء ان 

کے احترام کے پیش نظر اور رفع حرج اور مشقت کے لئے ہے اور بہت بد نما اور 

توہین آمیز ہے کہ کعبہ کا طواف کرتے وقت ناک کو اس کی خوشبو سے بند کر لو اور 

کام ہے، ایسی حالت میں کہ کبھی  ممکن ں رہو، نیز بہت مشکل اور نافرار کی حالت می

تصادم سے خود کو بچانے کے لئے کم ہیں،  میں دونوں ہاتھ بھی لباس احرام کی حفاظت

آپ ایک ہاتھ سے ناک بند کریں کہ کعبہ کی خوشبو آپ کی ناک میں نہ جانے پائے اور 

  ھر کی بھی اہانت کرو۔خود کو  بھی خطرے میں ڈالو اور اس با عظمت گ

بدن یا لباس میں عطر لگ جائے  تمہارے۔ اگر طواف یا سعی کے وقت ٦مسئلہ 

نہ اس کا بر طرف کرنا واجب ہے اور نہ سونگھنا حرام ہے، اگر چہ طواف و سعی 

  ابھی تمام ہوا ہے اور ابھی محرم ہو۔ 
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اور   ہےکرنے واال  پاک  اور  ہے روایات میں ہے کہ عطرکعبہ ، "طہور" پاک

شاید آیت "و طھر بیتی" پر نظر ہو کہ : ابراہیم: میرے گھر کو پاک کرو طواف کرنے 

والوں کے لئے کہ اس کے پاک کرنے میں سے ایک اس کا معطر کرنا ہے اور آغاز 

  سے بھی رائج ہے۔

۔ چند موارد میں عطریات کا استعمال حرام ہے ضرورت کی صورت �مسئلہ 

اگر صرف کھانا ضروری ہے نہ سونگھےاور  مثالً میں بقدر رفع ضرورت جائز ہے، 

نہ ملےاور اگر سونگھنا ضروری ہے وه دونوں حرام ہیں اور اسی طرح صرف بدن پر 

ہے سونگھے بھی  ممکنں تک ملنا یا زخم پر لگانا ضروری ہے تو کھائے نہیں اور جہا

نہیں اور حتی المقدور ناک کو  بند کر لے یا اس طرح چہره کو بند کرے کہ اس کی بو 

  ضرورت میں جتنی ضرورت ہے اس پر اکتفاء کر لے۔ اصوالً مشام میں نہ پہونچے، کہ 

۔ جو موارد مستثنی ہیں ان میں سے معطر لباس کا دھونا بھی ہے کیوں ٨مسئلہ 

، البتہ اس کو سونگھنے سے پرہیز نےکا حق ہے اپنے معطر لباس دھوئ کہ محرم کو 

یہ حرج و  ظاہراً کرے، مگر یہ کہ خواه نا خواه بو اس کے مشام میں پہونچ جائے، لیکن 

اس کا لباس احرام معطر ہو گیا ہے اور خود دھونے  مثالً اضطرار کے موارد سے ہے 

ے کم ضرورت کے عالوه میں احتیاط کے عالوه اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے، کم س

  واجب اس کا ترک کرنا ہے۔

محرم پر عطریات کا حرام ہونا بعض مخصوص عطریات میں منحصر  ۔ ٩مسئلہ 

نہیں ہے، اگر چہ کچھ روایات  میں زعفران، مشک اور عنبر وغیره کا نام آیا ہے، کیوں 

  کیا گیا ہے۔ کہ روایات کے دوسرے گروه میں کلی طور پر تمام عطریات سے منع

۔ جس چیز کا شمار عطریات میں نہیں ہوتا اس کا سونگھنا، کھانا اور ١٠مسئلہ 

ملنا محرم پر حرام نہیں ہے، اگر چہ خوشبو ہو جیسے سیب گالب، گالبی اور بہی کیوں 

محرم پر حالل ہے"۔ ،کہ روایت میں ہے : "جو چیز کھانے کی ہے  اور عطر نہیں ہے 
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ہو چاہے کھانے کی ہو جیسے زعفران یا کھانے کی نہ ہو  لہذا اگر کوئی چیز عطر

  رام ہے۔مال حہر طرح کا استع  کلی طور پر  ان کا  جیسے معمولی عطریات

بدن یا  تمہارے۔ اگر احرام سے پہلے خوشبو دار تیل یا کوئی بھی عطر ١١مسئلہ 

اگر بر لباس پر ہو اور احرام کے وقت بر طرف کر سکتے ہوتو کوئی بات نہیں لیکن 

احرام سے پہلے معطر  تو طرف نہ ہو اور اس کے عالوه کوئی دوسرا لباس بھی  نہ ہو

کیوں کہ احرام کی حالت ؛ کرنا چاہئے، قطعاً احرام سے پہلے معطر کرنا حرام ہے ہیں ن

تم نے خود فراہم کیا ہے۔ جیسے کہ احرام سے پہلے سارے  مقدمہمیں حرام کا قطعی 

سفر کے  عمداً دھوپ نکلی ہوئی ہو اور تم  مثالً کرنا حرام ہے،  محرمات احرام کا آماده

جا اور حالت احرام میں مجبوراً بند گاڑی میں سوار ہو میں سفرنہ کرو  لئے کھلی گاڑی

سستی کرو کہ  کے با وجود عالج میں امکانیا احرام سے پہلے عالج کی سہولت اور  و

اور اس سے بد تر یہ ہے  میں سوار ہوحالت احرام میں بیماری کے عذر سے بند گاڑی 

  مرتکب ہوئے ہو۔کے سے بیمار کر لو کہ دو گناه  ہیا کاہلی کی وج عمداً کہ خود کو 

حالت احرام میں مرنے  ،۔ عطریات سے جو چیز محرم پر حرام ہے١٢مسئلہ 

والے پر بھی حرام ہے، اس معنی میں کہ محرم مرده کو معطر کرنا حرام، یہاں تک کہ 

کیوں ؛حرام ہے ،اور کافور   سے غسل دینا بھی باوجودیکہ عطر بھی نہیں ہے  آب سدر

  ہے۔ہواکہ خاص طور پر اس بارے میں نص صحیح وارد 

  ر تیل ملنا:پ ۔ بدن�٢

ورنہ صرف   دو طرفہ حرام ہے توجو تیل بدن پر مل رہے ہو اگر معطر ہے

ی بھی دوسرا استعمال روغن مالی کے لحاظ سے حرام ہے، لیکن کھانا یا روغن کا کوئ

بدن پر ملنے کے عالوه، بے اشکال ہے۔ اور تیل کا بدن پر ملنا بھی ضرورت کی 

اور غیر معطر اور غیر روغنی چیزوں   اشکال ہے بال صورت میں بقدر رفع ضرورت

کہ  کا ملنا بالکل ہی بے اشکال ہے، مگر یہ کہ اس طرح روغن سے مخلوط ہو کہ کہیں

  ہے۔روغن مالی کی  اس نے
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اور اس درمیان   کفاره دون یا ب ہوں یہ سارے محرمات احرام ہیں خواه کفاره دار

   ہے ا غیر حالت احرام میں بھی حرامتنہا شکار حرام یا حرم کی گھاس کا اکھاڑنا یا کاٹن

  جیسے کہ حرم کے باہر خشکی کا شکار بھی محرم پر حرام ہے اور اب:

  احرام کے کفارے:  

کسی بھی صورت میں موجب کفاره نہیں ہیں اور بعض ہر  بعض محرمات احرام

اور کچھ محرمات احرام عمدی صورت میں اگر چہ عذر   صورت میں موجب کفاره ہیں

کی وجہ سے بھی ہو، موجب کفاره ہے اور غیر عمد کی صورت میں موجب کفاره نہیں 

  ہے۔

  محرمات احرام کے کفارے:

  ہیں:  ن قسم تی محرمات احرام کیکفاروں کے لحاظ سے  

و ہ عمداً ۔ وه محرمات جو ہر صورت میں کفاره رکھتے ہیں جیسے شکار کہ ١

  میں کوئی فرق نہیں ہے ہر صورت میں کفاره ہے۔ اس بالغیاو ہاور طفل  سہواً یا

گروه اول  اہیں،کا موجب  نہیں  صورت  کفاره کسی ۔ وه محرمات احرام جو٢

صدقہ دیدے اور اگر یہ  امکانصورت کے بر عکس کہ روایات کے مطابق کافی ہے ب

  کوئی بات نہیں۔ تو بھی نہیں ہے

۔ وه محرمات جو علم و عمد کی صورت میں کفاره رکھتے ہیں اگر چہ عذر کی ٣

حالت میں ہوں، کہ اگر نا دانستہ یا بھول کر یا غلطی سے یا کسی بھی عذر سے یہاں 

محرمات احرام میں سے کسی حرام کا توے ا انجام نہ د  عمل کو عمدکوئی تک کہ 

کفاره ہے، مگر اس صورت میں کہ اس کی جہالت اور ہی نہ حرام ہے نہ تومرتکب ہوا 

کسی حرام کو مسئلہ نہ جاننے کی  طبعاً ال علمی اس کی کوتاہی کی وجہ سے ہے، کہ 

اگر  اور  لیکن پھر بھی کفاره نہیں ہے ،یہاں پر باز پرس ہوگی تو وجہ سے انجام دیا ہے
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انجام دے اس قسم کے محرمات حرام بھی ہیں اور کفاره بھی ہے۔ لیکن عذر کی  عمداً 

  لیکن کفاره ثابت ہے۔،صورت میں حرام نہیں ہے 

دیوانے اور اطفال  ان میںثابت ہےدونوں  جن موارد میں کہ حرمت اور کفاره 

 مگر  طفل کے لئےنہیں ہیں،  مکلفکیوں کہ ؛  غیر ممیز  یا  مستثنی ہیں خواه ممیز ہوں

  نص سے ثابت ہے۔معین  کہ اس کا کفاره  شکار کے موردمیں

نہیں ہے  مکلفاور طفل کہ   ہے ہماندنیوی جرکا بعض محرمات احرام ، کفاره 

دنیوی ہو یا اخروی اس کے    مانہ کہ جر چہ جایئکہ کہ یہ سب اس پر حرام ہوں 

نا واجب ہے اس کا دھیان رکھ  دامنگیر ہو، جو چیز ہے وه یہ ہے کہ اس کے ولی پر 

کیوں کہ اگر ولی ؛ یا بے کفارهہوں  کفاره دار خواه کہ محرمات احرام کا مرتکب نہ ہو 

یہاں پر طفل کا ولی گنہگار ہے نہ  تو مرتکب ہواان کا کی سہل انگاری کی وجہ سے 

- ہیں، جس طرح  ہرمانطفل، لیکن چونکہ یہ کفارے خود اس طرح کے محرمات کا ج

ولی پر بھی نہیں  اسی طرح اس کےطفل پر نہیں ہے- نہ ہونے  کی وجہ سے  مکلف

مرتکب ہونے والے کو  عمداً ہے، چونکہ خود مرتکب نہیں ہوا اور دلیل کفاره صرف 

اور نتیجے میں طفل یا غیر  شامل ہے، نہ ہر کسی دوسرے کو کہ امر و نہی نہیں کیا

  طفل مرتکب حرام ہوا۔

د الصبی خطا" طفل کا عمدی کام بھی خطا کی طرح خبر مشہور میں ہے کہ "عم

ین پر بھی خطا کے حوالے سے کفاره واجب مکلفاور یہاں پر تو   اور غیر عمدی ہے

ہے اور طفل  مکلفنہیں ہے طفل اولویت کے ساتھ مستثنی ہے، کیوں کہ بالغ خطا کار 

ہے، بالخصوص کہ بعض اخبار میں ان دو کہ تصریح ہوئی ہے:  مکلفخطا کار غیر 

گیا ہے   اصحیحہ زراره میں جاہل اور فراموش کار کو بالکل سے کفاره سے معاف کی

  اور خبر ریان میں طفل کو کفاره سے بطور مطلق معاف کیا گیا ہے۔

ا حکم کو کفاره ککا ارتکاب کرنے والے ادلہ کفارات میں کہ حرام  ،عالوه بر ایں

اور نہ حرام کے انجام دینے کے بعد اس کو کفاره دینے    طفل نہ مورد نہی ہے،ہوا ہے 
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اور کفاره کا حکم ولی طفل کے  نہیں ہے مکلفکیوں کہ اصولی طور پر  ؛ کا حکم ہے

شکار کے عالوه کسی اور چیز  اصوالً اوپر بھی نافذ نہیں ہوگا اور ان شرعی بنیادوں پر 

کوئی کفاره نہیں ہے اور شکار کے حوالے سے بھی جو طفل  ہم میں ہرگز طفل کے ذ

 کے لئے نص کے مطابق کفاره ثابت ہے اگر یہ عمل ولی کی ال پرواہی اور دھیان نہ

ہے،  ہولیکےذمطفل کے یکفاره کا ضرر بھتوکھنے کی وجہ سے سر زد ہوا ہے ر

بالکل ورنہ طفل کے مال سے ہے، مگر اس صورت میں کہ سفر حج طفل کے لئے 

  ہے۔ ہم مصلحت سے خالی ہو کہ یہاں پر بھی ولی کے ذ

خبر "عمد الصبی خطا" بھی ان جگہوں کو شامل ہے جہاں پر عمد و خطا کا 

کہ نصوص کے مطابق دونوں کے درمیان کےمانند صید (شکار)  حکم مختلف ہو نہ 

  کوئی فرق نہیں ہے۔

ام کے کفاره دار اور احادیث سے جو بات معلوم ہوتی ہے اس کے مطابق احر

  محرمات باره ہیں:

تحرک سایہ ۔ م٣  ۔ جدال کرنا ٢  عقدجماع کی صورت میں  ۔ جماع، استمناء، ١

۔ عطر استعمال کرنا ٦  ۔ مرد کا سر ڈھانکنا ۵  پہننا  ۔ لباس�  کے نیچے جانا 

۔ حرم کی گھاس کا اکھاڑنا ١٠    ۔ شکار  ٩  ۔ سر مونڈنا ٨  ۔ ناخن کاٹنا �  

  ۔ بال اکھاڑنا۔١٢    ۔ دانت اکھاڑنا ١١    یا توڑنا 

یہاں اول تین قسموں کو جن کی بازگشت ایک قسم جماع کی طرف ہوتی ہے  

ایک حصہ میں اور بقیہ کو جدا گانہ حصوں میں بیان کریں گے کہ اس طرح سے 

  مجموعی طور پر باره حصے ہوتے ہیں۔

  ۔ جنسی روابط:١

 سے،یا پیچھے، سےآگےمنقطع،   کلی طور پر عورت سے ہم بستری خواه دائم یا

منی نکلے یا نہ نکلے، نیز ہر وه عمل جو منی نکلنے کا باعث ہو کسی بھی طرح سے 
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موجب  توہون عمداً اور کچھ بھی ہو ، اگر یہ سب باتیں دانستہ اور  کسی کے بھی ساتھ

کفاره ہیں ،اگر چہ کفاره کی نوعیت نیز مرتکب عمل کی تکالیف اور فرائض میں 

ں حاالت اور موارد کے مطابق فرق ہے جس کو ہم مندرجہ ذیل مسائل میں بیان گوناگو

  کریں گے :

یا پیچھے سے جماع  آگےکے ساتھ  ۔ اگر علم اور عمد سے اپنی عورت١مسئلہ

ایک اونٹ کفاره دے  کہواجب ہے ظاہراً  توکرے ، اگر عمره تمتع کی سعی سے پہلے ہو

 ہو اوراس عمره کو تمام کر کے دوباره میقات سے محرم  تواور اگر وقت باقی ہے

شروع سے اعمال بجا الئے ورنہ وہیں سے ترک کر کے اس کی تجدید کرے  اور اگر 

اس کو تمام کرے اور اس کے بعد حج افراد بجا توتجدید کے لئے وقت باقی نہیں بچا 

ہو پہلی  ممکنیا جس وقت بھی  آئندهالئے اور عمره مفرده بھی انجام دے اور سال 

پہلے واال عمره تمتع بالکل بے نتیجہ اور  کیوں کہفرصت میں اس کی قضا بجا الئے 

اس کا عمره  توباطل ہے ، لیکن اگر یہ عمل سعی کے بعد اور تقصیر سے پہلے ہو

ہ ایک گائے ورنہ ایک بکرا ن ایک اونٹ ور امکانصحیح ہے اور الزم ہے بصورت 

  کفاره دے ،حال کے مناسب ہو  جو بھی اس کے

۔ اگر یہ عمل احرام میں ہو ۔ تمتع ہو کہ قران یا افراد۔اگر مشعر الحرام ٢مسئلہ

اس کا حج باطل اور واجب ہے  اس کو تمام کرے اور ایک  تومیں وقوف سے پہلے ہے

  اس کی قضا بھی بجا الئے خواه یہ حج واجب ہو یا  آئنده اونٹ کفاره بھی دے اور سال

اجرت، صرف یہی کافی ہے  بدون ہویا  کے ساتھ تحب، اصلی ہو یا نیابتی ،  اجرتمس

کہ حج ہو کسی کے لئے بھی ہو اور کسی بھی مقصد سے ہو ، کسی بھی طرح ہو، 

  کوئی فرق نہیں ہے

اور مشعر الحرام کے بعد ہو اور ابھی طواف النساء  عرفات۔ اگر یہ عمل ٣مسئلہ

النساء نہیں کیا ہے اس کا حج درست ہے اور ایک اونٹ کفاره ہے دھا طواف آنہیں کیا یا 

کفاره بھی نہیں ہے اور اگر طواف  تواور اگر نصف طواف النساء سے گزر چکا ہے
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خر میں ایک آزیارت سے پہلے اس کا کفاره ایک اونٹ ہے ، ورنہ ایک گائے اور ا

  بکری  

اس کا عمره باطل تو  ۔ اگر یہ عمل عمره مفرده میں سعی سے پہلے ہو�مسئلہ 

اور اگر خود تکرار نہیں  نا واجب ہے ر کرا تکر اور اس کی کفاره ہے  اور ایک اونٹ

  بنائے نائب تواس کے لئے کسی کو کر سکتا 

اسی جگہ سے ایک  پرمردرو عورت ا ۔  اس طرح کے تمام موارد میں ۵مسئلہ

ھے ، یہاں تک کہ یاکوئی ودسرا شخص ان پر نظر رک ناواجب ہے دوسرے سے جدا ہو

قضا میں  یہ جدائی اور دھیان رکھنا واجب  لیکن  ہو جائیںان کے سارے اعمال تمام 

نجام پائے، جس شخص کو باطنی، ایمان ،  ا نہیں ہے کہ محل گناه سے اختتام عمل تک

احرام ، اور حرم کا احترام تھوڑا سا شہوت پر کنٹرول کرنے سے روک نہیں سکتا الزم 

ظاہری مانع اور محافظ مقرر ہو اور مناسک کے متحرک زندان میں  ہے اس کے لئے

  اس پر نظر رکھی جائے 

ت بھی علم عور۔   تمامی موارد میں کہ اس طرح کا کفاره الزم ہے ، اگر٦مسئلہ

اس کا حکم بھی مرد کی  تو اس عمل میں مرد کی موافقت کرے  عمداً واختیار کے ساتھ 

نستہ ااور اگر ایک ناد  ان احکام میں برابر ہیں کریںکہ اگر دونوں ہی ایسا  طرح ہے 

کچھ بھی نہیں ہے اور اگر ایک دوسرے  مہ اور بال اختیار اس میں مبتال ہو اس کے ذ

کفاره اس کے اوپر ہے اور طرف مقابل جو جبرا مبتال ہوا ہے دونوں  توکو مجبور کرے

  اس پر نہ قضا ہے اور نہ کفاره

زنا اور لواط کا ۔کم سے کم۔ یہی حکم ہے ، ان حدود کے عالوه  ظاہراً ۔ �مسئلہ

نہ حج کو فاسد کرتا  ظاہراً کہ شرع نے مقرر کیا ہے ، لیکن حیوانات کے ساتھ جماع 

ہے  نہ عمره کو  فاسد کرتا ہے، مگر منی خارج ہونے کی صورت میں ہر حال میں 

عالوه  احتیاط اوراس کےہے سابق کا حکم رکھتا ہے ، ثبوت کم بھی یہاں پر بے دلیل 

  واجب ہے، مگر منی نکلنے کی صورت میں قطعا واجب ہے
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۔ ان موارد میں حج یا عمره کے باطل ہونے کے معنی یہ نہیں ہیں کہ ٨مسئلہ

دوسرا شمار ہو گا  اور پہال کچھ بھی نہیں ہے ، بلکہ احادیث کے مطابق پہال اصل ہے 

 بت کے اگر انجام نہ قون ایسی سز اوعکے طور پر ہے، لیک اور دوسرا جرم و سزا

بر این حق نہیں  بناپہال باطل ہے اور انجام دینے سے وہی پہال شمار ہوگا ،   پائے تو

رکھتا کہ  پہلے کوناتمام چھوڑ دے اس خیال سے کہ یہ باطل ہے اور دوسرا کافی ہے ، 

اس صورت  کہ اب اتمام اور اس کی تجدید کا وقت نہیں ہےاور مگر عمره مفرده میں

تجدید کرے   آئندهل سا کہ خیال سے کے عالوه میں اگر باطل شده حج یا عمره کو اس 

اسی سال تجدید  تو گا چھوڑ دے، باطل شده عمره تمتع کو تنگی وقت میں چھوڑ دے

حج  آئندهگا اور جو احرام سال  آئےسے پہلے احرام سے ہرگز باہر نہ ح  کرے، اس طر

پر احرام ہےاور اس کا کوئی وعمره انجام پائے گا حقیقت میں احرام کے ا آئندهیا وقت 

نہ قضا  توانجام دے قضا سرے خیالی احرام سےحج یا عمره واثر نہیں ہے کہ اگر اسی د

  پہلے کو کہاور اس کا واحد راستہ یہ ہے  شمار ہوگا اور نہ پہلے کی تالفی شمار ہوگا 

ا اس کےو قت میں انجام دے کہ اگر عمر مل کرے اور اس کے بعد اس کی قضکم

جس وقت چاہے تکمیل اور قضا کر سکتا ہے اور اگر عمره تمتع یاحج ہے  تومفرده ہے

بعد میں ایک موسم میں اس کی تکمیل کرے  اور بعد  تواگر پہلے کا وقت گزر چکا ہے

 قاعده کلی یہ ہے کہ جہاں پر  ہر صورت ب، بجا الئےوالے موسم میں اس کی قضا 

وب نہیں ہے ، ستکمیل اور اس کی قضا واجب ہے تکمیل کے بغیر قضا کچھ بھی مح

پہلی صورت میں اگر وقت ن اسی طرح قضا کے بغیر تکمیل بھی کافی نہیں ہے، لیک

ہے اور اگر احرام مجدد سے  ہ مکے ذ استکمیل اور قضا دونون آئندهگزر چکا ہے 

اور  ناضروری ہے تکمیل کر پہلے  آئنده یا وقت  آئندهسال توتکمیل کئے بغیر قضا کرے

  اس کے بعد قضا بجا الئے

۔ اگر شہوت کے بغیر اپنی عورت کو دیکھایا اس کے ہاتھ اور بدن کو ٩مسئلہ

اور اگر شہوت  اس پر کچھ نہیں ہےتولمس کیا اور سہالیا اور قصد کے بغیر جنب ہوگیا 

نب ہو گیا ایک اونٹ ہے، اس ور اگر ج ا سے ایسا کیا اور جنب نہیں ہوا ایک بکری ہے
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م بھی اس پر نافذ ہوں  اکعمدی  نہ ہو ورنہ گذشتہ اح نابت کہ اس کی ج میں صورت 

  گے 

اگر دے سکتا  تواورشہوت سے کسی دوسری عورت کو دیکھا اور جنب ہو گیا

ہے تو ایک اونٹ ،ورنہ ایک گائے ورنہ ایک بکرا ہے، البتہ اگر جنابت عمدی از 

جانتا ہے کہ اس شہوانی نظر سے مجنب ہو جائے گا گذشتہ  گریہومروئے علم نہ ہ

  احکام بھی ہیں

اور جنب ہوگیا اگر قصد استمناء بھی  نہ  کی لہ تناسل سے بازیآلیکن اگر اپنے ا

بھی واجب ہے اور اگر قصد ہو کہ ضا   اس کی ق ظاہراً کفاره ایک شتر اور ہو اس کا 

  جاری ونافذ ہیں دونوں حکمتو  دستمالی کے بغیر بھی ہو 

۔ اگر شہوت سے اپنی عورت کے بدن کو سہالئے یا ا سکو شہوت کے ١٠مسئلہ

ایک اونٹ ہے خواه جنب ہو تواور اگر شہوت سے چومے   ایک بکرا ہے توبغیر چومے

  بقیہ احکام بھی جاری ہیںتو ا ہوقصدیا نہ ہو، لیکن جنب ہونے کی صورت میں اگر 

حرم کے لئے عقد ازدواج کرے اور ہم بستر ۔ اگر محرم کسی دوسرے م١١مسئلہ

اور اگر ان دونوں   دے فاره کہر ایک ایک اونٹ  توہوں ، اگر جانتے ہوں کہ حرام ہے

   کفارهپر صرف دوسرے   تو حرام ہے میںمیں سے ایک نہ جانتا ہو کہ عقد حالت احرام 

اور کبھی   ھی تین، خواه عقد کرنے واال ہو یا عورت یا شوہرہو ،کہ کبہے جو جانتا تھا

دو اور کبھی ایک کفاره ہوگا، اگر عقد کرنے واال محرم نہ ہو اور جانتا ہے کہ طرف 

حرام ہے  اس صورت میں بھی عقد کرنے والے  عقد  محرم ہے اور  حالت احرام میں

  پر ایک اونٹ کفاره ثابت ہے 

میں ۔ ه ۔ خالصہ یہ کہ ہمبستری اگر دانستہ اور عمدی کسی بھی عمر ١٢مسئلہ

اس کی تکمیل کے بعد قضا اور ایک اونٹ  تو خواه تمتع یا مفرده ۔سعی سے پہلے ہو

کفاره ہے اور اگر حج میں وقوف مشعر الحرام سے پہلے ہو تو بھی یہی حکم ہے اور 
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 بکرا اگرممکن ہوتو خر میںآ بقیہ موارد میں صرف ایک اونٹ ہے ورنہ ایک گائے اور 

    ہے

روزه رکھے  ١٨ تووارد ہے کہ اگر اونٹ نہ دے سکتا ہواور بعض روایت میں 

اٹھاره  کیوں کہ؛ تینوں کفاره سے عاجز ہو    جبروزه اس صورت میں ہے ظاہراً لیکن 

  بہت کم ہے کی نسبت مسکینوں کو کھانا کھالناکمترین کفاره  کہ ایک بکرا ہے

اگر چہ ۔ اگر اپنی عورت سے بازی اور کھیل کرنے میں جنب ہو جائے ١٣مسئلہ

کفاره حج واجب دونوں پر یں توجنابت نہ ہو علم وعمد اور موافقت کی صورت م قصد

قضا بھی واجب اسکی  آئندهہے کہ اتمام مناسک کے بعد ایک اونٹ کفاره دے اور سال 

اونٹ کا کفاره دو برابر ہو جائے گا توہے اور اگر ایک نےدوسرے کو مجبور کیا ہے

  اور دوسرے کے اوپر کچھ نہیں ہے 

۔ اگر تقصیر سے پہلے اپنی عورت کو چوم لے کہ طبیعتا شہوت کے �١مسللہ

اور اگر خود محرم نہیں ہے اور اپنی محرم  اس کا کفاره ایک بکراہے  توبغیر نہیں ہے

 پر ہےیہی کفاره اس کے او، شہوت سے اس کے بدن کو مسلے  یا عورت کو بو سہ دے

  اور عورت کی موافقت  اور عمد کی صورت میں عورت کے اوپر بھی ایک بکرا ہے 

۔ حج کفاره میں بھی ان اعمال میں سے ہر ایک کا وہی اصلی حج کاحکم ١۵مسئلہ

ادلہ کفاره ہر حج و عمره  کیوں کہہے، چنانچہ کفاره والے عمره میں بھی یہی حکم ہے ،

واجب ہے ،ضائع شده حج یا عمره کفاره کی تکمیل کرے  اور  طبعاً کو شامل ہے اور 

  پھر دقت سے اس کی تجدید کرے 

یہاں پر ہم سے یہ نہ کہنا کہ حاجی اس طرح کے حاالت میں اس طرح کے 

ہر حال  ہر عمل کیوں کہکا شوق اور حوصلہ ہے اور وه بھی عمدی؟  بجا النےاعمال 

  ا�ہے ، العیاذ ب ممکناس دو پیر کی مخلوق سے میں 
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محرمات احرام میں سے کسی ایک کے مرتکب جولوگ العلمی کی وجہ سے

اس صورت میں کہ جاہل مقصر ہوں  ہیں لیکنکفاره سے معذور ہوجاتے ہیں ، اگر چہ 

مناسک حج   اور  گنہگار ہیں طبعاً کے یاد کرنے میں کوتاہی برتی ہے ،  مناسک کہ

 نا واجب ہے یاد کر کا مل طور پر اس کے احکامکے مرنے سے پہلک وعمره کو شروع 

دقیق مراجعہ کر کے ، نہ یہ کہ ان کے اور ان کے کہنے  فب مناسک کی طرٖ اتک، البتہ 

  پر اطمینان کرلیں

  

  ۔ جدال:٢

اس  توسچی قسم کھائین مثالً اگر دو مرتبہ سے زیاده جدال و نزاع بر حق کریں ، 

کفاره ایک بکرا ہے، ، لیکن اگر ناحق یا کذب پر مبنی ہو پہلی دو مرتبہ ہر ایک میں کا 

  اور تیسری بار ایک گائے ہے اور یہاں پر چند مسائل ہیں :  ایک بکرا

میں قدر مسلم جدال قسمی ہے نہ ہر قسم، یا کے کفاره ۔  جدال اور نزاع ١مسئلہ

کسی وقت بھی کوئی کفاره ہراا توظ کہ اگر جدال کے بغیر سچی قسم کھائے  ہر جدال

  نہیں ہے 

حالت احرام میں  طبعاً ہے ، لیکن جھوٹی قسم جو  کے خالف حالت احرام اگر چہ

کے بغیر جھوٹی قسم کھائے یہاں پر ل کفاره بھی رکھتی ہے ، لیکن اگر جدا 

  میں کفاره ہے کفاره واجب ہے ،بلکہ اظہر مطلق جدا ل ااحتیاط

باطل اپنی تمام قسموں کے ساتھ حالت  یاوہ۔ جیسا کہ گزرا جدال حق ٢مسئلہ

اور یہ جو بعض روایات واتھ ہویا قسم کے بغیر ہخواه قسم کےس احرام میں حرام ہے،

تفسیر جدال بلندترین اور پست  ے " سے ہوئی ہ هللاور بلی و هللامیں جدال کی تفسیر "و

بر ایں اگر جدال بر حق ہو تب بھی حرام ہے اور  بناظ سے ہے، ترین نمونوں کے لحا

اور اگر  تیسری بار میں ایک بکرا کفاره ہے خواه قسم کے ساتھ ہو یا قسم کے بغیرہو
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بھی  کسی تراء، غیبت، اہانت، استہزاء، یا اف ت،تہمجدال ناحق ہو: جھوٹی قسم ،

کے ساتھ ہو یا قسم کے بغیر نامشروع اور ناجائز طریقہ سے جدال کرے ، خواه قسم 

گائے  ایک میں پہلی ہی مرتبہ میں کفاره ایک بکرا ہے اور دو مرتبہ سے زیاده  ظاہراً ،

یہ ہے کہ دو مرتبہ  جدال میں بالخصوص جھوٹی قسم میں بہتراور جھوٹ پر مبنی   ہے

ایک اونٹ اور دو دفعہ میں ایک گائے اور ایک  دفعہ میں ایک بکرا  ں سے زیاده می

  کفاره ہے 

 تواگر کفاره دار جدال اگر کفاره دینے کے بعد پھر جدال کرے ظاہراً ۔ ٣مسئلہ

 تو جھوٹ خصوصاً کیا، جدال  ناحق اور حرام کسی نے  مثالً کفاره بھی مجدد ہو گا ، 

ایک بکرا کفاره ہے اور اس کے بعد پھر جدال کیا ، خواه پہلے کی طرح یا کسی اور 

اور اگر کفاره دے دیا اور تیسری  یناالزم ہے بکرا یا ایک گائے کفاره د تو  طرح سے

اور اس کو بھی ادا کردیا اور   جدال کیا ،الزم ہے ایک گائے یا ایک اونٹ کفاره دےبار 

  وہی تیسرے والے کفاره کی تکرار ہوگی  ظاہراً چوتھی بار جدال کیا 

ایک کا بھی کفاره نہیں دیا  لیکن اگر تین بار جدال ناحق کی تکرارکی اور کسی

اور اگر تجدید کرے اسی کی تکرار کرے ،   خر میں ایک گائے یااونٹ کافی ہےآ ظاہراً 

ے بغیر بارہا تکرار کرے اگر چہ چوتھی اور پانچویں یلیکن اگر جدال کا کفاره دئ

کا الزم تکرار چہ سے بھی تجاوز کر جائے، وہی تیسری بار کا کفاره کافی ہے ، اگربار

  بعید نہیں ہے  ہونا

تونہ جدال بر حق اور کسی واجب حق کے اثبات کے لئے نہ ہو ۔ اگر ۴مسئلہ

حرام نہیں ہے بلکہ واجب بھی ہے لیکن اس جدال بر حق کو اگر حرام سے  صرفیہ کہ 

بلکہ بے اشکال اس وقت واجب نہیں ہے کیوں کہبہتر ہے  تونکلنے کے بعد تک ٹال دے

  بھی نہیں ہے 

  

  سایہ کے نیچے جانا؛۔متحرک ٣
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اور ایک احرام  کفاره ایک بکرا ہے ،ایک احرام عمره میں اس کایہاں پر بھی 

جانے کی تکررا ہو ، حالت اختیار ہویا میں حج کے لئے بھی ، گر چہ ہر مرتبہ سایہ 

جو طاقت تحمل نہیں رکھتے  کے عالوه عورتوں اور بوڑھوں ،حالت اضطرار،بچوں

  ہیں

  

  پہننا:۔ مردوں کا لباس ۴

السالم  (علیہباقر حضرتیہاں پر ہر ایک لباس کے لئے ایک کفاره ہے ،جیسا کہ 

لباس پہننے کی ضرورت ہے؟ کا  طرح کسکو ہے کہ: محرم روایت )سے ایک 

خواه لباس کو یکجا پہنے یا چند   ظاہراً فرمایا:ہر ایک لباس کے لئے ایک کفاره ہے اور 

حج اور عمره ،صحیح روایت کے مطابق احرام  مرتبہ کوئی فرق نہیں ہے ، نیز دوسری

ہر ایک کے لئے جداگانہ کفاره ہے ، اور قاعده بھی یہی ہے کہ دو عمل میں دو احرام 

  ان کا حساب ایک دوسرے سے جدا ہے 

  

  ۔ مرد کا سر چھپانا:۵

تو  ئےپا اپنے سر کو چھجان  بوجھ کر پر ایک حدیث وارد ہوئی ہے کہ اگر یہاں 

اور اپنے ہاتھ سے کسی فقیر کو غذا دے ،لیکن اس پوشش کا فورا ہٹانا واجب ہے

ہے کہ اس کا کفاره ایک بکری ہے اور چونکہ کی  نقل نےث شیخ طوسی ی دوسری حد

 فقیر کو غذا  کہکیوں  ؛میں ثابت ہے ی صورتختیاراوراہے یہ کفاره اجماعی  ظاہراً 

ر دو روایت کے درمیان اس طرح جمع کرنا میں منحصر ہے اوی  حالت اضطرار دینا

  عرف کے نزدیک روشن ہے

  

  ۔ عطر استعمال کرنا:۶
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طرح کا  کسی بھی پینا ہے یا  ایہاں پر قدر مسلم کفاره کسی معطر چیز کا کھانای

کھانے یا ملنے سے نہ ہو ، صرف  ہدوسرا استعمال صرف سونگھنے کے عالوه ک

ے ایک بکر کیوں کہسونگھنے کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ کوئی کفاره ہو، 

  صرف کھانے اور ملنے کا ذکر کرتی ہےیث کفاره کی حدکے

  

کفاره ہے اور  اغذا ۴/١:ہاتھ اور پیر کے ہر ناخن کے لئےکاٹنا ۔ ناخن٧

ہے، اور اگر دو جگہ کاٹے تو دو بکرے رے ناخن ایک ساتھ کاٹے تو ایک بکرا ااگرس

وتاول تاور اگر دس ناخن ایک ساتھ اور بقیہ کو چند جگہ کاٹے خواه برابر ہوں یا نہ ہون

غذا کفاره ہے   ۴/١کے لئے ایک بکرا اور دوسرے ناخنوں کے لئے ہر ایک کے عوض

 میں  طرارہو یا اضمیں  و خواه حالت اختیاری اور ان تمام موارد میں اگر چنانچہ عمد

محر م ہے یا کوئی دوسرا عذر  ہو کہنتا ہو یابھول گیا نہیں جا  کفاره ثابت ہے مگر یہ کہ

  رج کر دے اوراب چند مسائلخاے سے جو عمل کو عمدی ہون

وہی حکم ہے اور دس  ظاہراً ۔ اگر ہاتھ یاپیر میں دس ناخن سے زیاده ہوں ١مسئلہ 

غذا ہے خواه نو ناخن   ۴/١ناخن کا کفاره ہے مگر یہ کہ جدا کاٹے کہ ہر ایک کے لئے

یک ناخن کے کچھ حصہ کا بھی حکم وہی ایک ناخن کا  ظاہراً ہوں یا گیاره ناخن ، اور 

  حکم ہے  

۔ ایک ساتھ کاٹنے سے مراد یہ ہے کہ ایک جگہ کاٹے، پس اگر حرکت ٢مسئلہ

ناخن  نامیں ناخن کاٹنے میں مشغول ہے ، اس طرح سے کہیں کہ ایک مرتبہ اپکی حالت 

گذشتہ ب ، اس کا کفاره ایک بکرا ہے ، اور اگر ایک جگہ دو مرتبہ کاٹے بحساا ہےکاٹ

ان وحدت وتعدد کفاره کےلئے میزان نہیں ہے کمبر ایں وحدت وتعدد  نابدو کفاره ہے، 

کفاره توکاٹا ہے کہیں ایک یا چند مرتبہکے لحاظ سےمراتب بلکہ صرف وقت اور 

  متفاوت ہے۔
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اور بعض کو غیر عمدی کاٹےاگر  عمداً ۔اگر ایک دفعہ بعض ناخنوں کو٣مسئلہ

کاٹے  غیر عمدی کہ ہے کیوںکفاره ایک بکرا نہیں ، اس کا چہ سب کو یکجا کاٹے

صرف ہر ایک  ہیں اورکفاره نہیں ہے اوربقیہ بھی دس سے کم ہوئے ناخنوں کی نسبت 

  غذاہے۴/١کے لئے 

۔ ناخن کاٹنا اکھاڑنے اور کترنے میں منحصر نہیں ہے کہ اگر ملنے سے �مسئلہ

  یا دوا کھانے سے اس کے ناخن گر جائیں وہی حکم ہے 

۔ اگر دوسرے کو اپنا ناخن کاٹنے کو کہے یا اس کام سے راضی ہو اور ۵مسئلہ

ہ کہ اس کو نہ روک سکتا ہو اور اعتراض نہ کرے تب بھی کفاره ثابت ہے ،مگر ی

 میں کفاره نہیں ہے، لیکن اگر خود اپنے اختیارسے مجبوری ایسے راضی بھی نہ ہو کہ

  ۔کفاره ہےتو ناخن کاٹے کی بنا پر اپنا

  

 ۔ سر مونڈنا:٨

تین دن ہے ر ناچاری اور اضطرار کی صورت میں اپنا سر تراشے واجب گا

مسکینوں کو کھانا کھالئے ، یا چھ )١٠دس (روزه رکھے، یا اک بکرا کفاره دے، یا 

"فمن کان منکم مریضا او بہ اذی من راسہ ففدیۃ من کیوں کہغذا دے ٢/�فقیروں کو 

بیمار ہو یا سر میں کوئی تکلیف ہو ، پس روزه یا نسان  اصیام او صدقۃ او نسک "جو

ہ بیان سے منقول تفسیر کے مطابق جیسا ک هللاصدقہ  یا عبادت کفاره ہے کہ رسول 

انجام  سانتر کوآترتیبی تخییر ہے کہ جو نہ ہو سکے اس سے کمتر اور  ظاہراً اور ہوا

ر اپنے سر کو تراشے ایک بکرا ہے اور یہاں پر چند یدے، لیکن اگر ضرورت کے بغ

  مسائل ہیں:
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 ظاہراً دونوں سے سرمونڈنے کو شامل ہے ، اور بلیڈمونڈنا مشین ا کا۔ سر١مسئلہ

کیوں اگر دوا مل کر یا کھا کر اپنے سر کے بال صاف کرے اس کا بھی یہی حکم ہے 

  " ال تحلقوا بروسکم" سرنہ مونڈنو ،کسی خاصوسیلہ میں منحصر نہیں ہے کہ

۔ سر کا بعض حصہ مونڈنا بھی حرام ہے اور کفاره رکھتا ہے اور اسی ٢مسئلہ

م ہو اور سر تراشیکے حکم سے قدر کہ کہیں سر مونڈا ہے کافی ہے مگر یہ کہ بہت ک

خارج ہے، لیکن حرام ہے مگر حالت ضرورت میں، اور سر یا بدن سے بال کاٹنے یا 

  گا آئےچننےکاحکم 

اگر  نتراشنے کی طرح ہو ، لیک ا چن نوکا چھوٹا کرنا بالے ۔ شاید سر ک٣مسئلہ

کم سے خارج تراشنے کے ح طبعاً سر کابال تھوڑا سا چھوٹا کرے  مثالً تراشنا نہ کہیں ، 

  ہے

کے بال مونڈنے کا حکم دونونکو شامل ہے چاہے خود اپنا سر  سر ۔۴مسئلہ

مونڈے یا دوسرے کو اس بات کا حکم دے ، یاماس کی مرضی سے اور منع کئے  بغیر 

ہو، لیکن جبرا اس کا بال تراشے نہ حرام ہے اور نہ کفاره ہے ، اسپر جس کا سر مونڈا 

دلیل کفاره صاحب سر میں منحصر ہے کہ  کیوں کہلےپر گیا ہے اور نہ سر مونڈنے وا

اپنا سر مونڈے، یاں تک کہ اگر سر مونڈنے وال محرم ہو، اور کسی دوسرے محرم کا 

  یا ہے بظاہر کسی پر بھی کفاره نہیں ہے ملکسر جبرا مونڈے ، صرف حرا

  

  ۔ بدن کے بال صاف کرنا:٩

 کرے اس کا کفارهدونوں بغل کے نیچے کے بال چاہے جس طرح سے صاف 

کافی ہے تین فقیر کو  ظاہراً بال صاف کرے  کا  ایک بکرا ہے، اور صرف ایک بغل

 کھانا کھالئے، اور اگر سر یا داڑھی کے کچھ بال گرائےہر ایک کے لئے یا ہر بار اگر
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فقیر کو دے ، لیکن اگر بال کاگرنا غسل یا  کھانا  وں ، ایک مٹھیایک ساتھ ہچند بال  چہ

  کرے اور یہاں پر چند مسائل ہیں:سی بھی واجب یا مستحب وضو یا ک

یاکا      کو صاف کرنا  یا دوسری جگہ کے بال ۔ بغل کے نیچےکے بال١مسئلہ

  ذریعہ صاف کرنے کو شامل ہے یا کسی اور چیز کے دوا نوچنایایا اتراشنٹنا یا

معموال بال گریں گے، جب تک  ہو کہعمل کے ضمن میں  ہو اور یہ بھی جانتا 

بال گرانے کا قصد نہ ہو اس پر کچھ نہیں ہے، البتہ اس صورت میں کہ اس طرح کے 

  کرے اور یہاں پر چندمسائل ہیں   واجبات اور مستحبات کے کم سے کم پر اکتفا 

کافی ہے کہ ایک  ظاہراً صاف کرے ،  بغل کے نیچے کے بال ٣/١۔ اگر ٢مسئلہ

میں دو فقیر اور سارے بال صاف کرنے میں تین  ٣/٢ی طرح فقیرکو سیر کرے اس

، لیکن دونوں بغل کے نیچے کے بال صاف کرنے میں ایک  کھالئے فقیروں کو کھانا 

  بکرا کفاره ہے 

کا چھوٹا کرنا بھی یہی حکم رکھتا ہے اگر  بغل کے نیچے کے بال ظاہراً ۔ ٣مسئلہ

حکم حرمت کے لحاظ  نوچنے کایداور شانوچنا" نتف یعنیچہ روایات میں صرف لفظ"

  سے شدید تر ہو۔

  ۔ شکار کرنا:١٠

شکار کا کفاره تمام احرام کے کفاروں سے  زیاده مفصل ہے، اور ان سب کے بر 

، میں اور حالت عمد میں منحصر ہیں ، کفاره شکار تمام حاالت افراد  مکلفخالف جو 

ں  کم ہی حالت احرام می یہاں تک کہ اطفال کے لئے بھی ثابت ہیں اور اب کوئی بہت

حرم میں شکار کی فکر میں پڑتا ہے اور تنہا تعلیمی لحاظ سے شکار کے  خصوصا

مسائل قابل بحث و تحقیق ہیں اور اس بارے میں شائستہ ہے مفصل فقہی کتابوں کی 

  طرف رجوع کیا جائے ۔

  ۔ حرم کی گھاس اکھاڑنا:١١
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ے درخت کے لئے ایک بکرا چھوٹ ظاہراً بڑا درخت اکھاڑنے میں ایک گائے اور 

 کافی ہے اور شاخ یا برگ(پتی) درخت اور حرم کی گھاس اکھاڑنے اور توڑنے میں

  س کا کفاره ان کی قیمت ہے اور اب چند مسائل۔ ظاہراً 

حرم کی اسی جگہ یا دے پھر سے لگااوراکھاڑے  کو  ۔ اگر کوئی درخت١مسئلہ

واجب  یا ہےآپہلی حالت میں لوٹ یعنی  ایسا لگنے لگے کے وه  اپنی  دوسری جگہ 

دے ، اور ڑ ، ورنہ احتیاط یہ ہے کہ اس کی پہلی جگہ پھر سے گا  اس کو لگا دےہے

بھی صاحب درخت کو ادا کرے،اور اگر کوئی مالک قیمت  کفاره کے عالوه درخت کی

  نیں ہے فقراء کودے

۔ ظاہر اگر کوئی شاخ بھی توڑی ہے جو پھر سے زمین میں لگانے ٢مسئلہ

ہے واجب ہے اسی جگہ یا کسی اور جگہ لگا دے۔اور اس  سےہری بھری ہو سکتی

اس  ادائیگیصورت میں قیمت ادا کرنا الزم نہیں ہے، کفاره کے عالوه قیمت کی 

اگر چہ واجب ہے کہ شاخ کو اس کی پہلی حالت میں نہ لوٹا یا جا سکے میں صورت 

  اس کی پہلی جگہ وصل کر دے 

اگر جس درخت کو اکھاڑا ہے پہلی حالت میں یا اس ایسا لگتا ہے کہ ۔ ٣مسئلہ

گا، ہو جائےسے بہتر حالت میں لوٹا دے، صرف درخت کی قیمت ادا کرنے سے معاف 

کفاره دنیوی عقوبت ہے گناه کے لئے  کیوں کہاور درخت کا کفاره اسی طرح ثابت ہے 

ی تالفی ہے ، فقراء کو دی کن              نقصا حرم کےاور قیمت صاحب درخت یا 

  جائے

گھاس یا درخت  مثالً سی چیز کا اکھاڑنا وه کعال حرم کےدرخت کے     ۔۴مسئلہ

صرف حرام ہے اور کفاره نہیں ہے البتہ اگر اس کی  تو یہہو چیز کوئی بھیسی یج

  کوئی قیمت ہو صرف قیمت کا ضامن ہے کہ اس کے مالک یا فقیر کو دے۔

  ۔ دانتوں کا اکھاڑنا:١٢
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ایک بکرا  تواپنے دانتوں کو اکھاڑےکے عالوه  احتیاط واجب ہے اگر  ضرورت 

  - میں کفاره نہیں ہے  یلیکن حالت ضرور ،کفاره دے

جہل یا  ،کے مطابق کفاره واجب ہے دلیلوں خاص  :    ان موارد میں کہیاد دہانی 

ں کلی طور پر جن موارد میں تعمد نہی بلکہ   غلطی کی وجہ سے فراموشی اور

  میں کے عالوه کےموردشکار  کفاره بھی نہیں ہے ،ہے

جیسے"لکل شئی خرجت من حجک نعلیک فیہ دم   اور بعض روایات کے مطابق

اگر واجب  کیوں کہتمامی موارد میں ایک بکرا کفاره مستحب ہے  ظاہراً ۔۔۔حیث شئت " 

کی ایک روایت موارد کی طرح تصریح ہوتی نہ کہ تنہا قرب االسناد    /١٤گذشتہ تو ہوتا

داللت ،البتہ جس چیز کا کھانا  ہی نہ ر سند صحیح ہے او نہ تو  پر اکتفاء ہو کہ جس کی

 حضرتکھانا ہمیشہ حرام ہے ،  اس کا اصوالً یا  میںبارے محرم پر حرام ہے اس کے

بغل  کیوں کہ؛کے مطابق ایک بکرا کفاره ہے   روایت زراره کیباقر(علیہ السالم) سے

سر مونڈنااور لباس پہننا،"کل طعام ال ینبغی لہ یا ناخن  کاکاٹنا،کے نیچےکا بال تراشنا ، 

کے لئے اس ھا ناقرار پایا ہے اور(کسی ایسی چیز کا کھانا جس کا کمیں اکلہ" کی ردیف 

شائستہ نہیں ہے )اور احتمال قوی ہے کہ معطر چیز یا عطر کا کھانا مراد ہے اور تمام 

بر این  بنایہ روایت مبہم ہے ،  ہمیشہ حرام ہیں میں جولی چیزوں کے  بارے کھانے وا

  کفاره دار محرمات ، انہیں چوده گذشتہ موارد میں منحصر ہیں 

  کفاره کی تکرار:

بعض موارد میں اگر محرمات احرام میں سے کسی حرام کی تکرار ہو کفاره بھی 

اور چونکہ کفاره   ک کفاره کافی ہےوہی ای میںاور بعض موارد  اسی قدر تکررا ہوگا 

پر دلیل کی  یہاں توپھر کی تکرار اور عدم تکرار اصل کفاره کی طرح تابع دلیل  ہے  

   نا الزم ہے طرف بازگشت کر

قضا بھی ہے اور ایک اونٹ کفاره   میں کرنے ہمبستری اور استمناء عمدا مثالً 

اور اس تکرار پر کوئی دلیل نہیں ہے ، لیکن   بھی ہے تنہا اونٹ میں قابل تکرار ہے 
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ایسا عمل انجام دےوہی کفاره اور قضا ہوگی ،  میںاگر خود کفاره دار حج یا عمره 

کی تمام اصلی اور  هکیونک ادلہ فساد حج یا عمره اور وجوب قضا و کفاره حج وعمر

اور   ا ہے وتں ہو شامل ہیں لیکن جن موارد میں حج یا عمره باطل نہیک بدلی قسموں

کفاره بھی تکرار ہوتا ہے جیسے کہ جن  تکرار سے   تو  عمل کی  قضا نہیں ہے  طبعاً 

اس کے درمیان کوئی فرق نہیں  ظاہراً اور   موارد میں باطل ہوتا ہے یہ تکرار بھی ہے 

ہےکہ گذشتہ عمل کا کفاره دیا ہے یا نہیں کہ اگر چند مرتبہ ہم بستر ہوا ہے اسی تعددا 

  الزم ہے اونٹ ذبح کرےکے بقدر 

 وں لیکن سر مونڈنے میں اگر سر کے مختلف حصوں کو  متعدد اوقات اور جلس

سر تراشی کا کفاره اس  کیوں کہظاہر ایک کفاره سے زیاده نہیں ہے ،  تو میں مونڈے

سر کا بعض حصہ مونڈنے  جبکہ میں منحصر نہیں ہے کہ پورا سر ایک جگہ مونڈے

نا نہ کہیں سر تراش  اصوالً سر تراشی ہے مگر یہ کہ  وں کہکیمیں بھی وہی کفاره ہے 

  ہے

لیکن اگر تمام یا سرکا بعض حصہ تراشے اور پھر سے بال نکلنے کے بعد اسی 

د اسر تراشی کی تکرار اور تعد   ظاہراً تراشے ہوئے حصہ کو دوباره تراشے، یہاں پر 

سر تراشی جو کلی طور پر موجب  کیوں کہ ؛ ر ےکےکفاره کی تکرار کے لحاظ س

  نہیں ہوئی ہے تکرار تکررا ہوئی ہے لیکن پہلی صورت مین کیکفاره ہے

بھی خواه چند  یا حرم کی گھاس اکھاڑنے یا کاٹنے میںمیں حیوان کے شکار 

 گھاس اکھاڑے جگہسے شکار یکجا کرے یا چند جگہ کرے ، یا چند گھاس یکجا یا چند

کفاره بھی اسی قدر تکررا ہوگا ، خواه پہلے والے شکار یا گھاس کا کفاره دیا ہو یا نہ  تو

چنانچہ معاویہ بن  عمارکی امام جعفر صادق(ع ) سے روایت میں ہے:محرم جو   - دیا ہو

ہر صورت میں حالت )٨٠، باب١١٣،ص ٢،ح٢ـ(وافی،جشکار کرے گا اسکا کفاره ہے

حاالت پر توجہ اورد ھیان رکھنے کی  تمہارےاور  احرام، روح وجسم،اعمال وحرکات

توجہ سے کام  نتہایئ  کمال دقت ا حالت ہے کہ الزم ہے اس مقدماتی تربیتی مدرسہ میں

اور کم سے کم جس طرح کسی سکو کے الئق ہو هللاور زیارت بیت  هللاتاکہ لقاء  کرو 
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پر بھی خدائے  یہاںسے اپنا دھیان رکھتے ہو حہر طرکرتے وقت    بزرگ سے مالقات 

مل طور پر دھیان کم  لھذا ماده ہو رہے ہوآعالمین اور عالمیان کی مالقات کے لئے 

و ترک کرو ، خود سے ککوئی غلطی نہ ہونے پائے، محرمات اصل اور موقتی  رہے کہ

، ہر چیز  رہےکہ خدا کی طرف روانہ ہو جاوہو لبریز اور معرفت سے جاوبے خود ہو

ماده ہو آداب سے پر ہو، اب گرداب طواف کے لئے آ رفت  اور سے خالی ہو اور مع

کے گھر کا طواف کرنا ہی ہر چیز ہے ، ہر چیز کے مالک   خود کو نا چیز جان کر

ہو ،اپنی  آئےگلی سے خدا کی گلی میں  اپنی سیر میں کہبراه راست  احرام کی اس 

ہو گئے ہو، اس وقت ایک  اور سبک خیز سبکبار زنجیریں اور بیڑیاں اتار پھینکی ہیں، 

جیسی بجلی  میں کی دوری حرکت  طواف  ، تنکا کی طرح خانہ خدا کے گرد گھومو 

   اور جاذبیت

  میں مقناطیسی  ہے مرکز: کعبہ، صاحب خانہ ۔۔۔۔ طواف

   

 طواف: 

ہے اور دیگر تمام  اصلایک  کہ یہ  وعمره کا سب سے اہم رکن ہے یہ حج 

اور وه سب حاشیہ ہیں ، نام میں   ہیں یہ اصل متن ہےمناسک فرع اور اس کی شاخیں 

حج البیت  (اور چکرلگانا  بھی ایسا ہی ہے ، گردش کرنا ،زیارت ،خانہ کعبہ کے گرد

مادگی آ ہیں، یہ عظیم رکن اس کے انجام دینے کی  آمد  کی کام پیش وپس  اور دوسرے)

 مکو لے کر جو  ہے اور سعی مقدمہہوا ہے ، حرم سے لے کر جو  مقرر کی خاطر

میں احرام اور اس کے بعد بلد  مکہیہ عمره اور اس کے بعد حج  ک پہلے ـ مل ہے، کم

تم کو کسی بھی طواف کا حق  اب اور  بیت الحرام : تم کو باہر کرتا ہے-  الحرام سے 

جاؤ شناخت ۔مدرسہ مشعر الحرام : باریک بینی ،  عرفاتنہیں ہے ، باہر جاؤمدرسہ 

کو طے کرنے کے بعد  کہ عملی اور ہ ، اور تینوں تربیتی مدرسآرزومدرسہ منی: 

شناخت کامل ہوئی ہے اور  تمہاریبڑھایا ہے ،  آگےعلمی طور پر حق کی طرف قدم 
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کے عملی میدان میں بہت اہم  آرزواور اس کے بعد منی :   زیاده باریک بین ہوئے 

پسپا کیا ہے ، قربانی یا اس کے اور تمناؤں کو منصہ شہود پر الئے ہو، شیطا کو  آرزؤں

اور تاخیر کے  غور کہ دوسری بارہے ہونچا آپاور اب وقت   بعد حلق یا تقصیر کیا ہے

یار کی بارگاه  بعد اور مختلف قسم کی در بدری اور سر گردانی کے بعد  پھر سے 

شناخت  کافی  انجام دو اور حسن وخوبیمیں باریاب ہو، طواف کو ب اوراس کے کو چہ

پہالعمره کا طواف تھا(عمره تمتع)زیارت محبت  –اور باریک بینی کے ساتھ انجام دو 

اور رابطہ  سے فیض حاصل کرنا ہےکہ رابطہ محبت کوآبادکر دیتی ہےآماده کرتی ہے 

نہ یہ کہ اصل زیارت کہ ابھی آماده نہیں ہوئے تھےاور صرف مدرسہ احرام نے 

  - ہیں کیا تھاتجھےجیسا ہونا  چاہیئے اس طرح ن

اور اب طواف زیارت ہے: طواف حج جو گردش مقصود ہے اور حساب شده 

مدسره احرام ، طواف ، نماز طواف، اور سعی اور اس کی تقصیر  کیوں کہزیارت ہے ، 

ہو اور دوسرے احرام کے ساتھ شناخت، باریک  آئےکے بعد، کہ اولین احرام سے باہر 

ے کر چکے ہو، اب طواف زیارت منیکرو کے صحراوں کو بھی ط آرزؤںبینی اور 

  اور پھر سے تقصیر کے بغیر سعی کرو۔

  طواف یعنی کیا؟ 

 نی کی حالت میں مشخص مرکز کے گرد گھومنا اور چکر لگانا رطواف سر گ

نسر  پہلے بھی سر گردان تھے ، لیکن حق سے منحرف اور باطل کی راه می تو تم  ہے

  حق سے اپنا منھ موڑ لو نا اور ہر سرگرداں ہوگردان تھے ، اب حق کی راه میں 

جس  اس دوری حرکت کا کوئی انتہائی نقطہ نہیں ہے ، سوائے اسی نقطہ کے 

کیوں طواف کیا ہے ، لہذا طواف کا نتیجہ حق یعنی خدا تک پہونچنا نہیں ہے،  آغاز سے

رانی اں ہے اور یہ حرکت دوری سراسر سر گردانی اور حیکم وه المحدود اور ال  کہ

 وانا الیہ راجعون "  کی "انا �آیتاور حق پر خودکو فدا کرنے کا اظہار ہے اور 

حق سے ہے اور انجام بھی حق کی طرف ہی ہے ، مبادا ناحق  آغازتفسیرکرتا ہے ، کہ 
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حق کے گرد  نا میں شامل ہو جاؤاورمہ سے وابستہ ہو جاؤ اور غیر حق کے خی

  گھومنے لگو

یہاں   یں" کس کے گرد؟ اور کس لئے گھوم رہے ہو؟ اس وقت تم "حج البیت م

اور نہ کوئی ہے  ۔ نہ زنده نہ مرده۔ کہ   کے گرد گھومومالدارو ں  ثروت ہے کہ  نہ پر

اندر سے جو صرف ایک خالی گھر ہے تواگر کسی گرانمایہ شخص کے گرد چکر لگاؤ

ہے اور نہ کوئی قبر، نہ کوئی  صر اور باہر سے بھی خالی ، نہ کوئی قہے بھی خالی 

تو  دوسری چیز اور نہ کوئی دوسرا شخصاور اور نہ کوئی پیغمبر ہے اور نہ کوئی امام

  پھر کس کے گرد گھوم رہے ہو اور چکر لگارہے ہو !

کے گرد چکر لگا رہے ہو، حق کے گرد، خدا کے گرد، لیکن   تم یہاں پر نامرئی 

ا بالکل بے معنی ہے ، ال محدود ہے ، اس خالی ہے اس کے گرد گھومن مکانال ہ خدا ک

زاد گھر ہے اس کے گرد گھومنے کاحکم اس لئے دیا ہے کہ دیکھو آ کو جو پہال رگھ

شخص کا چکر مت لگاؤ، ان کے اور ان کے چکر لگانے سے خود کو رکسی چیز او

 اور زاد کرو، " البیت العتیق" کے گرد گھومو، لیکن کب؟ مادی اور معنوی کثافتوں آا

اور اپنے عہد وپیمان کو پورا کرنے کے بعد  لودگیوں سےخود کو پاک وصاف کرنے آ

)" بیت ٢٩ھم ولیطوفوا بالبیت العتیق" (الحج:رتفثھم والیوفوا نذو لیقضوا  " ثم

ان اور عظمت کے لحاظ سے دنیا کے تمام کم  اد گھر جو زمان وزآ عتیق"قدیمی 

کیت رکھتا ہے اور غیر خدا کی مال رجیح ت اور قصروں پر سبقت اور،محلون گھروں 

  رہے گا  آزاد زاد ہے اور آزاد تھا ، اآے  اور غیر خدا سے مختص ہونے س

نیات مکا بڑھاؤ، تمام زمانیات و آگےعظمتوں سےقدم  ران اوکم  تم بھی زمان و

زاد آپشت قرار دو ، جان وجہان کی قید سے خود کو ا بزرگوں اور بزرگیوں کو پس ،

کی عالمت کے عنوان سےجان وجہان اور جان جانان کی طرف  ی زادآو رمز  ا کرو 

ا کاور صرف اور صرف " البیت العتیق" خانہ خدا کےگرد چکر لگاؤ اور اس آؤلوٹ 

طواف کرو ، خدا اور لوگوں کے گھر کا طواف کرو جو اندر سے بالکل خالی ہے اور 

روں اور دین ودنیا صعبادت گاہوں ۔ ق باہر سے بھی بالکل خالی ہے ، نہ زیارتگاہوں اور
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رائش اور آ کسی قسم کی ہی اس میں  اور نہ  ئیںآثارنظر اآ کے معماری اور صنعتی 

جو ایک   کے  تزیین دیکھنے کو ملے گی ، سوائے ٹیڑھے ترچھے کالے پتھروں

  ں ! اس گھر کا طواف کرو اور اس کے گرد گھوموہا ے گئے ہیں، هیدوسرے پر چن دئ

، " البیت العتیق"میں  طواف : سات چکر لگانا ، واجب ہو کہ مستحب  اور یہ

ے گرد ک  مکی قبر مبارک کے گرد نہیں ، کسی اما آپمنحصر ہے اور بس! پیغمبر اور 

نہیں ، کسی شخص اور کسی صاحب منصب کے گرد نہیں ، صرف "الکعبۃ البیت 

ردش کو اس کے مرکز کے اس کے گرد گھومنا، ہر حرکت اور گ ، الحرام" کہ نذر ہونا

اس  گھر کے مالک میں منحصر ہے کہ اس کی طرف راہنما اس اورگرد واجب کیا ہے

ہیں  سب یں کی گلی کی طرف ہدایت ورہبری کرنے والےسارے کے سارے حاشیہ مٰ 

ہیں مطاف نہیں ، نہ خود اصل مقصود ہیں اور نہ ان کی قبریں  واف کرنے والے ط

  ے لئےوه بھی طواف کی صورت میں نہیں!سے توسل کرنے ک هللاسوائے 

ہمیشہ اوراور ان کے  چکر بہت لگائے ے ان کمیں  پوری زندگی  اپنیتم نے

ظاہر  تمہاراپورا وجود ،  تمہاراساری زندگی ، تمہاری اپنے گرد گھوم رہے ہو ، بلکہ

وباطن، سب گردش وچکر ہے ، تم خود ایک حرکت ہو ، کوئی وقفہ اور جنبش نہیں 

ہستی کے اندر ایک محور پر ہو ایک گردش میں ہو اور اس گردش  ہ مرکھتے،، منظو

  اور حرکت کے عالوه کوئی چاره بھی نہیں رکھتے ورنہ مرده ہو 

ساری جنبش ساری  اریتمہحرکت،  تمہاریگردش ،  تمہاریلہذا کتنا اچھا ہو کہ 

ز کی کرم ور کے گردا گرد جو مرکزپر ہے، نہکی ساری حق کے گرد ہو، وه بھی اس د

وقفہ ان جگہوں پر  کیوں کہہے، موت ہی اس کو ختم کرسکتی ہے ،  جانب، لہذا بال وقفہ

ساری حرکات اس میں حق کے محور پر اور حق کے گرد ہوں،  تمہارییہی ہے اور 

  عون کی بولتی تصویر ہو جاور انا � وانا الیہ را کی جانب ق  ححق سے نقطہ  نقطہ

لگا  نہیں چکر  خدا کی طرف اور خدا کے گرد ںمی تم "البیت العتیق " کی طواف 

سے مبرا ہے  " اینما تولوا فثم وجہ ،گردش   سے منزه ہے وسو رہے ہو وه کہ سمت
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حرکت حق کے محور اور مرکز پر ہے،  تمہاری" بلکہ حق کے گرد گردش میں ہو، هللا

ا ور اس کی مرضی سے ہے ، حق کے محور پر نہ حق میں، دور اور  خدا کے حکم

خدا کی جانب ، کہ طواف کعبہ کے محور پر ہے ، نہ کعبہ میں  ہگردش خدا کاحق ہے ن

اور یہ خود زندگی کی حرکت کو نمایاں کرنے واال نمونہ ہے کہ   اور نہ کعبہ کی جانب

یشہ خدا کے حکم سےخدا کے لئے اور خلق خدا کی مصلحت کے لئے ہو،کہ یہاں پر ہم

حق  ہستی میں مہاور تم کو اس وسیع و عریض منظو  بھی خدا اور لوگوں کا گھر ہے 

کی  هللایک ذره ہونا چاہیئے خدا کے حکم سے اور میں   کے محور پر دوری حرکات 

  لوگوں کی خدمت میں  اور  عبادت 

ور موزون  احرکت  ایک حساب شده   یہ خوبصورت اور مدور  " طواف"

گردش اور حرکت ہے جس کو تم ہزاروں کعبہ کے گرد چکر لگانے والوں کے بھیڑ 

اور خانہ خدا کو۔ کہ خدا کو۔ قلب ہستی اور اصل مرکز ، جو بھی  انجام دے رہے ہو میں

 ہ اپنی حرکت نزدگیہست اور ہستی ہے ، دیکھا ہے اور اب معنی دار حرکت کے ذریع

ہے ، اپنے تمام ظاہریہ اور باطنی  ر دیا کو جو ہوا کے گرد تھی ، خدا کے محور پر ک

درہم وبرہم کر کے صرف حق کے محورپر گردش کرنے والے ہو رہے   حرکات کو

پوری زندگی اسی نقشہ  تمہاریاورنقشہ ایک ہو، اور نہ صرف حالت طواف میں کہ یہ

 تمہیںوئے ہو اور ہ مجو ت  یہ رمز ہے اس چیز کے لئے   - ہے تصویر لیتی رہتی سے  

سانس تک اسی طرح رہنا ہے ، اپنی دنیا میں کہ اختیاری ہے ،برزخ  آخریزندگی کی 

کا نتیجہ حرکت  اختیاری   تمہاریاور قیامت میں بھی جو غیر اختیاری ہے اور اسی 

  ہے 

 صرف حق کے گرد گھومنا کا وقفہ اور  تمام حرکاتـ چنانچہ طواف ۔ حج البیت

  ہےاور

طائف: طواف کرنے واال، خود سے اور ہر چیز سے خالی ، اور یہ ظاہر وباطن 

 ہر طرف نیز  ظاہر وباطن ہررخ سے خالی ذره بے مقدار کمال سبک خیزی کے ساتھ
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ایک گھر کے گرد گھوم رہا ہے ، لیکن معنی سے پر : "رب البیت"کی ہوکر  خالی سے

  "کی معرفت سے پر هللاور عیال  هللامعرفت سے پر 

اور  سے دور زرق وبرق  ہرقسم  کے  کڑے اور ٹ یہ مٹھی بھر پتھر کے کالے 

یہ خود  ـ  ھ کہ تمام زرق وبرق اور شخصیات سے باال تر ہےتاتنی ساری اہمیت کے سا

تمام زرق وبرق ، شخصیات کو فراموش کرنے کی جگہ ہے چشم گیر بارگاہیں ممنوع 

  شم دل باز کرو اور مشاہده جان کرو جو چیز نادیدنی ہے اس کا نظاره کروتاکہ چ ہیں

عمل اس کا دنیا اور  اس کااسالم سارا کا سارا اس کاظاہر وباطن عقیده وفکر اور 

کا سارا حرکت ہے ، نقص سے کمال کی جانب حرکت اور بال وقفہ  رے کاکام سا آخرت

جانبہ حرکت ہے ، اگر  مہمونہ ہے ، ہبھی جو سارے اسالم کا ن اور حج البیت  حرکت

یہ بھی ایک فکری  تو بیتوتہ ہے   اور مشعر میں وقوف اور میدان منی میں  عرفات

  مادگی حرکت کی گھنٹی ہے آ حرکت اور 

حرکت ۔ وقوف مشعر ۔ دستور میں حرکت ،  ۔ معرفت وشناخت میںعرفاتوقوف 

ن کے بعد تھوڑا  کرنے اور تقصیر قربانی عید قربا ی بیتوتہ منی۔ شیطان کو سنگ بار

لئے قوت  محاذکے کرنے کے لئےکل کے یرام اور تینوں شیطانوں کو سنگ بارانآسا ا

  ہیں مقدمہپہونچانا ہے ، ساری کی ساری چیزیں یا حرکت ہیں یا حرکت کا 

لگتا ہے کہ یہ فردی  سےایسا طواف کی اجتماعی مدور حرکت  ت  اور اس وق  

بالکل بے فائده ہے ، حرکت کو اجتماعی ہونا چاہیئے اور  ت  کے ساتھکات : انفرادیحر

چیز نمایاں  میں جوافراد کو اجتماع میں گم ہونا چاہیئے ،یہاں پر طواف کے گرداب 

حرکت ہے ، لیکن حرکت کرنے والے ، طواف کرنے والے، لباس احرام کے ساتھ ہے،

کے سوا  هللاں می هللاحرکت الی  کیوں کہں ہے ،ص نہیخبے نام ونشان ، ان کا کوئی تش

نشان ہو تاکہ نشان بندگی حاصل ہو  بے کو گم ہو نا چاہیئے ،   جلووں تمام نقوش اور

حاصل کرے،   خلق وخوئےانسانی  سکے، لوگوں کے بھیڑ میں گم ہو جائے تا کہ

اور لوگوں کا گھر  هللایہاں  کیوں کہ کے ساتھ ہو یہاں تک کہ طواف خانہ خدا میں لوگوں
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لوگوں کے ں ہو ، خدا کی راه می ر اور لوگوں کے ساتھ هللاہے تاکہ پوری زندگی میں 

  مع الجماعۃ" خدا کا ہاتھ جماعت کے سر پر ہے هللا"ید کیوں کہساتھ ہو 

کسی جگہ اور کسی مقام تم  میں ب طواف واج  یہاں پر ہم مالحظہ کرتے ہیں کہ

کے لئے  کی مشکل حل کرنے لوگوں  تو بھی  بھی ہو  ، حق میں محو م  پر بھی ہو

کبھی کبھی تو واجب بھی ہے کہ طواف واجب  ہو اورطواف واجب کو قطع کر سکتے 

اور اگر اس کے بعد نصف طواف سے  کو قطع کر کے خلق خدا کی خدمت کرو

کامل کرو ورنہ شروع سے طواف کرو، کہاں پر؟ عذر  و  اس ک تو گزرچکے تھے

یا اپنے محدث ہونے کی صورت میں ،لیکن اگر کسی مومن کی  عذ رہو  کا بیماری

بر طرف  کرنے کے لئے ہو، یا جماعت میں شرکت کے لئے ہو،   ضروری حاجت 

اپنا وظیفہ پورا کرنے کے بعد اس کو کامل  تو یہاں پر اگر نصف تک بھی نہیں پہونچے

واجب اجتماعی ہے اور وه واجب فردی  کیوں کہ، نہیں ہےکوئی مانع  ظاہراً کرو اور 

ہے  کے مانند بھی اسی  جماعت واجب اجتماعی کو بجا النے کے بعد کہ نماز  پھر ہے

   درس آموزاور لچسپ، کتنا د یں گی  احادیث تم کو تکرار طواف کی زحمت میں نہیں ڈال

  ہے !

تی اور اس حرک بالکل کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس گرداب طواف میں تمہیں

 محبت اور دستگیری ،پہونچاؤ، بلکہ سراپا خدمت نقصان نکسی کو اذیت اور اجتماع می

دینے  اس کی مدد کرو ،اگر اپنے قرض تو کہ اگر کسی شخص کو گرا ہوا دیکھو  ہو ر

ہو، یہاں تک کہ اس کو سالم نہ کرو اس سے  اس سے نزدیک نہتو دیکھو  والےکو

  تکلیف پہونچےمبادا اس کو کہ  اختیار کرو  ہفاصل

و جاؤ، انسانوں کے م  ہیہاں پر طواف کرنے والوں کی بھیڑ میں محو اور گ

گرداب میں غرق ہو جاؤ، اور خود کی خودی سے گزر جاؤ، اور بے خودوں اور خدائی 

 ؛ ی بنوآدمانسان اور کےراہی  راه  کی  لوگوں کے قافلہ میں شامل ہوجاؤ، تاکہ خدا

ہے اس کی راه  کی مصلحت انسانیت  گونکا راستہ ہے ، راه  خدا کا راستہ لو کیوں کہ

اجتماع کے ساتھ، بلکہ   نہیںیلے ، اک طرف  راه سے حق کی جانب بڑھو نہ ویرانہ کی 
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اور  لوگوں کے ہمراه، خدا والوں کی جماعت میں ،حق کی راه میں قربانی دینے والوں

  حق پر فدا ہونے والے کی جماعت میں 

ں اپنی نفی کر کے خود کو ثابت کرو گے جس طرح تمام خداوں تم خدا کی راه می

  کی نفی کر کے خدائے یگانہ کے اثبات تک پہونچےہو

  

  

  

  حجر االسود : تجدید عہد وبیعت

انجام حجر  ر او آغازم  تما اس کا خدا راه خدا خواه ہے میں جواس خدائی طواف 

االسواد ہے، یہ کاال پتھر حکم خدا سے دست خدا کا نمائنده ہے ، خدا کی بندگی میں 

کے عہد وپیمان کی تجدید کی خاطر ، اگر چوم سکتے ہوتو اس کو چومو ورنہ  بندوں

ی  تعاھدتہ فاشہد لی و عہداس پر ہاتھ پھیروورنہ اشاره کرو اور کہو: " امانتی ادیتھا 

اور اس کو  نے اپنی امانت ادا کی اور اپنے عہد وپیمان کی تجدید کیبالموافاة"میں 

  عہد وپیمان کو وفا کیا ے محکم کیا اور تو گواه ره کہ میں نے اپنی امانت اور اپن

صاحب خانہ سےتجدید بیعت کرتے ہو ، گذشتہ پیمان  اس پر معنی رمز کے ساتھ

واف کر کے اپنی حرکت کو کے گرد طخدا سے توبہ کرتے ہو، چنانچہ خانہ  نی  شک

کر رہے ہو ،اپنی جہت دوسری کر رہے ہو،  عوض کرتے ہو، دوسرے محور پر گردش

  کہ صرف حق کے گرد گھوم رہاہوں اور بس!

  

  

  ں؟یو سات چکر ک
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اس لئے کہ سعی بھی سات چکر ہے، شیطان کو پتھر مارنا بھی سات مرتبہ ہے ، 

نم کے دروازے بھی ہبات ہے کہ ج وزمین بھی سات ہیں ، حیرت کی آسمان کیوں کہ

  !بے برکت  اور نحوس سات بہت مآخری  ےک اور اسسات ہیں، مبارک سات دن 

 کے س ہیں ، انسان وخلقترمیں ملے ہوئے ہیں اور ایک د آپسیہ تمام سات 

، انسان اور شیطان کو سات بار پتھر مارنا ، انسان آسمانزمین وروا،انسان درمیان رابطہ

اور بیت الناس کے سات باب رحمت  کے درمیان ایک رابطہ بر قرار  هللاور بیت 

اور سعی اور طواف کا سات بار  کرتے ہیں، شاید شیطان کو سات بار مارنا منفی پہلو 

مثبت پہلو رکھتا ہے، کہ شیطانی دروازوں میں سے ہر ایک در بند کرنے سے ایک 

رحمانی در کھلتا ہے، جو چیز ہم کو رحمن سے دور کرتی ہیں وه تین خصلتیں ہیں 

گانہ یا دو ہ سلوگوں میں   گائے اور یہ تینوں  کھانا، ندگی، بھیڑیا ، ر ر، شیطنت، دومک

  سات ہوتی ہیں ہونے کے اعتبار سے  انہ یا یگانہگ

درندگی    کیوں کہار اور شیطان ہیں، کم۔١بعض اپنی زندگی میں صرف کیوں کہ

سے ی ردرندگکمجو ۔گائےہیں٢نہیں رکھتے ہیں اوربعضکی طاقت اور شکم پری 

 .ہیںعاجز ہیں، اور بعض بھیڑیا

 واور پیٹ کے غالم شکمار ہیں اور نہ کمجو صرف چیر پھاڑ کرتے ہیں، نہ  

گروپ شیطان بھی ہے اورگائے وبھیڑیا بھی ہے کہ واویال! شیطان اکبر، اور  ایکاور

۔ شیطان ۵ایک جماعت ان بعض شیطانی خصلتوں میں سے دو خصلتوں کی حامل ہے، 

۔ گائے اور بھیڑیا، اور یہ بیچ کے شیطان ہیں اور ٧۔ شیطان اور بھیڑیا، ۶اور گائے، 

  !کا بادشاه شیطان ه چھوٹے شیطان اور اس درمیانتین پہلے گرو

کے سات دروازوں میں سے ایک در  ہم ہر بار شیطان و پتھر مارنے میں شیطنت

کو بند کرتے ہیں اورسعی وطواف کے ہر دور میں ہم بہشت کے دروازوں میں سے 

شیاطین اور شیطنت کے سبب  جو ہمارے اوپر  ایک درکو کھولنے کی سعی کرتے ہیں

مخصوص  ھواں دروازه جو سابقین اور مقربین سے ٹ آاور اس کے بعد جنت کا ا یںہ بند
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ہے اور وه سات دوسرے اصحاب یمین کے لئے ، اور جہنم کے ساتوں دروازے 

سر    کہ اس کا طواف فقہ حصہ، لیکن  کا ایکاصحاب شمال کے لئے ! یہ سر طواف 

  - نا ضروری ہےطواف میں مخلوط ہو

  احکام طواف:

ہے ،طواف  واجب رکنایک  "طواف" حج و عمره کی تمام قسموں میں اہم ترین

نساء کے عالوه کہ عمره مفرده اور حج تمتع کے صرف واجبات غیر رکنی سے ہے 

عمره مفرده میں حلق یا تقصیر کے بعد  کیوں کہاور حالت احرام میں بھی نہیں ہے ، 

لیکن طواف ،ہے  ی بھی ایسا ہ اور حج تمتع میں  چکے ہوآ احرام سے باہر  جب ہے

اور تنہا طواف عمره مفرده اور   رکن ہے،حج باوجودیکہ حالت احرام میں نہیں ہے 

اور ہم طواف کے اس حصہ میں  بھی ہے میں عمره تمتع رکن بھی ہے اور حالت احرام

اور تینوں قسموں کے نصوص احکام کو بھی ان کی   کریں گے  کلی طور پر بحث

  کریں گے  جگہوں پر بیان

  ۔ غیر احرام رکنی٣۔ رکنی غیر احرامی                   ٢۔ احرام رکنی            ١

  ہیںحث مورد ب آیاتطواف کے بارے میں یہ 

بیتی للطائفین والعاکفین والرکع  ام واسماعیل ان طھرراہی۔ "و عہدنا الی اب١

  )١٢۵السجود"(بقره ،

  )٢۶والرکع السجود"(حج: ۔ " و طھر بیتی للطائفین والعاکفین ٢

  )٢٩۔ " ثم لیقضوا تفثھم والیوفوا نذورھم والیطوفوا بالبیت العتیق"(حج: ٣

میں ابراہیم کو اور دوسرے  حضرت، ایک میں ے  حکم ہونمیں آیتپہل دو 

ابراہیم اور اسماعیل دونوں کو کہ میرے گھر کوطواف کرنے والوں اور  حضرت

اور صرف  کے لئے پاک رکھو والوںد بجا النےاعتکاف کرنے والوں اور رکوع وسجو
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ہے جو طواف  خانہ کعبہ کے وجوب پر داللت کرتی ہے جو حاجیوں  آیتتیسری 

  زیاده چکر لگائیں  زیاده سے  زاد گھر کا آ قدیمی اور  اس  کوحکم دیتی ے کہ

ہے لیکن اصل وجوب کے اعتبار سےہر میں حج اکبر کے بارے  ،آیتاگر چہ 

یں اس نظر سے ہر طرح کے آیتشامل ہے، بالخصوص کہ پہلی دو  طواف کو ہضیفر

وہی طواف البیت ہے  در حقیقت کہ  آیاتطواف کو شامل ہیں، حج البیت سے متعلق تمام 

ی ک  ناسک حج م م تمام اقسام طواف کو اپنے دامن میں لئے ہوئے ہے اور طواف کو تما

حج کے بغیر  تو اس نےحج کرے یر ح جانا ہے، لہذا اگر کوئی طواف کے بغوجان ور

کو انجام دیا ہے ، لیکن خود اصل ورکن کو نظر انداز کیا  مقدمہحج کیا ہے، فروع و

ومشعر تک ، یہ طواف  عرفاتکر وقوف یہ ارکان طواف احرام و سعی سے لیہے، بق

  یں بھی م  اور فقہ مناسک میں بھیکے فرعی ارکان ہیں، سر مناسک

۔ کس سمت ٣۔ کس حالت میں ؟      ٢ت سے؟   ۔ کس نی١اب دیکھاچاہیئےکہ

۔ کعبہ سے کتنے فاصلہ ۶۔ کتنے چکر؟        ۵۔ کہاں سے کہاں تک؟           ۴سے؟     

 ے ۔ اور زیادتی یقین وشک کے ساتھ مشکل ساز ہ٧سےطواف کرنا چاہیئے؟            

  یا نہیں؟

میں متعدد  سات چیزیں طواف کے اصل مباحث ہیں کہ ان میں سے بعض یہ 

  بحثیں ہیں :

کے بیان میں نیت کے بارے میں جو چیز شائستہ اور ضروری  حرام ۔ نیت: ا١

تھی گزر چکی ہے کہ خواه خود احرام یا واجبات احرام و عمره میں سے ہر ایک 

کےلئے جدا گانہ اور مستقل نیت نہیں ہے ، نیت ابتداء سے سارے اعمال کے لئے ہے ، 

ے لئے اور بس کہ تم اسی نیت کے مطابق ایک ایک کر کے ک  معمره یا حج کی ہر قس

کیاکر  ہو کہکافی ہے کہ اگر تم سے سوال  اتنا  ہی اور   رہو تے  انجام دی  تمام اعمال

عمل کا نام  تمہارےپاس اس کا صحیح جواب ہو، بلکہ اگر تم کو تمہارے تو  رہے ہو

کا قصد رکھتے ہو   النے کو بجاخود وظیفہ  کیوں کہکافی ہے، بھی  بھی معلوم نہ ہو تو 
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، مگر یہ کہ چند مشابہ عمل کے درمیان مخیر ہو کہ طبعی طور پر تعیین کی ضرورت 

ہےاور اگر فی الوقت وظیفہ معین ہے تو تم اسی کو انجام دو گے اگر چہ اس کا نام بھی 

ے وه علیم ودانا مل بجا الیا ہعجس کے لئے یہ  کیوں کہنہ معلوم ہو پھر بھی درست ہے 

نہیں کہ خصوصیات نیت میں وسواس کرے ، عقد نکاح نہیں ہے  غبی اور کند ذہن ہے

  کہ احتیاطا تمام احتمالی صیغوں کو جاری کرو

کے لئے  ٹ ماده ہوئے ہو، پاسپورآولی طور پر جس سفر حج کے لئے ص  تم ا

لی ہے، گر چہ  درخواست دی ہے اور اسی وقت تمام واجبات کی اجمالی نیت تم نے کر

نہیں جانتے تھے کہ کیا واجب ہے اور کتنا واجب ہے؟ اور کتنی جگہ؟ صرف کافی ہے 

اعمال ، کیفیت اعمال کو اس کے شرائط کے ساتھ وه بھی وقت میں جانو  ،انمک  زمان و

  بساوران میں انجام دو کم  زمان و اس کےاور بس، صرف ہر ایک کو 

تا مگر اعمال کے آکوئی حکم نظر نہیں ا نیت کے لئےمیں احادیث  اصالً اور 

اعمال کے لئےاور بس، تکررا کی  ی  احرام کے وقت نہ کہ نیت مجموع میں  آغاز

میں سے ہر ایک کے لئے    سعی وغیره  اورطواف ،ضرورت نہیں ہے خود احرام 

مستقل اور جداگانہ نیت کی ضرورت نہیں ہے اور یہ خود دلیل ے کہ ہر عمل کے لئے 

 ام ہے جو روح عمل کا قاتل ہے اور ت کلفاظ ردیف کرنا خود ساختہ اور نادرسمعین ا

  کردیا جائے فہضا  میں اور مزید ا اس خصوصاً چار کرنا ہے، واجی کومشکل سے دح

طواف میں اس طرح سے نیت کریں یا  مثالً مزه ہے کہ  د اور بمضحکہ خیز کتنا 

وری آحجر االسواد سے خانہ خدا تک طواف کر رہا ہوں یعنی امر خدا کی بجا ا ں کہی

کے لئےاپنے اوپر واجب حجۃ االسالم کے عمره تمتع کے لئے سات بار چکر لگا رہا 

اگر یہ دونوں ہر ساتوں بار  خصوصاً  هللاہوں، امر خدا یعنی رضائے خدایعنی قربۃ الی 

ئی ایک لفظ نہ واجب ہے نہ مستحب بلکہ روح تکرار ہوں ، باوجودیکہ ان میں سے کو

 حق کے لئےخانہ حق کے گرد  اور طواف کرنے والے کو   طواف کے منافی ہے 

  کرتا ہے  ں الفاظ اور قرأت نیت میں سرگردانےکے بجائے کر سرگرداں 
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رہا تھا کہ مجھ بد بخت نے بغیر نیت کے لبیک کہی ہے ! کیا  ہ ایک حاجی کہ

ں گئے ہو؟ کہا  لبیک کیوں کہی ہے؟ میقات کیوتم نے ے کہا: کروں؟ میں نے اس س

ے لئے ! اسی کام کے لئے جو سب کر رہے ہیں، میں نے کہا یہی نیت ہے ، ک ماحرا

ذکر الزم نہیں ہے ، الحمد � سکون مال، تو اب  رو اورد اور اچھا یہی نیت ہے؟کوئی

ضروری نہیں ہے ؟ نہیں  میقات جانا اور کسی کو اپنے ہمراه نیت کے لئے لے جانا

  مطمئن رہو!

)اور یا عمره جس کی بھی نیت کی ہے (حج یں تم اسی اول احرام کی حالت م

نظر  صرفہے صرف اس نیت سےنیت  سارے اعمال کی  تمہارےلبیک کہی ہےوہی 

  نہ کرو،

 اگر اساسی اصل کے مطابق انجام دو اور یہی کافی ہے ، اور  کو اپنے اعمال 

میں توتم دلیل طلب کرو کیا اس بارے  یا جائے کے عالوه تم سے کسی چیز کا مطالبہ ک

کوئی روایت ہے، کیا کسی فقیہ نے ایسا فتوٰی دیا ہےاور اصولی طور پر نیت دل سے 

ہوتی ہے نہ زبان سے، زبان صرف دل کی استحبابی ترجمانی کرتی ہے وه بھی نہ اس 

  ا ائش کے ساتھرآ طرح معنی سے خالی اور زینت و

  

  ۔ حالت طواف :٢

 ہے ظاہریحالت  کی  طہارت سے  ایک  طواف کی صحت کی شرائط میں 

جاستوں سے بدن اور لباس کا پاک ہونا جس کو طہارت از خبث کہتے ہیں نیز حدث از ن

  ت بھی شرط ہے طہار

چونکہ طہارت از خبث شرط علمی اور طہارت از حدث شرط واقعی ہے یہاں   

  حصوں میں گفتگو کریں گے پر ہم چند

  ۔ خبث کی طہارت:١
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کہ  ہونے کا علم ہو نجس  ن کے  اس لباس یا بد یہ شرط اس صورت میں ہے کہ

کے ساتھ بجا الیا، صحیح نجاست  بدن یالباس     اگر ابتداء سے نہیں جانتا تھااور طواف

ن سے ذ ہ میں یہ بات اس کے   الت طوافح ہے ، لیکن اگر پہلے سے جانتا تھا ور 

ظ سے طواف میں بھی جاری حا اور تمام احکام نماز اس ل باطل ہے ظاہراً  تو نکل گئی

حالت طواف میں بھی معاف ہیں ،جیسے وہی  جو نجاستیں نماز میں معاف ہیں  ہیں اور

خانہ کعبہ  کے مطابق" الطواف بالبیت صالة"حدیث  مشہو کیوں کہدرہم سے کم خون، 

  نماز ہے   طواف کا 

قطعی  میں آپسمیں  بر این ان موارد کے عالوه جہاں طواف اور نماز  بنا

  اختالف ہے ان کا حکم ہر جگہ مساوی ہے اور اب چند مسائل :

 گئی یا دیکھی لگ  اگر حالت احرام میں کوئی نجاست بدن یا لباس پر ۔ ١مسئلہ

اور پہلے سے معلوم نہ تھا واجب ہے کہ اس طرح سے کہ مواالة طواف کا سلسلہ  گئی

اس کی تطہیر کرے ، یا عوض کرے اور اگر نصف طواف سے گزر چکا ہے نہ ٹوٹے

ں صورتوں میں بقیہ کی تکمیل کرے نو اور دو  تو مواالة کی رعایت بھی شرط نہیں ہے

  اور درست ہے 

جائےاحتیاطا آطواف کے ضمن میں یاد ا  ست۔ اگر فراموش شده نجا٢مسئلہ 

تطہیر یا تبدیل کے بعد طواف کو کامل کرے اور پھر سے دوسرا طواف بجا الئے ، 

  نصف طواف سے نہ گزرا ہو ہو اورمواالة کا تسلسل قائم نہ رہا  گر ا خصوصاً 

 بدن ناپاک ہے اور پانی بھی اس کی دسترس میں لباس یا  اس کا ۔ اگر٣مسئلہ

ااس کے استعمال سے معذور ہے واجب ہے صبر کرے تاکہ بالکل سے ہے ی نہیں

اس قدرصبر کرے کہ وقت تو تک کہ اگر اول سے مأیوس ہے  یہاں مأیوس ہو جائے 

اپنے وطن  اس کے پاس تنگ ہو جائےاور اسی حالت میں طواف یا طواف کئے بغیر

ں صحیح ہے، اگر  پر طواف اسی حالت می یہاںلوٹنے کے عالوه کوئی اور چاره نہ ہو، 
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بدن کے بعد تجدید طواف  تطہیر لباس یا تو  طواف کے بعد اس کا عذر برطرف ہو گیا 

  نا واجب ہے تجدید طواف کر  ہے تو  کر سکتا

طواف   ،۔ وه تمام چیزیں جن کا پہننا یا نماز میں ہمراه رکھنا ممنوع ہے۴مسئلہ

مانند نماز ہے مگر ان مقامات ا طواف ر میں بھی منع ہے اور کلی طور پر جیسا کہ گز

نماز میں معاف شده نجاست  طواف میں بھی  ظاہراً ہے اور  فرق واضح   پر  پر جہاں

  معاف ہے ، اگر چہ احتیاط کے بر خالف ہے 

  

  ۔حدث کی طہارت:٢

طواف میں بھی شرط ہے،  وہی  یعنی وضو یا غسل  کرنا جو نماز میں شرط ہے

نستہ بھی بغیر وضو انے کی صورت میں اگر نادواقعی، نہ صرف جان اور شرط اصلی

ہے، البتہ یہ شرط احادیث کی رو سے طواف واجب  اطل ب تو ےلطواف کرکے  یا غسل 

میں ہے نہ طواف مستحب میں مگر نماز طواف میں کہ دوسری مستحب نماز وں کی 

 اور یہ ان موارد میں سے ہے کہ قاعده " طواف خانہ  طرح طہارت کے بغیر باطل ہے

،جس طرح سے کہ نماز میں  میںمستثنٰی ہے ، لیکن طواف واجب  " کعبہ نماز ہے 

 چہ طواف کا کچھ  ہیں اگرحدث اکبر وحدث اصغر کی تمام قسمیں صحت نماز سے مانع 

اور اب  پائے ال علمی کی وجہ سے وضو یا غسل کے بغیر انجام  یا سہواً یا  عمداً صہ ح

  چند مسائل پر گفتگو:

ل کیا تھا یا سطواف ختم کرنےکے بعد شک کرے کہ وضو یا غ۔ اگر ١مسئلہ

 اور  ا اس کا طواف درست ہے کہ اس وقت جانتا ہے کہ طواف سے پہلے طاہر تھ تونہین

 جانتا ہے کہ طواف سے پہلے یا طواف کے درمیان طہارت ختم ہوگئی تھی یا نہیں نہیں

طہارت پر عمل کیا  طواف کے لئے وظیفہ کے بعد شک کر رہا ہے کہ اور اس طواف

نہیں  کا یقین رکھے گا، اور سابقہ طہارت بناموارد میں صحت طواف پر  انتو ہیں یا ن
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 ،نماز،  طہارت کرنا واجب  ہےبقیہ طہارت سے مشروط کاموں کے لئے رکھتا تو

  طواف یا دوسری نمازوں اور واجب طوافوں کے مانند

 ؛ہے کو شاملدونوں ۔ جیسا کہ عرض کیا یہ طہارت وضو اور غسل ٢مسئلہ

ل مستحب کی نذر کی اور اس طرح سواجب اصلی ہے، لیکن اگر وضویا غ کیوں کہ

سی ہ کاور ن واجب ہو گیا ، ایسی طہارت نہ نما زمیں شرط ہے اور نہ طواف میں

طہارت ہے ، لیکن وضو جو ہر طرح کی حدث اصغر  مہز عبادت میں جس کا الاور

 مثالً ل جو ہر طرح کے حدث اکبر سے واجب ہوتا ہے ، سسے واجب ہوتا ہے یا غ

متوسطہ یا کثیره، مس میت، اگر ان میں سے کوئی ہ جنابت، حیض ، نفاس ، استحاض

اس کا طواف واجب اس کی نماز کی طرح باطل ہے ، اور طواف ،ایک ترک ہو جائے

 ا مسجد  ا چونکہ اس ککی حالت میں  ۔ حیض یا نفاس ہو۔   مستحب میں بھی اگر جنابت 

حرام ہے ، اس کا طواف بھی حرام اور باطل ہےاور اگر غسل کے داخل ہونا لحرام میں 

  گا  آئےبدلے تیمم ہو تو بھی اظہر یہ ہے کہ حرام اور باطل ہے جیسا کے 

سے معذور ہے یا پانی نہیں ہے، اگر طواف کرنے استعمال  پانی  ۔ اگر٣مسئلہ

بجا السکتا ہے تو تاخیر سے طواف کرے ر سے یکے عذر کے برطرف ہونے تک تاخ

تیمم سے طواف صحیح نہیں ہے یہاں تک کہ اگر نما زکا وقت بھی تنگ ہو،  کیوں کہ؛

ل کے بدلے تیمم سے نماز صحیح ہے لیکن طواف واجب تیمم سے ساگر چہ وضویا غ

پانی کے استعمال سےمعذور ہے کہ  تک وقت آخریباطل ہے مگر یہ کہ جانتا ہو کہ 

  ہوگا  کے بدلے اضطرار  یہاں پر تیمم 

لحرام یا کسی اور مسجد میں  اے مسجدکرک  م۔ غسل جنابت کے بدلے تیم۴مسئلہ

صریح ہے : "ال جنبا اال عابری سبیال  آیت کیوں کہ؛ے ہداخل ہونا صحیح اور جائز نہیں 

سجد م اور نہ مسجد میں جاؤ مگریہ کہ نماز نہ پڑھومیں حتی تغتسلوا" حالت جنابت 

 ل ہونا سے عبور کرنا ہو یہاں تک کہ غسل کرو،کہ یہاں پر کسی بھی مسجد میں داخ

بدلیت صرف اس  ی جنب کے لئے حرام ہے اورغسل کے بدلے تیم کیر غسل کے بغ

یں م م مسجد الحرا مہ جس کا وقت تنگ ہو، لیکن طواف جس کا الز ہےنماز کے لئے



مناسک حج کے اسرار و  
www.OlumQuran.com 

 

230 
 

یہ  خصوصاً کسی بھی قیمت پر مشمول دلیل بدلیت نہیں ہے ،ہے  ٹھرنا ر او ث کرنامک

فقط حالت غسل کو مستثنٰی کیا گیا ہے ، یہ مطلق طہارت کو کہ وضو  میں آیتکہ اس 

نماز کے بر خالف کے بصورت ضرورت  خصوصاً ہے  کو شاملاور غسل دونوں 

کافی ہے کہ تیمم بھی  کی وجہ سے  آیتاس کےلئے عموم     غسل جنابت کے بدلے 

طہارت کرو، کہ طبیعی طور تو ارشاد خداوندی ہے: "ان کنتم جنبا فاطھروا"اگر جنب ہو 

صرف   کو شامل ہے ، اگر چہ مٹی کی طہارتت پر پانی اور مٹی دونوں طہار

   ـہے کہ پانی کے بدلے تیمم کرےمیں ضرورت کی حالت 

اور وہ جد الحرام میں داخل م کر کے مس۔ اگر غسل جنابت کے بدلے تیم۵مسئلہ

اور اگر وقت طواف تنگ   ل ہے با ط ام ہے اور طواف بھیر ح ظاہراً  تو طواف کرے 

خود بھی طواف کرے  بر احتیاط واجب بنااور  ہوتو شاید یہاں پر نیابت بھی کافی ہے

لیکن خود واجبات طواف کی کمترین ضرورت پر اکتفاء  بنائے، نائب بھی کسی  کو اور 

یہاں تک کہ اگر نماز پنجگانہ کا وقت بھی باقی ہے   و جائےہ خارج ا کرے اور فور

مسجد الحرام میں اگر وسعت وقت  کیوں کہ؛ اس کو بھی مسجد الحرام کے باہر پڑھےتو

سے کہ حرم سے  پڑھے گا تو باطل ہے مگر یہ کہ نماز کا وقت تنگ ہو اس طرحمیں 

  نکلنے کے بعد نماز کا وقت تمام ہو جائے کہ یہاں پر نماز صحیح ہے

تیمم کر  ہی ہے نہ کر سکتا۔ اگر فاقد الطہورین ہے کہ نہ وضو اور غسل ۶مسئلہ

صبر  ہو جائےجب تک کلی طور پر طہارت سے ناامید نہ  کہواجب ہے توسکتا ہے

کی بنا  احتیاط واجب   ، پس اس وقت  ہو جائےکرے یہاں تک کہ وقت طواف تنگ 

، لیکن جنابت کی  بنائے نائب بھی  کسی کو خوداسی حالت میں طواف کرے اورپر

صورت میں اس کا طواف کرنا صحیح نہیں ہے ، بالخصوص طواف عمره تمتع کہ 

اور ہر صورت میں   حج کے بعد با طہارت انجام دےکےبعد عذر بر طرف ہو نے ظاہراً 

خود اس پر اس حال  میں صورتے کہ طواف فاقد الطہورین  عدم جنابت کی بعید نہیں ہ

کے ساتھ تجدید بھی الزم ہے اور اصولی کی نیابت  طہارت   میں واجب ہو، اگر چہ 

  طور پر طواف فاقد الطہورین کے طواف کی صحت ادلہ کے بر خالف ہے
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ث اس سے یا کوئی دوسرا حدہو جائے۔ جو شخص جانتا ہے کہ اگر جنب ٧مسئلہ

ہے حالت اضطرارکے عالوه جنب یا ہر  کر سکتاصادر ہو تو تحصیل طہارت نہیں 

  طرح سے محدث ہونا اس پر حرام ہے اور اگر ہوگیا تو اسی گذشتہ وظیفہ پر عمل کرے 

اگر طہارت وغسل  آجائےتو ے بعد حیض ک۔ اگر عورت کو احرام تمتع ٨مسئلہ

  اور اگر   واجب ہے تو اس پر انتظار کرناکے بعد اپنے وظیفہ کو انجام دے سکتی ہے

اور خود سعی   نائب اختیار کرے، وقت نہیں ہے طواف اور اس کی نماز کے لئے

وتقصیر انجام دےاورحج کے بعد اور حج کے طوافوں سے پہلے اپنا طواف عمره تمتع 

۔ حج تمتع اور    ہکی نیت سے انجام دے ممافی الذ  خود بھی بجا الئے اور اپنے حج کو

 اور اس  حج افرادکے درمیان ۔اور اپنے حج کے بعد عمره مفرده بھی بجا الئے 

صورت میں کہ اپنے طوافوں کو انجام نہ دے سکے اسی نیت پر اکتفاء کرے اور کلی 

اس کے وقت کے اندر کا حتی المقدور طواف وعمره کو خود یا اس کا نائب  طور پر 

  ـینا الزم ہے انجام د

جائے اور وقت بھی انجام عمره آ اگر احرام عمره تمتع سے پہلے حیض ۔ ٩مسئلہ

افراد سے بدل  ،اس کا حجتو یا نہیں ہے یا تنگ ہےساتھ  تمتع کے لئے طہارت کے 

ن یاگر مع خصوصاً جائے گا مگر یہ کہ کسی ذریعہ سے خون حیض کو روک دے 

تا ہے کہ آ عادت کے بعد حیض ینہ عادت سے پہلے یا ہم عادت نہیں رکھتی ہے، یا ہر

  - نا واجب ہے عالج کر امکانبصورت    ظاہراً اس صورت میں 

سے دور )ساڑھےتین(نصف جائے آ ۔ اگر طواف کے درمیان حیض ١٠مسئلہ

اس کا طواف باطل ہے اور مسئلہ ہشتم کے حکم کی  ظاہراً ہے تو نہیں بڑھی  آگے

 لیکنہے  درست  ظاہراً  تواور اگر نصف سے گزر چکی ہے طرف رجوع کرے گی 

اگر طہارت وغسل کے بعد بقیہ طواف   ناالزم ہےاور  باہر جافورا مسجد الحرام سے 

تکمیل کرے اور دررست ہے ، اوراحتیاطا بجائے تو اس کی نجام دے سکتی ہے اکو 

 کہ اگر پہلی والی مقدار باطل  کرےایک کامل طواف کی نیت سے مہ مافی الذ  تکمیل 

باطل تھاتو یہ کامل طواف اور  ماقبل اور اگر واف کامل اور صحیح ہویہ ط توہورہی 
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کے بقدر اس کی تکمیل کے لئے اور بقیہ زائد اور  تتمہ  کے اگر صحیح تھا تو ماقبل 

را کافی ہکرنا ظا نہیں ہے وہی تکمیل گنجائشایک کی میں بے حساب ہو، لیکن اگر وقت 

ٹھویں مسئلہ کے حکم پر عمل کرے، کہ آتو ہے اور اگر تکمیل کا بھی وقت نہیں ہے 

کے لئے ۔ نائب مہ  ایک طواف ما فی الذ ہو کہکتنا اچھا  ر ے لئے ۔ اوک مہاب تت

  ـاختیارکرے اور اس کے بعد بقیہ جو کچھ کہا ہے اس پر عمل کرے

جائے آ ے بعد اور نماز طواف سے پہلے حیض۔ اگر طواف عمره تمتع ک١١مسئلہ

فی الوقت نائب اختیار  توبعد پڑھے اور اگر وقت نہیں ہے نماز پاکی اور غسل کےتو

نماز  نہ  اور اگر طوافوں سے پہلے خود بھی پڑھےپنے اور حج کے بعد اور ا کرے

کی  حجہے اور نہ اس کے  بلکل ہی و قت نہاور نہ طوافوں کے لئے  عمره طواف 

  - سب کے لئے نائب اختیار کرے اور یہ کافی ہے تونمازوں کے لئے ہے 

۔ اگر طواف اور اس کی نماز کے بعد حیض کے بارے میں سمجھ میں ١٢مسئلہ 

اس کا عمل صحیح ہے اورفی الفور تو اور نہ معلوم ہو کہ کب حیض شروع ہوا  آئے

  - لحرام سے خارج ہو جائے امسجد

  گا اور طہارت  آئے۔ اگر کسی عورت کو معلوم ہے کہ اس کو حیض ١٣مسئلہ

نے سے پہلے اگر آ حیض کے    تو نے کے لئے وقت تنگ ہےکے بعد عمره تمتع بجا ال

اور اگر عذر کے بغیر تاخیر کرے یہاں تک کہ نا واجب ہے  ہو عمره تمتع بجا ال ممکن

نا  حج افراد کی طرف عدول کر لھذا اس کا عمره تمتع فاسد ہے،  ظاہراً جائے آ حیض 

  - بجا الئےبھی  تمتع  میں حج    آئندهاور  الزم ہے 

کوئی  کی عورت حیض کی حالت میں اپنی پاکی  امکان۔ کیا بصورت ١۴مسئلہ

تدبیر کر سکتی ہے ، تاکہ اپنے طواف کو اس کے وقت میں انجام دے یا نہیں ؟یہاں پر 

 نداگر خون کسی ذریعہ سے ب طبعاً جائےاور آ چند صورتیں ہیں : کبھی بے وقت حیض 

خر تک آ عادت کے دونوں کے ہو جائےاس کی طہارت کے بعد والے دن اس کے 

میں حیض ہے ،یہاں پر قدر  صورتگے اگر چہ بند نہ ہونے کی  حیض نہیں شمار ہوں
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جانتی ہیں،  کرنے کا وسیلہ  طوافرکو یمتیقن وه احادیث ہیں جو خون بند ہونے کی تدب

 و ایسی لڑکی کے بارے میں ج ہرضا(علیہ السالم)سے روایت ہے ک حضرتچنانچہ 

دکھ تھا فرمایا: دہی غایت درجہ اس کو   حائض ہوئی تھی اور اپنے طواف کے لئے 

اپنے  پھر وه  لہ تناسل میں رکھ لے خون بند ہو جائے گا آ کے اوپر کی مالئی کو اپنے 

یا آو انجام دے سکتی ہے، اس نے بھی ایسا ہی کیا اور اس کا نتیجہ سامنے ک مناسک

عالج  ١٢،باب١٥٠،ص٢(وافی،جشروع ہوگیا ھرپ هسے گئی خون دوبار مکہاور جب 

مل ہونے سے پہلے کم لیکن تین دن  اور کبھی وقت عادت میں حائض ہوئیالحائض )

 کسی وسیلہ سے خون روک دیتی ہے ، یہاں پر بھی چونکہ حیض میں شرط یہ ہے کہ

 ظاہراً اور اس طرح سے یہ اتصال اور تسلسل ٹوٹ گیا ہے  آئےخون  تین دن مسلسل

حدیث بھی اس کو شامل ہے خواه بعد میں عادت کے  اور یہرت گذشتہ کی مانند ہے صو

  -  آئےیا نہ  آئےبقیہ دنوں میں خون 

لیکن کبھی ایام عادت میں تین دن خون دیکھنے کے  بعد خون کو روکتی ہے کہ 

ایام عادت تک حیض شمار ہوں گے ، لیکن کہا  آخریاس کی پاکی کے ایام بھی  طبعاً 

حدیث گذشتہ کے اطالق سے مستثنٰی ہے اور ان پر حکم طہارت  یہاںجاسکتا ہے کہ 

طور پر  یولص اس حدیث میں اوردوسری چند حدیثوں میں ا خصوصاً جائےگا ،   لگایا 

"  ظاہراً تی ہے بلکہ آے لئےکوئی قید نظر نہیں کاس طرح کی طہارت کی صحت 

بر ایں ہر طرح کا عالج  بناہے،  آخری خصوصاً قسمیں  آخرییہی دونوں  ہوئی"  ائضح

 یا آ اگر بے وقت خون  خصوصاً موجب طہارت ہے  ظاہراً جو خون کو وقتی بند کر دے 

قسم بر خالف  یخرآع  ہو جائے ، لیکن واور ایام عادت گزرنے کے بعد پھر سے شر ہو

  - احتیاط ہے

۔ مرد بھی اگر جانتا ہے کہ اس کے تاخیر کرنے سےعمره تمتع کا وقت ١۵مسئلہ

ہونے کی وجہ سے  نہ  کوئی جائز ذریعہا یاغسل ک  جنابتاختیاری  تنگ ہو جائے گا یا 

ا سکابھی وہی حکم ہے جو حائض عورت کا  ظاہراً طواف سے معذور ہو جائے گا 

  - حج تمتع بھی بجا الئے ر بعد میں حکم ہے، کہ حج افراد سے تبدیل کردے او آخری
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النا سہل انگاری کی  ۔ اگر طواف یا تمام اعمال عمره تمتع کا بجا نہ١۶مسئلہ 

اور تاخیر اختیاری نہیں ہے ر کلی طور پر یہی حکم ہے ،لیکن اگاظاہر تووجہ سے ہو 

ٹھویں مسئلہ کا حکم جاری اور نافذ آتوپھر صرف طواف کے حوالہ سے معذور ہے 

لیکن اگر اس کا عذر اضطراری سعی اور تقصیر کے حوالہ سے بھی ہے  ، ہوگا

غیر   افراد کی طرف عدول حج ولی طور پرص اور ا  وہی حج افراد کافی ہے ظاہراً تو

کافی  لیکن حیح اور کافی ہے ورنہ واجب ہے عدول ص  کی صورت ضرورت اختیاری 

  - نہیں ہے 

اگر نصف تک نہیں  ہو جائےادر الت طواف میں کوئی حدث صح ۔ اگر �١مسئلہ

ے گا اور تجدید طہارت کے بعد پھر سے طواف ئ پہنچا ہے تو کلی طور پر باطل ہوجا

مل کر چکا کم  یا کتنا بہتر کہ چوتھا دور (کرے گا اور اگر نصف سے گزر چکا ہے

مل کرے ، کم  ،اگر حدث بے اختیار ہے یہاں تک کہ تجدید  طہارت سے اس کو  )ہے

ارسے محدث ہوا ہے یا نصف سے پہلے اور بال اختیار محدث ہوا تیاراده وااخلیکن اگر 

ہے دونوں صورتوں میں باطل ہے اور احتیاط واجب طہارت کے بعد ایک کامل طواف 

یہ ایک صحیح  تو کی نیت سے بجا الئے کہ اگر گذشتہ پھیرے باطل ہوں ہ ممافی الذ

یں لغو ہ    ے سات پھیر باقی کے اورہ مصحیح ہوں اس طواف کا تت اگراور  طواف ہو

   - وہی سات جدید پھیرے کافی ہیں تو  اور اگر وقت نہیں ہے

محدث ہے اور معلوم  ۔ اگر طواف کے درمیان یا ا سکے بعد سمجھے کہ١٨مسئلہ

  صحیح ہےتواگر احتمال دے کے طواف کے بعد ہوا ہے  ،نہ ہو کہ کب محدث ہوا ہے

نصف سے  ہو کہضمن میں ہوا ہےلیکن یہ نہ جانتا اور اگر معلوم ہو کہ طواف کے 

کرے گا اورطہارت کے بعد بقیہ  بناصحت پر  توا ہےوپہلے ہوا ہے یا نصف کے بعد ہ

  - گاطواف کو انجام دے گا نیز احتیاطا مسئلہ گذشتہ کی رعایت کرے

فقہی قانون یہ ہے کہ  کل مال کر وقت حدث میں شک ہونے کی صورت میں

  اورتاخیر پر یقین کی طرح عمل کرے  " اصالت تاخیر حدث" تاخیر پر بنا کرے
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  ۔ ختنہ :٣

غیر مختون کا  کیوں کہ ؛ ہےکی شرط صحت طواف  ین کا مختون  ہونا مکلف

فساد کی مقتضی ہے  کے واقع ہوا ہے  اور عبادت میں نہی اس عبادت ہی طواف مورد ن

منحصر ہیں اور حدیث " لیفین میں کم  مردوں یا کم سے کمی احادیث نہ کیوں کہ، 

االغلف ال یطوف البیت "غیر مختون طواف نہ کرے،اگر چہ موضوع کے لحاظ سے 

غیر  طبعاً طفل دونوں کو شامل ہے لیکن اس کی نہی "ال یطوف" اورمرد  غیر مختون

ین کو شامل نہیں ہے اور پھر اس کے مقابل میں چند صحیح اور اس کے مانند مکلف

ی صرف مردوں سے مخصوص ہے ، اور یہ حدیث اگر مطلق احادیث موجود ہیں کہ نہ

برایں طفل غیر  بناپاتی، نہ  ٹک   بھی ہوتی مردوں کی احادیث کے لشکر کے سامنے 

مختون کے طواف کے بطالن پر کوئی دلیل نہیں ہے، اگر چہ احتیاط بہت مناسب بلکہ 

  - مؤکد ہے 

اگر نہ جانتا ہو کہ حرام ہے بعید  ،اور اگر مرد یا طفل غیر مختون طواف کرے

خود ان کی غلطی ہو اور  نہیں کہ ان کا طواف بھی صحیح ہو مگر یہ کہ ان کی نادانی

ے، اور جہاں پر حرمت کی طرف متوجہ ہے ہباطل  ظاہراً شامل ہو، کہ  کو سہل انگاری

ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اور اسی طرح حالت احرام میں رہے گا  باطل  اس کے

ے اور پھر سے طواف کرے، مگر بصورت اضطرار کے شاید ئ اں تک کہ ختنہ کرا ہی

  - نیابتی طواف کافی ہو 

  

  کا چھپانا :  ۔ شرمگاه۴

 کو روکتی اور منع کرتی ہیں   طواف برہنہ بہت ساری احادیث کا مضمون جو

اف نیز عموم حدیث  " طواف خانہ کعبہ نماز ہے" یہ ہے کہ شرمگاه کا چھپانا حالت طو
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میں واجب ہے اور نہ صرف یہ کہ دیکھنے والوں سے چھپانا بلکہ نماز کی طرح خلوت 

تر  واجب ہے اگر چہ دیکھنے والوں کی موجودگی میں قوی ین  میں بھی ستر عورت

  ٣٠- ہے

  

  

  لباس طواف :۔ ٥

جو طواف لباس احرام کے ساتھ ہے اس کے لباس کے شرائط حاصل ہیں  طبعاً 

ت احرام سے خارج ہے اس کا لباس  نماز گزار کا لباس ہونا لیکن طواف نساء جو حال

اس   نہ غصبی ہو یا جو بھی نماز میں منع ہے وہ چاہیئے کہ نہ مردار کے اجزاء سے 

  نہ ہو کہ یہاں پر بہ حکم "الطواف بالبیت صالة "ممنوع ہے قسم سے 

ے کے ظاہری اور باطنی شرائط جو صحت طواف لیہاں تک کہ طواف کرنےو ا

   - ہو رہا ہےبیان ہوئے اور اب خود طواف کابیان ، میں دخیل ہیں

  ۔ دائیں جانب سے کرو:٣

مسلمانوں  نا چاہیئے ،پر تنہا قطعی دلیل کہ طواف دائیں جانب سے ہو ت اس با

کی پوری تاریخ میں سب  اسالمکی سیرت قطعیہ ہے کہ بال کسی استثناء اور تردید کے

یہاں تک   دلیل لفظی نہیں ہے کوئی ر اس بات پردائیں جانب سے طواف کرتے تھےاو

ان سے  اسلئے ہیں  مستحبات پر مشتمل  کہ کیفیت طواف سے متعلق احادیث بھی

فرمایا:ساتویں پھیرے میں رکن یمانی پر ہاتھ ملو  مثالً استدالل نہیں کیا جاسکتا ہے کہ 

 طبعاً کرو کہ  اورا س کے بعد حجر االسواد کے قریب جاؤ اور وہیں پر طواف کو ختم

اگر دائیں طرف سے طواف کرنا شروع کریں حجر االسواد رکن یمانی کے بعد نہیں ہے 
                                                        

از مقدمات طواف وسائل الشیعہ اس کا تتمہ یہ ہے کہ " والبأس ان تطوف المرءة" اور صحیحہ  ٣٣حاشیہ :باب  ۔ ٣٠
حریز میں ہے کہ غیر مختون عورت طواف کر سکتی ہے ، لیکن مرد طواف نہ کرے مگر یہ کہ ختنہ شده ہو، اور 

ختنہ طفل میں شرط نہیں ہے ورنہ رجل کی قید کی کوئی ضرورت نہ تھی اور برخالف  اں پر بخوبی ظاہر ہے کہیہ
  - مقام بیان حکم ہے        
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صریحی حکم  اس کااور یہاں پر  ہوگا  ی بلکہ بر عکس حجر االسواد کے بعد رکن یمان

رکن یمانی پر ہاتھ پھیرنا ،مستحب ہے، اس کا حکم اشارتی بھی  شاید اسی طرح 

یں بائیں جانب سے طواف شروع کرنےکے اوپر کوئی لفظی دلیل بر ا بنااستحبابی ہو، 

طرح سے دلیل  اور اگر ہمارے پاس اسع جماانہیں ہے مگر سیرت قطعیہ اور علماء کا

لفظی ہوتی کہ "اجعل البیت یسارک"قھرا بیت کو اپنی بائیں جانب قرار دو یہ اقتباس اور 

اور اب جب کہ ایسی کوئی   تھیںکرتے ہیں الزم نہ حتاط افراد موشکافیاں جو بعض م

 اور اگر واجب بھی ہوتا   فیاں بدعت اور برخالف شرع ہیںگا دلیل نہیں ہے یہ موش

 ہا س سے سارے مسلمانوں کی توج کیوں کہ؛ یہاں پر تقیہ کی رو سے حرام ہوتا تو

اور ان دونوں اصل کی رو سے بدعت اور خالف تقیہ ہے، یہ لینے  ہماری طرف ہو تی 

حجر اسماعیل کی طرف کہ کبھی پشت دیوار کی طرف سے۔ جیسا  خصوصاً دار کی مق

ے اکہ دیوار حجر کسمیں۔یا دیوار کے سامنے ۔ جی ے حصہ  کہ دیوار حجر کی دوسر

کے باطل ہونے کی باعث ہیں جیسا کہ   فاہے، یہ چیزیں طو تی قرار پا میںپہلےحصہ 

  )١(- عظام نے فرمایا ہے بعض بزرگ مراجع 

بیت دائیں سمت ہوتا ، حجر اسماعیل کا نیم دائره  تو بھی واجب بھی ہوتا اور اگر

نہ دیوار خانہ جو نیم دائره کے مقابل نا الزم تھا  ہو طرف بائیں    کا کہ خودمطاف ہے

یہ کرنے کی مقدار بدعت بھی ہے اور خالف تقیہ بھی ہے اور با احتمال  ں بر ای بناہے، 

میزان گیری خالف حکم  یا کم سے کم خالف احتیاط ہے، کیا رسولخدا کا اونٹ بھی 

کرتے تھے احجر االسماعیل کی  اونٹ پر بیٹھ کر طواف حضرتنآ یر تھا کہ کبھی ئانجین

ی عادی رفتارکے بر خالف اپنے جبور کرتے تھے کہ اپنمطرف اس جانور کو بھی 

  دائیں شانہ کو دیوار خانہ کے سامنے رکھے ؟ اور اب چند مسائل:

العظمٰی خمینی روحی لہ الفداء، الزم نہیں ہے کہ  هللا آیۃ)مناسک حج ١حاشیہ(

تمام حاالت طواف میں خانہ کو حقیقتا دائیں شانہ کے سامنے رکھے بلکہ اگر حجر 

 بھی توہو جائےخانہ بائیں جانب سے تھوڑا سا خارج  اسماعیل کا چکر لگاتے وقت

 لگا  کر  لیکن چ ہو جائےکوئی بات نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر گھر پشت کی طرف مائل 
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و ہپاور گوشہ خانہ کے پاس   اشکال نہیں ہےتو متعارف اور معمول کے مطابق ہونا

نچتے وقت اگر شانہ محاذات کعبہ سے خارج ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے، اگر 

، احتیاط ہو جائےمتعارف طریقہ سے چکر لگائیں یہاں تک کہ اگر خانہ پشت کی طرف 

طواف  واجب ہے جو موشکافیاں بعض جاہل اور اہل وسوسہ کرتے ہیں بغرض احتیاط

حرام ہے اور توجب ہو اورمخالف تقیہ ہو میں ترک کریں ، بلکہ اگر انگشت نمائی کا مو

طواف صحیح نہ ہوگا ،جاہل افراد اور اہل وسوسہ کو اس احتیاط سے پرہیز کرنا چایئے 

  - ئیں خانہ کعبہ کا چکر لگااس طرح  اور جس طرح دوسرے مسلمان چکر لگاتے ہیں

  (متن) 

کہ  ۔ خانہ کعبہ کا متعارف اور معمول کے مطابق چکر لگانا کافی ہے١مسئلہ

سارے مسلمانوں کی طرح طواف کرے اور اگر اس درمیان طواف کرنے والوں کی 

پشت کا اگال حصہ خانہ کعبہ کی طرف ہو گیا یا تھوڑا سا  تمہاریبھیڑ کی وجہ سے 

اور اس کی تالفی بھی   کوئی بات نہیں ہے تو اختیار ہوگئے بے بھیڑ کی وجہ سے 

ا اور سیدھا ہونا اور ادھر ادھر دھکے لگانا اور کلی طور پر تمام ٹیڑھ  الزم نہیں ہے

  - میں کوئی مشکل پیدا نہیں کرتا   فاطوتوہے ہ مذطواف کا ال میں جو اس بھیڑ

کو بوسہ دینا اور ہاتھ پھیرنا جو مستحب  ی ۔ حجر االسود اور رکن یمان٢مسئلہ

کعبہ  کی  ہ مذاس کا ال طبعاً میں،  صورتاور عدم مزاحمت کی  امکاناور   مؤکد ہے

اور پیچھے ہونا، اور ٹیڑھا  آگےاور اس کے بعد تھوڑا سا  کرنا ہےمنھ  طرف 

 ،ہیں اورسیدھا ہونا، یہ ساری باتیں جو عادتا بوسہ لینے اور ہاتھ بھیرنے میں پیدا ہوتی

بے اشکال ہیں اور تالفی بھی الزم نہیں ہے اور شارع مقدس جس نے یہ حکم دیا ہے 

ہر گز نہ کوئی حکم دیا ہے اور نہ   ئیں گیآ طرح کی باتیں پیش  گاه تھا کہ اسآ خود 

اور صرف خلوت  اشاره کیا ہے کہ اس ٹیڑھے اور سیدھے ہو نے کی تالفی الزم ہے 

  - میں ان مستحبات پر عمل کرے
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نہیں ہے کہ تمام حاالت  ممکنحج کے زمانے میں کہ اصولی طور پر  خصوصاً 

وپیچھے  آگےاور  ئیں کروکہ ناگزیر دائیں با رعایت جانب کی  دائیں   میںطواف 

خود  ہوجاؤ، اور اس جم غفیر اور قیامت کی بھیڑ میں طواف کے اس عمیق گرداب میں

کو گم کردو ، اور اجتناب نا پذیرطور پر خانہ کعبہ سے منحرف ہوجاؤ، اور اس کو 

نہ کعبہ کی بائیں جانب نہیں رکھ پاؤ گے اور کبھی کبھی پشت یا رخ یا داہنہ حصہ خا

قدم  تمہارےطرف ہو جائے گا اور چند قدم ہی سہی اس سیل خروشاں میں بے اختیار 

گے ، اس طرح سے کہ تالفی کی صورت نہ ہو، اور اگر کافی  ہو جائیںادھر ادھر 

زحمتوں سے تالفی بھی کرنا چاہو گے تو وہی گیند اور وہی میدان ہے ، یا شاید تھوڑی 

اور انجینیرنگ نہ واجب  ت بر این احتیاط پر مبنی دق بنا، سی کمی یازیادتی کے ساتھ

 اتھ ادھر ادھر اہو یا زحمتوں کےسہے اور نہ مستحب، یہاں تک کہ اگر تالفی کرنا چ

ترچھا ہونے سے خود کو بچا سکو ہرگز واجب اور مستحب نہیں  ر ڑھا اوٹیاور ہونے

اشاره  ئینے اس کی طرف کوھدٰی  ائمہ ہے، نہ خدا اور رسول نے فرمایا ہے، اور نہ 

فرمایا ہے، لہذا کیوں اور کس لئے خود کو اور دوسروں کو ایسا غیر متعارف اور 

 اصالً طاقت فرسا کام کے لئے مجبور کریں کہ کبھی کبھی چونکہ برخالف تقیہ بھی ہے 

ہمیشہ یہ  تمہیںبرباد ہو جائے، بھی  ری سب محنت مہا ہمارے طواف بھی باطل ہوں اوت

 مثالً ہے کہ  نہیںاس بات کی تصریح میں عت یدو باتیں نظر میں رکھنی چاہیئے کہ شر

 کے وقت  دا ادائیگیخانہ کعبہ کو دائیں سمت  قرار دویا اگر بعض مستحبات طواف کی 

جائے  یا بھیڑ کی وجہ سے ٹیڑھے اور ترچھے ہو آ قرار دینے کی مقدار میں فرق  ئیں 

  فی کرو تال تو اس کی جاؤ

 کسی تصریح کا علم ہےاور نہ  ہمیں ان دقتوں اور انجینیرنگ کے حوالہ سے نہ

معمول اور   طبعاً کسی اشاره کا علم ہے، صرف خانہ کعبہ کے سات چکر لگاؤجو ہی 

  سے اورتمام اجتناب ناپذیر حالت کو قبول کرتے ہوئے اور بس! رائج طریقہ 

۔ اسی قدر کہ خانہ کعبہ کے گرد عادی طور پر سات بار گھوموکافی ہے، ٣مسئلہ

جانور اور مشین پر سوار ہوکر یا  سے یاخواه اپنے پیروں سے یا دوسروں کے پیروں 
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چکر لگایا  اس نےکہیں کہ کہ لوگ یہ  کسی بھی زمینی اور ہوائی وسیلہ سے ، اسی قدر

اپنے اختیار سے کسی سواری پر سوار ہو یا  مثالً اور خود اس کی نیت بھی کافی ہے 

اس وقت کے اپنے اختیار سے پیدل  طواف میں مشغول ہے اور چار وناچار اس گرداب 

   اگر بھیڑ کی وجہ سے  عا مد کا سامنا کر رہا ہے، طبآ طواف کے تمام حاالت اور پیش 

،   سکے ں سنبھال نہترچھا ہو جائے اور یہ اپنے کو اس گرداب جمعیت اور جم غفیر می

اور جب تک تم اس پورے چکر میں نیت  تا ہے آ بھی خود اس کے حساب میں  یہ

ہرگز  کیوں کہطواف رکھتے ہویہی کافی ہے اور اگر تالفی کر سکتےہو الزم نہیں ہے 

اتنا سخت ہو جاتا  دبا و کبھی کبھی بھیڑ اتنی زیاده اور کیوں کہایسا نہیں کر سکتے ہو ، 

ی کا اختیار نہیں ره جاتا ، اور اگر کوئی تم کو تالفی کرنے پر آدمطور سے ہے کہ کلی 

ہے ، تم خود اس گردا ب میں وارد ہوئے ہو اور  زبردستی مجبور کرے تو بال دلیل اور 

بازی ، ادھرسے ادھر ہونا توازن برقرار نہ رکھ پانا  جانتے ہو کہ اس طرح کی دھکہ

  - یر ہے اس گرداب طواف کے لئے اجتناب ناپذ

عوارض کے ساتھ نیت کی ہے تو پھر کیوں اس  نہیںلہذا تم نے طواف کے ا 

؟ نیت نہیں کی؟ کیوں؟ اس لئے کے اپنے] پیروں پر اپنے وہ صورت میں درست نہ 

بھی نہیں ہے کہ  مہذطواف کاال اراده واختیار سے اس طرف تو گئے نہیں ہو اور پھر یہ

 حمت ہو یہ چند قدم جو ز کتنی بھی   ، لہذا    ہو اور ویسا ہر وسیلہ سواری سے ایسا 

  ؟کروکیون تالفی  کی توازن کھو بیٹھے ہو پنا  میں ا جم غفیر

میں لے ل ۔ اگر کسی کو طواف کے لئے اپنے ساتھ لے جاؤ پشت پر یا بغ۴مسئلہ

کر یا کسی بھی طریقے سے البتہ شرائط کے ساتھ کہ خود بھی نیت طواف کرو اور وه 

اس کی جگہ خود تو شنا ہے آیا اگر چھوٹا بچہ ہے جو نیت طواف سے نا ابھی کرے 

  - بھی نیت کرو ، ہر صورت میں دونوں کا طواف صحیح ہے 

جو طواف کی حالت ٰمیں مطاف میں  ۔ حجر اسماعیل کے نیم دائره دیوار ۵مسئلہ

ا چاہیئے داخل ہے اور خانہ کعبہ کا حکم رکھتی ہے خود وہی نیم داره کو بائیں جانب ہون

گھر کے اس  ط کہ   وه متعارف طریقہ سے جیسا کہ گزرا لہذا اس بارے میں احتیا
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جانب قرار دو خالف احتیاط اور مخالف حکم شریعت ہے ،اگر  بائیں جانب کی دیوار کو 

دقت واجب ہوتی یہاں پر میزان یہی  کعبہ کے بائیں طرف ہونےمیں کوئی ہندسی انہ خ

  ہ کعبہنیم دائره ہے نہ ضلع خان

مطاف حجر اسماعیل  تمہارامطاف کو بائیں جانب قرار دو  ہاگر کہا ہوتا ک مثالً 

وہی حجر اسماعیل کا نیم دائره ہے ، مگر یہ کہ کہا ہو کہ خانہ کعبہ کی  کے گوشہ میں

چاروں دیواریں بائیں جانب ہوں کہ اس بات کی طرف نہ کوئی اشاره ہے اور نہ کوئی 

اس طرف   ائمہاور قرینہ ہے، قرائن سے جو پتہ چلتا ہے وه صرف یہ ہے کہ پیغمبر 

 کعبہ میں خانہ ے نیم دائره یا دیوارسے طواف کرتے تھے اور چونکہ حجر اسماعیل ک

اگر واجب یا  طبعاً یہ ایک غیر متعارف عمل ہے،  ں تو میزان قرار دیبائیں شانہ کو 

کوئی نص یا اشاره طواف کی کیفیت کے بیان میں اس حوالہ سے  تو مستحب ہوتا

نہیں کیا مطالبہ  لوگوں سے    ضرور ہوتا  لہذا جب صاحب شریعت نے جس چیز کا 

ہم شریعت کے بیان کرنے والے اپنی طرف سے کسی مجوز کے بغیر  لوگوں سے ہے 

  - اس چیز کا مطالبہ کریں 

  

  ۔ حجر االسواد سے حجر االسود تک:�

یہ خود بہت ساری حدیثونکی نص ہے کہ طواف کو حجر االسود سے حجر 

مالحظہ کرتے ہیں کہ اس جملہ کے عالوه اور  کچھ ہم  ور ا االسود تک ہو نا چاہیئے 

 وانجام میں آغاز  کہ:  کیا  موشکافیاں یہاں پر بیجا ہیں ہندسیبر این  بنایا ہے ، آ نہیں 

حجر االسود کے سامنے ہو اور اس کے سامنے  سے گزرے ، یا بدن کا پہال  پورا جسم

کیا ہے اسی جز پر  آغازجز حجر االسود کے اول جز سے گزرے ، یا جس چیز سے 

جو وقت برباد کرنا اور حاجیوں کو ں  ات ہییضفر  ختم کرو؟یہ اسرائیلی وسوسہ اور

  - بدعت ہے  کی روشنی میں ت عمشوش کرنا ہے لیکن دین و شری
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حجر االسود ہو اور بس، بقیہ اور انجام  آغازکا    فاہم سے کہا گیا ہے کہ طو

کر سکو وہیں سے شروع کرو اور اسی  اورہو بیکار کی باتیں ہیں ، جس طرح سے چا

کے قول  ایسا کیاہے ،البتہ عادی لوگوں اس نے اس طرح سے کہ کہیں کہ پر ختم کرو 

 ہندسین اس طرح کی ہ کے مطابق کہ خود بھی انہیں عادی لوگوں سے ہوں انکا ذ

  موشکافیوں اوردقتوں سے خالی ہے 

حجر بے معنی ہے۔طواف کو ا۔ کہ عمد اور غلطی سے اور اگر جہالت ونادانی 

 تمہارااالسود سے پہلے یا ا سکے بعد شروع کیا ہے کہ اس طرح نیت بھی کی ہے ، 

نیت یہ ہو کہ حجر االسودسے حجر االسود تک  تمہاریطواف صحیح نہیں ہے اور 

  طواف کی خاطر چکر لگاؤ

حجر االسود کو نہ دیکھو  اصالً اگر حجر االسود سے پہلے بھی چل پڑے ہو اور 

 لگاؤ ،کہ میزان قرار دو یا نہ جانو کہاں ہے اس قدر کہ سات چکر جسطرح نیت کی ہے

اور حجر االسود کے  آغازکافی ہے ، اگر چہ عمل کے اعتبار سے چند میٹر پہلے  تو

حجر االسود سے حجر االسود تک کے حساب  کیوں کہ؛ چند میٹر بعد  انجام کو پہونچاؤ

نہیں ، نہ کوئی نفع ہے اور نہ کوئی ضرر  چھ ہے اور اس کے عالوه ک ہوئی سے نیت

براین حجر االسود کے سامنے کھڑا ہونا بالکل الزم نہیں ہے وه بھی گروہی  بناہے ، 

میں راستہ مسدود ہونے کا  بسیال والے کھڑے ہوں ، اور اس گرداب طواف کے دائره

اور تمام طواف کرنے والوں کو   قق ہوباعث ہوں، تاکہ پروگرام کے مطابق نیت مح

ماده کریں ان کو ناراض اور بے کیف کریں، یہی کافی ہے کہ طواف آشور وغوغا پر 

احرام سے ۔جیسا کہ  آغاز  ونے سے پہلے ایسی نیت کریں، بلکہ ہکے دائره میں وارد

ے ں ہیہ جاننا ہے کہ کہا صرف نیت کہ باب میں گزرا ۔نیت طواف کر لی تھی ، یہاں پر 

، نہ معلم عالم دین کی ضرورت ہے نہ طواف کرنے والے کی ، صرف یہ جانو کہ 

حجر کہ  سکو جان یہ  تا کہ کہاں ہے کہ اس کو حساب اور شمار کر سکوحجر االسود

  - االسود سے حجر االسود تک خانہ کعبہ کے گرد سات چکر  لگایا ہے یا نہیں
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بہتر یہ ہے کہ ایک دو دور بے جو لوگ پہلی مرتبہ طواف کرنا چاہتے ہیں 

حساب چکر لگائیں تاکہ مطاف کے جغرافیہ کا ان کو عملی طور پر ادراک ہو، اس 

کےبعد نیت کو عملی کریں کہ اب طواف کو حجر االسود سے حجر االسود تک جہاں 

ود جہاں سے اس نے فرمایا ب خ سے چاہتےہو خود کو گرداب میں ڈالو ، طرف حسا

  بس! کرےگا اور ہے حساب

کی بھیڑ میں سان لفظوں میں یہ ہے کہ جہاں چاہو خود کو طواف کرنے والونآ 

حجر االسود سے حجر االسود تک طواف شمار ہو  ات بارس  ڈال سکتے ہو نیت یہ ہو کہ

  - ےاور زیادتی بے حساب ہ

   

  

  ۔ سات چکر لگاؤ:۵

بے شک طواف سات چکر ہے کہ اگر طواف کی نیت سے سات چکر سے کم یا  

  باطل ہے اور اب چند مسائل: میںدونوں صورتوں  تو اده لگایایز

۔ طواف کے دوروں (چکروں) میں شک کلی طور پر اگر طواف واجب ١مسئلہ

رکھ سکتا ہے،صرف طواف واجب  بناکمتر پر توباطل ہے اور اگر مستحب ہے توہے 

رکھے اور اس کا طواف صحیح ہے  بناسات پر  وت ٹھ میں شک ہو آ ور ا میں اگر سات

ٹھواں مشکوک ہے اعتناء آ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ سات یا یقین ہے اور  ، جیسا کہ

 تو ٹھواںآ کہ ساتواں چکر ہے یا رو اگر مشغول طواف ہو اور شک ک مثالً رو ، ہ کن

ود ٹھویں دور میں ہو اور حجر االسآ رکھو اور تمام کرو ، شرط یہ ہے کہ  بناسات پر 

دور   آخریھواں ، لیکن اگر ٹآاور اب نہیں جانتے کہ ساتواں ہے یا   تک پہنچ چکے ہو 

اور اس وقت   احادیث اس کو شامل نہیں ہے  توٹھ میں شک کروآ کے درمیان سات اور 

  ٹھویں دور میں ہوآ تم دو محذور اور مانع کے درمیان ہو ، اگر اس کو تمام کرو شاید 
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 ن اور اگر یہیں پر چھوڑ دیں شاید ساتواں دور ہو اور نقصا  اور زیادتی عمدی ہے

رکھتے ہوئے  بنااور اگر دوسرے چکروں میں شک کیا کمترین پر   اورکمی عمدی ہے 

ٹھ کے درمیان شک کی حالت میں نہیں پہونچا سکتے ہو کہ اگر پہلے آ خود کو سات اور

ں۔نص کی وجہ سے۔ سات اب صحیح ہے ،نہیں، فقط پہلی صورت میتو صحیح نہیں تھا 

  رکھ سکتے ہو بناپر 

ٹھ سے کمتر میں ہے، اگر نصف سے آ شک سات اور  تمہارااور جن موارد میں 

اگر غور وفکر سے اپنے شک کو بر طرف کر سکتے اور گزر چکے ہو اور شک کیا 

کہ کس دور میں ہو اور اس سکو ف کرو اور سوچو تاکہ جانقہو الزم ہے کہ وہیں پر تو

  تمام کرو اور صحیح بھی ہے اگر چہ طول ہو جائے  کے بعد

لیکن اگر نصف سے پہلے شک میں مبتال ہو گئے تو اس صورت میں درست 

ن ہے کہ غور فکر کرنے کی وجہ سے حالت مواالت سے خارج نہ ہو ، امکا ہونےکا 

و پر ہو ت الت ٹوٹنے سے پہلے سمجھ لیا کہ کہاں الیکن اس وقت غور کرو ، اگر مو

اس کو چھوڑو اور پھر  تو الت ختم ہو جائےاکہ مو گے اور اگر اتنا وقت ل  ہے درست

  سے طواف کرو

ہوگا، نٖص تک  مد نہآاور اگر شروع سے جانتے ہو کہ غور فکر کا نتیجہ بر ا

اور یہ   پہنچے ہو یا نہ پہنچے ہو طواف کو چھور کر پھر سے شروع کر سکتے ہو

 آگاہیف کی حالت میں اپنے وظیفہ سے ساری باتیں اس صورت میں ہے کہ طوا

  رکھتے ہو

لہذا اگر چھ اور سات کے درمیان شک ہوگیا ایک چکر اور لگا کر اس کو تمام 

ابن عمار کی روایت میں  کیوں کہ؛احادیث کی رو سے صحیح ہے  توکر کے چلے گئے

علیہ ده نہیں کیا فرمایا: "لیس اوارد ہوا ہے  "قد خرج دفاتہ ذالک" چال گیا اور اع
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یہاں تک کہ جہاں اعاده کر سکتا ہے "وما ارٰی علیک شئیا ٣١شئی"اس پر کچھ نہیں ہے

  ہے  اورافضل ہے اور اس کا اعاده کرنا بہتر نہیںافضل"اس پر کچھ  و واالعادة احب الی

نے صرف چھ اور سات کے درمیان کے شک کو بیان  اور چونکہ ان احادیث 

صحت اس کی  میں بھی  صورتتالفی کی  تو کمتر ہو اس سے شک تمہاراکیا ہے اگر 

طواف کے   بعض احادیث کی رو سے اورکا حکم مشکل ہے اگر چہ بعید بھی نہیں ہے 

ے اس کی طرف بھر  طواف کرنے وال بی ہےلھذااصلی نہیں ہے بلکہ تأدی ، حکمکا اعاده

  - عاده ہےاہ الزم کا احتیاط  شک ، لیکن چھ اور سات سے کم میںپور توجہ رکھیں

امام جعفر  حضرتیہاں تک کہ اگر اس کا کام تمام ہو گیا چنانچہ رفاعہ 

شخص کے بارے میں جسکو معلوم نہیں  ہیں اسصادق(علیہ السالم) سے نقل کرتے 

  رکھے بنایا سات چکر ؟ فرمایا: اپنے یقین پر چھ  چکر لگائیں ہیں کہ اس نے کتنے ہے

اور اس شخص  کے بارے میں فرمایا جس کو معلوم نہیں کہ تین چکر لگائیں ہیں 

رکھے صحیح ہے لیکن فریضہ میں اپنے  بنامستحب ہے جتنے پر بھی تو  یاچارچکر

ہو کہ چھ نہ  طواف کی تکرراکرے ، لیکن اگر  طواف واجب کے بارے میں معلوم 

کوئی اشکال نہیں ہے، یہاں پر ہے تو باہر ہوگیا اس سے گر  اتو چکر لگائے ہیں یاسات

خر حدیث آ کیوں کہ ؛چھ اور سات کے درمیان شک کو مستحب پر حمل کیا گیا ہے

صریح ہے کہ اگر باہر چال گیا درست ہے اور دو اور تین یااس کے مانند اگر شک ہو 

  تو کلی طور پر پھر سے طواف انجام دے 

باہر ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، حتی کلی طور پر باطل ہے خواه طواف سے  ظاہراً اور 

احتیاط واجب تجدید طواف کے لئے الزم ہے کہ  تو گئے ہوآ اگر اپنے وطن واپس بھی 

پر جاری اور نافذ ہیں کہ طواف کے ضمن میں  نائب اختیار کرو ،یہ سارے احکام وہاں

  - شک کرو

                                                        

  ٢١، باب ١٣١، ص٢وافی ج ۔ ٣١



مناسک حج کے اسرار و  
www.OlumQuran.com 

 

246 
 

ے یہاں پر ظن شک کی طرح ہے لیکن اطمینان خود عادی یقین ہ ظاہراً ۔ ٢مسئلہ

 فیصد یقین نہیں رکھتا ہے لیکن سو دوروں کی حفاظت کے لئے کافی ہے ،لہذا اگر 

جانتا ہوں کہ کتنے ےکہ میں کہ کہہو اس قدر  اگر ہے کہ کتنے دور گزرے ہیں مطمئن

کافی ہے، جیسا کہ بہت سارے احکام شرعیہ میں ایسا ہی ہے مگر تو چکر لگا چکا ہوں 

  - لزوم پر دلیل رکھتے ہوںوہاں جہاں پر قطع و یقین کے 

۔ یہ احکام طواف واجب سے مخصوص ہیں نہ مستحب اور روایات کی ٣مسئلہ

رکھو اور طواف  بناشک کرو تو کمتر پر  پر ف مستحب میں کسی جگہارو سے اگر طو

واجب اصلی ہے ،جیسے طواف حج یا  ظاہراً کو کامل کرو اور طواف واجب سے مراد 

عمره  واجب ہوا ہو جیسے حج ورام کی وجہ سےعمره واجب یا وه طواف جو اح

سے واجب ہوا ہے خواه  کی وجہیااجاره  یا قسم و عہدمستحب، یا وه طواف جو نذر 

احرام کے ضمن میں ہو یا خود طواف مورد نذر واجاره ہو ، ظاہر اہر صورت میں اس 

ہو اور اس کے ترک ہ کا وہی حکم ہے اور طواف مستحب تنہا وہی ہے جو الزم ن

  - گردن پر کوئی بوجھ نہ ہو اس کی  کرنے میں

یکے بعد دیگرے انجام پائیں اس  مکان۔ یہ سات چکر واجب ہے حتی اال۴مسئلہ

اور مختصر اٹھنا بیٹھنا طواف کے   مل طواف ایک عمل شمار ہوکم طرح سے کہ 

ضرورت کے وقت وہیں  تو اور اگر نصف سے گزر چکا ہے  ضمن میں بال مانع ہے 

سے ترک کر سکتا ہے اور بعد میں جتنی جلدی ہو سکے اس کی تکمیل کرے اور 

حاجت بھی ضروری وواجب  جیسے نماز جماعت وغیره یا مستحب دونوں کو شامل 

کی گئی ہے اور اگر بقیہ یدبہت تاک ےکی  کو پورا کرن ہے، مومنین کی ضرورتوں

طواف کو تاخیر میں ڈالنے کے لئے کہ  کے حوالہ سے اس طرح معذور ہو طواف

ونے کے بعد تکمیل کرے اور ف ہدنوں کا فاصلہ ہوگیا تو عذر برطرمجبور ہو گیا اور 

  - فراموشی وغیره اور بال مانع ہے، جیسے حیض ،شدت مرض
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اخبار کی رو سے  تو ۔ اگر طواف کا ترک کرنا کسی عذر کے سبب ہو۵مسئلہ

شروع  اور مل کرےمکاس کو وہیں  سے ڑا ہےہے کہ جہاں سے چھو قاعده کلی یہ

  :روشنی میں سے طواف کا بجاالنا واجب نہیں ہے اور اب چند موارد روایات کی 

 وہیں ۔ اگر نماز واجب کے لئے طواف کو قطع کرے نماز کے بعد جہاں پر تھا ١

بڑھائے ، خواه نصف سے پہلے یا نصف کے بعد جیسا  آگےسے طواف کے سلسلہ کو 

بن سنان اور عبد الرحمن بن حجاج اور حسنہ ھشام میں وارد ہوا ہے  هللاعبد  کہ صحیحہ

کرے  آغاز"فاذا فرغ بنی حیث قطع"جہاں سے قطع کیا وہیں سےپھر  میںکہ اس مورد 

۔ اگر کوئی خون پاک ٢گا ، اور صحیح ابن حجاج کے مطابق نماز کا بھی یہی حکم ہے

ابن مظاہر سے نقل کرتے ہیں، کہ میں نے طواف  ،کرنے کے لئے ہو ، جیسا کہ صدوق

ے کے بعد میری ناک میں چوٹ لگ گئی اور خون نواجب کرنا شروع کیا ایک چکر لگا

اور کیا روع ش بعد طواف کو پھر سے  اس کےبہنے لگا میں گیا اور خون پاک کیا اور 

، شائستہ یہ کیاغلط  نے فرمایا:  آپ، ئی صادق(علیہ السالم) کو بتا حضرتساری بات 

بڑھاتےدور یہ خودنصف سے کمتر میں  آگےجہاں سے ترک کیا تھا وہیں سے  ہتھا ک

  طواف)٤ ٤اور  ٤٣    صریح ہے (وسائل باب

ی صورت میں ہے نہ امکاناگر طواف میں دقیق مواالت واجب ہو ،  اصوالً اور 

براین ہر طرح کا عذر شرعی بھی قطع طواف کا مجوز ہے  بناکہ عذر کی صورت میں 

مل کرے، صرف دو مورد ہے کہ اگر مکاور بعد میں جہاں سے قطع کیا تھا وہیں سے 

  چند روایات کی رو سے شروع سے بجا الئے تو نصف سے پہلے قطع کیا ہے

صحیحہ ابن ابی عمیر  تو ۔ اگر کسی حدث ۔ غیر اختیاری ۔ کے بعد قطع کرے١

صادق(علیہما السالم)سے ہے کہ: کسی مرد نے طواف  حضرتباقر یا  حضرت میں

واجب کا کچھ حصہ انجام دیا اور اس کے بعد محدث ہوگیا ؟ فرمایا: جائے وضو کرے 

اس کی تکمیل کرے ورنہ شروع سے  تواور اس کے بعد اگر نصف سے گزرچکا ہے

  طواف)  ۴١باب بجا الئے (وسائل
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کی تمام قسموں جنابت، حیض، نفاس، کو اولٰی طبعی طور پر یہ حکم حدث 

  طریقہ سے شامل ہے 

طع کرے جیسا کہ صحیحہ یا حسنہ ق ۔ اگر بیماری کی وجہ سے طواف کو ٢

صادق(علیہ السالم)  سے منقول ہے کہ فرمایا: اگر طواف کے چند  حضرتحلبی میں 

اپنے طواف کو پھر  تومل کر چکا ہےاور اس کے بعد بیماری عارض ہوئی ہےکم دور 

موسٰی بن جعفر سے  یہ  حضرت اور خبر اسحاق بن عمار میں  سے شروع کرے 

بعد اس کے  اس کےتفصیل بیان ہوئی ہے کہ اگر طواف واجب میں مشغول تھا اور 

طواف کو تمام نہ کرسکا ، اگر چاردور گزر چکے  درمیان اس طرح سے بیمار ہوا کہ

اس کے لئے پورا کرے  ے کی درخواست کرےکہکرن تین دور  ہیں تو دوسرے سے 

 ور تکمیل پر قادر نہیں ہے یہ خود ایک  اں اور اگر تین دور گزر چکے ہی ہے اور کافی

میں کوئی مانع نہیں  ےینطواف کو ایک دو دن تاخیر سے انجام د اور   عارضہ ہےالہی 

بیماری نے طول چکر لگائےاوراگر بار سات ملنے کے بعد ، چنانچہ اگر بہبودی ہے

اس اور خود نماز طواف پڑھے اور  بنائے نائب  کسی کو طواف کے لئے تو پھر پکڑا

  طواف) ۴۵س کا نائب سعی کرے(وسائل باب ابعد کے

کی صورت میں بیان کرتی عذرکو کے حکم اور وه تمام روایات جوقطع طواف

اصل کی ہے ، اور اس  رتیک صرف ان دو موارد کی اس طرح سے تفصیل بیان،ہے 

ف نصف دور سے خالبر اس کےا ہے ،یک بنیاد پر جو فقہاء کی ایک جماعت نے بیان

حکم طواف کے اختالف کا موجب نہیں ہے یں ے تمام موارد مکنہ گزرنا عذر اور گزرنا

اور اگر  ہر صورت میں تمام کرے اور تکرار بھی کرے ہے کہکا مقام  احتیاط   اگرچہ 

اگرطوالنی ہو تو چند  ہو جیسے حیض یا نفاس ارضنصف طواف کے بعد کوئی حدث ع

اور وسائل ٤٤٨ص ،٤) جیسے کافی کی ج ١(- اخبار کی روشنی مینسعی کر سکتا ہے

۔)پھرطہارت کرنے کے بعدطواف کو کامل  ٣٩٣،ص٥اور تھذیب،ج ٨ ٥،باب

کرے،لیکن ظاہرا اس کی تقصیر طواف مکمل کرنے کے بعد کرے؛جب تک طواف تمام 

    - نہیں کرے گااس وقت تک سعیاور تقصیر کے ذریعہ احرام سے خارج نہیں ہوسکتا
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مبارکہ  آیہ کیوں کہ ؛ کا بال عذر توڑنا  جائز نہیں ہے  طواف واجب ۔ ۶مسئلہ

واجبات کو کلی طور پر شامل ہے، اا اعمالکم" اپنے اعمال کو باطل نہ کرو ،یقین"التبطلو

 واجب مضیق پیش  مثالً  ہو مگر ضرورت کی صورت میں یا کوئی معقول عذر 

سب سے اہم دین، یا نماز  ان  ، مال اورعزت وآبروجائے،جیسے حفظ جان، ناموس، آ

شرکت کرو ، لیکن  میںجماعت  ماز طواف کو قطع کرو اور ن   یں توکہاقامت  کے لئے 

ہے کہ تم  غیر ضروری حاجت یا مومن کی ضرورت پوری کرنے کے لئے جائز نہیں 

اور اگر یہاں  سے گزر چکے ہو  نصف  طواف  اں تک کہ اگریہ و دطواف کو قطع کر

   اور واجب ہے  لھذا پھر سےبجا النا باطل ہوجاتا ہے تو ہو جائےالت ختم اپر مو

الؤ اور  اہے کہ یہاں پر اول کو تمام کرو اور دوسرا طواف بھی بجمیں احتیاط اس بات 

طواف مستحب میں ہر صورت میں قطع  کیوں کہ؛یہ احکام طواف سے مخصوص ہیں 

اس  اصوالً بھی فاصلہ سے ہو اس کی تکمیل کرو یا  جتنا بعد اس کےکر سکتے ہو اور 

  وترک کردوک

ایک کے بعد ایک ہرایک کی نماز  نہیں ہے۔ واجب طوافوں میں جائز ٧مسئلہ

پڑھے بغیر بجا الؤ، کہ ایک جگہ کئی طواف واجب بجاالؤاور اس کے بعد ان کی 

نمازیں بھی یکجا پڑھولیکن طواف مستحب میں جائز ہے کہ متعدد طواف ایک کے بعد 

  جگہ پڑھو ایک بجا الؤاس کے بعد ان کی نمازیں اکٹھی اور ایک

 طبعاً طواف عمره اور طواف نساء کو ۔ اگر چہ سعی کے فاصلہ سے کہ  مثالً 

اول کی نماز پڑھو، انجام دو، اگر علم  ہواجب ہے۔ ان دونوں طوافوں کو بغیر اس کے ک

 اول نماز طواف عمره تودونوں طواف باطل ہیں اور اگر غیر عمدی ہےتووعمد سے ہو 

  نساء کوپڑھےکو اور اس کے بعد نماز طواف 

کے بعد طواف نذری یا واجب نیابتی  اور اسیا یہ کہ طواف حج یا عمره کو 

اگر دانستہ دو طواف واجب کو  طواف کو پہلی نماز کے فاصلہ کے بغیر انجام دو باالخر

کیوں  ہیں؛ باطل ہی  دونوںتو کچھ بھی ہو پے در پے یعنی پہلی نماز پڑھے بغیر بجا الؤ
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موجب فساد ہے مگر جہل کی صورت  میں نہی ت ہے اورعبادت مورد نہی اور بدع کہ

  جاہل قاصر کہ جاہل مقصر اپنے عمل کی تکررا کرے  خصوصاً میں ، 

 لیکن مستحبی طواف : متعدد روایات کی رو سے صحیح ہے کہ متعدد طواف

  پے در پے انجام دو  کے بغیر نماز طواف

کمی کہ شاید اس کا مورد ۔ بال شک طواف واجب میں عمدی زیادتی اور ٨مسئلہ

ہونےکا باعث بھی  طواف کے باطل طبعاً اور   بھی نہ ہو حرام بھی ہے اور بدعت بھی 

  ۔ہے

جس  تو یا جہال سات دور سے کم طواف کیا ہے سہواً : غلطی سے   یہاں اگر

ی تکمیل کرے ، مگر یہ کہ اول کاس تو  اگر نصف سے گزر رچکا ہے آئےوقت یاد 

مشکل ہے اور احتیاطا تکمیل کےبعد اس  ظاہراً سے سات دور سے کم کا قصد کیا ہو کہ 

تو  سکتاآ سے خارج ہوگیا اور واپس نہیں  مکہاور ہر صورت میں اگر  کی تجدید کرے 

اس کی بھی  اور احتیاط کی جگہ پر    نائےبکسی کو نائب  طواف کے لئے ایک مکمل 

کی وجہ سے  غلطی  یا کسی دوسرے ہل یا ج سہواً اور اگر   نیابت ہے  میل کے لئے تک

احادیث کی رو سے اگر رکن یمانی تک نہیں  تو لگایاہےچکر سات چکر سے زیاده 

 چوده دور  تو ےہگیا  کردے اور صحیح ہے اور اگر پہنچ  ک اس کوتر تو  پہونچا ہے

سات  طبعاً واجب بال فاصلہ پڑھے کہ  مل کرے اورکم سے کم دو رکعت نماز طواف مک

دوسرے دور واجب اور پہلے سات دور مستحب شمار ہوں ، جیسا کہ بعض روایات میں 

  ۔دے انجام دو دوسری رکعت سعی کے بعد  ہے کہ

چھوٹ اور تسہیل ہے غیر عمد کی صورت میں کہ کی  ک طرح ایاور یہ خود 

زیاده بجا الیا ہے واجب شمار ہو اور پہلے سات  غلطی  سے م یا ہر دور کہ دور ہشت

وظیفہ شرعی کے لحاظ سےباطل ہے اور مستحب شمار  دور بعد والی زیادتی کے سبب

  ۔ہوگا
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اس کو نظر انداز کر دے اور تو لگایا ہے   ٹھ یا نو چکر آہر غلطی سے  لہذا 

ہے کہ گذشتہ  نہیں و اور بعید بھی ایک صحیح طواف بحساب واجب پھر سے انجام د

  ۔بہتر ہو،سے روش 

ہونے کی  اور یہاں پر درست سعی کے بر خالف کہ سات بار سے زیاده  

ور بہتر ے کہ ا ےدکو نظر انداز کر صورت میں سات بار کو سعی شمار کرے اور بقیہ

کو سعی شمار کرے  کرے اور دو میں سے ایک سات کے مجموعہ مکمل چوده دور

  ۔روایات کی رو سے دونوں طریقہ سے صحیح ہےاور 

کہ تعددا دفعات کے لئے  ہے ئے کہ شک میں نہ پڑو شائستہل وال اسص اور ا

یہ کہ کسی انگلی کو اپنے انگلیوں کے  مثالً ایک واضح عالمت اپنے لئے مقرر کرو ،

 آیتسات انگلیوں تک جابجا کرو اور ہر دور میں سوره مبارکہ حمد کی ایک  درمیان

وں کی بہترین آیت کےسوروں کی بہترین  قرآن اور  پڑھو کہ دور کی تعداد محفوظ رہے

  ۔ان پر تکرار بھی کی ہو،مکاعمال اور مقدس ترین 

۔ الرحمن الرحیم       ٣۔ الحمد � رب العالمین    ٢الرحمن الرحیم      هللا۔ بسم ١

۔ ٧۔ اھدنا الصراط المستقیم      ۶۔ ایاک نعبد وایا ک نستعین      ۵۔ مالک یوم الدین       ۴

  ۔ھم غیر المغضصوب علیھم والضالینلیصراط الذین  انعمت ع

کھنا  ف کو محفوظ رتعداد دفعات طوا  ن ہو کممت  جس طرح سےورہر صب

تا کہ  و کر دورنسیان یا غفللت کا باعث ہے خود سے ، اور جو چیز کسی سہو واجب ہے

یا عمره کے عظیم رکن کو کسی کمی یا زیادتی کےبغیر انجام دو سکو اور پیوند  حجاس 

  ۔لگانے یا تجدید کی ضرورت نہ ہو

   

  

  ۔ خانہ کعبہ سے طواف کرنے والے کا فاصلہ:۶
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زاد قدیمی گھر کا طواف کریں ، آمبارکہ "لیطوفوا بالبیت العتیق"بہت زیاده ا آیہ

،کافی ہے کہ قدر مسلم اگر  کرنا کہا جائے خانہ کعبہ کا طواف کہ کی رو سے اس قدر 

، لیکن ے طواف مسجد کے گرد ہے نہ کعبہ ک کا مسجد الحڑام کے باہر چکر لگائے اس

حرام کے اندر خانہ کعبہ کے گرد چکر لگا رہاہے چاہے جس قدر لا  جب تک کہ مسجد 

  بھی فاصلہ ہو اس کا طواف خانہ کعبہ کے گرد ہے 

کے مطابق یوں   اطالقآیت کے صادق(علیہ السالم)سے  حضرتصحیحہ حلبی میں 

 سے دریافت کیا آپ میںبیان ہوا ہے کہ مقام ابراہیم کے پشت پر طواف کرنے کے بارے

کرتا اور میری نظر میں کوئی  کومیں پسند نہیں ایا:اس طرح کے طوافنے فرم آپ تو

  ۔کرو پرہیز اشکال بھی نہیں ہے ،لہذا ضرورت کے عالوه اس طرح کے طواف سے 

اور کوئی اشکال بھی نہیں ہے" جواز اور کراہت  جملہ "مجھ کو پسند نہیں ہے

نکہ یو ں ہے ، که بھی نہیورکم میں ظاہر ونص ہے، مگر ضرورت کی صورت میں کہ 

 رپہلے واال جملہ مجھ کو پسند نہیں او کیوں کہکرو" نہی کراہتی ہے  یہ نہی"ایسا نہ

اور زمانہ گذشتہ   جائز ہے ،جواز اور اس طرح کے طواف کی صحت میں صریح ہے

میں صدوق نے بھی اس طرح کا فتوٰی دیا ہےاور بعض علماء معاصر نے بھی ایسا ہی 

  ۔کیا ہے اور حق بھی یہی ہے 

متن کے لحاظ سے  ر یہاں پر دوسری روایت جو سند کے لحاظ سےضعیف او

موجود ہے جو قواعد   اور نص صحیحہ حلبی کے بر خالف  آیتمتناقض اور اطالق 

  :ی رو سے قابل توجیہ نہیں ہے اور اب متن خبرفقہیہ ک

  الخوئی دام ظلہ الوارف قاسم ولالعظمٰی اب هللا آیۃ  )１

سے طواف خانہ کعبہ کی حد کے بارے  آپمحمد بن مسلم کہتے ہیں: میں نے 

خانہ کعبہ کے گرد طواف تو کیا اس نے میں پوچھا کہ جو شخص اس سے دور تر ہو 

خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم کے گرد  میںنے فرمایا: لوگ زمانہ رسولخدا  آپنہیں کیا؟ 

یم کے درمیان طواف کرتے ھج خانہ کعبہ اور مقام ابراآطواف کرتے تھے اور تم لوگ ا
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ج مقام ابراہیم کی جگہ ہے لہذا جو شخص بھی مقام آ حد طواف میں لہذا اس دور   ہو

 یہ ج کی حد آ نہیں کہالئے گا ، گذشتہ اور  واال ے  ابراہیم سے گزر جائے طواف کرن

طواف کرے  شخصکعبہ اور مقام ابراہم کے درمیان ، پس جو    ہے ، ہر طرف سے

 کے عالوه  خانہ کعبہتو اس نے اور گھر کے ہر طرف سے اس مقدارسے زیاده دور ہو 

کیوں کیا ہے ، اس طرح وه شخص جو مسجد الحرما کے گرد طواف کرے ،  واف کا ط

  ۔چکا ہے ہے لہذا یہ طواف نہیں ہے مقدرا سے زیاده باہر نکل ہک

طواف اور بعض حدیث صحیح گذشتہ کی مخالفت کے عالوه  آیتیہ خبر اطالق 

  مندرجہ ذیل مشکالت کی حامل ہے :

۔ یہ حدیث اصطالح میں مضمره ہے ، یعنی یہ معلوم نہیں ہے کہیہ کس سے ١ 

روایت ہے، صرف راوی نے کہا ، ان سے دریافت کیا، وه کون ہیں معلوم نہیں، اگر چہ 

  ۔قاعدتا ضروری ہے کہ مورد سوال امام ہو، لیکن یہ کافی نہیں ہے کہ مطمئن ہوں  

کے لوگ خانہ کعبہ ا ور مقام ابراہیم  ۔ یہ خبر کہتی ہے کہ زمانہ پیغمبر٢     

ج خانہ اور مقام  کے درمیان طواف کرتے آدونوں کے گرد طواف کرتے تھےااور ا

ہیں، اور طواف کااندازه گذشتہ اور موجوده ایک ہے، اس کا ظاہر یہ ہے کہ مقام ابراہیم 

ر تھا، اور بعض روایت کی رو سےکعبہ سے متصل تھا او آگےپہلے موجوده جگہ سے 

نماز  طواف ہے  آیہعمر نے موجوده جگہ سے اس کو قرار دیا ہے ، اور یہ مخالف 

"واتخذوا من مقام ابراہیم  مصلٰی "مقام ابراہیم سے نما زکی جگہ حاصل کرو،  کیوں کہ

ه جگہ ودہے لہذا اگر مقام موج اس کی ابتداء مقام ابراہیم کی پشت سے ہوتی طبعاً کہ 

 کیوں کہبھی نما زپڑھے جا سکتی ہے ،  آگےراہیم سے تھا اس وقت مقام اب آگےسے 

تھا جب کہ ان احادیث اور فتاوٰی  آگےکے وقت اس حدیث کے مطابق  آیتمقام نزول 

  ۔وجوده جگہ نہیں پڑھ سکتے ہیںمکے مطابق مسلم ہے کہ نما ز طواف کو مقام کی 

 دونوںتم  آج ۔ یہ لوگ پہلے خانہ اور مقام کے درمیان طواف کرتے تھے اور٣

دونوں اندازه کایکسان ہونا  مہذاور ان دونوں طواف کا ال و کے درمیان طواف کرتے ہ
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عین حد نہ مکوئی  یپہلے خانہ اور مقام کے گرد طواف کرنے ک کیوں کہنہیں ہے ، 

پہلے حد طواف  تک بھی جگہ ہے ،لہذایہ نتیجہ نہیں دیتی کہ آخر  سجد کےمتھی کہ 

حد  کرنے سے کہ  ہ متھی ، مگر بعد والے جملہ کو ضمییہی خانہ ومقام کے درمیان 

بر این پہال جملہ گزشتہ حد طواف کو ثابت  بناطواف دونوں زمانے میں ایک ہے ، 

  ۔کرنے سے بیگانہ ہے 

  انکار  حدکا جومقام سے زیاده دور جائے طواف نہیں کیا ، یہ خود جملہ۔ یہ ۴

اگر طواف کی صحیح حد  کیوں کہ،  ہے اور پھر گذشتہ جملوں سے اس کا کیا ربط ہے

قابل انکار نہیں کہ کم سے کم طواف ہے یا باوجودیکہ خود   خانہ ومقام کے درمیان ہو

یہ جملہ " طواف  نہیں کیا"دوسری عبارت کےساتھ " طواف  خانہ کعبہ سے دور کیاہے 

 ممکنمحسوس طریقہ سے پھریہ کیسے  اور یہ خود انکار عملی ہے   ہے آیا خر میںآ "

کا طواف نہیں  اسنےخانہ کعبہ ہے کہ جو شخص مقام کو اپنے طواف میں داخل کرے

  ۔کیا ، نہایت یہ کہ خانہ اور مقام دونوں کا طواف کیا اور قائل کی نظر میں باطل ہے

تی ہے آ۔ ان تمام اعتراضات اور تناقضات سے صرف نظر جو بات سمجھ میں ۵

مقام ابراہیم کی پشت سے طواف کیا ہے یعنی  کے تمام دوروں میں اگر طواف یہ ہے کہ

  طواف باطل ہے تمہاراتو ہو رخانہ کعبہ سےدور میں سے زیاده تمام دوروں ہاتھ  / ٢٧

: اگر ایک   ہے کہ فقہاء کی ایک جماعت اس خبر کی بنیاد پر کہتی ہے حیرت  اور 

یہ بات بکمال وه دور باطل ہے، لیکن توجائے  آگےبالشت کے بقدر بھی اس مقدار سے 

ایک  متعلق ه باطل ہے کہ اس ضعیف روایت سےیاد  احترام اس دور سے بھی ز

  ۔کی طرف نہیں ہوتا   ضعیف اشاره بھی اس 

بارے میں جوہمیشہ طواف کرنے والوں کے لئے مورد ابتال رہا حکم کے ۔ اس ۶

اس سرا پا  کہ ہے  ممکنکس طرح  خبری کے خالف  اور صحیح نص قرآنہے ، وه 

عیف اور مشوش خبر پر کہ کوئی قابل اعتماد میزان نہیں ہے ، اکتفاء کریں، ایک ض

کے حدیث  صحیح  ر و ا قرآنحدیث جو سند اور متن کے لحاظ سے ضعیف ہے اور 

مخالف ہےکس طرح ثابت کر سکتی ہے کہ طواف اگر مقام ابراہیم سے پہلے ہو باطل 
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ہے کہ دسیوں مضبوط اور محکم  ہے، جیسا کہ ایک عام البلوٰی حکم کے لئے الزم

اور پھریہ کہ یہ نص   ی کو مقید کر سکیںقرآن آیتحدیثیں ہوں تا کہ کبھی اطالق 

  ۔وا من مقام ابراہیم مصلٰی" کی مخالفت میں گرفتار ہے، جیسا کہ گزرچکاذ "واتخآیت

 خصوصاً قابل عمل نہیں ہے ، ہرگز حد کوئی طواف میں ایسی  خر کارآ۔ اور٧

سان ہو نے کی وجہ سے آرت کے زیاده اافساور باالخص وسائل م حج کے موسم میں

ہ ہو رہا ہےاس طرح سے کہ قوی افالحرام کی تعداد میں روز افزوں اض هللازوار بیت 

۔ میٹر ۵،١٣ہاتھ کے بقدر ٢٧نہیں ہے کہ   ممکنعورتیں کجا۔  ڑھی لوگوں کے لئے ۔ بو

اور   حجر اسماعیل کے نیم دائره میں  خصوصاً ں کے گھر کے گرد رعایت کری

جس میں تین میٹر اور کچھ کی بھی گنجائش    اس نیم دائره کے وسط میں خصوصاً م

  ۔اس حد کا پورا دس میٹر حجراسماعیل نے لے رکھا ہے  کیوں کہنہیں ہے ،

کہ حاجی  اور طوفان بال خیز میں  ہے کہ  اس گرداب  ممکناور اب کس طرح 

  ۔ہیں یہاں پر تین میٹڑ اور کچھ کی رعایت کر سکیں میں تنکوں کی طرح نشیب وفراز 

 ہےکا آغاز حالت طواف  کہ   کم سے کم اچھا ہوتا حجر اسماعیل کے نیم دائره

جو مطاف ہے اور طواف کرنے والے کو اس حد کا چکر  کعبہ شمار کیا ہے کو

کرتے ہیں ، کہ تیره میٹر کافاصلہ اور یہاں  لگاناچاہیئے ، یہ بھی اس کو مطاف شمار

کی کسر دیوار حجر سے ہو نہ دیوار کعبہ سے کہ کسی حد تک عمومی مشکل برطرف 

ا لشان شیخ محمد حسن صاحب  کچھ موافق دلیل بھی ہو ، جیسا کہ فقیہ عظیم ہو اور

  جواہر قدس سره فرماتےہیں :

لحجر من خارجہ " کوئی اشکال ۃ من جہۃ افسا احتساب الم شکال فیا  ال   "نعم

ت حجر اسماعیل کی طرف سے باہر سے شمار ہو نہ دیوار کعبہ فسا نہیں ہے کہ یہ م

 ۔سے

قبول کر لینے کی صورت  اگر گذشتہ حدیث کی طرف رجوع کریں کہ  آپاور 

ت افستمام اطراف خانہ کا مقام ابراہیم کی م ہایک مورد کو باطل جانا ہے ک اصوالً  میں
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حالت طواف اور اب ہم حجر اسماعیل پر بیت کا حکم لگاتے ہوئے  چکر لگاؤ سے زیاده

اور تین دوسری دیواروں میں   ہیں  شمار کرتے دیوار حجر سے   میں اس کا فاصلہ

ہے یہ  عیف  اسی اندازه کی رعایت کرتے ہیں، حتی یہ حدیث بھی جو ہر رخ سے ض

  ۔کرتی ہے م نہیںحک بھی اس طرح کے طواف کے باطل ہونے کا ح

البتہ کوئی خوف نہیں ہے کہ صحیحہ زراره  سے جو ہم نے سمجھا ہے اس کی 

اس سے نہ  امکانبصورت  کیوں کہحد کی رعایت مستحب ہے،  کہ اسبنیاد پر کہیں 

نجائش نہیں ہے کہ کی صورت میں بالکل کوئی شک کی گ امکانگزریں، لیکن عدم 

کا   مسجد اه جا سکتا ہے ،خویا ک طواف  ہے ممکنخر تک جہاں بھی آ مسجد الحرام کے

فوقانی حصہ ہو، جیسا کہ سال گذشتہ  ہو یا خواه زیر زمین کا حصہ  حصہ ہو  اوپری

زیاده بھیڑ ہونے کی وجہ سے لوگ طبقہ فوقانی میں طواف کر رہے تھے ، لیکن حتی 

ں تاکہ الخصوص مقام ابراہیم میں الزم ہے کہ مقام کے پشت سے طواف نہ کریمکان باال

  ۔نماز گزاروں کے لئے جگہ تنگ نہ ہو، 

بلکہ ،اور کبھی کبھی تو مقام ابراہیم کے حد کی رعایت مستحب بھی نہیں ہے 

حجرکے نیم  خصوصاً کہ مار کھاکر اور کبھی خود کو خطره میں ڈال کر  حرام ہے

  کی رعایت کرو!کے بقدر مقام ابراہیم دائره میں 

اور احتیاط کرنے والوں سے دریافت کرنا چاہیئے کہ رسولخدا جو کبھی شتر پر 

اور سوا تین میٹر کی حد میں حجر  میٹر  سوار وہوکر طواف فرماتے تھے کی اسی تین 

ده دور  نہ ہوں یا  تا کہ حد سے ز  اسماعیل کے کنارے لوگوں کی بھیڑ کو چیرتے تھے

  ۔کے ہاتھ میں ہے  آپ؟ اختیار 

مذکوره باال حد کی کوئی درست دلیل نہیں ہے اور شہرت کی بھی   صورت ہر ب

یہ کہ اس زمانے میں مطاف  خصوصاً ادلہ کتاب وسنت کے مقابلہ کوئی اہمیت نہیں ہے، 

ثابت  اور حقیقت میں احتیاط استحبابی نہیں ہےکو وسعت دینے کی کوئی ضرورت بھی 

  مسائل: اور اب چند فتوٰاٰ◌ کی طرح خود نمائی کرتی ہے
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یہی موجوده حد رکھتا  بلندی کے لحاظ سے  کعبہطواف کی  جگہ  ۔ یا ١مسئلہ

  ہے کہ اس ستون سے اوپر یا نیچے طواف صحیح نہیں ہے؟

روایات کی رو سے کعبہ ابراہیمی اس سے زیاده مختصر اور چھوٹا تھا اور اس 

اور دوسری  ہے پوری اسالمی تاریخ میں اس کی بلندی میں اضافہ ہوا کے بعد دوباره 

اوپر   ی عمق تکآسمان آخریروایت کے مطابق اس کے طول میں ستون کعبہ اپنے 

کہ موجوده سطح سے جتنا بھی نیچے جاؤیا  سےلیکر نیچے تک سب کاسب کعبہ ہے

 اور  ان البیت"ہے گھر کی جگہکم کا سب کعبہ اور "ب فوقانی سطح سے اوپر جاؤ س

  ان البیت نہیں ہےکمکوئی بھی  سے میں  گذشتہ عمارت اس موجوده عمارت اور اس

ان البیت میں قرار پائی کماور یہ ایسی عمارت ہے جو   ان البیت سے ہےکماگر چہ 

 بنااس موجوده یا گذشتہ عمارت میں منحصر ہے، ،  کعبہ طواف کی جگہ ہے، نہ یہ کہ

نیم دائره اور تین براین ہندسہ بیت وه ستون ہے جس کا ایک پہلو حجر اسماعیل کا 

  ۔لحاظ سے کے دوسرے پہلو صاف دیواریں ہیں ، یہ سطح 

لیکن ارتفاع کے لحاظ سےاسی موجوده  سطحی اندازه کی روشنی میں اوپر اور 

   کی شعاع بلندی آخریکی  آسمانحصہ اور  آخرینیچے دونوں طرف سےزمین کے 

ی ستون نمیں احادیث کی رو سےاس نورا آسمانکا کعبہ بھی  ہے، کہ"صراخ" فرشتوں

  ۔بیت کےگرد ہے ال ان مککے ضمن میں قرار پایاہے اور ان کا طواف بھی 

کے دو  ان البیت"نےایک مدار کی طرح جہاں ہستیمک اور یہ نورانی ستون"

ان البیت"سے جس قدر بھی نزدیک ہو کم میں مالتا ہے، اگر چہ زمینی " آپسقطب کو 

غمبروں ،صدیقوں، صلحاء اور سب سے زیاده اہم خاتم االنبیاء اور بہتر ہے کہ خود پی

  ۔کے اہلبیت نے اسی کا طواف کیا ہے آپ

حالت اضطرار  خصوصاً وسیلہ سے  ے پر ہوائی جہاز یاکسی بھی دوسر بنااس 

کے لئےحالت اضطرار کے  میں طواف کرنا جائز ہے، اگر چہ زمین کے رہنے والوں



مناسک حج کے اسرار و  
www.OlumQuran.com 

 

258 
 

ی آسمانعالوه اولویت کے برخالف ہے، لیکن تمام کرات کے رہنے والے بیت کے 

  ۔کا قبلہ ہے ان البیت"  زمین بھی انمک محور پر طواف کر سکتے ہیں جیسا کہ سمت "

  )ارتفاع کعبہ:١(

د روایات اور بھی ارتفاع قبلہ خبار"صراخ" کے عالوه متعد  ا طواف اور نماز کے لحاظ سے محدود نہیں ہے جیسا کہ

بن سنان ہے کہ ایک شخص نے  هللاصادق(علیہ السالم) سے موثقہ عبد  حضرت، منجملہ  ہیں کے حوالہ سےوارد ہوئی 

نے  آپکافی ہے جبکہ کعبہ نیچے ہے؟یا  ک تو پر نماز عصر پڑھی کوه ابو قبیس کے او نے وال کیا کہ میںس  سے حضرت

  ۔قبلہ) ١١٨ہے،(وسائل الشیعہ باب  قبلہک ت  آسماننی جگہ سے پ کعبہ ا کیوں کہہاں ، فرمایا: 

  محل طواف  اور اس حکم پر علماء اسالم کا اتفاق ہےاور کعبہ کے 

فرسٹ فلور   ۔ اگر ٢مسئلہ۔اور قبلہ ہونے کے درمیان کوئی فرق بھی نہیں ہے  

انہیں طبقات سے طواف کے لئے کہ جائز ہے  تو ے لئے تعمیر کریںطواف جگہ ک

کے  اور ان کے ما  نند جو برقی تاروںالئن  بھی ہے فضائی    ی طرحاور اساستفاده ہو 

  ۔ذریعہ طواف کریں 

ابراہیم کے حصہ میں حتی  مقام صرفہے ۔ جیسا کہ پہلے بھی اشاره ہوا٣مسئلہ

مشغول لوگوں کہ نماز طواف میں نا الزم ہےتا  المقدور مقام کے سامنے سے طواف کر

ی  کے لئے مزاحمت ایجاد نہ ہو، لیکن مطاف کے دوسرے طبقوں میں کوئی ضرور

مقام ابراہیم  طبعاً نہیں ہے مگر یہ کہ وہاں پر بھی نماز طواف میں مشغول ہوں کہ بھی 

اگر نماز طواف میں حکم رکھتا ہے اور ہر صورت نچلےہی کا  بھی حصہکا فوقانی 

مقام ابراہیم کے سامنے کی رعایت بھی توپڑھنے والوں کے لئے کوئی مزاحمت نہ ہو 

نہیں ہےکی  "مجھے پسند ال احب بلکہ صرف صحیحہ حلبی  "،ضروری نہیں ہے

 ہے مگر اسی صحیحہ کی رو سے بھی"لمن اضطر الیہ" مکروه  روشنی مینصرف 

  یڑ میں ایسا ہی ہوجسکے لئے نا گزیر ہو، جیسا کہ زیاده بھ

  

  ہے:   ۔ حجر اسماعیل مطاف کے اندر٧
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حجر اسماعیل کو حتماطواف میں داخل ہونا چاہیئے کہ اس کی نیم دائره دیوار  

اس لحاظ سے کہ کعبہ کے دوسرےتین ضلعوں کی طرح ہے ، نیز کعبہ کے اصلی 

ئے بھی پائے ان تین ضلعوں میں جونشیب دار شکل میں دیوار سے نمایاں ہیں یہ پا

گذشتہ میں ۔ روایات کے مطابق ۔کعبہ کی اساس تھے اور بعد میں اس طرح سے ہوئے 

 بھی مطاف میں داخل ہیں ، اگر چہ ہیں اور ان کو "شاذروان" ۔ پرده ۔کہتے ہیں یہ پائے

، لیکن اگر کبھی ان پر قدم رکھ دیااور    سکتا ہےراستہ نہیں چل  کوئی ان نشیبوں پر

 طرح دیوار حجر کے اوپر بھی حالت ی، اسنا الزم ہے تالفی کر  کچھ دور چال بھی گیا 

اور ان نشیبوں پر ہاتھ   کبھی ا س دیوار  اتفاق سے جانا چاہیئے ، البتہ یںمیں نہ  طواف

کے بارے میں کوئی  عت کی ممان کہ نہ اس   بظاہر کوئی اشکال نہیں ہے تو  دیا رکھ

کے منافی ہے ، قدر مسلم یہ ہے کہ   طواف کرنےنص وارد ہوئی ہے اور کعبہ کے گرد

 یہ نہیں ہیں کہ اپنے بدن کے تمام  ہرگز اور اس کے معنی  کروطواف  تم کعبہ کےگرد  

کے ساتھ ان حدود سر باہر رہو،بلکہ خود یہ بات کہ"شاذروان"اصل کعبہ سے اعضا   

مطاف  دائره  کا نہیں ہے اور جو چیز مسلم ہے وه یہ ہے کہ ،حجر اسماعیل  ، مسلمہے

ہونا چاہیئے ، کہ اگر حجر کے اندر طواف  کیا ہے ، قدر مسلم یہ مقدرا طواف اندر کے

شمار نہ ہوگی ، لیکن کیا اسی قدر کہ حجر کے اندر طواف کیا ہے بالکل سے اس کا 

 اندر دے، یا صرف وہی دور کے حجر کے طواف باطل ہے، اور پھر سے طواف انجام

اورصرف اس دور کی تالفی کرے، یا اگر  باطل ہے اور بقیہ صحیح ہے، ہوا ہےداخل 

اسی مقدار کی تالفی کرے کہ دیوار حجر کا طواف کرے، وہی کافی ہے، نہ کہ اس کا 

  ۔ہیں  گئے  انجام دئیےجو حجر کے اندردور اور نہ وه تمام   طواف باطل ہے

صادق(علیہ السالم)  حضرتختتری ب مطابق قاعده یہی تیسرا ہے جیسا کہ حفص 

  سے پوچھتے ہیں، ایک شخص نے طواف کیا اور حجر میں اختصار کیا ؟ فرمایا

  ۔انجام دے کو کیا ہے اس سے جتنا کم طواف 

دور سارے ان   کہواجب ہے کے مطابق لیکن  صحیح حلبی اور معاویہ بن عمار

جواب میں فرماتے  آپسوال پوچھتے ہیں: یہ سے ایک فرض آپ،حلبی کی تکمیل کرے 
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ه کرے اد ور روایت صدوق کے مطابق ایک طواف کا اعا ه کرےادہیں: اس دور کا اع

مراد وہی ایک دور ہے اور معاویہ بن عمار کے جواب میں فرمایا:  اس سے طبعاً  کہ گا

  اپنے طواف کو حجر االسواد سے حجر االسود تک اعاده کرو، کہ پھر وہی مراد ہے، 

اور نا الزم ہے ان چند صحیح روایت کے مطابق  صرف اسی دور کا اعاده کر

ا قدر مسلم یہ ہے کہ کی روایت میں یہی رخ مد نظر ہے لہذ بختری اور شاید کافی ہے

  ۔اسی دور کا اعاده کرنا الزم ہے 

رضا(علیہ السالم) سے بیان  حضرتیہاں پر دوسری روایت ابراہیم بن سفیان نے 

ر کے اندر حجکی ہے کہ ایک عورت طواف کر رہی تھی اور ساتویں دور میں اس نے 

نے فرمایا:  آپسے طواف کیا اور اپنی نماز پڑھی اور سعی و طواف نساء بجاالئی؟ 

لیکن یہ بھی ،ه ہواد طواف کا اعسے مرادسارے اسکہ کہ محتمل ہے  )١( اعاده کرے

شروع سے    ہے کہ اسی ساتویں دور کے اعاده پر حمل ہے اگر چہ احتیاط مستحب 

  ۔طواف کرے 

لیکن اس بات کے پیش نظر کے تمام روایتیں اس مورد میں ہیں کہ اس طرح 

طواف انجام  پایا ہے اور اس کے بعد اس کے متعلق سوال ہوا ہے، اس کاحکم بھی انہیں 

ہع  نہیں ہواباہر ر میں داخل ہوا اور ابھی حج مثالً موارد سے مخصوص  ہے، کہ اگر 

 آئےکافی ہے کہ وہیں سے واپس   ظاہراً  وجائےت اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو اور

کرے، یہاں تک کہ اگر حجر سے باہر  مکمل اور اپنے طواف کو حجر کے گرد سے

بھی چال گیا ہے اور رکن یمانی یا حجر االسود  تک بھی پہنچ گیا ہے پھر بھی اسی 

مقدار کی تکمیل کافی ہے، اگر چہ بہتر یہ ہے کہ حجر االسود سےاس  دور کو مافی 

قدر مسلم ضروری  میں  تمام مواردطواف کے کی نیت سے انجام دے ، جو چیز  ہلذما

  طواف کے اندر شامل ہو طواف کرےحجر  ہہے کہ سات دور اس طرح سے ک ہہے ی

  اور اب چند مسائل:
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  نیابت عالوه قابل کے یقینی عذر دیگر واجبات کی طرح  طواف واجب  ۔١مسئلہ

اگر چہ بوسیلہ سواری  نا میں ہے اور طواف کر مکہجو شخص خود  مثالً نہیں ہے ، 

 اور بنائے نہ  نائب کسی کو  اپنے طواف کے لئے تو وه خود طواف کرےاور ہو  ممکن

 نہ تک کہ انجام جب ہے ہ باقی منائب کر بھی لیا ہے تو طواف اسی طرح اس کے ذ اگر

میاں   احرام سےباہر نہیں ہوگا اور اگر طواف نساء ہے  تو دےکہ اگر طواف عمره ہے

اس کا تو اور اگر طواف حج ہے گے ہیں ر حراماسی طرح  اور بیوی ایک دوسرے پر 

میں  مکہ اوروه  کہ اس کا کام ناقص ہے  جائے اور جس وقت سمجھ  حج ناقص ہوگا

ینا  انجام دخود  واف اپنا ط اس پر جا سکتا ہے  تو  مکہ بغیرہے یا زیاده زحمت اٹھائے

لیکن صحیح طواف پر قادر نہ ، میں تھا  موجود مکہاور اگر نہیں لوٹ سکا یا واجب ہے

نہ  وجہ سے  اور گذشتہ نیابت جوعذر کی بنائے نائب  کسی کو ایسے موارد میں تو تھا

 بھی  ہو پھر بھی کسی کو طواف پر قادرہو اور اور اگر مسئلہ کا علم  ناکافی ہے،تھی 

کے عالوه کوئی  اس کے پاس خود انجام دینے یہاں پر  جائےتو سفر کرئےاور اب بنئان

اگر طواف عمره مفرده ہے، ہمیشہ قابل تالفی ہے، لیکن اگر  اور اورراستہ نہیں ہے 

ینا واجب  میں انجام دوقت  مخصوص  تو اس کا اس کے طواف عمره یا حج تمتع ہے 

  ۔ورنہ اس کا حج باطل ہے ہے

  تنہا وه بیمار طواف کے لئے نائب اختیار کر سکتا ہے جو کسی صورت ۔ ٢مسئلہ

جیسا   سے طواف پر قادر نہیں ہے، نہ اپنے پیروں پر چل کر اور نہ کسی اور ذریعہ 

امام حسین  حضرتہے کہ کہتے ہیں: میں نے ذکرہوا  م سے روایت میںیکہ ربیع بن خش

طواف کرا رہے ہیں، جس میں گرد کعبہ  کو حالت بیماری آپ (علیہ السالم) کو دیکھا کہ

واس کے  زمین پر رکھد مجھے وقت رکن یمانی کے پاس پہنچے تھے تو فرماتے تھے

اور ہر  مجھے بلند کرو   اور اس کے بعد فرماتے تھے لتے تھےہاتھ زمین پر م   بعداپنا

کےلئے  آپ، میں نے کہا قربان جاؤں یہ کی تکرار فرماتے تھے دور میں اس عمل

نے فرمایا: خدا وند عالم فرماتا ہے " لیشھدوا منافع لھم"میں نے کہا  آپسخت ہے ، 

  ۔)٨طواف ،ج، ۴٧؟ فرمایا: دونوں (وسائل الشیعہ، بابآخرتمنافع دنیا یا 
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طواف ناقص ہے ،یا سمجھے کہ اس میں کہ اس کا  آئے۔جس وقت یاد ٣مسئلہ

اس کی تالفی  اس پر یابت کے ذریعہورنہ نی صورت میں خودامکان تو کچھ اشکال ہے

  ۔ا سکے لئے نائب کا انتظام کیا جائےتو اور اگر مر جائے  ناواجب ہے کر

۔ کوئی بھی ذکر حالت طواف میں واجب نہیں ہے، بلکہ ذکر خدا مستحب �مسئلہ

وں کی تالوت کرے اور حالت طواف میں گفتگو آیتکی کچھ  قرآناور بہتر یہ ہے کہ  ہے

کے لئے ہو تو  مشکل حل کرنے کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اگر ہدایت اور  میںکرنے

  ۔ہےبھی  اور کبھی واجب  بھی ہے مستحب

اور اپنی بیوی سے  آجائے ۔ اگر طواف واجب کو بھول کر وطن واپس۵مسئلہ 

موسی ابن جعفر سے علی بن جعفر کی روایت کی رو سے "اگر  حضرت ہوتو  ہمبستر 

اور اگر طواف  عمره   وقت حج میں ایک قربانی ارسال کرےاسی  توطواف  حج ہے

طواف کے لئے نائب اختیار  چھوٹےہوئے ہے، عمره کے وقت میں ارسال کرے اور

)کہ اگر طواف عمره تمتع ہے ہدی(قربانی)و ١٠٩، باب ١٣٦ص ٢، : ٢کرے ،(وافی،ج

نی)و نیابت ہدی(قربا تو نیابت اسی عمره   تمتع کےوقت میں ہو اور اگر طواف حج ہے

سال کے کسی بھی  توکو اسی وقت حج میں انجام دے ، اور اگر طواف عمره مفرده ہے

  ۔سکتا ہےھدی ونیابت انجام دے وقفہ میں

علی بن  توطواف فریضہ العلمی و نا دانی کی وجہ سے ترک ہوا ہے۔اگر ۶مسئلہ

حمزه کی روایت کی رو سے اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا اعاده کرے اور ایک اونٹ 

 کفاره بھی دے اور یہ خود فراموشی اور جہالت کے درمیان فرق کے موارد میں سے

ی جو خود آدمحالت فراموشی حالت تکلیف نہیں ہے لیکن جاہل  کیوں کہہے،  ایک مورد

داری ہے کہ مربوط مسائل کو یاد  ہممیں اس کی ذ جانتا ہے کہ جاہل ہے پہلے مرحلہ

اس کی جہالت بھی شخص  اورکرے اور طواف فریضہ کو حج وعمره کا عظیم رکن ہے

  ۔کی مقصر کی جہالت ہے  نہ قاصر
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۔ یہ حکم طواف نساء میں جاری نہیں ہے اور صرف ترک کی صورت �مسئلہ

جس وقت چاہے  وجہ سے توکی  فراموشی   ہو ، یا کی وجہ سے العلمی   میں خواه 

  ۔اور کفاره بھی نہیں ہے ،کافی ہےیا اس کا نائب انجام دے  خود 

  

  

  

 نماز طواف:

کی  "بیت"  ہے جو  آیتخود طواف کی طرح ایک مستقل  بھی نماز طواف 

ہے "و اذ  کے ساتھذکر ہوئی عنایترواہمیت ا  غایت درجہ کےذکر کے بعدعظمت 

)اور مقام ١٢۵م مصلٰی"(بقره :راہیجعلنا البیت مثابۃ للناس و امنا واتخذوا من مقام اب

 خاص و  ابراہیم سے نماز کی جگہ حاصل کرو "مقام ابراہیم "وہی جگہ ہے جو ہمیشہ

جہاں سے ابراہیم نے خدا یہ وہی جگہ ہے تھی اور ہے  اور کے نزدیک مشہور عام 

اپنے پاؤں رکھ کر خانہ  آپکے حکم سےحج کا اعالن کیا ۔وہی جگہ جس کے اوپر 

 حجمقام ہیں: حاجیوں کو بال کر ملک دوکعبہ کی بنیاد رکھی، یہ مقام کم سے کم اس کے

طواف گزاروں اور نمازیوں کے لئے خانہ کعبہ کی تعمیر و تنظیم ، تم اد کرنا ، آبکو

صاحب"بیت  تم نے اور آئےکے ساتھ طواف کے گرداب سے باہر کامیابی 

ماده ہو ، آکاری کا مظاہره کیا ، اب نماز کے لئے  فدا اخالص اورلئے مکمل عتیق"کے

مل کرو اس دوری نما زکو اس بے گردش ثابت نماز مکبہترین عبادت سے طواف کو 

  ۔نماز ہے کا طواف خانہ کعبہ  " الطواف بالبیت صالة" کیوں کہ ؛سے کمال بخشو

لیکن کہاں پر نماز طواف پڑھو؟کعبہ کے گرد سارے کا سارا مصلٰی ہے،؟ تمام 

صرف نہ  مقام ابراہیم بھی رہے ہیں ؟  ںنو مسجد الحرام کہ وه بھی مصلٰی ہے ؟ اور دو

مشہور مقام ابراہیم میں : وہی  جگہ جہاں سے حج کا اعالن کیا ہے تاکہ تم بھی اس کو 
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کر خانہ  رکھ قدم ر خود اعالن حج کا ذریعہ قرار پاؤ، وہی جگہ جہاں پراو یاد کرو 

اد کرنے والوں آبتاکہ تم بھی معماران کعبہ اور بیت عتیق کے ہےکعبہ کی تعمیر کی 

طواف سے  ہاں ! "واتخذوا میں سے قرار پاؤ، اپنی دعوت سے۔ اپنی زیارت سے۔ اپنے 

 کی طرح زندگی اور عبادت کرو، معمار کعبہم مصلٰی"ابراہیم کی طرح راہیمن مقام اب

ہم نشان  ، ہمگام دینے والے قرار پاؤ، ابراہیم خلیل کے کی دعوت حج البیت  اور  ایمان

  ۔جا واور ہمنام ہو

 ، یہ مختصر بنا  کا اثر معجزه   نشان  کے  پاؤںجہاں آپ کے"مقام ابراہیم"لیکن 

ی بھی نماز پڑھ سکے ، آدمکہ ایک  میں اتنی بھی گنجائش نہیں ہے ہے جس  جگہ  سی 

  ؟آئےاس جگہ کی طرف لہذا کس طرح حاجیوں کی بھیڑ گرداب طواف سے

یہاں پر من: سے " نہ "فی " اس سوال کا جواب ہے ؟ فرمایا: مقام ابراہیم سے 

ابتدا  جائے نماز کی   نماز کی جگہ حاصل کرو، نہ اس جگہ اور سے صرف صرف ا

  ۔تعیین ہوتی ہےکی 

سے اس بارے میں کچھ پتہ نہیں چلتا ہے،  آیتلیکن اس کی انتہاء کیا ہے، 

مقام   بلکہ  صرف مقام ابراہیم سے نما زکی جگہ حاصل کرو، اس کے سامنے نہیں ،

امنے اس کے نزدیک نماز پڑھو ، اس کےس چھے اور کم سے کمیپ کے سامنے اور تم 

 نظریہ کی اہل بیت (علیہم السالم)کے اس  آیت میںجائے بغیر، جیسا کہ بکثرت روایت 

اور یہ   سے تائید و تصدیق ہوتی ہے، "اجعلہ اماما"یعنی مقام کو اپنے سامنے رکھو 

نماز گزاروں کی بھیڑ بے شمار  کیوں کہجائے نماز کی ابتدا ،لیکن انتہا معین نہیں ہے،

حد ہر  آخریحصہ ہے ، البتہ مسجد کی  آخریہے ، اس کی انتہا یقینا مسجد الحرام کا 

رضا(علیہ السالم) سے مروی  حضرتزمانے میں نہ صرف ا س زمانے میں، جیسا کہ 

مسجد کے سائبانوں کے نزدیک مقام ابراہیم کے آپ  ہے کہ بہت زیاده بھیڑ کی وجہ سے

نماز پڑھتے تھے "مقام ابراہیم سے نما زکی جگہ حاصل کرو" البتہ نزدیک  پہلو میں

اور اس کے سر  رمز اور یہ امر دونوں کا تم میں ظہور ہوسے نزدیکتر ہو سکو کہ وه 

  ۔پر پاؤں نہ رکھو ، کسی کو مقام سے نزدیک تر ہونے کے لئے اذیت نہ کرو
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 مختصرطور پر طواف واجب کو نہایت ہی رنجیده نہ کرو، صرف اپنی نماز 

کو مسجد الحرام میں کہیں بھی پڑھ  نماز طواف مستحب  پڑھو اور اٹھ کھڑے ہو، 

کتے ہو، اس کا ترک کرنا بھی جائز ہے ،اور یہ سارے طواف کرنے والونکا حق ہے س

ت اختیار مت کرو، نماز طواف  ، اس کو غصب مت کرو، وہاں پر دائمی طور پر اقام

کان کواکھاڑ پھینکو، اپنے دوام کو توڑ دو، یہاں پر مقام ابراہیم ہے، اس کی  کی ت بدع

 باطل حق کے علمبراد رہو نہ باطل کے طرفدار، توحید کا ترانہ گاؤنہ سے طرح

اور جس طرح ترک یا نقص طواف   ،نماز طواف واجب طواف کی طرح واجب ہےکا

کام ناقص ہے نقص وترک نماز طواف سے بھی ناقص ہے، الزم ہے کہ  تمہاراسے 

کل سکو اور مقام تاکہ طواف کے بھنور سے ن و تمام واجب نماز کو جانواور بجا ال

  ۔آو ابراہیم کی پشت پر نکل

طرح حالت احرام  یاستو  اور اگر معلوم نہ ہو کہ کس طرح سے طواف کرو 

سخت بھی نہیں ہے ، نما زکو  طبعاً کہ  جائے  میں باقی رہو یہاں تک کہ معلوم ہو

صحیح اور شرائط صحت کی رعایت کے ساتھ پڑھو ، ورنہ نہ طواف کرنے کا حق 

پاس وقت ہے اپنی  تمہارےاور نہ نماز پڑھنے کا حق رکھتے ہو، جب تک  رکھتے ہو

اور نماز طواف پڑھو   نماز صحیح کرنے کی کوشش کرو اور اس کے بعد طواف کرو 

معین موارد کے  ت کے خالفعیشر  کہ کیوں  کرو  ، نماز طواف کی نیابت پر اعتماد نہ

نود ونہ در صد طواف کی نیابتی نمازیں  کیوں کہعالوه بدعت اور ایک تجارت ہے 

اور اب واجبات نماز طواف اور اس کے شرائط چند مسائل کے ضمن  صحیح نہیں ہیں

  : بیان ہو رہے ہیں میں

 آغاز طواف کی جگہ کا نماز  سے ہم نے سمجھا کہ آیتمربوط  ۔ جیسا کہ١مسئلہ

کے وقت پڑھی  خر تک ضرورتآ ے ک ممقام ابراہیم سے ہوتا ہے اور مسجد الحرا

  ۔جاسکتی ہے

کہ معنی یہ ہیں کہ صرف مقام ابراہیم کی پشت سے جہاں تک  آغازاور کیا اس 

کی دائیں اور بائیں سمت   میں تمام مسجد الحرام کی چوڑائی    یا مقام ابراہیم  و ہ ممکن
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قدر مسلم حدود مقام کی پشت پر صحیح ہے اور اطالق بھی حدود نماز میں داخل ہے؟

اس کی دونوں سمت کعبہ کے مقابل،ضلع کے  ظاہراً مطابق"مقام ابراہیم سے"کے 

مقام کے نزدیک ہےاسی حدود کہ یہ  کہیں  یہ بقدر۔وہی ضلع ابراہیمی۔بھی جہاں تک 

  پڑھنی  چاہئے  ہیں طواف واجب نمیں داخل ہے اور قدر مسلم مقام کے سامنے نماز 

یا ہے ، لیکن پہلی حد آ ی مقام کے نزدیک اور کبھ  بھی کبھی پشت مقاممیں اور روایت 

اور شاید مقام کے نزدیک سے مراد وہی پشت  اصل اور دوسری فرع ظاہر ہوتی ہے

ا یہ کہ دستہ اول کی روایت کبھی انحصاری طور پر پشت مقام کی ص مقام ہو خصو

کہ وه  تعیین کرتی ہیں اور صرف ایک روایت کہتی ہے "بحیال المقام"مقام کے نزدیک

  ۔ھی ضرورت کے وقت ہے ب

میں  انی مندرجہ ذیل شکل مکاس اصل کی بنیاد پر نماز طواف واجب کی ترتیب 

  :   اور اس کی نمائنده اس سے نیچے ہے

  ۔زیاده نزدیک تر ہو بہتر ہے تنا ۔ پشت مقام: البتہ ج١

خر تک کہ"پشت مقام "کا آکر لے  سے ۔ اس کے بعد دور تر مسجد الحرام٢

  تر اور دوسرے مرحلہ میں ہے ، البتہ جس قدر بھی مقام کے حدود مربعنا کم آ صادق 

 حدود نماز بھی صدق عرفی کے مطابق زیاده دور ہو گے اتنا ہی سے زیاده دور ہوں

  ۔، اور نوبت کے تیسرے مرحلہ میں گی

تی ہے کہ پہلے درجہ میں ضلع آ ۔ مقام کے دائیں اور بائیں سمت کی نوبت ٣

خر تک دونوں طرف سے اور آ ابراہیمی کعبہ کے بقدر اور بعد میں مسجد الحرام کے 

پشت سے بھی اسی ترتیب سے تھوڑا تھوڑا ا سکا خط زیاده دراز ہوگا اور نتیجہ میں 

ایک کامل  سے مل کر  دومثلث کی تشکیل ہوگی، اور تینوں مثلث پشت وطرفین مقام

اور اگر ان دونوں مثلث میں بھی جگہ نہ ہو کہ ہمارے   تشکیل دیتے ہیں کی مربع 

مسجد الحرام میں دوسری  کو طواف  اپنی نماز  طبعاً تو زمانے میں ایک بعید فرض ہے 

ے درمیان فاصلہ کی رعایت کرتے ہوئے جو کمقام اور ،البتہ کعبہ  جگہوں پر پڑھے
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مربع کتاب سے بنانی   ز کی شکل مربع، شکلطواف کے حدود میں نہیں ہے اور اب نمانماز 

 ۔ہے 

جعلہ اماما" مقام کو اپنے انے فرمایا:"و آپصادق(علیہ السالم) سے ہے کہ  حضرتبن عمار میں  ہ۔ صحیحہ معاوی١

اور خبر صفوان بن یحیی میں اس طرح وارد ہوا ہے کہ کسی   تا ہے آ زیاده روایات میں نظر  جملہ سامنے رکھو اور یہی

  لیکن۔رو سےکی  آیتمگر پشت مقام ابراہیم، کےلئے سزاوار نہیں ہے کہ نماز طواف پڑھے

آپ لوگوں کی بھیڑ کی وجہ  صحیحہ حسین بن عثمان میں کافی کی نقل سے ہے کہ حضرت رضا کو دیکھا گیا کہ

بر این یہاں تک کہ کوئی ایسی   ، بنا کے نزدیک پڑھ رہے ہیں  مسجدکی چھت طواف واجب کو مقام کے پہلو میں   نماز سے

دکھائی نہیں دیتی ہے  نے کی تجویز کرتی ہو، واجب کو مقام کے دونوں پہلو میں پڑھ طوافنماز   روایت جو حالت اختیار میں 

قام ہے جیسا کہ خبر صفوان میں حصر کے ساتھ بیان ہوا ہے "مگر پشت اور روایات میں "عند المقام"سے مراد وہی پشت م

اور اس کے بعد مقام کے دو پہلو اول ضلع ابراہیمی مقدم ہے،  طبعاً پشت مقام ہے،  عرفاً مقام"جہاں پر 

اور نماز گزار خود تشخیص دے سکتا   خر تکآ اور اس کے بعد مسجد الحرام کے  میں

اور  ایک عرفی بات ہے جہانپر فقیہ بھی عادی لوگوں کی سمجھ یہ کیوں کہہے 

  ۔کرتا ہے، ع تشخیص کی طرف رجو

۔ مقام کے ١اور کل مال کر "مقام ابرہیم سے" اور تعبیر روایت کے پیش نظر

۔ مقام کی پشت پر ، مستفاد ہوتا ہے کہ پشت پہلے درجہ مینمقام کے نزدیک ٢نزدیک     

س کے بعد  اہے اورکہا جائے، پشت مقام   ر جہاں تک ہے، اور اس کے بعد پشت دو

طرفین مقام جو کم سے کم کعبہ کے ضلع ابراہیمی میں ہوتا ہے کہ اگر پشت مقام نہیں 

ی ترتیب سے س کو ا خود"مقام سے"  دونوں ظاہراً مقام کے نزدیک ہو، اور  تو ہے

  ۔شامل ہے

یا ال علمی کی وجہ   ت یا جہال  طواف واجب کو سہو ونسیان ۔ اگر نماز ٢سئلہم

اورجس وقت یہ بات   کافی نہیں ہے تو نہ پڑھ سکیں پر پشت مقام یا طرفین مقامسے

اور اگر  کا اعاده کرے   واجب ہے پشت مقام  ہے  میں  مکہاگر  تو ئےجاآسمجھ میں 

اورا س    سخت ہے تو نائب اختیار کرےآنا یا  سکتاآ واپس نہیں  اورسے باہر ہے مکہ

اپنی نماز دوسری جگہ پڑھی  عمداً کے بقیہ اعمال اعاده کے محتاج نہیں ہیں مگر یہ کہ 

  ۔ہو
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  طواف بجاالنا ۔ اگر پشت مقام پر زیاده بھیڑ ہے اور اس وقت وہاں نماز ٣مسئلہ

پشت مقام پر نماز پڑھ  تومل کرے کہ مواالت ختم نہ ہو ے ، اگر تھوڑا سا تأہنہیں  ممکن

اور اگر صبر نہیں کر سکتا یا زیاده وقت   کرےصبر  اسی قدر امکانسکتا ہے بصورت 

اپنی نماز جہاں بھی پڑھ سکتا تو مواالت اس مدت میں جاتی رہے گی    اوردرکار ہے

بھی پشت مقام پر اس کا اعاده کرے، اگر  بعد اور احتیاطا رفع مزاحمت کے ہے پڑھے 

  ۔وہی پہلی والی نماز کافی ہے اور احتیاط واجب نہیں ہے چہ بظاہر

اس میں  ظاہراً پہلے درجہ میں پشت مقام ہے ،    کہا جائےکہ جہاں تک۔�مسئلہ

 ، اورآئےا ور دور میں کوئی فرق نہیں ہے مگر یہ کہ "عند المقام"صادق نہ  نزدیک

نزدیک ہو بہتر ہے، ، یعنی پشت مقام کے نصف مثلث سے زیاده  زیاده   خر کار جتنا آ

تکلیف ساقط ہے ، جہاں تک کہ عند المقام   ،بھی پڑھوں  کی حد میں یا کم سے کم جہا 

اگر چہ یہ بھی  بھی ہو ، لیکن مثلث کا نصف اول جو مقام پشت کا دوسرا حصہ ہے  

رعایت یہاں پر صدق عرفی رکھتا ہے لیکن بظاہر زیاده سے زیاده نزدیک ہونے کی 

چہ پشت مقام ہےلیکن "عند المقام"نہیں ہے ، اور ان دونوں  اگر کیوں کہالزم نہیں ہے 

واجب ہے، کہ یہ خود "پشت مقام"اور "عند  امکانکے درمیان جمع کرنا بصورت 

  ۔المقام"کے درمیان جمع کرنے کا مقتضی ہو

ایسے فرش ڈال م کی پشت پر جو مثلث ہے اس کے سامنے کچھ مقا ۔ اگر ۵مسئلہ

صحیح  کتا ہے اور کوئی دوسرا وسیلہ بھیکہ ان پر سجده نہیں کیا جاس دئے جائیں

م   مقاہے وہاں پر نماز پڑھیں چاہے نہیں ہے جو جگہ قابل سجده وہاں پر سجده کے لئے

  ۔سے جس قدر دور ہو، البتہ نزدیک سے نزدیک تر کی ریاعت کرتے ہوئے

طواف پڑھی جا جب تک مقام کی پشت پر نماز   ۔ جیسا کہ پہلے اشاره ہوا۶مسئلہ

اور چونکہ   پڑھنی چاہیئے یںسکتی ہے طرفین میں سے کسی ایک طرف بھی نماز نہ

وہی صدق عرفی کافی لھذا موشکافیاں نہیں ہوئی ہیں  ہماری احادیث میں اس بارے میں

سے  خود علماء آپ دریافت کرنا بھی ضروری نہیں ہے، ے اور ان سے اور ان س  ہے
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مسجدالحرام میں کہاں تک پشت مقام ہے، اور یہی کافی ہے بلکہ  کہ یں ہبہتر سمجھتے 

  ۔طرف رجوع کرنی چاہیئے  یآپک میں انہیں موضوعات عرفی 

کیا کہ مقام کی پشت کی حد  ضعر ز میںآغا ۔ جیسا کہ اس حصہ کے٧مسئلہ

میں ذکر ہوا ہے "من مقام  آیت ےبارے میں ا س کی ابتداء ک صرف متعلق سے

 عرفاً خر تک اگر آبر این مسجد الحرام کے  بناابراہیم"اور انتہا کا کوئی ذکر نہیں ہے ، 

نہ پڑھ  آگےطواف صحیح ہے، شرط یہ ہے کہ پشت مقام ہے، نماز  اجائے کہ بھی نہ کہ

مقام  کی پشت پر جو مثلث ہے اس کی حد کا دوسرا حصہ طرفین  طبعاً اور   سکتا ہو

طواف کے دائره کی نماز  کیوں کہجو مثلث ہیں ان پر مقدم ہے   مقام دائیں اور بائیں

  ۔سکتا ہے ابتداء خود مقام ہے نہ مربع مقام کہ تمام ضلع جو وسط میں مقام کو قطع کر 

 بلکہ جگہ پر نہ تھا اس موجوده ییا ہے کہ مقام اپنآ  میں۔ بعض روایات ٨مسئلہ

وجہوں چند یہ بات  یک سے یہاں پر منتقل کیا ہے ،لیکننزدعمر نے اس کو کعبہ کے

  ۔سے قابل قبول نہیں ہے

جگہ کی تبدیلی  اس  خود معیار ہے طواف کے لئےحدود نماز   ۔ مقام  جو ١

خلیفہ  ااسالم نے اس کی مخالفت نہ کی ہو ی ائمہا ور  نہیں ہے کہ مسلمانوں ممکن

خلیفہ کے  تومسلمین میں ایسی تبدیلی کی جرأت ہو ، اور اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہوتی

 علی حضرتاوپر ہونےو الے اعتراضات میں اس کو کلیدی حیثیت حاصل ہو تی اور  

  ۔بیان فرماتے اسے ضرور  اپنے احتجاجات کے ضمن میں پر

کے مطابق  آیتبر این  بناکی جگہ پہلے خانہ کعبہ سے متصل ہوتی مقام اگر ۔٢

ز طواف کا دائره دیوار طواف اسی پہلی  جگہ سے شروع  کی جا سکتی تھی کہ نمانماز 

اہل بیت (علیہم السالم)کے اجماع کی رو سے موجوده مقام سے  ائمہجب کہ وہکعبہ سے

تبدیلی حکم  خدا کو تبدیل کر کی  باطل ہے اور مقام ابراہیم کی جگہ نماز  پڑھناآگے

پر ہے جو عمر نے مقام ابراہیم کے  آئندهکی نظر صرف اسی   مقام   آیتسکتی ہے یا 

  کے ہاتھوں میں ہے! آپلئے اپنی نظر میں رکھا ہے ،اختیار 
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"واتخذوا من مقام ابراہیم  آیتبنا بر این الزمی طور پر مقام ابراہیم نزول 

مصلٰی"کے وقت اسی جگہ موجود تھا، اگر چہ تعمیر کعبہ کے وقت ابراہیم کے پیروں 

ا  ہوا ہے  کرتے وقت موجوده جگہ منتقل کے نیچے ۔۔ہوا ہے ، اور شاید حج کا اعالن

کہ اگر کسی دن اس کی جگہ تبدیل کریں،  ور ان دونوں حساب سے بھی مقام ابراہیم ہے

طواف کی جگہ قرار ختم ہو جائےوہی جگہ ۔ مقام کی جگہ نہ خود مقام ۔نماز  هللاعاذیا م

  ۔پائے گی

 کے نشان موجود پاؤں صرفبنا بر این "مقام ابراہیم" نماز طواف کے حوالہ سے

وہی پر ہوگی، بلکہ  کی جگہ بھی  کی جگہ نہیں ہے ، کہ جہاں پر جائے نماز طواف

  ۔جگہ ہے اگر چہ سنگ مقام جابجا ہو یا ختم ہو جائےکی   وہی نقطہ جو اس وقت مقام

ہ مقام کا ظاہر یہ ہے کہ ابراہیم کے پیر کا نشان جو خارق عادت کمبار آیہلیکن 

"اس میں م راہیمقام اببینات من  آیاتہ ہے اسی طرح باقی رہے گا "فیہ نمون کا نمایاں

  ۔نسخ وزوال کے قابل  نہیں ہے کریمہ آیہ طبعاً روشن نشانیاں ہیں؛ مقام ابراہیم، اور 

 حتی المقدور مقام کی پشت سے طواف کے باب میں ذکر کیا کہاور جیسا کہ 

کرنا چاہیئے اس کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ نماز گزاروں  نہیں  طواف

کے لئے مزاحمت ایجاد نہ ہو ، کعبہ کی تمام جہتوں میں یہ رکاوٹ نہیں ہے ،لیکن اگر 

ہو مقام کی موجوده جگہ بھی پر ہ طواف کرنے والوں کی تعداد اتنی زیاده ہو جائے ک

میں اسی طرح ہے اس صورت میں حکم تک جیسا کہ حج کے موسم  نبر  م مثالً جائے

طواف میں مزاحمت کاباعث ہے ، بر عکس ہوگا کہ نماز پڑھنا اس دائره میں چونکہ 

  ۔صحیح نہیں ہے  ظاہراً 

ور مسجد الحرام کے ا اور واجب ہے طواف کے حدود کے باہر نماز پڑھے

پھر  اور ک پہلے زاویہ میں اور اس کے بعد مقام کے پہلو کے دو زاویوں میںآخرت

مصلٰی پر مقدم ہے، طوافکی جگہ  یہ ہے کہ مسلم مسجد الحرام کے بقیہ زاویوں میں قدر

اور یہی وجہ   طواف کی رعایت ہونی چاہیئے اس کے بعد حدود نماز کیپہلے حدود 
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جیسا کہ طواف کے لئے   کوئی حد  اور انتہا معین نہیں ہوئی ہے ئے ہے کہ نماز کے ل

  ۔بھی ایسا ہی ہے 

س بات کی  امیں  نماز طواف واجب کی جگہ میں "پشت وپہلوئے مقام " ۔٩مسئلہ

یہ تکلیف  ونکہ ہوں الزم نہیں ہے کی آگےکہ مرد عورتوں سے  ہونی چاہیئے رعایت

ایک طرف سے وقت نماز طواف محدود ہے اور  کیوں کہحرجی اور نا قابل اجراء ہے، 

اگر مقام ابراہیم کے پاس  ان نماز طواف بھی محدود ہے ، لیکنکم  دوسری طرف سے

  ۔اس وقت کوئی حرج نہیں ہے  کیوں کہاس وظیفہ کی رعایت الزم ہے  تو خلوت ہو

۔ نماز طواف واجب کے عالوه مقام ابراہیم کو مشغول اور پر کرنا جائز ١٠مسئلہ

کے لئے ہو، اور خواه نیابتی نماز کے لئے ہو  بجا النےنہیں ہے، خواه مستحبی نماز 

  ۔واجب ہے اور تفصیال یاد دہانی کرائیں گے شرعاً مات پر جہاں  ،مگر ان مقا

کی نماز پڑھنے والوں کے لئے  مقام کے حدود میں طواف واجب   ہر صورت ب

جائز نہیں ہے، مگر نماز طواف واجب یا نماز   صورت   کسی مزاحمت ایجاد کرنا 

طواف واجب کے  خالف کہ اگر اس حکم کے ضرورت  جماعت کے لئے ، وه بھی بقدر

 اور   نماز صحیح نہیں ہے تمہاری ظاہراً  گےتونمازیوں کے لئے مزاحمت ایجاد کرو

صرف یہ حق ہے کہ یہاں پر نماز طواف واجب  تمہیںان غصبی کے حکم میں ہے کم

ق میں رکاوٹ بنو ، ح  و عبادتوں کے ذریعہ دوسروں کے پڑھو نہ یہ کہ دوسری نمازون

  ۔خلوت ہو اور کوئی مزاحمت نہ ہو مگر یہ مقام ابراہیم میں

  طواف واجب کا وقت:نماز 

یہ پتہ چلتا ہے کہ واجب فوری ہے"فاذا  سے کی روایت طوافنماز   ۔ ١١مسئلہ

طواف سے فارغ ہو جعلہ اماما"جب افرغت من طوافک فأت مقام ابراہیم فصل رکعتین و

اور  مقام ابراہیم جاؤاور دو رکعت نماز پڑھو اور مقام کو اپنے سامنے قرار دو تو جاؤ

جائز نہیں ہے یہاں تک کہ جس وقت نماز پڑھنا تاخیر  نماز طواف واجب میں اصوالً 

ہے جیسے غروب خورشید سے پہلے، چنانچہ صحیحہ محمد بن مسلم میں ہے  مکروه
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محمد باقر(علیہ السالم )سے دریافت کیا : ایک شخص نے اپنے  حضرتکہ میں نے 

نے فرمایا: دو رکعت نماز  آپ،؟کیا ہے  طواف واجب کو  غروب خورشید کے وقت تمام

اور روایت  پڑھے اس کوطواف اسی وقت اس پر واجب ہے، حتما مغرب سے پہلے 

جب اور الو سے اس کو تاخیر میں مت ڈ  طوافمنصور بن حازم میں ہے کہ "ہرگز 

  ۔بجا الؤ تو ہو جائےتمام   طواف تمہارا

نماز جماعت برپا  مثالً کہ اگر  ہے صورت میں  یامکان ۔ یہ فوریت١٢مسئلہ

بحکم تقیہ اس میں شرکت کرنی چاہیئے ، اور پھر سے اس کے بعد بال  طبعاً ہوگئی 

 یا جانی ہو تو  جائے آاور اگر کوئی دوسرا عارضہ پیش   پڑھے  طوافنماز  فاصلہ

بقدر ضرورت   طبعاً ہو ، ت یا کوئی بھی فوری ضرور کاہو و ناموسزت مالی، یا ع

  ۔واجب کو تاخیر میں ڈاال جاسکتا ہے  طوافنماز 

موجب  تاخیر ہے یہ ہے کہ قرأت غلط تھی ، نادانستہ  منجملہ ضروریات کہ

باطل ہوگی، ،نماز طواف  غلط ہے  کیوں کہ  ؛طواف کیا اور نماز سے پہلے متوجہ ہوا

  ےناپنی نماز کو صحیح کر مکاناتھ حتی االہاں پر واجب ہے تمام تر کوشش کےسی

طواف سے پہلے اگر چہ گھنٹہ بھر اس کام میں لگ جائے ، لیکن اگر کے بعد پڑھے

نماز جان گیا تو نماز صحیح کرنے سے پہلے طواف نہ کرے، اور اگر طواف کر لیا اور

طواف بجا الئے اور پھر سے از ورئے نماز  ظاہراً صحیح کرنے کے لئے معطل ہوا 

اور نماز طواف بجا الئے ، اگر چہ بعید نہیں ہے کہ  کی نماز احتیاط واجب طواف

کہ طواف کا اعاده کرے اور بال فاصلہ   ہو طواف اول کی طرف توجہ کئے بغیر کافی

  اس کی نماز بجا الئے 

 ،ہوتے ہوئے نماز طواف واجب کو تاخیر میں ڈالےکا علم  مسئلہ ۔ اگر١٣مسئلہ

احتیاط  طواف اور نماز  شدید جاہل مقصر میں خصوصاً بے اشکال ہے، لیکن  ظاہراً 

  میں ہے کے اعاده  طواف 
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 ۔ نماز طواف میں تاخیر کرنا مسلمانوں کی مدد کے لئے بھی جائز ہے �١مسئلہ

 طواف کے بارے میںود خ ہے جیسا کہ واجب  کی صورت میں  ضرورت فوریاور

  تفصیل سے یہ بات گزر چکی ہے 

  اصالت یا نیابت:

واجب  دیگر حج وعمره کے واجبات کی طرح تم پر بھی ۔ نماز طواف١۵مسئلہ

طرف متوجہ  تمہاریتکلیف خود  کیوں کہ؛ اور اصولی طور پر قابل نیابت نہیں ہے  ہے

ہے خواه تم نماز طواف پڑھو مگر  ممکنغیر کی طرف ،لہذا جہاں تک  تمہارےہے  نہ 

تکلیف نیابت کی طرف منتقل ہوجاتی   طبعاً    توعذر قطعی ہے اگرتین صورت میں کہ

  ہے

واجب ہے کہ نماز طواف کے لئے  طبعاً ۔ نماز طواف سے پہلے مر جائے، کہ ١

  نائب اختیار کیا جائے

سے خارج  مکہ۔ العلمی یا فراموشی کی وجہ سے نماز طواف نہیں پڑھی اور ٢

پر اس کے عالوه کہ  ہے یا مشکل ہے ، یہاں ممکن نا نا اس کے لئے آہوگیا اور واپس ا

خود جہاں بھی نماز طواف پڑھے نائب بھی اختیار کہ پشت مقام ابراہیم میں اس کی 

  نیابت میں نماز طواف پڑھے

 مکہصحیح نماز پڑھ سکتا تھا ، اب  یکہود لط نماز پڑھی ہے باوجچنانچہ اگر غ

غلطی کی طرف متوجہ ہوا ہے ،یہاں پر بھی اگر واپس نہ لوٹ پنی   کر اآ سے واپس 

اس  کیوں کہ ؛ہو بنایا  میں مکہوہی حکم  نافذ ہوگا ،اگر چہ نائب بھی  تو اس پر سکے

 نماز غلط پڑھی ہے وه کافی اس نے جولھذاخالف  عمل کیا ہے  نےاپنےفریضہ کے

اور فی الوقت جہاں کہیں   نیابت کافی ہے جو غلط اختیار کی ہے ی ہے اور نہ ہ نہیں

پشت    تواور پھر نائب بھی اختیار کرے  بھی اپنی نماز صحیح قراءت کے ساتھ پڑھے

  نماز پڑھے پر مقام ابراہیم
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میں  مکہکہ جب تک  جائے ۔ طواف کے بعد اس طرح بیمار اور بدحال ہو٣

پڑھ سکتا ، نہ افعال  نماز   کسی صورت  اس حالت میں  نہ اور نہ ہو    بہبودی کی امید 

نیت کسی پر بھی قادر نہیں ہے، اس صورت میں بھی اس کے لئے  نہ اور ،نہ الفاظ

  نائب اختیار کیا جائے گا

دے لیکن اگر اس طرح ہے کہ واجب نمازوں کی طرح نماز مضطر کو انجام 

 ممکنسکتا ہے کہ بیٹھ کر یا سوکریا اشاره کے ذریعہ رکوع وسجود بجا الئے اور بقدر 

اذکار واجب بجا الئے ، اس صورت میں تکلیف خود اس سے ساقط نہیں ہے صرف اس 

 پڑھنے جہاں پر کسی صورت میں بھی نماز  صورت میں نائب کی طرف منتقل ہوگی

  پر قادر نہیں ہے 

میں ہے اور کسی بھی طرح  مکہابھی  شخص جو  زندهاس اصل کی بنیاد پر 

ایسے شخص کا نائب اختیار کرنا بدعت ہے اور تکلیف کو تو سے نماز پڑھ سکتا ہے 

اس سے ہرگز ساقط نہیں کرتا ہے، البتہ چوتھا مورد بھی ہے جہاں پر بعض فقہاء کہتے 

کرے اور جماعت ہیں کہ خود تکلیف نماز پڑھنے کے عالوه احتیاطا نائب بھی اختیار 

  سےبھی پڑھے

یا کسی اور واجب کے لحاظ سےغلط  اس صورت میں کہ اس کی نماز قراءت

کا بھی  ےنح کراصالً اس کی    اور   میں بھی سہل انگاری کی ہےسیکھنےاور   ہے

– سے خارج ہو جائے مکہیا یہی غلط نماز پڑھے یا بغیر نماز پڑھے  نہیں ہے تو  وقت

  )١   (  

کہ وہی غلط نماز پڑھے اور احتیاطا نائب بھی  فقہاء کہتے ہیںیہاں پر بعض 

کرے اور جماعت سے بھی اس کا اعاده کرے، لیکن ہماری نظر میں یہ احتیاط بر 

نیابت ادلہ کے مطابق تین گذشتہ موارد میں  کیوں کہخالف احتیاط اور بدعت ہے 

عت نماز طواف کو مانماز ج ہمنحصر ہے اور جماعت کے لئے بھی دلیل چاہیئےاور ادل

ہے واجب ہے  کر سکتاشامل نہیں ہے ، البتہ اگر اپنی نماز کو تلقین کے ذریعہ درست 
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اور اذکار واجبہ کو بلند اور  ہمکل ایک ایک نماز میں ماده کرے کہ حالتآکہ کسی کو 

ادا کرے اور اس طرح سے صحیح نماز ادا کرےاور قدر مسلم  دو بار  بصورت لزوم 

خود  مکلف کیوں کہواجب  بھی نہیں ہے ،تو نہ ہو حرام اگر ت اور جماعت احتیاط نیاب

نہیں ہے اور مزید وضاحت  ہمسے زیاده اس کے ذ میں اسزنده ہے اور موجوده وقت 

  کی طرف توجہ کریں: ذیل مسائلکے لئے مندرجہ 

اور اسی طرح  اس حوالہ میں اجمال وتفصیل کے لحاظ سے اپنی اپنی مناسک  ۔ یہاں پر مجتہدین کی عبارتیں١

کافی نہیں جانتے  ا صولی طور پر نیابت کو یںمختلف ہیں، بعض بزرگ مراجع تقلید اس بارے م سےلزوم نیابت کے بارے میں

بھی ہو پڑھے اور نائب  ممکن)اور بعض نے کہا ہے کہ جس طرح سے ٢کہا ہے، (بھی  )اور بعض نے احتیاط واجب ١ہیں، (

وقت کرنے کا  صحیح سہل انگاری کی ہے اور اباس نے  یاد کرنے میںنماز ہیں کہ صحیح م فقہامتفق بنائےاس سلسلہ میں  تما

    )٣(   بھی نہیں ہے 

تو جس طرح  کر سکتاور اذکار واجب یاد نہیں  ا قرائت شخصالعظمٰی الخمینی روحی لہ الفداء، اگر  هللا آیۃ۔ مناسک ١

سہل  کافی نہیں ہے اور اگر قرائت اور اذکار واجب یاد کرنے میں بنانا  سے پڑھ سکتا ہے خود پڑھے اور کافی ہے اور نائب

ح پڑھ سکتا ہے پڑھے اور صحیح ہے لیکن ر نماز کو جس ط تو کیا یہاں تک ک وقت تنگ ہوگیا انگاری کی وجہ سے مسامحہ

  گنہگار ہے

لعظمٰی الخوئی ، دوسری صورت میں احواط یہ ہے کہ اس کو جماعت سے پڑھے اور نائب بھی ا هللا آیۃ۔ مناسک ٢

  -طرح ہیں دگر مناسک یاور اس کرے

خود جس طرح سے پڑھ سکتا  تو شریعتمداری: جنہوں نے حمد وسوره کی قرائت صحیح نہیں کی  هللا آیۃ۔ مناسک ٣

 ممکن، یہاں پر "بنا ئیں  نائب بھی  کسی کواقتداء کریں اورکی صورت میں  امکاناور  نا الزم ہےپڑھاسی  طرح  ہو 

کر کی غرض سے اس طرح مطالب نکاال جائے کہ اگر وقت ہے اور درست  ہے"لوگوں کی بیداری اور مقام فقاہت کی حفاظت

       ـے ورنہ جس طرح جانتا ہے اسی طرح پڑھ درست کرے سکتا ہےکر ہے تو جس قدر درست  سکتا

اس پر واجب ہے مکلف۔ نماز طواف جو پنجگانہ نمازوں کی طرح خود ١۶مسئلہ

اہمیت زیاده ہے،  ی،بلکہ طواف ک دینا  الزم ہے  صحیح اور غلطی کے بغیر انجام کا

صرف ترک واجب کیاہے، اور الزم ہے کیا تو  کو ترکاگر دوسری واجب نماز کیوں کہ

و تو ترک واجب کے عالوه دترک کراس کی قضا کرو، لیکن اگر نماز طواف واجب 

احرام سے  تومفرده ہے عمره بھی صحیح نہ ہوگا، اگر نماز طواف عمره تمہاراحج یا 

حج ناقص ہے اور بعض  تمہاراتو ہے  کی نماز طواف حج اگرگے  اور آؤباہر بھی نہ 

میاں اور  تومحرمات احرام اپنی جگہ پرباقی رہیں گے، اور اگر نماز طواف نساء ہے
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وی ایک دوسرے پر حرام ہوں گے ، اس کے بر خالف جو عام طور پر لوگ گمان بی

طواف  کیوں کہکرتے ہیں، یہ تنہا نماز طواف نساء نہیں ہےجس کو اہمیت دی جائے ،

عمره تمام محرمات احرام کے برابر طواف نساء سے زیاده اہم ہے ، چنانچہ نماز طواف 

ت حاصل ہےاور پھر اگر نیابت نماز طواف میہ حج کو نماز طواف نساء کے دو برابر ا

غلط ہے اور اسی وجہ سے نائب  تو قرائت تمہارییہ دیکھنا چاہیئے کہ تو میں صحیح ہو 

غلطی صرف طواف نساء میں ہے کہ نماز طواف عمره  تمہاریکی تالش میں ہو، کیا 

وظیفہ نیابت ہو نماز طواف  تمہارادونوں میں غلط ہے ، پس اگر  طبعاً میں درست ہے، 

عمره کے حوالہ سےبہت سے اہم ہے اور اگر سینکڑوں نماز طواف نساء صحیح بھی 

گے ہو رج نہخا نماز طواف عمره غلط ہے ہرگز احرام حج سے  تمہاری بھی پڑھو جب

رہو گے ، لہذ ایہ کون سی نادانی ہے کہ ہر  گرفتار  اور اسی طرح محرمات احرام میں

  -  جاؤھے پڑکے نائب کے پیچ  طواف نساء چیز سے پہلے

نماز صحیح کرنے سے پہلے   ۔ جس کی نماز صحیح نہیں ہے اس کو ١٧مسئلہ

، بلکہ واجب ہے کہ جس قدر اپنی نماز صحیح کرنے میں ہے کا حق نہیں ےنطواف کر

اور اب اس سے زیاده  ہو جائےکوشش کر سکتا ہے کوشش کرے یہاں تک کہ مایوس 

ے بس میں نہ ہو تو اس کے بعد طواف کرے اور جتنی نماز صحیح صحیح کرنا اس ک

 هللا"ال یکلف کیوں کہاور مطلقا کافی ہے،  کی ہے اسی قدر اپنی نماز طواف بجا الئے

  وسعھا"خدا کسی کو اس کی وسعت سے زیاده تکلیف نہیں کرتا  نفسا اال 

سے عاجز ہے  ج ا وه شخص جو بعض حروف کے مخاری یآدماسی طرح گونگا 

پڑھ سکتا ہے پڑھے اور  ماز، یا زبان اورلغت میں کوئی نقص ہے،  جس طرح سے ن

حاالت   یہی اس کے لئے بال شک کافی ہے ، مزید توضیح کے لئے نماز کی نسبت 

  کو ذکر رہے ہیں: اقسام ینمکلف

 نماز کی صحت قابل بحثی ۔ واجبات نماز کو بقدر کافی یاد کیا ہے اور اس ک١

  ہے نہیں
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دور کوشش کی لیکن ابھی مق اور ممکن۔ اپنی نماز صحیح کرنے کے لئےبقدر ٢

نہیں ہے ، یہاں پر بھی  ممکندرست کرنا  کا جن  ره گئیں ہیں بھی کچھ غلطیاں ایسی 

  - گونگے اور ناقص شخص کی طرح اس کی نماز صحیح ہے

 مکہاس کی نماز غلط ہے لیکن ابھی کہ  بھی ۔ سہل انگاری کی وجہ سے ابھی٣

جس قدر اس کے پاس وقت کا وقت ہےتو  ےناپنی نماز صحیح کر اس کے پاس ہے  آیا 

  ہے اور اس مدت اور وقت میں جس قدر درست کر سکتا ہے ،درست کرے

اس قدر تنگ ہے کہ کسی قیمت پر بھی نماز درست نہیں  وقت ۔ اسی فرض میں۴

یہاں پر بھی جس طرح پڑھ  جائے گی نکل   کر سکتا ہےورنہ نماز اس کے ہاتھ سے 

 سکتا ہے پڑھے، اگر چہ ان دونوں فرضوں میں سہل انگاری کی وجہ سےگنہگار ہے

سے بھی اور بعض فقہاء جو فرماتے ہیں کہ احتیاطا نائب اختیار کرے اور جماعت 

 میںکن پوچھنا چاہیئے کہ کیا ہزار یپڑھے،، وه یہی مورد ہے جو مورد اختالف ہے، ل

دھا گھنٹہ بھی وقت آلئےکےح اصالسے ایکزائربھی ملے گا جسکے پاس اپنی نماز کی 

 مکہ، بالکل نہیں، یہاں تک کہ عمره تمتع میں بھی بہت نادر ہے کہ جب  ہو نہ 

  پاس کوئی وقت نہ ہو ، کجا عمره مفرده!تمہارےعالوه  پہونچوتو انجام اعمال عمره کے

 بر این طواف کی یہ ساری نیابتیں باطل ہیں اور بدعت اور اس کے مقابلہ میں بنا

دوش سے بالکل کوئی بوجھ کم نہ ہوگا بلکہ  تمہارےاور  پیسہ لیا جاتا ہے حرام ہے جو 

یہ کہ نائب پر اعتماد کرتے  مثالً زیاده مشکل پید اکرتا ہے  اور کام میں تمہارےکبھی 

ح اصالً ہوتےہوئے امکاناور سیکھنے کا   ہوئےنماز طواف بالکل نہ پڑھو ، یا وقت 

  نماز میں سہل انگاری کرو 

تمام فتاوٰی  کی تجارت کر نےبعض تاجر اور عجب یہ ہے کہ بعض نماز طواف 

طے کرنے اور مبلغ ہیں رہتےلگے  میشہ اپنے مشتریوں کی تالش میںہ کے بر خالف

اور بازار کو گرم کرنے کے لئےحاجی اور حاجیہ کے لئے میاں اور  میں چونا لگاتے

ہے  ممکناور بہت  ہیں  رہتےبیوی کے ایک دوسرے پر  حرام ہونے کو مجسم کرتے
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میاں اور بیوی کے حالل ہونے کی خاطر بہت زیاده پیسہ ی کہ اسی ائر پورٹ سے ہ

و سنگین تر اور کرح سےزائرین خانہ کے بار اس ط ہیں اوربھرتےاپنی جیبوں میں 

  -  تے ہیںدیحرام کر  مزیدحرام کو ان کے لئے

کہتے ہیں کہ یہ  نیابتیں چند رخ سے حرام کےساتھ صراحت پوری  یہاں پر ہم

  ہیں:

    ہے  کے خالف بدعت اور  شریعت معین موارد کے عالوه ۔ خود نیابت١

  بدعت ہے اور قطعا حرام ہے درلینا بدعت  رقم۔ بدعت کے مقابلہ میں ٢

۔ اس طرح کی تجارت باعث ہوتی ہے کہ لوگ اپنی اس جہالت پر باقی رہیں ٣

  ضروری ہے ہی  بہت کہ  اور جس نماز کو پوری زندگی درست نہیں کیا، یہاں پر بھی 

ا ور پیسہ دیکر نائب پر اعتماد کر کے اپنے بار کو  کچھ پیسہ دیکر اس کو خرید لیں

  نگین کر لیںاور زیاده س

ے ۔ نائب وظیفہ شرعی کے بر خالف درخواست نیابت کے مقابل سکوت کر۴

غلط ہے تو   ت ی  قرائھار اگر تم  کرے نہ  شنا آاور اس کو اس کے وظیفہ واجب سے

اور اگر صحیح ہے تو   پڑھو خود نماز طواف اپنی واجب ہے کہ ا سکو صحیح کرو 

ے لہذا نماز طواف کی نیابت کئی رخ سے نیابت اولویت کے ساتھ بالکل بے معنی ہ

  - حرام ہے 

اب سمجھ  ہیں اور۔ جن افراد نے اب تک اس  طرح کی غلط کاریاں کی ١٨مسئلہ

نیابت پر اعتماد نہ کرتے ہوئےوہی  کیتاجرتو گئےہیں کہ ان کا کام صحیح نہیں تھا 

 ںخود پڑھی ہے یانہیں پڑھی ہے ، اس وقت اگر دسترسی رکھتے ہی جوغلط نماز

پشت مقام ابراہیم میں اپنی گذشتہ نماز کی تالفی  اتھواجب ہے کہ صحیح قرائت کےستو

اور ہر عمره مفرده کے لئے دو نماز طواف ، اول طواف عمره کے لئے اور اس   کریں

ا ور حج تمتع  اور عمره تمتع کے لئے ایک نماز  کے بعد طواف نساء کے لئے پڑھیں 
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اور اگر دسترسی نہیں رکھتے   دو نمازیں پڑھیں کے لئے بھی عمره مفرده کی طرح

واجب خود صحیح طریقہ سے جہاں بھی ہیں پڑھیں ، نائب بھی کریں کہ پشت تو  ہیں

مقام ابراہیم نماز پڑھے، اور اگر دانستہ طور پر اس فریضۃ پر عمل نہ کریں یا جان لیں 

کم  تو رہیں گے کہ ان کا حج یا عمره اسی طرح ناقص ہے اور حالت احرام میں باقی

  سے کم میاں اور بیوی کی حرمت باقی رہے گی 

جس حد تک اپنی نماز کو صحیح کر  اگر از روئے قصور یا تقصیر۔ ١٩مسئلہ

فی الوقت جس طرح سے پڑھ سکتا ہے تو نہیں کیا اور وقت تنگ ہوگیا حیح سکتا تھا ص

روع وجائز، مشہ ہی واجب ہے اور ن اور نائب اور جماعت نہ  پڑھے اور صحیح ہے

ح کرے، اگر اصالح کر سکتا ہے تو اصالالبتہ اگر دوسرے کی تلقین سے غلطیوں کی 

ہ وه اس کی ک نا واجب ہے تیار کر اجرت پر   کسی کو  وتتقیہ کے بر خالف نہ ہو 

اس کی تقلید کرے اور اسی  کلمہبہ  کلمہنماز بلند بلند پڑھے اور وه بھی  طرف سے 

  الئےبجا طرح اپنی نماز  

یہاں پر   کرنے واالسب کا  راموشف جاہل قاصر ومقصر اور  ظاہراً ۔ ٢٠مسئلہ

تالفی ہوسکتی ہے اگر چہ مدتوں ر و ہو جائےاحکم یکساں ہے کہ جس وقت متوجہ 

سے خارج ہوچکا ہے اور  مکہرر گزر چکاکہ اگر کم ، اور جیسا کہچکا ہو فاصلہ  ہو

کی رو سے الزم ہے جس جگہ ہے خود بھی اور روایت  آیتسکتا ہے اور آ واپس نہیں 

 بنائے نائب بھی  کسی کو کے لئے بجا النےنماز طواف پر پڑھے اور پشت مقام ابراہیم 

ہے اور نیابت مقام ابراہیم کے قضا فوت شده یا باطل شده نماز کی نا پڑھ خود کہ  اس کا

کی رو سے نماز کی جگہ مقام ابراہیم ہے ،  آیت کیوں کہ،  ہےان کے لئےکممخصوص 

نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو جہاں پڑھ سکتے ہو وہاں پڑھو  پر اب جب کہ تم پشت مقام

۔ مقام ٢۔ نماز     ١تکلیف کیوں کہکرو ؛انی کی تالفی نیابت سے کم اور اس واجب 

ود انجام اس صورت میں کہ دونوں کو خ طبعاً سے مرکب ہے اور  دونوں  ابراہیم میں

نائب کے ذریعہ  تکمیل کرو گے اور اس طرح اس حوالے  اس کیہوےنہیں دے سکت

  - ہنگ ہوآمبارکہ سے ہم  آیہسے مختلف روایات کے درمیان جمع کریں گے کہ 
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پر واجب ہیں،  مکلف۔ ان تمام موارد میں جہاں قضا یا نیابت یا دونوں ٢١مسئلہ

کی تکررا الزم نہیں ہے، مگر اس شخص پر جس نے نماز نہیں پڑھی یا  و سعیطواف 

 اصالً غلط پڑھی ہے جب کہ جانتا تھا کہ نماز صحیح کرنی چاہیئے کہ ان موارد میں 

  میں اس کی تالفی کرے اس کے وقت عمره یا اس کا حج باطل ہے مگر یہ کہ خود

سے مخصوص ہیں   نماز طواف واجب ۔ یہ تمام احکام اور مشکالت٢٢مسئلہ

اس کی نماز  اصوالً میں عرض کیا ،لیکن طواف مستحب ،  آغاز،جیسا کہ بحث کے 

واجب نہیں ہے اگر نہیں بھی پڑھی تو کوئی بات نہیں ہے اور مسجد الحرام میں کسی 

تمام  سکتا ہے ،نیز چند مستحب طوافوں کی نمازیں یکجا ان کے طوافوں کے ڑھجگہ پ

  ور بالکل کوئی اشکال نہیں ہےبعد پڑھ سکتا ہے ا ہونےکے

کہ نماز طواف نہیں  آئےاد ی ا ومروه کی سعی کے درمیانف۔ اگر ص٢٣مسئلہ

پڑھی ہے یا سمجھے کہ غلط پڑھی ہے، واجب ہےوہیں پر سعی ختم کرے اور نماز 

پڑھے اورجہاں سے سعی ترک کی ہے نماز  ممکنطواف کو صحیح طریقہ سے بحد 

اور اگر سعی کے بعد سمجھے یا حتی تقصیر کے بعد  پڑھنے کے بعد اس کو تمام کرے

سمجھے  تو بھی واجب ہے شرائط کے مطابق اپنی نماز طواف پڑھےا ور سعی 

تکرار کے لئے جاہل مقصر  ظاہراً وتقصیر کی تکرار بھی اس پر الزم نہیں ہے لیکن 

  احتیاط واجب ہے یا کم سے کم  نا الزم ہے  کر

اس  تو  رہے ہیںبار بار یاد دہانی کراقرائت کی۔ یہ جو ہم ہمیشہ صحت ٢۴مسئلہ

یا سوره ہویا ی کاسامنا ہوتا ہے ، خواه حمدکو اسنماز گزاروں  نوعاً لحاظ سے ہے کہ 

قیام اوررکوع  سوره پڑھنے کی حالت میںودوسرے واجب اذکار ، ورنہ حمد  کوئی 

رعایت وسجود اور تشہد وسالم کی مخصوص حالت کے بھی اپنے شرائط ہیں جن کی 

  سان ہے اور بنیادی مشکل قرائت میں ہے آ واجب ہے ، لیکن ان کا یاد کرنا 

کی طرح حروف  عرب نہیں ہے کہ فصیح یہاور قرائت صحیح ہونے سے مراد

 ، ز،غین  ، قاف  ،عین، کو ان کے اصلی مخارج سےادا کرے ، بلکہ اسی قدر کہ الف



مناسک حج کے اسرار و  
www.OlumQuran.com 

 

281 
 

کافی ہے اورباالخرجس قدر قرائت کو درست  توض کے درمیان فرق رکھےرواظ  ، ذال

 ؛کافی ہے نہ یہ کہ خود کو طاقت فرسا زحمتوں میں مبتال کرے،کر سکے درست کرے 

 وسعھا"۔  نفسا اال  هللا"ال یکلف  کیوں کہ

   

اور جو چیز یہاں پر بہت اہم ہے وه یہ ہے کہ ان غلطیوں سے پرہیز کریں جن 

یعنی زیرکے سے مطلب بدل جاتا ہے جیسے کہ "رب العالمین" کی جگہ "رب العالمین" 

قرأت واجب عربی کی  خالص کہیں اور اس قسم کی غلطیاں اور ہر صورت  میںساتھ 

  یاد کرے کافی ہے۔،ہے  کر سکتا نہیں ہے جو شخص اپنے لہجہ میں جس طرح سے یاد

نا سجود میں دو لحاظ سے  تین مرتبہ سبحان � کہنے پر اکتفاء کر اور رکوع  

اور اذکار مستحبی کا غلط ہونا نماز کو باطل کرتا ہے ، مگر یہ کہ اس کا نتیجہ  بہتر ہے

 بنا یہاں پر صحت نماز مشکل ہے ، کیوں کہ ؛جھوٹ اور یا کوئی دوسرا فسق یا کفر ہو

مستحبی سے پرہیز کریں اور صرف واجبات عملی وذکری  بر این بہتر یہ ہے کہ اذکار

  کافی ہے۔تواور طمانیت کی رعایت کریں 

۔ بعض نے کہا ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد پورا وسیع حرم یا تمام ٢۵مسئلہ

ہے کہ سراسرمقام ابراہیم ہے اور اسی اصل کی وجہ سے نماز طواف  رام مسجد الح

کے حدود میں بھی وسعت کے قائل ہوئے ہیں ، لیکن یہ فصاحت وبالغت اور روش 

ام اور حرم اپنے نام سے مشہور ہیں  اور رحال مسجد  کیوں کہ ؛ہدایت کے خالف ہے

کز تعمیر کعبہ بھی اسی اور مر  مقام  ابراہیم کہ وہی اعالن حج کی مخصوص جگہ ہے

ا ذکر کرنا اور کسی ک سےکسی ایک براین ان ناموں میں بنانام سے مشہور ہے ، 

چہ ہنگ نہیں ہےآروش سے ہم  م عام لوگوں کی عا اصوالً دوسرے معنی کا قصد کرنا 

  ہے ۔فائزور ہدایت کے بلند ترین مرتبہ پر ت اجو فصاحت وبالغ قرآنجائیکہ 

بینات اور معجزه باقیہ سے تعبیر  آیاتمیں  آیتاور پھر مقام ابراہیم کو دوسری 

 بینات مقام ابراہیم " کعبہ میں واضح نشانیاں ہیں اور مقام ابراہیم آیاتکیا گیا ہے "فیہ 
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اور یہاں پر مقام ابراہیم کے لئے روشن نشانیاں ذکر ہوئی ہیں، ایک یہ کہ کعبہ میں ہے

م  یا حرم ااور مسجد الحر  بینات الہیہ میں ہیں آیاتبہ، دوسرے یہ ہے، یعنی نزدیک کع

جیسا کہ گزرا۔نماز طواف - پر  براین قطعی طور  بناویسا ہرگز نہیں ہے، اوروسیع ایسا 

  کی جگہ وہی پشت مقام ابراہیم ہے۔

  

  سے چند مسائل: اور اب طواف اور نماز طواف کے حوالہ

بڑھانے سے  آگےاس کے سلسلہ کو  ۔ اگر طواف واجب کے درمیان٢۶مسئلہ

اگر نصف سے گزر چکا ہے اور اس کا عذر بر طرف نہیں ہوا بقیہ  تو معذور ہو گیا

اس کی تکمیل  جائےاور کافی ہےاور اگربرطرف ہو جاتا ہے تو نائب بنایاکے لئے

۔بیماری ت کو خراب کر دے  کرےاور اگر نصف سے نہیں گزرا اور اس کاعذر  موال

اس کا طواف باطل ہےورنہ اس کے تکمیل کرے اور صحیح توورت میں۔یا حدث کی ص

ایک کامل طواف  تو میں قیام کے دوران اس کا عذر بر طرف نہیں ہوتا  مکہہےاور اگر 

یہ طواف سے متعلق، لیکن اگر نماز طواف کے درمیان -  بنائے نائب  کسی کو کے لئے

اس کی نماز باطل ہے کہ اگر خود عذر بر  تو اس کو جاری رکھنے سے معذور ہو گیا

  ورنہ نائب اختیار کرے۔نا الزم ہے خود پڑھ تواس پر میں ہے  مکہونے تک ہطرف 

۔ اگر اس کا عذر طواف یا نماز میں کسی ایک سے مخصوص ہے ، ٢٧مسئلہ

جہاں پر وه عذر بر طرف نہیں ہوتا  اس کاجہاں  وہیں سےمخصوص ہے نیابت بھی 

  ہے۔ معذور

نہیں م طواف کو تما اس نےیا کہ آ ۔ اگر سعی کی حالت میں اس کو یاد ٢٨ہمسئل

طواف کو اس صورت میں کہ نصف سے گزر چکا تھا   کے کرسعی کو ترک  تو  کیا

ورنہ پھر شروع سے طواف کرے ، لیکن اگر طواف کئے بغیر  نا الزم ہے تکمیل کر

پھر سے انجام   ہر صورت بانجام طواف کے بعد سعی کو  تو سعی میں مشغول ہوگیا 

    - ینا الزم ہےد
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۔ اگر طواف یا نماز طواف بھول گیا یا باطل انجام دیا جس وقت سمجھ ٢٩مسئلہ

اور اگر دو یا ینا واجب ہےانجام د کےذریعہ خود ورنہ نائب  امکانبصورت توآئےمیں 

ینا الزم  بالترتیب انجام د  ائب ے نخود یا اس کتو چند طواف بھول گیا یا باطل انجام دیا 

اور احتیاط واجب ہے کہ سعی کی بھی تکررا کرے ، مگر اس صورت میں کہ ہے 

انجام دیا تھا اور بقیہ بھول گیا تھا یا معذور ہو گیا تھا کہ یہاں  یحنصف طواف تک صح

  پر سعی کی تکرار الزم نہیں ہے۔

 ر دیا العلمی ترک ک بر جہالت و بنا۔ اگر طواف نساء کو بھول کر یا ٣٠مسئلہ

اس نیت سے کہ اگر  خصوصاً اگر طواف وداع کیا ہے  تو ہو گیا  سے خارج مکہاور 

یا اگر کوئی طواف  ہو جائےکسی ایک طواف میں کوئی کمی تھی تو اس کی تالفی 

ورنہ طواف وداع شمار ہوگا، ایسے  کا جاگزیں ہوجائےترک ہو گیا ہے تو یہ طواف اس 

  نساء یا کوئی دوسرا طواف اس سے ترک ہوا ہےیا ناقص انجام  موارد میں اگر طواف

  اس کی تالفی ہوگی۔توہے  پایا

جس کو  بدلہ اور بظاہر اگر صرف طواف وداع کی نیت کی ہے اس طواف نساء 

بال توجہ ترک کیا ہے، حدیث کی رو سے کفایت کرے گا، چنانچہ اسحاق بن عمار نے 

نے فرمایا:اگر خداوند  آپامام جعفر صادق(علیہ السالم) سے روایت کی ہے کہ  حضرت

لوگ اپنے گھروں کو  توعالم نے طواف وداع کے ذریعہ لوگوں پر احسان نہ کیا ہوتا

، باب ١٨٢، ص٢پر حرام ہوتیں (وافی ج واپس لوٹتے اس حال میں کہ ان کی عورتیں ان

سنی بھائیوں  کے بارے میں ہے جن کے یہاں  یہ حکم زیاده تر ظاہراً طواف نساء)اور 

  - ے مقید ہیںکطواف نساء نہیں ہےاور اس کے مقابلہ میں طواف وداع 

اور شیعہ کی نسبت اولویت سے یہ حکم جاری ہے لیکن اس صورت میں کہ 

الزم ہے اور اگر چہ اس  ظاہراً طواف نساء کو خود یا اس کا نائب انجام دے سکتا ہے، 

ومرد ایک دوسرے پر حالل ہیں ۔ یہ طواف نساء میں ، لیکن طواف سے پہلے بھی زن 

نساء دوسرے تمام طوافوں سے بھی کفایت کرتا ہے اس پر کوئی دلیل نہیں ہے مگر یہ 
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کہ اپنے طواف کے نقص کو پورا کرنے کی نیت سے انجام دے کہ طبیعتا یہ طواف 

  ہےنہ طواف وداع۔ ہم مافی الذ

از طواف نساء صحیح طریقہ سے انجام دینے سے ۔ طواف نساء یا نم٣٢مسئلہ 

 تواسنےاس کو ترک کرے شخصپہلے زن وشوہر ایک دوسرے پر حرام ہیں اور جو 

بھی اس پر  اور کلی طور پر جنسی کام اور اس کے مقدمات بھی واجب کیا ہے کوترک

شادی شادی شده ہو کہ معلوم ہے، یا غیر شادی شده ہو کہ اگر بعد میں  حرام ہیں خواه

یا لڑکا، طواف نساء عقد دائم کے ہوحرام ہوگا، یہاں تک کہ اگر طفل خواه لڑکی  توکرے

یہ کہ واجبات عمره اس کے عالوه  ذریعہ جنسی تعلقات کے حالل ہونے کی ضمانت ہے

  مفرده اور حج میں سے ہے۔

لیکن ملحوظ رہے کہ طواف عمره مفرده اور اس کی نماز طواف نساء اور اس 

ے زیاده اہم ہے کہ وه واجب رکنی ہے اور یہ صرف واجب ہے ، اس کے کی نماز س

 ترک سے فقط ترک واجب اس کےرہوگےلیکن  ترک کرنے سے اسی طرح حرام میں

چار کرتا وکے مرتکب ہوگےکہ زن وشوہر سے نزدیکی کے مسئلہ کو مشکل سے د

  ہے۔

نسا  وافنماز ط  جن کی نماز غلط ہے ، بہت بے معنی ہے کہ صرف ایں بر بنا

  - کے پیچھے جائیں کے نائب 

۔ طواف کےدوروں میں جس طرح کافی ہے کہ خود شمار کرے اسی ٣٣مسئلہ 

اعتماد کر سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ قابل بھی دوسرے کے شمار کرنے پر  طرح

صادق سے میں نے  حضرتاطمینان ہو، جیسا کہ صحیحہ سعید اعرج میں ہے کہ 

نے  آپدریافت کیا : کیا طواف میں اپنے ہمراه کے شمار کرنے پر اکتفاء کر سکتے ہیں؟

  طواف، کافی تہذیب اور فقیہ سے منقول ہے) ۶۶فرمایا: ہاں(وسائل الشیعہ، باب 

ہرایک اپنے حکم تو ارے ساتھی دوروں کی گنتی میں شک کریں ۔اگرس٣۴مسئلہ 

اور اگر ہر ایک دوسرے کے بر خالف یقین کرے تو اس   کے مطابق عمل کرےگا 
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صورت میں بھی ہر ایک کو جس بات پر یقین ہے عمل کرے جیسا کہ صحیحہ صفوان 

  طواف، کافی تہذیب اور فقیہ سے منقول ہے) ۶۶میں ہے (وسائل الشیعہ، باب 

لیکن اگر بعض شک اور بعض یقین کریں تو جس نے شک کیا ہے اس کو جس 

کا حکم ہے، لیکن اگر ان  ٣۴ہے ، اعتماد کر سکتا ہے، اس کا حکم مسئلہ  پر اعتماد

اعتماد رکھتا ہےچونکہ ترجیح حاصل نہیں ہے اس کا  ،تمام لوگوں پر جنہیں یقین ہے

نتیجہ اس سے پہلے والےشک پر باقی رہنا ہےاور صرف وہاں سے درست ہوگا کہ 

ٹھ میں شک کرے اور اس کے آ دور میں سات اور  آخریحجر االسود پہنچنے کے بعد 

ٹھ پر یقین ہو کہ یہاں پر نتیجہ اسی آ معتمد افراد میں سے بعض کو سات اور بعض کو 

 بناٹھ کے شک کہ درمیان باقی رہنا ہےاور جیسا کہ گزرا ایسے میں سات پر آ سات اور 

  کرے اور صحیح ہے ۔

ھی جگہ پڑھ ۔ غیر واجب طوافوں کی نمازکو مسجد الحرام میں کسی ب٣۵مسئلہ

مستحبی جو کسی ذریعہ سے تم پر واجب ہوئی ہے اس کا  ز طوافسکتے ہیں، نیز نما

احتیاط کی بنا شدید   یہی ہے، لیکن جو طواف اجاره سے واجب ہوا ہے  ظاہراً حکم بھی 

  کی طرح ہے۔ہ فریض پر

  

  سعی:

سعی ارکان حج وعمره سے ہے، جو طواف اور اس کی نماز کے بعد انجام پاتی 

ترک کرنا حج  عمداً اور اس کا   ، طواف نساء کے عالوه کہ اس میں سعی نہیں ہے ہے

اس کی  تو  اور اگر جہال یا نسیانا ترک کر دے  ونے کا باعث ہےہیا عمره کے باطل 

 ورنہ  ےہ ممعلو وتواور لوٹ سکتا ہو میں ہ مکہ، اگر خود ناضروری ہے تالفی کر

جب تک سعی وحلق یا  ورنہ  اور اس کے بعد حلق یا تقصیر کرے بنائے  نائب  کسی کو

تفصیل سے بیان کیا یں تقصیر انجام نہ پائے احرام سے باہر نہ ہوگا، چنانچہ اس بارے م

  - جائے گا 
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اور سنجیدگی کے سرعت جستجو کی حالت میں انتھک کو شش اورسعی یعنی 

پہاڑوں دو کہ صفا ومروه  اور صرف مقصد یہ نہیں ہے بامقصدکوشش کرنا ہے  ساتھ

حصہ میں  تمہارےکن اور تعب ھصرف ت اس سےاور  کے درمیان سات چکر لگاؤ

اپنے گمشده کی  اراده کے ساتھ اٹل اورمصمم سے خالی اور سستییقینی  ، بلکہ آئے

، گرد وغبار نا اور بعض جگہ اونٹ کی طرح دوڑ لگانا حیران وپریشان دوڑ تالش میں

 تشنہ کا م کی طرح حواء کے پیچھے، ھاجره کی طرح آدمکیا مطلب؟، یعنی ٹنا میں ا

اور یہ دو پہاڑوں کا دامن ہےجو  رہو سرگرداں پانی کی تالش میں  اسماعیل کے لئے 

اور نے حواء کو گم کیا تھا آدمجہاں ہے مرکز  ہے، نیز حواء کی پناہگاه پانی کا قاعدة

  :ناچاہئیے  سے درس حاصل کر دمہمیں آاب 

ما   خود اور اپنے لوگوں کو فراموش کرنے کے بعد گرداب طواف میں ،آدم

غیر حق کو ترک کر کے حق کی تالش میں میں  سے خلوت کی حالت  هللاسوی 

 کہ گم کرنا  سرگرداں تھے ، اب اپنی سعی سے اپنی گمشده بیوی کو تالش کرتے ہیں

زندگی  و سعیہے کہ طواف  درساور تعلیم دیناکرنا بھی تالش اور یہ تھا ی اورتعلیمیوقت

کاراز  کہ یہ بھی اور وه بھی ، لیکن سر طواف کے دو مخلوط چیزوں کی دو نمائش ہیں

  حاشیہ ہے۔ کاراز متن اور سعی

کی طرح صفا سے مروه روانہ ہوتا ہےکہ اپنی  هللاصفی  آدماور یہ مرد ہے جو 

ہے، ہرگز! مروه سے یا عورت کا یہاں پر کوئی کردار نہیں ککھوئی بیوی کو پیدا کرے

: ی مروه میں۔صفاوراه صفا گباکہ مرئہ(عورت)ہے صفا کی طرف روانہ ہے، اب شت

طواف جو رعورت و ایہ صفی ومرئہ: مرد ہیں اورمیں ملتے  آپساور مروه،مرئہ  آدم

ایک دوسرے کی تالش  سرعت کے ساتھ ہیں، اب سعی کے ساتھ آئےگرداب سے  کے

لیکن  دنیا کادرس ہےاور روح و جسم کا اجتماع ہے ،  کہ مدرسہ حج دین اور میں ہیں 

طواف روح میں تن کو بھی فراموش نہ کرو کہ طواف میں چشم سر سے حق میں محو 

ہمیشہ  اذیت نہ پہونچاو اوررکھوکہ ان کو  خیال اور چشم سر سے بندگان حق کا  جاوہو
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اور  فراموش نہ کروروح کو  ان کے لئےسودمندو ہمدرد ومعاون رہو ، نیز سعی تن میں

  رہو ۔ کےطالب راه اس کییہاں پر بھی خدا  اور

ی ا ور اپن سعی میں ہر بار جب کعبہ کے برابر پہونچوہرولہ کرو، اپنی سعی

 تمہاریکی طرف فررا کرو، کہ یہاں پر بھی  هللا "هللامیں اضافہ کرو"ففروا الی سرعت 

سب کا سب  مردکی تالش  عورت یا  تمہاریجستجو، تمہاری، سرعت  تمہاراسعی ، 

  خواہش سے۔ نفسانی حکم خدا سے ہو نہ

ہیں کہ پہال  لیتےسے۔ :مروهسعی کا دوسرا درس ہاجره سے۔ مرئہہم اور اب 

  درس صفا سے : صفی تھا،

ہاجره جنہوں نے اپنے بچہ اسماعیل کے ہمراه خدا کے حکم سےاور ابراہیم کے 

صحرا میں  وگیاه آبت"خشک بے ان البیکم  ہاتھ سے اس تپتے ہوئے درے میں ،"

ه کے ساتھ سکونت اختیار کی اور ان کی امید خدا اور اس کے وعده رحمت پر آاشک و ا

 ہیں اوروں کے سامنے شدت تشنگی سے تڑپ رہے آنکھہے، اس وقت اسماعیل ان کی 

  موت سے کھیل رہے ہیں۔

طرح کی اس وقت حیران وپریشان ہاجره، اس جلتی اور تپتی ہوئی زمین سے ہر 

، پانی  ہوتی ہیں   ناامیدی کے ساتھ، صرف حق کی نوید اور حق کی امید پر اٹھ کھڑی

 دوڑکرجاتی ہیں اور پھر پلٹ کر آجاتی ہیںکی تالش میں کوه صفا ومروه کے درمیان 

اور سب کو اس طرح سے درس دے رہی ہیں ، کہ خدا کے توکل کے معنی بیکاری اور 

نا نہیں ہے ، قیام اور سعی کرنی چایئے ، تاکہ خدا کی رام کرآایک جگہ بیٹھنا اور 

جاری مہ مرضی سے ، خدا کی امید پر حرکت کے پرتو میں۔ تپتے ہوئے پتھر سے چش

 جاری ہو ،  بعض انجینیروں کے مطابق ی چشمہ دائم اور موقت نہیں، بلکہ ہو ، عادی

مقدس پانی   نکافی ہے، لیک تنہا ہی کو سیراب کرنےکے لئے مکہ پورے چشمہزمزم

  اس کو عام نہیں کیا گیا۔نےکی وجہسے  لوده ہو جاآنجاست سے  اورہے
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 دونوں بظاہر ایک دوسرے کی ضد ہیں و سعیمالحظہ کرتے ہیں کہ طواف 

 اس کا کہ رس دیتے ہیںکس طرح د  زندگی کا ہم کو دو پہلو لیکن معنی کے لحاظ سے

کی مصلحت کو مد نظر رکھنا ہے، طواف  هللاخلق ،اور سعی  هللانقطاع الی  ،طواف

خدا کے لئے زیاده سے زیاده جذبہ ایثار وقربانی، اقرار خدا  روحی تشنگی کی جستجو، 

محو اور میں حق  م کے لئے خود اپنا انکار ، سب کے سب سراپا حق مطلق ہے اور ت

ش حیات کو حاصل کرنے کی کوش آبفانی، لیکن سعی میدان عمل میں قدم رکھنا اور 

 ہ دلہت جسمانی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے ، وه بھی اس طرح  کی کرنا ، زندگی

  اور حقیقت تک پہنچ سکو ۔ ممکنکرو تاکہ  آغازسے ی چیز کہ محال جیس

دو رخی حرکت میں مانع ہو  تمہاری" طواف "میں کوئی چیز هللاسیر الی کہ نہ 

ا رمز پانی ہے ک تگ ودو میں کہ جس  کی  کےاسباب و وسائل زندگی ہی مادی  اور نہ

مہاری ، صحراء کی تپش تم کو نا امید کرے ،سب کے سب امید گار ہوں ، کام کی امید ت

تگ ودو امید پر استوار ہوں، نہ صرف امید، کہ کاہلوں کا کام  تمہاریاور     مددگارہو 

  کام کے جس کا نتیجہ معلوم ہے۔ صرفمایوسی کا اور نہ   ہے

سے خدا کے سپرد کیااور خود - پنے طفل تشنہ کام کو عشق۔ امید ھاجره نے ا

کو ناامید نہیں کیا ، بلکہ حق سے  آپئیں ، صحراء کی تپش نے گ وہسعی میں مشغول 

  بنا دیا۔ ممکن کی نظر میں محال کو آپامید نے 

اور مظاہر و  کو  تمام  ظاہری ا ور تمام  مادی اسباب ووسائل آپدرس طواف نے

کے پاس اس طرح بیٹھی  بچہاوراپنے تشنہ جگر      نظر اندازکرنے نہیں دیا  نمونونکو 

، یا پیاس کی شدت میں جائے گا  وں کے سامنے نکلآنکھکی  آپبچے کا دم  ہوں کہ

کی طرح تڑپے، اور غیبی مدد کی امید میں کہ بہشت سے نہر جاری ہوگی  آبماہی بے 

بیٹھی اور اسی طرحبے حس و حرکت یا خود بخود اعجازی طور پر پیاس بجھ جائے گی

  ہوں!
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بچہ جو سعی کے قابل نہیں ہے اس کو عشق اور امید کے سہارےخدا کے  ١نہیں

سعی وکوشش کرنی  سپرد کرنا چاہیئےاور ماں جو حرکت کر سکتی ہے اس کو

  زمزم پھوٹے۔مہ اور توکل وکوشش  سے چش و سعیچاہیئےتا کہ اس عشق 

کر پوری  لے سے و سعیاور یہ خود ایک عمومی اور دائمی سبق ہے کہ طواف 

، روح وجسم،  آخرتتے ہیں کہ اسالم دنیا وآزندگی میں اس کے مختلف جلوے نظر 

 باایمانہے اور دین اور مخلوط پہلوؤں سے عبارتام ، تمو سعیعقل وعشق، توکل 

  امید واراور سنجیده  کوشش کرنے واال بناتا ہے۔   مسلمانوں کو 

پتھر  پر  دو مرحلہ طے کرنے کے بعد بتوں کی جگہکے ه اور ہاجر آدمیہاں پر 

ونائلہ"جو صفا ومروه پر دفن  ہیں اور  افس ایک ایسا درس ملتا ہے : "ا کا مارنے

دوسرے بت بھی صفا ومروه کے درمیان رکھے ہوئے تھے، یہی وجہ ہے کہ بعض 

کی سعی میں دغدغہ وتردید رکھتے ہیں کہ کس طرح طواف  ساده لوح افراد صفا ومروه

ئیں اور سعی کریں لیکن دندان شکن جواب آرمز توحید سے بتوں کی جگہ کی طرف 

بیت او اعتمر الفمن حج  هللامروة من شعائر ی سے پہونچا کہ: " ان الصفا والحی وآسمان

  )  ١۵٨: ٢فال جناح علیہ ان یطوفا بھما"(

موزنشانیوں میں سے ہیں یہ آصفاومروه خدا کی نہایت دقیق اور باریک اور نکتہ 

ره کرے اس نے مع نمائنده حق کے پرچم ہیں ، لہذا جو شخص خدا کے گھر کا حج یا 

 وئی گناه نہیں کیا کہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان بہت زیاده گردش کرےک

نامحرموں کا جگہ پاناشعائر عشق ہونااور  میںکےکوچہ  و سعیبتوں کا  عشق 

درمیان  کہ اسہو تم اپنی راه طے کرو اور کتنا اچھا لھذا کے انجام سے مانع نہیں ہے

 ان کی راه اثبات میںاورفرق  پر بھی قدم رکھو  کے بیگانوںکےلئے واحد ویکتا ذات اس

بعد اثبات"اال  ے اور اس کہےپہلے نفی :"ال الہ "میں توحید کیوں کہ؛ نفی بھی کرو 

  - ہے"هللا
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میں فرمایا: "فال جناح  آیتاگر کہو۔ جیسا کہ گذشتہ میں کہاہے۔ کہ اس 

کا اثباتچہ جائیکہ  ثواب نہ علیہ"کوئی گناه نہیں کہ سعی کرو اور صرف گناه کی نفی ہے

  واجب ہو اور اس سے باالتر کہ رکن ہو؟ 

نص  سے صفا ومروه شعائر کی  تآیاس  قدر کہ یاس کا جواب یہ ہے کہ اس

سارے واجبات شعائر  کیوں کہ؛کافی ہے کہ عظیم ترین واجبات سے ہوں، الہیہ سے ہیں 

  یا ہے۔الہیہ سے نہیں ہیں اور کسی مستحب کو بھی شعائر  نہیں کہاگ

فھو من تقوٰی  هللافرماتا ہے:"ومن یعظم شعائر  ںمی آیتاور پھر دوسری 

القلوب"جو شخص بھی شعائر الہی کی تعظیم کرے ، یہ قلب کی پرہیز گاری کی نشانی 

ہے، لہذا جو شخص  کا فسق کے خالف  قلبکا تقوی  ہے، اور طبیعی طور پر  قلب

 ا س کو ترک کر  ق ہے ، کجا یہ کہصفا ومروه کی تعظیم نہ کرے اس کا قلب فاس

  ایسے میں اس کا قلب اور بڑا فاسق ہے۔ دےتو

  براین جیسا کہ عرض کیا "الجناح"   بنا

مخصوص چیزوں کے بارےمیں ہے ، جیسا کہ روایت میں ہے کہ رسولخدا  

شرط کی کہ اپنے  لہ وسلم)نے عمرة القضا میں مشرکین کے ساتھآعلیہ وا هللا(صلی 

سعی میں تاخیر کی یہاں تک پنی  لیں ، ایک شخص نے ا صفا اور مروه سےاٹھ بتوں کو

سے پوچھا گیافالں شخص نے سعی  حضرتکہ بت واپس الیا گیا ، اس کے بارے میں 

نازل ہوئی ،  آیتکی اور بت صفا ومروه میں واپس الئے گئے ہیں، یہاں پر مذکوره  نہیں

 اور نائلہ نا افس ن نزول یہ ہے کہ  انقل کے مطابق اس کی شا جیسا کہ دوسروں کی

کے   دو بتوں کو کوه صفا ومروه پر دفن کیا گیا تھا اور مشرکین ان کے احترام  می

یا اور مسلمانوں نے اسی گزشتہ گمان کے آسعی کرتے تھے جب اسالم  سے گمان

  نازل ہوئی۔ آیتیہ تو مطابق سعی سے پرہیز کیا 

سامنے ہے کہ طواف اور اس کے بعد سعی اور یہاں پر عمره میں اس کا اثبات 

(باریک  و مشعر(معرفتوں )عرفات ہے کہ: پہلے  اثبات حج میں  دو نفی کے درمیان
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مشاعر حق اور حق یابی، حق خواہی اور حق راہی کی مہاری میں تبینی) کے میدان 

)میؓں آرزؤںء منٰی :( ےکو بھی بہتر پہچاناہے اور اب صحرا تکمیل کی ہے اور باطل

پہلے شیطان کو تیر باران کرتےہو اور اس کے بعد حق کے لئے قربانی دیتے ہو اور 

خر میں آمیں جاتے ہو اور اس کے  اس کے بعد اثبات توحید کی دوسری نمائش : طواف

رکھتےہو  منفی  قدمکہ فرق پراثبات بھی ہے اور نفی بھی خو  د سعی اور  یہ سعی بھی 

دو مرتبہ بتوں اور شیطان کو پسپا میں ہر قدم  نیزیاده قوی ہواثبات اور ز تمہاراتا کہ 

داخلی طاغوت ہے، اس کی بھی  تمہارااندر کا بت ،  تمہارےکرو ، یہ ظاہری بت، لیکن 

صادق کی روایت کے مطابق "مامن بقعۃ  حضرتکہ  سر کوبی سعی کا چوتھا درس ہے

جگہ ہر جگہ سے زیاده خدا کو  یذل فیھا کل جبار عنید"یہ من السعی النہ هللاحب الی 

یہاں   کو ذلیل کرتی ہے جبار ومشرکین اور عناد رکھنے والوں کیوں کہمحبوب ہے 

  تک کہ دوسری روایت کے مطابق "جعل السعی بین الصفا والمروة مذلۃ للجبارین" 

  جباروں کو ذلیل کرنے کے لئے ہے۔سعی کی قرارداد اصولی طور پر 

تم سعی کے سیالب میں جو صفا ومروه کے دامن سےترکیب پاتا ہے، تم اس 

، ہرولہ کے  محرم ہواور  م محر کیوں کہسیالب میں کہ تمام امتیازات سے برہنہ ہو، 

تاکہ اپنی اس   وڑتے ہود بر ارب شتر ہے ، اونٹ کی طرح کعبہ کے  ن وہاک کہ ذریعہ

جو کچھ اپنے سے زیاده  اور سکو کرصاف حرکت کے ذریعہ اپنے داغ اور دھبوں کو

جس  ۔ وه بار کم ہو جائےاور گم ہو جائے تاکہوه سب گر جائےخود پر بار کر رکھا ہے 

اری ہتشخص اور تم تمہاراامتیازات ختم ہو جائیں ،  تمہارےپلٹ سکو ،  میں ہواس سے

ریاست  تمہاریی ، اللہ آیۃ تمہاریجارت ، تبنیادی  تمہاریاور   استقامت ختم ہو جائے 

اور ہر وه چیز جس کو اب تک خود سے وابستہ کر رکھا ہے اب ایک ساتھ ختم ہو 

جائے ان اندرونی بتوں کو ظاہری بتوں کی طرح پائمال کرو اور اسی طرح اپنی سعی 

میں ہر طرح کے خس وخاشاک سے  سے لبریز راه صفا خلوص وجاری رکھو ، لیکن 

اور خدا راہی نیزخدا خوا ہی  د راہی سے عاریہر طرح کی خود خواہی اور خو پاک 

  ۔  راه میں قدم رکھو سے پر
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سات بار ہے تاکہ  اور یہ بھی طواف اور شیطان کو تیر باران کرنے کی طرح

و کہ اخالق رذیلہ: دکو اپنے اوپر بند کر سات بار سعی سے جہنم کے سات روازوں

تین - دو دو  - کہ ایک ایک  الوںسامراج اور استحصال کرنے و شیطان ۔ گائے۔درنده ۔یا 

اور ہر شیطان اور شیطان راه اور شیطان  سات ہوتے ہیں  کو مفلوج کر سکو  تین 

کے عمل کو باطل کر  اندر یا باہر کہیں نہ کہیں سے اثر گزار ہے  تمہارےجوخواہی 

  سکو۔

ابراہیم کے  حضرتروایت میں ہے کہ شیطان ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان 

روڑے کے اس کو خود سے دور د اس طرح  اس کے سامنے بھی  آپ  روبرو ہوا

پر کان لگائے ہوئے ہیں اور روایت میں یہ  سعی کرنے والوں کہ یہاں پر شیاطینردیا ک

  بھی ہے کہ یہاں پر شیاطین اترتے ہیں۔

کی نسبت اپنے عشق اور ایثارو قربانی کا اظہار  کی مالقات تم نے طواف میں 

طواف کے پہلو میں، صفا ومروه کے درمیان جوار کعبہ میں  تمہارےشیاطین  طبعاً کیا، 

اثبات کو ناقص کر  تمہارےان کو کوئی موقع ہاتھ لگے اور وه  کہ  تم تک پہنچتے ہیں

نفی اور  سکیں، اب طواف اور نماز طواف کےبعد ان کے جتھہ میں جاؤ تاکہ ان کی

ئیں تم ان کے آپیچھے  تمہارےکے کہ وه  یں سات بارقبل اسنہکر سکو ایک بار  پامال 

ونائلہ دو مرده  افس ۔ ا١ل کرو :ما کے تین اقالیم کو سات بار پات تعاقب میں جاؤ، شیطن

۔ ٣شکار کرنا چاہتے ہیں      تمہارا۔ شیاطین زنده جو اس درمیان ٢دفن شده بت     

خود راہی اندر کے شیاطین غرور وانا پرستی ، خود خواہی وجبروتیت،  تمہارے

داخلی شیاطین کو خود  ے ل کرو کہ ہرولہ کے ذریعہ اپنما  ضاللت سب کو پا اپنیاور

فطرت  تمہاریاور خود ستائی جو  پسندیل کرسکتے ہو، خود ما  سے بہتر دوراور پا

جانبہ حرکت سے ختم ہو جائے کہ پہلے سے اس کے کل   کوہمہ ثانوی بن چکی ہے اس

کہ صفا ومروه کے شیطان زاد عالقہ میں اس عظیم  پرزے کو ڈھیال کر چکے ہو تا

،   صفا ومروه  کیوں کہاتھ اس سے چھٹکارا مل سکے ، سانی کےسآزیر اثرحرکت کے

اور  - مردانگی - اور حواء کا مروه ہونا یہی ہے کہ بکمال صفا ومروت کا صفا صفی آدم
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یں ، دل کراماپاور شیطنت کا صفایا اور ان کو  مردوں کی طرح عورتیں بھی ، شیاطین

رمق تک ان پر اپنی گرفت رکھواور اس کے بعد تقصیر کرو ، اس سے  آخریی ان ک

خود اور خودی سے کم کیا ہے ، نہ تنہا دوسروں کو، خارجی شیاطین  تم نے کنایہ کہ

تقصیر کم کرنا ہےاور  کیونکہ اور یہ بہت زیاده اہم ہے کو بھیکو بلکہ داخلی شیاطین 

  نکنا ہےجو تقصیر سے باالتر ہے۔حلق جڑ سےاکھاڑ پھی

وڑتے ہو  اور اس سعی میں دو دیہاں پر گرداب اور جرگہ شیاطین میں سات بار 

پیچھے لگے ہوئے ہیں ان سے فرار کرتے ہو      تمہارے۔ جو شیاطین ١کام کرتے ہو، :  

 کا پیچھا  ن ا خواہاں ہوتےہیں تم پر حملہ کرنے کے  کعبہ کے جوار میں ۔ جو شیاطین٢

، حرکت اور جرگہ نبرد  دو طریقہ سے ہے ، دو طرفہ حرکت ہے ، شیطان کو کر و

بھی، جو شیطان کعبہ کی  رکرنے کا ذریعہ شکار کرنے کی نمائش اور شیطان سے فرا

میدان  کہ تمزاد نہ چھوڑو ، یہ نہ سوچوآ کمین میں بیٹھا ہے ، اس کو  تمہارےجوار میں 

ا س میں رمق باقی ہے، یہاں  خود بینی میں بالکل سے مرده اور بیجان ہو گیا ہے ، ابھی

رمق  ہی ل کرو تاکہ اس میں بالکل ما پر منٰی کے تیر باران کے بعد اس کو خوب پا

گیا ہے یہاں اس کا پیچھا کرو، اس کو گ  باقی نہ ره جائے اور جو میدان تیر سے بھا

خود پیغمبر گرامی  کیوں کہیہاں شیطان اور شیطنت کی قبر ہے،  کہ یوں؛ک لت نہ دو مہ

پر ہر متکبر اور ظالم اسالم نے فرمایا: یہ زمین کا وه مبارک ترین حصہ ہے جہاں 

  رسوا اور ذلیل ہوتا ہے۔

اور ال محدود براه راستدرس لیتے ہیں کہ سراپا ں خر میں سعی سے پانچواآاور 

ہے کہ  حرکتاور بے نہایت والمحدود ،چکر کاٹنے والی طواف  ہے اور  متناہی حرکت

سعی کا کچھ حصہ عورت اور پانی کی دستیابی کے لئے ، طواف میں ایک گمشد دنیا 

اور طواف خدا کی جانب حرکت ہے جس میں کوئی   ہےمروہاس کی انتہا ہے اور 

 استہب ایک خدا خونہیں ہے اور ال محدود ہے، لیکن سعی خود اپنی جان و سو سمت

  ہے۔حرکت محدود  طبعاً 
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سعی کا اختتام مروه: مرئہ ۔ زن پر ہوتا ہے کہ مرد عورت کی جانب اور عورت 

عورت دنیا  کیوں کہ؛ اور بس بھی گرچہ مرد کی جانب لیکن انجام کار خود اپنی جانب

و ہے چونکہ خدا خواه اور د کا واضح نمونہ ہے ،لیکن یہ سعی اگر چہ یہ دنیا کی تگ و

   - ہے آخرته ہے خود خدا را

لیکن طواف کا اختتام حجر االسود پر ہوتا ہے جو نمائنده دست خدا ہے ، خدا سے 

کوئی انجام اور اختتام بھی نہیں  ا وانا الیہ راجعون"جس ک� اور خدا پر اختتام "انا  آغاز

کیا وہیں پر اپنے دور کو ختم کرو گے ، لیکن ہمیشہ  آغازہے ، صرف جہاں سے 

حق کے گرد  کہاسےری میں رہو ، اپنے اور دوسروں کے گرد حرکت کروحرکت دو

  لمحہ حیات تک یہ حرکت قائم رہے۔ آخریو اور دحرکت سے تبدیل کر

  

  نہیں: بھی حلق یا تقصیر یا کچھ

نےمیں تمہیں  کر چھوٹا یا بال  نے عمره مفرده کی سعی کے بعد  سر مونڈا

حج  لیکن  لیکن سر تراشی بہترہےاور عمره تمتع میں صرف تقصیر ہے ہے،  اختیار

  کی سعی کے بعد نہ حلق ہے اور نہ تقصیر ہے ۔

اصلی ذات سے نہیں  تمہاریتقصیر اس بات کی عالمت ہے کہ جس کا تعلق 

ہے اور یہ کام تم خود سے جدا ردیاخود سے دور ک تم نےزائد بر ذات ہیں اس کو اورہے

  لت احرام میں خود سے دور کرنے کے بعد انجام دیتےہیں ۔بیگانوں کو حا

زاد کر کے آبال سے خود کو ا اممل نمونہ ہے: سر کے تمککام ماور حلق اس کا 

ہے ، ان بالوں کوخود سے دور کر کے خود اور کاسبب کہ خود زینت اور شخصیت 

ل ما ین کو پاط، شیاہے درست سعی کی تم نے سکو کہ ثابت  ، تاکہ یہکردو خودی کوگم 

ل کیا  اور خود ما پاکو  بتون سارے ا ور خارجی، ظاہری اور باطنی کیا ہے ، داخلی

کے بعد کی سعی  رہے ہو  اور اگر  حج آسے دور کیا ہے اور اب احرام سے باہر 
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تقصیر نہیں ہے تو اس وجہ سے نہیں کہ منٰی میں کامل طریقہ سےحلق یا تقصیر کر 

  ہو۔رہے آاحرام سے باہر   کرنے کے بعد  باران اور قربانی چکے ہو ، کہ شیطانکو تیر

  اور اب سعی وتقصیر کے فقہی احکام :

اور  رکن ہے، عمره مفرده، عمره تمتع، حج تمتع وقران وافراد پر سعی تین جگہ

اور ان کے درمیان اختالف صرف سعی  ےان موارد میں یکساں ہطواف  طرح  اسی 

تم کو اختیار  ره مفرده میں حلق وتقصیر کے درمیانوظیفہ میں ہے کہ عم کےکے بعد

ہے کہ حلق کرو یا تقصیراور اس کے بعد طواف اور اس کی نماز اور عمره تمتع میں 

اور نہ تقصیراور اس کے بعد  ہے صرف تقصیر ہے اور بس اور حج تمتع میں نہ حلق

  طواف نساء اور اس کی نماز۔

سعی  اس میں کہمیں  نساء  ے نہ طوافہره میں سعی عم صرف طواف حج و

 تو اور سعی  ہےاس کا طواف خود زن وشوہر کی حلیت کےلئے کیوں کہ؛ہے نہیں 

  کس لئے۔ سعی دوباره کر چکا ہے پھر  ہیپہلے

  سعی میں صرف چار چیزیں واجب ہیں :

۔ حج یا ۴۔ مروه پر اختتام           ٣    آغاز۔ صفا سے ٢۔ سات مرتبہ پھرنا     ١

  کی نیتعمره کے لئے سعی    

  اور اب چندمسائل: 

سے جو بات پتہ چلتی ہے وه یہ ہے   اور روایات آیات سعی سے متعلق ۔ ١مسئلہ

حد دو پہاڑیوں صفا اور مروه کے درمیان ہے، نہ ان دونوں پہاڑیوں کی  کہ اس کی

"علیھا"ان کے اوپر اور ہےنہ طواف کرنے کے در میانبلندی پر کہ"ان یطوف بھما"کہ 

روایت میں ہے کہ "السعی بین الصفا والمروة فریضۃ "سعی صفا ومروه کے درمیان 

ان  اوپر می برایں ان دونوں کے در بنامیں ہے ،  قرآنایک حتمی واجب ہےجس کا ذکر 

دو آہنی طول اس کاجانا ہرگز واجب نہیں ہے صرف اس صاف سطح میں کہ اس وقت 
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کرو از غآسے کافی ہے کہ صفا ومروه کی بلندی کی ابتداء سیڑھیکے برابر ہے اور یہ

اور  آغازوک  کو اس کی  ن پشت یا  پیرکی  کہنا واجب نہیں ہے اور  بلندی کے اوپر جا

 اور احتیاط کرنے والوں کرو ں پتھر سے چسپا آخریہر دور میں پہاڑ کے کےانجام 

یا رسول خدا بھی جب کبھی اونٹ پر سوار ہو کر سعی کرتے سے پوچھنا چاہیئے کہ ک

احتیاط پر عمل کریں؟ یا اونٹ کو  تمہاریکہ ہر بار اونٹ سے اترتے تھے تا  اورتھے

کی  سے یا پیچھے سےاپنے پیروں کو ان دونوں پہاڑیوں آگےمجبور کرتے تھے کہ 

کیسا  یہ ھوں میں ہے ت کے ہا آپختیار پھراس کاا ایکرے ، نسے چسپا آخری بلندی 

  کرتے ہیں ۔ فیصلہ

ہے کہ سوار کے لئے  دو پہاڑیوں کے نیچے ئی بعض روایات میں تصریح ہو

)اور شاید یہ اوپر جانے کے استحباب سےکفایت کرے کہ توانا ١( نا کافی ہے سعی کر

اور پیاده افراد کے لئے مستحب ہے جیسا کہ بعض روایت میں جہاں مستحبات سعی کا 

  ھنےکے لئے مستحب جانا گیا ہے۔یکے بقدر اوپر جانا کعبہ کو دت کایک قام ذکر ہے

اور اب جب کہ کعبہ کو اس کے نیچے سےدیکھا جا سکتا ہے اوپر جانا مستحب 

  بھی نہیں ہے واجب ہونا تو دور کی بات ہے

موسٰی بن  حضرت)جیسا کہ صحیح عبد الرحمن بن حجاج میں ہے کہ ١(

یں نے پوچھا:ان عورتوں کے بارے میں جو اونٹ یا کسیماور جعفر(علیہما السالم) سےم

سواری پر سوار ہوکر صفا اور مروه کا  کے درمیان طواف کرتی ہیں کیا کافی ہے کہ 

کوه صفا یا مروه نیچے کھڑی ہوں ؟ فرمایا: ہاں اس طرح سے کہ کعبہ کو دیکھیں 

  سعی) ١٧(وسائل باب 

ے سعی ان دو پہاڑیوں کے درمیا ہو اور روایت کی رو سے واجب ہ آیت۔ ٢مسئلہ

کہ اگر اس درمیان مسجد الحرام میں داخل ہو یا س اکے طرف مقابل میدان میں چال 

  جائے وه حصہ سعی شمار نہ ہوگا  اور الزم ہے اس کی تالفی کی جائے۔
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۔ سعی کے سات دور ہونے کے معنی یہ ہیں کہ صفا سے مروه تک ایک ٣مسئلہ

براین چار بار صفا ست مروه  بنابھی ایک دور شمار ہوگا، دور اور مروه سے صفا تک

  اور تین بار مروه سے صفا جائےا ور ساتواں دور مروه پر ختم ہوگا۔

۔ واجب ہے سعی صفا سے شروع اور مروه پر ختم ہوتیہے ، چنانچہ خدا ۴مسئلہ

وایت "اور رهللانے بھی صفا کو مروه پر مقدم رکھا ہے "ان الصفا والمروة من شعا ئر 

کیا ہے ، اور اگر اس کے بر  آغازکرو جہاں سے خدا نے  آغازسے  وہاںمیں ہے کہ 

خر تک پہنچایا باطل ہے، اور اگر صفا میں متوجہ ہوئے وہیں پر تجدید آعکس کیا اور ا

نیت کرو اور سات مرتبہ سعی کرو، اور اگر مروه سے شروع کیا اور مروه یا صفا پر 

ٹھ ہوتے ہں ، باطل ہے، خالصہ الزم ہے سات دورکہ صفا سے نیت آختم کیا کہ سات یا ا

مروه سے شروع کرو  سہواً یا  عمداً کر کے شروع کرو اور مروه پر ختم کرو، کہ اگر 

باطل ہے، اور جس وقت متوجہ ہو الزم ہےصفا سے اس کی تجدید کرو اور گزشتہ نیت 

  اور ترتی سے جو کچھ انجام دیا ہے باطل ہے۔

ر اس کی نیت صفا سے سعی تھی لیکن اشتباہا مروه سے شروع کیا ۔ اگ۵مسئلہ

یہاں بھی اس کی سعی باطل ہے،اور الزم ہے تجدید کرےلیکن اگر نیت اشتباہا مروه 

صحیح ہے اگر چہ  ظاہراً سے تھی لیکن شروع صفا سے کیا اور مروه پر ختم کیا 

  احتیاطا تجدید کرے۔

ہے ، لہذا اگر  ا ایک واجب رکن ک عمره رواحج ی سع ۔ عرض کیا کہ۶مسئلہ

اس کا عمره توترک ہو یا ناقص انجام پائے یہاں تک کہ تالفی کا وقت گزر جائے  عمداً 

، البتہ تمام حج  نا الزم ہے وقت اس کا اعاده کر دوسرے سال آئندهباطل ہے اور الزم ہے

ترک نہ صرف سعی کو، لیکن اگر نادانی یا فراموشی کی وجہ سے اس کو   یا عمره

خود انجام دے ورنہ نائب اختیار کرے اور  امکانبصورت تو ے یا ناقص انجام دےدکر

  کافی ہے۔
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ہیں ، لیکن سعی جس  طواف کی طرح ،اور سعی میں صحت نیابت کے موارد

طواف کی بعض ہی میں نہ حدث وخبث سے طہارت شرط ہے نہ ستر عورتین اور نہ 

 مکہاس میں منحصر ہے کہ یا خود فی الوقت  یتوان نا اس کی طبعاً دوسری شرطیں ، 

میں ہے تو اس طرح سے کہ مسکتا ہے ، یا اگر آ نہیں ہے اور واپس بھی نہیں  بھی میں

کسی صورت خود سعی انجام دے سکتا ہے اور نہ  اصالً بیہوش اور بے حال ہے  کہ نہ 

ے اس کے میں ہ مکہکوئی دوسرا اس کو سعی کرا سکتا ہے  اور یہاں پر اگر جب تک 

  ۔بناناالزم ہے بہبودی کی امید نہیں ہے  اس کے لئے نائب 

  ۔٧مسئلہ

 بہت بعید ہےدےاگر چہ یہ فہ کرااپنی سعی میں اض عمداً اگر ایک یا چند دور کا 

، لیکن اگر زیادتی نا واجب ہےاس کی سعی باطل ہے اور  سات دور پھر سے بجا التو

ات دور کو س س توا نہ ہو چنانچہ سہو یا نسیان یا مسئلہ سے ناواقفیت کا نتیجہ ہو ا عمد

مل مکاور بہتر یہ ہے کہ چوده دورے   ہے اور باقی کو لغو جانے کر سکتاسعی حساب 

کرے کہ اس میں سے نصف کو سعی اور باقی کو لغو جانےاوربظاہر یہاں پر جاہل 

  گار ہے۔گنہ چہ مقصر قاصرا ور مقصرد ونوں یکساں ہیں اگر 

  ۔٨مسئلہ

ہو تو بھی سعی باطل ہو یا کمتر کی نیت سے ا سات دورسے کم بھی اگر عمد

تھوڑا سا کم کر دیا ہے، اگر ابھی  عمداً ات دور کی نیت کی تھی اور اب ہے، اور اگرس

بقیہ کو انجام دے ورنہ الزم ہے پھر سے  توصورت سعی درھم برھم نہیں ہوئی ہے

  دے۔ سات دور انجام

۔ سعی کو ناقص چھوڑنا حرام ہے مگر اس صورت میں کہ کار واجب یا ٩مسئلہ

جائےجیسا کہ طواف میں گزرا،لیکن یہاں پر نصف آپیش  کام اسی نوع کا کوئی مستحبی

سے گزرنا الزم نہیں ہے جہاں پر کسی عذر کی وجہ سے سعی کو ناقص چھوڑ دیا 

  ل کرے ۔عذر بر طرف ہونے کے بعد وہیں سے اس کی تکمی
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اور اگر  ایک اونٹ تو جنسی عمل انجام دے عمداً ۔ اگر تقسیر سے پہلے ١٠مسئلہ

پر  یں اس ، لیکن ال علمی کی صورت م   دےگا ایک گوسفند کفاره توعورت کو چومے

کے مطابق اس  کچھ بھی نہیں ہے ،جیسا کہ صحیحہ ابن عمار میں کافی اور فقیہ کی نقل

  کان عالما او ان ان جاالفال شئی علیہ "حوالہ سے تصریح ہے کہ "ا ان 

مام روایات "اتیان النساء قبل التقصیر"سے بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ کفاره تاور 

اگر سعی کے ضمن میں یا اس سے پہلے  طبعاً )اور ٢حالت عمد سے مخصوص ہے (

حکم اولویت کے  یہ تو یا طواف کے ضمن میں یا اس سے پہلے یہ عمل انجام پائے

  ابت ہےساتھ ث

جس نے تقصیر ں کے بارے میکرنے والے تمتع حج  ادق سے اسص  حضرت۔  ١٢٠، باب ١٣٣، ص٨)وافی ج١(

ایک اونٹ کفاره ہے اور اگر نادانستہ کیا تومیں نے پوچھا: فرمایا:اگر دانستہ ایسا کیاہے،انجام دیا ہے عمل جنسی پہلےسے 

  نہیں ہے بھی اس پر کچھ تو ہے

سے پوچھا : میرے اعمال تمام ہو چکے تھےاور  حضرتنآےروایت میں ہے کہ ایک شخص ن ی کی۔ جیسا کہ کاف٢   

تقصیر سے پہلے میں اپنی بیوی سے ہمبستر ہوا؟ فرمایا: ایک اونٹ کفاره ہے ، میں نے دریافت کیا: جب میں نے یہ اراده کیا 

اپنے دانتوں سے اپنے تواس  نے اس پر غالب ہوا اس نے اجتناب کیا اور جب میں اور نے بھی تقصیر نہیں کیا تھا  بیوی میری

تھا یا تجھ پر ایک اونٹ ہے اور اس پر کچھ  ے ؟ فرمایا:خدا اس پر رحم کرے تجھ سے زیاده دانا تھییتھوڑے سے بال کتر دئ

سے کہ جنسی عمل تقصیر  مجھانہیں ہے اور واضح ہے کہ یہ مرد حکم کو جانتا اجتناب سےیہ سکم سے کم اپنی بیوی کے 

  پہلے حرام ہے۔

   

میں چھ دور انجام دیا اور گمان کیا کہ سات دور ہے  کی حالت سعی لیکن

جنسی عمل انجام دیا، یہاں پر باوجودیکہ کہ تعمد درکار نہیں ہے جس ر کےتقصیر کاور

کے طور پر ایک گائے  احتیاط واجب تو وقت سمجھے کہ اس کی سعی تمام نہ تھی

تمام کرے ، جیسا کہ ابن مسکان کی روایت میں اس بات کی کفاره دےاور اپنی سعی کو 

تصریح ہے ، اگر چہ یہ روایت سند کے لحاظ سے ضعیف ہے لیکن چونکہ فقہاء کے 

کیوں ؛  قابل قبول ہے توایک گروه نے اس پر عمل کیا اور کوئی معارض بھی نہیں ہے

کہ  ہے پہلےصحیحہ معاویہ بن عمار وغیره جنسی عمل کے حوالہ سےتقصیر سے  کہ

فرض کرنےکی  تقصیر کے عالوه سارے عمل بجا السکتا ہے اور یہ روایت  تقصیر 
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اس کا مورد اتمام سعی سے پہلے ہے اور انجام کار کم سے کم احتیاط صور ت   میں 

  واجب کا مورد ہے۔

اس جنسی عمل کا کفاره سارے اعمال کے  عمدا کرنے کی صورت میں برایں بنا

، لیکن اگر تکمیل سعی سے پہلے  صورت   پہلے ایک اونٹ ہے بعد اور تقصیر سے 

گوسفند ہے ، لیکن اگر مسئلہ سے نا تو ایک  میں یا فراموشی کی صورت غلطی ہو

غلط فہمی  کہ اس روایت کامورد صرف کیوں کچھ نہیں ہے ظاہراً پر ہو  بناواقفیت کی 

برخالف قاعده  میں ا نہ  کرنے کی صورتعمد   اور کلی طور پر چونکہ کفاره   ہے

سعی کو کم انجام اس نے غلط فہمی کی وجہ سے ہے اس مورد سے مخصوص ہوگا کہ

میں یہ حکم  کے عالوه   سعی   صورت میں، یا  غلطی نہ کر نےکی  دیا ہے، لیکن

  جاری نہیں ہے۔

نہیں  کی شرط صحتاس کی  ۔ سعی میں حدث اور نجاست سے طہارت١١مسئلہ

بدن یا اس کا لباس بھی متنجس ہو اس کی  ہو کہ کہ اگر وضو یا غسل کے بغیر   ہے 

کہ   صرف واجبات احرام میں سے ایک واجب کیوں کہ اس نے سعی درست ہے

علی االحوط ترک کیا ہے، اگر  کوعلی االقوٰی اور طہارت بدن ہے کوطہارت لباس ہے

 کی احتیاط واجب نہیں ہے ،لیکن کوئی دلیل نہیں ہے اور اس  ظاہری بدن پر ت چہ طہار

  کہ محرم بھی نہیں ہے، یہ اشکال بھی بے مورد ہے۔ سعی میںحج کی 

شرط صحت نہیں ہے ) پے در پے بجا النا  ( سعی میں موالت ظاہراً ۔ ١٢مسئلہ

سعی کی ہے نہ یہ کہ اس وقت ایک سعی کہ اس نے کہیں یہ  لیکن اس طرح سے ہو کہ 

 طبعاً کام کے پیچھے جائےاور اس طرح سے کہ اور ی اور اس کے بعد کس بجا الئے

سعی نہیں کی ،لیکن اگر تھک گیا تو اس درمیان استراحت کر سکتا  عرف کی نظر میں

یہ  اور  ہرےہے بلکہ اخبار کی رو سے مستحب ہےصفا اور مروه میں تھوڑی دیر ٹھ

کر  راه کے درمیان ہے کہ خستگی  یا کسی بھی ضرورت کے وقت فاصلہ صرف 

کرے لیکن کوه ک  اپنی سعی کو تر ہی سکتا ہے اور بالعذر نہ استراحت کرے اور نہ

تھوڑی دیر ٹھہر سکتا ہے بلکہ مستحب ہے یہاں تک کہ طول بھی  میںصفا اور مروه 
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جائے بلکہ   دے سکتا ہے، نہ یہ کہ صفا ومروه سےبال وجہ اس طرف اورا س طرف 

  صرف ان دو پہاڑیوں پر

سوچ کر کہ سات  اور یہبارے میں جس نے چھ بار سعی کی  ۔ ایک شخص کے١

یا کہ اس کی سعی آاور عورتوں سے ہمبستر ہوا اور بعد میں یاد  کر لی  ر صیبار ہے تق

  نے فرمایا: ایک گائے کفاره دے اور اپنی سعی کو بھی تمام کرے۔ آپناقص تھی؟ 

سعی کو طواف کے بعد فاصلہ سے انجام نہ دے   کے بغیر عذر کسی۔١٣مسئلہ 

)تاخیر میں ڈال سکتا ہے ٢) یا گرمی کو کم کرنے کےلئے(١رفع خستگی( ظاہراً لیکن 

اس کے عمل کی  ظاہراً میں تاخیر کرنا بر خالف احتیاط ہےگر چہ  عذر اسلیکن بال

  تا۔آصحت پر کوئی حرف نہیں 

؟ ےتاخیر کر سکتا ہ۔ جیسا کہ صحیحہ محمد بن مسلم میں ہے اس مرد کے بارے میں جس نے طواف کیا اور تھک ١

      فرمایا: ہاں ! 

جس کو لو  سوال کیا صادق(علیہ السالم) سے کہ میں نے  اس شخص کے بارے میں حضرتمیں  ۔ روایت ابن سنان٢

کبھی سعی  بھی عی کو تاخیر میں ڈال دیا َ فرمایا: کوئی حرج نہیں میں خودلگ گئی ہے اور اس نے طواف خانہ کعبہ کیا اور س

  ، طواف)٦٠میں تاخیر کرتا ہوں (وسائل باب

۔ سعی کے دوروں میں شک کا حکم طواف میں شک کے مانند ہے لیکن �١مسئلہ

الت عرفی نہیں ہے ، شک کی صورت میں اس قدر فکر کرے کہ یا اچونکہ یہاں سو

صورت ختم ہو جائے نہ یہ کہ صرف شک  سعی کییا کلی طور پر ہو جائےمایوس 

  ہونے سے اس کو ترک کر دے اور پھر سے انجام دے۔

بطور معمولی کافی ہے، جیسا کہ طواف میں  طبعاً مد آرفت و سعی میں۔١۵مسئلہ

کی طرح حرکت کرو کہ  ہ ممجس کے کہ گاڑی ہندسیاس قدر احتیاط اور دقت  نہ گزرا

طرف پھیرنے کا حق نہ ہو اور نہ اس  اور اسنے اور اس طرف سر وگردن کو ہال

طرح غیر منظم بچوں کی طرح کبھی روبرو اور کبھی پشت سر سے راستہ چلو، نہ یہ 

مد صفا سے آاور نہ وه، روایت میں جو بات مذکور ہے وه یہ ہے کہ سات مرتبہ رفت و

  شروع اورمروه  پر ختم کرو اور بس!
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نے اس بیچ سے بہت ساری چیزیں  تراش لی ہیں لیکن ملک حج کے تاجروں 

اور حاجیوں کو اپنے خود ساختہ پیرایوں سے سر گرداں کر کے رکھ دیا ہے، کہ 

کو انجام دیں ، ایسا ہر گز نہیں ہے ، تم جس طرح  و سعیکی طرح طواف   مہ مجس

گھر سے بازار یا دوسرے کام کے لئے نکلتے ہو ، کبھی راه میں تھکن محسوس کرتے 

بات بھی کرتے ہو،  اورہو کچھ کھاتے اور پیتے بھی ہو ، کسی سے ملتے جلتے بھی ہو

 میں مسافت  یہ ہے کہ سعی صرف   کافی ہے فرق  تو  اگر اسی طرح سعی بھی کرو

  ر ہے اور مستحب موکد ہے کہ ذکر خدا میں مشغول رہو۔تکرا طے کرنا سات بار اور

یا اپنے گرد گھوم جاؤیا بھیڑ کی وجہ بنابر ایں اگر دھکا کھا کر دور چلے جاؤ

بڑھ جاؤتو کوئی  آگےکی طرف۔ تھوڑا سا غیر اختیاری طور پر   طوافسے ۔  حالت 

نہیں پہنچتااور تالفی کی  بھی سعی کو کوئی نقصان تمہاری نیز حرج نہیں ہے 

ضرورت نہیں ہے، مگر اس صورت میں کہ ہرولہ کو دوسبز عالمتوں کے درمیان 

پیچھے پلٹو کہ ت بھی طے کر جاؤ، یہاں پر مستحب ہے فسااور کچھ مو دفراموش کر

جو قابل مالحظہ بھی  اور فراموش شده مستحب کی تالفی کرو ، نہ یہ کہ اگر چند قدم

روایت  کیوں کہاور اس کی تالفی کرو آؤپشت سے چلے گئے حتما واپس  مثالً نہیں ہے 

ثم ذکر فال   ہ و کل علی بعضہ سعیٰ ممیں ہے"من سہی عن السعی حتی حتی یصیر من ال

 شخصان الذی یجب فیہ السعی" جو ملکالی ال قہقری یصرف وجھہ منحرفا  ولکن یرجع

کو طے  سعیاپنی جگہ۔سہو وغفلت کرے یہاں تک کہ بعض یا تمام حدود سعی سے ۔ 

کر لیا اس کی تالفی کےلئے جائے اور پلٹے نہیں ،  بلکہ اپنے پیچھے جہاں سے الزم 

  کرے اور خود کو پہنچائے ۔ہے سعی 

تمام یا بعض  وه بھیمیں کے باہر تالفی کے بارے  یسعحدود  اصوالً یہ حدیث 

وه ، سے  کجروی دو رخ سے چند قدم مقام سعی میں ت کے حوالے سے ہے کہفسام

 اصالً ور بھیڑ کی وجہ سے ، اس حالت کے ساتھ کہ دو رخ سے ا اختیاربھی بال 

سات بار صفا اور مروه کے  کہ اس نے کہیں یہ عرفاً ناسازگار ہے، اہم یہ ہے کہ 

کی طرح حرکت کرنا، اس طرح کے خود  ہممجس ہندسی، نہ  ہے درمیان راه پیمائی کی
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 یا، دھکے کھانا یاآیا اچھا آجو بھی پیش   کے تالطم خیزدریا میں ڈال دیا سعی کو 

اور کسی بھی طرح کی افتاد   گے پیچھے ہوناآنا ، دائیں یا بائیں ہونا ، آیڑھے ترچھے ٹ

سعی میں کوئی حرج نہیں  تمہاریپڑنا اس تالطم خیز بھیڑ کا اجتناب ناپذیر نتیجہ ہے وه 

نی انجینیرنگ کی جگہ کوشش کرو روحی انجینیر بنو، کہ شناخت جسما ہے ، صرف 

ل کرو ، ما  کو خوب پاشیاطین اور بصیرت کے ذریعہ کوشش کرو ظاہری اور باطنی 

مشین رویوں کو جو روح سعی کے قابل ہیں اور تم کو ایک پئے کوشش کرو سعی کے 

سعی  مہاریتکی طرح حرکت دیتے ہیں ان کو اپنے سے دور کرو اور بس تا کہ 

  ۔نسناس اور خناس ہو نہسعی"ناس" 

اور صفا اور مروه کا پتہ معلوم ہو اس کے عالوه سعی صرف  تمہیں۔ ١٦مسئلہ 

ن نہیں ہو کہ ڈرائیور یمش تم کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیںوه طواف کرنے والے کی 

 سیدھےکے بغیر نہ چل سکو طواف اور اس کی نماز کے بعد زاویہ حج االسود سے 

حصہ کہ بلند پہاڑ ہے صفا اور اس سے کم بلند  هہو، و جکی طرف مسجد سے خار سعی

 کیوں کہصفا کو مروه سے بلند تراور بر تر ہونا بھی چاہیئے  طبعاً حصہ مروه ہے ، کہ 

  ۔"الرجال قوامون علی النساء"

۔سعی میں نیت تمام اعمال حج وعمره کی طرح ہے کہ یہ نظر میں �١مسئلہ

عمره کےلئے یا حج کے لئےہے اپنے لئے ہے یا نیابتی انجام دے رکھے کہ یہ سعی 

خود یہ مشغولیت تعیین  تو رہا ہے لیکن اگر مشغول اعمال عمره مفرده یا تمتع یا حج ہے

ہے اور تعیین نیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے صرف اس قدر الزم ہے کہ توجہ رکھے 

  اور یہی کافی ہے۔ کہ سعی کر رہا ہے نہ تفریح

رام اور رفع خستگی آ۔ اس بات میں کہ صفا اور مروه میں استراحت و ١٨مسئلہ

رسول  کہکوئی شک نہیں ہے جیسا کہ روایت میں ہے ،یا ہر توقف جائز ہے

اور دعا پڑھتے تھے لیکن کیا صفا  قرآن)دونوں جگہ توقف فرماتے تھے اور خدا(

ہ چلتا ہے کہ کلی کر سکتا ہے، بعض روایات سے پتتوقف اور مروه کے درمیان بھی 

صادق  حضرتطور پر ان حدود میں استراحت جائز ہے جیسا کہ صحیحہ حلبی میں 
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جو  سوال کیا گیا اس شخص کے بارے میں کہآپ سے(علیہ السالم ) سے منقول ہے

اگر  :رام کر سکتا ہے ؟ فرمایاآوه  کیا  کہ صفا اور مروه کے درمیان  طواف کر رہا ہے

چاہے تو بیٹھنا طواف کر رہا ہے اور ان دونوں کے درمیان  صفا اور مروه کے درمیان

 طبعاً کہ   سعی)لیکن یہ روایت صرف استراحت ٣٠بیٹھ سکتا ہے (وسائل الشیعہ باب

 هللاجائز قرار دیتی ہے ، صحیحہ عبد الرحمن بن ابی عبد کو ہے رفع خستگی کے لئے

بیٹھ سکتا  سے تھکن کی وجہ   سے ہے کہ : صفا اور مروه کے درمیان  حضرتنآمیں 

  ۔سعی) ٣٠(وسائل الشیعہ بابہے

بنابر ایں جواز توقف یا بین راه بیٹھنا رفع خستگی یا کسی بھی دوسری ضرورت 

کے  هللاسے مخصوص ہے لیکن صفا اور مروه پر خود تھکا ہو یا نہ ہو روایت رسول 

سوره بقره پڑھنے کے   کہسکتا ہے ، یہاں تک کہ بعض روایات میں ہے  بیٹھمطابق 

  ۔بقدر ہر ایک پر بیٹھ سکتا ہے

  

  حلق یا تقصیر:

 سکتا ہےکے بعد تقصیر کے ذریعہ احرام سے خارج ہو کی سعی عمره تمتع   

حلق افضل ہے، لیکن اور سعی عمره مفرده کے بعد مخیر ہے حلق وتقصیر کے درمیان 

طابق ایسی صورت میں حلق ہ روایت کے منے سر کو باندھ رکھا ہوا ہو کمگر یہ کہ اپ

جمره عقبہ اور قربانی کے بعد ۔ تمتع میں   رمی)اور احرام حج سے نکلنا ، ١کرے (

۔اور رمی جمره عقبہ کے بعد  قران یا افراد میں ، احرام سے نکلنا ان جگہوں پر حلق 

ئے گا اور اب سعی کے بعد حلق آیاتقصیر  کے ذریعہ ہے جیسا کہ تفصیل سے 

  والہ سے چند مسائل:اورتقصیر کے ح

سر مونڈنے کو کہتے ہیں خواه ریزر کے ذریعہ ہویا مشین کے ،۔ حلق ١مسئلہ

اور تقصیر بال اور  ذریعہ یاکسی بھی وسیلہ سے ہو اگر چہ دوا ملنے کے ذریعہ ہو

کا جڑ سے  ناخنکسی بھی وسیلہ سے ہو ، بال اور خواه  چھوٹا کرنا ہے کا ناخن 
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ان کے بعض حصہ کو کترے کہ نصوص کی رو  ہاکھاڑنا کافی نہیں ہے ، مگر یہ ک

کا مرد جنسی عمل  کہ اسسے یہ بھی کافی ہے جیسا کہ ایک عورت نے جب دیکھا 

جائے گاتو اس نے اپنے سر کے بال کو دانتوں سے کتر لیا اور امام آمیں اس پر غالب 

یشہ اپنے پاس قینچی تو رکھتا نہیں ، جہاں پر حلق ۔ نے فرمایا: یہی کافی ہے انسان ہم

بعض سر کا مونڈنا یا کترنا کافی نہیں ہے ، اور جہاں پر تقصیر ے کا مونڈنا۔واجب ہ بال

میں کفاره بھی  کی صورتالزم ہے وہاں پورے سر کا مونڈنا کافی نہیں ہے بلکہ تعمد 

ڈنا یا تقصیر کے عنوان سے اور باالخر حلق کے عنوان سے پورے سر کا مون  الزم ہے

اوراحرام سے باہر نہ ہو  عالوه کافی نہیں ہے کےبال اور ناخن کا کاٹنا اور کترنا اس 

پورے سر کو نہیں  کیوں کہ ہوگانا نہ یہ حلق شمار اگر سر کا بعض حصہ مونڈ مثالً گا 

  ۔ہے کوتاه اور چھوٹا نہیں کیا کیوں کہاور نہ تقصیر شمار ہوگا  ڈا مون

کے بال  ) ڈاڑھی اور مونچھ  ( یا سر صورت  ناخنتقصیر میں  ظاہراً ۔ ٢مسئلہ

کو چھوٹا کرنا کافی ہے، اگر چہ بعید نہیں ہے بدن کے بقیہ بالوں کا چھوٹا کرنا بھی 

بال کافی نہیں ہے اور بہتر یہ ہے کہ  ظاہراً کافی ہو لیکن بر خالف احتیاط ہے ، لیکن 

ہے ، اگر  اور ہر ایک کا کچھ حصہ چھوٹا کرنا کافی دونوں کو چھوٹا کرے ناخن اور

کو تھوڑا سا چھوٹا  سر یا صورت کے بال کو تھوڑا سا یا ہاتھ اور پاؤں کے ناخن

  کافی ہے ۔ تو کرے

 کو معمولی وسائل سے کتریں اور چھوٹا کریں اگربال یا ناخن ۔ بہتر ہے ٣مسئلہ

ناخن کا کچھ حصہ گھس لے یا توڑ دےیا  مثالً وسیلہ سے کافی ہے  ممکنکسی بھی  چہ

اپنے ناخن  کہا جائے کہ اس نے  بھی دوسری طرح سے کہ  دانت سے کتر دے یا کسی

ناخن کو گال دے، یا سر وصورت کے  ہو کہہی  کو کوتاه کیا ہے، اگر چہ دوا لگا کر 

 نہ کہ درمیان سےکے  یا  اس کو دانتوں سے کتردے  یا ہاتھ سے حصہبال کے کچھ 

 جڑ سے  توڑ دے، یا بال کے بعض حصہ کو جال دے یا دوا لگا کر چھوٹا کردے

طبیعی مقصود ہے جس طرح ممکن ہو بال اور ناخن کا چھوٹا اور مختصرکرنا  الغرض

  ۔طور پر جڑ سے اکھاڑنا یا مونڈنا کافی نہیں ہے 
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ت کا مونڈنا ہے کہ اگر اپنی صوربالوں ۔ حلق جیسا کہ گزرا سر کے تمام ۴مسئلہ

نہیں ہے بلکہ تعمد کی صورت میں کفاره بھی ہے اور ہی  کافی  صرف  کومونڈ لے نہ 

حلق نہیں کہالئے گاگر  طبعاً نہ ہوگا اور اگر بعض سر کومونڈے  بھی احرام سے باہر

  چہ حلق اور تقصیر کے درمیان مخیر ہو۔

کو  اور اگر جہاں پر حلق واجب ہو بعض سر کو مونڈے اور پھر بعد میں بقیہ سر

کافی ہے لیکن اگر اس نیت سے نہیں ہےتو کافی نہیں ہے  تو  اگر حلق کی نیت سے ہو

حلق کی نیت سے ہو اور ریزر یا مشین کو  اس کا دوسرا حصہ کممگر یہ کہ کم سے 

علم کی صورت  و لئے عمد کے پہلے حصہ پہلے مونڈےہوئے حصہ پر پھرائے اور 

  میں کفاره بھی ہے۔

ور ناخن  چھوٹا کرنے کی کوئی معین حد نہیں ہے کہ اگر تقصیر  ا ۔ بال۵مسئلہ

 کو چھوٹا کرو بالوںو چھوٹا کرو اور سر وصورت کے تمام ککی نیت سے تمام ناخنوں 

کافی ہے یہاں  چھوٹا کرویا بال کو  ناخنکافی بلکہ بہت بہتر ہے اور اگر اپنے کچھ  تو

ہ ایک ناخن یا چند بال کو چھوٹا کیا چھوٹا کیا ہے، اگر چکہ اس نے کہیں  کہ لوگ تک

  ۔آئےصدق عرفی ہے کہ عرف میں چھوٹا کرنا صادق  میعار ہو  ہر حالت میں

کے بعد کلی طور پر پورے سر کا مونڈنا خالف کی تقصیر عمره تمتع  ۔۶مسئلہ

ایک ماه یا اس سے زیاده عید قربان کو باقی ہو، یا حلق اس پر  ظاہراً احتیاط ہے گر چہ 

  ہ ہو ہماری روایات کی رو سے کوئی مانع نہیں ہے۔واجب ن

روز عید منٰی میں  جگہ پر وقت اور معین  ۔ احرام حج میں  حلق وتقصیر ٧مسئلہ

ی ئہو یا مفرده اس کے لئے نہ کوکی تقصیر عمره تمتع  اور حلق و  دینا واجب ہے انجام

ہ میں کسی بھی جگہ ، مکمیں یا  جگہ معین ہے اور نہ وقت، مروه میں یا مسجد الحرام

دروز بعد  حلق وتقصیر کر اس سعی کے دن یا دوسرے  دن یا چنسے باہر،  مکہیا 

جب تک  طبعاً ہو سکے تاخیر نہ کرے اور  یہ ہے کہ جہاں تک احتیاطسکتا ہے لیکن 

  اس مدت میں محرم ہے۔ ہے  حلق یا تقصیر نہیں کی
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اور  سہواً وا یا ہ رمسے مح ۔ اگر حلق یا تقصیر کرنا بھول گیا اور پھر٨مسئلہ 

ئے حلق یا تقصیر کرے اور آجس وقت سمجھ میں تو فراموشی کی وجہ سے ایسا کیا 

نص کی رو تو کےلئے تھا حج،اس کا دوسرا احرام باطل ہے ، لیکن اگر دوسرا احرام 

حرام حج بھی صحیح ہے اور حلق وتقصیر اس اسے اس کا عمره صحیح ہے اور اس کا 

عمره تمتع  عمداً ایک گوسفند کفاره دے ،لیکن اگر  بطور استحبابسے ساقط ہے اور 

اپنے عمره تمتع  اس پر اس کا احرام باطل ہے اور تومحرم ہوسےپہلے حج کے لئے 

کے اور بعد میں حج کےلئے محرم ہو، جیسا کہ ہر عمره  نا چاہیئے  کر تقصیرکےلئے 

 سہواً ہو خواه  عمداً احرام میں پہلے والے عمره کے بعد بھی ایسا ہی ہے کہ کلی طور پر 

یا تقصیر یا  ہو دوسرا احرام باطل ہے اور  اول کےلئے حلق کی وجہ سے  ہو یا جہل

  ۔نا الزم ہے صرف تقصیر کر

اس کا کفاره  توجماع کرے عمداً تقصیر سے پہلے   ۔اگر سعی کے بعد ٩مسئلہ

کوئی کفاره نہیں  ظاہراً  توونٹ ہےاور اگر جہالت اور فراموشی کی وجہ سے ہوایک ا

اور ہر صورت میں خواه کفاره واجب ہو خواه احتیاطی ہواگر   ہے اگر چہ احوط ہے

گوسفند تو بطور کفاره  نہ اگر یہ بھی ممکن وراورنہ گائے دےدے سکتا ہے تو اونٹ 

  ۔ہے فرق کرتاسے کی وجہقدرت کے اختالف  دےاور یہ مالی

نہ  ا کے بعد جماع کرے اگر چہ عمد مکمل کرنے اور جیسا کہ گزرا اگر  سعی

تفصیل مسئلہ نہم میں گزر چکی ہے اس کا کفاره ایک گائے ہے اور اگر عمره جو توہو 

  اس کا عمره باطل ہے۔ توع کرےماج عمداً کے پہلے کی سعی  مفرده یا تمتع 

لیکن  سرے سے استفاده کر سکتا ہےدوکسی ۔ حلق یا تقصیر ےلئے١٠مسئلہ

دوسرے کو وه محرم کو حق نہیں ہے کہ  کیوں کہشخص محرم نہ ہو وه شرط یہ ہے کہ 

جاؤ گے اگر چہ خود اس آحلق یا تقصیر کرے لیکن اگر کر دیا ہے تو تم احرام سے باہر 

 تو تم کو حق نہیں ہےہے  رموه شخص ابھی مح ہو کہنے گناه کیا ہے اور اگر جانتے 

ے اوراگر اس کو مجبور کیا ہےتو دکہ اس سے تقاضا کرو کہ تم کو حلق یا تقصیر کر
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خدا کی عبادت معصیت کے ذریعہ  کیوں کہتقصیر اشکال سے خالی نہیں ہے  تمہاری

  ہے۔ ائیانجام پ

بھول گئے یا نادانی اور ال علمی کی وجہ  کرنا حلق یا تقصیر آپ  ۔ اگر١١مسئلہ

جس وقت متوجہ یا بعد،  اس کےنساء کے ضمن میں ، یا سے ترک کردیا اور طواف 

 ؛ہے  طواف کی تکررا بھی ضروری  ظاہراً اور ینا واجب ہے انجام دتو اس کاہوئے

کے بعد ہے اور جہل یا   تقصیر یا حلق  عمره مفرده کی طواف نساء کاوقت کیوں کہ

اور بہت زیاده   ہے،مگر یہ کہ طواف کی تکرار حرجکا محتاج نسیان کا استثناء دلیل 

  واجب نہیں ہے۔ طبعاً ور ہو کہ آمشقت 

  

  طواف نساء :

ا ور مناسک کو ہم نے تفصیل  عمره مفرده اور حج تمتع کے واجبات یہاں تک

۔ ۴۔ نماز طواف    ٣۔ طواف    ٢۔ احرام    ١کے ساتھ بیان کیا کہ مجموعا پانچ ہیں: 

 ا جو عمره مفرده اور حج کو رہا ہےہ اور اب طواف نساء کا بیان  ۔ تقصیر۵سعی        

  ۔ہے  غیر رکنی  واجب

حالت احرام میں نہیں  بھی طواف نساء اپنے دو مورد میں سے کسی ایک میں

ہے، صرف عمره اور حج سے جدا اور مستقل ایک واجب ہے کہ اگر ترک ہو جائے 

یں نقصان نہ صرف ایک مستقل واجب ترک ہوا ہے اور حج یا عمره کو اس سے کوئیتو

اس  اور وهپہنچتا ہے صرف محرمات احرام میں سے ایک حرام کہ جنسی عمل ہے

  جب تک طواف نساء بجانہ الیا جائے۔رہے گا  طرح حرام 

بھی طواف نساء وقت کے لحاظ سے بھی محدود نہیں ہے یہاں تک کہ حج میں 

عمره  ہچہ جائیک خر ذی الحجہ تک انجام پانا چاہیئے ، آ تمام اعمال   اس کے جس میں

ہے کہ  مو کد مفرده، کہ جس وقت چاہو انجام دے سکتے ہو ، ہاں حج میں بہت احتیاط
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طواف  پہلے گے نہ بڑھے اور اہمیت کے لحاظ سے آسے ذی الحجہ  امکانبصورت 

حج میں ہو یا خواه  خر میں طواف نساء آعمره مفرده ہے اس کے بعد طواف حج اور 

خود ان کے تابع  کے لحاظ سے کی نماز بھی اہمیتعمره مفرده  میں ہو اور ان طوافوں 

ا پانی کو گند تخریب کر ڈالی ہےاور ھیبپرنے یہاں کے تاجروں  ہے،لیکن ملک حج 

غلط ہو  کی نماز زیاده مچھلیاں حاصل کرتے ہیں کہ اگر  طواف نساء زیاده سےکر کے

اگر ، جب کہ  گے ہیں ر حرام کےسارے روابطجنسی عمل اور  زن و شوہرجائےتو

تی ، کہ آنماز طواف کی نوبت ہی نہیں  توغلط ہوکی نماز یا طواف حج  طواف عمره

 خر تک پہلے والے طواف میںآنماز طواف نساء کتنی بھی صحیح کیوں نہ ہو تم 

، طواف حج یا طواف عمره مفرده  اور پھر طواف عمره اور اس کی نماز گےہوگرفتارر

وگے اور طواف حج بھی ہ ام سے باہر نہاحرمیں ہے کہ باطل ہونے کی صورت   رکن

 ہے اور اس کےبعد طواف نساءگی ہے راسی طرح حرام  عطر اور عورتبعدحج کے

ہو کہ شہوت جنسی چونکہ شہوات اور محرمات احرام یہ اور شاید طواف نساء کا راز 

بھی دوسرا طواف  بلکہ میں  سر فہرست ہے، صرف طواف اول سے حالل نہیں ہوتی

تشہ حرام کی حرمت کے ریشہ کو جڑ سے ختم کردے اسی وجہ آکہ اس چند  تاالزم ہے

  سےاس کا نام طواف نساء ہے۔

یت"ولیطوفوا بالبیت العتیق "سے ایک لطیف استدالل آاہل بیت نے  ائمہیہاں پر 

طواف نساء سے  ،طواف آیہ فرمایا ہے کہ یہ طواف نساء ہے ، البتہ مراد یہ نہیں ہے کہ

طواف زیارت ہے ،  ، بال شک اعمال عید کے بعد پہال طواف ہکیوں ک ؛مخصوص ہے

لیطوفوا" و جملہ" کیوں کہیت شامل ہے ، آبلکہ مراد یہ ہے کہ طواف نساء کو بھی یہ 

باب تفعل سے ہے جس کے معنی تکلف یا کثرت کے ہیں، کہ زحمت کے ساتھ طواف 

  کرو اور کم سے کم دو طواف ہے طواف زیارت اور طواف نساء۔

عمره تمتع کے بعد حج تمتع جو اس مجموعہ کا دوسرا حصہ ہے واجب ہے اور 

درمیان کون سے اعمال  کہ اسکرنے سے پہلے جاننا چاہیئے بحث اس کے اعمال سے 
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واجب یا حرام ہیں،کہا جاتا ہے کہ عمره تمتع کے بعد حج تمتع سے پہلے سفر کی مقدار 

  سے زیاده باہر جانا حرام ہے :

حرام ہے کہ میں پہلے عرض کر چکے ہیں کہ ادلہ کی رو سے اس صورت  ۔١

سفر کی وجہ سے حج  کہ اسدو  احتمالمعلوم ہو کہ حج نہیں کر پاؤ گے ، یا کم سے کم 

ایک ماه کا فاصلہ ہو  ترک ہو جائے گا ، یا عمره تمتع اور اس کی واپسی کے درمیان

ہے ورنہ  میں بال ضرورت حرام حرام اور اس صورتمیں جائے گا کہ پہلی دوصورت 

  حرام نہیں ہے۔

کتنے  ۔ بعض نے کہا ہے کہ عمره مفرده اور عمره اور حج تمتع کے درمیان٢

اس کی حرمت پر  ہے  لیکن جیسا کہ گزرا  حرام ہے،فاصلے سے انجام پائے  ہی 

  ہے ۔ملی  نہیں دلیل کوئی روشن 

حرام ہے اور میں نے کہا  کے درمیان سر مونڈانا حج۔ کہتے ہیں کہ عمره اور ٣

ایک  میں ں عید قربا  ق عید قربان اس پر واجب ہے اور لصرف وہاں پر حرام ہے کہ ح

د قربان کا بال مونڈنےکےلئے یباقی ہو اور مقصود یہ ہے کہ عماه سے کم کا فاصلہ 

  وقت باقی رہے اور ایک ماه کی مقدار احتیاط سے زیاده کچھ نہیں ہے ۔

طور پر حج و اصولی ہے  حرامم کی گھاس اکھاڑنا بھی جو ۔ شکارکرنا ور حر۴

میں محرم اور حرم عمره کے درمیان کوئی ربط نہیں ہے بلکہ یہ دونوں ہمیشہ پورے 

یہ حرم کے احکام میں سے ہے نہ احرام یا دو احرام کے  ہیں اورغیر محرم پر حرام 

حالت ، عمره مفرده  کیدرمیان برایں دلیل کی رو سے عمره وحج تمتع کے  بنادرمیان، 

  ۔کے بعد کی حالت سے بالکل مختلف نہیں ہے  

نا واجب ره تمتع کے بعد حتی المقدور اپنا حج بھی بجا المکہ ع عالوهاس کے  

عمره بھولے سے  یا  عمداً  امکانیا عدم  امکانلیکن اگر دانستہ  یا نادانستہ بصورت  ہے

 ہ مکفاره یا کوئی دوسرا واجب اس کے ذ پر ںکیا یہاتو تمتع کے بعد اپنا حج بجا نہ الئے 



مناسک حج کے اسرار و  
www.OlumQuran.com 

 

311 
 

نا  ئنده ایک کامل حج تمتع بجا الآ تودلیل نہیں ہے صرف اگر مستطیع ہے ہے ؟ کوئی

  واجب ہے ؛

اسی نیت سے  یں جس نیت سے عمره تمتع کیاہےچونکہ یہ دونوں ایک واجب ہ  

سبب ہو گا ہو نے کا ل نیت میں اختالف دوسرے کے باط کیوں کہ؛انجام دےحج بھی 

  گا ۔جائےباطل ہو بھی اور نتیجہ میں حج

اپنے  حج اس کے اوپر واجب مضیق ہو اور مگر یہ کہ حجۃ االسالم یا کوئی 

بعید  تو نیت کرے  حج کیدوسرے کےلئےسی ک کے بعدے نعمره تمتع کی  نیت کرلئے

اس کے واجب میں شمار ہوں اور صحیح ہوں اگر  ہی عمره و حج دونوںکہ نہیں ہے 

  واجب یہ ہے کہ بعد میں دونوں کی تکرار کرے ۔ احتیاطچہ 

  

  اور اب حج:

غاز آدفتر کے  اسفرق ہےاسےہم نےقران اور افراد کے درمیان جو ، حج تمتع 

  :گفتگوہے  حج تمتع کے بارے میں میں بیان کیا اور اب

وقت عمره تمتع کی تکمیل کے بعد ہے حج سب سے پہال حج تمتع کے احرام کا

اس  یعنی ذی الحجہ ٩القعده ،  وقت بھی انجام پائیں، شوال ، ذی ینوں میں جسہم کے 

 عرفاتوقوف اختیاری  گا توتک پہنچ سکے کہ اگر تاخیر کرے عرفاتوقت تک وقوف 

  پہونچ سکے گا تک

سے  سے اور احرام حج قران اور افراد میقات سے یا کم مکہاور احرام حج تمتع 

کے لئے  مکہیہ ہے کہ قران اور افراد اہل  وجہاس کی ہے؟ کیون کے باہر سے  کم حرم

ان کو اختیار ہے کہ  کیوں کہتھا ،  ہواجب ن عمره ی ان کے لئےہہے اور پہلے سے 

یہ ہے کہ جو میں سے پہلے یا بعد میں انجام دیں اور فقہ اسرار حج  حجعمره مفرده کو 

رونی عادی حالت سے باہر کا احرام بیرونی ہو تا کہ خانگی اور اند ہیں اناہل خانہ 
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اب   توہواور اب جبکہ باہر نہیں ہے اور عمره تمتع کے لئے بھی باہر سے محرم ہوا ہے

طواف اور  تمہارابیگانہ ہو،  تم ابھی جا و کہ باہر ہو اور محرم ہو سےکے اندر مکہ

طواف  اور غیرسنجیده اٹے ہو  میںکہ راستہ کی دھول کیوں سعی کامل نہ تھی  تمہاری

میں جاؤ اور  عرفاتکے لئےصحرائے  مکمل کرنے ہو ، اب شناخت بجا الئے سعیو 

منی رزووں کے صحرا آ اس کے بعد تکمیل شعور کے لئے مشعر الحرام جاؤاور پھر 

منٰی کے نفی واثبات  بعد معرفت و شہود سے لبریز دل کے ساتھ اس کےمیں جاؤ پھر 

  ؤ۔آخدا کے شہر میں واپس کے لئے  کے عملی میدان سےپھر سے طواف اور سعی

جب تک ان مراحل کو طے نہ ہو تو میں حج کے لئے محرم ہوئے  مکہجب 

و عید قربان سے پہلے کسی بھی طواف کا حق نہیں رکھتے ہو ، نہ طواف حج کہ لکر

سے جہاں تک  مکہابھی اس کا وقت نہیں ہوا ہے  اور نہ کوئی دوسرا طواف ، صرف 

مقام ابراہیم اور حجر  خصوصاً ہو اور کتنا اچھا ہو کہ مسجد الحرام سے ، ممکن

کوچ کر )  عرفات ( میدان  معرفتوں کے اور اس      کے بعد محرم ہواسماعیل سے 

  جاؤ۔

 هللاپر نیت عمره کی طرح ہے کہ حج تمتع انجام دیتا ہوں قربۃ الی  یہاںنیت بھی 

 ،دل میں یہ نیت رکھے ہواور قدر کہ اپنی فکر  ، زبان سے کہنا بھی الزم نہیں ہے اسی

  کافی ہے۔

  

  :عرفاتوقوف 

  ) قیام وقوف(نہ  معرفتوں کے میدان میں عارفا

جہاں سے (کے باہرتک مکہلبیک کی صدائیں  تمہاریمیں پر احرام عمره  وہاں

غاز ہوتا ہے، آسے  مکہاحرام حج میں  پر یہاںلیکن  ہیں)،کے گھر نمایاں ہوتے  مکہ

شناختوں کے صحرا میں پہونچو اور بس! لبیک کافی ہے ،  ت اور عرفاظہر عرفہ تک 
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بیتوتہ و ) قیام کرنےنیز  مشعر(اور )عرفات (لبیک یہ ماده ہوجاؤ کہآ شناختوں کے لئے

اعمال منٰی میں وقوف کے لئے دعوت حق کا جواب ہے تا کہ ان تینوں قدموں میں ایک 

کعبہ کی طرف جاؤ اور اپنے طواف کو بہتر طریقہ سے  اتھکےسرفت ا ور تازه مع نئی

  انجام دو۔

کافی نہ  لیکن مادگی رکھتے تھے آتم احرام عمره میں خدا ساختہ خود ساختہ 

مادگی پاؤ گے کہ اس کے تلبیہ میں بھی اس آ خدا ساختہ  اب احرام حج میں یاور تھ

ہاں ہاں تعمیر امر کو صادقانہ اور  طرح کہو گے " لبیک بحجۃ تمامھا و بالغھا علیک"

ائی تم پر رس تمامیت اور  مخلصانہ طریقے سے بجا الؤں گا اس حج کے ذریعہ جس کی

  مشعر ومنٰی تیرے ہیں، اورعرفاتقدم ، تعلیمی مدارس :  تین معرفت سے لبریز کہ ہے 

 عرفاتشب عرفہ منٰی میں بسر کرو کہ  میں عرفاتراه کہ  تااور کتنا اچھا ہو

اور باریک بینیوں  معرفتوں میں جومنزل مقصود اپنی آخری مشعر جانے سے پہلےو

ہے ، بیتوتہ کرو اور یہ تمام سیر وحرکت "منٰی" ہے،  کے عملی کرنے کا مرحلہ

شناختوں اور باریک بینیوں سے ہوتا  آغازکا مرحلہ جس کا  آرزؤںاور انجام  آرزؤں

شعور   اپنے طواف اور سعی کو  ا س بار کہ"منٰی" پر ہوتا ہے تاو آرزہے اور اختتام 

  ۔ہو کر کا مل کرسکوومعرفت سے پر

   

  ہے: عرفاتیہاں 

ہے رکن اہم ترین  حج کا "وقوف" ہہے ک کام یہ کون سی جگہ ہے اور اس کا کیا

وئی امام، یہاں کاور نہ کوئی پیغمبر وگیاه، نہ گھر وعمارت، نہ کوئی مسجد، نہ  آب، نہ 

ہے جو رمز اور کسی بات کی   اندر سے خالی ں کا گھرہے بلکہ ہی پتھرو تک کہ نہ

عالمت ہو، صرف وسیع وعریض سراب کے مانند ایک دشت ہے گرم اور جلتا ہوا ، 

نہیں ہے اور بالکل کچھ دلکشی  وئی خوبصورتی اور ک یہاں تک کہ دیکھنے میں بھی

یہاں پر کس لئے ؟ اور کیوں اس قدر اہم ہے کہ اس کے  رناہٹھبھی نہیں ، لہذا وقف اور 
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عظمت قرآن میں کو  مبغیر حج کچھ بھی نہیں ہےاور اس کے پہلو میں مشعر الحرا

عند المشعر الحرام"  هللافاذکروا  عرفاتاتھ یاد کیا گیا ہے:"فاذا افضتم من رگی کےسوبز

زدیک خدا کو یاد کرو )جب میدان عرفات سے کوچ کرو تو مشعر الحرام کے ن١٩٨: ٢(

  ارے رہبر نے فرمایا اگر چہ پہلے سے گمراه تھے۔مہجیسا کہ ت

گذشتہ گمراہی وه بھی حاجیوں کے لئے جو عمره تمتع بجا الیا ہے وہی معرفت و 

میں کمال ملتا ہے اور اس کے بعد اس  عرفاتبصیرت کی کمی ہے جس کو اب مدرسہ 

یا بلکل  پر  یہاںکمال پر پہنچتی ہے کہ  سے بلند تر مدرسہ مشعر الحرام میں معراج

  مشعر الحرام ہے۔ کیوں کہحرام ہے کا ہو نا یا ناقص معرفت  ت کا نہ ہونا معرف

یں سر گرم کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے، صرف مہت میں عرفاتصحرائے 

دل بلند معارف سے  تمہارااسائی کو دور کرو، شنبے معرفتی اور نا  ، خود پر دھیان دو 

ہے،  عرفات کیوں کہلبریز ہو کس کی معرفت کس سے لبریز؟اور ایک دو معرفت نہیں 

یہ حرکت اور پر برکت معرفتیں ، معرفت نفی واثبات : شیطان ۔ خدا۔خود اپنی اور 

اور : خدا ، خود اور خودی کی نفی ، شیطان اور شیطانیوں کی نفی ، اور  دوسروں کی

ا اثبات ، چو طرفہ معرفت : شیطان ۔ خدا۔ خود اور دوسروں کی اس کے بعد خدا ک

معرفت، حیرت واستعجاب! شیطان کی معرفت کس لئےاور اپنی اور دوسروں کی 

معرفت کس لئے، کہ سب کچھ شناخت خدا ہےاور بس اور کیا شناخت خدا خانہ خدا کی 

  ہے؟ نہیںحقیق شناخت کے لئے کافی 

معرفتیں ہیں نہ ایک دو معرفت، گر چہ سب  ہے نہ عرفہ، عرفاتنہیں! یہاں 

کو پہلے خوب پہچانوتاکہ شیطان ایک معرفت کے لئے ، ایک کی معرفت ہے، الزم ہے 

اور بے شائبہ اس کااثبات  میں خوبخوب اس کی نفی کرو تاکہ اثبات خدا کے مرحلہ 

  کرو۔

 کہ کیوںدو گانہ معرفت : شیطان ۔ خدا خود تکمیل توحید کے لئے ہے  ظاہراً 

اور اثبات پر ختم ہوتا ہے ، جب تک شیطان اور  آغاز" نفی سےهللاتوحید "ال الہ اال  کلمہ
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 کیوں کہ؛ا حقہ معرفت نہیں ہوسکتی مخدا کی ک شیطنت کی تجھے معرفت نہ ہوگی

کوشش کرتا ہے اور رحمانی نشانیوں سے تم کو  شیطان اپنے تمام وسائل کے ساتھ

حق میں ہو " وھم یحسبون انھم یحسنون کہ راه کرتے ہو شیطان بناتا ہے اور تم گما ن 

حق میں خناس کے تاکہ راه صنعا " لہذا شیطان اور اس کے چیلوں کو خوب پہچانوں 

تم پر مسدود نہ کرے ،  وحق ک وسواس کا شکار نہ ہو ، تاکہ چہره حق کے ذریعہ راه

جائے ، تاکہ غلط اور صحیح لے حق سے تم کو باطل کی طرف نہ  آیاتتاکہ تاویل 

کیوں قدم نہ ڈگمگائیں ،  تمہارےراستہ میں تمییز کر سکو اور اس کے طے کرنے میں 

کا انکار اس کے بعد خداؤں ہمیشہ پہلے نفی ہے پھر بعد میں اثبات، پہلے شیطانی  کہ

انکار کس ان کا کو نہ پہچانو گے خداؤں کا اثبات اور تم جب تک دوسرے  خدا رحمانی

سے کرو گے ، ان کی شناخت اس لئے ضروری ہے کہ ان کا انکار کر سکو ، ان  طرح

  سے  فرار اختیار کر سکو اور خدائے یگانہ کے راستہ پر چل سکو۔

کا مرکز ہے، ان کے عملی امتحان کی جگہ ہے پہلے  آرزؤںتم منٰی میں بھی کہ 

اور مشعر میں  یشیطان پر تیر بارانی کے لئے جاؤ اس کے بعد رحمان کے لئے قربان

 تیروں بھی کہ شب میں باریک بینی کی جگہ ہے ،رات کے ایک نزدیک حصہ میں

رہو ، تیار میں پتھروں کو فراہم کرنے میں مشغول ہوجاؤتاکہ کل تیر کے میدان اور

" هللاخالصہ ہر جگہ پہلے شیطان "ال الہ"کی نفی کے لئے اور اس کے بعد رحمن "اال 

  ۔کے اثبات کے لئے 

ہے اور اس کے بعد خود اپنی  مقدمہاصل شناخت کہ جس کی نفی  اثبات کا  یہ دو

"من عرف نفسہ فقد عرف ربہ"جس کو اپنی معرفت ہو کیوں کہاور دوسروں کی شناخت 

اور ہو، جیسے ہو اور تھے  معرفت ہو گئی ، کہ خود جیسے تھے گئی اس کو خدا کی

سے نہیں جن سےاپنے کو  رائشوں سے نہیں جن سے مزین ہو ، تجمالتآپہچانو، 

کو گم کردیا ہے، نہیں ! بلکہ ناچیز تھے کچھ ہوگئے ہو  خود سجایااور سنوارا  ہے اور

ہو گئے ہو، سب سے عاری تھے سب کے توانا نادان تھے دانا ہو گئے ہو، ناتوان تھے 

نے عطا کی کی ہیں خدا مالک ہو گئے ہو، یہ تمام چیزیں کس نے اس ناچیز کو عطا 
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یہ چیزیں نہیں مل گئی ہیں ، نہ ماں باپ نے  تمہیںیہ پروردگار ہیں خود بخود ہیں، عط

وطبیعت نےعطا کی ہے بلکہ یہ تمام چیزیں خدا نے عطا کی  آسمانعطا کی ہے اور نہ 

  ہیں ۔

(میدان  عرفاتو کلمات اور عالمات اور شناختوں کو صحرائے  آیاتتم ان 

معرفت)میں اپنی کتاب ذات اور صفات میں خوب پہچانو اور اس کے بعد دنیا کی 

ں کو  بھی  دقت کے  اور دوسر شناسینیا حات  کھولو اورا س دفٖ کے ص کتاب عمومی

کر نے کا درس حاصل کرو اور دوسروں کی شناخت کی عالمتوں کا  شناخت  ساتھ 

طرح ہیں ، سب خدائے یگانہ کی محتاج ہیں،  یتمہاروه بھی  کیوں کہبغور مطالعہ کرو؛

خدا وند عالم کی  کر کے کے بعد خوداپنی اور اپنے عالم کی شناخت تم ان دو شناخت

نا فی آیاتپورا عالم کتاب حق تعالٰی ہے "سنریھم  کیوں کہنفی کرو بہتر معرفت کے 

کچھ ہے اس االفاق  وفی انفسھم حتی یتبین لھم انہ الحق"غیر خدا جو بھی اور جو 

کوخوب پہچانو اور اس خدائے یکتا کے شائستہ اثبات کے لئےہر چیز کی نفی کرو 

شیطان، سب کی اس صحرائے ر، راه وچاه،دوست ودشمن، خدا او  اچھے اور برےکی،

کے ساتھ کھائیوں  آگاہیاب سے ہمیشہ کے لئے خود حاصل کرو میں معرفت  عرفات

راستہ ایک ہے  کیوں کہط مستقیم پر قدم رکھو سے اپنا پیر باہر نکالواور حق کے صرا

کم ب تبعوه وال تتبعوه السبیل فتفرق  افاور کھائیاں بکثرت ہیں " وان ھذا صراطی مستقیما 

اس میں ومشعر  عرفاتوارد ہوا ہے کہ  روایات میںعن سبیلہ"اور یہ جو کثرت سے 

کہ یہ دونوں وقف اس معنی میں نہیں ہیں لیکن  طرح دعا کرو اور خدا سے التجاکرو

  ۔ اور بس صرف دعا کے لئے ہیں

نہیں!دعا کرنا موقف کو سمجھنے اور معرفت کی افزائش کے لئے ہے کہ 

معصومین کی زبان سے خدا کو پکارو اور بہترین دعا جو ہماری دسترس میں ہے 

امام سجاد(علیہما السالم ) کی دعائے عرفہ ہے جو  حضرتامام حسین اور  حضرت

اور جان کو روح عطا کرتی ہے، اس مدت میں خدا کے عالوه سب کو روح کو جان 
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ے ساتھ رہو ،ایسا نہ ہو کہ یہاں بھی شیطانی مرکز کی کبھول جاؤاور مسلسل خدا 

  برقراری کےلئے دعا کرو حق کو بھول جاؤ اور باطل کی تجلیل کرو۔

ہی میں ختم ہوتی ہے ان وقوفات کے  مکہاور  آغازسے  مکہاس سیر میں جو 

کے معرفتی توشہ کے لئے ہے ملحوظ رہے کہ   هللاسیر الی  ساری کی ساری ذریعہ جو

ہو کہ خدا کی جانب سے خدا کی جانب  کا ایک نمونہ  سیرت "انا � وانا الیہ راجعون "

  ہو ، خدا سے چل کر خدا تک پہنچیں ۔

اندازه ہوتا ہے کہ نقص سے کمال  " سےاس وقوف کی اہمیت کاعرفاتخودلفظ"

شناخت اور اکمل کی جانب یہاں تک کہ مشعر الحرام تک پہونچے، سریع اور متحرک 

معرفت ہے ، حرام باریک بینی کہ اس حرام میں ہر طرح کی بے معرفتی اور بے  اور

  ہے۔کی آخری معراج شعوری ہے اور یہاں پر  شعور ومعرفت 

رکن  ہے ، جب  حج کا وف کس طرح اہم ترینمیں وق عرفاتکریں کہ  غور اگر

جو  عرفاتواجب نہیں ہیں بجز وقوف اور  ہرگز مناسک : مخصوص اعمال  ر یہاں پ کہ

 بخوبی پتہ چلتا ہے کہ سے پر حرکت شناختوں اور معرفتوں سے عبارت ہےاور سریع

 حرکت  فکری لہذا مناسک حج کا مجموعہ ،کے لئے ہے حرکت قوف  فکریجسمانی  و

 جان وتن کے تعاون سےبرکتوں سے پر نی، فکری، عقلی، معرفتیجسماہے!کےلئے

 یں کے ساتھ شریک ہ  اپنےممدو معاون  میں هللاس سیر الی  تیںحرک ساری کی ساری

جن کی دنیا اور دین ایک دوسرے سے جدا نہیں اور اس کی  یں ہ تعلق رکھتی اور کامل 

  ساتھ ہے۔ا ک میں چولی اور دامن آخرت دنیا و

نا واجب مخلوط اور ممزوج ہو میں آپسکا واجب ہے فقہ اسرار اور احکام حج

سےخدا اور لوگوں کےگھر تاکہ اس اختالط اور امتزاج سے حاجی خانہ خدا  ہے 

خدا سے  کہ نہ   آئےکر لوگوں کے پاس واپس لے ورحمت خدا کی معرفت کی سوغات 

یا حج ہر طرح کے اختالف اور گناه کا گومنہ موڑکر خلق خدا سے رو گرداں واپس آئے

کیروح  حج  نجس نہیں ہو تا ، تم کبھی  کر کی طرح آب  سارٹیفکٹ ہے اور حاجی 



مناسک حج کے اسرار و  
www.OlumQuran.com 

 

318 
 

اس کے مناسک میں مطالعہ کرو تاکہ  کو اور جسم حج میں اس کے فقہ اسرار وجان کو

  ۔تو تم خود ایک بہترین سوغات ہو آؤاور جب واپس  ایک زنده اور پائنده حج بجا الؤ

   اختشن          کی  منیٰ      اورمشعر       ، عرفات

میں شناخت  آغازلوگوں کو پوری زندگی میں اٹھانا چاہیئے کہ  ہے کہ یہ تین قدم

اور  کی تحقیق و بررسی کر نا ہے ، علم ، دانائی ، وسط میں باریک بینی کہ شناختوں 

علیحده کرنا اور جو چیز پائدار اور  اپنے سے ہیں ان کو بنیادجو چیزی سست وبے

باریک بینی کی سیر کرنے کے رو ا شناخت ہے پھر استوار ہیں اس کو سامنے رکھنا 

عشق وعمل کے میدان کی طرح ہیں آپ دونوں عقل وفکر کے لئے بال وپر کہ یہ بعد

کی   علم و عقل  صالحعمل صالح جووں اورآرزو، منٰی : صحیح یںمیں قدم رکھتے ہ

  ۔ہےخیال پر نہیں    بنیاد معرفت کی ہے وه عشق جوقائم  پر  بنیاد

آدم وحواء کے درمیان پہلی روایت میں ہے کہ بہشت سے نکالے جانے کے بعد 

کہ اچھے طریقہ سے ایک تا میں ہوئی تھی  عرفاتسر زمین  آشنائیور ا مالقات

کو کےشیطان  حواء ،  آدمدوسرے کو پہچان لیں تاکہ گذشتہ خطا کی تکررا نہ ہو 

رکھیں   قدم فلت کے فرق پرغکو پہچانیں تا کہ دونوں شیطان اور  آدماورحواء غفلت 

  ۔اور شیطنت کی بساط الٹ جائے اور پھر درخت ممنوعہ سےنہ کھائیں  تاکہ غفلت

اور غفلت میں مبتال کردیا تھا چھپا دیاعشق نے کے حواء  کو عقل کی جس آدمیہ 

نسناس کے  ، تاکہ ناس عملی جامہ پہنایا کو  آرزوکی وه منحرف عشق جس نے شیطان 

  دام فریب کا شکار نہ ہو ۔

اس کے درمیان  کیوں کہیہاں پر عقل میں بھی تبدیلی ہو اور عشق میں بھی  

مشعر الحرام ہے ، راور منائے عشق کے درمیان شعوعقل  عرفات کیوں کہشعور ہے 

دقت وباریک بینی سے خالی ہو اس کا ہو اور  جو عقل سے عاری ایسی شناخت کیوں کہ

  نتیجہ عشق جنونی ہے ۔
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ی ہو جا اس آدمتو بھی  آدمخدا سے خدا کی طرف لوٹے ، اے فرزند  آدماکہ سجی 

تیرا پہال طواف  کیوں کہ، آکی طرف پلٹ  خدا، خدا سے کر عبہ کی سیر ککعبہ سے 

جو پہلے  یا افراد ہے ،ناقص تھا اور گناه کی طرح سزاوار توبہ ہے  اور تیرا حج قران 

  کچھ کیاہے اس سے خدا کی جانب باز گشت کرے گا ۔

ظہر سے غروب تک ہے ، اس وقت سے جب خورشید اپنے تابش  عرفاتوقوف 

ک کہ ت یہاں، شناخت کی معراج کمال پر قدم رکھ، عرفاتعراج کمال پر ہو تو بھی مکی 

زیاده  مشعر کی ظلمتوں میںخورشید  شب ری عقل کا وه خورشید غروب کرے ، لیکن تی

شعور گاه مشعر میں تجھ کو کچھ سے کچھ کر دے اور  بالکل  ہو اورزیاده تاباں  سے

  سے بدل کر رکھ دے۔

اگر  کیوں کہمرحلے ترتیب وار طے کرو ، ونعقل وشعور وعشق کے یہ تین

باریک  کیوں کہزندگی بیکار ہے  تمہاریاور   حج باطل ہے تمہاراترتیب گڑبڑائی تو 

اور  ممکنونامحال بینی کے بغیر شناخت بے فائده ہےاور باریک بینی شناخت سے پہلے

عشق  عاشقانہمیز اور شناخت وشعورآور باریک بینی کے بغیر جنون  ا عشق شناخت

  وعمل کے بغیر عقیم وبے اثر ہے۔

ہم کو اجمالی تھا جو منبر ت کا ل رسا کی پیغمبر آخریاور یہ جبل رحمت جو 

سے  کی زیادهکے خالصہ اسالمی رسالت کے عرفات  رسالت عرفاتطور پر اسالمی 

نا  کرقیام یا  نا جا تمہارا اس کے اوپر تا ہے ،ا س کے با وجود روز عرفہیاد دال زیاده

اوپر،  اس کے کچھ بھی ہو اس منبر رسالت کے نیچے ہو نہ تم کیوں کہ مکروه ہے ؛

کی دوسری جگہوں پر برتری  عرفاتکو  قیام کے دامن میں ہ منیز اس روز جبل الرح

ہے اور اپنے  صاحب منبر نے بھی وہاں اپنی نفی کی کیوں کہصل نہیں ہے ، ابھی ح

کی  عرفاتروایت میں ہے کہ پیغمبر اسالم نے کوه کہ  بت کیا ہےجیسا ثا خدا کو 

 کے ارد گرد آپتا کہ ےکی طرف دوڑ  آپطرف سے  ہر فرمایالوگقیام  رہگذر میں

میرے  عرفات، فرمایا: لوگوں !  آئےکریں ان کو منتشر کیا پھر بھی واپس لوٹ  قیام

ہے ،  عرفاتیدان سب موعریض پورا وسیع کی جگہ نہیں ہے ، یہ  ںاونٹ کے پاؤ
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موقف ہے، جاؤ اور کسی امتیاز اورفرق کے بغیر اس پورے صحراء میں وقوف 

  صادق(ع) سے) حضرتمعاویہ بن عمار  ١٣، ص١٠۔وسائل الشیعہ جدید، ج١کرو(

(شناخت)میں ان کے اور ان کے پیچھے مت گھوم، عرفاتتو بھی اس صحراء 

کر، دولتمندوں اور کسی سیاستمدار کا چکر نہ لگا،  نہ قیام کے پاس هللا آیۃکسی شاه اور 

تو اس وقت خدا کے زیر سایہ ہے، ،  کیوں کہ ؛کے زیر سایہ قرار نہ دےی خود کو کس

سے  کسی  کر کہ رسوائی ہے، خدا سے طلب کر اور اگر کسی سے کوئی درخواست نہ

سرو کار رکھتا ہے تو صرف حفظ جان ومال اور ناموس اور احکام سیکھنے اور 

کے سایہ میں بیٹھ، اس کے پاس وقوف (خدا)اس عالوهسکھانے کے لئے ہو  اس کے

ہر ایک کو فراموش کرنے کی جگہ ہے اور خدا کو  هخدا کے عالو تعرفا کیوں کہکر، 

  یاد کرنے کی جگہ اور اس کا مرکز ہے۔

یہاں پر پاک وپاکیزه افراد کی طرح خدا سے طلب کر کہ خدا یا ہمارے دل کو 

میں روشنی دے، گوشت وخون اور  آنکھاور  میں قوت سماعت روشن کر،میرے کان

ا ور خارج ہونے  ، میرے بیٹھنے کی جگہ ، میرے داخل ڈیوں میں ، رگوں میںہ میری 

پر اور ہر حال میں روشنی قرار دے، اپنی مالقات کے  کی جگہ ، ہر جگہ اور ہر قدم

تو ہر چیز پر قادر  کیوں کہزیاده کر  ی کو دن  ہم سے وابستہ تمام لوگوں کی روشن

یہ کہ رسولخدا نے ہے صادق سے  حضرت ١٣، ص١٠۔وسائل الشیعہ جدید، ج٢ہے(

  )  ہے علی کو تعلیم دی حضرتدعا

اگر اپنےپیغمبر کی بات سنو اور منبر کے نیچے بیٹھو اور کی یہ شان ہے عرفات

کے فقہ  عرفاتقیام  ویہپھیالوتجاؤاور  پھیل میں عرفاتپھر وسیع وعریض صحراء 

  اسرار کا بعض حصہ ہے اور اب فقہ احکام سے متعلق کچھ باتیں۔ 

میں وقوف ایک بیکار و بے مقصد  عرفاتمیں یہ خیال نہ کرو کہ  فاتعرمیدان 

سے پر ہونا ہے عرفان میں  عرفاتمیدان  تمہیں، کام ہے نہیں ایسا نہیں ہے فالتو کا اور 
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شناخت کی معراج کمال پر پہونچنا ہے اور اس کے بعد مشعر الحرام کا  اور رفتمع، 

  رخ کرنا ہے ۔

     کے احکام: عرفاتوقوف 

یہ  رکن ہے اور ظہر ومغرب کے درمیان واجب ہے اور عرفاتاصل میں وقوف 

الزم ہے کہ تمام وقت سویا اور بیہوش نہ رہے اور کم سے کم تھوڑا سا بیدار اور  بھی

ہوشیار رہے ورنہ اس کا وقوف باطل ہو جائے گا اور اس میں نیابت کی بھی گنجائش 

شناخت کی جگہ نہیں لے سکتی اور   یتمہارکی شناخت  وں دوسر کیوں کہنہیں ہے 

  اب چند  مسائل:

میں تھوڑی دیر ٹھہرنا رکن اور اس  عرفات۔ ظہر ومغرب کے درمیان ١مسئلہ

ہو جا تا ہے اور اس رکن کی اہمیت اتنی زیاده ہے کہ باطل کے ترک کرنے سے حج 

"شاھد آیتکے فرمان کے مطابق "الحج عرفۃ"حج عرفہ ہے، نیز  رسولخدا

  ومشہود"کو بھی عرفہ سے تعبیر کیاگیا ہے۔

میں وقوف کرنا(ٹھہرنا)واجب  عرفاتی مدت رلیکن ظہر ومغرب کے درمیان پو

میں نہ  عرفات آئےزیاده کہ وقوف صادق مدت سے کچھ   غیر رکنی ہےکہ اگر 

کہ اگر اس واجب کا کوترک کیا ہے صرف ترک واجب کیا ہے نہ  رکن  اس نےٹھہرے

  نہیں ہے۔باطل اس کا حج  توہو ا بھی ترک عمد

کے  صریحہ کی رو سے جن میں رسولخدااور ۔متعدد احادیث صحیحہ ٢مسئلہ

نے نماز ظہر وعصر  آپکوچ کرنے کا ذکر ہے اور اس بات کا ذکر ہے کہ  عرفات

ایک اذان اور دو اقامت سے پڑھی اور لوگوں کو موعظہ کیا اور اس کے بعد موقف 

ایسا لگتا ہے کہ وقوف اول ظہر سے واجب نہیں ہےاور کم عرفہ کی جانب کوچ کیا ، 

سے کم اس راه کا طے کرنا اور دو نمازوں کے بعد ایک ساعت ہے،لیکن جو شخص 

جائز ہے  ظاہراً ہے؟  کر سکتااول وقت نماز نہیں پڑھنا چاہتا کیا وه بھی اسی قدر تاخیر 

کیا ہے شاید مقرر اگر چہ خالف احتیاط ہے اور جن احادیث نے اول وقت کہ اول ظہر 
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اول ظہر سے وقوف کا وقت ہے کہ اگرا س اول ظہر  یہ پہلو مد نظر ہے کہ اصوال

کی تاخیر ایک ساعت بھی سے سےتھوڑا سا وقوف کیا رکن بجا الیاہے ، لیکن اگر ظہر 

دو نمازوں کے بجا النے کےلئے ہے ا تاخیر اگر یہ  صاً خصوتو ترک واجب نہیں کیا ، 

ور ہر صورت میں یہ مقدار وقوف رکنی شمار ہوتی ہے اگر چہ واجب وقوف کی مقدار 

کا جز نہیں ہےاور کوئی منافات بھی نہیں ہے، لیکن جیسا کہ عرض کیا کہ جو شخص 

بر احتیاط شدید اول  ناباپنی نماز اول وقت پڑھنا نہیں چاہتا اگر کوئی عذر نہیں ہے تو 

  ظہر سے ہی وقوف کرے، اگر چہ اس کےو قوف پر کوئی دلیل نہیں ہے۔

 ا،بہت مناسب اور بہتر ہے کہ نماز ظہر کو یکجا مسجد نمره میں یا مسجد٣مسئلہ

پہونچ جائے اور  عرفاتلحرام میں پڑھےاس طرح سے کہ ظہر کے ایک ساعت بعد 

وقت اس کا واجب مغرب شرعی  آخریور کا حتمی وقت ہے ا عرفاتیہی اول وقت 

 ( ہےاور بہتر ہے نماز مغرب وعشاء کو مسجد الحرام میں تاخیر میں ڈالے، اگر چہ 

روز  کا فریضہ روز وشب وقوف ممکنکہ بقدر ) روایات کی رو سے ثلث شب تک ہو

میں  عرفاترات کا کچھ حصہ  وشب کے درمیان تقسیم ہو جائے، لیکن اگر چاہے کہ

اگر ثلث  خصوصاً نا مناسب ہےمیں پڑھ عرفاتا سی  بھیا مغرب وعشاءک تو گزارے 

  کا خوف ہو۔ ذر جانے شب گ

اس مدت کا کچھ  ا جائے کہکہ  اسی قدر ہے کہ کا رکنی قیام عرفات۔ ۴مسئلہ

، خواه کھڑا رہے میںمیں گزرا ہے ، البتہ بیداری اور ہوشیاری کی حالت  عرفات حصہ

میں  عرفاتوغیره، صرف بیداری اور ہوشیاری کی حالت میں  یا بیٹھا،سوار ہویا پیدل

خر کی دو آتو میں نہ رہا یا خواب وبیہوش تھا  عرفاتہونا شرط ہےکہ اگر بقی مدت 

 صرف ترک تو صورتوں میں بے اشکال ہے  اور پہلی صورت میں اگر معذور نہ ہو

  کفاره دے۔رد میں اس کا حج باطل ہے یا وا واجب کیا ہےاور بعض وم کرنا 

میں داخل ہو گیا اور وقوف کئے بغیر صحراء  عرفات۔ اگر صحرائے ۵مسئلہ

 کیوں کہ ؛کہ یہ مقدار کافی ہو  معلوم نہیں تو خر تک چلتا رہا اور باہر چال گیا آکے 

 انجام کافی تھا، یعنی وقوف رکنی کو تو کرتا قیام  وقوف نہیں کیا، اگر چہ اتنی ہی مدت
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 اور احتیاط واجب یہ انہ کرت بھی کفایت قیام کرناشاید اس مقدار سے کمترا ور  دیا ہوتا 

جتنی دیر میں  ہمقدار یہ ہے ک کم سے کم کی ا ختیار میں وقوف رکنی  ہے کہ حالت

موانع کو مستثنٰی کر کے عادی عبورکہ اکثر  البتہ  ،کو طے کر سکے عرفاتصحرائے 

لہ اد اگر چہ ایک منٹ ہو کافی ہے کہ  کم سے کم ایک ساعت ہے،نہ یہ کہ بقول مشہور

توانی کی  دانستہ یا نانا بعید ہے، مگر معذور کے لئے کہل بلکل ہی سے اس کا احتما

  ادلہ کی رو سے کافی ہے ، تو اس تھوڑی مدت سے زیاده توقف کرےوجہ سے

 فرق  میںدونوں  حالتوں  عذر اور غیر عذر  کا رکنی قیام عرفاتبنار برایں  

  ا حادیث سے ایسا ہی لگتا ہے۔ نہیں ہے جیسا کہ

ظہر سے غروب تک  کیا جیسا کہ عرض  عرفات۔ وقت اختیاری رکنی ۶مسئلہ

کے  واجب اختیاری کا وقت ظہراورظہر کے درمیان مغرب تک ہے مقدار انا عت قابل

مغرب کی اذان سے  عرفاتغروب تک ہےا ور وقت اضطراری  سے ایک گھنٹہ بعد

سے لیکر اذان صبح تک اور اگر بال عذر دونوں وقوف اختیاری کو بالکل تھوڑاپہلے 

اور وقوف اضطراری اس کے لئے کافی نہیں  اس کا حج باطل ہے توسے ترک کر دے

 اختیاراً ہے، بلکہ صرف ایسے مضطر کے لئےجو معذور ہو، نہ ایسا شخص جو 

ن ہوتے ہوئےسہل انگاری کی یہاں تک کمضطر ہو اہے کہ وقوف اضطراری کے مم

  گئی۔آکہ رات 

ادانستہ یا کسی عذر کی وجہ سے وقوف اختیاری کو ن۔ اگر بھول گیا یا ٧مسئلہ

عذر بر طرف ہونے کے بعد واجب ہے وقت اختیاری واجب کو یا کم  تو درک نہ کرسکا

ی ا ضطرار درک کرے ورنہہوسے کم وقت اختیاری رکنی کو جتنا درک کر سکتا ہے

ا سطرح سے  درک کرے  ،عرفہ کو کہ مغرب اور اذان صبح کے درمیان کا وقت ہے

فتاب تک آکہ اس مقدار سےکچھ کو وقوف عرفہ شمار کرے اور اذان صبح سے طلوع 

جاہل مقصر کے  اس  مشعر الحرام شمار کرے اور یہ مسامحہ کی مدت کو اختیاری

اور پوچھ بھی سکتا تھا لیکن کسی بارے میں جو جانتا تھا کہ مسئلہ سے نا واقف ہے 

موضوع صرف بھولنے واال کا دلیل کیوں کہسے دریافت نہیں کیا مورد اشکال ہے، 
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کر دیں گے ، اس معنی میں کہ موضوع ہ ماس سے ضمی بھیکوجاہل قاصر  طبعاً ہےکہ 

  صرف معذور ہےاور جاہل مقصر معذور نہیں ہے۔ مسامحہ

مجموعی وقت ایک ساعت کوبال عذر ۔ اگر ظہر کے بعد سے مغرب تک ٨مسئلہ

اس اوراس کا حج صحیح ہے توے اگر رکن کے بعد وقوف کیا ہےدترک کر عمداً اور 

گنہگار ہےاور حج بے اشکال ہےاور کفاره  توبعد اگر اول وقت سے کم رکھا ہے کے

اور بال عذر خارج ہو گیا  عمداً بھی واجب نہیں ہےاور اگر مغرب سے پہلے 

اور ایک اونٹ کفاره بھی دے اور اور اگر  نا واجب ہے آواپس  امکانبصورت توہے

نہ حرام ہے اور نہ کفاره واجب ہے، صرف جس وقت عذر بر طرف ہو  تو  معذور تھا

واپس نہ  اختیاراً اور اگر نا واجب ہے آواپس  عرفات امکانبصورت  تو جائے 

 کیوں کہ؛ل نہیں ہے کفاره پر کوئی دلی ہمارے پاس صرف گنہگار ہے اور یہاں پرتوآئے

باہر رکنا اگر چہ  عمداً نہ بال عذر باہر جانا ہے، عمداً  ےس عرفاتکفاره کا موضوع 

  احتیاط بہت مناسب ہے۔

آئے تو  پشیمان ہو اور واپس لوٹ میں اگر صورتباہر نکلنے کی  عمداً ۔ ٩مسئلہ

دلیل  کہ کیوںکفاره ساقط نہیں ہے  ظاہراً اور   م دی ہےجاصرف اپنی تکلیف اناس نے 

کفاره د ونوں کا شامل ہے ، واپس لوٹے یا نہ لوٹے، اور کفاره ساقط ہونا کفاره کے ثابت 

  ہونے کےبعد محتاج دلیل ہے اور دلیل نہیں ہے۔

صورت میں عمدا کرنےکی  ۔ اونٹ کاکفاره ۔ جیسا کہ عرض کیا ۔ ١٠مسئلہ

ه دینے سے عاجز کا کفار اونٹ اگر منحصر ہے اور جاہل مقصر کو بھی شامل ہے اور

پے در پے روزه رکھے اور اگرا س سے بھی عاجز  دن بال فاصلہ ١٨جہاں چاہے توہے

  کافی ہے  ،توبہ کرے توہے

عید مغرب سےکچھ یعنی ی قیام  اضطرار فریضہ عرفہ میں۔ اگر اس کا١١مسئلہ

اس کا حج باطل ہے اور اگر اس  تواذان صبح تک ہے اور اس کو بھی ترک کر دے کی

ا ور  کے لئے کافی ہے  اور اگر  اختیاریاس سے بھی معذور ہو وقوف مشعر 
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 قیام اضطراری جباور عذر اس وقت بر طرف ہو ہوسے عاجزقیام  اضطراری دونوں 

یہاں پر بھی اس کا حج صحیح ہے ، مگر جاہل مقصر کے لئے ہوره گیا   کا وقت بھی نہ

  ں میں باطل ہے۔کہ دونوں صورتو

 لیکن ثابت ہو ذی الحجہ کی پہلی تاریخ  اول  سنی بھائیوں کے یہاںاگر۔١٢مسئلہ

بلکہ تقیہ کی  ،نہیں ہےان کی پیروی کرنے میں کوئی اشکال   شک ہوتوہمارے یہان

اس   ظاہراً خطا کا یقین کرو کہ ی صورت میں واجب اور کافی ہےیہاں تک کہ اگر ان ک

لف یقین کو حل کرتا ہے ، اس تاختالف افق اور مخ کیوں کہ؛ ہے  بھی نہیںمحل کوئی کا

  کافی ہے۔ ظاہراً صورت میں بھی ان کی پیروی کرنی چاہیئےاور 

افاضہ "ثم افیضوا من حیث افاض  آیہان تمام موارد  کیوں کہخواه تقیہ ہو یا نہ وه 

  الناس" شامل ہے مشعر الحرام سے کوچ کرو جیسے ک دوسرے لوگوں نے کوچ کیا۔

 افیضوا  "ہے اور خطاب بھاری ا کثریت کوکہا جا تایہاں پر ناس طبیعی طور پر

ہم مراد ہیں کہ جس وقت مشعر الحرام کا  اس سے کا تعلق اسالمی اقلیتوں سے ہے کہ"

بنیئےمسلمانوں کی ضد نہ  آپ سیالب کے مانندمجمع کوچ کرے ہوا مجمع موج مارتا 

اختالف نہ کرو  کے بجائےنہ مارو اور وحدت  طمانچہکے چہره پرکی بھاری اکثریت 

اور مسلک وحدت سے منسلک ہونا ہے  اتحادو یکجہتی پیدا کرناحج کی جان کیوں کہ؛

تقیہ کے بر  وهاور گےخالفت کروہے اور اگر مبھی اور مشعر الحرام کا ایک نام جمع 

  حج کی صحت مورد اشکال ہے۔ تمہارے گی توخالف ہو

بھائیوں کی پیروی سے  ایمانیہو اختالف مشکوک  ا   گر اور ہر صورت میں

ہے اور اگر دو  ممکن بلکہ نا )کہ بہت بعید ہے ( حج صحیح ہے اگر یقینی ہو تمہارا

جمع کرو اور اگر خالف  توتکلیف کے درمیان حج کر سکتے ہو اور خالف تقیہ نہ ہو

تکرار کے  کیوں کہوہی کافی ہےاور الزم نہیں ہے کہ حج کی تکرار کرو  توتقیہ ہو

میں امرکا  مطلق ہونا خود کافی ہونے کی  آیتالزم ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے اور 

  دلیل ہے۔
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نے مشعر الحرام کی تکلیف کو صریحا اور عرفہ کی تکلیف کو  آیتاالمذکوره ب

ضمنا بیان کیا ہے کہ مشعر الحرام میں "ناس"کی پیروی واجب ہونے سے طبیعی طور 

سے ہے کہ "یوم  میں بھی پیروی ضروری ہے اور روایت میں رسولخدا  عرفاتپر 

 آیہ" لوگ عرفہ کریں وه العرفۃالذی یعرف الناس فیہ"روز عرفہ وہی ہے جس روز"ناس

  مبارکہ مشعر الحرام سےکیا خوب اقتباس اور نتیجہ گیری ہے۔

بی اقلیت کو یہ حق حاصل نہیں کہ ہ ملک حج میں کسی بھی مذ بنابر ایں اصوال

کےاشاره کے  آیتکی مخالفت کرے ، ورنہ   بھاری اکثریت  اور جم غفیر وه " ناس " 

میں داخل ہے اور ملحوظ رہے کہ سنی بھائی "ناس" سے خارج ہے اور نسناس مطابق

 ہیںمیں دقت کرتے ہیں جیسا کہ مشاہده کرتے  کے ثابت کرنے وقت   بھی ہماری طرح

  دقت کی وجہ سے عرفہ سے ایک دو دن پہلے چاند کا اعالن کرتے ہیں  اس اور

اور طبیعی طور پر ہم بھی جو شعائر اور مناسک کے لئے ملک حج میں ہوتے  

 تمہارےاور اگر  نہ دوسرے ملکوں کے افق کینا الزم ہےاسی افق کی پیروی کر  ہیں 

 مکہق سے قطعی اختالف رکھتا ہو صرف افق ملک حج "افس  ا وطن کا افق بھی

  ہےا ور بس۔اور معیار "میزان مکرمہ   
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ہے اتنے ہی پر عمل کرنا کا اقتضاجتنا تقیہ  بھی  ۔ تقیہ کے موارد میں١٣مسئلہ

اور وحدت  ومشعر کے موقف کی نسبت تقیہ عرفاتاگر احتیاط پر عمل کرنا  چاہیئےکہ

جائز اور کبھی واجب ہے، مانند اس کے کہ تم خود افق  احتیاطیہ  تو کے  منافی نہ ہو

کہ سنی بھائیوں نے جو تشخیص  ہو جائےت ب ارے لئے ثاہمت یا  میں چاند دیکھو  مکہ

  بہت زیاده بعید لگتا ہے ۔ یہ   یا پیچھے ہےکہ آگےدی ہے چاند اس  سے 

کی بلندی پر  عرفاتکوه   میں وقوف کرو  عرفات۔ جب تک صحرائے ١۴مسئلہ

کے پہاڑیوں کے دامن یا بلندیوں پر  عرفات ہو کہس قدر  ا  مجمع لیکن اگرنا مکروه  جا

کا جز  عرفاتجانا ناگزیر ہو تو کوئی بات نہیں ہےاور ملحوظ رہے کہ وادی"عرفہ" 

کا بہت بڑا حصہ جیسا کہ عالمات سے مشخص ہے  دنمرهمسجے اور موجوده نہیں ہ

  سے باہر اور وادی عرفہ کے اندر ہے۔ عرفات

  کے لئے شخصسے معذور  عرفات۔ جیساکہ گزرا وقوف اضطراری ١۵مسئلہ

سے اذان صبح تک ہے شرط یہ ہے کہ مشعر کا وقت اختیاری نہ  کے کچھ حصہ مغرب

ن بھی گزر جائے وقت اضطراری آلےیعنی طلوع فجر سے نہ گزرے کہ اگر ایک 

  اری شروع ہوچکا ہے۔یمشعر کا وقت اخت کہ ہے کیوںنہیں  گنجائش کی  عرفات

ر کے بعد تک مشع کی ظہر کرے اور عید ا اختیاری قیام۔ اگر  عرفہ ک١۶مسئلہ

حج باطل ہے اور  اس کاتو اگر اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہےتوالحرام نہ پہونچے

صحیح ہے ، بشرطیکہ ظہر سے پہلے مشعر الحرام سے عبور کرچکا  تواگر معذور ہو

عنوان کے تحت  قیام کےہو اور یہاں پر کچھ اورمسائل بھی ہیں جو مشعر الحرام کے

  گے ۔ں  بیان ہو

سےمعذور ہوا اور صرف رات میں وقوف  عرفاتختیاری ۔ اگر وقوف ا١٧مسئلہ

اس کا حج صحیح ہےاور تواگر ظہر عید سے پہلےمشعر الحرام پہنچ جائے ظاہراً کرے، 

  ـاعاده کرے  اس کایا جس وقت کر سکے آئندهاحتیاطا سال 

  روانہ ہونا  م سےمشعر الحرا عرفاتافاضہ: 
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 سرخی  بر طرف  ہو جائے مشرق کی ٹھہرو تا کہ دکچھ دیرفتاب کے بعآغروب 

کوچ کرو تاکہ  کی طرف بعد مشعر الحرام اس کےاور  ہو جائے کا وقت  مغرب اور

  عند المشعر الحرام" هللافاذ کروا   عرفاتوہاں بھی خدا کو یاد کرو ،"فاذا افضتم من 

رکن ہیں اور ہر ایک کے بعد کوچ کرنا ہے ، نہ شکشت  " (قیام) وقوف"یہاں دو 

تند  تیزو فوج کی طرح ،ا س طرف سے اس طرف، بلکہ پانی کے ہوئی  بکھریخورده 

 کو بھیا ور دوسروں آؤجوش میں  بھی  اتھ خودجوش وخروش کےسکی طرہ مچش

فیض "افاضہ جوش میں النا ہے نہ یہ کہ صرف جوش کرنا کہ  کیوں کہ ؛جوش دالؤ

ٹھہرنا  اس کا کہ پیدا کرنا  ا ور اجتماعی جوش وخروش قیام ہے ۔لہذا وقوف اجتماعی "

بھی جوش کے لئےاور جوش ٹھہرنے کے لئے اور یہ سب خدا کی راه میں، خدا اور 

  ہے۔ لوگوں کے گھر کی جانب

روحانی کے تین  اس ہے  اور ہم بھی  "مزدلفہ "اور "جمع" نام ا مشعر الحرام ک

ی کی جگہ، فی اور باریک بینگاک کرتے ہیں: "مشعر الحرام"موشادرا پہلوؤں کا 

  "جمع" ایک دوسرے کے ساتھ ہونا ،"مزدلفہ"خدا سے نزدیک ہونے کی جگہ

شعور کی جگہ کہ ایسے یہ دوسرا وقوف صحرائے شعور(مشعر الحرام )میں ، 

جو فی الوقت  فیگابے شعوری جس میں حرام ہے ، عدم دقت حرام، ایسی دقیق موش

اور بصیرت ہے کہ ، باریک بینی  دقیقحرام کرے ، صرف رومردوداشناختوں کو

یک ہونے کی جگہ نزد"مشعر الحرام "ہے اور اس طرف سے مزدلفہ بھی ہے خدا سے 

 کیوں کہ؛کے ساتھ لیکن"جمع"میں نہ تنہا  لیکن مکمل باریکی  اور حساب و کتاب ہے 

،لہذا یہاں "مشعر الحرام"و ئے ہو ماده ہوآکی زیارت کےلئے لوگوں کے گھر خدا اور 

  فہ جمع "ہے"مزدل

" اس کا نام شناختوں کا مجموعہ ہے لیکن مشعر الحرام تین نقطہ نظر  عرفات"

اس حوالہ سے معنی دیتا ہے اور دائمی شعور کا  خلق خدا کے رواخدا تین ناموں : سے 

  نکات ہیں :دلچسپ احادیث میں لطیف و 
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۔ "مزدلفہ"لوگ اس کی جانب"زلف"رات میں کوچ کرتے ہیں جو رات کی ١

  ،ساعتوں سے مخلوط ہے

ایک  ۔ خدا اور لوگوں سے نزدیک ہوتے ہیں، اور"جمع"کہ وہاں پر باہم٢

 اور خود"زلفہ"بھی سے مخلوط ہوتے ہیں  ایک دوسرے  نزدیک اور  کےدوسرے 

  کے معنی میں ہے ۔حظ ا ور  منزلت،فیض 

زیاده  اس سے بھی بہت مشعر الحرام میں کرام  کرتے ہیں کہ حجاج ظہ مالحہم  

میں مخلوط ہوتے ہیں اور ایک دوسرے  آپسکس طرح جمع ہوتے اور  پر تنگ جگہ

اور اس کے  آرزؤںزدیک ہوتے ہیں "منٰی"نں اور اصل میں خدا سےہیسے قریب ہوتے 

 کا مہمان خانہ خدا سے بھی نزدیک ہوتے ہیں ، گویا یہ خدا "در حقیقت" بعد خانہ خداکہ 

دا کے فرمان کا خسے ملنے کی جگہ کہ سب ملکر  ہے، ، بندگان خدا کے ایک دوسرے

  ۔نے کے لئے  آماده اور تیار ہیں اجراء کر

کی  عرفاتلیکن اس کے نام معنی ،خود جمع اور مشعر  مفرد ہے  عرفاتاگر 

جمع ہے کہ جمع مزدلفہ و مشعر الحرام ہیں، لیکن اس کی جمع یہاں پر جمع وحدت سے 

ہم فکر و ہم خیال اور ایک ہی مقصد کی جانب رواں ہنگ ہے کہ لوگوں کا ایک ہونا آہم 

روایت میں ہے کہ مشعر الحرام سے خدا کے راستہ پر چلنا۔ ایک ساتھ ہونا، اور  دواں 

ذلیل  رپہ زیاده مقدس کوئی جگہ نہیں ہے جو ہر متکبر اور خود پرست  کو اپنی جگ

اس کو ناک رگڑنےپر مجبور کرتی ہے اور اس کی بصیرت میں اضافہ کرتی  ،کرتی 

 نکے دریا میں غوطہ ور کرتی ہے اور اس کو بے نام نشاسادگی مطلق تاریکی و،ہے 

  کرتی ہے۔

کیوں سے زیاده اہم ہے  عرفاتاس کے شعور کی طرح  گویا وقوف مشعر الحرام

اشیہ قررا دیا ہے اگر چہ دونوں رکن کو ح عرفاتنے مشعر الحرام کو متن اور  خدا کہ

سے کوچ کرو جوش  عرفاتجب  عند المشعر الحرام " هاللفاذکرو  عرفات"فاذا افضتم من ہیں

  وخروش کے ساتھ تو خدا کو مشعر الحرام میں یاد کرو۔



مناسک حج کے اسرار و  
www.OlumQuran.com 

 

330 
 

بعض موارد میں صرف مشعر الحرام کے وقوفوں میں سے کسی ایک ہے  ممکن

، جائے ترک ہو دونوں قیامعذر کی وجہ سےکے  عرفاتسے حج درست ہو اگر چہ 

لیکن اگر مشعر الحرام کے سارے وقوف ۔ اگر چہ عذر سے۔ترک ہوں کہ اس سے 

صحیح ہے،  ظاہراً  تو  کو بھی کیا ہو عرفاتعبور بھی نہیں کیا ہو اور وقوف اختیاری 

قطعا باطل ہے،وقوف  تو  ہو یاک کادراالیکن اگر صرف اس کے وقوف اضطراری ک

ا ور رکن کے معنی میں ہے ، بلکہ رکن  مشعر الحرام فریضہ ہے ، نہ صرف واجب

اس کا نام صراحت  کیوں کہ ؛اہم ہے  بھی زیاده سے عرفاتوقوف  سے زیاده اہم کہ

سنت ہے ، نہ معنائے  عرفاتیا ہے لیکن وقوف آمیں  قرآنمستقل طور پر  اتھکےس

میں  قرآنسے صریحا مستفاد ہوتا ہےاور سنت واور  حکم مستحب، بلکہ چونکہ اس کا

یا ہے وه بھی مشعر الحرام کے ذیل میں اور فقہ اسرار کے لحاظ آصرف اس کا نام 

سےبھی یہاں پر خوب دقت کےساتھ ذکر خدا کرنا چاہیئےاگر چہ پہلے ذکر خدا سے 

  غافل تھے ۔

عند المشعر الحرام " "واذکروه کما ھداکم وان  هللافاذکرو عرفات"فاذا افضتم من 

ہدایت  تمہاریاس  نے کنتم من قبلہ فمن الغافلین"اور یہاں پر خدا کو یاد کرو جس طرح 

  گر چہ اس سے پہلے غافلوں میں سے تھے۔کی ہے

سے پہلے ہے بلکہ مشعر الحرام سے پہلے تمام  عرفاتطرف نہ  "پہلے "اور یہ

مشعر الحرام کی باریک بینی  کیوں کہبھی ہے  عرفاتے ایک س ن میں حاالت  میں کہ ا

  ہے۔ معرفت خود غفلت ادھوریناقص اور  میں پہلومذکرشعورکے کے 

شناخت کہ متعدد بھی تھی اور درست و نادرست انوع واقسام تھا:  عرفاتوہاں 

مشعر الحرام ہے جہاں پر بے معرفتی یا  یہاں، اور قص کاسنگم بھی تھااور کامل ونا

کثرت  کہ ہیںمالحظہ کرتے  آپمعرفت حرام ہے، بلکہ باریک بینی ہے اور قصنا

باریک بینی کی رہگذر سے گویا اور اور شناختوں کی ایک دقیق چکے وحدت میں بدل

یہاں پر بے مغز وبے شناخت قابل قبول نہیں ہےبلکہ  کیوں کہایک شناخت ہوگئی ہے،

اور کی  تحقیق کی ہے نیزاسرار مشعر الحرام میں حرام ہے، یہاں پر شناختوں فقہ 
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بلکہ حرام ہے اور کامل کو کامل  ،متفرقات اور نواقص کو الگ اور علیحده کیا جاتا ہے

مشعر الحرام ،مشعر  ہے اور کیوں نہ ہو  کیوں کہ ،صورت میں قبول کیا جاتا ہے ینتر

ایک دوسرے لیکن  ہیں  آپس میں یکجا ہوئےحجاج  ہے، یہاں رات ہے اور با وجودیکہ

آپ دور ہیں، کہ ہر شخص خود اپنے بہت کی شناخت کے لحاظ سےایک دوسرے سے 

ٰمنشناختہ  کے عرفاتمیں ڈوب جائے، خوب غور وفکر کرے ، خوب چھانے پھٹکے ،

 اشیاء اور اشخاص کو خوب زیر وزبر اور اوپر نیچے کر کے دیکھے،شده افکار 

بدل جائے تا کہ سب ایک ہو کر وحدت میں ا کہ وه کثرت یہاں پر وحدت ت جانچے

بہتر سےبہتراندازمیں کریں اور  یمیدان منٰی میں تیر باران پر ساتھ شیطاناجتماعی کے

بخوبی میدان عشق وعمل  اورانہوں نےجوچیزمشقت سے  حاصل کی ہےقربانی کرین

  میں عملی کریں۔

انتخاب کی جگہ  ےنہ شناختوں ک صف تھی شناختوں کی معرفتوں اور  عرفات

نیک ں کی نفی اور وپر بر یہاںکہ خوب سے خوب تر اور بد سے بد ترکو پہچانواور 

تک پہنچنے کی  کرو اور سب کو خدائے یگانہ اور اچھے افراد کی  تحقیق اور شناخت 

ساده راه ایک  ہیں اورٹیڑھی اور ترچھی راہیں بہت زیاده  کیوں کہ؛و دکرمتحد راه میں 

  ہے۔

مشعر کے سیاه لیکن تھا، نور بور ہی   ہر طرف  میں کا ایک روزه شہر  عرفات

اور اب مشعر الحرام کے چند ساعتی  یا ویران ہوگ یکسر  سے بغاوت پوش لشکر کی 

تو کا نام ونشان بھی نہیں ہے میں اور پر  یہاںویران خانہ نےاس کی جگہ لے لی ہے ، 

ہے رات تو اس وقت رہے تھےآتھا اور ہم کچھ نظر  کھائی دے رہاد، اگر دن میں کچھ

ه ر سایہ کا )لباس احرام ( بھی نا چیز ہو گئیں ہیں اور صرف سفیدی کفن ںاور وه چیزی

گم  اپنے  تاکہ ئےہیںگلیکن ہم گم ہو ،ائیاں بھی ہیںگیا ہے اور اگر چہ مصنوعی روشن

واره  یاروں کو پیدا کریں ، ہم آاپنے  کہہوئے ہیں تا  وارهآکر سکیں اور  تالشکو شده

در کو نہ کھٹکھٹائیں ، تمام نشانیاں اور کے عالوه کسی رخوب در بدر ہوئے تاکہ دریا 

 امتیازات اس دریا میں قطره انفرادی اور ذاتی اس یکسا نیت اور گم گشتگی میں گم ہیں،
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ئے تاکہ ہر گتا کہ پید اہوں، ہیچ ہو  جاؤ زیاده ہوں گم ہو تا کہ  ئےوہ مہیں ، ک ہوگئے 

  چیز سے متصل ہوں وه کیا مشعر ہے اور کیا محشر ہے !

 تاریکیگھٹاٹوپ میں خورشید کی وه تیز روشنی اور مشعر الحرام کی یہ  عرفات

اپنی روشنی کی  کے لئے  اور اس روشنی کی شناخت کی  کہ اس دونوں بجا ہیں

 ہہے لیکن یہاں کدکھائی دیتا ، وں سے آنکھضرورت ہے اس کا بعض حصہ ظاہری 

ہے  چاہتی آگاہیباریک بینی ہے اس کے لئے بصیرت چاہیئے نہ بصارت، اس کی خود 

بلکہ تاریکی شب بھی الزم ہے کہ ،نہ صرف روشنی الزم نہیں ہے  اس کے لئے  کہ

 ایک کے لئے بصارت ضروری ہے اور دوسرے کے لئے بصیرت ،صرف یہاں پر 

بڑھو ا  آگےاتھ کر کے دقت کےس مادهآکہ ظاہری اور باطن شناختوں کو  ےفکر ہباطنی 

، بہتتکرار کیا اور تکررا بہتر ہے میں نے اد بستیآباب شہر سے ایک رور سیکڑوں خ

ادی سے بہت دور ہں، اور اس کے عالوه کیا کریں؟ آببجا بھی تھی کہ ہم کند ذہن لوگ 

بزرگ سے مقابلہ کرنےکے لئے میدان  کیا ایسا نہیں ہے کہ سورج نکلتے ہیں شیطان

جنگ ا رخ کریں ، اور اب جب کہ شعور کے معنوی اسلحہاور معنوی طاقتوں سے 

ی مشعر الحرام کی تاریکی میں شیطان کو سنگ باران کرنے کے ہیں اسمسلح ہو چکے 

اور  اس کےلئے پتھر بھی جمع کریں، نہاتنے برے ہوں کہ ان سے شیطان کو مارا نہ ج

چھوٹے ہوں کہ ہدف تک نہ جا سکیں ، درمیانی ہوں اور حرم کے ریگزاروں  نہ اتنے

نا پاکوں  کہ پاک ہوں اگر چہ ہو کہسے ہوں اور استعمال شده نہ ہوں، اور اور کتنا اچھا 

 سنگریزه بھی پاک ہوں کو مارنے کے لئے ہیں ، لیکن تم چونکہ پوک ہواس لئے وه

  ۔ کیا ہے نے کے لئے فراہم رم نے شیطان کوماتجو

 اا ور پتھروں ک اگر چہ رات ہےلیکن شعور کی روشنی سے شائستہ سنگریزوں

سے  ہاتھ اپنے انتخاب کرواور یہ خود ایک درس ہے کہ سپاہی کس قدر ہوشیار ہو کہ

  کاکام لے۔ آنکھ

ضرورت سے کم نہ ہو بلکہ زیاده  تمہاریتوجہ رہے کہ پتھروں کی تعددا 

اگر کچھ پتھر تلف ہو جائیں یا ہدف پہ نہ لگینبقدر ضرورت اپنے ذخیره سے  کیوں کہہو،
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لئے  تمہارےتو  ہو جائےاستفاده کر سکو ، کوینکہ میدان جنگ میں اسلحہ ک کمی 

تو وقت  ہو جائےکام تمام ہوگیا،اور اگر زیاده  تمہارامشکل ساز ہے یا پھر سمجھو کہ 

  کم پڑگئے ہیں مدد کر سکتے ہو۔ضرورت دوسرے افراد کی جن کے پاس پتھر 

ظاہری اور باطنی  تمہیںرام کرنے کی جگہ نہیں ہے، آیہ شعور کی جگہ ہے ا

تمام سالحوں سےلیس ہونا چاہیئے کہ سورج نکتے ہیں معرکہ کی طرف روانہ ہوجاؤ، 

کو تحقق  آرزواور نہایت تیزی کے ساتھ میدان جنگ پہنچواور میدان منٰی کیکی پہلی 

  بخشو۔

عر شب عید ہے ، باوجودیکہ شب نبرد وقربانی ہے ، راه خدا میں مرنا یا شب مش

مارنا لہذا عید کیوں ؟ شعور وظیفہ اور وظیفہ کو انجام دینے کی عید ہے، نفی شیطان 

 هللاال  هللاعید سعید "ال  کیوں کہ" کی عید ہے، هللاکی عید ہے، "ال الہ"اثبات رحمان "اال 

  " کو تحقق عطا کرتا ہے۔

یہا وجہ ہے کہ اس کی دعائیں بھی ہیں، روایت میں ہے کہ جب مشعر الحرام 

پہونچوتو کہو،"پروردگارا اس جگہ پر مجھ ]ر رحم کر، میرے عمل کو زیاده کر، 

میرے دین کو سالم رکھ، اور میرے مناسک کو شرف قبولیت عطا کر، میری گزشتہ 

ول فرما " کہ طبیعی طور پر خطاووں اور لغزشوں کی تالفی کر اور میرے عذر کو قب

  کی لغزشوں کو بھی شامل ہے۔ عرفاتتمام لغزشواور منجملہ 

اور عید قربان جو عید اثبات "رحمن" ہے شیطان کی نفی کے بعد عید خون، 

خواه نفیمیں جو شیطان سےنبرد میں، خواه اثبات رحمن کہ یہی اصل ہے ، یہ دن جو 

کے ہمراہہے اور اس کے بعد قربانی ان  تمام نشیب وفراز ، جوش وخروش، زد وخورد

  سب کے ہمراه روز وشب عید ہے اگر چہ اصلی وہی دن ہے ۔

سب سے بڑی اسالمی عید عید خون، شیطان پر غلبہ کی عید ، عید ناس ،اور 

نسناس پر غلبہ کی عید اور "الہ الناس"کی راه میں ایثار و فدا کاری کی عید ، اس وقت 

ایک ساتھ حملہ کرنے کے انتظار میں ہے کہ پہلے شیطان رات کی ااگاه فوج دن پر 
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بزرگ کو پائمال کرے اور اس کے بعد خود خدا کی بارگاه میں فدا اور قربانی کرے، 

قربانی فداکاری کی عالمت ہے ، اور رمی جمره شیطان کو سنگ باران کرنے  کیوں کہ

  " کا تحقق ہے۔ هللاکی عالمت ہے، اور کل مال کر "ال ال اال 

  

 انی حد:کم مشعر الحرام کی 

انی حد مازمین ملکجیسا کہ معتبر روایات میں وارد ہوا ہے مشعر الحرام کی  

کوه مازمین کے اوپر  ہو جائےکے درمیان وادی محسر تک ہے، اور اگر جگہ تنگ 

خر کار وادی محسر آجاسکتے ہو، اور فراز کوه مازمین پر وقوف کر سکتے ہو اور ا

اصحاب فیل خانہ خدا کو ویران کرنے کےلئے پہونچے تھے اور  میں ، جہاں فیل و

، لیکن تم حالت اضطرار میں اس ابابیلوں کے لشکر نے ان پر سنگ بارانی کی تھی

 کیوں کہا ختیار میں نہیں !  جگہ کو شیطان کو مارنے کی جگہ قرار دو گے ، حالت

مبارک بنا  کے سپاہی اس جگہ کو ۡ◌ نامبارک جگہ ہےاور حالت اضطرار میں ح

  مشعر الحرام کے فقہ اسرار کا بعض حصہ ہے لیکن اب لیتےہیں یہ 

  

پورا بین  ظاہراً مقدار واجب فقہ احکام مشعر الحرام: مشعر الحرام کے وقوف مین

فتاب تک ہے، اور اس بات میں کہ آالطلوعیناور اس کا رکن تھوڑا اول شب  سے طلوع ا

ہو یانہیں اختالف ہے،ا ور وجوب پر کوئی طلوع فجر سے پہلے بھی الزم  مشعر میں 

روشن دلیل نہیں ہے م گرچہ شدید احتیاط کی جگہ ہے ،ا ور رکنی لحاظ سے اسی قدر 

مشعر الحرام میں بیتوتہ کیا کافی ہے گر چہ ثلث شب کے بعد ہو جیسا کہ معتبر  کہ کہیں

ثلث شب تک روایات میں ہے کہ نماز مغرب وعشاء کو مشعر الحرام میں پڑھو اگر چہ 

فتاب تک آتاخیر کرو، م اور نیت اس طرح سے ہو کہ جس وقت سے واجب ہے طلوع 

  اور یہاں چند مسائل ہیں: مشعر الحرام میں وقوف کررہا ہوں



مناسک حج کے اسرار و  
www.OlumQuran.com 

 

335 
 

۔ جو روایت طلوع فجر سے پہلے معذور افراد کے لئے کوچ کرنے کو ١مسئلہ

ام کو کوچ کرنے مشعر الحرسے  عرفاتان روایات سے بھی جو  ہیں اورتجویز کرتی 

مشعر الحرام میں پڑھنے کی صراحت کو کو مغرب کے بعد اور نماز مغرب وعشاء

مشعر  بین الطلوعین میں منحصر نہیں ہے، بلکہ لگتا ہے کہ رکن وقوف  ہیں ایساکرتی 

فتاب تک ہے ، عالوه اس کے کہ قدر مسلم وقوف مابین آمغرب سے تھوڑا طلوع ا

 پہلے معلوم نہیں ہے ، وقوف رکنی اور وقوف واجبالطلوعین واجب ہے اور اس سے 

کی طرح کہ ظہر کے بعد ایک ساعت تک واجب نہیں تھا لیکن رکن شمار ہوتا  عرفات

  تھا۔

ترک مشعر الحرام سے کوچ کر جائےفتاب سے پہلے آلہذا گار بال عذر طلوع ا

ف مشعر واجب کیا ہے لیکناس کا حج صحیح ہے اور کفاره بھی نہیں ہے، اور اگر وقو

  ترکو اجب بھی نہیں کیاہے۔ ظاہراً طولع فجر تک تاخیر میں ڈالے  عمداً کو 

۔ بچوں ،عورتوں ، مریضوں بوڑھوں ، ناتوان لوگوں کےلئےا ور جن ٢مسئلہ

لوگوں کا مذکوره افراد میں سے کسی ایک کےس اتھ الزم ہے ان لوگوں کے لئے جائز 

جیسا کہ معتبر روایات میں ہے  ہےکہ طلوع فجر سے پہلے منٰی کی طرف کوچ کریں

نے طلوع فجر سے پہلے بنی ہاشم کے ناتوان اور کمزور افراد کو منٰی کہ پیغمبر اکرم

میں  صورتفتاب سے پہلے رمی جمره کریں"البتہ یہ اس آروانہ کیا اور فرمایا: "طلوع ا

 فتاب سے پہلےآفتاب کے بعد رمی جمره کر سکتے ہوں ورنہ جائز ہے اور اآاہے کہ

  رمی کریں جیسا کہ دوسری معتبر روایات سے استفاده ہوتا ہے۔

احتیاط واجب ہے کہ معذور افراد نصف شب کے بعد کوچ کریں مگریہ کہ اس 

سے بھی معذور ہوں کہ بہت نادر ہے لیکن بحالت اختیارنصف شب سے پہلے کوچ کرنا 

  بہت زیاده مورد اشکال ہے۔

موشی کی وجہ سے طلوع فجر سے پہلے سہو یا فراکے بغیر ۔ اگر  تعمد ٣مسئلہ

یا واپس نہ لوٹ ے ے اور وقت تمام ہونے تک نہ سمجھ سکجائحالت اختیار میں کوچ کر
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او  عمداً ،لیکن اگر آئےگیا تو فورا واپس آاس پر کچھ نہیں ہےاور اگر سمجھ میں کےتوس

 عمداً بھی لیکن فجر سے سمجھنے کے باوجود بھی  سہواً یا  بال عذر کوچ کیا یا نا دانستہ

اگر وقوف اختیاری عرفہ کو درک کیا ہے اس کا حج صحیح ہے  ظاہراً یا ، آواپس نہ ا

  لیکن تعمد کی صورت ٰمنایک گوسفند کفاره ہے ۔

وقوف  مشعر الحرام دو وقوف اضطراری اور اس کے درمیان ایک۔ ۴مسئلہ

فتاب آاختیاری رکھتا ہے، وقوف اضطراری اول؛ طلوع فجر سے پہلے ، دوم طلوع ا

کے بعد ظہر تک اور دو قوف اختیاری بین الطلوعین ہے، وقوف اختیاری میں واجب 

ہے بین الطلوعین پورے وقت وقوف کرے ، لیکن دو وقوف اختیاری میاں اسی قدر کہ 

میں بین الطلوعینکی پوری مدت شرط ہے کہ  کہیں وقوف کیا کافی ہے،وقوف اختیاری

ترک کرے حج باطل ہے بنابرایں وقوف رکنی اور واجب ان دونوں وقوف  عمداً اگر 

  اضطراریمیں یکساں ہےلیکن اختیاری میں مختلف ہے۔

۔اگر اس طرح سے معذور تھا کہ مشعر کے دوسرے اضطراری وقت کو ۵مسئلہ

ی عرفہ کووقوف کیا اور مشعر سے بھی اس بھی وقوف نہ کر سکا یہاں پر اگر اختیار

اس کا حج صحیح  ظاہراً کے تین میں سے ایک وقتوقوف کے ضمن میں عبور کیا ہے 

ہےکہ خود وقوف اضطرارییا رکنی اختیاری میں شمار ہے، اور اگر عبور بھی نہیں کیا 

  س کا حج صحیح ہے۔ظاہراً 

ول کو درک کیا ۔ اگر کسی معقول عذر کی وجہ سے وقوف اضطراری ا۶مسئلہ

اور طلوع فجر سے پہلے منٰی کی طرف کوچ کیا ، کیا ا سکے مانند ہے کہ اپنے وقوف 

کو بھی درک کیا  عرفاتاختیاری کو درک کیا  کہ اس صورت میں اگر وقوف اختیاری 

ہے کہ نتیجہ میں اس  نہیںہو اس کا حج صحیح ہے ؟ یا وقوف اختیاری مشعر کی طرح 

میں تردد واشکال ہےاور اظہر یہہےکہ صحیح ہے ، لیکن اگر  کا حج باطل ہے؟ مسئلہ

  باطل ہے۔ ظاہراً صرف مشعر  کے دوسرے وقوف اضطراری کو درک کیا ہے اور بس 
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۔ جو چیز مسلم ہے یہ ہے کہ اگر مشعر کےو قوف مینبین الطلوعین بالکل ٧مسئلہ

ے کی اور بالعذر ترک کرے اور اک حج ہر صورت میں باطل ہے، اور ایک دوسر

  ے گی۔۴آنسبت دو وقف درک کرنے کی تفصیل تھوڑی دیر کے بعد ا

۔ اس وقف میں صریحا جس کا حکم ہوا ہےوه خدا کو یاد کرنا ہے "فاذا ٨مسئل

مشعر الحرام سے کوچ کرو خدا کو  عرفات"جب  مشعر الحرام عند ال هللافضتم فاذکروا 

یہ مشعر الحرام  کیوں کہکے کے نزدیک یاد کرو اور صرف خدا کو یاد کرو اور بس 

  ہے اور غیر خدا کو یاد کرنا حرام ہے۔

سے بھی زیاده  عرفات۔ یہاں پر سنی بھائیوں کے نزدیک ثبوت ہالل ٩مسئل

گ کوچ بنیادی ہےکہ ارشاد ہوا: "ثن افیضوا من حیث اافاض الناس" وہاں سے جس وقتلو

  کریں تم بھی کوچ کرو

یہاں پر بھی اگر ۔ بفرض بعید۔ یقین کرو کہ سنی بھائیوں سے غلطی ہوئی ہے 

وظیفہ صرف ان کی پیروی  تمہاراشب نہم ہے جس کو انہوں نے شب دہم مانا ہے  مثالً 

ہے کہ دریائے "ناس" کی موج میں اور سیل مردم کے ہمراه کسی احتیاط اور وسوسہ 

الہ الناس" کی جانب جاؤ، اور اگر شب نہم ہے شب دہم شمار  کے بغیر کوئے"

میں  آپساس بارے میں سب سے زیاده اہم وحدت وہمبستگی ہےکہ لوگ  کیوں کہہوگی

شکست خورده لشکر  اس کاہنگ اور متصل رہیں نہ نہ گروه وسوآایک دوسرے سے ہم ا

   ہو جائیںئیں کہ پراکندگی کی وجہ سےگرفتا نسناس خناس آنظر ا

یقین ہے اس پر عمل  تمہیںاگر اجتماع حرام کی مخالفت کئے بغیر جس بات کا 

سارے لوگوں کےس اتھ کوچ کرنا ایک اجتماعی تکلیف  کیوں کہکر سکو عمل کرو، 

ہو انفرادی تکلیف ہے لیکن منافات کی صورت میں تکلیف  امکانہے اور اس کا اگر 

  انفرادی اجتماعی پر قربان ہوجاتی ہے۔
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گزرا کہ سنی بھائیوں کی دقت اور احتیاط ہم سے کم نہیں ہے اور ان  پہلے بھی

اختالف افق کی صورت میں کہ اگر بر  خصوصاً کی شہادت پر اطمینان کیا جاسکتا ہے 

  ان کی غلطی  کا یقین حاصل نہ ہوگا۔ ہو جائےایران میں ثابت  مکہخالف 

  

  مشعر الحرام کے اختیاری اور اضطراری وقوف : و عرفات

پہلےگزرا کہ عرفہ ایک وقوف اختیاری رکھتا ہے اور ایک وقوف ۔١٠مسئلہ

اضطرای ، لیکن مشعر کے دووقوف اضطرای ہیں اور اس درمیان ایک وقوف اختیاری 

رکن  آئےاور دو اختیاری میں سے ہر ایک پورا واجب  اور اسقدر کہ وقوف صادق 

ک مقدار وقوف ہو، اور ہے، لیکن واجب اور رکن اضطراری باہم مساوی ہیں کہ ای

  مندرجہ ذیل مسئلہ میں ہم ان وقوفوں کی نسبتوں کو بیان کریں گے۔

اس کی ہر  ہو جائیں۔ قدر مسلم اگر دونوں وقوفوں کی تمام قسمیں ترک ١١مسئلہ

صورت میں حج باطل ہے، اگر معذور اور جاہل ہو، لیکن اگر ان دونوں وقوف کی 

م مختلف ہیں کہ ہم یہاں پر ان کے تمام فعل ان کے احکا ہو جائیںبعض قسمیں ترک 

  وترک کی صورتوں کو بیان کر رہے ہیں:

۔ اگر وقوف اختیاری مشعر کو درک کرے ہر صورت میں صحیح ہے خواه ١

  اضطراری یا اختیاری عرفہ کو درک کرےیا نہ کرے۔

۔ اگر اختیاری عرفہ کو اضطراری مشعر  کے ہمراه درک کرے اس صورت ٢

  ل صحیح ہےمیں بال اشکا

     ، وقوف مشعر٢١باب ل، صادق(ع)سے ہے وسائ حضرتصحیحہ معاویہ بن عمار میں  کہا جیس)١

 ظاہراً ۔ اگر صرف مشعر کے روز کے اضطراری وقوف کو درک کرے ٣

 ظاہراً فتاب سے پہلے درک کرے آاس کا حج باطل ہے ، لیکن اگر مشعر کو طلوع ا

مشعر  کے وقوف اضطراری شبانہ کے درک  خصوصاً ۔) یہاں پر ١صحیح ہے (
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کرنے میں متعدد معتبر روایات ہیں کہ کافی ہے، لیکن مشعر کے روزانہ وقوف 

اضطراری کو درک کرنے کے بارے میں روایات کے دو گروہوں میں تعارض ہے 

اور روایات بطالن صریح تر ہیں اور دونوں گروہوں کے ساقط ہونے کی صورت 

ه بطالن حج ہے)جیسے کہ مشعر کا وقوف اضطراری شبانہ میں بھی مقتضائےقاعد

  بھی کافی ہے۔

درست  ظاہراً ومشعر دونوں کے اضطراری وقت کو درک کرے  عرفات۔ ۴

۔ جیسا کہ صحیحہ ٢ہے ، اگر چہ باحتیاط مستحب شائستہ ہے حج کا اعاده کرے (

 عرفاتنے فرمایا:اگر حاجی  آپصادق سے مروی ہے کہ  حضرتحسن عطار میں 

کو فجر سے پہلے درک کرے اور جب مشعر پہونچے دیکھے کے لوگ جا چکے 

ہو ہیں تھوڑی دیر مشعر میں توقف کرےاور اس کے بعد منٰی میں لوگوں سے ملحق 

  مشعر)) ۴۴اور اس پر کوئی چیز نہیں ہے(وسائلہ الشیعہ باب جائے

۔ مشعر کے وقوف اضطراری شبانہ کو عرفہ کے وقوف اختیاری کے ساتھ ۵

  درست ہے۔ ظاہراً درک کرے 

۔ مشعر کے وقوف اضطراری شبانہ کو اضطارری عرفہ کے ساتھ درک ۶

  صحیح ہے۔ ظاہراً کرے 

صحیح ہےلیکن احتیاط  ظاہراً ۔ صرف اختیاری عرفہ کو درک کرے کہ ٧

  موکد ہے کہ اعاده کرے ۔

  طراری عرفہ کو درک کرے جو قطعا باطل ہے۔۔ صرف اض٨

ونے کے لحاظ سے ان کی صحت وبطالن ہٹھ موارد اتفاقی اور اختالفی آیہ 

  کی دو قسمیں ہیں:

ٹھویں قسم اجماعا باطل آ۔ اور ا٢۔ قسم اول و دوم ، اجماعاصحیح ہے،         ١

کی رو سے ہے،  اور پانچ دوسری قسمیں اختالفی ہیں ، ہم نے ان احادیث صحیحہ 
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بعض کی صحت اور بعض کے بطالن کو ترجیح دی ہے کہ نتیجہ کے طور پر 

ٹھویں قسم بھی باالجماع آتیسری قسم جو کہ مورد اختالف سے ہے باطل ہے اور ا

مشعر الحرام کو نہ آباطل ہے، یعنی اگر صرف اضطراری عرفہ یا اضطراری روز ا

  یں بھی احتیاط بجا ہے۔درک کرے باطل ہے اگر چہ بقیہ اختالفی صورتوں م

  

  ئیں :آرزومنٰی: 

غفور رحیم" (بقره  هللاان اللہ"ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا 

/١٩٩(   

اس کے بعد مسجد الحرام سے۔منٰی کی طرف  ۔ کوچ کرو، اور وہاں سے سیل 

خروشان کی طرح روانہ ہو، اور خدا سے طلب مغفرت کرو کیونہ ہو بخشنے واال 

  ربان ہے۔مکہاور 

اور مشعر الحرام میں فقہ عملی کے لحاظ سے کوئی کام واجب نہ تھا  عرفات

اور صرف وقوف جو خود صوری اعتبار سے بیکارہے ، اگر چہ فقہ اسرار کے 

  لحاظ سے اسرار اور رموز کی ایک دنیا ہے ۔

کو تحقق بخشے، عزائم اور  آرزؤںلیکن یہاں منٰی ہے اور اسرار کے عالوه 

اور شناختوں کو عملی کرنے اور مشعر الحرام کی  عرفاتوعملی کرنے ، ارادوں ک

  موشکافیوں کو تحقق عطا کرنے کی جگہ ہے۔

خر میں آور قربانی کرنے ارو احجیہ شیطان کو سنگباران اور رحمن کے 

حلق یا تقسیر کرنے کی جگہ ہے اور اس کے بعد دوسرے ایام میں صرف تین 

  پر سنگ بارانی کرنا ہے۔شیطان و پتھر مار نا اور ان 
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شکار وپنہاں دو اسلحوں سے لیس ہوکر تیر آاب شب مشعر کے پارسا سپاہی ا

شکار اور آاور شناختوں کو بسا کر اس اہاتھونمیں لیکر ، دل میں ایمانی موشکافیان

  پنہاں دو وقوفونا ور اسلحوں کے ہمراه روانہ منٰی ہوتے ہیں۔

ہے، تین دن  ۴٩چاہیئے ان کی تعدادکم سے کم جتنے پتھر شیطان کو لگنے 

میں اور زیاده سے زیاده ستر ہے چار دن میناور کچھ پتھر بطور احتیاط اپنے پاس 

  رکھے تاکہ گم شده اور خطا جانے والے پتھروں کی تالفی ہوسکے۔

شیطان بزرگ شاه شیطان پر حملہ کرنے کا اولین وقت اور صرف اس پر ، 

خدا سے الکھوں فداکار سپاہی اشاره خورشید سے فتاب ہے کہ حکم آروز عید ہے،،ا

 آغازجو سرعت کے ساتھ میدان جنگ کو روشن کرتا ہے ، ایک ساتھ حملہ کا 

کرتے ہیں اور اس وحشت زا میدان میں شاه شیطان پر سنگ بارانی کے لئے ایک 

دوسرے پر سبقت لے جاتے ہیں اورتوجہ کے قابل یہ ہے کہشیطانوں پر سنگ 

تین چار روزه پروگرام اس کی مدت بقیہ مناسک حج و عمره سے زیاده بارانی کا یہ 

" کو تھقق عطا کرنے کی جگہ ہے، هللاتوحید "ال الہ اال  کلمہہے یہ نفی واثبات 

شیطان کی نفی اور اس کے بعد رحمن کا اثبات کہ عید کے دن پہلے بڑے شیطان 

ون بہا کر اس کی بارگاه کی نفی کرو اور اس ے بعد قربانیکہ اپنی طاقت کے بقدر خ

می قربانی پیش کرو اور یہا س بات کی عالمت ہے کہ خدا کی راه اور اس کے 

اثبات ٰماور اس کی راه میں استقامت وپائداری کے لئے جان تک قربان کرنے لئے 

حاضر ہو اس کے بعد حلق یا تقسیر جو بقیہ شیطانی ارتباطات کو ختم کرنے کی 

شیظان کی نفی ،ظاہری اور باطنی شیطان اور اس درمیان طرف اشاره ہے، اپنی اور 

رحمن کا اثبات ، اور دوسرے دو یا تین دن صرف تین شیطانوں کی نفی اور کتنا 

طوالنی میان جنگ ہے کہ شیطان کو طرد کرنا زیاده وقت اور زحمت کا طلبگار 

 شیطان اس کا منصوبہ کیوں کہہے، اور یہ سب رحمن کے اخالص کے لئے ہے ، 

تنہا نفی رحمن اور نفی عبادت رحمن نہیں ہے بلکہ اگر عبادت بھی کر وریائی اور 

  شیطانی ہو اور تم بھی گمان کرو کہ زاہد ہو
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ئیں: خدا اور شیطان کی سرزمین ہے اور اور جو نگاه نفی آرزوہاں منٰی! 

"لیکن شیطان کی نفی طوالنی تر ہے هللاشیطان اور اثبات رحمن ہے : "ال الہ اال 

شیطان کی راہیں زیاده اور بھول بھلیوں والی ہے اور اثبات رحمن کوتاه  کیوں کہ

راه خدا کوتاه اور مختصر بھی ہے اور ایک ہے،  کیوں کہاور مختصر تر ہیں ، 

طوالنی بھی نہیں ہے:ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بکم عن 

ی پیروی کرو اور دوسری راہوں کی پیروی نہ سبیلہ" یہ میرا سیدھا راستہ ہے اس ک

  کرو کہ تم کو خدا کی راه سے بھٹکا دیں گی"

یہاں عشق شناخت وشعور کی دو منزلیں طے کرنے کے بعد میدان عمل میں 

قدم رکھتا ہے جانے پہچانے شیطان کو روز روشن میں ستر بار سنگ باران کرتا 

تین محاز پر تین شیطانوں سے پیکار  ہے ، راتوں کو بیتوتہ، استراحت اور دنوں میں

کرتا ہے، روز اول "عید"بڑے شیطنا سے مخصوص ہے ،جمره عقبہ،کہ تازه نف 

 طبعاً سفوجاس وقت بڑے شیطان کو سنگ باران کرتی ہے اور بعد کے دنوں میں 

دوسرے شیاطینبڑے شطان کی مدد اور اس کو بچانے کے لئے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں 

ے ہی ،خدائی فوج اس کے بعد گیاره اور باره اور کبھی تیرہکو ماده کرتآاور خود کو

زما ہوتی ہے ، پہلے چھوٹے شیطان کو کہ بڑے ہونے کیہوس آتینوں محاذ پر نبرد ا

نہکرے اور والیت عہدی کی فکر اس کے ذہن سے نکل جائے اس کے بعد منجھلے 

شیطان کو ک  خر میں بڑےآمیں مر جائے اور ا آرزوشیطان کو : ولی عہد کو اسی 

   ہو جائےاگر تھوری سی بھی رمق باقی و سہی رمق میں ختم 

ھم اد اللہاکبر، " هللا، لبوں پر تکبیر اور دعا، لشکر حق ہاتھوں میں تیر لئے 

حرعنی کید الشیطان" کے ساتھ شارع الملک بڑی شاہراه میں بڑے شیطان پر اپنے 

غاز کرتا ہے ، کہ اس تقدیر نے شیطان کے محاذ کا نام بھی بڑی شاہراه آحمللہ کا 

  شیاطین ہمیشہ کوچہ وخیابان میں بادشاه ہیں ۔ کیوں کہرکھاہے 

ان سپاہیوں کے درمیان وورتیں بچے اور بوڑھے جو ہر جہاد میں معذور 

، اگر وظیفہ سربازی کو انجام دیں  امکانمادگی ہے حتما بقدر آیہاں پر عمومی اہین
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مقدرو ہے کہ دن میناور نہ رات میں سنگ باران کی طاقت نہیں رکھتے ، نائب 

اگر شسپاہی معذور ہے تو تیر تو معذور نہیں ہے، لہذا انہیں  کیوں کہاختیار کریں ، 

ضر ہو کہ اس نبرد آبیکار بہ جانا چاہیئے، اگر حااضڑ ہوسکتا ہے تو خود محاذ پر ح

  ہیں ہے۔کا منظر دیکھنے سےتو معذور ن

یہ اس وروز  کا وقت اسلی ہے کہ تاریکی میں تیر اندازی صحیح نہیں ہے 

نائب تیر اندازی کرے اور  تمہارااگر ارت میں تیر اندازی پر مجبور ہوگئے دن میں 

دن تیر  آخریج معزور وہو نہ کلتو کل خود تیر اندازی کرو، اگر صرف آاگر ا

اندازی کر سکتے ہو سارے تیر فاصلہ کے ساتھ اسی دن رہا کرو ، پہلے اول کی 

  نیت سے اور اس کے بعد بعد کی نیت سے کہ کم سے کمم  ترتیب کی رعایت ہو۔

شیانہ منٰی میں ہے کیا ان کے محل صرف شیطان بزرگ آمگر کیا شیاطین کا ا

ن منٰی میں ان سے بر سر پیکار کی شاہراه پر ہے ؟کہ کہیں اور انہیں صرف میدا

  ہونا ہے ۔

اور ہر صورت میں کیا شیاطین صرف تین ہیں کہ تین محاذ پر ان سے تیر 

  بارانی کی جائے اور ہر  حملہ میں صرف سات ہی پتھر کیوں؟

ذ بنانا ہے کہ خانہ خدا و مردم کے زائرین مدرسہ منٰی حایہ سب رمز اور م

  زما ہونے کا درس لیں۔آ میں شیطان کو مارنےاور شیطان سے نبرد 

خود ان تین محاذوں کے چند برے سوابق ہیں جو ضد پیغمبر جاسوسی کا 

مدقق ہیں اورتین بتوں کی جگہ ہیں اور شیطان کی جو نگاه حساسترین ابراہیمی 

اور  اسماعیلکا سر کاٹنے ]پر مامور ہوئے  حضرت آپہے جس پر امتھانوں میں 

ابراہیمی کے پیچھے گیا اور تینونبار حکم خدا سے آپانہیں تین محاذوں پر شیطان 

  پتھر اس پر برسائے گئے۔
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ہاں! تین اتنومی شیطان ،نہ تین اقنومی خدا، مسیحیا ور دوسری فکر کے 

۔ تین ٣ین طاغوت، شیطان کے جاسوس    ۔ ت٢۔ تین بت ،بے جان خدا     ١برخالف، 

  شیطان ، طاغوتی بت اور طواغیت تین شیطانی جلووں میں 

نیز تین چہروں میں :شیطان ، گائے ۔ پلنگ جو سہگانہ دوگانہ اور یگانہ پیوند  

  کے ساتھ کل مال کر سات ہوتے ہیں ۔

۔ ۶   ۔ شیطان پلنگ ۵۔ شیطان گائے    ۴۔پلنگ    ٣۔ گائے    ٢۔ شیطان    ١

۔ شیطان گائے پلنگ  لہذا ان تین شیطانوں میں سے ہر ایک کو ساتھ ٧گائے پلنگ    

  پتھر مارو کہسات روزه جہنم کی عالمت ہیں ، خوب دقت کرو۔

۔ ٣۔ استثمار     ٢۔ استعمار    ١نیز تین دوسرے اساسی چہرون میں: 

  استحمار! 

۔ بلعم باعور ! ک استعمار بڑا شیطان، اور استثمار ٣۔ قارون    ٢۔ فرعون   ١

منجھال شیطاناور استحمارچھوٹا شیطان! اور میں حیران ہوں کے اس چھوٹے  

شیطان نے ان دونوں کو کنسی بڑی خدمتیں انجام دی ہیں کہ اگر نہ کرے دونوں 

 اس کوحساب کر کے  آخریہم بیکار اور مفلوج ہیں اور چونکہ دونوں کا خادم ہے 

نوکر سمجھتے ہیں ، اور اگر خدمت سے انکار کرے استثمار اور استحمار دونوں 

  کاکام ہے تمام اوردرھم برہم۔

یہ تین شیطان تین ہونے کے باوجود ایک ہیں اور ایک ہونے کے باوجود  تین 

ں ان کی ہیں، مسیحیوں کی تینوں اقنوم کی طرح نہیں کہ محال ہے ، بلکہ یہ تینو

ھنگی عالم شیطت میں واجب اور تکمیل شیطنت کی شرط اساسی آاری اور ہم  املکہ

ہے ، کہ یہ تین شیطان اقنوم اجتناب ناپذیر ہماہنگی رکھتے ہیں ، کہ فرعون، شیطان 

استبدادواستعمار، قارون ،گائے استثمار، اور بلعم باعورا اتحمارہے ، جو قدرت 

ر کے بال واسطہ کا دعوٰی کرتا ہے اور ہر چیز وثروت ریعت کو ایک جگہ جمع ک

کواپنی جانتا ہے اور اپنے عالوه کسی وھاکم نہیں سمجھتا اور خود تنہا شیطنت کی 
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تین بنیادوں کوجمع  کر کے جہنم کے ساتوں دروازے کو  ریعت کے اوپر کھولتا 

ہے کجہ روشن نمونہ کو اسدور کے ایرانی پہچانتے ہیں اور اس کا عکس جمره 

  عقبہ پر لگا رکھا ہے تاکہ مسلمان شیطان واقعی کے چہره کو چنگ باران کریں۔

اور جہاں پر یہ تینوں اقنوم صورتا ایک دوسرے سے جدا ہیں اور ہر ایک 

کی جدا گانہ تشکیالتہے ، قدرتاور استبداد اور اس کا فرعون استعمار قارونی غارت 

جو دو بار کا منتخب کرده ہے اس گری کو قانونی قراردیتا ہے ، اور بلعم باعورا 

ی حکم شرعی عدالت میں اللہغارت گری کو شرعی کرتا ہے اور فرعون کے ظل و

درباری اور  هللا آیۃصادر کرتا ہے کہ خود شیخ االسالم۔ شریح قاضی۔امام جمعہ اور 

سب سارے کے سارے فرعون کی قدرت سے قانونی اور فرعون قارون اور بلعم 

  رعی اور شہنشاہی کے الئق ہے۔کیقدرت سے سیاسی ش

قاروں بھی استضمار بلعم حق کے ساتھ ، اور قانون فرعون کی صحت کے 

ت تملکات و شرعیساتھ اور بلعم بھی زمین خواریاور گائء خواری قارون ک 

ی کے بابمیں اور دونوں تمام شہنشاہی وسائل کے ساتھ فرعون کو ، فرعون شخص

ات اور استعماری توجہات سے جو قدرت فرعون وروای آیاتاور ان دونوں کو ادلہ 

کی بنیاد کو عرش الہی پر استوار کرتے ہیں اور خدا کےس اتھا س کو شریک قرار 

دیتے ہیں اور وکیل اور ہر رخ سے اس کو خدا بنا دیتے یں، یہاں تک کہ اس کانام 

  اور ۔ ۔ ۔ ! هللابھی خدا رکھ دیتے ہیں نہ صرف ظل 

روز عید! صرف بڑے شیطان شاه شیطان کو  اور تم نے روز عید ،ہاں

مارنے پر مامور ہو اور بس، اس رخ سے کہ وه تینوں شیطان ہے ، شیطان گائے 

اور چیتا ہے، فرعون قارونا ور بلعم ہے ، استعمار استثمار اور اتحمار ہے تمام 

مصیبتوں کی جڑ ہے، اور وه بعد کے ایایم میں تینوں محاذوں پر قبضہ جمالتا ہے، 

بھی تینونمھاذوں کےلئے تیار  تمہیںکو ان تینوں مھاذوں کی بھیجتا ہے ، لہذا  تم

  ہوناچاہیئے ۔
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 ں کہ اگر کسی مصلحت کے تحتیاور کتنا گہر اتعلق اور اتصال رکھتے ہ

  بنیادی طور پر باہم اور ایک ساتھ ہیں۔ تو ایک دوسرے سے جدا ہوں

فرعون قارون کے پاس جاتا ہے اور قارون فرعون کی خدمت میں، بلعم 

اور فرعون بھی بلعم کی مسجد یا دیر یا کلیسا یا خانقاه میں  میںفرعون کے دربار 

کہ: دربار اور یہ عبادتگاہاور یہ بیت المال ان تینوں شیاطین کی جوالنگاه ہیں ، کہ 

بناتے رہتے ہیں اور جال بنتے رہتے ہر ایک ان دونوں میں نہ جانے کتنے منصوبہ 

ہیں ، اگر چہ قدرت فرعونی اصل ہے لیکن جب تک ثروتقارون اور شرعی بلعم نہ 

ہو فرعون کی شہنشاہی پائدار نہ رہے گی اور اس خوف سے کہ مبادا ان دونوں میں 

ریا مھری کرے خود بھی ان دونوں کا ایک ہوجاتا ہے اور قارونی آسے وٰکک ہوس ا

ی چھوٹے چھوٹے نمائندوں کو اپنی ماتحتی میں لے لیتا ہے کہ امام جمعہ اور بلعم

  وشیخ االسالم  مال دار اور شریعت مدار بھی اس کے نمائنده ہیں ۔

سب اس کی عالمت ہیں اور اس میں خم ہیں اور مستقل طور پر وه کچھ  بھی 

  کہ خداونکا خدا ۔نہیں ہیں اور وعہی سب کچھ ہے کہ"انا ربکم االعلٰی "نہ تنہا خدا بل

تا ہے کہ رمی جمراتکا منظر شیاطین کے خالف مسلسل آیہاں پر سمجھ میں ا

  تب ہے، تینوں شیطانوں کے خالف شیطان سہ پای، ملکپیکار کا 

خود عدد سات بھی سات طرح کی شیطنت کی طرف اشاره کرنے کے عالوه 

ں کی طرف کہ جہنم کے سات در سے عبارت ہے اصمانوں اور زمینوناور زمانو

  اشاره ہےجو سات سات ہیں 

، آسمانتم بھی شیطانوں کو مارنے مینالزم ہے سات سات پتھر مارو ،س ات  

سات مین اور سات زمان کی سات شیطانوں کو مارنے اورس ات جہنم کے دروازوں 

 آسمانکو بند کربنے کےلئے سیر کرو ، اور یہ جانوح کہیہ جنگ زمین وزمانا ور 

ہر ایک محاذ پر جاری ہے ، یہ جگہ اور ہر وقت شیاطین کمین  کے ساتوں میں سے
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راستہ  ہونا چاہیئے آہیں اور تم کو ہمیشہ شیطان کو مارنے کے متعدد سالحوں سےا

  "  در پیش ہے ۔هللاکہ یہ کود "ال الہ" کا نقشہ ہے اور اس کے بعد نقشہ"اال 

اس خدا تم حجاج یہاں منٰی کے تینوں محاذوں پر اس کو حاصل کرو ، 

خواستہا ور خدا ساختہ زندگیس اسز مناظرمیں الزم ہے کہ خناس نسناس کے 

  وسوسہ شر سے رہائی حاصل کرو ۔

دھیان رہے خود ہرن نہ قرار پاؤ، خبر دار کہ شیطان ان محاذوں میں سے 

کسی ایک محاز پر تم سے ی نہ کہہ سکے کہ تم خود فرعون ہو،اور فرعون کو 

! تم خود قارونکوسنگسار کر رہے ہو، بلعم! تمخود بلعم کو پتھر مار رہے ہو، قارون

ہدف قرار دے رہے ہو، اے گائے تو گائے سے جھگڑ رہی ہے ، اے حیوان درنده 

ر وحیلہکر ملکتو خود حیوان درنده کو چیر پھاڑ رہا ہے ، اے روباه تو روباه سے 

  رہی ہے ۔

، استحمار تو کود  استعمار! استعمار لکے خالف ؟ استثمار استثمار کے خالف

 آپساستحمار کے خالف؟  یا ہر ایک سہ رکنی اعضاء انجمن کے خالف ، سب خود 

میں کٹے مرے  آپسمیں دست بگریبان ہیں ، کتنی مضحکہ خیز جنگ ہے کہ سب 

صادق سے مروی ہے کہ جو شکص اس طرح رمی جمرات :  حضرتجارہے ہیں ، 

رمی شیطان کرے ، شیطان اس کے کان میں کہتاہے "بأ سست ما رمیت"قسم تیرے 

  سرین کی تم مجھے پتھر نہینمارا !

لیکن نہیں ! تم مدرسہ احرام میں ہو ، شناکت اور باریک بینی کے مدرسہ میں 

کے شیطان کو باہر کرچکے و ، اور چکے ہو ، اپنے اندر آ، تم شیطنت سے باہر ا

اکبر  هللاخود سےد ور بھگا رہے ہو ،  کو بھیاب میدان منٰی میں خارجی شیاطین 

ھم علی کتابک اللہھم ادحر عنی کید الشیاطین"  کہہ کر مارو ،" اللہکہہ کر مارو "

مارو ه شایطین کو مارنے اور خود سےد ور بھاگنے کی  ١وسنۃ نبیک" کہکر مارو

  ہے نہ محاذ۔ صورتاور مشق ہے نہ مارنا ، محاذ کیایک تمرین 
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  یہاں مدرسہ جنگ ۔    فوجی ٹریننگ  ۔ دانشکده افسری ہے۔

کس طرح میدان جنگ میں صرف اس کی شناخت ، کس لئے اور کیوں تیر 

اور سنگ بارانی کریں ؟ اور اس ے بعد جس جگہ بھی ہو ، جس زمین وزمان 

زیاده تر  تمہاراان میں بھی ہو ، جس شغال ور پوشت پر بھی ہو ، الزم ہے ملکو

قت شیاطین کو مارنے میں صرف ہو ، شیطان اور شیطنت کو دور کرنے اور ١و

درمیان اصل ومتن زندگی کی حیثیت  اس کےبھگانے میں صرف و اور بقیہ وقت 

ے، وه اس سے عبادت واطاعت رحمن میں صرف کرو وه فرع ہے اور یہ اصل ہ

زندگی سراسر عقیده  کیوں کہ" ہے ، هللا"اال  مقدمہہے کہ " ال الہ"  مقدمہبات کا 

ہے، ہر شیطان اور ہر طرح کی شیطنت  هللاوجہاد ہے پوری زندگی نقش ال الہ اال 

ماده رکھو اور ایک مختصر اور مطالب آ سے نمٹنے کے لئے مناسبحربہ اور اسلحہ

کی دنیا لئے ہو جملہ "اعدوا لھم ماستطعتم من قوة " سے جتنی قدرت رکھتے ہو یا 

جتنی قوت فراہم کر سکتے ہو ، اپنی پوری طاقت وقوت سےشیاطین سے جنگ 

و عدوکم" دشمن خدا اور اپنے  هللاماده کرو ، تاکہ" ترھبون بہ عدو آکرنے کے لئے 

  و اس  طرح سے ڈرا سکو کہ تم سے ہمیشہ گریزاں رہیں۔دشمنوں ک

مادگی کے ساتھ اور حساب شده ہو، الت گھونسا اور آالزم ہے جنگ پوری ا

تیز نوک والے سالح بے معنی ہے،فرعون سے لڑنے کے لئے اس طرح کی قوت 

وطاقت درکار ہے، صرف وعظ وارشاد سے کام نہیں چلے گا نہ وه سمجتا ہے اور 

جھے بھی ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتا ، اور قارون استثمار کے ساتھ اگر وه سم

  بھی جنگ کا وہی طریقہ ہو ۔

صرف قدرت اور موعظہ سے کام نہیں چلے گا ، اور بلعم استحماری کا علم 

پیغمبر کا ارشاد ہے "اذا ظہرت البدع فی امتی  کیوں کہکی طاقت سے مقابلہ کرو 

والمالئکۃ والناس اجمعین"جب میری  هللایفعل فعلیہ لعنۃ ، ومن لم مکہفلیظہر العالم عل

شکار آامت میں بدعتیں ظاہر ہوں ، علمای ات کا فریضہ ہے کہ  وه اپنے علم کو ا

  کریں ، اور جو ایسا نہ کرے اس پر خدا فرشتوں اور سارے لوگوں کی لعنت ہو ۔
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ے اور شیطان سے جنگ کرنا نہ صرف علمای دین کا فریضہ ہے بلکہ سار

مسلمانوں کا فریضہ ہے، جس طرح سے کہ میدان منٰی صرف علماء سے مخصوص  

نہیں ہے ، شیاطین اجتماع سے لڑنے والےصرف علماء نہیں ہیں بلکہ سارے 

  مسلمان مناسب حربہ کے ساتھ ۔

زمان ہوں اور جس کے پاس مناسب سالح نہیں ہے آشیطان کے خالف نبرد ا

صحیح اسالمی فکر اور بصیرت کا ہتھیار ہے  ماده کرے اور سب سے زیاده اہمآوه 

استحمار کے تمامی محاذوں پر جنگ کریں اور جہاں پر ه لڑ سکیں  مکانکہ حتی اال

  طاقتور اور قوی سپاہیوں کی تالش کرو۔

یہ نہ سوچ وکہ تنہا ہو اور ہر محاذ پر لڑنے کی طاقر نہیں رکھتے ہو کہ 

 کیوں کہنہیں ہو سکتے ہو،  آه بر اسپاہی اورس از وسامان کے بغیرقارون سے عہد

مال پاس نہیں ہے، استحمار بلعم سے مقابلہ نہ کرسکو گے علم کی دولت سے 

نہیں ہو سکو گے  آمحروم ہو ، قدرت اور جمعیت کے بغیرفرعون ست عہده بر ا

ارشاد قدرت ہے "ولتکن منکم امۃ یدعون الی  کیوں کہ،ایسا کچھ بھی نہیں ہے،

معروف وینھون عن المنکر " تم سے ایسی امت تشکیل پائے جو االخیر ویأمرون بال

  خر کی دعوت دے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے ۔

محاذ پر اکیلے لڑنا غلط ہے ، میدان منٰی کی طرف دیکھو کہ سب ایک جٹ  

ہو کر مانند سیل خروشان، مانند شیر نیستاں میدان کی سمت روانہ ہوتے ہیں اور 

دہن میں غرق ہوجاتا ہے تیروں کا؟ تو دور کی  آبی بھی ہو صرفا ن کے دشمن کوئ

  بات ہے۔

ط استعمار۔ استبداد جس کا کام زور زبردستی جبر سے حکومت وحکمرانی 

کرنا ہے، شیطان استثمار جس کا کام جونگ کی طرح انسانوں اور قونموں کاخون 

نھیڑئے کا کام کرتا ہے  چوسنا ہے ، اور شیطان استحمار جو منینڈھے کے چہره میں

کے ساتھ جو دربار نےا س کے سر پر رکھ دیا ہےاوقافی  مکہ، اپنی ڈاڑھی اور عما
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ری تسبیح وسجاده کےساتھ یہ سب سے زیاده خطرنا ک مصیبت مکہمحراب ومنبر، 

فرعون وقارون کو بد سے بدتر بنا دیتی ہے ، مسجد اور فراز منبر پر دعا گوئے 

اسالم اول سالم کرنے والوں کی صف میں اور مجالس دعا میں ملوکانہ ہے اور فراز 

میں بھی فرعون کے  عرفاتاولین دعاگو! یہاں تک کہ یہ بلعم بے معرفت صحرائے 

 لئے دعا گو ہے ۔

تم حاجی خود کو اس طرح سے سوغات بناؤ کہ جب اپنے وطن واپس جاؤ 

ر اگر مناسب وقت زما ہو، اوآپوری قوت وطاقت سے ہر محاذ پر شیطان سے نبرد ا

ماده کرو ،ا ور اگر خود نہیں کر سکتے ہوتو دوسروں آوطاقت نہیں رکھتے ہو تو 

کو اس کام کے لئے تحریککرو، ،تاکہ ملک حج ملک خدا ،حکومت خدا اور حکومت 

ہے ر جگہ مشعر ہے  عرفاتہر جگہ  کیوں کہاسالم کہ جہاں پر ہو بنیاد رکھ سکو 

تب ہے اور ہر جگہ عمنل ہے ، جیسا کہ امام ملکیہ  ہکیوں کاور ہر جگہ منٰی ہے ، 

ان وزمان کی وسعت ملکتب عاشوراء ملکسادق(علیہ السالم ) کی تفسیر کے مطابق 

کل یوم عاشوراء، کل ارض کربال، وکل شھر  کیوں کہان ہے ملکبر تر از زمان ومین

ہر وقت  کہ کیوںیزید بہت ہینیا کم سے کم حسینی بنو  کیوں کہمحرم، تم حیسن بنو 

منصوبہ ہر وقت اور ہر جگہ حسینی  تمہاراعاشوراء ہے اور ہر زمین کربال ہے، 

ہو، نہ صرف گریہ وبکا کہ یہ صرف حسینی فداکار سپاہیوں کی تحریک اور ان کو 

زاد منش اور آحسین ا کیوں کہبھی خود کروآغازبر انگیختہ کرنے کے لئےہے، اور 

معرکہ میں ،ناس اور نسناس کے ہر تسادم اور حریت پسند انسان حق وباطل کے ہر 

ٹکراو میں حسین کی مدد کرتے ہیں ، تم صرف یہ نہ کو"یا لیتنا کنا معک فنفوز فوزا 

و اسالم کی مدد کرو جس کےلئے  قرآنعظیما" اس وقت بھی میرے ساتھ رہو ، اسی 

ے ، اگر میں نے اپنی اور اپنے بہتر اعزا و اقربا واصحاب وانصار کی قربانی دی ہ

میں مرگیا تو کیا ہوا اسالم تو زنده وزنده وپائدار ہے، اور ملحوظ رہے کہ حسین کا 

شیعہ اور رمز گریہ سر وسینہ پیٹنا نہیں ہے ،گریہ تحریک دوست ودشمن کو النے 

کے لئے ہےروح جہاد کو زنده کرنے اور رکھنے ے لئے ، قم وشہشیر اور ان 
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نہ اپنے سروں پر، کہ یزید کو کوئی نقصان زنجیروں کو دشمنوں کے سر پر مارو 

خالف جنگ کرنے میں تعاون کرے  تمہارےساتھ خود  تمہارےنہ پہونچے، بلکہ 

اور تم خود پانے ہی سر کو نقسان پہونچاؤ "و ھم یحسبون انہم محسنون صنعا"گمان 

  کرو کہ اچھ اکام ر رہے ہو اور حسینی ہونے کا یہی تقاضا اور وظیفہ ہے ۔

داری جس سے یزدیوں کا کوئی نقصان نہ پہونچے اور نہ حسینیوں ایسی عزا

کو کائی فائدہقطعا حسین کے ضررو میں ہے اور یزید اور یزدیت کا اس میں فائده 

خود یزید نے تین دن تک اپنے دربار میں اس طرح کی مجلس عزا برہا  کیوں کہہے 

اممیں عزاداری کی کی ہے، اور یزدی اول نے بھی عوام فریبی کے لئے ساتن تک ش

ہے، سمجھو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں ، یہ نہ کہوں کہ کتنا طول دے رہا ہوں، یہ 

مناسک لکھنا تو نہ ہوا ، رمی جمرات کے احکام سے پیچھے ره گئے ، ہمارا 

یہی روح مناسک ہے ، شیطانکو مارنے کا درس  کیوں کہحوصلہ سرد پڑچکا ہے 

رین ومشق ہے اور دوسری جگہیں چھاونی اور یہیں سے لینا چاہیئے ، یہ مدرسہ تم

ہو پھر  آئےبے مغز  اصوالً ہو، یا  آئےمرکز ہیں ، کیا تم پوسے بے مغز کےلئے 

کس طرح کے حاجی ہو ، یاد رہے کہ حج "قیاما للناس" " مثابۃ للناس"  "ھدی للنا"   

شب بازی اور بس، نہ صرف ایک منظر اور بس،  مکہ"منافع للناس" ہے صرف خی

نہ خرید وفروخت طواف ونماز طواف ، نہ رمی جمرات اور قربانی کی تجارت کہ 

ایک گروه خشک وخالی مناسک کا خریدار ہوکر جیب اور خالی مغز کے 

اور گروه تجاری بلعمی استحمار پر جیب کےس اتھ اور خالی  مغز  آئےساتھ،واپس 

ئیں آادونوں خالی ، ی اغرور اور متاع الغرور سے پر ہو کر واپس اودل کے ساتھ۔ ی

سمجھو کہ کیا کہہ رہے ہں ، یہ نہ کہو کہ پھر اصل کے مناسک ہے کیا کہو ، اصل 

ہے ، خدا بھی اس طرح کے مناسک حج کو "قیاما مقدمہیہی ہے اور مناسک فرع و

شان ہے کہ احکام اسرار کے مناسک کی بھی یہی  ائمہللناس" کہتا ہے ، پیغمبرا ور 

اور ادلہ احکام تینوں کو یکجا بہم اور مخلوط بیان فرماتے ہیں ، نہ چند خشک اعمال 

کے نہ معنی کا پتہ ہے انہ اسرار اور اس کے نتائج معلوم ہوں، اس طرح سے کہ 
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بعض روشن فکر حاجیوں کو بے دینی کی فکر میں مبتال کریں یا دین میں شک 

ئیں اور "الہ آنأس جائیں اور نسناس اور خناس ہوکر واپس اکریں، نأس اور نصف 

  الناس" بر سر پیکار ہوں۔

صبح دم خدا کا سفید پوش لشکر جو زبان حال سے کہتا ہے کہ ہماری جنگ 

ور ہو ، اس راه میندوسرے دو آصلح کے لئے ہے ، پہلے بڑے شیطان پر حملہ ا

س وقت ان کومارنا نہیں ہے صرف شیطانوں کو بھی ہوتا ان کا سامنا ہوتا ہے لیکن ا

رئیس ہے، "اذھبا الی فرعون  حضرتیہ ظاہر کریں کہ اس کا ہدف بڑا شیطان ہے، 

انہ طغٰی"  فی الوقت تمنے شیطنت کے اڈے کو تھوڑا پائمال کیا ہے اور کل کے بعد 

خبر  تمہاریجب تم ہوس سلطنت کرو گے یا اپنے سلطان کی مدد کرنا چاہو گے تو 

  لیں گے۔

اں کون کس سے دست وگریباں ہے ، کبھی بعض سپاہی خود ہی پائمال اور یہ

اس سیل خروشاں میں غرق ہیں، اور کبھی پتھر خود نا پر برستے ہینکہ خطا جاتے 

شیطان تھوٰر ہوں ، اس ان وک واپس کر دیتا ہے کہ تنہا میں   ہیں، یا پھر یہ شیطان

یں ہمدردی کرنی چاہیئے ، اور جماعت میں بھی میرے کچھ چاہنے والےاور ہیں جنہ

بعض سے زیر لب کہتا ہے: تو بھی ! تو کیوں؟ ہم کہ ایک ساتھ ہیں ، اگر شیطان کو 

امام جعفر  حضرتکر ، اور کیا خوب  آغازمارنے کی بنا ہے تو خود سے 

صادق(علیہ السالم) نے فرمایا ہے کہ جب مومن رمی کرتا ہے تو فرشتہ اس کو لے 

لتا ہے، کہ ہدف تک پہونچا دے ، اور خوب معنی دے، اور جب کافر تھر مارتا ہے 

تو خود شیطان ہے ،  کیوں کہشیطان کہتا ہے: "بألسنک ما رمیت" تو نے نہینمارا 

کو مار رہا ہے، بہت خود اپنے اندر کے شیطان  کس طرح خود شیطان ہو کر شیطان

  کو مار پھر باہر کے شیطان یکی خبر لو۔

یہ سب درس عبرت ہے جس کو اس حیرت انگیز اور عبرت خیز محاذ جنگ 

سے لینا چاہیئے، لشکر حق جو پہلے رئیس کے تعاقب میں جاتا ہے اس معنی میں 

صلی کی حرکت متوقف ہو اس والوں کی خبر لینی چاہیئے، تا کہ شیطان ا آگےکہ 
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اور ہوش میں  ہو جائےکے بعد پچھلوں کی خبر لینی چاہیئے  مبادا ان  میں جان پیدا 

نےکے بعد شاه کی شکشت کی تالفیکریں ، اس کے بعد تینوں کو پتھر مارو ، تینوں آا

  اقنوم کو پتھر مار مار کر مار ڈالو تاکہ ان میں کوئی رمق باقی نہ رہے۔

ان ایک الئنا ور ایک جہت میں ہیں ، شاہراه"شارع الملک" یہ تینوں شیط

شیطان کو ہمیشہ شاہراه میں جگہ  کیوں کہشاہراه شاه کوئی اتفاق بھی نہیں ہے ، 

سے نزدیک اور دوسرے شیاطین  مکہبھی شاه شیطان کا محل  یہاںملتی ہے ، اور 

ر ملکے دام ۴لکے مقابلہ میں شہر خدا سے زیاده نزدیک ہے ، جو بندگان خدا کے 

وفریب ہے اور طبیعی طور پر اس کا خطره بھی بت زیاده پے ، اور اس وجہ سے 

بھی روز اول جو محاز اس پر پتھر مار نے سے مخصوص ہے روز عید ہے ، لیکن 

توحید کی تفسیر کرتی  کلمہعید "اضحٰی " سنجیده اور خدائی ترین عید  جو بخوبی 

  ہے۔

خدائے عظیم کے اثبات میناور یہ  هللاور اال  ال الہ، بڑے شیطان کی نفی میں

کہ ؟؟؟ محازوں کا دن عید ہے جو بین نفی واثبات دونوں لحاظ سے ہے، کہ اس کی 

نفی کےلئے شیطان کے محاذ پر اور اس ے ابات کےلئے رحمن کے محاذ پر 

  قربانی کرتےہیں۔

ہمارا وه  لہذا یہ دن کون کی عیدہے ، وه خون جو ہم خدا کے لئے بہاتے ہیں ،

خون جو خدا کے لئے بہتا ہے ، قتل کرنا اور قتل ہونا خدا کے لئے اور یہ خود ایک 

سچی عید ہے، یہ شیطان کو سنگ باران کرنے کے حوالہسے فقہ اسرار کا ایک 

  حصہ اور اب رمی جمرات:

  

  واجبات منٰی :
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روز اول "عید قربان"  بالترتیب: رمی جمره اوگر حج تمتع یا قران ہے 

کی حد میں اور اس کے بعد حلقیاتقصیر اور  امکانتطیع افراد کے لئے قربانی مس

کچھ نہیں اور روز دوم وسوم، و چہارم بھی، اگر وموجد رہا راتوں میں بیتوتہ: منٰی 

  میں استراحت اور دونوں میں رمی جمره بالترتیب : اولٰی۔ وسطٰی۔ عقبہ

جگہ ہے جیسا کہ جمرتا اور لغت سے شواہد گواه ہیں کہ جمره وہی مشہور 

  سہگانہ :

جمره اولٰی۔ جمره وسطٰی، جمره عقبہ ، خود یہ نسبتیں اس بات کی گواه ہیں 

نیز مارے ہوئے پتھروں کے اجما کے معنی میں ہے ،اجتماع گروه اور شتاب کرنے 

نےسنگریزے مارے  آدمیا ہے جیسا کہ روایت میں ہے کہ جب آکے معنی میں بھی ا

کے پاس سے بھاگ گیا اوردور ہو گیا، لیکن  آپبین یدیہ" شیطان :"اجمر ابلیس من 

یہ معنی انہیں پتھروں کی مناسبت سے ہیں جو سنگریزوں کے مارنے کی جگہ ، 

اور انہیں سنگریزوں کا جمع ہونے اور پتھر مارنے والے گروه کے اجتماع اور 

کر راه فرار اوران کی عجلت اور شیطانوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے کہ پتھر کھا 

اختیار کریں اور تنہا خود"حصی الجمار۔"" ارم الجمار"۔ الجمرة االولٰی۔"الجمراة 

ئی یں نزدیک ترین گواه ہیں کہ وہی آالثالث" جیسی تعبیرات جو روایات میں ا

  جمرات کی مشہور جگہیں اور ان میں سے ہر ایک جمره ہے۔

ه موجوده کھمبو غرض یہ ہے کہ پتھر مارنے کی جگہ وہی جگہیں ہینخوا

اس نقطہ کا امتداد  کیوں کہجیسے پتھر ہوں یانہ ہون، خواخواه دو یا چند طبقہ 

عمومی خواہاوپر سے خواه نیچے سے جس قدر بھی ہو یا ہو جائے سب کا سب 

  جمره ہے ، اور اسی نازک شیطانی کھمبے پر مارنا چاہیئے۔

جمرات سہگانہ میں روز عید سات پتھر جمره عقبہ پر اور بعد کے دنوں میں 

سےہر ایک کو سات پتھر مارے بالترتیب مارے،پہلے جمره اولٰی کو پھر وسطٰی کو 
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خر میں ہے اور وه دونوں پہلے ہیں آاورا سکے بعد عقبہ کو کہ عقبہ باقی دنوں میں ا

  ان ، عددا ور کیفیت رمی کے حوالہ سے۔ملکاور اب چند مسائل شرائط زمان و

م شیطان کو مار رہے ہو وه سنگریزے ہوں، نہ ۔ واجب ہے جس سےت١مسئلہ

اتنے چھوٹےجیسے ریت کے ذرات اور نہ اتنے بڑے کہ جیسے پتھر ،بلکہ روایات 

کے مطابق"حصی" چھوت چھوٹے پتھر کے ٹکڑے ہوں ، بنا برایں مٹی کے 

ڈھیلے یا سنگ ریزه سءے چھوٹے اور بڑے کو ان سنگریزه نہ کہا جائے کافی 

  نہیں ہے۔

خر پتھر ہی کی جنس سے کیوں؟ یہاں تک کہ لوہے کے چھوٹے چھوٹے آا

شیطان کو مارنے کے لئے سنگین چیز کی  کیوں کہٹکڑے سے بھی نہیں ؟ 

اور نہ لوہا کہ سب کی ہو جائےضرورت ہے نہ نرم کے شیطان کے لئے ورزش 

الزم دسترس سے باہر ہے اور اسی محاذ پر جو نمائش اور نومنہ ہے تنہا ایسی چیز 

ہے جو سب کی قدرت کی نمائندگی کرے ، اور یہ سات سنگریزه بال استثناءان کو 

جمره: شیطانگاه ،۔ پر لگنا چاہیئے کہ اگر کوئی نہ لگے الزم ہے دوسرا سنگریزه 

ماریں ، اور طبیعی طور پر دورے احتیاطی سنگریزے بھی الز ہینجو نہ لگنے 

پر دوسرے سنگرزوں کو تالش  والے سنگریزوں کی جگہ لے سکیں تاکہ وہاں

  کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔

استعمال شده  کیوں کہ۔ واجب ہےسنگریزے استعمال شده نہہوں ٢مسئلہ

سنگریزے بیکار ہیں مگر یہ کہ ا سکے استعمال شده ہونے کا علم نہ ہو ، یہ دوسری 

پاک  کہہو غیر مستعمل ہونے کا علم ہو،اور کتنا اچھا ہو کہبات ہے،اور کتنا ہی اچھا 

و نظافت ۔ اگر چہ شیطان کو  بصورتخو کیوں کہوصاف اور خوبصورت ہوں، 

مارنے کے لئے۔ ہر مسلمان کے لئے شائستہ ہے، شیطان نجس ہے لیکن تم پ]اک 

اسلحہ بھی پاک ہو، اور جو چیز اس درمیان الزم ہے  تمہاراپاک کردار یہاں تک کہ 

  مشکوک بھی کافی ہے۔سنگریزوں کا استعمال شده نہ ہونا ہے اگر چہ 
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۔ واجب ہے یہ سنگریزے حرم کے ہوں یعنی حرم بزرگ ؟؟ اور کتنا ٣مسئلہ

محاذ کی نزدیکی جگہ ہے ، نہ خود  کیوں کہمسجد الحرام سے فراہم کرو ہو کہاچھا 

منٰی سے کہ فرصت نہیں ہے اور پر زحمت بھی ہے اگر چہ صحیح ہے ، اور نہ 

وقف ہے اور  کیوں کہمیں کسی بھی مسجد سے مسجد الحرام یا مسجد خیف  یا حرم 

اس ک اتصرف حرام ہے، اور نہ ہر اس جگہ سے جہان کی خاک اور ریگ میں 

اور تم کو تصرف کی اجازت بھی  نہیں ہےمال  تمہاراکیوں کہتصرف جائزنہیں ہے 

نہیں ہے ، بلکہ مباح اور حرام کی زمین سے ، یا یہ کہ لوگوں کامال ہے لیکن اس 

ے تصرفات کی اجازتبال مانع اور مباح ہے، اور ہر صورت میں مباح طرح کے ب

ہونا اور سنگریزےوں کا حرم سے ہونا اس اسالمی محاز کی بنیادی شرط ہے، اور 

اس کا نکتہ یہ ہے کہ شیطان کو پتھر مارنا شیطانی راه ورسم ے مطابق نہ ہو ، 

و، اور ی خود ایک وری ہآاسلئے الزم ہے کہ حرم حق اور حریم اسالم سے جمع ا

عمیق رمز ہے کہ مسلمانوں کے ہتھیار کو سرزمین اسالم میں اور خود مسلمانوں 

لحہخود شیطان سے کا اسماده ہونا چاہیئے ،نہ یہ کہ شیطان کو مارنے آکے زیر نظر 

ایک تو اس طرح سے اس کی اقتسادی مدد ہوگی اویہ  کیوں کہلیں یا خریدیں 

شیطان کے خالف استعمال کر کے کچھ فائده  اً طبعکہدوسرے شیطانی سالھ کے 

سارے کفار کا ایک ہی مذہب ہے ، بنا بر ایں سات سے کم  کیوں کہحاصل نہ ہوگا ، 

یا زاده عدد یا ڈھیلوں کا غیر ریگ سے ہونا ، یا حرم کے عالوه کا ہونا اس محاذ 

خود موزی سے زیاده نہیں ہے۔ اور یہ آکے لئے بیکار ہے، ۔جس کی حیثیت کار ا

  ایک رمز اور درس ہے تمام اصلیا ور واقعی محاذوں کے لئے۔

۔ واجب ہے ان سات پتھروں کو سات بار ہدف پر مارو، خواه ایکس ۴مسئلہ

اتھ ہدف پر لگیں یاایک ساتھ لگیں، اور اگر دو یا چند سنگریزوں کو ایک مرتبہ 

یں اصرف ایک روانہہدف کرو ، خواه جدا جدا ہدف پر لگیں یا ایک ساتھ ہدف پر لگ

تعدد وحدت میں معیار وہی سنگریزوں کا روانہ ہدف کرنا  کیوں کہشمار ہوں گے ،

ہے ، نہ سنگریزوں کی تعداد ان کی وحدت یا ان کا ہدف پر لگنا ، اہم یہ ہے کہ یہ 
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نار ہون اور کوئی مانع نہیں ہے کہ ہر ملکسات سنگریزے یا سات بار ہدف سے ہ

  کہ کم سے کم ایک ان میں سے ہدف پر لگ جائے ۔مات میں کتنے سنگریزے مارو 

مارنے سے ہدف پر لگیں ہدف پررکھ  تمہارے۔ یہ سنگریزے الزم ہیں ۵مسئلہ

دینا یا رہا کرنا ہدف پر مارے بغیر کافی نہیں ہے،اور اگر پہلے کسی چیز پر لگا اور 

 وہی پہلی والی مارکی قوت سے ہدف پر لگا درست ہے، لیکن تمہاریاس کے بعد 

مار میں  تمہاریاگر اس چیز کی مدد سے ہدف پر لگا کہ اگر وه چیز نہ ہوتی تو 

ایک  مثالً اتنی قوت نہینتھی کہ ہدف تک پہنچتا ، باطل ہے اور تجدید الزم ہے، 

کند رو سنگریزے سے ٹکرا جائے  تمہارےدوسرا سریع السیر سنگریزہراستے میں 

پر جا لگے کافی نہیں ہے، اہم یہ  کند رو سنگریزه ہدف تمہارااور اس ذریعہ سے 

غیر  تمہارےہاتھ کی مار سے ہدف پر لگے نہ کہ  تمہارےسنگریزه  تمہاراہے کہ 

کی مدد سے ، بنا بر این اگر کسی مضبوت اور مستحکم چیز سے ٹکرائے اور اس 

سے گزر کر ہدف پر لگےدرست ہے، گرچہ وه چیز نرم وسست ہوتی نہ پہنچتا ، 

سنگریزه انسان یا  تمہارا(علیہ السالم) سے مروی ہے کہ "صادق حضرتجیسا کہ 

 تمہارےاگر  کیوں کہکسی حیوانسے ٹکرایا اور اس کے بعد ہدف پر لگا کافی ہے " 

مار کی قوت خود بخود ہدف تک پہونچنےکے لئے کافی نہ ہوتی ، لیکن ٹجراؤ سے 

ر کر دیتی ہے اس کا اثر ختم ہو جاتا لیکن نرم وسست چیز خود بخود قوت کو کمزو

  اور اسمیں کمی کا باعث ہوتی ہے۔

اس کے با وجود اگر اس چیز کی سختی ہدف تک پہنچنے میں معاون ہو ، 

الز ہے تکرار کرے، اور اگر جمره کے اوپر کسی چیز سے ٹکرائے اور اس  ظاہراً 

اس کی مار سے ہدف پر  کیوں کہکافی نہیں ہے ،  ظاہراً سے ٹکرا کر جمره پر لگے 

نشانہ صحیح نہیں تھا ، مگر یہ کہ اس طرح مارے کہجمره کےا  اصالً نہیں لگااور 

وپر سے عمودی اس کے سر پر لگے (جمراتکے فوقانی طبقہکے مانند)کہ درست 

اہم شیطان کو اس عمودی کھمبے تک پہنچنا ہے ، خواه سر یا پشت رو  کیوں کہہے، 

حصے میں لگے ، کہ اگر یہ کھمبا بھی نہ ہو جمره کی اور پہلو یا اس کے نچلے 
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فضائی حد میں کافی ہے ، اور غرض ایک رمز ہے کہ شیطان کی مرکزی جگہ پر 

  پتھروں کی بارش ہو۔

اگر  کیوں کہ۔ اس سات مار سے واجب ہے سات پتھر مارے جائیں ۶مسئلہ

ی نہیں ہے سات مار سے کم میں یا سات پتھر سے کم اسی سات مار میں مارے کاف

بلکہ میزان اور معیار سات مار اور ساپتھروں کا انہیں سات مار میں لگنا ہے ، اس 

معنی میں کہ سات مار سے کم میں ان پتھروں کا نہ مارے ، لیکن اگر ان سات 

س کے سنگریزے ہدف پر  مثالً پتھروں کو ستر مار میں مارے کوئی مانع نہیں ہے ، 

ررا کرے کہ ہدف پر لگیں، ارو یہ اجتناب نا ہذیر نہ لگیں اور اتنی بارے اور تک

فاسلہ جو ہدف پر لگنے والے سنگریزوں کے درمیان ہیں ان سے کوئی ضرر نہیں 

پہنچتا ، لیکن ایسا نہ ہو کہ فاصلہ تنہاری سہل انگاری کی وجہ سے پیدا ہوا ہو ،کہ 

وجہ سے ہو کہ تم کو مرد میدان نہ کہیں ، بلکہ محاز پر موجوده لوگوں کی بھیڑ کی 

بہت سارے نشانے خطا کر جائی لیکن تم اس طرح سے اپنی کوششوں  تمہارے

سات بار ہدف کو نشانہ بناؤ اگر چہ گھنٹوں لگ  ہو کہسےاس بات کے لئے کوشاں 

  تم اس صورت میں تمام مدت مرد میدان ہو۔ کیوں کہجائیں ، 

، اور اتنی ۔اگر مارت وقت نہ جانے کہ کتنےسنگریزے ہدف پر لگے ٧مسئلہ

بار مارے کہ ی یقین حاصل ہو جائے کہ سات بار ہدف پر لگ چکے ہیں ، لیکن اگر 

اپنے کام کو تمام شده جانا اور اس کے بعد شک کیا کہ سات بارلگا ہے یا نہیں کوئی 

اس  خصوصاً انجام عمل کے بعد شک کا کوئی اعتبار نہیننہے ، کیوں کہتوجہ نہ دے 

یا ہو یا سی میدان میں کسی دوسرے کام میں مشغول آل اوقت جب میدان سے باہر نک

  ہوگیا وه یا لوٹنےکے لئے تیارہو۔

۔ اگر تینوں جمره کو مارنے کے بعد یقین کرے کہ دو یا تین میں سے ٨مسئلہ 

کسی ایک جمره کو ایک یازیاده کم مارا ہے یا کم لگا ہے ، اور نہ جانے کہ کون 

ے بالترتیب اس طرح تالفی کرے کہ اطمینان جمره ہے یہاں پر واجب ہے کہ پھر س

ہو جائے کہ کوئی کمی نہیں ره گئی اور کوئی شیطان گاه اپنی سات مار یا سات 
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اسابت سے بے بہره نہیں ره گئی ہے اور چونکہ نہیں  جانتا کونسا ایک جمره کم 

  نصیب ره گیا ہے الزم ہے حفظ ترتیب کے لئے تماماروں میں تکرار بھی کرے۔

نہیں جانتا کہ جمره اولٰی کامل ہے یا نہیں ، اس کی تکمیل کے بعد الزم  مثالً 

ہے دو دوسرے جمروں کو پھر سے مارے اور جو پہلے مار چکا ہے اس پر قناعت 

  ہر حالت میں ترتیب کی رعایت و حفاظت واجب والزم ہے۔ کیوں کہنہ کرے 

ی رمی ۔ اگر خود رمی جمرات سے عاجز وه اور کسی صورت میں بھ٩مسئلہ

خر میں نیابت ہے، البتہ اس ترتیب سے کہ اگر دن میں آجمرات نہیں کر سکتے ہو ، ا

اپنا  اصالً نہیں کر سکتے رات میں رمی کرو ، اس معنی میں کہان تین دنوں میں 

المز ہے راتوں میں انجام دو،اور دن  طبعاً ہو کہوظیفہ کے انجام دینے پر قادر نہیں 

ورات دونوں میں انجام وظیفہ کیق درت نہیں رکھتے ، کہ یہاں پر نیابت ہے کہ ہر 

ایک کو اس کے دن میں انجام دے، چنانچہ پہلے درجے میں دن ہے، اگر روز دوم 

قضا کرو اس کے بعد رات ہے ، اگر دن میں  آئندهیا سوم ہو کہ رمی گذشتہ کو روز 

نہ ہو ، اس کے بعد نیابت کا نمبر ہے، کہ اگر دن ورات دونوں مینرمی  نممک

جمرات کیق درت نہیں رکھتے ہو تو نائباختیار کرو،لیکن نائب اختیار کرنے کی 

محاذ پر حاضر ہو کہ کم سے کم نظاره  امکان بصورتمینکتنا اچھا ہے کہ  صورت

  کر سکو لیکن واجب نہیں ۔

ن خود معذور ہے لیکن تیره کوره سکتا ہےواجب ۔ اگر اول کے تین د١٠مسئلہ

تیره  طبعاً ان تیندنوں دنوں کی رمیکی قضا کے لئے رہے ، اور  امکانہے ،بصورت 

کی رمی چوتھی ہوگی،اور جس جگہ پر دو یا چند رمی قضا و ادا واجب ہو الز ہے 

وم ، قضا کو ادا پر گذشتہ کو موجوده تکلیف پر مقدم رکھے کہ بترتیب روز اول ، د

براین نیابت تنہا اس وقت ہے جب این ایام کے تمام اواقات روز وشب میں  بناسو، 

الز ہے اس روز اول سے نائب اختیار کرے ، اس صورت  طبعاً خود معذور ہو، کہ 

دن انجام دے سکتا ہے ،احتیاطا ہر دن کے لئے نائب اختیار  آخریمیں کہ سب کو 
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نخود رمی کر سکتا ہے تو ایسے میں کرے ، لیکن اگر ہر شب یا بعض شبوں می

  نیابت کافی ہے اور نہ جائز ہے۔

۔ رمی جمرتا کا اصلی وقت دسویں سے تیرہویں ذی الحجۃ الحرام ١١مسئلہ

تک ہے کہ اگر ان ایام میں ان میں سے بعض میں بھولجائے اور تیرھویں کے بعد 

قضا کرے اگر چہ بعید نہیں ہے کہ  آئندهسمجھے الز ہے خود یا اس کا نائب سال 

خر ذی الحجۃ الحرام تک بھی اس کی قضا کافی ہو ، لیکن ضعیف روایت کی رو آا

یہاں جائے احتیاط ہے کہ خود  طبعاً سے لیکن علماء کے درمیان مشہور ہے، اور 

 آئندهبھی یا س کا نائب اس سال کے بقیہ ماه ذی الحجہ مینبھی قضا کرے، اور سال 

  س کا نائب فراموش شده رمی کو انجام دے۔بھی یا ا

۔ جس طرح اس رمی جمرتا کی ادا میں ترتیب ایام وجمرات واجب ١٢مسئلہ

اس ترتیب کی رعایت  کیوں کہہے اسی طرح اس کی قضا میں بھی واجب ہے 

واجب ہے ،ا ور یہ خود ایک نظامی اور عسکری تعلیم ہے کہ الز ہے فوجی اور 

کے مطابق اور حساب شدہہو، نہ درہم وبرہم وبے  سپاہی کا کام نظم وترتیب

شائستہ ہے اگر ایک دن یا ایک  امکان بصورتترتیبیکبارگی ہر طرح سے، اور 

،صبح، ظہر،  مثالً  ہو کہرات چند رمی کی قضاص ادا کر رہا ہے تو فاصلہکے ساتھ 

  میں یکجا ویکے بعددیگےرے بال فاصلہ نہ ہو۔ صورتعصر، اور ہر 

نہیں معلموم کہ  تمہیںسنگریزے جمرات کے نزدیک ہیں اور ۔ اگر ١٣مسئلہ

استعمال شده ہیں یانہیں تو کوئی مانع نہیں ہے ، کہ بکر ہونا شرط نہیں ہے، اور 

  صرف استعمال شدگی مانع ہےاور جب تک معلمو نہ وقاعدتا کوئی اشکال نہیں ہے۔

کے  ۔ رمی جمرات ہر طرح سے جائز ہے اگر چہ تیر کمان یا اس١۴مسئلہ

اس صورت میں کہ بہت بھیڑ ہو اور خصوصاً مانند کسی اور وسیل سے ہو ، 

نہیں ہے کہ ہاتھ سے مارا جا سکے اور دور سے بھی ہدف تک  ممکناتنینزدیک ونا 

نہ ہو اس  ممکننہیں پہنچتا یا بہت دشوار ہے ، چاننچہ ہدف پر لگنا صرف ہاتھ سے 
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واجب ہے، مگر اس صورت میں کہ دوسروں  طبعاً طرحکے وسائل کا فراہم کرنا 

  شیطان کے بجائے انسان کو کو لگے۔ ہو اورکی اذیت کا موجب 

۔ الزم ہےکہ جانو جس سے مار رہے ہو وه سنگریزے ہیں ان کے ١۵مسئلہ

اس شرط کا  مکہذبکر ہونے کے بر خالف، کہ ریگ ہونا شرط ہے اور اس کا ال

ے اور بکر ہونے کا علم ہونا الز نہیں ہے ، جاننا ، لیکن استعمال شده ہونا مانع ہ

سے کافی نہیں ہے، اور اگر نہ جانو کہ بکر  آغازلیکن اگر نہ جانو کہ ریگ ہے تو 

سے کافی ہے، اور اگر بعد میں سمجھو کہ استعمال شده تھا باطل ہے،  آغازہے تو 

  چنانچہ اگر بعد میں سمجھو کہریگ نہیں تھا اس صورت میں بھی باطل ہے ۔

پاس سنگریزے کم پڑ گئے ہیں تو دوسروں سے لے  تمہارے۔ اگر ١۶سئلہم

کہ جانو  ہو کہسکتے ہو اس صورت میں کہ نہ جانو استعمال ہوئے ہیں یا کتنا اچھا 

کہ استعمال نہیں ہوئے ہیں ، لیکن اس لئے کہ کسی سے نہ مانگنا پڑے یہی بہتر ہے 

اں سے استعمال کاحتمال نہیں وہاں سے جہ طبعاً کہ جمرتا کے نزدیک سے اٹھا لو 

خر میں سنگریزے پہنچ جائیں تو کوئی باقی آاگر ا کیوں کہدیتے ہو یا بعید ہے ، 

بچے ہوئے سنگریزوں کو اپنے ساتھ لے کر جاتا نہیں بلکہ اسے پھینک کر 

ورانہوہجاتا ہے اور یہ صرف جمره عقبہ میں ہے لیکن اولٰی اور وسطی میں بعید 

ابھی شیطان کو تیر بارارن کرنے کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے کہ سپاہی  کیوں کہہے 

  اپنے سنگریزوں کو پھینکیں ۔

۔اگر ترتب کے خالف رمیکرے کہ پہلے عقبہ سے شروع کرےاور ١٧مسئلہ

رے، صرف اولٰی درست ہے اور الزم ہے کہ وسطی اور اس کے بعد ملکاولٰی پر خت

کے بعد سمجھیں کہا شتباه کیا ہے ذی الحجہ عقبہ کی تکررا کرے، اوراگر تیرہویں 

نہ ہو  ممکنخود اور اگر  آئندهخر تک اس کی تالفی کرے اور احتیاطا سال آکے ا

  اس کا نائب تکرار کرے۔
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۔ کل مال کر شیطان کا سنگریزے مارنے کے واجبات جمرتا کو سات ١٨مسئلہ

ں سے کہ عدد، فتاب کے درمیان سنگریزوآفتاب سے غروب اآبار مارنا ہے طلوع ا

ان اور تعداد شیطان کہ ہر ایک کی رعایت اس میدان کے سپاہیوں کے ملکزمان، 

لئے واجب ہے ، جب کہ یہاں پر کوئی شیطان درکار نہیں ہے ، پھر واقعی شیطان 

کے محاذوں کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے ، جھونپڑیوں کو مسمار کرنے 

اج سکتا ہے ان و تیر باران اور طرد ونفی  والےکاخ نشینوں کا کیسے فراموش کیا

کہیں  تمہیںارادے تو کہیں زیاده مستحکم ہونا چاہیئے اور  تمہارےکرنےکے حوالے 

زیاده احتیاط سے کام لینا چاہیئے نہ ییہ کہ بہت سارے حاجیوں کی اس رمزی میدان 

ان ان وزمملک، کہ  آئےمیں ہماری ساری احتیاط بے مغز ہو صرف چھلکا ہی نظر 

کے لحاظ سے شیاطین کی وسیع وطوالنیجوالنگاه میں ہماری احتیاط ان سے صل ح 

شتی کرنے ، ان سے تقیہ کرنے میں یا ان کے احترام وتعظیم میں ہو ۔۔۔ نہیں آوا

 رو تاکہ اصلی مقامات پر اس سے بہتر انداز میںکتمرین اور !یہاں پر خوب مشق 

جنگ کے محاذوں پر کہ ہر جگہ اور شیاطین سے مقابلہ کر سکو اور شیطان سے 

  ہر روز ہے بالکل تقیہ اور احتیاط نہ کرو۔

۔ رمی جمرات میں کوئی خاص جہت اور رخ شرط نہیں ہے، ١٩مسئلہ

جسطرف چاہو مار سکتےہو ، صرف جمره عقبہ میں مستحب ہے کہ قبلہ کی طرف 

کرتے  پشت ہو لیکن رو بقبلہ بھی مارنا صحیح ہے اگر چہ بہت سارے لوگ گمان

ہیں کہ روبقبلہ جمره کا جز نہیں ہے اور جمره کی عمارت بھی اسی گمان پر استوار 

ہے لیکن اس کی کوئی اصل نہیں ہے اور بال شک وشبہہ جائز ہے کہ روبقبلہ ہو کر 

  رمی کرو۔

  

  قربانی:
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شیطان پر سنگ بارانی کر کے مظفر لوٹنے کے بعد، برے شیطان کو قتل یا 

پائمال کرنے کے بعد ، قربان گاه کی طرف روانہ ہو، نفی شیطان سے اثبات رحمن 

نفی عمال ایمانی  تمہاریتوحید کامل ہو اور جس طرح  تمہاراکی طرف جاؤ تا کہ 

کو اثبات کرنے کے لئے کتنا  اثبات بھی عمال ایمانی ہے ، اس اثبات تمہاراہے ، 

اچھا ہو کہ  اپنے عزیزوں میں سے سب سے زیاده عزیز کو پیش کرو ، ہدیہ دو کہ  

"ھدی" وہی ہدیہ ہے، اب ابراہیم کی طرح قربانی کر، لیکن اپنی اور اپنے عزیزوں 

کی راه میں جہاد کی  هللاجائز نہیں ہے مگر دفاع اور  کیوں کہکی قربانی نہیں 

، ابراہیم بھی جو اسماعیل کی قربانی پر مأمور ہوئے خود ایک بہت میں  صورت

سختا ور بلند امتحان تھا کہ کہ سب سے بڑی خودکشی ہے ، نہیں!، تم صرف حالل 

" کے هللاکے لئے رمز غذا سکاری بھی ہے اور "اہل  هللاور سودمند خون بہاؤ کہ 

ک پہلو خدا اور دوسرے لوگ یہ ہدیہ دو پہلو رکھتا ہے ای کیوں کہلئے سودمند بھی 

  ہے ۔ عوامی  ا ور اس کا گوشت ہے ، اس کا مطلب خدائی

با کس قدر  یہاونٹ ، گائے ، یا بھیڑ بکری جس کی بھی قربانی کرسکو اور

" هللاور معنی سے لبریز ہے کہ : خدا یا !   میں تیری بارگاه میں"فی سبل  مفہوم 

شریعت میں نہ خود کشی جائز ہے  ماده ہوں ، اس وقت کےآخون نثار کرنے تک 

ا س بات کی عالمت ہے کہ میں خود ۔ میرے عزیز۔    اور نہ فرزند کشی ، یہ قربانی

میرا شغل ، میری عقل میرا علم، اور ہر  ،روآبتہ دار اور سب کچھ میری ش میرے ر

وه چیز جس نے مجھ کو  "میں " کیا اور تجھ سے جدا کیا ہے سب کچھ تجھ پر 

قربان ، خالصہ جس کو اور جس چیز کو بھی خود سے زیاده چاہتا ہوں ، ابراہیم کے 

سے اسماعیل کی طرح مانند ابراہیم تجھ پر قربان ونثار کرتا ہوں ، ابراہیم اپنے جان 

زایده عزیز فرزند کو اسی رمز ومعنی کے تحت قربان کرتے ہیں اور جو انہیں کرنا 

چاہیئے وه انہوں نے انجام دیا اور نتیجہ میں جو ہونا چاہیئے وه ہوا، "اماما 

للناس"اور انسانوں کے امام قررا پائے، میں بھی میدان منٰی میں اور اس کے بعد 

جاؤں ، نفی واثبات دونوں میں قوی بنوں، شیطان زندگی کے ہر میدان مینابراہیمی ہو
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کے خالف بھی کہ اپنی پوری قوت سے اس کی نفی کروں ، اور رحمنا کی راه میں 

بھی کہ ہمیشہ ۔ نہ صرف عقل وفلسفہ میں۔ بلکہ عملی طور پر اس کو ثابت کروں 

 آگےبال تأمل خون کے میدان میں قدم  آئے،کہ اگر جہادا ور خون دینے کی بات 

قربانی"ما استیسر من الھدی " ہے جو حسب زمان  تمہاریبڑھاؤ، اور اس وقت کے 

کمال  مکانان مقرر ہوئی ہے ، چونکہ دو پہلو ہے الز ہے حتی االملکو

مقصد نہ صرف کھانا اور کھالنا ہے اور نہ  کیوں کہوخوبصورتی کی اوج پر ہو 

 هللارمز فداکاری ہے " صرف خون بہانا، بلک ایک اور پہلو ہدیہ ہے، اس کا تقویٰ 

" کے لئےاور یہ خود خدا کےلئے جان کی قربانی هللاکے لئے"اور گوشت بھی "اہل 

سا ن لگے ، یہ اسماعیل کی قربانمی آکی عالمت ہے ،صرف مالی قربانی نہیں کہ ا

قربانی جھوٹی نہ رہے ، صادق بنو اور  تمہاریجان سے بہتر ہے م توجہ رہے کہ 

  اور درست ا ور صحیح کام کرو  ۔سیدھے راستہ پر چلو 

بڑھو تا کہ کم سے  آگےہاں! ابراہیم کی طرح تا کہ شہادت سے دردناک تر 

یہاں پر کمال بندگی اور  کیوں کہکم اس کے بعد شہادت کےلئے اپنا جسم پیش کرو 

تسلیم کی معراج ہے اور یہاں پر تم اپنی توحید کو کمال عطا کر سکتے ہو، اور تمام 

  زاد ہوسکتے ہو۔ آدوں سے اچھوٹے معبو

  تین نقطہ نگاه سے:

قربانی ۔ ھدی : کو تین نقطہ نگاه سے دیکھنا چاہیئے ، جانبازی، خوں بازی ، 

وئی ہاور ورایات میں جس کی بہت زیاده تصریح اور تاکید قرآناطعام مساکین، اور 

ہے ، اور وه دونوں جو روح ساز  اور جان بخش ہیں  ه ہے یہی تیسرا نقطہ نگا

شکار ہوتے ہیں، لیکن ان تینوں کی اس آسے ا آیاتصرف نکتہ بینوں کےلئے چند 

قربانی میں ھو دو پہلو قربانی ہے ایک دوسرے کے پہلو رعایت ہونی چاہیئے ، تین 

اپنے اس  نقطہ نگاه سے ایک یا دو نقطہ ننگاه سے نہیں، جیسا کہ گزر چکا قربانی

  " کی عالمت ہے۔هللابراہیمی درخشان تاریٰخ سابقہ کے ساتھ جہاد "فی سبیل 
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قربان گاه میں جو بھی قربانی کے خون سے لبریز ہے جاؤ تا کہا س خون 

کے سیالب کا جو خدا کے حکم سے خدا کی راه میں بندگان خدا کی مصلحت 

یں خونی ہوں تا کہ آنکھ اریتمہوں سے مشاہده کرو،آنکھکےلئے بہایا جاتا ہے اپنی 

خون سے نہ ڈرو ، خدا کی راه میں مرنے ارو مارنے سے ہرگز ہراساں نہ ہو ، 

نہ کرو اپنےپروردگار کے خوانین اوامر کی انجام دہی میں توقف نہ  مکہکوئی واھ

کرو،خدا کی راه میں جنگ کے محاذ پر جانے سے نہ کتراؤ، ان دونوں کے بعد جو 

ان دو نقطہ نگاه سے شعور بخش ہیں، یہ نہ سوچو کہ یہاں پر اب ہیں ،  هللاشعائر 

کام ختم ہوگیا، قربانی کردی بس چھٹی ہوگئی ، خون بہایا اور قربانی کا جانور  تمہارا

وحدیث کی  قرآنداری بھی ہے جو  مکہذچھوٹ کر چل دئے ، نہیں یہاں پر تیری 

ئس والفقیر " اس میں سے ظاہری منطق سے رکن ہے کہ: "فکلوا منہا واطعموا البا

کھاؤ بھی اور کھالؤ بھی، بے بضاعتوں کو، بد حالوں کو، بھوکوں کو، اور تمام 

کو کھالؤ یہ نہیں کہ چھوڑا ور چل دئے تا کہجال دیا جا  هللاضرورتمندوں کو، اھل 

  ئے یا سڑ گل جائے،

تین دن ٹھہرنا ہے تعفن  تمہیںاس کو جراثیم خیز بنا دو منٰی کی فضا کو جہاں 

میز اور خطرناک بنا دو، جراثیم خیز کردو، کہ منٰی میں بیتوتہ کرنا جو کبھی آا

  ۔ہو جائےواجب ہے ہماری خوف سے حرام 

  قربانی کا المیہ:

ور ہوگیا ہے کہ نہ آاس وقت قربانی کا المیہ اس قدر خجالت بار اور شرم ا

اور بیگانوں اور اپنوں کے ہجوم کا  پوچھئے اور اس طرح بے دینوں اور دینداروں

مرکز ہوگیا ہے کہ اہل علم ودانش کےلئے ضروی ہو گیا ہے کہ اس کے حل کی 

کوشش کریں ،ا ور مصلحت اندیش مسلمان ،ا ور دین کے ٹھیکیدار کوئی عالمانہ اور 

عاقالنہ، خدا پسندانہ اور مصلحانہ تدبیر کریں ، اور اس وقت اس المیہ کے بارے 

وشی حرام ہے، اور ہم جو عمومی حاجتا ور ضرورت کی وجہ سے اس میں خام

زاد کو دیکھ رہے ہیں وه بھی ادلہ واسرار کے ساتھتاکہ مقلدین کے لئے آمناسک ا
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ایک درس اور مجتہدین کے لئے ایک تذکر یادگاراور معارضین کے لئے جواب ہو 

مراجع اسالم  ، ضرورت ہے کہ اس بحث کو گہرائی کے ساتھ بیان کریں اور تمام

سے خواہش کریں کہ اس عالمیاسالمی مشکل کے حل کےلئے ہمارے ساتھ تعاون 

  یحدث بعد ذالک امرا"  هللاکریں "لعل 

خوشی کی بات یہ ہے کہ قربانیکامسئلہ نسوسا ور ادلہ کی رو سے اختالفی 

 آپنہیں ہے جس کے لئے اجتہاد کے قوی موازیناور قواعد کی ضرورت ہو، اور 

میں  آپورایات کی توضیح و تشریح کے بعد  آیاتحظہ فرمائیں گے سکہ خود مال

احکام سے خود سمجھ سکتے ہیں، اور  مکہسے زیاده تر لوگ حکم خدا کو سرچش

کو  آپپھر ان کے انتظار میں رہنے کی ضرورت باقی نہیں ره جائے گی ، خدا نے 

ہے کہخود نہ  اس صورت میں اہل علم سے پوچھنےا ور دریافت کرنے کا حکم دیا

جانتے ہوں یا جان سکتےہوں کہ : " فأسئلوا اھل الذکر ان کنتم ال تعلمون "یا اگر 

پوچھنے کی ضرورت محسوس کرتے ہو یا ان سےاوران سے دریافت کرو اور 

خدا کا ارشاد ہے : " فبشر عبادی الذین  کیوں کہبہترین رأی وکو انتخاب کرو 

وا ولئک ھم اولوااللباب "   هللالذین ھدا ھم یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک 

 ہیں اورمیرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دو ، جو ان کی اور ان کی باتیں سنتے 

بہترین قول کی پیروی کرتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کی خدا نے ہدایت کی ہے، 

    اور یہی لوگ صاحبان مغز وفکر ہیں۔ 

لئے یہ انتخاب ایسے مسئلہ میں جس کے سارے ادلہ  تمہارےکم سے کم  

واضح اور روشن ہیں جائز بلکہ واجب ہے ، خوب دیکھو ، خوب فکر کرو اور 

  انتخاب کرو۔

 آیاتقربانی ہماری بحث میں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں اور  آیاتاور نصوص 

شکارا آوروایات کی روشنی میں بھی قربانیکو مورد تحقیق قرار دیتے ہوئے یہ ا

وکھلے ہوئے استداللی خط کو سب کے سامنے پیش کر رہے ہیں ، جو شخص قانع 
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سزاوار عمل ہے ، اور جوشخص قانع  طبعاً حکم خدا کوجان گیا  هللاہوا ور بینی وبین 

  نہ ہوا سزاوار اعتراض نہیں ہے۔

میں لکھ رہا ہے خدا جانتا ہے  مکہشکارا خط کو شہر آلکھنے والے جو اس ا

خود کو حکم خدا کی کامیابی کا پل قرار دیتا ہے تا کہ دوسرے  هللالی کہ قربۃ ا

مجتہدین اور اس کے پیچھے ان کے مقلدین اس پل سے گزریں اور عید خون کی 

  وحشت اور بربریت انگیز ناروا تہت کو اسالم سے دور کریں۔

  

  

  ی:قرآن آیاتقربانی سے متعلق 

علیہا  هللاکم فیہا خیر  فاذکروسم ل هللا۔ "والبدن جعلناھا کم من شعائر ١   

 صواف فاذا وجبت جنوبھا فکلوا منھا واطعموا القانع والمعتر کذالک سخرناھا لکم

لحومھا وال دمائھا ولکن ینالہ التقوٰی منکم کذالک سخرھا  هللالعلکم تشکرون ،لن ینال 

  )٣٦و٣۵علی ما ھداکم وبشر المومنین"(حج/ هللالکم لتکبروا 

 تمہارےقرار دیا ہے ،  هللاقربانی کے اونٹوں کو تم حاجیوں کے لئے شعائر 

لئے اس میں خیر وبرکت ہے ، لہذا تم خدا کو ان کی صفوں میں ان پر یاد کرو ، اور 

جب پہلو کے بل گر جائی تو ان میں سے کچھ کھاؤاور قانع و معتر ۔: ضرورتمندوں 

ریں گے ،ا ور بے نوا راستہ گزارنے کو کہ ان کو جتنا دے دوگے اس پر قناعت ک

شاید شکر لئے مسخر کردیا ہے تمہارےوالوں کو کھالؤ اور اس طرح اونٹوں کو 

تقوٰی اس کو  تمہاراکرو اور ان کا گوشتا ور خون ہرگز خدا کو نہیں پہنچتا لیکن 

لئے مسخر کیا کہ اپنی اس رہنمائی پر خدا کی  تمہارےپہونچنا ہے ، اس طرح ان کو 

  ی بیان کرو اور نیکو کارونکو بشارت دو ۔بزرگ
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یہاں پر مالحظہ کرتے ہیں کہاونٹ کی قربانی صرفتین زاویوں میں ہمارے 

قبضہ اکٹیار میں ہے کہ اگر ہر ایک نہ ہو گویا کچھ نہیں ہے اور کم سے کم حق 

  نہیں رکھتے کہ دوسرے طریقہ سے قربانی کریں۔

راه میں ایثار وفداکاری کی روح کو  " خدا کیهللا۔ "وجعلناھا لکم من شعائر ١

نمایاں کرنے والی کہ وہی انسان کی شائستہ راه ہے، خدا کی بندگی اور انسان کی 

  مصلحت کی راه جیسا کہ گزرا۔

ہیں خدا کا نام  هللاعلیہا صواف " لہذا اب جب کہ شعائر  هللا۔ "فاذکروا اسم ٢

  لیکر قربانی ہوں ۔

نہا واطعموا القانع المعتر" اور جب پہلو کے بل ۔ " فاذا وجبت جنوبھا فکلوا م٣

گر جائی ان کا گوشت کھاؤ اور ضرورت مندوں کو بھی کھالؤ بسی ہی، "کذالک 

اختیار میں قررا دیا  تمہارےسخرنا ھا لکم لعلکم تشکرون" اس طرح ان جانوروں کو 

 کہ خود بھی اس سے استفاده کرو اور دوسروں کو بھی بہره مند کرو شاید شکر

کرو، اس طرح نہ کسی دوسری طرح کہ : ان کے گوشت کو ضائع کرو اور پر 

برکت قربانی کو حقداروں سے دور کرو، اور یہ تینونرخوں کی رعایت کہ ہر ایک 

ا وال مکہلحو هللاسے ہے یہ خود ہر رخ سے خدا کا تقوٰی ہے کہ " لن ینال  هللاشعائر 

نہ خون، "ولکن ینالہ التقوٰی منکم"  دمائھا " نہ گوشت خدا کے پاس پہنچتا ہے اور

پرہیز گاری اس تک پہنچتی ہے "کذالک سخرناھا لکم "اس طرح ان  تمہاریصرف 

کے دور خونکا تذکره  هللاختیار میں دیا ، نہ کسی اور طرح ، کہ شعئر  تمہارےکو 

موزشی باریک بینی ہے ، اور عمومالناس ان دونوں سے آکرنا صرف معنوی اور ا

ان کا پہلو صرف  کیوں کہبے بہرہہیں ، اور اس میں سے نا کا کوئی حصہ نہینہہے، 

الہی ہے ، اور ایک دوسرے رخ سے مادی پر معنی، خدائی اور مردمی ہے، کہ 

کھا نا  هللابل یہاں انفاق فی س هللابھوکواور محروم لوگوں کو سیر کرتا ہے ، کہ شعائر 

اور بندگان خدا کو کھالنا ہے ان جانوروں میں سے جو خدا کا نام لے کر قربانی 

بھالئی کے لئے قربان ہوئےہوہیں "لکم فیہا خیر" اور یہ  تمہارےہوئے ہیں اور 



مناسک حج کے اسرار و  
www.OlumQuran.com 

 

369 
 

ے مطابق "لکم فیہا خیر" تم سب کے لئے خیر وبرکت ہے ملکخدا کے حک هللاشعائر 

پرہیزگاری کے عالوه کچھ اور اس تک  تمہاری یوں کہکخدا کے لئے ٰخر نہیں ہے 

پرہیزگاری کی ضرورت بھی نہیں ہے ، یہ خیر  تمہارینہیں پہنچتا ،ا ور اس کو 

صرف تم سے اور تم سے مخصوص ہے ، اور مالحظہ کر رہے ہیں کہ تنہا یہاں پر 

اہر "خیر" کھانا اور کھالن اہے  وه بھی انحصاری طور پر جیسا کہ تعبیرات سے ظ

" یہی خیر مادی  جس کی سب کو ضرورت ہے کلوا و اطعموا ۔ ۔ ۔ فہوا ہے "فاذا 

" کہنا زبان والوں کے لئے ہے هللا"بسم  کیوں کہاور اس کا درک کرنا عمومی ہے 

گونگوں کے لئے نہیں ہے اور فداکاری کی شناخت پیشروان معرفت سے مخصوص 

کھالنا سب کے لئے ہے"لکم ہے ہر ایک سے مخصوص نہیں ہے لیکن کھانا اور 

۔ ۔ ۔ فکلوا" ایک معنی دار تسلسل ہے، کہ تین طرح علیہا هللافیہا خیر" "فاذکروا اسم 

  کے شعائر میں سے صرف خدا کا نام لینے کا ذکر ہے جو رکن حلیت ہے۔

 هللاور اس کے بعد کھانا اور کھالن جو رکن نتیجہ ہے اور صرف لفظ شعائر 

موزشی فوائد کی طرف اشاره فرم ارہا ہے ، آمیں تمام دوتقنا ور معنوی و ا آغازسے 

۔ خدا کےلئے   ١صرف اس طرح خدا مردمی کہ تین پہلو سے تقوٰی رکھتا ہے ہاں!

۔ بندگان خدا کے مصرف کےلئے ، اور ہم صرف خدا کانام ٣۔ خدا کے نام سے   ٢

کے لئے صرف ان کی رعایت  لینے کی ، اورروبقبلہ اس کو لٹانے کی اور چالوگوں

کرتے ہیں لیکن اس شعائر کی روح جو رکن معنوی اور رکن معرفتی ہے ، عبد کو 

اور ضرورت مندوں کو کھالنے اور سیر کرنے کی جو رکن مردمیومادی ہے ان 

  دونوں رکن سے جو بہت اہم ہیں اور ان دونوں کی رعایت نہیں کرتے ۔

ے ہدیہ ہے ، جو چیز خدا تک پہنچتی ہے وه کے لئ هللاور اہل  هللایہ قربانی۔ 

 ہو جائےتقوٰی ہے جو مادی اور معنوی پرہیز ہے ، اس کا گوشت ضائع نہ  تمہارا

 خدا کیوں کہبلکہ بندگان خدا اس سے بہر مند ہوں ، اس کی قربانی ضائع نہ ہو 

کا خون سر زمین منٰی پر ہے جو خود ایثار وفداکاری کی نمائش  اور اسکےلئے ہے 

 تمہاراتک پہنچنا صرف  خدااور عالمت ہے، اس گوشت وخون کے درمیان جو 
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تقوٰی پہنچتا ہے سہپ پہلو تقوٰی اور اس کے مادی تقوٰی کے پرتو میں خدا کے 

  ۔محتاج اور ضرورت مند بندے بہره مند ہوتے ہیں

ا وال دمائہا" ایک سخت گوشہ ہے جس کا تعلق ہم بے مکہاور یہ "لن ینال لحو

لوگوں سے ہے ہم جو خون بہاتے ہیں الشوں کو زمین پر چھوڑ دیتے ہیں اور تقوٰی 

میدان منٰی کو خون اور الشوں کا میدان بنا دیتے ہیں ، اور گمان کرتے ہیں کہ 

قربانی یہی ہے اور بس، اور یہی تقوٰی ہے اور یہی فریضہ ہے اور بس اور ہمارے 

رار دینے کےلئے" قربان تأکلہ بعض علماء اس بربرہت اور بے انصافی کو جائز ق

النار" کو دلیل بناتے ہیں جو اسالم سے پہلے رائج طریقہ قربانی تھا اور خود ایک 

 آیاتگ ان قربانیوں کو کھاتی تھی الہی تھی اور جو بھی تھا آمعجزه تھا اور جو ا

 هللاقربانی اسالم نے اپنی قربانیوں کو ایک دوسرق بلند چہره عطا کیا جو"من شعائر 

  ۔ ۔ ۔ فکلوا منہا سواطعموا " سے عبارت ہے !

جس کا سب سے اہم خیر کا پلو وه بھی کیا معقول اور قابل قبول ہے کہ قربانی

ی کی رو سے ، کھانا اور کھالنااور اس صورت میں بھی بے قرآنتصریحات 

مصرف رہے یا مصرف نہ کیا جا سکے پھر بھی واجب یا جائز ہو؟با وجودیکہ 

اختیار میں  تمہارےا" اس طرح کے کھاؤ اور کھالؤ۔ ان حیوانونکو "کذالک سخرناھ

قرار دیا ہے ۔ نہ کسی اور طرح سے ، اور ہم سب دوسری طرح سے اس کے بر 

عکس قربانی کرتے ہیں ، اور وممنین کی ایک جماعت کو اسسے بے خبر اور شر 

شیانہ منظر سے پر قربانی پر قربان کرتے ہیں کہ اس وحشت ناک قربان گاه  کے وح

کو دیکھ کر مبادا اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں ،ا ور دوسرے جو بظاہر مومن 

رہیں متزلزل ہو جائیں "وھم یحسنوں انہم یحسنون صنعا"یہاں قربانی: "قربانی ارو 

ہدیہ شتر" خدا مردمی اس کے شعائر کے لئے اس کی خیریت کے لئے کھانا 

میں حج کی ساری قربانیاں ملک حج  آیتکھالنے کے لئے ہے ، اور ایک دوسری 

کے فوائد کے زمرے میں ہیں ، کہ حاجت مندوں کو بھی پہنچیں اور "قیاما للناس 

 حضرتخر میں آومنافع للناس ومثابۃ للناس"ہوں، جیسا کہا براہیم کی زبان سےاور ا
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توک یاہے : " واذن فی الناس بالحج یأآاعنال حج میں ا آیتخاتم النبیین کی زبان سے 

علی  هللارجاال وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق یشھدوا منافع لھم و یذکروا اسم 

  )٣١ما رزقھم من بھیمۃ االنعام فکلوا منہا واطعموا البائس الفقیر" (حج/

ئیں پیاده اور آپاس ا تمہارےلوگوں کے درمیان حج کا اعالن عام کردیجئےکہ 

اونٹپر اور ہر دور دراز ہر راه سے تاکہ سوار ہو کر ہر طرح کے الغرا ور ناتوان 

اپنے منافع اور فوائد کا مشاہده کریں اور خدا کو اس بات کے لئے یاد کریں ان کو 

زبان البتہ حالل گوشت حیوانات کا رزق عطا کیا، لہذا خود بھی کھاؤ اور اس میں بد 

  حال اجتمندوں اور شکسےه حال بے نواوں کو بھی کھالؤ۔

بھیمۃ االنعام ہے کہ اونٹ گائے بھیڑ بکری سب کو شامل یہاں شر کی جگہ 

ہے اور ان کے گوشت سے بہرمند ہونا اور خدا کی سرشار روزی سے فائده اٹھانا 

جو شکریہ کے الئق ہے اور سزاوار یاد خدا ہے جملہ" منافع لھم"منافع ملک حج 

ر ان سے ہونےکا ذکر کئے بغی هللاسے مستفاد ہے، یہاں تک کہ اس کا شعائر 

قربانیوں سے کھانے اور کھالنے کو لوگوں کے سود اور رزق سے تعبیر کیا گیا 

  ہے۔

ہاں!فقراء اور مساکین کے للئے فائده اور رزق ہے جو ملک حج اور عید 

خون سے یہ مادی فائده اٹھاتے ہیں اور  انفاق کرنے والوں کے لئے بھی فائده مند 

د تقوائے الہی ہے ، اور معنوی فائده جو سےاور خو هللاہے کہ ان کی قربانی شعائر 

تا ہے اس سے آگزرا اس کے عالوه ، کہ خود بھی فقراءومساکین کے زمرے میں ا

پر برکت دسترخوان سے کھائے ، ان کےس اتھ شریک ہوں تاکہامتیاز اور جدائی 

ہو اور خودپسندی کا احساس مر جائے اور اخوت ومساوات اور اتحاد کی روح زندہ

  ۔جائے

نے یہ فرمایا ہے لیکن ہم بندگان خدا ہزاروں من اور ٹن حالل گوشت کو  خدا

وڑوں، دوسرے حشرات اور جراثیم اور کتوں کے ملکمنٰی کی سرزمین پر کیڑے 
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لئے چھوڑ دیتے ہیں، یہاں تک کہ کتے بھی اس کی بد بو سےفراری ہیں، اور طرح 

کو ان کے لئے  لوده کرتے ہیں ہم ان جانوروںآطرح کے امراض جو فضا کو ا

کو اس رزق خدائی سے محروم کرتے ہیں ،اور ان کو  هللاقربانی کرتے ہیں اور اہل 

  چند لایر دے کر اپنا گال خالص کرتے ہیں۔

یہ پر برکت حالل رزق جو خود ہم سے اور زیاده تر فقراء ومساکینسے 

مخصوص ہے ہم اس مخصوص رزق میں وحشیانہ اسراف کرتے ہیں ،ا ور عجیب 

ھی ارو مچھر جو ہمیشہ ایسی بد بودار ملکے کہ کتے بلی اور یہاں تک کہ یہ ہ

لوده ایام میں ہم آچیزوں کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں یہ منٰی کے بد دار اور ا

انسانوں کی پھیالئی ہوئی بد بو سے فرار اختیار کرتے ہیں کہ ایسا سنگین نقض ہے 

زاں ہیں اور ہم گوشت کے کہ نقض کے پیچھے دوڑنے والے کتے بھی اس سے گری

وحشیانہ اسراف اور بے منفعت اور پر ضرر بے رحمانہ کشتار کیساالنہ تکرار 

کرتے ہیں اور بد تر یہ ہے کہ یہ بنام خدا ایسا کرتے ہیں، کہ جس سے خدا ہرگز 

  خر ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟آراضی نہیں ہے ، ا

ور کچھ جاننے میں  اب تمام بیدار علماء سے دریافت کیجئے اور موشکافیا

کسی سے نہ ڈریں، خدا نے یہ روزی ملک حج کے فقراء ومساکین کے لئے مقرر 

ابراہیم خلیل نے جو یہ دعا کی کہ "وارزق اھلہ من الثمرات  حضرتفرمائی ہے اور 

لعلھم یشکرون" ملک حج میں رہنے والوں کو ثمرات سے روزی دے تاکہ شاید شکر 

نے اس لئ دعا نہیں  آپاس ملیونوں قربان پر تھی ،  کی نظر زیاده تر آپکریں ، ، 

کی تھی کہ حجاج بیمار ہوں ، جن کے لئے خدا نے یہ رزق مقرر کیا ہے وه بھوکے 

وڑے اور جراثیم خوشگزرانی کریں ، لیکن ابراہیم کی ملکمنٰی کے کیڑے  ہیں اورر

  یہ دعا اور حکم کڈ اکو بدل کر رکھ دیا ہے۔

مورد بحچ ہے ملک حج کے تمام منفعتوں کے  میں جوا عالن حج آیتخدا نے 

درمیان سے، حیوانات سے حالل گوشت کی روزی کا ذکر کیا ہے ، جو بہت سارے 

مادی اور معنوی فائده اپنے دامن میں رکھتی ہے ،ا ور ہم نے ان حیوانات کے 
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کیا عاقالنہ انسانی مصرف کو نظرانداز کر کے گویا تمام حج کے فوائد کو نظر انداز 

  ہے۔

کا ذکر اونٹوں کی قربانی کے بارے میں ہوا  هللامیں شعائر  آیتاگر گذشتہ 

ہےیہاں پر صرف کھانا فقراء ومساکین کو کھالنا رکن بحث ہے اور بس! وه بھیس 

میں اس سے با التر "ھی وقالئد" : ملک حج  آیتارے قربانیوں کے لئے دوسری 

کے ضمن  رمیملکنقطہنگاه سےکعبہ  کے گوناگوں قربانیوں کو "قیاما للناس" کے

الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس ، والشھر الحرام والھدٰی  هللامیں بیان فرمایاہے: "جعل 

  )٩٧والقالئد" (مائده /

دا نے کعبہ بیت الحرام(محترم) کو لوگونکے قیام کے لئےقرار دیا ہے نیز ماه 

  قیاما للناس "  کے لئے ہے۔ حرام اور ھدی وقالئد کو ، ہدی قربانی وک بھی جو "

سے ایک سوال کرتا ہوں کہکیا قربانیکے جانوروں پر خرچ ی جانے  آپاب 

والی رقم کا اتالف ، کروڑوں کی اسالمیثروت کی بربادی، الکھوں حالل گوشت 

جانوروں کو بے جان کرنا، الکھوں بھوکے مسلمانوں کو جو نان کے بھی محتاجہیں 

ں کو بیمارکرنا، ، محروم جماعت و غیظ وغضب میں بھوکا مارنا،ہزاروں حاجیو

مبتال کرنا ،ا ور مسلمانوں کی ایک جماعت کے ایمان کو سست اور کمزور کرنا 

نہیں ہے، کیا یہ ساری چیزیں ملک حج کے فوائد کا ایک حصہ ہے اور اس عظیم 

  اسالمیاجتماع کے فرائض کا جز ہیں؟

ناس کے لئے قیام کرنا ہےکہ یہ لوگوں"ناس" کے لئے قیام کرنا ہے یا نس

ئین آئین اوت مقدسات کواآاسالم ومسلمین کہ خالف بیہوده گوئی کریں اوره ارے ا

  اسراف کہیں اور اس کو وحشت اور بربریت سے تربیر کریں!

ست عام مطلب نکلتا ہے اور فہم عمومی کے مطابق وه یہ ہے کہ جس  آیت

اور ماه حرام "قیاما للناس" ہے جو خود اپنے مصالح اور  رمیملک مکہطرح سے 
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نسناس کیق درت وطاقت کو ختم کرنے کے لئے قیام کریں، قربانی بھی مادی اور 

  معنوی لحاظ سے"قیاما للناس" ہے۔

ایثار وفداکاری کی راه میں لوگوں کا اٹھ کھڑا ہونا ہے اور یہ کہ خون کا 

والے خونین معرکوں سے ہراساں اور خوفزده نہ  کی راه میں ہونے هللاسیالبدیکھ کر 

ہوں اور یہ بھی اسلما کی ایک مصلحت ہے کہ بھوکوں کو سیر کرنے کے لئےاس 

  عظیم محشر میں قیام کریں ۔

کعبہ کی طرح نسناس کے خالف لوگوں کا  آیاتاور کل مال کر یہ قربانیاں 

، استحماراور ہر طرح کے قیام کرنا ہے، کہ نسناس جہل، کفر، ذلت، استعما، استثمار

ہو  مکہنسناس کا جو شریعت مردم کے خالف ہے اس عظیم اسالمی اجتماع میں خات

  ۔جائے

مسلمان عالم اس ملک حج میں گوشت کو جال کر مادی اور معنوی مصلحتوں  

کے پیش نظر کون سا قیام کرتے ہں ، کیا جراثیم اور گوناگوں امراض کا پھیالنا 

خالف دشمنوں کا قیامجو اس وحشیانہا سراف کو اسالمی  ہے،اسالم ومسلمین کے

تبلیغات کا ایک حصہ جان کر بیہوده باتیں کرتے ہیں ، مومنین کی ایک جماعت کا 

ایمان وعقیده کا سستا ور کمزور ہونا اور قربای کے برخالف بھوکوں اور فقراء 

  ہے۔ومساکین یا قیام اور احتجاج "قیاما للناس"ہے یا "قیاما للنسناس"

یہ کون سا قیام ہے؟ عقید وایمانکا کون سا قیام ہے، قیام اخالقی ووجدانی ہے؟ 

قیام اقتسادی وسیاسی ہے، ہماری اس قربانی میں جو یہ سقوط اور گراوٹ ہے قیام 

  کی کون سی قسم ہے ، بر عکس نہند نام رنگی کافور!

گاه سے ی نقطہ نقرآنلیکن اگر ہم گروه نا، ملک حج کی قربانی کو تینوں 

دکیھیں ، رحمانیا ور انسانی نقطہ نگاه سے دیکھیں تو ہمیں مادی اور معنوی مصالح 

رر گزر چکا زندگی، ملکگا اور جیسا کہ  آئےومنافع کے لحاظ سے قیام نظر 

  پائداری ، عزت، عظمت، سربلندی، کے لحاظ سے سراپا قیام ہی قیام ہے۔
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چنانچہ ارشاد ہوا : " فمن  یہ قربانیحتمی طور پر حج تمتع میں واجب ہے ،

تمتع بالعمرة الی الحج فما ستیسر من الھدی فمن لم یجد فصیام ثالثۃ ایام فی الحج 

  )١٩۶وسبعۃ اذا رجعتم تلک عشرة کاملۃ" (بقره/

ہ قربانی والے، اور جس ممکناور جس نے عمره سے حج تمتع کا قصد کیا وه 

نے کے آور سات روزے واپس اکو قربانی میسر نہ وه تو تین روزے حج کے بیچ ا

)اگر چہ حج افراد میں ١گے ( ہو جائیںبعد رکھے کہ اس طرح پورے دس روزے 

  بھی اگر قربانی ساتھ لے جائے واجب ہے لیکن یہ وجوب فرعی ہے نہ اصلی۔

کے رہنے والے نہیں ہے،  مکہبرایں قربانی ان لوگوں کے لئے ہے جو  بنا

مل حج میں رہنے والے فقراء کے لئے یہ قربانی گوشت کے لحاظ سےبندگان خدا 

کے کے لئے ہدیہ ہے اور سر معنوی کے اعتبار سےخدا کے لئے کہ اسمیں بھی 

  بندے کا ہی فائده ہے۔

گذشتہ کے ذیل میں جو کچھ ہم  آیاتاور اب اخبار قربانی کے کچھ نمونے کہ 

  ہے اس کی تائید کرتے ہیں:نےسمجھا 

حذا االضحٰی لتشبع مساکینم من  هللارسول خدا سے مروی ہے:"انما جعل 

حم فاطعموھم "خدا نے یہ قربانی اس لئے مقرر کی ہے کہ فقراء ومساکین گوشت اللہ

  )٢سے سیر ہوں ، لہذا انہیں اس قربانی کا گوشت کھالؤ (

ے، نہ اس لئے کہ دشمنان وڑملکفقراء ومسانکین نہ منٰی کے کیڑے  ١ہاں

اسلما اس وحشیانہا سراف پر ہمارا مذاق ارائیں ، بلکہ اس لئے کہ فقراء ومساکین کو 

  اس کا گوشت کھانا نصیب ہو۔

علی(علیہ السالم) نے اپنے ایک خطبہ  حضرتعید االضحٰی کے موقع پر 

کی اس  میں فرمایا: جب قربانی کرو تو کھاؤ اور کھالؤ اور ہدیہ دو اور حیوانات
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"۔ ۔ ۔ علی ما رزقکم من بھیمۃ االنعام" کی آیتروزی پر خدا کا شکر ادا کرو اور یہ 

  طرف اشاره ہے۔

اس قربانی میں حق فقراء کی رعایت اور نگہبانی اس قدر  اصیل ہے کہ امیر  

نے مجھ سے فرمایا: ہمارے قربانیکے اونٹوں المومنین فرماتے ہیں: رسول خدا 

ت وپوست سب کچھ فقراء کے درمیان تقسیکم ہو جائے اور کاخیال کرو کہ گوش

) کہ ١جانوروں کی کھال اتارنے کی عوض میں قصاب کو اس میں سےکچھ نہ دو(

  خود بھی ایک حصہ کا حقدار ہے طبعاً اجرت لیتا ہے ، مگر یہ کہ خود فقیر ہو کہ

   ٢٢،حدیث ١۴٧، ص١٠)وسائل الشیعہ ج٢(

    ٢٣،حدیث ١۴٧، ص١٠)وسائل الشیعہ ج٣(

: ٢/صحیح مسلم ٢١٢، ص٢، /صحیح بخاری ح١، ح١۵١)وسائل الشیعہ ج١(

اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتے کہ  ، اب یہ دیکھنا چاہیئے کہ جب پیغمبر �۵٩

فقراء کے عالوه قصاب کی اجرت یا کسی بھی عنوان سے قربانی کی کھال دی 

ازت ہے کہ یہ سارا قربانی کا گوشت جو فقراء کا اصلی حق جائے کیا پیغمبر کی اج

اور زمین کے  ہو جائےہے بے رحمانہ طریہق سے تلف ہو، جال دیا جائے خکستر 

اندر دفن کردیا جائے ؟ ہرگز نہیں! بلکہ اگر کود کوئی شخص قربانی کی کھال 

سائل ؛۔ و٢استعمال کرنا چاہتا ہے تو الزم ہے کہ اس کی قیمت فقیر کو دے (

صادق(علیہ  حضرت، نیز صحیحہ معاویہ بن عمار میں �، ح�١۵، ص١٠الشیعہ،ج

         السالم) سے اسی مضمون کی روایت وارد ہوئی ہے)

    

یا ہے کہ حاجی کو حق نہیں پہنچتا کہ قربانی کے آبکثرت روایات میں ا

راء گوشت سے اپنے لئے ذخیره کرے، صرف اتنا کہ خود اس وقت کھاؤ اور بقیہ فق

میں صرف یہی ہے کہ "فکلوا منہا" گوشت قربانی سے کھاؤ کہ  آیتکو دے دو، اور 
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وہی قربانی کے وقتمراد ہے  نہ یہ کہ دوسرے دنوں کے لئے  ذخیره بھی کر  ظاہراً 

لو ،لیکن فقراء کے لئے فرمایا: "واطعموا" اطعام کرو ،جو وقت قربانی اور اس 

کےبعد کو بھی شمال ہے، کہ فقراء کو ذٰخره کرنے کا حق ہے، تاکہ پیٹ بھر گوشت 

رمایا: خدا نے قربانی اس لئے مقرر جیسا کہ پیغمبر نے ف ہو جائیںکھائیں اور سیر 

  ۔ہو جائیںکی ہے کہ فقراء گوشت سے سیر 

اسوال خود حاجی کاکھانا واجبا ور حتمی نہیں ہے بلکہ چونکہ اس کا مار توہم 

منع کے حوالے سےہے صرف جواز حلیت کی دلیل ہے اور اگر رجحان بھی رکھتا 

متیاز نہ دے بلکہ اس ہے تو یہ رجحان اس رخ ہے کہحاجی خود کو فقراء سے ا

قربانی میں جو ہدییہ الہی اور مردمی ہے فقراء ومساکین کے ساتھ شرکت اور 

برابری کرے اوراگر نہ کھائے یا نہ کھا سکے تو اس کو فروخت کرنے یا فقیر کے 

 تمہیںسب فقراء کا حق ہے اور  کیوں کہعالوه کسی اور کو دینے کا حق نہیں رکھتا 

ج تم فقراء کے حصہ کا حصہ خود مصرف کرو آہے کہ اصرف اس بات کی اجازت 

  تاکہ ان کی برابری کر سکو۔

جہاں پر قربانی پیسہ میں تبدیل ہوجاتی ہے روایات کی رو سے تمام قیمت 

فقراء سے مخصوص ہو جاتی ہے ، یہ حق نہیں ہےکہ اپنے کھانے کے حصہ کی 

  قیمت لے لو۔

ہے کہ قربانی کا کچھ  بہت ساری احادیث میں ہے کہ حاجی کو حق نہیں

اور چند  آیتحصہ فقیر کے عالوه کسی غیر کو دے، اور قربانی کی تقسیم دو 

گااور یہ تقسیم دوگانہ ہے ، تم اور فقیر ہو  آئےروایات کے مطابق ہے جیسا کہ 

  سہگانہ نہیں ہے حاجی فقراء اور حاجی کے دوست احباب،

صوص ہے اس مقدار کے کل مال کر ایسا لگتا ہے کہ قربانی فقراء سے مخ

اہل کھاتے ہیں ، چنانچہ متعد روایات  تمہارےعالوه جو تم خود اس روز کھا سو یا 

کی تقسیم کے حوالہ سے موجود ہےکہ: "ہر اونٹ سے ایک ٹکڑا  میں رسولخدا
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لے لو اور سب مالکر پکاؤ اور کھاؤ " اور معقول نہیں ہے کہ ہر اونٹ کا ایک ثلث 

اونٹ کا گوشت  ٢٢نے کی تھی  حضرتنآانٹ جن کی قربانیاو۶۶ مثالً حصہ ہو کہ 

  خاندان پیغمبر کے ایک دن کی غذا میں صرف ہو۔

میں ممنوع تھا  بہت ساری روایات میں وارد ہوا ہے کہپہلے زمانہ رسولخدا

گوشت  کیوں کہتین دن کے بعد قربانیکے گوشت کو منٰی سے باہر لے کر جائیں ، 

و گئے المز ہے مکہکم اور فقراء زیاہد تھے کہ بعد میں کہ گوشت زیاده اور فقراء ک

کہ اضافی گوشت کو تمام فقراء تک پہنچانے کے لئے منٰی سے باہر لے جائیں اور 

کے ساتھ حج پر جانے والوں میں  روایت میں ہے ه حجۃ االوداع میں رسول خدا

ھی بھوکے ارو پابرہنہ افراد، یہی وجہ ہے کہ زیاده تعداد پیدل جانے والوں کی ت

اونٹوں کو ان ے لئے قربانی کریں ، کیا ۶۶پیغمبر نے امیر المومنین کو حکم دیا کہ 

یہ حکم اسراف پر مبنی تھا ہرگز نہیں بلکہ اس لئے کہ قربانی مسلمان فقراء اور بے 

تی ارو بد کے لئے کافی نہ تھیں اس وقت جن فقراء نے ہزار سخنواوں کی بھیڑ 

اس گوشت سے  امکانپہونچایا ہے بقدر  مکہبختی کے بوجود خود کو سرزمین 

سے منٰی نہیں  مکہہیں یا حتی  اس کےاستفاده کرتے ہیں لیکن جو حج پر نہیں ا

درصد سے زیاده بے نوا اور فقراء لوگ ہیں نہ  ٩٢سکتے کیا یہ لوگ جن میں سے آا

الہی سے محروم رہیں اور اتنا سارا گوشت  سکنے کے جرم میں اس ہدیہآنے یا نہ اآا

جال دیا جائے سڑ جائے اور زمین میں دفن کردیا جائے ، کی یہ بات کسی صورت 

  معقول ہے ۔

خدا نے تو نہیں فرمایا کہ اگر قفراء حاضر ہوں بہره مند ہیں بلکہ خدا نے 

تم کہ خوشحال فرمایا: "واطعموا البائس الفقیر" بدحال اور شکستہ افراد کو کھالؤ اور 

ہو اور سختی کےساتھ خود کو ان وسائل سے منٰی میں پہونچاتے ہو کس طرح سے 

سوچتے ہو کہ بدحال اور شکستہ حال افراد خود کو منٰی پہونچائیں ، تاکہ ان کو 

داری ہے کہ ان تک پہونچاؤ،اور اگر نہیں مکہذ تمہاریگوشت کھانے کو ملے ،نہیں 
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محروم کرنے والے دونں میں قربانی کرنے کا کوئی پہونچاسکتے ہو تو انہیں ان 

  حق نہیں ہے ۔

یہاں پر سب سے ایک فقہی سوال ہے: اس وقت کے منٰی کی قربانیاں فقراء 

منٰی کے مصرف کے ہزاروں برابر ہے کیا کرنا چاہیئے ؟ اس صورت میں کہ 

درصد ٩٠نہیں ہے ،کیا مثکا  امکانمصرف سے زیاده کو خارج کرنے کا بھی 

انی نہ کریں تو پھر کس طرح احرام سے ابہر ہوں یا قربانی نہ کریں کہ ان ادلہ قرب

  نہ جائز ہے اور نہ کافی۔ رو سےکی 

جوابگ یہ ہے کہ قربانی زمانہ اور وقت کے لحاظ سے عید قربان یا منٰی کے 

نصوص کے مطابق عذر کی صورت  کیوں کہتی  چار دنوں میں منحصر نہیں ہیں، 

ان اور جگہ کے ملکخر تک قربانیکر سکتے ہیں ،یہاں تک کہ آامینذی الحجہ کے 

اضطرار کی صورت میں تمام  کیوں کہلھاظ سے بھی منٰی میں منحصر نہیں ہے 

صادق(علیہ السالم) سے خبر صحیح میں وارد  حضرتحرم قربانگاه ہے، چنانچہ 

نے خانہ  آپمیں انجام دیں ، لوگوں نے دریافت کہ کہ  مکہہوا ہے کہ قپنی قربانی 

قربانگاه ہے (وسائل الشیعہ  مکہکعبہ میں کس طرح قربانی انججام دی ؟ فرمایا: پورا 

  )٣،ص٩٢، ص١٠ج

یہ کچھ نمونے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ملک حج میں قربانیکا رکن بھوکو 

کو سیر کرنا ہےیہاں تک کہ اگر ورز عید یا منٰی کے تین چار دونوں میں یا خود 

ان قربانی میں فقراء کی ملکنہ ہو ، اگرچہ بصورتضرورت زمان و منٰی میں قربانی

 مکہ خصوصاً گیکہ اس کی جگہ تمام حرم  ہو جائےمؒصحت کے پیش نظروسعت 

خر تک ہے، اور جیسا کہ تفصیل سے آوقت ذی الحجۃ کے ا اس کا،اور  رمیملک

ی گا اسی عید کے دن رمی جمره عقبہ کے بعد حلق یا تقصیر کے ذریعہ حاج آئے

  جائےگا۔آاحرام سے بار ا
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اور گذشتہ زمانے میں منٰی میں گوشت قربانی کے مصرف نہ ہونے کا عذر 

تاخیر کا موجب تھا اس وقت دوسرے عذروں کا اضافہ ہوچک اہے کہ قربان گاہیں 

بالکل سے حدود منٰی سے خارج ہیں صرف ایک چھوٰت قربان گاه مسجد خیف سے 

وص ہے  اور ایک وادی محسر اور منٰی نزدیک ہے جو امراء وحکام سے مخص

خر آکے درمیان جو پہاڑ کی نزدیک وادی محسر کی طرف منٰی کے دائے جانب ا

میں ہے، کہ جس کا کچھ حصہ داخل اور بقیہ منٰی کے خارج ہے اور زیادہتر لوگ 

یا نہیں جانتے یا وہاں پر قربانی نہیں کرسکتے ہیں ، بنا برایں الزم ہے اس کے لئے 

یں قربانی وه اور گوشت بھی فقراء تک پہنچجائےقربانی کو منٰی کے تین دن منٰی م

خر تک بھی نصوص کی رو سے وقت ہے آکے بعد شروع کریں اور ذی الحجۃ ے ا

خر تک خود منٰی میں آ۔ زیاده فقہاء بھی فتوٰی دیتے ہیں کہ اگر ذی الحجۃ کے ا١(

قربانی کی خاص جگہ کی  کیوں کہہے واجب ہے تاخیر کرے  کر سکتاقربانی 

  حفاظت کےلئے وقت میں وسعت دیتے ہیں)

اور اگر حکومت اس مدت میں مانع ہو کہ منٰی میں قربانی ہو اس مقصد کے 

لئے مخصوص جگہ کرایہ پر لیں اور وہیں قربانی کریناور اگر یہ بھی نہ ہو ااور 

 امکانیا  کہ مصرف ممکنمیں کسی وقت منع نہیں ہے اس مدت میں بقدر  مکہخود 

) اور اجافہ گوشت فریزر میں فقراء کے لئے ذٰخره کیا ٢مصرف ہے قربانی ہو (

خر ذی آنہ ہو ا ممکنخی میں اگر آجائے اور اس کے بعد تدریجا تقسیم ہو اور ا

الحجہ میں مصرف یا ذی الحجہ کے بعد کے لئے فریزر وغیره میں محفوظ رکھنا 

  ہو،  اس کا پیسہ فقراء حرم کے درمیان تقسیم

ہماری روایت میں وارد ہے ارو فقرہاء بھی فتوٰی دیتے ہیں کہ اگر قربانی عید 

سے معذور ہو اور فی الوقت واجد شرائط قربانی نل مل سکے ، اس کا پیسہ کسی 

واجد  آئندهاسی سال اور اگر نہ ہوا سال  امکانامین کے پاس رکھ دو کہ بصورت 

معذور حجاج اگلے برس تک حالت  الشرائط قربانی کرے ، کیا اس صورت میں

  احرام میں رہیں گے یہاں تک کہ قربانی وه؟
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یہاں اولویت کے ساتھ جس طرح منٰی کے ایام میں اگر قربانی کا گوشت فقراء 

تک نہ پہنچ سکےحق تاخیر ثابت ہے، حاجی حلق یا تقصیر سے احرام سے خارج 

ہیں ہے ک یہاں تک کہ قربانی خود ارکان حج سے ن اصوالً ہو جائے جائے گا اور 

مصرف فقراءترک کرے ،  امکانقربانیاور بصورت  امکانبصورت  عمداً اگر کوئی 

جائےگا اور یہ بات آحلق یا تقصیر کے بعد احرام سےباہر ارو سےچند اھادیث کی 

اسطرح روشن اور باعتبار دلیل اس قدر قوی ہے کہ فقیہ جلیل القدر مرحوم محمد 

علیہ)فرماتے ہیں : حلق یا تقصیر سے قربانی کے  هللاحسن صاحب جواہر (رضوان 

خر تک کافی ہے ، اور عید کےدن قربانیکے وجوب پر کوئی آتاخیر ذی الحجہ کے ا

کاظم (علیہ السالم ) سے روایات صحیحہ میں  حضرتدلیل بھی نہیں ہے، چنانچہ 

ہے کہ: منٰی میں قربانی چار روز ہے اور یہ خود صریح ہےاس بات میں  کہقربانی 

عید واجب مضیق ومعین نہیں ہے ،ا ور اس بات کے پیش نظر کہ حلق یا تقصیر عید 

جائز ہے  تاخیر میں ڈالنا عمداً میں منحصر نہیں ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قربانی کو 

ئدنہ مسائل میں مفصل طور پر عید کے سہ آ،کی موارد عذر وضرورت ، اور ہم ا

گانہ اعمال کی ترتیب کی کیفیت ادلہ کے مطابق بیان کریں گے ، کہ اگر قربانی 

وسط میں ہے لیکن اگر اس کاموسط میں ہونا واجب بھی ہو رو سےبعض احادیث کی 

صرف عام حالت میں واجب یا شائستہ حرام سےباہر ہونے کی شرط نہیں ہے اور 

  ہے۔

  

   قربانی کے شرعی طریقے:     

کہ منٰی میں موجود فقراء کے مصرف سے زیاده ۔ کارخانہ بنا لیا جائے١

ماده صورت میں فقراء حرم کو اور اگر اس سے بھی زیاده ہے تو تمام آگوشت کو 

کی قیمت سے  فقراء عالم کو چرم قربانی اور گوشت کے عالوه دوسرے اخراجات

بھیجا جائےاور اگر پھر بھی اخراجات زیاده ہوں تو اجافی اخراجات کو پیک شده 
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گوشت کے پیکٹ میں پر تقسیم کردیا جائے اور اسی تقسیم شده  قیمت پر فروخت کیا 

  جائے ۔

۔ اگر ایسا نہ ہو اور اب تک نہیں ہوا الزم ہے روز عید کی ضرورت کے ٢

طور پر تقسیم ہو اور بقیہ قربانیاں دوسرے دنوں میں  بقدر قربانی ہو اور عادالنہ

خر ذی الحجہ تک کی جائیں کہ خود میں ذبح کیا جایا اور اگر منٰی میں ممن نہ ہو آا

میں قربانی ہو اور عادالنہ تقسیم ہو اور ذی  مکہکا باعث ہو  و حرجیا زیاده مشقت 

ائل کے ذریعہ وس مکانالحجہ کے مصرف سے زیاده گوشت قربانی کو حتی اال

  ۔محفوظ رکھا جائے کہ پورے سال ان کے درمیان تقسیم ہوفقراء کےلئے

 امکانان کی وسعت سےملکیہاں پر مالحظہ کرتے ہیں کہ قربانی کے زمان و

 امکانمصرف گوشت کئی سو باربر ہوجاتا ہے ، اور اگر وموجده وسائل یا جو کچھ 

ہے حفاظتا ور تقسیم کےلئے کافی نہ ہو ، اس طرح سے کہ تمما قربانیوں کو طول 

ینہ مکہ، کیونہ ذی الحجہ کے عالوه کسی اور اس کےذی الحجہ میں ذبح نہ کیا ج

 ظاہراً میں ذبح کرنا قربانی حج کے حساب میں اس بات پر کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ 

لحجہ میں سارے جانوروں کی قربانی مشروع بھی نہیں ہے، اور دوسری طرف ذی ا

  مکہیہاں پر کہ ہ طبعاً کرنا بیشتر گوشت کے ضائع اور بیکار ہونے کا موجب ہے ، 

جانبہ عذر ہے قربانی قیمت میں بدل جائے گی اور "ما تیسر من الھدی" یہاں پر وہی 

 عمر کی هللاوه حاجی کے ہدیہ اور قربانی کی قیمت ہے اور نمونہ کے طور پر عبد 

ے میں تھےے قربانیاں بہت ملکخبر صحیح کو شاہد قرارا دیں گے جو فرماتے ہیں: 

خریدا بعد میں دو دینار میں یہاں تک کہ قیمت سات میں نگی ہوگئیں ایک دینار مکہ

دینار تک پہنچ گئی اور اس کے بعد نایاب ہوگئی ، ہشام نے اس بارے میں امام 

یا: مختلف قیمتوں کو جمع کرو آھا ،جواب اموسٰی بن جعفر(علیہما السالم) کو خط لک

ل الشیعہ ۴۔ وسا١(اول ،دوم، سوم) اور ایک سوم کو جو حد وسط ہے صدقہ دو(

، صدوق وشیخ نے بھی اس حدیث کو اپنی اسناد کےس اتھ ذکر ١، ح٧٢، ص١٠ج

  اسی مطلب سے مخصوص ہے) ۵٨کیا ہے اور یہ باب 
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بارے میں لیکن ج وکچھ گزرا یہ حدیث اگر چہ قربانی کے نایاب ہونے کے 

اس سے بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ قربانی کا تلف ہونا اور مصرف نہ ہونا قربانی 

ان ملککی نایابی سے کہیں زیاده اہم عذر ہے ، کہ اگر قربانی کا مصرف  زمان و

یا ہے صدقہ دو، البتہ آنہ و الزم ہےا س کیق یمت جیسا کہ اس حدیث میں ا ممکنمیں 

اسی روز عید اور فقراء منٰی کے درمیان اور اس کے بعد تمام فقراء  نامکابصورت 

اسالم و مسلمین کے درمیان تقسیم ہو ، یعنی وہی ترتیب جس کی رعایت گوشت کی 

تقسیم میں ہونی چاہیئے ، قربانی کی قیمت کی تقسیم میں بھی رعایت ہو اور اضافی 

  تمام فقراءعالم اسالم کے لئے ہے۔

تیاط کی رعایتکرنا چاہتے ہیں بہت بجا ہے کہ اپنے گھروں یہاں پر اگر اح

قربانی میں ست سفارش کریں کہ روز عید غروب سے پہلے خود اس کے شہر 

کریں اور اس کے بعد غروب عید خود منٰی میں حلق یا تقصیر کرے، اور قربانی کا 

  پیسہ بھی اسی ترتیب گذشتہ کے مطابق تقسیم کرے۔

جو اسی فتوے پر عمل کرسکتے  حضراتمام شیعہ کہا جا سکتا ہے کہ وه ت

ہینالزم ہے حقوق فقراءکی رعایت وحفاظت کے لئے منٰی میں روز عید قربانی 

کرنے سے اجتناب کریں اور گذشتہ تکلف پر عمل کریں ، ک یا گوشت یا کم سے کم 

اس قربانی کا پیسہ فقراء تک پہنچ جائے اور بہت بجا ہے کہ کئی لوگ ملکر عید 

میں شرکت کرنےکے لئے ایک قربانی کریں اور اس کے شرعی مصرف میں خون 

  پہونچائیں، اور ہر ایک اپنی جداگانہ تکلیف پر بھی عمل کرے۔

  بر ایں ترتیب قربانی اس حصہ ٰمناس طرح سے ہے کہ: بنا

۔ بقیہ پورے ماه ذی الحجہ میں اور ٢۔ بقدر مصرف روز عید قربان ہو،    ١

۔ مصرف ذی الحجہ ٣سی جگہ قربانی ہو ارو تقسیم ہو،        منٰی مینیا حرم میں ک

سے اجافی گوشت حرم میں گریزر یا سرد خانوں میں فقراء کےلئے محفوظ ہو،      
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نہ ہونے کی صورت میں یا گوشت کی تقسیم یا  امکانانی ملک۔ قربانی کا زمانی و۴

  نہ ہونے کی صورت میں اس کا پیسہ۔ امکانحفاظت کا 

۔ سارےفقراء حرم کے درمیان اسی روز عید  ذی الحجہ ٢منٰی      ۔ فقراء ١

خر تک تقسیم ہو اور اس پیسہ کی اضافی رقم تمام مسلمان فقیروں کے درمیان آکے ا

مسائل میں دلیلوں سے تفصیل کے ساتھ اس تمام ترتیب کی  آئندهتقسیم ہو، اور 

  وضاحت کریں گے۔

ے کہ حج کے گروہوں کا البتہ ترتیب کے لئے تشکیالت کی ضرورت ہ

دار اور متدین  مدیران اور  مکہوظیفہ ہے کہ علماء اور ماہرین کی رہبری میناور ذ

کارکنان کی مدد سےبنحو احسن انجام دیں ، تا کہ قربانی حج صد فی صد ملک حج 

فقراء کے نفع مینقرار پائے ، اور تمما حاجیوں کے تعاون  کےاور تمام اسالمی ممال

سے فریضہ قربانی معقول اور مشروع طریقہ سے پسند پروردگار قرار پائےاور 

وروایات کی  آیاتفقراء ومساکین کے نفع میں بھی ہو ، اور یہ ساالنہ بیکران ثروت 

البائس الفقیر۔ ۔ ۔ القانع  رو سے" قیاما للناس اور منافع للناس" ہو کہ " ۔ ۔ ۔ و اطعموا

المعتر " یہ مستطیع افراد کی ممیسور قربانی فقراء ومساکین کی معسور زندگی کو 

  گشائش عطا کرے۔

  

  قربانی میسور:

ور ادلہ کے  پیش کرنے سے پہلے اجمالی یہاں پر قربانی کے مفصل مسائال  

  طور پر قربانی کے میسور ہونے کے بارے میں گفتگو کریں گے۔

کی روشنی میں جانوروں کی  آیتانی میسور: "مااستیسرا من الھدی" اس قرب

کسی معین نوع میں منحصر نہیں ہے بلکہ جس حالل گوشت جانور کی قربانی کر 

میں قربانی کے حوالہ سے"بھیمۃ االنعام "کی  آیتدوسری  کیوں کہسکتے ہوں ، 
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تو قربانی کو دوسروں کے "ما استیسر من الھدی "  آیتتعبیر ہے اگر ہم ہوں اور تنہا 

اقوال اور نظریات کے عالوه اس طرح کہیں کہ عدد اور نوع کے لحاظ سے جس 

قدر خدا اور بندگان خدا کے لئے قربانی کر سکتے ہو ، کہ اگر چند اونٹ کیا 

میسور سے کمتر ہے،۔ اور  کیوں کہستطاعت رکھتے ہو ایک اونٹ کافی نہیں ہے 

 آگےکتے ہوتو گائے کافی نہیں ہے اور اسی طرح اگر ایک اونٹ کی قربانی کر س

چلے جائیں ، اور اگر چاق وفربہ وگران قیمت بھیڑ بکری قربان نہیں کر سکتے ہیں 

تو الغر کی قربانی کرو اور اگر ایک بھیڑ یابکری کی قربانی سے عاجز ہو شرکت 

روزه کرو، اور اگر قربانی سے عاجز ہو یا معذور ہو ، اگر عذر مالی ہو اس دن 

رکھو ، ارو اگر کوئی دوسرا عذر ہو جیسا کہ گزرا یہاں پر قیمت میں تبدیل ہو جائے 

  گا البتہ جتنی قیمت میسور ومیسر ہو۔

اور یہ "من الھدی" یہ تنہا جنس ھدی حیوان ہے بلکہ "الھدٰی" ہدیہ حیوانی 

بطور مطلق ہے  اور "من" جنس کا ایک مجموعہ اور اس  کابعض ہے، کہ اگر خود 

اس کی قہمت جو ھدی کا دوسرا درجہہے ،  اور نہقربانی میسور ہو خود قربانی 

تک کہ دس دن کے روزے کو بھی اسی ھدی کے ضمن میں جانا جا سکتا ہے  یہاں

جو عرض ھدی ہے، اپنی جانکا ہدیہ (قربانی)جو روزه رکھنے سے کم سے کم ایک 

ر روھانی کامجموعہ روھانی ہدیہ (قربانی)ہے قربانی کے عوض (جو جسمانی او

  ہے) دیا ہو۔

تم کہ اس وقت باہر سے کوئے پروردگار کیجانب روانہ ہو ناگزیر ایک 

ہمراه ہو، کہ بھیمۃ االنعام خدا اور اس  تمہارےظاہری یا باطنی (مادی یا معنی) ہدیہ 

کے بندوں کے درمیان تقسیم ہو، اس کا تقوٰی خدا کے لئے اور اس کا گوشت بندگان 

  اور سب خدا کے لئے اور سب خدا کے بندوں کے فائده کےلئے۔ خدا کے لئے

  

  ان وزمان۔واجبات قربانی اور قربانی واجب کے حوالہ سے چند مسائل:ملک۔
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قدر مسلم زمان قربانی وہی روز عید قربان ہے ، اور  امکان۔ بصورت ١مسئلہ

انییا عدم ملکخود یہ نام اس مدعا پر بہترین شاہد اور گواه ہے ، لیکن عذر مالی یا 

یں ذی الحجہ تک ١٢ویں، ١١مصرف کی صورت ٰمن اس کا دوسرا درجہ  امکان

تاریخ  آخریہے ، اور اس کے بعد تیسرے درجہ میں چودھویں سے ذی الحجہ کی 

  تک باربر ہے۔

ارے واجبات حج قوانین کے عالوه اور شاید رمی جمرات اور حلق س  اصوالً 

تاریخ تک تاخیر میں  آخریذیالحجہ کی  وتقصیر بھی سب کو عذر کی صورت میں

، خاس طور پر یہ کہ اس کا نام یہی ذی الحجہ ہے اور کاص طور پر سکتا ہےڈاال جا

قربانی کے بارے میننصوص عذر کی صورت میں جواز تاخیر پر داللت کرتی ہیں 

ذی الحجہ  ١٣جو افراد روز عید عذر مالی رکھتے ہیں اور رفع عذر کی صورت میں

انی بھی کہ ان ایام ملکدال سکتے ہیں ، اسی طرح عزر میں نی کو تاخیر تک قربا

میں خود منٰی میں قربانی نہ کر سکو یا نہ کرنے دیں مجوز تاخیر ہے، اور دونوں 

عذر اور ہر کسی بھی عذر سے زیاده اہم عذر عدم مصرف اور ھق فقراءکا تلف ہونا 

لی حق کی حفاظت کےلئے ہے کہ مسلما واجب ہے قربانی کے اس رکنی اور اص

خر ذی الحجہ تک  تاخیر کرے اور برس نہ ہوا اگلے برس بھی اس برس کی طرح آا

یا اس سے زیاده عذر ہے ، پیسے کو گذشتہ تفصیل کے مطابق فقراءکے درمیان 

  تقسیم کرے۔

ان قربانی پہلے درجہ میں اور منٰی اورا سکے بعد ملک۔کہا جاتا ہے کہ ٢مسئلہ

ہے ،جیسا کہ معاویہ بن عمار نے خبر صحیح میں  رمیملک مکہ خصوصاً پورا حرم 

نے  مکہسے عرض کیا ، اہل  صادق(علیہ السال) حضرتبیان کیا ہے کہ میں نے 

میں خود اپنے گھر میں  مکہنے اپنی قربانی  آپمیز اعتراض کیا جو آپر انکار ا آپ

خر آره میں گزرا کہ ا۔ جیسا کہ حسنہ زرا١قربانگاه ہے( مکہانجام دی، فرمایا: پورا 

میں قربانی صحیح ہے ، اور روایات بھی وارد ہوئی  صورتذی الحجہ تک عذر کی 
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،مقصود یا حالت اختیار ہے ، یا بہتر یہ کہ مرحل  ظاہراً کہ قربانی چار دن ہے کہ ہین

  )حرم ہے اور اس کے بعد کل ذی الحجۃ الحرام

(ھدی) قربانی یہاں پر ،ھدی حج نہیں ہے بلکہ ھدی عمره مفرده  ظاہراً لیکن 

(امام آپحاق بن عمار کی دوسری نقل میں وارد ہوا ہے کہ کہ اسہے ، جیسا 

نے  آپمیں وارد ہوئے تھے سوال ہوا کعبہ کی فضا مین مکہصادق)عمره کے لئے 

  )٢ہے (نےا س بات کی اجازت دی  مایا: رسول خدا ۴قربانی کیوں نہ کی ، فر

کے بارے  شخصسے مروی ہے اس  آپلیکن دوسری صحیح روایت میں 

میں جو منٰی میں قربانی کرنا بھول گیا تھا یہاں تک کہ طواف زایرت بھی بجا الیا 

میں قربانی کا جانور خرید ااور قربانی کی ، فرمایا  رمیملک مکہاور اس کے بعد 

 مکہ)  لیکن یہ حدیث فراموشی کے حوالہ سے ، ٣کوئی مضائقہ نہیں ہے کافی ہے (

میں قربانی کو جائز قرار دیتی ہے اور یہ خود عمومی قاعده ہے کہ اگر وقت میں نہ 

 مکہعذر ، کافی ہے ہوا منٰی میں قربانی کرے خواه عذر فراموشی ہو یا کوئی ودسرا 

  میں قربانی کرے 

  ١۴۶، باب١۶٩، ص٢،/ وافی ج٢، ح٩٢، ص١٠) وسائل الشیعہ ج١(

  ١۴۶، باب  ١۶٩، ص٢) وافی ج٢(

   ١٠)وسائل الشیعہ،ج٣(

کی قربانی  شخصسے منصور کی خبر صحیح میں ہے کہ ، ایک  حضرتنآا

نےاس کو پیدا کیا اور ذبح کردیا ، فرمایا: اگر  شخصگم ہوگئی اور کسی دوسرے 

  )١منٰی میں ذبح کیا ہے کافی اور اگر منٰی کے باہر ذبح کیا ہے کافی ہے (

اور ایسا لگتا ہے کہ وہی رمز عید ہے اور الزم ہے اور روز عید منٰی میں 

  قربانی ہو اور یہاں پر گم ہونےکا عذر اس کو معذور نہیں کرتا۔
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 طبعاً نیز عبد االعلٰی کی خبر میں ہے کہ"قربانی نہیں مگر منٰی میں" کہ 

روایات گذشتہ کے لحاظ سےصورت عذر کے عالوه میں اور عید قربان مینیا حد 

میں بھی  مکہاکثر چار دن قربانی ہے ، کہ اگر یہ چرا روز گزر گئے یا معذور ہو 

ت ہے کہ ""تمام منٰی سے بھی ایک روای ہے اور رسولخدا کر سکتاقربانی 

کل مالکر ادلہ سے یہ  ظاہراً اس سے حدود حرم کی نفی ہوتی ے اور  قربانگاه ہے

 امکانبصورت  ١٣۔١٠ظاہر ہوتا ہے کہ قربانی عید کے دن ،یا حد اکثر چار دن 

نہ ہو ، یا تیرہویں تاریخ گزر جائے،بقیہ  ممکنالزم ہے منٰی میں قربانی ہو، اور اگر

میں ہو جیسا کہ بعض دوسری روایات میں بھی  مکہیں کافی ہے ایام ذی الحجہ م

  )٢تصریح ہوئی ہے (

پس جب اس وقت ان چار دنوں میں منٰی میں قربانی نہیں کی جاسکتی تو 

ان کے لحاظ سےاس میں وسعت ہوگی کہ وقت کے لھاظ سےذی الحجہ ملکزمان و

ہے  رمیکمل مکہ خصوصاً تاریخ تک اور جگہ کے لھاظ سےکل حرم  آخریکی 

حلمت کی پابندی کوئی بھی دوسرا عذر،  سے یاعذر ومشقت کے لحاظ  خصوصاً ،

بلکہ گزشتہ چند روایات صحیحہ کے مطابق صورت عذر کے عالوه  بھی ایام منٰی 

 خصوصاً  امکانکافی ہے اور حتی المقدور الزم ہے بصورت  میں مکہکے بعد اسی 

  چار اول دنوں میناور باالخص روز عید منٰی میں قربانی ہو۔

    ٢، از ابواب ذبح،ح٢٨ل الشیعہ ،باب ۴) وسا١(   

صادق(علیہ السالم) سے  حضرت،  ٢، ح۴۴، باب١٠) وسائل الشیعہ ج٢(

مروی ہے اس شخص کے بارےمیں جس کو حج تمتع میں قربانی نہیں ملی اور اس 

میں قربانی کرے اور  مکہیسہ کو کسی کو دےدو  کہ کے پاس پیسہ ہے ، فرمایا: پ

برس ، یہ حدیث بکمال صراحت تجویز کرتی  آئندهاگر امسال ذی الحجہ میں نہ ہوئی 

  میں کافی ہے  مکہہے کہ ایام منٰی کے بعد قربانی 
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کی نسبت  مکلفان صرف مالی اعتبار سے اور ملک۔قربانی کرنے کا ٣مسئلہ

سے نہیں ہے بلکہ دو رخی ہے، کہ حاجی مالی اعتبار سے اور انور وغیره ہونے 

ہو، کہ اگر کوئی غیر  امکانکے لحاظ سے ببی قدر ہو اور صریح مصرف کا بھی

ی اور ناشدنی وه تو پھر خود قربانی واجب نہیں ہے اور و حرجیا پر مشقت  ممکن

ضائع ہو تو نہ واجب ہے اور نہ جائز ، مصرف نہ ہو اور فقراء کا حق  امکاناگر 

ن نہ ہونے   کی ملکاور دس روزوں میں منتقل ہونا صرف مالی اعتبارسے مت

  صورت میں ہے۔

کہ"فمن یم یجد" جس کو نہ ملے دونوں کو شامل ہے کہ قربانی نہ ملے ارو 

اس کی قیمت بھی جیب میں نہ ہو، لیکن اگر قربانی نہ ملنے کی صورت میں ، یا 

نہ ہونے کی صورت میں، اس کا پیسہہو یہاں پر"لم یجد"نہیں ہے  امکانکا مصرف

اگر چہ قربانی نہیں ہے لیکن اس کا پیسہ تو ہے اور "من الھدی" جیسا ه  کیوں کہ

ہدیہ قربانی کو شامل ہے ، قیمت ہدیہ کو بھی شاملہے بلکہ ترتیب کے مطابق پہلے 

  خریدنا ہے۔ قیمت ہے اور اس کے بعد قیمت کے ذریعہ قربانی

ہے  ممکن ادائیگیاس اصل کی رو سے جب تک ایک قربانی کی قیمت کی 

اور اگر چہ چھوٹی اور الغر وکمزور ، روزه میں منتقل نہ ہو گی، لیکن اگر اس کی 

ہو مالیحیثیت اتنی  کمزور ہےکہ اس سے بھی عاجز ہے ،یہاں پر روزه میں منتقل 

ی مل کر ایک قربانی آدمپر بھی کئی  گی، لیکن احیتاط مستحب ہے کہ یہاں جائے

کریں یا ایک قربانی کی قیمت شرکت میں فقراء کو دیں، اور روزه بھی رکھیں ، 

کہا جا سکتا ہے کہ جس  اصوالً مگر یہ کہ یہ شرکت ان کے لئے مشکل ہو، اور 

ھاجیہ مستقل طور پر ایک الغر اور چھوٹی قربانی بھی کرنے کے قابل نہیں ہے 

و قربانی ، اس کے لئے میسور نہیں ہے اور جو فقراء میں شامل ہے ، ھدی  اصوالً ،

جو دوسری کی قربانیوں کے گوشت میں شریک ہے اس کے لئے الز ہے کہصرف 

سے بھی ایک تکلیف سے زایاده سمجھ میں نہیں  آیتدس روزے رکھے، ، اورخود 

تا  ، یا قربانی  اور اس ک اپیسہ یا دس روزه،اور دونوں کے درمیان جمع یابعض آا
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اس میں سے اور بعض اس میں سے واجب نہیں ہے بلکہ جائز نہیں ہے اور کافی 

بھی نہیں ہے، بلکہ متعدد روایات کی رو سے اگرکوئی زندگی کو درھم برھم کرے 

قربانی انجام دے سکتا ہو وه ک لباسوں کو فروخت کرے ایک مستقل ملکاور اپنے 

یہ خود حالت (عسر)تنگدستی ہے  کیوں کہبھی "لم یجد" کی فہرست میں ہے 

قربانی  خصوصاً بکم الیسر وال یرید بکم العسر" خدا نے اپنی تکلیف  هللاور"یرید 

سانی کی حالت میں قررا دی ے آکے حوالے سے ج وتعارفی اور ہدیہ حج ہے ، ا

"ما استیسر من الھدی" فرمایاہے، اور اگر قربانی میں شرکت ھدی میں بھی  آیتاور 

  سان نہیں ہے واجب نہیں ہے۔آہو ، لیکن ا ممکنیہاں تک کہ مستقل طور پر بھی 

میں ھدی قربانی"بدن"۔اونٹ۔ اور دوسری  آیت۔اس بات سے کہ ایک ۴مسئلہ

ے اونٹ کی الز ہ مکانیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ حتی االآمیں "بھیمۃ االنعام" ا آیت

قربانی ہو اور اس کے بعد دوسرے چوپائے، بالترتیب، گائے، بھیڑ بکری، دو 

"ما استیسر من الھدی" اسی ترتیب پر گواه ہے کہ واجب ہے حاجی پر میسور آیت

اور میسر قربانی کو پیش کرے، خواه تعددا کے لحاظ سے خواه جنس کے لحاظ سے 

بعض کے لئے ایک کمزور الغر ااور ، کہ کچھ دسیوں اونٹ قربانی کریں ، اور 

پرداخت ے ، نہ یہ کہ سارے لوگ یکساں  امکانچھوٹی بکری ہی کافی ہے ، میزان 

اور ایک طرح سے قربانی کریں اور مثل یہ ہے کہ"ان الھدایا علی مقدار مھدیھا"ہدیہ 

سے  ہدیہ کرنے والے کی اسطاعت کے بقدر ہے، اور متعدد روایات میں رسولخدا

اونٹوں کی قربانی میرے لئے  ۶۶کہ علی (علیہ السالم) کو حکم دیا  کہ  گزر چکا

تھا ، اور ہماری بعض روایات اسی ترتیب کے المز  ممکنکےلئے وہی  آپکرو، کہ 

ہونے پر گواه ہیں ، لیکن دوسری احادیث دلیل ہیں کہ  اصول ایک گوسفند ہی ہر 

ایک کے لئے کافی ہے ، لیکن یہ اس کے وجوب کے منافی نہیں ے، جیس اکہ بیان 

  ہوگا۔

۔ نصوص کے مطابق "ھدی" قربانی اونٹ گائے بھیڑ بکری میں ۵مسئلہ

صر ہے، اور ہر ایک کےلئے عمر اور اندام کے لحاط سے شرائط ہیں کہ منح
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"ھدی" قربانی جیسا کہا سکے نام کیوں کہرعایت ہونی چاہیئے ، امکانبصورت 

سے ظاہر ہے ہدیہ کے معنی یں ہے اور یہ کڈ امعدمی ہدیہ ہے، کہ واجب ہے اپنی 

 امکانمیں، بصورت  کی حد امکاننوع کے لحاظ سے شائستہ ترین ہدیہ ہو ، البتہ 

  جانور کے عمر کی رعایت ہونی چاہیئے:

اونٹ پانچ برس تمام اور چھگٹے برس میں داخل ہوچکا ہو ، گائے اور بکری 

کافی ہے ، دوسرے سال میں داخل ہویا  ظاہراً تیسرے سال میں داخل ہو ، اگر چہ 

یئے ، اگر مل ایکس ال کی ہونی چاہملکمل ایکس ال کی ہو، گوسفند کو احتیاطا ملک

کو گوسفند  کہ اسینے کے اوپر کافی ہے، اور اظہر یہ کہ اسی قدر مکہ ٨ ظاہراً چہ 

  کہیں کافی ہے۔

یہ شرط ہے ورنہ جس عمر کا بھی ہوسکتا ہے جیسے کہ  امکانبصورت 

واجب ہے فربہ وچاق ہو یعنی الگڑ نہ ہو،مثا اس کے پہلو خالی نہ ہوں اورالغر کے 

  ے یا نہ خرید سکے وہی الغر کافی ہے۔عالو کوئی ا ور نہ مل سک

۔ واجب ہے قربانی کامل ہو ، اندھی لولی لنگڑی، بوڑھی کہ اس کی ۶مسئلہ

ہڈیاں کمزور ہوگئی ہوں ، یا یہ کہا س کے اندر کی سینگھیں ٹوٹی وہن یا کان کٹاہوا 

ہو، یا کسی عضو سے ناقص یا کوئی عضو کٹا ہوا ہو ، نہ ہو، اس طرح خصی 

قہ  کہ بے دم یا بےشاخ،یا بے کان یا کسی بھی طرح کا نقص خلقتی ہو یاناقص الخل

  تہیہ کامل کافی ہے، امکانان میں سے ہر ایک چیز بصورت اختیار اور بصورت 

اور اگر ظاہر ااس کی بیرونی شاخ ٹوٹی ہوئی ہو یا اس کا کان پھٹا ہو یا 

ے لیکن اس کے سورخ ہو اگر نشانیا ور عالمت کے لئے ہو کوئی مضائقہ نہیں ہ

  عالوه کافی نہیں ہے ۔

۔اگر فربہ ہونے کے خیال سے قربانی کرے اور بعد میں معلوم ہو کہ ٧مسئلہ

الغر ہےتو کافی ہے، جس طرح کے ان تمام نقائص میں جو عمومی نہیں ہیں اور 

کسی سہل انگاری اور کوتاہی کا دخل نہیں ہے ، اس ذبح کے بعد اس کا نقص معلوم 
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تھا اس نے کیا  کر سکتا"ما استیسر من الھدی"یہی ہے، جو  کیوں کہوه کافی ہے، 

سانیعملی اور مالی اور قربانی کے جامع آ"یسر"ا کیوں کہاور کافی ہے ، 

یا اور مصرف کرنے کو شاملہے کہ اگر ان میں کسی رخ مکہالشرائطہونے اور 

انی سے سے کوئی نقصسہل انگاری اور تقصیر وکوتاه کے بغیر حاصل ہو اور قرب

  سانی کےس اتھ قابل تالفی نہ ہو ، وہی کافی ہے۔آپہلے ا

مثال اگر نادانستہ ناقص خریدا اور قربانی سے پہلے جان نکل گئی کہ ناقص 

ہے الز ہے ورنہ وہی اس کے لئے  کر سکتاخریدا ہے، اگرا سکو کامل میں تندیل 

 امکانپر اور م،میسور ہے اور کافی ہے، اور قاعده کلی یہ ہے کہ دانستہ طور 

ہوتے ہوئے مذکوره شرائط کے بر خالف نہہو، اور جاہل مقصر جس نے شرائط 

یا کرنے میں سہل انگاری کی یا احکام وشرائط سے مطلع ہونے میں سوال کے مکہ

کی  شخصکرنے والے  عمداً اس کاحکم  ظاہراً  شخصلھاظ سے کوتاہی کی ،اسیا 

  طرح ہے ۔

خر ذی الحجہ تک فراہم آسہ نہیں ہے، اگر ا۔ اگرا سوقت قربانی کا پی٨مسئلہ 

سانی سے ادا آہو جائے گا صبرا ور انتظار کرے، اور اگر قرض لےکر  جس کو ا

سانی سے قربانی کا پیسہ فراہم کر سکتا ہے آہے ، کوئی ایسا کام جس سے ا کر سکتا

"ما استیسر من الھدی" ہے اور اگر ان کیوں کہماده اور فراہم کرےآتو واجب ہے 

ہو  کر سکتایا نہ مکہ اصالً یا نہ ہو یا مکہمیں سے کوئی بھی عسر ومشقت کے بغیر 

، اس صورت میں مشمول "لم یجد"ہے کہ کسی طرح سے قربانی یا قربانی کا پیسہ 

اس کے پاس نہیں ہے ، ایسی صورت میں قربانی روزے میں تبدیل ہو جائے گی ، 

روزه رکھنے سے معذور ہے تو پھر اس پر کوئی تکلیف نہیں ہے"المفلس  اور اگر

  " تہی دست خدا کی امان میں ہے۔هللافی امان 

"فمن لم یجد" کی رو سےاستطاعت قربانی ، استطاعت حج نہیں آیت۔ ٩مسئلہ

ہے ، خواه خود ملف یا اس کا نائب ، کہ اگر تم کو نیابے حج کےلئے ایک مبلغ دیا 

ے لئے کافی نہیں ہے ، قربانی کے بغیر ہی نابت کافی ہے، اگر چہ تم جو قربانی ک
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استطاعت نائب میں معیارنیابتکے پیسے کی مقدار  کیوں کہاملی رکھتے ہو،  امکان

ہے، البتہ اگر منسوب عنہ قربانی کی استطاعت رکھتا ہے اس کے ابجوود جو پیسہ 

عنہ مقصر ہے، اگر چہ یہ  دیا ہے نیابت کے لئے کافی نہیں ہے ، یہاں پر منسوب

حج نیابتی صحیح ہے، لیکن قربانی منسوب عنہ کی ذم اسی طرح باقی ہے اور نائب 

ے اگ اور اگر نہ رکھ سکے ۴قربانی کے بغیر دس دن روزه رکھ کر بری اندام ہوجا

  تو بھی ویسا ہی ہے ۔

۔ اگر قربانی نہ ہونے کی وجہ سے پیسہ نہ ہونے کی وجہسے سے ١٠مسئلہ

ستقل قربانی نہ کرسک ، یہاں پر روایات کے مطابق کئی لوگ ایک اونٹ یا خود م

ات کو فقراء کو عطا کریں ، لیکن امکانگائے یا بکری میں شریک ہو جائیں اور بقیہ 

موجوده ھاالتا ور شارئط میں کہ مستقل قربانیاں بھی بے مصرف ہیں ، ابتداء سے 

  ہی قیمت مینمنتقل ہوجاتی ہے اور کافی ہے۔

نہ ہونا بے  ممکنبعض روایات میں وارد ہوا ہے کہ اگر مستقل قربانی کا 

۔ زید بن ١بضاعتی کی وجہ سے بھی ہو چند افراد ایک قرابنی میں شرکت کریں (

صادق سے دریافت کیا ایک متمتع کو قربانی  حضرتہے کہ  میںچہم کی روایت 

کر کہے آنہیں ملی ، فرمایا ایک درہم بھی نہیں تھا کہاپنے اعزاء واقرباء کے پاس ا

ک مجھ کو ایک درہم کےس اتھ شریک کر لو،اور حجاج کی روایت صحیحہ میں 

کاظم سے مروی ہے کہ ایک گروه کے لئے قربانی گراں ہےیہ باہم ہیں اور  حضرت

خاندان کے نہیں ہیں صرف حج کے ہمسفر ہیں اور ان کی جگہ بھی ایک ہے ، ایک 

؟فرمایا: یہ مجھے پسند نہیں مگر ٘◌ ایک گائے شرکت میں قرابنی کرسکتے ہی

  ضرورت کی صورت میں)

بال شک"فمن  لم  کیوں کہگزرا یہاں پر حکم استحبابی ہے  مکہلیکن جیسا

رکت اگر واجب بھی ہو کافی نہیں یجد" کے موارد سے ہے اور ہر صورت میں یہ ش

  ہے اور واجب ہے اس دس دن روزه رکھے۔
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نگ اور باالتر قیمت کی قربانی مکہان ہے یا ملک۔ اگر چند قربانی کا ١١مسئلہ

ہے ، تنہا ایک قربانی پر تمام  کر سکتاہے جیسے ایک اونٹ کی قربانی  امکانکا 

شرائط کےس اتھ اکتفاء کرے بعض روایات کی رو سے کافی ہے، اگر چہ میسور 

چند روایات نے گوسفند کو "ھدی" میسور کے عنوان سے  کیوں کہسے کمتر ہے 

 بناطرفی نے معیار حکم اکثریہت مرد کوقررا دیا ہے ،  امکان ظاہراً تعبیر کیا ہے کہ 

ی میسور ایک گوسفد سے زیاده و ظہارا وہی ایک گوسفنمد وظیفہ بر این اگر ھد

کے لحاظ سے کافی ہے اگر چہ جائے احتیاط شدید ہے کہ  ادائیگیقربانی حج کی 

  میسور سے کم قربانی نہ کرے اور ایک گوسفند یا اس کی قیمت پر اکتفاء نہ کرے۔

بانی سانی کےس اتھ قرآے لئے ہے جو ا شخص۔ دس دن روزه اس ١٢مسئلہ

اور اس کی قیمت پر قادر نہ ہو اس صورت ٰمن واجب ہے کہ معذور نہ ہو ، اور اگر 

"ثالثہ ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم "تین دن حج میں اور سات دن آیتمطابق نص 

تین دن حج ٰمنکم  ظاہراً نے کے بعد روزه رکھنے پر قادر ہو تو رکھے، اور آواپس ا

یونکہدسویں سے بارھویں تک کا ٩ہ تک ہے کسے کم ساتویں سے نویں ذی الحج

بر ایں قدر  بناحج سے کارج ہے،  نوعاً روزه حرام ہے ، اور تیرہویں کے بعد بھی 

ٹھیوں اور نویں کو اور آمتیقن تین روزے ساتویں سے نویں تک اور اگر نہ ہو ا

تیسرا روزه بارہویں کے بعد ، اور اگر یہ بھی نہ وہا ساتویں سے پہلے اول ذی 

لحجہ تک، اور احادیث صحیحہ ترتیب پر داللت کرتی ہں ، اور کل مال کر "فی ا

خر ذی آامیں خر آاحرام سےتیہویں تک ہے ،ا ور ا آغازالحج" حالت حج ہےہے جو 

  وارد ہے قضا کرے۔میں الحجہ تک ، جیس اکہ بعض روایات 

خر ذی الحجہ تک کو آ"فمن لم یجد" نہ ہونا دسیوں سے ا آیت۔ ١٣مسئلہ

برٰاں قربانی کا روزه میں منتقل ہونا تین ترتیب میں سے ہر ایک  بناہے  مکہشا

ترتیب میں، اس صورت میں کہ اس مدت میں اس کے پاس قربانی کا پیسہ نہ ہونے 

یا بھی کرے بعد مکہسانی کے ساتھ فراہم بھی نہیں کر سکتا ہے یا اگر آکا علم اور ا

  ث صحیحہ میں وارد ہے۔ہے، جیسا کہ احادی کر سکتامیں ادا نہیں 
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۔ سات دن بعد والے روزے واجب ہے ملک حج سے وطن واپس ١۴مسئلہ

نے کے بعد رکھے اور تین اور سات دن دونوں میں پے در پے رکھنا شرط ہے، آا

لیکن حتی المقدور ایسا نہ  ہو جائےلیکن وہاں پر کہ نا گزیر ایام منٰی میں فاصلہ 

سے کم دو روزے پے در پے ہوں کہ اگر نویں کرے کہ فاصلہ پر مجبور ہو اور کم 

کو رکھا واجب ہے روایت کے مطابق تیرہویں کے بعد تین روزه رکھے اور اس 

  ایک کو چھوڑے۔

میں رہنا  مکہ۔ اور اگر وطن واپس نہ لوٹا ور معمول سے کچھ زیاده ١۵مسئلہ

 چاہتا ہے ایسے میں اپنے وطن پہنچنے کے بقدر صبر کرے اورا س کے بعد سات

دن روزه رکھے لیکن ایک ہفتہ سے زیاده گزرے ، اور اگر سفر کے وسائل مختلف 

ہیں جس وسیلہ سفر کا وه اراده رکھتا ہے اس کی استطاعت کی حد مین ہے اس 

  فاصلہ کامعیار ہے نہ کوئی دوسرا وسیلہ ۔

۔ "وسبعۃ اذا رجعتم" سے ایسا لگتا ہے کہیہسات روزے واپسی کے ١۶مسئلہ

ی جایگاه میں رکھے نہ ان شہروں میں جہانراستہ میں کبھی رکتا ہے ، بعد اپنی دائم

مگر یہ کہ ان گذشتہ جایگاه میں واپسی کا اراده نہ رکھتا ہو کہ جگہ بدلنا چاہتا ہے 

  یہاں پر الز ہے سات روزے اپنی بعد والی جایگاه مینرکھے نہ راستے مین۔

ں آکہ جب تک احرام حج می۔ "ثالثۃ ایام فی الحج"  سے ایسا لگتا ہے ١٧مسئلہ

ہے اور اس کے اعمال بھی تمام نہیں ہوئے ہیں واجب ہے یہ تین سن روزه رکھے 

البتہ ایام منٰی کے عالوه ، لیکن اگر اس مدت میں معذور ہو یا کسی عذر کے بغیر نہ 

رکھے ، احتیاط واجب ہے کہ پورے دس روزے واپسی کے بعد رکھے جیس 

  ۔اکہبعض روایات میں وارد ہے

یا عذر کی وجہ سے روزه نہیں رکھا ور مرگیا ،  عمداً ۔ اگر تین دن ١٨مسئلہ

ظاہار ان تین دنوں کے روزے کی نیابے واجب نہیں ہے مگر یہ کہ ذی الحجہ باقی 

  ہو اور وہیں پر نائب اختیار کرے ، لیکن معذور کے لئے نیابت واجب نہیں ہے۔
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سات دنونکے لئے بھی  ۔ اگر وطن پہونچنے سے پہلے مر گیا ان١٩مسئلہ

ا سکا وجوب وطن پہونچنے اور روزه رکھنے کی کیوں کہابت واجب نہیں ہے ، 

قوت سے مشروط ہے اور اب جب کہ وطن پہنچنے سے پہلے ہی مرگیا اور اس کی 

  موت تکلیف سے پہلے ہے ، نیابت کا کوئی محل نہیں ہے۔

روزه نہ رکھے اس سےا س کے حج کو کوئی نقصان  عمداً ۔ اگر ٢٠مسئلہ

نہیں پہنچتا لیکن جب تک ذی الحجہباقی ہے الزم ہےکہ روزه رکھے ، اور اگر سہل 

انگاری کی وجہ سے ترک کیا روایات کی رو سے واجب ہے ایک گوسفند کفاره 

  دے، اور اگر کفاره نہ دے طبیعی ہے کہ استغفار کرے ۔

قربانی میں بھی تاخیر کرے اس سے  عمداً ر کوئی ۔ پہلے گزرا کہ اگ٢١مسئلہ

حلق یا تقصیر کر کے حج  ظاہراً اس سکے حج کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا ، اور 

بعض ورایات نے مطلق طور پر حلق یا تقصیر وک  کیوں کہجائے اگ آسے باہر ا

نے کا موجب جانا ہے، اور اخبار ترتیب سے بھی کوئی منافات آاحرام سے باہر ا

واجب ہو،  امکانیں رکھےی ہیں ، کہ قربانی حلق یا تقصیر سے پہلے بصورت نہ

نے کے لئے شرط ہے، اگر آلیکن نہ شرط صحت حج ہے اور نہ احرام سے باہر ا

  چہ بر خالف احتیاط ہے۔

ی عید کے دن حلق یا تقصیر کے بعد احرام میں اسلیکن عذر کی صورت 

دن تک  آخرینہیں ہے  ، اگر چہ قربانی جائےگا اور بالکل کوئی مضائقہ آسے باہر ا

حلق یا تقصیر اعمال روز عید سے ہے، لیکن قربانی جس طرح  کیوں کہانجام ہو ، 

لحاظ سےاس میں وسعت ہے وقت کے لھاظ سے بھی گذشتہ شرائط کے  ان کےامک

ک وسعت ہے ،ا وراس وقت زیاده ھاجیونکا وظیفہ آخرتساتھ اس میں ذی الحجہ کے 

قربانییونمیں تاخیر کریں تاکہ منٰی میں قربانی کر سکیں ، اور فقراء تک ہے کہ اپنی 

بھی پہنچ جائں گے اور اپنے بقیہ مناسک کو یا ان کی ترتیب کے ساتھ انجام دیں 

  گے۔
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  قربانی کی تقسیم:

وں کی رو سے داگانہ ہے نہ سہ آیت۔ قربانی کی تقسیم دو مربوط ٢٢مسئلہ

فقراء بلکہ خود اور فقراء خواه دوست ہوں یا نہ  دوست اور تمہارےگانہ: کہ خود 

۔"یہ بے ٣۔     والمعتر٢۔    واطعموا القانع١ہوں: "فکلوا منہا وطعموا البائس الفقیر 

نواوں کے تین نمونے ہیں جو ان کے بدع حال ترین افرادہیں"البائس الفقیر" ااور اس 

یں گے ،اور معتر : کے بعد قانع : وه بے نوا کہ ان کوجو بھی دوگے قناعت کر

راستہ چلتے بے نوا ، کہ کل مال کر بقیہ قربانی فقراء و سماکین سے مخصوص ہے 

خواه سوال کریں یا نہ کریں ، حاضر ہوں یا نہ ہوں، قانع ہوں یا نہ ہوں، البتہ سب 

رومند، اور حاضرین کو دوسروں پر تقدم حاصل آبسے زیاده فقیر ، سب سے زیاده 

  ہے۔

وں کی رو سے تقسیم دوگانہ ہے، نہ سہ گانہ،صرف آیتدو  ہر صورت میں ان

وں کے آیتتم اور فقراء نہ دوسرے جو محتاج نہیں ہیں، اوتر تقسیم سہ گانہ ان دو 

خالف ہیں اور ایک لغو کام ہے کہایک سوم خود، اور ایک سوم فقیراور ایک سوم 

اف گوشت کے پر اگر یہ دوست محتاج نہیں ہیں نا کو اس اسر یہاںدوست احباب، 

  محشر میں ایک سوم قربانی کی بالکل ضرورت نہیں ہے ۔

طرح مشہور تقسیم کے مطابق خود اپنی قربانی میں  تمہاریخدا  کیوں کہ

مقابل طبیعی طور پر  تمہارےایک سوم کے حقدار ہیں، اورا سک ایک سوم حصہ 

گی جنک  دیں گے نتیجہ یہ ہوگا کہدوسوم قربانی غیرمحتاجافراد کے لئےہو تمہیں

ے جو اس گوشتکو پھینکنےکے عالوه چاره نہیں رکھتے مکہوکوئی ضرورت نہین

ے لئے مفلوک الھال اور بیچاره افراد کےلئے ہے کہ چند روپیہ ملکاور ایک سوم نا

کی مصالحتاور حیلہ شرعی سےان کا حق پائمال ہوجاتاہے ، اور اگر احباب فقیر ہں 

  دستہس وم نہیں ہیں۔
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قسیم ہرگز سہ گانہ نہیں ہے بلکہ دو گانہ ہے کہ نہیں اسطرح کی ت

اصل"البائس الفقیر" "القانع المعتر"  اور تم صاحب قربانی کے حاشیہ میں ہو، فقیر 

میں صرف اتنی مقدار  تمہیںصحہ  تمہاراقدر مسلم اور واجب ہے، لیکن  حصہکا 

ککھانے کا  تمہارےیہاں پر  کیوں کہصرف کرنے کی اجازت ہےکہ ایک وقت کھاؤ 

ھخم"فکلوا منہا"  توھم حرمتکے پیچھے اور اس کے بعد ہے ،ا ور مشرکین جو ایام 

یں مشرکین کی آیتجاہلیت مینگوشت قربانی کو خود پر حرامجانتے تھے یہ دونوں 

سنتکے بر خالف کھانے کا حکم دے کر صرف اس حرام کومباح یا زیاده سے زیاده 

نواوں کی برابری کرو اور ان کے ہم  مستحب کرتی ہیں اور اس طرح سے بے

رنگ ہوجاؤ اور سر زمین منٰی میں میں میں نہ کرو اور خود کو فقیروں سے باالتر 

کھانےککا حکم دیا ہےاور صرف کھانے کا حخم ہے  تمہیںنہ سمجھو، اس وجہ سے 

خر میں پھینک دو آذخیره کرنےکا نہیں ہے یا اگر ذخیره نہ کر سکےفروختکردو یا ا

و اجازت دی گئی ہے کھانے کی یہ فقیر کا حق ہے کہ اگر نہ ملکجو ت اور یہ! ،نہیں

فروخت کرنے ، پھینکنے کا حق نہیں ہے ،جیسے کہ قربانی کے  تمہیںکھاؤ تو 

کاظم سے  حضرتنایاب ہونے کی صورت میں قربانی کا پیسہ دینے کے بارے مین

ہ کہ ایک صحہ اپنے لئے گزر چکا کہتین مختلف قیمتوں کا ایک سوم صدقہ دو، نہ ی

  اور ایک حصہ اپنے احباب کےلئے علیحده کور اور بقیہ فقراء کو دو۔

یہاں پر دو طرح کی روایتیں ہیں ایک روایت کہتی ہے کہ ایک سوم خود 

، ۴٠۔وسائل الشیعہ باب ١کھاؤ اور ایک سوم ہدیہ کرو اور ایک سوم صدقہ دو،(

ح فقراء سے مخصوص ہے اور اس کے صدقہ کی طر آیت)لیکن ہدیہ مظبق ١٨ح

شاید وه فقراء مراد ہوں جو "قانع اور معتر" ہیں ہاتھا ]پھیال کر مانگنے والے نہیں 

ہیں جو کچھ تم نے دے دیا اس پر قانع ہیں یا وه رہگذر جو کچھ ملنے کی مید میں 

ہیں اور اور اگر ہدیہ کے مورد کو زیاده وسعت دییا غیر فقیر سے مخصوص کیا 

  کت بر خالف ہے۔آیاتنصوص 
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ھنگ ہے اور اور جو توجیہ اس روایت آوں سے ہم اآیتدوسری روایت دونوں 

صادق(علیہ السالم)حدیث  حضرتنے کی ہے اس کے موافق ہے ، سیف تمام کی 

صحیح ہے کہ فرمایا: ایک سوم اپنے خانوادے، ایک سوم قانع اوررہگذر فقیر، اور 

ایک سوم محتاجا ور پریشان حال کو دو کہ تیسرا دستہدست گدائی ادراز کرنے واال 

  اور دوسرا دستہ قانع کا ہے کہ جو دو اسی

کا ہے جو دست سوال  پر قناعت کرتا ہے اور عبور کرنے واکلے ارو رہگذر 

،۔ حدیث معاویہ بن  عمار  ٣)(٣ح۴٠۔ وسائل الشیعہ باب٢دراز نہیں کرتا (

نے فرمایا"فکلوا منہا  خداسادق سے مروی ہے کہ کھاؤ اور کھالؤ جیسا  حضرتمین

  )١ ٧٣و اطعموا القانع المعتر"وافی، ص

اطعام اور یہ یہاں سے بخوبی روشن ہے کہ فقراء اور پریشان حال لوگوں کو 

کرنا سوال کرنے والوں اور حاضرین سے مخصوص نہیں ہے بلکہ سائل وغیر 

بہره مند ہوں  مکانرومندسب کے سب حتی االآبرومند وغیر آبسائل ، حاضر وغائب، 

وحدیث کے  قرآنبرایں ایک سوم غیر فقیر ہدیہ کے عنوان سے دینا حرام اور  بنا، 

ہے جو  خصوصاً و مند فقیروں سے مرآببرخالف ہے، اور ہدیہ جیسا کہ عرض کیا 

پاس سے گزرتے ہیں کہ تم ان کو عطا کرو اور  تمہارےنہ سوال کرتے ہیں اور نہ 

کل مال کر قربانی اس مقدار کے بعد جو مصرف کرتے ہو ، ہر طرح کے فقیروں 

جنہیں نہ پہچاننےواال ان کی سے مخصوص ہے کہ پہلے درجے میں وه فقراء ہین

خودداری کی وجہ سے مالدار اورثروتمند سمجھتا ہے، وه افراد جو محروم ہیں لیکن 

 حضرتسجاد اور  حضرتمحروموں کی نشانیاں ان میں نمایاں نہیں ہے،جیسا کہ 

جو اسی قبیل قربانی کو اپنے ہمسایون کو دیتے تھےباقر(علیہم السالم) ایک سوم 

، ٨ک سوم دست گدائی دراز کرنے والے فقراء وکو(وافی ،جسے تھے، اور ای

  )١٧٢ص
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قربانی پیسہ میں تبدیل ہوجاتی ہے اس ترتیب کی رعایت الز م ہے، جہاں پر 

کل مال کر "البائس الفقیر۔قانع،  ہیں اوررو مند فقراء جو مدد کی امید رکھتے آبکہ 

  کھتا ہے ،المعتر" شکستہ و بدحال ،قانع ورہگذر ، جو مدد کی امید ر

رو مند آبتی ہیں، ایک گروه اتنا آاور ہمیں مسجد الحرام میں تینوں قسم نظر ا

ہے کہ حتی ہمارے پاس سے بہت کم گزرتا ہےاور اگر ہم اس کو کچھ دیں شرمنده 

ہو کر کہتا ہے مقصد سالم اور احوال پرسی تھا مدد لینا مقصود نہیں تھا،اور دوسرا 

کرتا ہے، اور ایک گروه کھڑا ہوتا ہے اور کبھی ت کے بغیر عبور کو اسگروه در

درخواست بھی کرتا ہے ، یہاں پر سب سے زیاده شائستہ واہم پہال واال دستہ ہے جو 

مورد توجہ نہیں ہے، اور ان کی مدد سے غسلت ہوجاتی ہے ، الزم ہے تم  نوعاً 

 انہیں جستجو کرو اور ان کی مدد کے لئے محترمانہ انداز میں جسکے ومستحق 

  کی شایان شان مدد کرو۔

یا ہے ج وتمام فقراء کوشمال آمیں "البائس الفقیر"ا آیتاور ہم دیکھتے ہیں کہ 

میں "البائس الفقیر" قانع ورہگذر بغیر اس کے کہ دست  آیتہے اور دوسری 

 نوعاً بے نواوں کے یہ دونوں گروه  کیوں کہگدائیدراز کرنے والوں کا نام لیا جائے، 

محروم ہیں لیکن سوال کرنے والےکسی نہ کسی طرح اپنی زندگی بسر کرتے ہیں  

  اور اپنی زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرلیتے ہیں۔

نا چاہیئے، آہاں اس ہدیہ الہی! ھدی حج، کو ایسے لوگوں کے مصرف میں ا

نہ یہ کہ گوشت کے تاجر اپنی شخص گاڑیوں کو دست نموده الشوں سے پر کریں 

بوں کے بازاروں میں فروخت کریں کہ اگر تھوڑا سا کسی جانور کا گوشت اور قصا

  لے لکو اس جانور کے الشہ کو بالکل ہاتھ نہیں لگاتےہیں۔

یہاں پر بے نوا افراد جن کے پاس نہ وسیلہ حمل گوشت ہے اور نہ محشر 

نے کا وسیلہ رکھتے ہیں، ایسے لوگ جو ہمیشہ محروم ہیں اور آگوشت منٰی  میں ا

سے مخصوص حقوق کا کچھ ھصہ غیر ضرورت مندوں کے لئے ہےاور بقیہ ان 
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گ اور منٰی کے حشرات کی خوراک ہے، اور یہاں پر اگر عید خون کو عزاء آا

  قربانی کا نام دیں تو غلط نہ ہوگا۔

  

  چند احتیاطیں:

واحادیث کے تمام ادلہ کے پیش نظر اگ کوئی مالی اعتبار  قرآن۔ ٢٣مسئلہ

ا اگر میسر ہے ایک قربانی میں یا اس کے احتیاطہیں کر سکتا ہے سے ایک قربانی ن

ایک ہفتم سے شریک ہو سکتا ہے،  شخصسات لوگ شریک کر لیں یعنی ہر پیسہ مین

ا کیوں کہبعید نہیں ہے کہ روزه واجب نہ ہو ،  یہاںاور روزه بھی رکھے ، اگر چہ 

قربانی اس کے لئے میسر ہے، اور "فمن لم  یجد" نہ پانے میں  داخل نہیں ہے تنی 

اور احادیث بھیا سبات کی تصریح کرتی ہیں ، لیکن ایک ہفتم میں بھی شریک نہ 

قربانی یا ا  ممکناحتیاط برعکس ہے کہ روزه رکھے اور احتیاطابقدر  ظاہراً ہوسکے 

یہاں پر اس طرح کی شرکت الزم نہ  سکی قیمت میں شریک ہو اور بعید نہیں ہے کہ

قربانی میسر نہیں اس کے لئے تھوڑی سی بھی ہو کہ اگر اس قدر پریشان حال ہے

  ہے لہذا"ما استیسر من الھدی" اس کو شامل نہیں ہے۔

ہے یہ  ممکن کیوں کہشرکت کرے ، اگر چہ یہاں پر بھی نہایت مناسب ہے کہ

یہاں تک کہ کو حاوی اور شامل ہو، شرکت کے تمام مراتب امکانقربانی میں  جملہ

سترہویں حصہ کو بھی جیسا کہ بعض احادیث میں وارد ہے، لہذا "فمن لم یجد" وه 

سان نہ ہو یہاں آقربانی کی کوئی بھی مقدار میسر نہ ہو اور اشخص جس کے لئے 

صادق(علیہ السالم) سے پوچھتے ہیں :  حضرتتک کہ سترہواں حصہ ،چنانچہ 

قربانی کم ہو گئٰی ہیں ، فرمایا : سب مل کر ایک اونٹ خریدو اور شرکت میں قربان 

، میں نے میں نے دریافت کیا ہمارا پیسہ ناکافی ہے، فرمایا: ایک گائے خریدو کرو،

نے  کہا یہ بھی کافی نہیں ہے، ایک گوسفند خریدو، اور سب مل کر قربان کرو،میں
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پوچھا سات افراد کے لئے کافی ہے ؟ فرمایا: ستر افراد کے لئے بھی کافی ہے 

  ۔)لیکن جیسا کہ گزرا موارد شرکت روزه رکھنا بھی واجب ہے١(

قربان روزه میں تبدیل ہوجاتی ہے ، احتیاط یہ ہے کہ اگر  ۔ جہاں پر٢۴مسئلہ

کے بعد رکھے ،  کے تین روزے نہیں رکھے اور واپسی ملکیا از روئے عذر  عمداً 

"کی نیت مکہپہلے تین روزے "ما فی الذ ہیں لیکنکہ مجموعا دس روزے ہوتے 

سے رکھے کہ یا وہی تین اول روزے حساب ہوں یا سات روزونکے ضمن میں اورا 

  خر میں تین اول روزے شمار ہوں ۔آ

قربانی نہ ہونے کی وجہ سے قربانی پیسہ میں ۔ جہاں پر مصرف ٢۵مسئلہ

ی ہے ، احتیاطا اپنے گھروالوں سے کہے کہ اسی عید کے دن غروب تبدیل ہوجات

کریں اور اس کے بعد خود منٰی مینغروب کے سے پہلے اس کے وطن میں ق قربانی

اسی دن مستحقین کو  امکانقربانی کا پیسہ بصورت وقت حلق یا تقصیر کرے ، 

صدقہ دیاجائے، اور بہتر ارو بیشتر احتیاط یہ ہے کہ موجوده حاالت میں کہ اصولی 

طور پر معین وقت اور جگہ قربانی نہیں کی جاسکتی حتی المقدور ان دونوں کے 

  درمیان جمع کرے۔

۔ جو لوگ ایام منٰی میں قربانی نہیں کر سکتے ہیں لیکن دوسرے ایام ٢٦مسئلہ

ہے اور خود اس مقصد کے لئے نہیں رک  ممکنکے لئے قربانی کرنا  میں ان

پاس قربانی کا پیسہ رکھنا واجب ایسے شخص کے   تو اس صورت میں سکتے ہیں

قربانی کر  اس کی طرف سے میں رہے گا اور مکہذی الحجہ تک  آخریجو ہے

کو  فریضہ  اس کےاس مبلغ سے  وه اختیار دیں  کہمکمل  اور اس کو سکتا ہے

کا پیسہ  استونہ ہو ممکن اگر یہ اور کرے  قربانی توہو ممکنانجام دے کہ اگر 

  ۔  کر دے فقراء اور اس کے مستحقین کے درمیان تقسیم

  بحث کا خالصہ:

  خالصہ یہ ہوا:ورقربانی کی بحث کا نتیجہ ا
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کا  گوشت قر بانی کے ا۔ اگر عید کے دن منٰی میں قربانی کر سکتا ہے اور

کے حدود میں بالترتیب اونٹ،  تو اس پر اپنےامکان  سکتا ہےکر مصرف  صحیح

  ۔نا واجب ہے گائے، بکری کی قربانی کر

تک مساوی طور پر  ذی الحجہ  ۔ اگر روز عید قربانی نہ کر سکا تیرہویں٢

  کو انجام دے۔ فریضہ  اپنے

ی الحجہ تک انجام پائے کہ پہلی ذ خرآتیرہویں سے تو ۔ اگر یہ بھی نہ ہو٣

 میں مکہاور اس کے بعد  الزم ہے  منٰی میں    صورت میں دسویں سے تیرہویں تک

  ۔ینا کافی ہے انجام د

حتی المقدور فریزر اور ہوتونہ  ممکن۔ اگر ان ایام میں گوشت کی تقسیم ۴

اور اس کے بعد  رناالزم ہےفقراء کے لئے اس گوشت کی حفاظت ک سرد خانوں میں

قربانی  ذی الحجہ میں ہو کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ اس میں اس کی تقسیم ہو اور 

  ۔ہو بعد ذی الحجہ کے  تقسیم اور

کی  گوشت  قربانی کے ۔ذی الحجہ میں یا اس کے بعد جس مقدار میں۵

 فقرا کے پیسہ  حرم کے  اس کا     تو نہیں ہے ممکنتقسیم  اس کی حفاظت اور

  قسیم ہو۔درمیان اور ا سکے بعد تمام فقراء عالم کے درمیان ت

سات یاستر لوگ ایک قربانی  وه قربانی نہیں کر سکتے ہیں۔ جو لوگ ایک ۶

 تو میں شرکت کریں اور اگر یہ شرکت قربانی کی کمی کی وجہ سے ہے نہ مال کی

اور اگر پیسہ کی کمی کی وجہ  یناواجب ہے اپنا بقیہ حصہ فقراء کو دپر شخصہر 

ده وقت میں کہ مو جو ا ور  گزشتہ تفصیل کے مطابق روزه بھی رکھے توسے ہے 

قربانی کا ایام منٰی میں کوئی محل یا مصرف نہیں ہے ، اس کی شرکت کا بھی یہی 

  حال ے ، مگر یہ کہ رمزی ہو اور مصرف  ہو۔
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بصورت توان پر ۔ جو افراد قربانی کے سترہویں حصہ سے بھی عاجز ہیں�

خود بھی  قربانی کے  یہ اور نا واجب ہےروزه رکھ ے ساتھترتیب ک گذشتہ امکان

  ۔وں میں سے ایک ہے حقدار

متدین  مومن اور حج کے قافلوں کے  الت میںح موجوده   ۔ ٨

قربانی اور  نا سعی وکوشش کر طورپر مشترکہ حجاج کے ساتھکامسئولین رعلماءاو

 کہ فقراء کا حق اس خدا ینا الزم ہےتا اور شائستہ ترتیب د ایک عاقالنہ ے کے لئ

پامال نہ ہو ، کہ اس کا تقوٰی بھی خدا تک پہنچے: "واطعموا  میںہدیہ  اورعوامی

  قربانی بساط  منی کی کے مطابق قرآن آیتالبائس الفقیر ۔ ۔ ۔ القانع المعتر" تا کہ 

 ہو یا "قیاما للنسناس" کہ اسالم کے  خالف بیہوده "قیاما للناس ، منافع للناس ،   "

  کریں ۔ لہ حم بزدالنہ کر اسالم پر ے گوئی کریں اور فقراء کی طرفداری کی سپر ل

  ل جو ره گئے ہیں:ئ :    وه مسامہتت

قربانی نہ کر سکے یا ا سکو  پیسہ نہ ولی  اس کے لئے  بچہ کا۔ اگر٢٧مسئلہ 

اسی نادس دن روزه  رکھمعینہ اس کے عوض وہی  امکانوبصورت تدے سکے

اگر چند طفل ہوں یا اپنے لئے اور اپنے  ظاہراً کہ گزرااور  واجب ہے ترتیب سے

حرم سے کہ سب سےپہلےہے م الز  تو اس پرطفل کے لئے روزه رکھنا چاہتا ہے

اور اس   واپسی پر تکمیل کرے  توروزه رکھنا شروع کرے اور اگر کچھ ره جائے

کے عالوه نہ رکھ  اگر اس دس دن ظاہراً کے بعد سات سات بالترتیب انجام دےاور 

مقدم فریضہ پر فرعی اور نیابتی کے  اطفال فریضہ کو  اصلی   اپنے   توسکے

  ۔ کرے 

ان  کی مکزمان و معینقربانی ۔جب  حج کی ۔ اس صورت میں کہ ٢٨مسئلہ 

، کفاره کا  احرام حج تو وجہ سے۔ اس وقت بہت سارے مشکالت سے روبرو ہے

قربانی کے کفاره احرام  کہ کیوں ؛ اولویت کے ساتھ منٰی میں نہ واجب ہے نہ جائز 

کے لئے   سے مخصوص ہےاور تم کو فقراء کے سہم کی حفاظتبر خالف فقراء
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اتھ  اولویت کےسکفاره احرام حج کے لئےلنا الزم ہےتو  قربانی حج کو تاخیر میں ڈا

و جہاں پر فقراءک بانی کرنا  الزم ہےاس جگہ پر قروقت ومحل منٰی کو ترک کر کے

 عمداً میں  کہ زاد ہیںآاور  عمره مفرده کے کفاره کلی طور پر  تقسیم کیا جاسکتا ہے 

ارے کفارے ۔ کتا ہے اور کلی طور پر احرام کےسانجام دے س مکہ کے عالوه بھی

وال روایات کی رو سے ص  ا ہیں اورتینوں قسم کے احرام۔ فقراء سے مخصوص 

میں  مکہبھی اس بات پر کوئی روشن دلیل نہیں ہے کہ احرام عمره تمتع کا کفاره 

جیسا کہ عالوه   کفاره  شکار کے کیا جائے ں ذبح اور احرام حج کا کفاره منٰی می

صادق(علیہ السالم) سے روایت ہے  کہ جس شخص پر بھی احرام میں  حضرت

 کفاره جزشکار کےجس جگہ چاہے قربانی کر سکتا ہےوه قربانی واجب ہوئی ہے 

)اور یہ خود بعض احادیث کی ١ا بالغ الکعبۃ"(ی خدا کا ارشاد ہے"ھد کیوں کہ کے؛

قربانی میں  مکہاور عمره میں  تفسیر کے لئے ایک رخ ہے کہ حج میں  منٰی میں

)یا ١یئے(کی احادیث کو کفاره صید پر حمل ہو نا چاہ طرح) کہ اس ٢(کرنا الزم ہے 

  استحباب پر حمل ہوں ۔

ہے کہ ہوئی اور صحیحہ اسحاق بن عمار میں بھی ا س بات کی تصریح 

اپنے گھر والوں میں واپس  تو کیا وه "ایک مرد پر حج میں ایک کفاره واجب ہوتا ہے

  )٢قربانی  کر سکتا ہے؟ فرمایا: ہاں"(نے کے بعد آ

حدیث نہیں ہے کہ اس اور ہمارے پاس شکار کے عالوه ہرگز کوئی صریح 

 احادیث مطلق ہیں کرے اور قاعده فقہی ایسے موارد میں یہ ہے کہ اگر تعیین  طرح 

کرنا  کفاره شکار پر یا استحباب پر حمل خصوصاً دوسری نصوص کے مطابق  تو 

  ۔  الزم ہے

 امکانعمره تمتع اور اس کے حج کا کفاره بصورت  رو سےاس اصل کی 

االت میں کہ ح ، بلکہ منٰی میں موجوده کرنا الزم نہیں ہے  یا منٰی میں قربانی مکہ

میں راجیوں کو ایسی جگہ نظح حرام ہے، اور  ،گوشت تلف اور ضائع ہو جاتا ہے

  رکھنی چاہیئے جہاں زیاده ضرورت ہے ۔
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قربانیوں کو ایام منٰی یا عید پر اپنی  بناجو لوگ گذشتہ وجوہات کی ۔٢٩مسئلہ

افراد مل کر ایک قربانی کریں اور اس          و چند افرادتمیں انجام نہیں دے سکتے

 اور پھر ہر ایک  ہوں ہی مستحقاگر چہ خود کریں  شرعی مصرف گوشت کاکے

پر عمل کرے اور ذاتی فریضہ اپنےعالوه) مشترک قربانی  کرنے کے مقصد کے (

الہی کے انجام ائر شع مبارکاور اس کرنے قربانی عید خون میں شرکت  ہیہ مشترک

دینے کے مقصد سے ہے، خواه منٰی میں یا منٰی کے باہر قربان گاہوں میں یا حرم 

  - انجام دے  وہ ممکن ہجگ جس میں 

  ٨٧باب ١١٩ص٢: ،٢۔ وافی ،ج١

  ۔ سابق حوالہ٢

ہے جس باقر (ع ) سے حدیث  کی امام ۔اور اس حمل کا دوسرا شاہد زراره٣

 ٢بعینہ یہی تفصیل ہے (وافی ج: فاره کی  کے ک شکار میں میں احرام حج وعمره 

  )٨٧باب  ١٩ص 

  ٨٧، باب ١١٩ص ٢۔ وافی ج :٢

قربانی میں اشتراک صحیح اور اور کلی طور پر کسی بھی ضرورت میں 

نہ ہو ، یا مصرف  میں پیسہ پاس  کبھی واجب ہے، خواه قربانی ضروری نہ ہو ، یا 

نہ ہو ، اور پیسہ کی کمی کو علیحده اور مستثنٰی کر کے الزم ہے ایک قربانی کا 

  فقراء کو صدقہ دے۔ ہ متت

ہوتا  استفاده " اطعموا البائس الفقیر ۔ ۔  ۔القانع المعتر" سےآیات  ۔٣٠مسئلہ

فلوک م بلکہ اس کا شیعہ ہونا،چہ جائیکہ  فقیر مسلمان ہو ، ہےکہ شرط نہیں ہے

اور "ھدی للعالمین" کا  سکےکہ ہدیہ حج سے بہره مند ہو تاکافی ہےنا ہی الحال ہو 

یا  قربانیقربانی کا عمومی ہدیہ ہے کہ خودبھی یہی  هللایک مورد ہے ، زیارت بیت ا

فقراء کے درمیان تقسیم کریں ، البتہ کوئی شک نہیں کہ مسلمان فقیر  اس کی رقم 
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 اس کےحاصل ہے اور تر جیح شیعہ اور دوزده امامی کو دوسروں پر خصوصاً 

رک شم ہ ہونے پر کوئی دلیل بھی نہیں ہے ،مگر بعض روایات ک مسلمان اور شیعہ

  کے بارے میں "ال احب"مجھے پسند نہیں ، پر مشتمل ہیں۔

میں  مکہذی الحجہ تک تو آخر۔ اگر قربانی ایام منٰی سے گزر جائے ٣١مسئلہ 

 وهاوریں احادیث  گزر چکی ہ صحیح، جیسا کہ اس حوالہ سےکرنا جائزہے قربانی 

بر ایں وه  بناتمام احادیث جو منٰی کو قربانگاه بتالتی ہیں ، ایام منٰی میں منحصر ہیں، 

میں  مکہایام  منٰی  کے بعد تاخیر سے ہوتی ہیں انہیں  مجبورا قربانیاں جو اس وقت

اس بات کے پیش نظر کہ منٰی میں صفائی میں مشغول  خصوصاً ذبح کیا جا سکتا ہے 

ہیں اور قربانی سے مانع ہوتے ہیں ، جیسا کہ سال گذشتہ قربانی کے بعض جانوروں 

  ۔ہیں مانع کی قر بانی یقینا ہزاروں جانور  چہ جائیکہ  کے بارے میں یہی مشکل تھی

دلے روزه ۔ بعض احادیث کے مطابق جس کے اوپر  قربانی کے ب٣٢مسئلہ

واپسی کی جلدی ہے ، حج کے تین دن  مثالً ، اگر کسی وجہ سے نا واجب ہے رکھ

  ۔نا کافی ہے دن روزه رکھ دس واپسی کے بعدتو روزه نہ رکھ سکا

۔ حرم میں اگر قربانی کے گوشت کا مصرف ہے تو اس کو حرم ٣٣مسئلہ

ہے کہ حرم  صحیح محمد بن مسلم میںہ سے باہر لے جانا جائز نہیں ہے،، جیسا ک

(امام محمد باقر یا امام صادق حضرتنآ سے گوشت باہر لے جانے کے بارے میں

شتر) کے عالوه تین دن کے بعد باہر  وہاںعلیہما السالم)سے پوچھا، فرمایا: سنام (ک

  )۵١١، ص١۔ تہذیب ج١کوئی چیز نہ لے جائی جائے(

  

  حلق یا تقصیر:

 تقصیر ، اپنا سر مونڈو، اور عمره مفرده میں سعی کے بعد بہتر ہے حلق کرو

اور عمره تمتع میں سعی کے بعد ) بھی کافی ہے  ( کرو: بال یا ناخن کا چھوٹا کرنا 
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حلق نہ جائز ہےاور نہ کافی ہے، لیکن حج تمتع میں اس بات  ہصرف تقصیر ہے ک

بھی کافی ہے صیر تو قربانی کے بعد حتمی طور پر الزم ہے حلق کرے یا تقمیں کہ 

اس  صرف حلق واجب ہےکبھی ، یا کبھی ان دونوں کے در،میان مخیر ہے اور 

  فقہاء کے درمیان اختالف ہے۔ سلسلہ میں

۔ "وال تحلقوا رؤسکم ١کرتی ہیں  کو مرکوز توجہانب جاپنی  آیتیہاں پر دو 

 سے ایسا لگتا ہے آیت۔ "محلقین رؤسکم ومقصرین" پہلی ٢حتی یبلغ الھدی محلہ " 

 کیاکا ذکر اس قربانی سے پہلے صرف کیوں کہ ؛کہ یہاں پر واجب اصلی حلق ہے

  ہے۔ رہی ہے گویا اس تعیین کو تخییر میں تبدیل کر آیتہے ، لیکن دوسری 

ور کے بارے میں ہے کہ "فان احصرتم فما استیسر من صمح آیتلیکن پہلی 

قربانی  جوہو جاؤ توالھدی وال تحلقوا رؤسکم حتی یبلغ الھدی محلہ" اگر گرفتار 

میسر ہے اور اپنے سروں کو مونڈویہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ پر پہنچ جائے ، 

پر  اور اگر وہاں ہے کے بعد عمل کی جگہ  یہ حلق قربانی عید کے دن لیکن چونکہ

بدل  کیوں کہ ؛تقصیر کے درمیان مخیر تھا یہاں پر بھی ایسا ہی ہونا چاہیئےروحلق ا

کو مبدل منہ اور نائب کو منوب عنہ کی طرح ہونا چاہیئے ، اس اصل کے مطابق 

کہ اس وقت صرف حلق کا ذکر ہوا ہی ہےایسا لگتا ہے کہ روز عید بھی صرف حلق 

  ہے۔

لیکن جیسا کہ کسی بات کے ثابت کرنے کا مطلب کسی بات کی نفی نہیں 

 ،ہلے انحصار کی دلیل نہیں ہےہوتی ہے ، یہاں پر حلق کا حکم ھدی(قربانی) سے پ

حلق کافی کہ  جانیں  ہم کافی ہے کہ یا ہے اور بسآلیکن یہی کہ یہاں پر حلق کا نام 

خود تقصیر کے کافی  آیتبلکہ ذیل  ،ا س کے لئے دلیل چاہیئے کیوں کہ ؛ نہیں ہے 

نہ ہونے کی  دلیل ہے کہ"فمن کان منکم مریضا او بہ اذی من راسہ ففدیۃ من صیام 

صدقۃ او نسک" لہذا جو شخص بیمار ہے یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے تو  او

ہم وسری عبادت انجام دے "اور  د وه حلق کی جگہ روزه کا فدیہ یا صدقہ یا کوئی

یہاں پر مالحظ کرتے ہیں کہ حتی حلق سے معذور ہونے کی صورت میں بھی 
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ین اور یہ خود حلق کی تعیتقصیر کا ذکر نہیں ہے  بلک روزه کا فدیہ وغیره وغیره 

ور ہے ،لیکن جیسا کہ عرض کیا صمحت کا موردآی پر ایک روشن دلیل ہے ، اگر چہ

  بدل ہے۔ کا ایکیہ خود قربانی روز عید کے بعد کے عمل 

ن مسجد الحرام للرؤیا بالحق لتدخ ا رسولہ هللاکہ "لقد صدق  آیتلیکن دوسری 

منین محلقین رؤوسکم ومقصرین " بیشک خدا نے اپنے رسول کوخواب میں دکھایا آ

کہ مسجد الحرام میں حتما داخل ہوگے اس حال میں کہ اپنے سروں کو مونڈا اور 

  ۔ہوگا تقصیر کیا 

 کیوں کہ؛ظاہر نہیں ہے تخییر میں حلق وتقصیر کے درمیان کوئی  آیتلیکن 

"ومقصرین" ہے نہ او کے  کیوں کہان دونوں کے درمیان واو کے ذریعہ عطف ہے 

دونوں الزم ہے؟ یہ خود خالف ضرورت اور خالف اجماع قطعی ہے، یا  کہذریعے

لیکن یہاں پر ""واو ہے  یں،یہ کہ دونوں کے درمیان مخیر ہیں کہ حلق یا تقصیر کر

یےاور ایک گروه تقصیر بھی کرے کہ ایک  گروه کو حلق کرنا چاہئ نہ "او"تخییر 

کسی وقت بھی تقصیر واجب  تمتع میںکہ یہ بھی خالف ضرورت ہےکیونکہ حج 

 یر مخہ ہے یا عمره مفرده ک صیر معین نہیں ہے مگر عمره تمتع میں کہ صرف تق

  ہے۔

نجام مناسک حج کے لئے داخل ہونا ہے ا طبعاً یہانپر"لتدخلن مسجد الحرام" کہ 

عمره تمتع کہ باالجماع اس کی سعی کے بعد  ے ہیں : اولاس کے دو مرحلاور

عمره تمتع  ظاہراً پر  ں  تقصیر ہے، دوسرا اس کا حج کہ منٰی کے بعد ہے  اور یہا

اور  مکہجو حالت احرام میں آپ  کیوں کہ؛ کی حالت  میں داخل ہونا مراد نہیں ہے

سب احرام کے بعدابھی اس کے طواف کو جو  ہیں مسجد الحرام میں داخل ہوتے 

بر ایں  بناعمل جو تقصیر ہے  آخریانجام نہیں دیا ، کجااس کا ،واجب ہےسے پہال

یہ لحرام میں داخل ہونا ہے اور اس کی وجہ  اقربان کے بعد مسجدمراد اعمال عید 

اور کی طرف اشاره ہوا ہے نہ عمره کے حصہ کہ اس بشارت میں صرف حج ہے

یاده اہم ہے نتیجے میں یہاں پر حلق و تقصیر ز کا حصہیہ ہے کہ حج اس کی وجہ 
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دو ین مکلفدونوں کے درمیان جمع کی بالکل کوئی درست وجہ نہیں ہے، مگر یہ کہ 

 میں آیتے جس کو پہلی ہدستہ ہوں ، ایک گروه حلق کرے اور یہ وہی واجب اصلی 

 تمتع میںئی گروه ہیں اور جو عمره ستثنا کہ یہ ااور ایک گرو ه مجاز ہیں سمجھا ہے

احادیث کی رو سے اس کی حکمت یا علت یہ ہے کہ تم و سر تراشکہ نہیں ہے  داخل

 تمہارےکو سر تراشی در پیش ہے مگر یہ کہ ایک ماه یا جتنی مدت میں پھر سے 

یہ بھی ایک روشن تائید ہے اس بات پر کہ عید میں واجب اصلی سر نکل آئیں بال 

  ت استثناء کون لوگ تقصیر کے مجاز ہیں؟تراشی ہے، اب دیکھنا چاہیئے کہ بصور

ان ده ہے وه معذور ہیں، او ر قصنناسر تراش جن کےلئےمعذور افراد بیشکوه  

نہیں ہے ، لیکن ہماری احادیث میں کچھ بھی اس کے لئے کسی دلیل کی  ضرورت 

  دوسرے لوگ بھی مجاز بتالئے گئے ہیں۔

ان رورةنہیں ہیں، یعنی ان کا پہال حج نہیں ہےکہ ص منجملہ وه افراد جو 

تقصیر کرنے کا حق حاصل ہے ، اس صورت میں  صرف بعد کے سفر حج میںکو

میں اگر چہ بعد کے سفر وردکہ اپنے سر کو نہ باندھا اور نہ چپکایا ہو کہ ان دو وم

  حج میں بھی ہوں صرف حلق واجب ہے۔

پہال سفر ہے وه بھی تقصیر کا نسے ایسا لگتا ہے کہ بعض افراد ج آیتاور 

یا سفر اول سے مخصوص ہے  "لتدخلن مسجد الحرام "آیت کیوں کہکر سکتے ہیں، 

اولین بار کے لئے مسجد الحرام میں داخل  کہ کیوں ؛ہے کو شاملیا قدر مسلم اس 

معذور  صرف ان روایات کی رو سےہ دیتی ہے ، لیکن یہ دست کی بشارت ے ونہ

  میں بھی تقصیر کر سکتا ہے ۔ سفر  پہلےافراد کا ہے جو

جو حج بجا الئے ہیں اور انہوں نے  کے عالوهافراد اورانبرایں معذور بنا

ان  پر اپنے ہےنہیں  چپکایا  اپنے سروں کو باندھ رکھا ہے ، یا سروں سے کچھ

  ۔ ہے  سروں کوتراشنا واجب 
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حجۃ االسالم نہ تھا خواه نیابتی ہو  وه لیکن ،یا ہےآ۔ اگر پہلے حج پر ١مسئلہ

نا  حلق کرتونا چاہتا ہےآحجۃ االسالم کے لئے  کہخواه اسطاعت کے عالوه ، اب جب

تمام اس وقت تک اور جب تک خود اپنا حجۃ االسالم انجام نہ دے  الزم ہے 

میں اس طرح حلق واجب ہے لیکن اپنے حجۃ االسالم کے بعد مخیر ہے کہ سفرون

(چنانچہ ابو بصیر کی راگر چہ حلق بہت بہتر ہے بلکہ احوط ہے۔صیقحلق کرے یا ت

روایت مینامام صادق (ع)سےہے "علی الصرور ة ان یحلق رائسہ و الیقصرانما 

التقصیرلمن حج حجۃاالسالم"کیونکہ تقصیراس  شخص میں منحصر ہے جس نے 

ھی تراشا ہو لہذا حجۃاالسالم کیا ہوچنانچہ پہلے نیابتی حج انجام دیا ہواور اپنا سر ب

اگر چہ دسیوں  جب تک اپنے حجۃاالسالم کو انجام نہ دیا ہو ،تقصیر کافی نہیں ہے

    بار اس نے نیابتی حج انجام دیا ہو)

تو وه رکھا ہے کا باندھ یا چپ کو ۔ کلی طور پر جنہوں نے اپنے سروں٢مسئلہ

ہے اپنے سروں سالم ہو یا غیر حجۃ االسالم واجب سفروں میں حجۃ اال ماحج کے تم

پنے سر کے بالوں سے ایک  خود ا پکاناسر کو باندھنا اور چ کیوں کہ، ڈ ے کو مون

ر صیرمز حلق یا تق  کی دلیل ہے اور اب رمی وقربانی کے بعد  لگاوطرح کی شدید

کو  ، اگر اپنے بالوںنا الزم ہے کے ذریعہ تمام وابستگیوں کو خود سے دور  کر

واجب اپنے بالوں کی اس وابستگی سے بھی خود کو دور ھا ہے کرپکاباندھا یا چ

  کرو۔

کے  شخصاس  سفر میں نیابتیلےپہکی  غیر کے حجۃ االسالم کسی۔٣مسئلہ

حلق واجب ہے ، چنانچہ تمام آیا ہے، نہیں کے لئے حجۃ االسالم بھی جو خودلئے

اپنا  لیکن اگر ،یہی حلق واجب ہے ئےنیابتوں میں جب تک خود حجۃاالسالم بجا نہ ال

ہے اور دوسرے کے لئے نیابت میں حجۃاالسالم بجا النا نے کے آیااالحجۃاالسالم بج

 اگر چہ تم نائب ہو لیکن اپنے  کیوں کہ ؛اب یہاں حلق واجب نہیں ہے توچاہتا ہے

  ہو جو یہاں پر حلق یا تقصیر کے درمیان تخییر ہے ۔ مکلفکے  فریضہ
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عذر  یا کسی بھی  جسمانی یا معنوی۔ جن کے لئے حلق کرنا واجب ہے۴مسئلہ

کر سکتے ہیں ، جیسے بیماری  یا  قصیرت میں  داخلی یا خارجی  عذر کی صورت

 جن ، یا عسر و حرجوسائل نہ ہونے کی وجہ سےکےسر تراشی یابیماری کا خوف ،

بیماری میں مبتال  اگر تراشے گا تو کہیں ہو کہسر تراشنے کا اراده رکھتاوسائل سے 

قابل تحمل  اسے  کہکرنے کا خطره  ہو ، یا کسی جماعت کے استہزاء  ے نہ ہو جائ

 سری لیکن دو ہے،  قابلبرداشت کے بیماری  بسا اوقات جسمانی کیوں کہ ؛نہ ہو

۔ لیکن نہیں کہ یہاں پر جائے تحمل ہے وه بھی عمومی (١    تکلیف قابل تحمل نہیں 

ایسا ہی ہوگا مگر یہ کہ مانع  وتا صل حج بھی اگر مورد مسخره ہو تکلیف میں ورنہ

  قابل تحمل نہ ہو اور استطاعت سے باہر ہو) ایسا ہو کہ

۔ حلق ان مردوں سے مخصوص ہے جن کے سر میں مونڈنے ۵مسئلہ

اور  نہیں ہےکے لئے حرام ہے اور تقصیر سے کافی  کےبقدر بال ہوں کہ عورتوں

ان مردوں کے لئے جو منڈنے والے بال نہیں رکھتے ہیں اور وجوب تراشی کے 

اپنے   اس کے کہ بعض روایات کی رو سے  وه لئے کوئی مورد بھی نہیں ہے ، عال

  ۔ نا مناسب ہے کی طرح استرا پھیرنےسروں پر تراش

 کہ اگر قربانی نا واجب ہے اسی روز عید حلق یا تقسیر کر ظاہراً ۔ ۶مسئلہ

رمی جمره عقبہ کے بعد انجام دے اور  بر اظہر قربانی کے بعد ورنہ بناتورکھتا ہے

  ۔ئےجاآاسی سے احرام سے باہر 

 " والتحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الھدی محلہ"سے ایسا لگتا ہے کہ آیت۔ ٧مسئلہ

 ذبح ا سکے  ہنچنے کے بعد ہے ، نہ صرفپ      حلق قربانی کے قربان گاه میں

قربانی کا  میں  پر قربانگاه منٰی ہے ،لہذا گار قربانگاه منیٰ  یہاںاور   کرنے کے بعد

 کیوں کہ؛ہے ی نہ ہو  جب کہ ہمارے زمانے میں ایسا ہ ممکنعید کے دن ہو نا اسی

ضروری  مصرف نہیں  معیناس کاتوبھی ہو  ممکنقربانی منٰی میں منع ہے ، یا اگر 

کے   ، جالنے اور سڑنےاسرافہے ، جیسا کہ ہمارے زمانے میں منٰی میں مصرف 

کے بعد بال فاصلہ حلق  ان صورتوں میں رمی جمره عقبہتوچھ اور نہیں ہےک عالوه 



مناسک حج کے اسرار و  
www.OlumQuran.com 

 

413 
 

ر کرنا قطعا جائز ہے اور تیرہویں تک قربانی کا انتظار کرنا بے محل ہے، صییا تق

  کا انتظار کرنا۔ جہ تک قربانیذی الح آخریکجا یہ کہ 

اگر فراموشی یا  ظاہراً اور واجب ہےمنٰی میں  خودحلق یا تقصیر  ۔ ٨ہ سئلم

 کی صورت میں وہیں انجام د امکان تو العلمی کی وجہ سے منٰی میں انجام نہ دے 

اور کلی طور پر حتی تو کافی ہے دے انجاممیں  مکہ تواور اگر انجام دے سکے ے 

  کو دفن کرے۔ میں اسمنٰی  مکاناال

ان تین: رمی، قربانی، حلق، میں سے کسی ایک کو بھولے سے ۔ اگر٩مسئلہ

بیشک کافی ہے اور کوئی مضائقہ نہیں ہے ، بلکہ اس تومقدم یاموخر انجام دے 

ترتیب کا وجوب بھی بہت ثابت نہیں ہےاور پہلے گزر چکا ہے کہ اگر قربانی کو 

 کے بعد احرام سے باہر لق حاورکافی ہےہرا  اظتو  تاخیر میں ڈالے عمداً حلق سے 

یا تقصیر الزم ہے طواف سے پہلے ہو ا لق کہ حمیں جائے گا  اور اس صورت آ

ا ور نا واجب ہے اعاده کردے تو اس کو تاخیر میں ڈال عمداً ختالف نہیں ہے کہ اگر 

  ایک گوسفند کفاره بھی دے ورنہ اس کے اوپر کچھ نہیں ہے۔

 اس پرجاتا ہے اورآ۔ حلق یا تقصیر کے ذریعہ احرام سے باہر ١٠مسئلہ

طواف زیارت اور اس کی نماز سے ،صرف عورت اور عطر  حرام رہتا ہے ، عطر 

سے حالل  س کی نماز حالل ہو جا تا ہے اور عورت طواف نساءاور ا اور سعی سے

  ہو جا تی ہے،

گھاس وغیره کا توڑنا  اور حرم کی ر اس کے بعد جب تک حرم میں ہے شکا

کی اس پر حرام ہے اور یہ صرف حرم کی وجہ سے ہے نہ احرام بھی ڑنا ااور اکھ

ہونے کی وجہ  یہ دو چیزیں حرم  میں تو بھیکہ اگر کوئی محرم بھی نہ ہو وجہ سے

  ۔  ہیں اس پر حرام  سے

  بقیہ واجبات منٰی:     
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رمی جمرات جس میں پہلے گزر چکا کہ طوالنی ترین مناسک حج سہ گانہ   

: دسویں سے بارہویں تک اور کبھی تیرہویں بھی اس میں شامل و تین دن لگتے ہیں

منٰی میں (میدان )سنگ بارانی اور راتوں کو اس ر داخل ہے ان میں شیطان پ

ہے، ہم اسی عید کے دن احرام سے باہر  ) شب گزارنابیتوتہ نی(استراحت یع

راتوں میں منٰی میں ہمارا کوئی کام نہیں ہے لہذا انسانوں کا ایک  ہیں اورجاتےآ

 ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر وه بھی خیموں کے نیچے ، اس طرح سر گرداں وحیران

  موجزن ہے؟ں  راتوں کو سر زمین منٰی میں کیو

اسالمی اور ں کو تحقق عطا کرنےکے لئے منٰی بہترین موقعآرزوہماری 

عالم  فکناجس میں اطراف وا ہے ماده ترین جگہآاسب اور کانفرنسوں کے لئے من

سب مل کر سوچیں کہ کیا کیا  سے لوگ مشوره کرنے کے لئے جمع ہوتے ہیں تاکہ

جانبہ توحیدی نمائش سے کیا نتائج حاصل  ہمہے اور کیا کرنا چاہیئے ، حج کی ہ

بالد الہیہ  کی مملکت کا نمونہ " هللا" اور کی نمائش ملک حج  کئے  اور کس طرح 

ہیں  ہوتی  مالقاتیں  ساری ناچار بہت  ومیں نافذ وجاری کر سکتے ہیں یہاں پر چار

ہےاور نہ کو  کام کاج کاری کے عالوه نہ کوئی یب ان میںکمکہ اس ظرف زمان و

  ئی مشغولیت ۔

قا اور نمائش  کوئی وه کے عال شکل و صورت کے جم غفیر یہاں پر مختلف 

وتہ واجب ہونے کا ایک راز ورمز یہ ہے بیت  شاید منٰی میں  چیز نہیں ہے اورددیبل

سودمند  میں پس آ میدان محشر کی طرح میں اس حالت لوگوں کا سیالب کہ یہ

ان اورفضامیں کم زمان و ں مالقاتیں کریں جس سے مسلمانون کا فائده ہو ، نیز یکسا

گی اور متکبرانہ ہر طبقے کے لوگ ، ظالمانہ طبقاتی اختالف اور تناقض جیسی زند

علی الجماعۃ"خدا بھی  هللا"ید کیوں کہ جائیں؛ ئیں اور ایک ساتھ ہوآجدائی سے باہر

  واختالف کو ناپسند کرتا ہے ۔ ہکی سر پررستی کرتا ہے اور تفرق ماعت ج
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  بیتوتہ منٰی:

نا واجب کر بیتوتہ منٰی میں کو ا گر ممکن ہوتوگیارہویں اور بارہویں کی شب 

اور بارہویں کو  ظہر کے بعد منٰی سے باہر جا سکتے ہو شرط یہ ہے کہ  ہے 

کے مرتکب نہ ہوئے ہو ، خصوسا حرام کسی  عمداً سے  محرمات احرام حج میں

  سب کو شامل ہے۔ آیتلیکن اس سے مربوط  شکار اور عورت

تأخر فال  فی ایام معدودات، فمن تعجل فی یومین فال اثم علیہ و من هللا"اذکوا 

  )٢٠٣واعلموا انکم الیہ تحشرون " (بقره/ هللاقوا ت ثم علیہ لمن اتقٰی واا

 ) اور جو شخص١٢۔١٠میں(ایام تشریق: نونہو ئے دنےاور یاد کرو خدا کو گ

اور )   ١١،١٢دو دن عید کے بعد( تو اس نے کوئی گناه نہیں کیا ہے کرے   جلدی

 شخصہےاس  کیا  کوئی گناه نہیں نے اس(تیرہویں کو قیام کرے) توجو تاخیر کرے

 کے لئے جس نے گناه سے پرہیز کیا ہو (یعنی محرمات احرام حج یا مطلق محرمات) 

سے ایسا لگتا ہے کہحاجی مخیر ہے بارہویں کو حج سے کوچ کرے  آیتاس ـ

یاتیرہویں ذی الحجہ کو ، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی گناه نہ کیا ہو ، ورنہ مخیر نہیں 

زم ہے تیرہویں کی رات اور دن میں بھی منٰی میں محبوس رہےکہ رات ہے، بلکہ ال

می بیتوتہ (استراحت)کرے اور دن میں تین محاذ پر شیطان کو سنگ بارانی کرے ، 

اندر مووجد ہے ورنہ محرمات  تمہارےتجربہ نے بتالیا ہے کہ شیطان بھی  کیوں کہ

ئےجو حالت احرام میں اور احرام یا بد تر روزانہ کے محرمات میں کیوں مبتال ہو

فسوق ہے، اور تم جو ابھی مدرسہ تربیت میں ہو بے  کیوں کہزیاده حرام ہے ، 

تربیتی کی ہے ایک رات اور ایک دن اور اس صحراء ہولناک  ومتعفن میں کہ 

جیسے لوگ اسی طرح زندانیو محبوس  تمہارےسارے حاجی جا چکے ہینتم اور 

میں تقوٰی شکار اوعر عورت سے  آیتاس رہو، اور یہ جو بعض روایات میں 

پرہیشز اور دوری کے معنی میں اایا ہےیہ مصداق اہم سے اس کی تفسیر ہے اور 

اسال کسی صورت میں بھی صحیح نہیں ہے کہ "لمن التقٰی" اس میں منحصر ہو ، 

یاہے لہذا یہ اکتیار کہ بارہویں یا آناوجودیکہ پہلے بھی شکاراور عورت کانام نہیں ا
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کے  آیتہویں کو منٰی سے باہر جائے ان لوگوں سے مخصوص ہےجنہوں نے تیر

مطابق محرمات سے پرہیز کیا ہو خواه محرمات حالت احرام خواه بقیہ محرمات ، کہ 

روز عید احرام سے خارج ہوگیا لیکنبعض محرمات کا مرتکب ہوا ، اور یہاں  مثالً 

ا جا سکتا ہے، اور تم جب تک پر"ال رفث والفسوق وال جدال" کو بھی شاہد قرار دی

منٰی سے باہر نہ وه حالت حج میں ہو لہذا اس حالت میں ہر طرح کا فسق تم پر شدیدا 

  اور اکیدا منع ہے اگر چہ ہمیشہ منع ہے۔

کے لئے جو فسق سے پرہیز کرتا ہے  شخصلہذا"لمن اتقٰی "  یعنی اس 

جیسے کہ "رفث وجدال" سے پرہیز کرنا الزم ہے ، عالوه اس کے کہ ان دونوں کی 

ممنوعیت حالت ا حرام میں ہے لیکن فسق کی تاکیدی ممنوعیت احرام سے باہر ہونے 

  کے بعد ۔ کم سے کم حالت حج میں ۔ شامل ہے ۔

سورگ غروب ہوگیا اور تم ابھی نیز چند روایات کی رو سےاگر بارہویں کا 

  منٰی سے باہر نہیں گئےہو واجب ہے تیرہویں کی رات اور دن میں بھی رہو۔

گناه  نوعاً اس اصل کی بنیاد پربہت سارے حاجی تیرہویں کو بھی ٹھہریں کہ 

سے خالی نہیں ہینمگر یہ کہ یہ فراموشی یا العلمی اور اشتباه کی وجہ سے ہو، لیکن 

 اور اسل مقصر عامد کی طرح ہے کہ اگر نادانستہ کوئی گناه کای یہاں پر بھءی جاہ

نادانی میں مقصر ہے وه بھی منٰی میں محبوس ہونے والوں کے زمرے میں ہے اور 

  اب چند مسائل:

اول شب سے نصف شب تک منٰی میں  امکان۔ واجب ہے بصورت ١مسئلہ

ن صبح تک ، اور خواه سوئے رہیں یا بیدار رہیں ، ورنہ نصف شب سے اذاآرہیں 

حالت اختیار میں بھی بعید نہیں ہے نصف دوم شب کافی ہو اگر چہ بر خالف احتیاط 

  ہے۔

نصف  ١٣۔ اور کبھی ١٢۔ ١١۔ مٰخر ہے عید کے بعد راتوں میں:٢مسئل

میں یا منٰی میں رہیں ، یعنی وه نصف شب کے المز ہےمنٰی میں ہو  مکہشب یا 
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شرط یہ ہے کہعبادت وطاعت الہی میں ہو ، اگر چہ منٰی  سکتا ہےمیں ره  مکہ

میں ہونا بہتر ہے ، اور اطاعت خدا سےمراد صرف نماز طواف ودعایں نہیں ہیں 

اپنے چچا عبا  ، بلکہ ہر وه عمل جو باعث خوشنودی خدا ہو ، چنانچہ رسولخدا

 میں رکنےکےلئے مکہمنٰی کی راتوں میں سکو حاجیونکو سیراب کرنےکے لئے

بر ایں اپنی کتابوں کی  بنا)٢١، ح٢١٠، ص١٠۔وسائل الشیعہ،ج١اجازت دی ہے(

تالیف اور اسی طرح کی خدمات اسی طاعت کے زمرے میں شمال ہیں لیکن اگر 

میں انجام دے رہا ہے منٰی میں انجام دینا  مکہوہی کام جو منٰی کی راتوں میں 

میں ان عبادتوں  مکہعوض ممن ہوتو کیا بہتر ہے اور بعید نہیں ہے ک منٰی کے 

  نہیں ہے یا سخت ہے۔ ممکنمیں مشغول رہے جن کا انجام دینا منٰی میں 

۔اگر نصف شب کے بعد منٰی سے باہر جائےکوئی مضائقہ نہیں ہے ٣مسئلہ

اور کم  آئےاور اگر نصف شب سے باہر گیا ہے الزم ہے نصف شب تک واپس 

  سے کم طلوع فجر تک منٰی میں رہے۔

رام آمیں بسر کی لیکنن نصف شب کے بعد ا مکہ۔ اگر پوری رات ۴مسئلہ

کوئی مضائقہ نہیں ہے ،  ظاہراً کیا اور گذشتہ نصف شب یاد الہی میں گزاری ، 

ہو نصف شب وج منٰی سے مخصوص مشغول عبادت تھا اور بقیہ نصف  کیوں کہ

کن کم سے کم شب منٰی میں رہنا الزم نہیں تھا ، اگر چہ برخالف احتیاط ہے لی

  اس صورت میں کفاره واجب نہیں ہے۔

، ہر شب کے لئے بال عذر منٰی کے واجب بیتوتہ کو ترک کرے ، ۵مسئلہ

میں اطاعت خدا مینمشغول وه اور  مکہایک گوسفند کفاره ہے مگریہ کہ اس قدر 

موارد عذر میں بھی ظاہر االعلمی اور فراموشی کی حالت میں کفاره نہیں ہے ، 

ی کفاره عمره مفرده کیطرح فقراء سے مخصوص ہے ، اور واجب نہیں اور یہ بھ

یا منٰی میں انجام پائیں جہاں پر بھی فقراء پر صرف ہونا  مکہہے خالص طور پر 

  ہے وہیں ذبح کرے۔ ممکن
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۔ ظاہار بارہویں کے ظہر سے پہلے منٰی کو ترک کرنے کا حق ۶مسئلہ

طرح دسویں اور گیارہویں کو  نہیں رکھتا لیکن تیرہویں کو ظہر سے پہلے اور

  اپنے اعمال کے عالوه منٰی میں رہنا واجب نہیں ہے ۔

  

  

  بقیہ اعمال حج:  

یہاں پر دو رکن اور ایک واجب حج کے ذمے ہے کہ انجام واجبات عید 

  کے بعد انجام دیتا ہے :

۔ صفا اور مروه کے درمیان سعی کے ٢۔ طواف حج اور اس کی نماز    ١

۔ طواف نساء اور اس کی نماز جو واجب ہے لیکن رکن ٣ں    دونوں ہی رکن ہی

  نہیں ہے۔

طواف حج اور اس کی نماز کے بعد عطر حالل ہوجات ہے اور طواف 

نساء کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے پر حالل ہوجاتے ہیں اور یہاں پر چند 

  مسائل ہیں:

اسی  امکان۔ شائستہ ہے طواف زیارت اور اس کی سعی بصورت ١مسئلہ

 آخریروز عید انجام پائے ورنہ گیارہویں اور اس کے بعد بارہویں کو ، ورنہ 

ذی الحجہ تک ، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ دسویں سے لے کر 

خر ذی الحجہ تک تمام ایام میں صحیح و کافی ہے بال عذر ہی کیوں نہ تاخیر آا

حرام جانتے ہیں لیکن اس سے انجام دے، اگر چہ بعض علماء بال عذر اتخیر کو 

بارت پر کوئی روشن دلیل نہیں ہے، بعض معتبر روایات سے ایسا لگتا ہے کہ 

۔ مثال کے طور پر ١ہے کہ بال عذر تاخیر سے انجام دے( مکروهجائز لیکن 
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صحیحہ ہشام : ال باأس ان اخرت زیارة البیت الی ان تذھب ایام  التشریق اال انک 

  اور اسی طرح صحیحہ حلبی) ال تقرب النساء والالطیب،

اور بال عذر ذی الحجہ سے تاخیر میں ڈالے اس کا حج  عمداً لیکن اگر 

حج کے معلوم و معین "الحج اشہر معلومات" آیتمطابق نص  کیوں کہباطل ہے 

ینہ نہیں ہے اور طواف ا ور مکہذی الحجہ کے بعد یہ ینے ہیں اور بال شک مکہ

  جب بطالن ہے۔اس کی سعی رکن ہے اور ترک رکن مو

۔ طواف نساءا ور اس کی نماز ہرگز رکن نہیں ہے نہ حج میں اور ٢مسئلہ

عمره مفرده مینجس قدر چاہے تاخیر کر سکتا ہے ، لیکن حج نہ عمره مفرده مین

ذی کیری آا آیتمیں چونکہی واجبات حج میں سے ہے اور وقت حج بھی مطابق 

تاخیر  عمداً الحجہ تک ہے واجب اسی ذی الحجہ میں اس کو انجام دو، لیکن اگر 

کرے حج فاسد نہیں ہوتا صرف اس کا اثر یہ ہے کہ زن ومرد ایک دوسرے پر 

حرام ہوجاتے ہیں، اور جب بعد میں اس کا انجام دیتا ہے تو حالل ہوجاتے ہیں، 

سے باہر چال گیا  کہماگر چہ تاخیر کر کے گنہگار ہوا ہے ،ا ور اگر 

اور اس کام کو انجام دے ، ورنہ نائب اختیار  آئےخود واپس  امکانبصورت ہے

 ظاہراً میں ترک کرے، اور معذور  عمداً کرے ارو کافی ہے،خواه معذور ہو یا 

جاہل اور بھولنے والےکے درمیان فرق نہیں ہے اگر چہ بعض علماء نے فرمایا 

سکتا ہے تو نائب اختیار کر سکتا آبھی ا ہے کہ بھولنے واال اگر خود واپس

  ہےاور کافی ہے، اور اس فتوی پر کوئی روشن دلیل نہیں ہے۔

۔ حج قرانا ور فارد مینعلماء کا اجماع ہے اور بعض معتبر احادیث ٣مسئلہ

ذی الحجہ تک تاخیر میں خر آکی تصریح ہے کہ طواف اور اس کی سعی کو ا

، جیسا کہ بال عذر وقوف عرفہ پر مقدم بھی کر سکتا ہےمگر یہ   سکتا ہےڈال 

یا بہت سخت ہو کہ اگر  ممکنکہ طواف عید کے بعد اس کے کئی وجوہات سےنا

ذی الحجہ تک انجام  آخریعرفہ سے پہلے اس کو انجام نہ دے ، عید کے بعد 

ر نہیں دے سکتا کہ اس صورت میں طواف اور سعی حج کو مقدم کر سکتا ہے او
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طواف و  امکانکبھی وجب ہے، جیسے حائض اور وه مریض جو عید کے بعد 

 امکانسعی سے مایوس نہیں یا حتمیطور پر معذور ہیں لیکن اگر عید کے بعد 

  تجدید کریں اور کم سے کم احتیاط ضروری ہے۔ ظاہراً تجدید ہے 

۔ جہاں پر طواف حج کو مقدم کرناجائز ہے یا واجب ہے الزم ہے �مسئلہ

طواف نساء میں تاخیر  ظاہراً دے ، لیکن  انجامسعی کو بھی سب  نصوصبر ح

کرے مگر یہ کہ اس کو بھی انجام نہ دے سکتا ہو ، اور بعض  نصوص کی رو 

مقدم کر  اختیاراً سے قدر متیقن ہے کہ حج قران یا افراد میں طواف نساء کو بھی 

  سکتا ہے۔

  

  حبس گرفتاری اور رکاوٹ:

جہاں پر حج یا عمره کی تکمیل کرنے سے بیماری یا بیماری کی روک 

تھام  کی وجہ سے معذور ہو، تکمیل اعمال حج وعمره ممن ہونے کی صورت 

جس طرح  کیوں کہٰمنناگزیرا س سے پہلے احرام سے باہر نہیں جاسکتا، 

  مستطیع افراد کو حج یا عمرہکرنے کا حکم دیا گیا ہے

یوں کی صف میں داخل ہوں اسی طرح اس کی کہ محرم ہوں اور حاج 

ارشاد خدا وندی ہے "واتموا الحج  کیوں کہتکمیل کا بھی حکم انہیں دیا گیا ہے 

والعمرة � فان احصرتم فام استیسر من الھدی  وال تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الھدی 

سک محلہ، فمن کا منکم مریضا او بہ اذی من راسہ ففدیۃ من صیام اور صدقۃ او ن

  )١٩٦فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الی الحج فما استیسر من الھدی"(بقره/

ے کے حج اور ملکحج اور عمره خدا کے لئے کامل کرو ۔ تینوں قس

دونوں قسم کے عمره کو ۔ (اور یہ تکلیف وہاں پر عائد ہوتی ہے کہ ان دونوں 

(اپنے میں سے کسی ایک شروع کرو کہ محرم ہوجاؤ)پس اگر گرفتار ہوگئے 
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خر تک نہ پہنچا سکے)تو جو ھدی(قربانی) میسر ہو اس کو ذبح کرو آاعمال کو ا

ھدی(قربانی )قربانگاه تک پہنچ جائے ، اور اپنے سروں کا نہ تراشو یہاں تک کہ

پس تم سے جو بیمار ہو یا ا سکے سر میں کوئی تکلیف ہو تو وه بطور کفاره 

وص کرو تو جس نت محض انامکروزه یا صدقہ یا قبانی دے اور جب امن و

  ہ قربانی دے۔ممکنعمره سے حج تمتع کا قصد کای ہے تو وه 

یہاں پر گرفتاری اتمام عملہ سے مانع ہے "حصر" کے نام سے اور 

ئی ہے چنانچہ ارشاد ہوا: "ھم الذین کفروا آمیں"صد" کی لفظ ا آیتدوسری 

   )۴١محلہ"(فتح/صدوکم عن المسجد اکحرام والھدی معکوفا ان یبلغ 

یہ وہی لوگ ہں جنہوں نے کفر اختیار کیا تم کو مسجد الحرام میں داخل 

راستہ بند کردیا اور مانع ہوئے) اور قربانیکے  تمہاراہونے سے روک دیا (

"صد"خارجی رکاوٹ سے آیتجانور کو روک دیا کہ وه اپنی منزل پر نہ پہنچے ،

ساتھ خارجی اور داخلی "حصر" تھوڑے سے تأمل کے آیتمخصوص ہے اور 

دونوں رکاوٹوں کو شامل ہے کہ "فمن کان منکم مریضا  او بہ اذی من 

راسہ"مریضوں کا حسر شده افراد کا دستہ شمار کیا گیا ہے اور یہ بر خالف 

بلکہ برعکس مریض اصطالح فقہاء "حصر" بیماری میں منحصر نہیں ہے

  ہیں۔ آئےور افراد کے ضمن میں محض

ره کی تمام قسموں کو شامل ہےعالوه اس کے کہ حج تمتع حصر حج وعم آیت

یہ ساری قسمیں ا ول میں  میں دو قربانی اور بقیہ میں ایک مقرر کی گئی ہے ، قربانی

شریک ہیں کہ اگر گرفتار ہوگئے جو قربانی میسر ہے اور اپنے سر کو نہ تراشو یہاں 

 مکہقربانی عمره  طبعاً اور  تک کہ قربانی اپنے منزل کو پہنچ جائے(اور ذبح ہو جائے)

میں اور قربانی حج منٰی میں پہنچ جائے، لیکن دوسری قربانی حج تمتع سے مخصوص 

ہےکہ اگر مامون ہوگئے (داخلی اور خارجی مانع برطرف ہوگااور وقت حج بھی باقی 

ومیسر ہے ذبح  ممکنہے) تو جو شخص عمره سے حج کا قصد کرے تو جو قربانی 

  کرے ۔



مناسک حج کے اسرار و  
www.OlumQuran.com 

 

422 
 

یا ہے ،اور حصر کی صورت آمیں حج ومعره کے اتمام کا حکم ا آیتمذکوره باال 

اعمالک کے عوض مقرر کیا  مکہمیں بیماری یا رکاوٹ، حلق اور قربانی بھیجنے کو تت

ہے، یہاں پر حج وعمره کے حاالت میں کوئی فرق دکھائی نہیں دیتا ، کہ احرام کے بعد 

ور ہو جائے ، یا بعض اعمال سے، اور مطابق تمام اعمال سے روک دیا جائے یا معذ

، دونوں صورتوں میں حکم ایک ہے ، چنانچہ داخلی اور کارجی مانع کے  آیتاطالق 

  درمیان بھی کوئی فرق نہیں رکھا ور دونوں کو باہم ایک جانا ہے ۔

اورا س کے درمیان بھی کوئی فرق نہیں رکھا گیا کہ باقی مانده اعمال قابل نیابت 

نہیں،عالوه اس کے کہ اگر مامون ہو گیا ہے اور امن وا مان کی فضا قائم ہوگئی ہیں یا 

ہے اور وقت عمره یا حج باقی ہے واجب تمام کرے، اور قربانی بھیجنے کے بعد حلق 

ذی الحجہ تک مامون نہ ہو اور اہپنے اعمال کو  آخریصرف وہا ں پر کافی ہے جہاں 

ادیث مینگونا گوں حصر کے حوالہ سےحدود انجام دے سکتا ہو ، یہاں پر ہماری اح

کے  آیتوقیود ہیں، نیز مانع بیماری کا ذکر کاص احکام کےس اتج کیا گیا ہے کہ ا س 

  پیش نظرمندرجہ ذیل مسائل میں مورد بحث ہے۔

۔ اگر اس کا حج حجۃ االسالم اور اس کی استطاعت کا پہال سال ہے ١مسئلہ

فی ہے ، اور اگر استطاعت باقی رہے احتیاطا مذکوره باال وظیفہ پر عمل کرے اور کا

ٰمناطالقا امر مقتضی کفایت ہے اور  آیتایک طرف  کیوں کہ۔ ١بعد میں تجدید کرے (

نہیں پائی اس ساال س کے مستطیع نہ ہومے کا  انجامدوسری طرف چونکہ تکلیف کامل ا

پہال سال شمار کی استطاعت باقی ہے اس کیا استطاعت کا  آئندهپتہ دیتی ہے ، اور سال 

ہوگا ، لہذا احتیاط یاہں پر واجب ہے) ورنہ یہی کافی ہے لیکن اگر استطاعت پہلے سے 

تھی اور اس سال مانع سے دچار ہوا ہے کلی طور پر الزم ہے تجدید کرے خواه مستطیع 

وہی کافی ہے کہ اپنی اضطراری  ظاہراً رہے یا نہ رہے لیکن دوسری صورت میں 

  تکلیف پر عمل کرے۔
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۔ اگر ود وقوف کے بعد یا دو وقوف سے پہلے معذور ہو جائے اور حج ٢مسئلہ

خر ذی الحجہ تک آنہ بڑھ سکےتو دونوں ا حکم یکساں ہے شرط یہ ہے کہ ا آگےکو 

  نہ بڑھا سکتا ہو۔ آگےبھی اس کا عذر باقی وه اور حج کو 

 ۔ اگر قربانی بھیجنے سے ورک دیا جائےیا معذور ہو کافی ہے جہاں٣مسئلہ

 اصوالً یا ا کر سکتاگرفتار ہوا ہے قربانی کرے ارو پھر حلق کرے، اور اگر وہاں نہیں 

نہیں ہے پہلی صورت میں حلق کو قربانی کے بعد تک تاخیر میں  ممکنمالی طور پر 

  ڈالےاور ودسری صورت  میں وہی حلق کافی ہے۔

، سے نہیں  مکہ۔اگر صرف مناسک منٰی سے ممنوع ہے ، وقوفین اور۴مسئلہ

مناسن منٰی کے لئے نائبا ختیار کرے ، حلق کے عالوه کے خود انجام  امکانبصورت 

دے، اور اگر قربانی سے بھی معذور ہےوہی حلق کافی ہے ، اور اگر مناسک منٰی کے 

یہ ہے کہ قربانی کے بعد وہی حلق کافی  آیہاطالق  ظاہراً لئےنائبا ختیار نہ کر سکے

سے بھی ممنوع یا  مکہی انجام دے ، اور اگر اعمال کو بھ مکہہےاور بعد میں اعمال 

حصر وہی  آیتنائب ا ختیار کرے ، ورنہ مطابق اطالق  امکانمعذور ہے بصورت 

  قربانی و حلق اس کے لئےکافی ہے ۔

نے سے ممنوع آگیا اور بیتوت اور رمی کے لئے منٰی واپس ا مکہ۔اگر ۵مسئلہ

ی کے لئے امسال اور اگر نہ ہو ا رم امکانہوگیا اس کا حج درست ہےاور بصورت 

سے ایسا لگتا ہے کہان  آیتدوسرے سال نائب اختیار کرے، اور ہر صورت میں اطالق 

نہیں بڑھا  آگےی حج یا معره کو آدمتا ہے اور آتمام موارد میں جہاں خارجہ مانع پیش ا

  پاتا اور وظیفہ وہی ہے جو گزرا ۔

انجام دینے سے بالکل سے احرام  ۔ تمام موانع میں مجرم ان وظائف کو۶مسئلہ

جاتا ہے اور عورت بھی اس پر حالل ہو جاتی ہے ، بعالوه مانع بیماری کہ آسے باہر ا

  گا۔ آئےاحادیث کی رو سے حالل نہیں ہوتی مگر بعض موارد میں جیسا کہ 
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اپنے  ظاہراً ۔ اگر خارجی اور داخلی دونوں موانع اس میں جمع ہو جائیں ، ٧مسئلہ

کیوں نجام دے کر طواف نساء کے بغیر عورت بھی اس پر حالل ہوجاتی ہے وظیفہ کو ا

  کے مطابق ہے۔ آیتکا مصداق اور نمونہ کامل ہےاور حکم  آیتیہ خود  کہ

۔ یہ سارے احکام اس صورتمیں ہیں کہ وججود مانع سے پہلے محرم ہوا ٨مسئلہ

احصرتم" ، "اتموا "فان  کیوں کہنہیں ہے  آیتہو کہ اگرا س کے بعد محرم ہوا مورد 

لحج بالعمرة" کے بعد ہے اور اتمام کا تعلق شروع عمل سے ہے جب تک شروع نہ ہو 

ا محرم ہورنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ، لہذا حصول مانع کے بعد ملکاس کے اتما

اس کو تمام کرے ورنہ حالت احرام میں باقی رہے گا ، مگر یہ  مکانے حتی االمکہذال

اور اس کو کامل کرے، یا اگر  ہو جائےعمره مفرده کی طرف منتقل  امکانکہ بصورت 

اسی طرح حالت احرام  ظاہراً ہے اعمال کی تکمیل میں نائب اختیار کرے ورنہ  کر سکتا

  میں رہے گا۔

کے بعد معل کو جاری نہیں رکھ سکے گا اور  حرام۔ اگر جانتا ہے کہ ا٩مسئلہ

اختیہاری کے لحاظ سے یا کسی دوسرے  میں تاخیر مکہروک دیا جائے اگ خواه سفر 

اس کو شامل نہیں ہے  آیتاختیاری یا غیر اختیاری علت کے لحاظ سے، یہاں پر بھی یہ 

اور حالت احرام میں باقی رہے گا یہاں تک کہ کوئی شرعی چاره وتدبیر کرے جیساکہ 

  گزرا۔

 طریقہ سے مال دءکر یا قوت استعمال کر کے یا کوئی ممکن۔ اگر ١٠مسئلہ

ہو ، البتہ جانی یا عرضی یا  کر سکتاودسرا حالل طریقہ استعمال کر کے مانع بر طرف 

اس کو شامل نہیں ہے، اور واجب  آیتناموسی یا دینی کوئی خطره نہ ہو ، یہاں پر بھی 

مل کرے اور اگر یہ بھی نہ ہو، اگر ملکہے مانع کو بر طرف کر کے اپنے اعمال کو 

کے یا کوئی بھی گراں اور سخت وسیلہ بروئے کار ت طے کر صافزیاده دور کی م

 آیتڑھا سکتا ہے ، یہاں پر بھی  آگےنہ ہو اپنےا عمال کو  و حرجالکرجو موجب عسر 

گاه آ"حصر" وه جگہ ہے کہ احرام کے بعد نا اآیتاس و شامل نہیں ہے اور تنہا مورد 

جائےاور اس کو بر طرف نہ کر سکے ، یا انتظار آکوئی داخلی یا خارجی مانع پیش ا
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یا منٰی  قربانی بھیج کر  مکہکرے یہاں تک ک ہبر طرف ہو جائے کہ اس صورت میں 

  جائے گا۔آاور اس کے بعد حلق کر کے احرام سے باہرا 

یا منٰی میں پہنچنے کے بعد کافی  مکہحلق  قربانی کے قربانگاه  ظاہراً ۔ ١١مسئلہ

میں "حتی یبلغ الھدی محلہ"  آیتاس   کیوں کہے پہلے حلق کرے، ہے، اگر چہ ذبح س

)لیکن احتیاط شدید اس میں ١فرمایاہے: یہاں تک کہ قربانی اپنی منزل کو پہنچ جائے (

  ہے کہ ذبح کے بعد حلق کرے۔

یا منٰی  مکہالبتہ قربانی بھیجنے سے مراد یہ ہے کہ قربانی اس کے حساب میں  

یا منٰی میں خریداری کرے،  مکہھیج کر ہو یا اس کا وکیل خواه بہو جائےمیں معین 

اگر جہاں پر ہےوہاں فراہم نہ کر سکےیا وہاں سے نہ بھیج سکے، اورا س  خصوصاً 

یا منٰی میں کوئی مصرف نہ وه انہیں دستورات پر  مکہصورت میں کہ اس قربانی کا 

ے کم یہ ہے کہ یہاں پر کم س ہیں اورعمل کرے جو قربانی کی بحث میں گزر چکے 

ذی الحجہ تک حلق اور قربانی میں تاخیر کر سکتا ہے، خواه اپنی جگہ جہاں  آخری

  ور ہوا ہے اتنی مدت رہے یا نہ رہے۔محض

۔ان موارد میں سے کسی جگہ بھیتقصیر حلق کی جگہ نہیں لے سکتی ١٢مسئلہ

کے مطابق اگر معذور ہےفدیہ روزه یا صدقہیا قربانی  آیتنصوص  کیوں کہہے، 

دے،خواه احرام عمره مفرده میں ہو کے سعی کے بعد حلق وتقصیر کے درمیان مخیرتھا 

ور محضیا حج تمتع کہ کبھی مخیر تھا اور کبھی صرف حلق یا ہر صورت میں یہاں کہ 

  ور ہے ورنہ فدیہ نہ تقصیر۔محضہے اس کاحکم  بھی حلق میں 

۔حالت اختیار میں قربانی حج کے بر خالفکہ قربانی نہ ملنے یا عاجز ١٣ہمسئل

ہونے کی صورت ٰمندس دن روزه اس کی جگہ وظیفہ شرعی ہے ، یہ قربانی جو حالت 

اس کا کوئی بدل نہیں ہے ، اگر چہ بعض روایات کے مطابق  ظاہراً اضطرار میں ہے 

  ی ہے۔ایک دن بھی کاف ظاہراً الزم ہے کچھ روزه رکھے کہ 
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بس میں ہےیعنی  اس کےلہذا اگر اس کے لئے نہ قربانی میسر ہے اور نہ قیمت 

دونوں پر قادر نہیں ہے، معلوم نہیں ہے کہ صرف حلق سے احرام سے باہر ہو سکتا 

ہے عمره مفرده سے بدل دے اور اس  ممکن کہ اگرہے ، مگر ناچاری کی صورت ٰمن 

وقت عذر کے برطرف ہونے  آخریہےاور  نہیں ممکنمل کرے اور اگر یہ بھی ملککو 

کی بالکل امید نہیں رکھتا صرف حلق اور ایک دن روزه رکھ کر کے احرام سے خارج 

ور ہونے سے پہلے گرفتار یا بیامر ہونے سے پہلےمحرم ہوا محضہو شرط یہ ہے کہ 

  ہے۔

۔ اگر بیماری یا سر میں تکلیف کی وجہ سے حلق نہ کر سکےاطالق ١۴مسئلہ

عبادت  کافی ہے، شرط یہ ہے  بھی پوشیده یاکوئی فدیہ کی رو سےروزه یا صدقہ آیت

میں و قت  آخریکی کوئی امید نہ ہو، ورنہ الزم ہے صبر کرے اور  یخر تک بہبودآکہ 

  کے درمیان حلق کے بدلے مخیر ہے۔ اصل نہ ہو ان تینوںح بہبودی  اگر

کم عمومی ہے اور "حصر" کے اطالق بدوی کے مطابق یہ ح آیت۔ ١۵مسئلہ

بقیہ اعمال رکن ہوں یا نہ ہوں، قابل نیابت ہوں یا نہ ہوں،  اس کاسب کو شامل ہے خواه 

تا ہے کہایسا آہو یا نہ ہو، لیکن تھوڑے سے سمجھ میں ا امکاننائب اختیار کرنے کا 

"فان احصرتم" یعنی اگر تکمیل حج یا عمره سےممنوع کیوں کہاطال ق موجود نہیں ہے 

کے قابل  ور ہوجاؤ غیر وقوفین میں کہ نیابت صحیح ہے ، بیتوتہ منیی کو نیابتاور معذ

نہیں ہے ساقط ہے، لہذا"حصر" سے قدر متیقن یہ ہے کہوقوفین سے پہلے ہو کہ اگر 

بقیہ اعمال جو چیز نیابت کے قابل نہیں ہے ساقط ہے، اورا س ترتیب سے قربانی 

گا،اور طواف زیارت  آئےے باہر نکل بھیجنے کے بعد حلق کے ہمراه اپنےا حرام س

  نائب اختیار کرے۔ امکاناور اس کی سعی نیز طواف سناء کے لئے ؓصورت 

اور  حج۔تنہا اس صورت میں عمره مفرده سے تبدیل کر سکتا ہے کہیا ١۶مسئلہ

وقت تک م،انع بر طرف ہونے کی کوئی  آخریعمره تمتع کا وقت گزر گچکا ہے، یا 

  امید نہ ہو۔
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۔ اگر کسی محرم کو قرض کی وجہ سے حج یا عمره کو تمام کرنے ١٧مسئلہ

پرداخت واجب ہے ، اپنے قرض کو ادا کرے اور  امکانسے روک دیا جائے ، بصورت 

زاد ہو اور قربانی وحلق سے ہرگز احرام سےباہر نہ آاپنے اعمال کی تکمیل کے لئے ا

پرداخت کی صورت میں  امکان ہکیوں کپرداخت قرض نہ ہو،  امکانہوگا ،مگر یہ کہ 

  کوئی حصر درکار نہیں ہے۔

بال وجہ یا ظلم کی وجہ سے ۔اگر تکمیل اعمال سے روکنا اور منع کرنا ١٨مسئلہ

مالیات ، بعید مقروض نہیں ہے جیسے ظالمانہ شرعاً ہو یا ایسے مال کے لئء ہے کہ 

استطاعت پرداختاور رکاوٹ ختم ہونے کی صورت میں چونکہ  امکاننہیں ہے کہ 

حصر میں عمومیت ہے اور  آیہحاصل ہے واجب ہے مانع کو برطرف کرے ، اگر چہ 

دونوں صورتوں میں  کو شمال ہے کہ صرف  امکانرفع حصر(منع) اور عدم  امکان

 آیہ، لیکن یہ صرف عدم داللت ہے اور ہو جائےمنتم" جس وقت امن وامان حاسل آ"فاذا ا

استطاعت اس بارے میں مقتضی وجوب پرداخت ہے، اور صرف جو حصر رفع 

  حصر ہے۔ آیہاستطاعت کرتا ہے مورد 

۔ اگر گم ہو جانے کی وجہ سے یا اس کے مال کے چھن جانے کی وجہ ١٩مسئلہ

اس  آیتسے تکمیل اعمال سے معذور ہو بعید نہیں ہے دوسرے معذورین کی طرح یہ 

ت ومشعر جانے کے لئے اس کے پاس  عرفاً میں ہے اور  ہمک مثالً کو بھی شمال ہو، 

پیسہ بقدر کافی نہیں ہے ظزہرا یہاں پر محبوس اور  بیمار کی طرح قربانی وحلق سے 

جائے گا لیکن مقتضائے احتیاب بلکہاظہر ی ہے کہ عمرہممفرده سے آاحرام سے باہر ا

سعی اور قربانی  مل کرے اور روز عیدملکمیں اپنےاعمال کو  مکہتبدیل کرے اور 

  بھیجنے کے بعد اپنا سر مونڈےتا کہ دونوں حکم کے درمیان جمع ہو۔

۔ اگرو قت گزرنے سے پہلے شرائط کے ساتھ قربانی و حلق کو ناجام ٢٠مسئلہ

دیا  اور اس کے بعد منع ہو گیا اور ابھی بھی وقت باقی تھا واجب ہے خود کو محرم 

کی صورت عید سے پہلے  امکانلیکن جانتے ہوئے اپنے اعمال کوجاری رکھے ، 
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محل قربانی۔ قربانی  کی جگہ اور  کیوں کہقربانی اور حلق کو انجام نہیں دے سکتا ، 

  وقت۔   

غیر منٰی اور غیر روز عید قربانی حج کا  کیوں کہوہی منٰی مینروز عید ہے ،   

کی صورت میں جس میں قربانی وحلق  کو  امکانبالکل محل نہیں ہے ، صرف عدم 

  رت کر سکتا ہے۔صافکر مآروز عید پر مقدم کر کے احرام سے باہر ا

۔ حکم حج افسادی جو پہلے والے حج کو فاسد کرنے کا کفاره ہے،حج ٢١مسئلہ

  اصلی کی طرح الز ہےانہیں گذشتہ وظائف پر حصر کی صورت میں عمل کرے ۔

عمره پورا نہیں کر سکتا خارجی مانع کے انہیں  ۔ جو ہمارا اپنا حج یا٢٢مسئلہ

گزشتہ شرائط کےساتھ احرام سے خارج ہوسکتا ہے، لیکن نصوص کے مطابق صرف 

زن ومرد ایک دوسرے پر بقیہ اعمال بجا النے تک حرام رہیں گے ، البتہ اس صورت 

 میں کہ اس کا سال استطاعت گزر چکا ہے ، لیکن اگر یہی  اس کی استطاعت کا سال

خود  آئندهگیاور پہلی صورت ٰمناگرس ال  ہو جائےاول ہے ، عورت بھی اس پر حالل 

  کافی ہے کہ ایک نائب بھیجے۔ ظاہراً کہ  کیا کہنا ، ورنہ  س کابقیہ اعمال بجا ال

یہی سال کافی ہے کہ طواف نساء  ظاہراً اورا گرا س کا حج واجب اصلی نہ تھا 

بر این اس صورت میں زن ومرد ایک  بنا، کے لئے نائب اختیار کرے اور کافی ہے 

دوسرے پر حرام ہیں کہ پہلے سے حجۃ االسالم اس پر واجب تھا اور اب بیماری میں 

  مبتال ہوگیا ہے۔

ور حکم ارفاقی اور اضطراری کی صورت میں ہے محض۔ چونکہ حکم ٢٣مسئلہ

بریان جیسا کہ گزرا الز ہے قربانی بھیجے اور  بناموارد اضطرار میں منحصر ہوگا، 

سر مونڈنے میں اس کی اوقات کی رعایت کرے ، کہ عمره تمتع میں روز نہم ذی الحجہ 

 آخریاور اس کے حج میں نیز حج کی تمام قسموں میں روز عید ، اور عمره مفرده ٰمن

ے احرام سے اور سر مونڈنے سدن کی کہ ٹھہر سکتا ہے، رعایت ہوتاکہ صرف قربانی 

  ۔اس کےخارج ہو کر وطن واپس ا
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ررگزرا محل قربانی ، قربانی کا وقت اور اس کی جگہ ہے اور ملکاور جیس اکہ

"وال تحلقوا رؤوسکم  حتی یبلغ الھدی محلہ"کی رو سے اسوال سر مونڈ کر محل  آیت

نہیں ہوسکتا ہے ، مگر یہ کہ قربانی اپنی منزل کو پہونچ جائےاور حاالت اختیار 

  واضطرار کے اختالف کے مطابق اس محل قربانی کے کئی مرحلہ ہیں :

قربانی حج کو روز عید منٰی بھیجے  اور قربانی عمره کو   امکان۔ بصورت ١

فرصت کے لئے کہ  آخریاس کے تمتع مینروز نہم ذی الحجہ اور اس کے افراد میں 

بھیجنےکے بعد حلق بھیجے ، اور ذبح کے بعد یا  مکہمرحلہ ہے آخریاس کی امید کا 

  ۔ ہو جائےکرے اور محل 

۔منٰی ۔ مقدور نہیں ہے  مکہ۔ اگر بھیجنے سے معذور ہے اور قربانی کا محل : ٢

ور ہوا ہے مخصوص اوقات کی رعایت کرے ذبح اور اس کے محضاسی جگہ جہاں 

  بعد حلق کرے۔

۔ اگر یہ بھی نہوا الزم ہےمقررہا وقات سے پہلے سفر کرے قربانی کا محل ٣

  فرصت ہے۔ آخریان اسی جگہ بلحاظ ظرف زمان اس کے توقف کی ملکبلحاظ ظرف 

۔ اگر قربانی بالکل سے میسور اور میسر نہیں ہے نہ ارسال کرنا ،خود قربانی ۴

  وں کی رعایت کرے۔اور نہ اس کی قیمت ، الزم ہے حلق کےلئے گزشتہ ترتیب

۔ اگر بیماری یا سر میں تکلیف کی وجہ سے حلق سے معذور ہے مطابق نص ۵

روزه یا صدقہ یا عبادت کا فدیہ جو ان میں سے ایک حلق کی جگہ ہے جس کو حلق  آیت

ا س کے لئے کبھی بھی نہ ہونا نہیں ہے آخریکے وقت مینانجام پانا چاہیئے اور یہ 

سے معذور ہو،"نسک" سے تھوڑی سی عبادت ہے ،ہرگز اگر ورزه وصدقہ  کیوں کہ،

  مقدور نہیں ہے ۔

مخیر ہے اس کے درمیان کے  امکانور بصورت محض۔ شخص ٢۴مسئلہ

حصر ہے ، یا عمره مفرده  آیہور کے حکم پر عمل کرے، جیس اکہ مقتضائے محض
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ادلہ کے مطابق عمره مفرده میں تبدیل کرنا اس کا حکم ہے  کیوں کہتدبیل کر دے  میں

یہ تخییر غیر عمره مفرده میں یے کہ  طبعاً جو حج جاری رکھنے سےمعذور ہو،اور 

عمره تمتع میں اگراگڑ صبر کرنا  مثالً پذیر ہے،  امکانصرف حج اور عمره تمتع مین 

بدل کر سکتا ہے اور وقت گزر جائے گا کہ یہاں پر ع،ره مفرده میں ت اس کاچاہے 

  قربانی وحلق سے احرام سےخارج بھی ہوسکتا ہے۔

حصر سے ایسا لگتا ہے کہ قربانی وحلق کی طرف انتقال وہاں پر  آیہاور شاید 

ہے جہاناتمام حج یا عمره سے بالکل سے معذور ہو، اگر چہ عمره یا حج تمتع کے عمره 

کے اتمام کا دوسرا رتبہ ہے اور مفرده سے تبدیل ہونے کے وسیلہ سے ، کہ یہ خون ان 

  بعید نہیں ترتیب اس طرح سے ہو:

  خود حج یا اپنے عمره کو تکمیل کرے۔ امکان۔ بصورت ١ 

۔ اگر قابل نیابت اعمال کو حصر کی وجہ سے نجام نہ دے سکے نائب اختیار ٢

  کرے۔

 کیوں کہ۔ اگر یہ بھی نہ ہوا گزشتہ پنجگانہ ترتیبوں کے مطابق عمل کرے ، ٣

انی و حلق کی طرف منتقل ہونے کا حکم ارفاقی ہے اور سہولت کےلئے ہے اور قرب

  ارفاق وتسہیل صرف حالت ضرورت میں احرام سے گلو خالصی کے لئے ہے۔

تجدید کا متقاضی ہو، واجب ہے اس کو تجدید  آئنده۔ جو حج یا عمره سال ٢۵مسئلہ

کسی ایک کے بدلے تمع کرے ، نہ یہ کہ حج قران کے بدلے افراد کو یا ان میں سے 

  کو، یا تمتع کے بدلے حج قران یا افراد کو تجدید کرے۔

  

  تقیہ:
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چونکہ ملک حج مسلمانوں کی وحدتا ور ھماھنگی کا ملک ہے الزم ہے کہ اس 

وحدت ومحبت کی رعایت  مکانعظیم اسالمی کانفرنس میں شرکت کرنے والےحتی اال

  یا قلق محبت کا باعث ہے۔کرتے ہوئےان اختالفات کو ختم کریں جو عداوت 

تقیہ معین موارد میں منحصر نہیں ہےتمام درگیریوں اور نا ھماھنگیوں  اصوالً 

ان مینمختلف چہروں ملک، ہر ظرف زمان و اس کےمیں کہ تمام واجبات پر عمل نہ کیا ج

  کےساتھ موجود ہے۔

جو لوگ گمان کرتے ہیں اس کے گر خالف نہ سنیوں سے تصادم  نوعاً "تقیہ" 

میں منحصر ہےاور نہ تنہا دشمنوں سے خوفا ورجان کی حفاظت کے مواقع پر ہے 

۔تقیہ : وہی تقوٰی پرہیز گاری اور نگہبانی کے معنی میں ہے ، زشت چیز سے پرہیز 

ٰی میں تقیہ سے اور نیکی وشائستگی  کی نگہبانی وحفاظت  ، عالہو اس کے کہ تقو

زادیا ور آزیاده عمومیت ہے ، تقوٰی پرہیز گاری کی تمام انواع کو شامل ہے، خواه ا

 تمہاراعدم مانعت کی حالت میں ہوا یا دشمن اور مخالف سے درگیری کی حالت میں 

مزاحمت نہیں  اصالً محدود ہوگا ، لیکن دیگر حاالت میں  میںتقوٰی حدود مصلحت 

  ق ہونا چاہیئےتقوٰی مطل تمہاراہے 

ماستطعتم " کی  هللا" فاتقوا آیتیا ت تقوٰی دونوں صورت کو شامل ہیں ، لیکن آا

حالت درگیری پر نظر  ظاہراً طرح (جس طرح کر سکتے ہو خدا کا تقوٰی اختیارکرو) 

حق تقاتہ" خدا کا تقوٰی اختیار کرو جو اس کا قتوٰی اختیار کرنے  هللا"فاتقوا آیتہے اور 

کا حق ہے ، ان موارد پر نظر رکھتی ہے جاں درگیری ومزاحمت نہیں ہے اور تقیہ میں 

"اال ان تتقوا  منہم تقاة" ہے، مگر ان سے پرہیز کرو اگر اسالم کو آیتصرف آیتصریح 

مسلمانوں کا وظیفہ تقوائے  طبعاً ہو  قدرت مطلقہ حاصل ہو اور حکومت ، ھکومت حقہ

تقیہ کے عالہو کوئی چاره نہیں  طبعاً اروں کی حکومت ہے ملکمطلق ہے، ارو اگر ست

ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے"التقیۃ واجبۃ ال یجوز ترکھا الی ان یخرج القائم" تقیہ واجب 

اری حجت(عج) جائز نہیں ہے اور یہ جو بہت س حضرتہےا سکا ترک کرنا تا ظہور 

احادیث مینہم کو تقیہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہ خود درگیری ارو ناچاری کے موارد 
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ائی" "ال ایمان لمن ال تقیۃ لہ""وان تسعۃ آب"التقیۃ دینی ودین کیوں کہسے مخصوص ہے 

اؤ واجداد کا دین ہے ، جس کے پاس تقیہ آباعشار الدین فی التقیہ" تقیہ میرا ور میرے 

دین تقیہ میں ہے یہ سب دشمن سے تصادم یا  ٩/١٠دین نہیں، نہیں اس کے پاس 

  مزاحمت یا اہم تر مصلحت کی حفاظت کی حالت میں ہے۔

 هللاحجت (عجل  حضرتورنہ تقیہ کا کوئی مورد نہیں ہے، جیسا کہ حکومت 

فرجہ) میں کہ اس تابناک دور مینمومنین کے لئےامن وامان مطلق کارفرما ہے ، تنہا 

تقیہ دوسروں سے مخصوص ہوگ کہ جن کے پاس الہی حکومت حقہ میں مومنین سے 

شتی کے عالوه کوئی اور چاره نہیں ہے ،اوحدیث میں ہے کہ آھماھنگی اور صلح وا

  گا"دی میں اٹھا لیا جائےمکہ حضرت"تقیہ حکومت 

اس اصل کی بنیاد پر ہر زمانے میناور ہر زمین پر تقیہ اپنےمختلف چہروں 

کےس اتھ موجود ہے ، کہ نا گزیر اہم تر واجب اور بڑے حرام  کو ترک کرنےکے لئے 

چھوٹےواجب کو ترک اور چھوٹے حرام کو انجام دو ، کہ یہ دونوں درگیری اور 

تے چھوٹے بڑے پر فرمان اور ناچاری کی حالت میں وجوب وحرمت سے ساقظ ہوجا

  بڑا اپنے سے بڑے پر قربان ہوجاتا ہے۔

شتی اور معرکہ سے آبر ایں تقیہ کل کا کل سکوت اور ظالم سے صلح ووا بنا

عقب نشینی نہیں ہے، کبھی مصلحت کا یہی تقاضا ہے اور کبھی فریاد بلند کرنا اور ظالم 

  سے ٹکرانا اور خونین معرکہ مینوارد ہونا ہے۔

صلح امام حسن(علیہ السالم)بمقتضائے تقیہ تھی اور جنگ امام حسین(علیہ  مثالً 

کا آپکا تیرا سالہ سکوت اور مدینہ میں  میں پیغمبر اسالم مکہالسالم) بھی تقیہ تھی 

کے پانچ سالہ  آپکار مین اور  آغازمسلحانہ قیام دونوں تقیہ تھے، پیغمبر کے ہمراه 

سال کی مدت  ٢۵علی (علیہ السالم ) کا قیام تقیہ تھا اور اسی طرح  حضرتحخومت مین

  کا سکوت بھی تقیہ تھا،  آپمیں 
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م کو مہرکھتی ہے وه  بنیادی حیثیت جنگوں اور صلحوں میں جو چیز  ان تمام

ہدف اسالم کی وہاں پر ہے ، جہاں پر خونریز  تصادم ہے کرنا گنواں کر اہم کی حفاظت 

اگر چہ اس راه میں مسلمانوں  کا خون بہے، یہاں تک کہ حفاظت اور بقا ہے 

کے اعزاء واقرباء اور اصحاب وانصار کو جام شہادت نوش  آپحسین(علیہ السالم) اور 

م اہم پرت مکہم ہے اور مکہاسالم کی جان اہم ہے اور حسین کی جان  کیوں کہکرنا پڑا 

  قربان ہوجاتا ہے اور یہی تقیہ ہے۔

اور جہاں پر صلح وسکوت ہے سستی وضعف نہیں ہے ، بلکہ یہ خود اسالم کی 

ی زندگی خاموشی اور تحمل ملکحفاظت کا دوسرا وسیلہ ہے، اگر پیغمبرا سالم تیره سال 

محمد اور مسلمانوں کا نام ونشان بھی نہ رہتا کہ اسالم  اصوالً کے ساتھ بسر نہ کرتے 

رمدینہ  کی دفاعی جنگیں نہ ہوتیں تو دشمن کے زنده رہے، اور رفتہ رفتہ قوی ہو او

ہوجاتا، اور اسی طرح  مہی تشکیالت کا خاتک مسرد وگرم پے در پے حملوں سے اسال

علی (علیہ السالم) کی صلح وجنگ اور صلح امام  حضرت زندگی کے تین مرحلوں میں

     حسن

ں ایثار اور قربانی کی راه می مور جنگ امام حسین(علیہما السالم) کہ یہ سب کچھ اسالا

  نظر تھا۔اور اساس اسالم کی نگہبانی اور حفاظت کے پیش 

چہروں وه دو متناقض  وں میں ہوتی ہیںآنکھظاہر بین افراد جن کی عقلیں ان کی 

دیکھتے ہیں لیکن جو لوگ اسالم کی بنیادی مصلحت کی نظرسے ان حوادث کو  کو 

 ت و خواری نہیں جانتے بلکہ بہت سخ ذلت دیکھتے ہیں نہ تنہا اس صلح وسکوت کو

پر  کی توہیناور ناگوار جانتے ہیں کہ علی (علیہ السالم) جیسا شجاع زہرائے مرضیہ 

وحدت اور اسالمی مصلحت کی حفاظت کی خاطر نہ تنہا  قرآنسکوت کرے اور کل 

  سکوت کرے بلکہ خلفاء کو ان کی غلطیوں اور خطاووں کی طرف بھی متوجہ کرے۔

ی خون دل پی کر صلح کرے اور اگر امام آدم(علیہ السالم)  جیسا دلیر امام حسن

ن (علیہ السالم)  کو بھی انہیں حاالت کا سامنا ہوتابے کم وکاست وہی موقف اختیار یحس
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کی جگہ ہوتے تو وه بھی  حسن   اور امام حسین (علیہ السالم)  بھی اگر امام  کرتے

کے دل پر اور یہ حسین کے  کن وه حسنتھیں لی صلح فرماتے اور دونوں خونچکاں

  جسم پر۔

یہاں پر ہم  اس حدیث  کا مطلب کہ جس کے پاس تقیہ نہیں اس کے پاس ایمان 

ال  میں نہ بالکل گیر و دار مومن ان کیوں کہ؛  واضح ہو جاتا ہے  ، بخوبی ہےنہیں 

سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے کہ دونوں ہی  خود  کی حفاظت میںہی اس  رہتا ہے اور نہپرواه 

ہمیشہ اہم واجبات  مہز کا ال بر خالف ایمان وعقل ہیں، بلکہ ان موارد میں عقل وایمان

کی حفاظت اور بڑے محرمات کو ترک کرنا ہے کہ قطعا شرائط وحاالت اور مزاحمتوں 

 یہاں تک کہ  ا سالمی جنگ چہره اختیار کرتا ہے فکے اختالف کے مطابق مختل

ہی اپنے اپنے اقتضا  چہره ہیں دونوں الگ وصلح جو صورت میں بالکل متضاد اور دو

  ۔جاتے ہیں تقیید ہو سے

 مصلحتوں کوذاتی باب تقیہ میں ایک عمومی قاعده مسلمانوں کے اجتماعی 

 فردی مصالح میں بھی جان کو دوسری اور پر مقدم رکھنا ہے   انفرادی مصلحتوںاور

   - چیزوں پر مقدم رکھنا ہے تمام

۔ ۵رو   آب۔ عرض و۴۔ عقل    ٣۔ جان    ٢۔ دین    ١نوامیس پنجگانہ:   اصوالً   

مگر یہ  ہیں  پر ہمیشہ مقدم توںلحصفردی می ان ک تیںاجتماعی مصلحی مال ، میں ان ک

  کہ ردی امتی کی طرح ارزش منداور ارجمد ہو۔

یک دوسرے شماره کی ترتیب  سےا جیسا کہ خود یہ پانچواں ناموس  مذکور باال 

ہر ایک دوسرے پر مقدم ہیں اور  سے ادم کے مواقع میںصوتٹکراواردم ہیں اورمق پر 

نقطہ  مقدم ہے اور کلی طور پر دقیق اسالمی فردی  ہر اجتماعی  خود اس کے مانند 

ہمیشہ اس ہو جو مصلحت سب سے زیاده اہمنظر سے مصلحتونکا موازنہ کیا جائےاور 

سے ہاتھ دھو کر اہم کی حفاظت کرنا"اور تقیہ  "  مہمکی رعایت اور یہ خود تقیہ ہے: "
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ؤ ہے اور لشکر خدا کی لشکر شیطان سےجنگ ا کے تمام موارد میں حق وباطل کا ٹکر

  زادی مطلق کو سلب کرتی ہے۔آہے، یا ہر طرح کی مزاحمت جو انسان سے 

رہنااور معرکہ حق وباطل میں بے جان رہنا  الپرواهتقیہ غیر جانب دار ہونا ،لہذا 

نہ اٹھاؤ، کوئی اقدام نہ کرو،زبان مت کھولو، گھر میں بیٹھ جاؤ  ہی نہیں ہے کہ کوئی قدم

  ا صلی اور  بگڑے ہوئے کاموں کو درست کرے،  سارے تک کہ  یہاں

گہبانی ہے کہ حتی المقدور سپاہیوں کی حالت ن بلکہ تقیہ خود اسالمی ١نہیں

اصلی پرچمداراسالم کی غیبت میں گوناگوں جست وخیز اور گریز سے اسالم کی اصلی 

  اور جانبازی کے لئے تیار رہیں، اس کی طرفداری بنیادوں کی نگہبانی کریں اور ہمیشہ 

 ےساقتضا کے ت میں تقیہایران کی موجوده  نا گفتہ بہ اور نا ہموار حاال مثالً  

خانوادوں کے پے در پے س منحوس شاہی نسل اور اجو ہےکرناکی حفاظت  اسالم

اور انقالب برپا کرنا سے بے جان ہو گیا ہے ، اس کا تقاضا ب لگانے اور ضر حملوں

جان اسالم کو مٹھی   مکو بالکل سے مفلوج کر دیں اور نیمرکز عمومی بغاوت ہے تاکہ 

  نجات بخشیں۔ و اس کبھر استعمار کے نوکروں کے چنگل سے رہائی دالئیں اور

اسالم کی حفاظت کےلئے  جان کی بازی لگانا ہے، روح  پر مقتضائے تقیہ یہاں 

سے ایمان کی نفی ہے جو  شخصمان لمن ال تقیۃ لہ" کا مطلب یہاں پر اس یا اور" ال

انی کے لئے اپنی جان کی بازی نہ لگائے ، اب ہم گفتگو کا ا ور نگہب اسالم کی حفاظت

اور مرکز توحیدکا اور رخ ملک حج کی طرف موڑتے ہیں ، ملک حج جو رمز وحدت

توں پر اسالمی وحدت کی حفاظت کے لئے تمام مسلمان اقلیلھذا ہے اس کی جائےپیدائش

اپنے کو علیحده نہ  نا واجب ہے نیز  اکثریت کی موج میں ضم کر  مسلمان خود کو اس

پر دشمنان اسالم  یہاںجدا، ہرگز نہیں! بلکہ ،معامالت جانیں ، نماز جدا، اجتماعات جدا

گ کو ہمیشہ اپنے مسموم قلموں سےشعلہ ور آ و اختالف کی  کے خالف جو عداوت

ا نے کی کوشش کرتےہیں رائی کا پہاڑ بنا   مختلف طریقوں سے  ہیں اوررہتے کرتے

فقہی اور ذوقی اختالفات سے مسلمانوں کے درمیان بہت زیاده ،لسفی سے فمعمولی ور 



مناسک حج کے اسرار و  
www.OlumQuran.com 

 

436 
 

خالف وحدت کے   ان کے اور اپنے داخلی دشمنوں کےلہذا یں یتے  ہ شگاف پیدا کرد

  کی کوشش کرنی چاہیئے۔واتفاق  استحکام اور اپنے درمیان کامل اتحاد 

کہ:" اس کے خدا نے بھی مشعر الحرام کی بھیڑ میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے 

مشعر الحرام سے منٰی کی طرف کوچ کرو" کہ    کےساتھ سیالب کی طرح  بعد لوگوں

   بلکہ یہ اختالف کی جگہ نہیں ہےتواگر ثبوت ہالل کے اعتبار سے اختالف رکھتے ہو

  ہو جائیں، گم  اقلیتیں اکثریت میں

ہے کہ تقیہ صرف مخالف سے خوف کی  ہو جاتا ان مقدمات سے روشن طبعاً 

ہر مخالف سے بدتر  کیوں کہ؛بلکہ محبت کے لئے بھی ہے ،میں نہیں ہے صورت

  کی کمی ہے۔ قلبی رابطہ عداوت اور ترک محبت اور 

سجد میں ہواور مبھی  یکسی تم اگر مسجد الحرام یا مسجد النبی یا ملک حج ک

  ۔ نا واجب ہے ان کی صفوں میں نماز پڑھ مثالً خوف کے باعث  تو نماز کا وقت ہوگیا 

بلکہ  خود کو نماز  تو مناسب ہی نہیںاسی طرح اگر ان مساجد کے باہر ہوئے 

کہ وه " تقیہ الخوف" اور  نا الزم ہے  پہنچا مکانجماعت میں شرکت کے لئے حتی اال

کی حفاظت  رو آبنگی جان اور آ ہ مر ہو ا یہ " تقیۃ الحب "  ہے کبھی ان کے ساتھ تعاون

ہے اور کبھی محبت میں اضافہ اور اس کی حفاظت وبقاء کے لئے اور اگر یہ  کے لئے

ہو  ے اوقات نماز میں باہر سے مسجد کی طرف دوڑ لوگ دیکھیں اور جانیں کہ تم

ان کی فکر بدل جائے گی اور یہ جو کہتے ہیں کہ تم لوگ تقیہ کی ی نسبت تمہار اصوالً 

  ختم ہو جائے گی۔وجہ سے ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہو یہ بات 

  

  مسجد الحرام اور مسجد النبی میں نماز:      

دروازه کعبہ اور  (متعدد احادیث کی رو سے نماز کے لئے مقدس ترین نقطہ  

ہے اور اس کے بعد مقام ابراہیم کی پشت پر اور اس )حطیم حجر االسواد کے درمیان 
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نزدیک ہو اور مسجد الحرام خر میں کعبہ سے جس قدر بھی آکے بعد حجر اسماعیل اور 

  میں فرادٰی نماز پڑھنا مسجد الحرام کے باہر باجماعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے ۔

بزنطی سے اور انہوں نےسہل سےاس نےجیسا کہ کافی نے ایک  جماعت سے

کے  مکہ کہ رضا(علیہ السالم) سے دریافت کیا حضرتانہوں نے روایت کی ہے کہ

نے فرمایا:  آپے یا مسجد الحرام میں نماز فرادٰی ؟گھروں میں نماز جماعت افضل ہ

مسجد الحرام میں فرادٰی (البتہ مراد وقت جماعت کے عالوه دوسرے اوقات میں ) اور 

سے روایت ہے کہ میری مسجد میں نماز ہزار نما  ره الفقیہ میں  رسول خداضحمن الی

 ١ـ ماز کی طرح ہے کہ میری مسجد میں ہزار ن زکی طرح ہے مسجد الحرام کے عالوه 

    ، ،وافی باب دوم)١٠، ص٨بحار االنوار ،ج)

مسجد الحرام میں ایک نماز دوسری جگہوں میں دس الکھ نماز  نتیجہ یہ ہو اکہ

  کی طرح ہے ۔

اگر چہ متعدد دوسری روایات میں ہے کہ مسجد الحرام کی نماز کی فضیلت ایک 

الکھ نماز کی طرح ہے اور شاید دونوں طرح کی روایت کے درمیان جمع کی صورت 

ایک الکھ نماز کے  تو کی دوسری تمام جگہوں سے موازنہ کریں مکہیہ ہو کہ اگر 

  بر ہے۔ارب دس الکھ کے برابر ہے اور دنیا کی تمام جگہوں کے برابر میں 

، لیکن نما زجماعت ، متعدد روایات کی رو سے ہر ہے یہ نماز فرادٰی کی نسبت

تکرار ہوتی ہے کہ اگر ہزار لوگ جماعت کی  فضیلت اس  ماموم کی تعداد کے برابر

ا ور اگر ایک ملین ۔ اوقات کروڑ )  ایک ( سے مسجد الحرام میں نماز پڑھیں ہزار ملین

ان ایک ملین افراد کے نماز  ہر  واجب تو شرکت کریںمیں حج کی مانند۔ جماعت 

  رب در ایک ملین فضیلت رکھتی ہے ۔ض ) ایک ملین ١٠٠٠٠٠٠٠/١٠٠٠٠٠٠ساتھ(

جو مسجد الحرام  نماز فرادیٰ  کی یہ نمازیں چہ جائیکہ وه عتماء بر ایں  جبنا 

حرام لواب مسجد اث اس کا  تو ہ ہو میں پڑھی جاتی ہے ، اگر خالف تقیہ ن مکہکے باہر 

جماعت سے جو  ائمہہے اور یہاں پر ان کم میں پڑھی جانے والی نماز سے ہزاروں گنا 
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سوال کرنا چاہیئے کہ اس طرز اور روش میں اپنی جگہوں پر جماعت قائم کرتے ہیں 

  سب کی ہدایت کرے !ان   خدا  کس کی پیروی کرتے ہیں؟

صادق(علیہ السالم ) سے مشہور حدیث میں ہے کہ "من صلی معھم فی  حضرت

" جو هللافی الصف االول ۔ ۔۔ کالشاہر سیفہ فی سبیل  هللالصف کمن صلی مع رسول 

کے مانند ہے جس نے  شخصاس  تو وهپڑھے مازان کے ساتھ پہلی صف میں ن شخص

نے خدا کی راه میں کی مانند ہے جس  شخصا س اور کے ساتھ نماز پڑھی  رسولخدا

  تلوار کھینچی ہے !

کی مسلمانوں کی صفوں اور ان کے درمیان اتحادو اتفاق  ؟ اس لئے کہں کیو 

صف  پہلی ہے اور رسالت محمدی کی راز اہم ترین کامیابی کاخود  یہ محافظ ہے کہ

اور اختالف   عداوتوں کو ختم کرتی ومیں قررا پاتی ہے اور خود شمشیر براں ہے ج

  پیدا کرنے والے کو اپنے خون میں نہالتی ہے۔

 الگلگ  ا  اس سب کے ہوتے ہوئے کون سا مرجع یا مجوز ہے کہ نماز جماعت

تشکیل پائے،علی الخصوص زیب وزینت کے ساتھ  وں پرکی جگہ گروہوں اور پارٹیوں

ائیں کہ وه اور وازان کے کانوں میں پہونچآ" کی  هللامیکروفون سے "اشہد ان علیا ولی 

  زیاده مشتعل ہوں!

بہی اسالم کے ،ںیاور ان کے مامومین بہت زیاده مقدس اور عاقل ہ ائمہاگر یہ 

اور کیاخود امام علی(علیہ السالم ) سے بھی برترتو اور مصلحت اندیش ہیں  خواه ،ہمدرد

ے ہیں؟ علی نے پچیس برس خلفاء کے ساتھ نماز پنجگانہ پڑھی اور تین بیٹوں ک اعلی

اور اس کی وجہ صرفاورصرف اسالمی مصلحت عثمان رکھے اورعمر ،نام ابو بکر

اس زمانے کے ابو جہل اور ابو  اورمسلمانوں کے درمیان اتحاداور اتفاق کے لئے تاکہ

ں تو پھر ہم ان سوء استفاده نہ کریں اور ان کے درمیان اختالف کے بیج نہ بوئی لہب

      باتوں کا خیال کیوں نہ رکھیں اور ان مسائل کی رعایت کیوں نہ کریں ؟  
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ئیے خدا کے آکی نمائش گاه ہے، م بھائیوں اور بہنوں! یہ ملک حج ہے ، اسال

کے حکم سے اپنی  ائمہکو علیحده کر کے اور اپنے  لئے خصوصی اور فرعی مسائل

کے سارے غیریت اور اختالف وعداوت اور صفوں کو ان کی صفوں میں مال دیں 

  مظاہر سے دوری اختیار کریں ۔

ج جوزبان اور جو قلم مسلمانوں کے درمیان تفرقہ اور اختالف پیدا کرنے والی آ  

باتیں کہہ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں اس زبان کو کاٹ دینا چاہیئےاور اس قلم کو توڑ 

حلم وحوصلہ کے  انتہائی درجہ مؤدبانہ رفتار عالمانہ اور عاقالنہ اور آپدینا چاہیئے ، 

وحدت اسالمی کے پرچم کو  ہیں اوربڑے بڑے شکافوں کو پر کر سکتے  تمام ساتھ ان

  عزت وشوکت کے ساتھ اس طرح بلند کر سکتے ہیں کہ دوسروں کے دم گھٹ جائیں۔

 یہ کہتا ہوں کہ  جعفر بن بلکہ شیعہ بھائیوں! میں یہ نہیں کہتا کہ سنی ہوجاؤ

شیعہ گری کامظاہره نہ کرو، جو یہاں پر کے فرمان  کے مطابق  محمد(علیہما السالم) 

یہاں  وهہے اور جس کا انجام دینا واجب یا مستحب ہے ص رکھتی اختصاسے زشیعہچی

  تقیہ حب وبغض کے خالف ہے۔ کیوں کہ ؛ حرام  ہے ائمہ پر بحکم

  اور اب چند مسائل:

، اور کیا خوب کہ مسجد الحرام  ںنماز کےوقت ان کے درمیان ہو آپ۔ اگر١مسئلہ

سے باہر جانا حرام اور ان کی نماز میں تمہارا مسجدیہاں پر ں تونبی میں ہو لیا مسجد ا

حتی المقدور خود کو ان کی جماعت میں  توشرکت کرنا واجب ہےاور اگر باہر ہو

روه  مسجد الحرام یا مسجد النبی میں گروه گ نماز کے وقت کہ اچھا ہوتا  پہونچاؤاور کیا

  وارد ہوں کہ خود جماعت میں شرکت کا ایک خوبصورت چہره ہے ۔

جھ سم ۔ ان بھائیوں کی نماز جماعت میں اگر نماز فرادٰی پڑھو اور وه ٢مسئلہ

کی نماز باطل ہے اور اگر جماعت  آپتواتھ نہیں پڑھ رہے ہوجماعت کےس تم جائیں کہ

ہو تو بھی باطل ہےاور  کر رہےکرو اور وه سمجھ جائیں کہ اعاده کے بعد اس کا اعاده 

 مقتضائے احتیاط یہ ہے کہ نماز مغرب کو جماعت کی نیت سے پڑھو اور بعد میں
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یہ  کیوں کہ؛ تکررا کرو،  تو اعاده کر رہے ہو ہو کہمعلوم نہ یں کہ مناسب وقت م ایسے

 ہوتیلوگ مغرب شرعی سے پہلے نما زپڑھتے ہیں لیکن ان کی دوسری نمازیں وقت پر

کا تقاضا یہ ہے کہ  جمع کے درمیان احتیاط  ہیں اور دوسری نمازوں میں تقیہ اور

اور اس کے بعد جو بھی   و ل نماز پڑھ جماعت سے فرادٰی کی نیت سے ان کےساتھ

  سوره حمد کو امام کے ساتھ پڑھو۔ پڑھے سنو، مگر نماز ظہر وعصر میں  کہ

 ممکنکا پڑھنا  ورهس کے ساتھ حمد وہلکی آواز ۔ اگرجہری نمازوں میں٣مسئلہ

تو بغیر آواز کےپڑھنا واجب  طرح سے پڑھوا ور اگر متوجہ ہوجاتے ہیں ہے تو اس

قنوت بھی کہ مستحبات سے ہے یہاں پر اس کا کوئی محل نہیں ہے اوراور کافی ہے ہے

کے بعد ہاتھ بلند کئے بغیر کے سوره  رکعت دوسری ز ظہر وعصر میں کہ ، مگر نما

  اگر قنوت پڑھو کوئی اشکال نہیں ہے۔

گاه کا استعمال حرام ہے یہاں تک کہ اگر  ایسی جگہوں پر سجده اصوالً ۔ ۴مسئلہ

فرش پر سجده کرو اور صحیح ہے ،  یاستوایسی جگہ ہے کہ فرش کے عالوه نہیں ہے 

 اور خالف تقیہ ہے  گے تو استعمال کرو کا ه اور اس جیسی چیزوںکہ اگر سجده گا

  نماز باطل ہے۔ تمہاریحرام ہے اور 

۔ چونکہ لوگ عصر کے بعد نماز نافلہ کو غروب تک اور نماز صبح کے ۵مسئلہ

ان اوقات میں نماز نافلہ پڑھنے سے پرہیز لھذا   فتاب تک حرام جانتے ہیں آبعد طلوع 

نہ  سمجھ اس طرح پڑھو کہتوکرو، مگر نما زطواف اور اگر کوئی دوسری نماز ہے 

  ۔حرام ہےپنجگانہ نمازوں کو تاخیر سے پڑھنا ان کے نزدیک  کیوں کہ کیں؛  س

پڑھ چکے ہو اور اب سنی بھائیوں کی جماعت میں نماز ۔ اگر  واجب ۶مسئلہ

کی نیت  جماعت طبعاً اور یہاں پر  نا واجب ہے ان کے ساتھ تجدید کروت پہنچے ہو

ہو  واه اس جگہخ ، نیت قضا بھی ینا الزم ہے کو انجام د ے فرائضاپن  فرادٰی  ورنہسے

 دا  تقیہ کے اوامر ا کیوں کہہے،   اس جگہ جہاں نماز نہیں پڑھی ہے درست نہیں یا  

  !اور بسں ہی نمازوں میں منحصر 
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سارے مسائل اور قوانین  طواف اور سعی کے باب میں گزر تقیہ کے۔ ٧مسئلہ

خالف ہو مورد اشکال  تقیہ کے چکے ہیں اور کلی طور پر ان مناسک میں سے جو بھی

  ۔کرنا الزم ہے کی صورت میں  اس کی تکرار  امکانہے اور 

حرام در ودیوار نیز مسجد الکی  مسجد ۔ پیغمبر کی ضریح اور اسی طرح٨مسئلہ

اور اسی  حرام ہےکے عالوه چومنا اور ان پر ہاتھ پھیرنا ہ رمککی جگہوں کو کعبہ م

کے خالف ہے حرمین شریفین میں حرام  تقیہ طرح زیارت کا پڑھنا اور ہر وه چیز جو

جو تمام  بجائے ان چیزوں کو انجام دیا جائےکہ ان سب باتوں کے ہوتاہےاور کتنا اچھا 

قبول ہے اور ہماری نگاه میں بھی بہتر ہے  ،مانند طواف  مسلمانوں کے نزدیک مورد

 رو ہے اور اگر نادانستہآبکی تالوت، یا صحیفہ سجادیہ کا پڑھنا جو خود ہماری  قرآن،

  مسرور ہوں گے۔ وهہاتھ  سے لے بھی لیں تو مطالعہ کرنے کے بعد تمہارےطور پر

 خصوصاً زسنت رسول کے  خالف ہے اس کو ترک ہونا چاہیئے ی۔ جو چ٩مسئلہ

 پروپیگنڈوں کی وجہ سےکے  دشمنوں  اور جو ہم سے دوری سنی بھائیوں کے درمیان

جات "عمره  اور سارے نوشتہبینرمثالً اچھا نظریہ نہیں رکھتے  ہمارے بارے میں

 نہ ہیہے اور  اسالم میں  نہنوروز  کا شمار اصوالً نوروزی" قطعا حرام ہیں اور 

 عالمتوں اسالمی عید ہے کہ ہم عمره کو اس سے نسبت دیں ا ور یہ لوگ بھی ان

اور بت پرستی کا شعار جانتے ہیں ، امسال بھی ان کے ریڈیو  سنت کا مخالف اسالمیکو

لہذا ہم کیوں  ہیں، آئےومدینہ  مکہ آتش پستایک الکھ اٹھاره ہزارکہایران سے نے کہا 

  خود کو اس طرح سے رسوا کریں اور اپنی زحمتونکو بیکار کریں ۔

پڑھنے والے قاریوں کے ذریعہ حرمین  قرآن۔ خوش الحان اور صحیح ١٠مسئلہ

بہت ہی گہرا اور اہم اثر ہے، اور ان اکے جلسوں کی تشکیل ک قرآنشریفین میں قرأت 

اب صرف ہیں اور ہماری کت قرآنہل کو اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ہم بھی ا

بھی وہی ہے  قرآنشکارا مشاہده کرتے ہیں کہ ہمارا آہم اس کا مفاتیح الجنان نہیں ہےاور

تہمتیں ہم  جلسات کے ذریعہ بہت ساری خر کار انآ ہےاور  قرآنمسلمانوں کا  جو تمام

حقدارہوتے  کے   میں بہترین ثواب قرآناور ہم محل نزول  ںسے بر طرف ہو جاتی ہی
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کاغذ ، خط ،بہترین اسلوب ہ کسی بھی کتاب کی جگ ١اور بہنو اے بھائیو آپ  ہیں اور

حرام لااور استفاده کرنے کے بعد مسجد آو  لے کرایران کا مطبوعہ قرآن  جلد میںاور

بر طرف ہونے کا ایک بہترین  تہمت اور سوء تفاہم یا مسجد النبی میں رکھ دو تاکہ میں

  وسیلہ ہو۔

پتھر اور موزائیک  کی تمام قسموں اور ہر اس  ،۔حالت اختیار میں اینٹ١١لہمسئ

پر سجده کرنا ا ور ملبوسات سے نہیں ہے  مأکوالت نیز ہے سے نہیں چیز پر جو زمین

پر اور اسی طرح سفالی چیزوں  چونےجائز ہے ، یہاں تک کہ پختہ اور ناپختہ گچ اور

سجده کافی نہیں ہے ، نہ تنہا اس لحاظ  ظاہراً پر ، البتہ جواہرات اور سونا چاندی  بھیپر

بلکہ روایت کے مطابق معبود اہل دنیا ہیں اور ،نا بعید ہےآسے کہ ان پر زمین کا صادق 

  وع  وتذلل ہے۔خض حالت سجده خدا کے لئے اہم اور بہترین حالت

رکھتے ہوں  لیکن ان کی طرح قیمت آئےلہذا اگر کسی چیز پر زمین صادق بھی 

کیوں نہیں ہے  اور کیا خوب کہ خاک اور پتھر پر سجده ہو کافی  سجده اس پر ظاہراً تو

  زیاده نمایاں ہے کی کیفیت  خضوع اور تذللہاس میں ک

 زیاده دھیان رکھیں کہ  حج یا عمره دو اس بات کا ہر صورت  زائرین محترمب

سے زیاده  زیاده سے تحفہ ہو ، ایک یہ کہ اعمال حج کے تربتی مدرسہ میں لحاظ 

رے یہ کہ ہمارےا عمال اور سایک سوغات ہوں ، دو ہم خودمودب ہوں تاکہ  واپسی پر

 الزاماترفتہ رفتہ ہم سے کے درمیان  ایسی ہو کہ ہماری رفتار سارے مسلمان بھائیوں

 ، نہ یہ کہیں یں اور ہم کو زیاده سے زیاده ایک دوسرے سے نزدیک کرہو جائ دور 

بغض شیعہ گری کے ذریعہ ان کی کینہ توزی میں اضافہ دستور وفرمان سے باہر 

  یں ۔دکر

  

  متفرق مسائل:
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 وروایات کی رو سے صرف وہاں پر نماز قصر آیات۔ نماز قصر:متعدد ١مسئلہ

پیشرفتہ ترین وسائل سے سفر یعنی چار رکعتی نماز کو دو رکعت پڑھنا چاہیئے جہاں پر

یں   بقدر راه  طے کرے،کہ گذشتہ زمانے م کے وطن یا محل اقامت سےایک دنکرنے پر

 ؛ ہےر تھی لیکن اس وقت تقریبا ایک ہزار کلو میٹخ ہی ٹھ فرسآت وہی افسایک دن کی م

گاڑیوں کے ذریعے  طے ہوتے ہیں اور اگر تیز رفتارتر راستہ ه زیاد اس وقت کیوں کہ

ہو  وں کا وسیلہرتافمس اکثر  لے لے ہوائی جہاز  یں گاڑیوں کی جگہنے والے زمانے مآ

بھی ہوائی جہاز  مسافت کا معیار شرعی تو پھر فطری طور پر شب و روز میں جائے

ا چکر ایک دن کاور کره زمین  ںپیدا ہوجائی ئنده کچھ دوسرے وسائلآہوگی اور اگر ہی

ے ک  نماز اور روزه طبعاً سے کم کی مدت میں لگائیں اور ان وسائل کی جگہ لے لیں 

  ہی نہیں ره جائے گا۔قصر ہونے کا سوال 

کے قصر  نماز اور روزه  ہمارے فقہا نےمیں جواسالمی تاریخ  ی پور  

 مسافت کے بحثیں کی ہیں وہی قافلوں کی ایک دن کیمیں دار کے بارے مق کی ہونے

ٹھ فرسخ اور آلیکن جہاں پر دو میزان :  ،ٹھ فرسخ کو حد شرعی جانا ہےآحساب سے 

اس ہونے کی وجہ سے تو مبتلی بہ نہ میں مختلف ہوں  آپسسافت ایک دن کی م

  کوئی بحث نہیں کی۔ سےمتعلق  

سفر  ت شرعیفساٹھ فرسخ اور زیاده تر ایک دن کی مآہماری احادیث میں کبھی 

اور جو چیز اس درمیان  ور کسی وقت وها  مقرر ہوئی ہے ا ور کسی وقت یہ کا معیار

کہ ایک  ظرف  ہیں مگر یہ حاظ سے برابر واضح ہے وه یہ ہے کہ یہ دونوں حد کے ل

دونوں اصل نہیں ہےپھر یقینا ندهنمائظرف مکان کاہے اور دوسرا   کا نمائنده زمان

ت افسم کیوں کہ؛اصل ہے اور دوسرا اس کا نمائنده  ہی ایک لھذا اس میں ہوسکتے

 ہیں لیکن کے مختلف ہونے کے اعتبار سے مختلف ہوتی کے وسائل رتافسم زمانی

  ہے۔ں  ہمیشہ یکسا   فرسخ والی مسافت

ٹھ فرسخ ہوئی جیسا کہ پرانے زمانے میں ایسا آت وہی فسااب اگر ایک روزه م

دیکھنا  تو ٹھ فرسخ سے زیاده ہوئیآہی تھا تو گفتگو کا کوئی محل نہیں ہے ، لیکن اگر
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ونوں اس صورت میں د تو پھر  زمانی  ی مسافتی حد ہے یایہمیزان چاہیئے کہ یہاں پر 

  ہے بے معنی کے درمیان تخییر 

تے ہیں جھ سکمچند روایات  سے بخوبی س سے متعلق آیات اورنمازاور روزه    

رت افسوسائل مزیاده تر  زمانے میں   پہلےکہ میزان اصلی وہی ایک روزه راه ہے جو

ہزار کلیو میٹر ہے، جیسا کہ صحیحہ فضل بن   ھ فرسخ تھی اور اس وقت تقریباٹ آسے 

ٹھ آکا قصر ہونا سے ہے کہ فرمایا: یہ جو نماز  رضا(علیہ السالم) حضرتشاذان میں 

اور  لوگوں نوعاً ٹھ فرسخ آکہ  ہےفرسخ میں معین ہوا ہے بے کم وکاست اس رو سے

اور اگر   ہے   راه میں قصر واجب قافلوں کے لئے ایک روزه سفر تھا ، لہذا ایک روزه

کیوں ؛ راه میں بھی واجب نہ ہوتا  کی ہزار سال تو پھر ایک روزه راه میں واجب نہ ہوتا

اور کبھی راه کا طے کرنا مختلف ہوتا ہے کہ  سارے دن ایک دوسرے کے مانند ہیں کہ

کبھی ایک روزه راه  پیدل چار فرسخ اور گھوڑے سے بیس فرسخ ہے اور یہ جو ایک 

کہ یہ اونٹوں اور قافلوں  ہے کیا ہے اس لحاظ سے معین ٹھ فرسخ میںآت کو افسم روزه

ہے اور زیاده تر قافلے اس قدر یہی  وسیلہ مسافرت کا زیاده ترت ہے اور افسکی م

  )٢،ج۴٩٣، و ١ح۴٩٠، ص۵۔ وسائل الشیعہ ج١(ت طے کرتے تھےافسم

یک روزه ۔ میزان اصلی ا١ہیں:  ہوتے قیمتی نکات نمایاں تین اہم اور یہاں پر

سے،     کے زیاده تروسائل رتافسم، ت افس۔ ایک روزه م٢ٹھ فرسح،    آت ہے نہ افسم

  ہے، کی اکثر مسافرت کا وسیلہ  ۔ اس اکثر وسیلہ میں میزان ان ٣

 لیکن ٹھ فرسخ تھاآ جیسا کہ پرانے زمانے میں ان دونوں اکثریت کا نتیجہ یںبر بنا

ہوتا ہے اور سب سے زیاده تقریبا رات دن میں   زیاده تر سفر گاڑیوں سے  تو  اس وقت

  ہے اس سے کم تر میں نماز بھی تمام ہے اور روزه بھی رکھنا چاہیئے، رہزار کیلو میٹ

ت کو خواه پیدل ایک ماه میں طے کرو یا ہوائی افساب تم ہزار کیلو میٹر کی م

ے کرو وغیره کے ذریعہ رات دن میں ط موٹر، گاڑی جہاز سے ایک گھنٹہ میں یا 

کیلو میٹر) کہ نما ١٠٠٠سفر وہی حد شرعی ہے (فی الوقت  تمہاراتینوں صورتوں میں 
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وسائل  کےاکثرمیزان وہی موجوده زمانے کیوں کہھو اور روزه افطار کرو ، ڑر پصزق

کیلو ٹھ  ہے وه بھی اس کی سب سے زیاده حد کہ تقریبا ایک گھنٹہ میں سا کرناسفرسے

اور ہےا ور دوسرے موانع کے لئے کرنے  رامآروز شب میں ایک سوم  اورمیٹر ہے

  ت طے ہوتی ہے۔افسکیلو میٹر م ٩۶٠گھنٹہ سفر کے لئے مجموعا  ١۶

پرانے زمانے میں بھی خواه پیدل ایک دن کارستہ چلتے تھے  کہ آپ جیسا کہ    

ں چار فرسخ ہے اور خواه گھوڑے سے کہ بیس فرسخ ہے اور خواه معمولی قافلو

ٹھ فرسخ تھا ،تینوں صورتوں میں حکم یکساں تھاکہ میزان وہی قافلے ہیں جو آسےکہ 

  ٹھ فرسخ)آ رت تھے (افسبیشتر وسائل م

راه کے  اختالف کو ذکر نہیں  کیوز ر ٹھ فرسخ اور ایکنوعاًآگذشتہ علماء نے 

تھے ، ےسے وہی قافلورل مساوی طئ ان کے زمانے میں اکثر وسا کیوں کہکیا ہے، 

ص خا ی لئے مورد اختالف کے بارے میں کچھ نہیں کہا اور جن علماء نے اپنی اس

ٹھ فرسخ کے حکم کو آسب نے  انکو ذکر کیا ہے ی موردسے  اختالف   فکری روشن

ت میں منحصر کیا ہے ، یا ایک افسنقض کیا ہے یا حکم سفر کو اسی ایک روز کی م

ٹھ فرسخ سے زیاده میں قصر واتمام کے درمیان تخییر کے آاور  تفسا روز سے کمتر م

ت کو یہاں پر افس۔ شہید اول نے کتاب روضہ میں وہی ایک ورزه م١قائل ہوئے ہیں (

میزان اصلی قررا دیا ہے اور سید محمد نور الدین نے کتاب مدارک میں تخییر کا حکم 

، مورد اختالف میں ے ہمیزان ہی ٹھ فرسخ آلگایا ہے اور تیسرا احتمال ہے کہ وہی 

من الصالة))اور  رقصتی ت(ممالحظہ ہو کتاب نماز مسافرہوا ہے ، کسی سے نقل نہیں

ٹھ آ ان دونوں کے مورد اختالف میں وہی  ہرگز اب تک کسی سے نقل نہیں ہوا ہے کہ

فرسخ معتبر ہو اورا س اصل کے مطابق اس بات کے پیش نظر کہ ساری احادیث نے 

نقل کیا ہے اور تضعییف بھی نہیں کی ، ایسا لگتا ہے کہ علماء کے ت کوافمس ایک روزه

ٹھ فرسخ آٹھ فرسخ میزان دائمی نہیں ہے بلکہ پرانے زمانے میں آدرمیان اتفاق تھا کہ 

کے انےاور ہمارے زمتھی رت کا نمائنده افسم کیوز ر رت سےایکفسابیشتر وسائل م

اس بات پر کوئی شرعی دلیل  لیکنٹھ فرسخ اصل ہےآکہ یہ  متفقہ نظریہ ہےعلماءکا 
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 کیوں کہ تی؛ یہ اتفاق نظر کسی جدید نص کو کشف نہیں کر یقائم نہیں ہے  اور ان ک

بھی کر  تالش  نص کا وجود نہیں ہے اور اگر کوئی نص یں ایسیپوری اسالمی تاریخ م

 آیاتبتالتے ہیں ، چونکہ  سفر کا معیارشرعی  ٹھ فرسخ کو دائمی طور پر آلیں جو 

قابل قبول نہیں ہے اور کیا خوب کہ اس  صورت کسی  اوروروایات کے برخالف ہے

وسنت سے کچھ دلیلیں ہیں جو ایک  قرآنطرح کی کوئی نص بھی موجود نہیں ہے اور 

  ت کو میزان اصلی ظاہر کر تی ہیں ۔افسروزه م

ت  افسرت سے  وہی ایک روزه مافسبرایں اس زمانے میں بیشتر وسائل م بنا

ہے کہ اگر وطن یا محل اقامت سےاس مقدار سے  قصر وافطار نماز و روزهمیزان 

اور اب یہاں پر مناسبت سے  کامل ہوگا نماز بھی تمام ہے اور روزه بھی توکمتر سفر کیا

  چند مسائل:

میں رہتے ہیں اگر موسم حج یا موسم حج کے عالوه  مکہ۔ جولوگ ١مسئلہ

میں چونکہ  کے عالوه حج موسم اصوالً ان کی نماز تمام ہے اور  تو جائیں عرفات

نہیں ہے تاکہ کی  دوری چار فرسخ  آتے جاتےہیں لھذاے سےتسیدھے راس عرفات

پر تمام مراجع کے مقلدوں کی نمازیں اپنے شرائط کے  بنااس ،ٹھ فرسخ ہو آمجموعا 

  ساتھ تمام ہے ۔

مکہ یعنی اور مدینہ میں رہنے والے اگر ہر ایک دوسرے کے شہر مکہ۔ ٢مسئلہ

کی نمازیں تمام اور روزه  س ا تو کرے   کا سفر مکہہ واالنیمدینہ اور مد کا رہنے واال

ت سے کم افست ایک روزه مفساان دونوں کے درمیان کی م کیوں کہ ؛ہےپورا بھی بر

  ہے۔

ت سے کم سفر کرو تو افسایک ورزه م میں اگر۔ دنیا کے کسی بھی خطہ ٣مسئلہ

طہران سے اصفہان جاؤ خواه اصفہان میں دس دن رکنے کا  مثالً یہی حکم جاری ہے 

بیشتر  آمد و رفت کے تافسشہروں کے درمیان کی موں ان دون کیوں کہ ؛قصد کرو یا نہ

  مذکور ہے۔پرجگہ  یاس ککم ہے اور تمام مسائل قصر کی تفصیل  خود   وسائل 
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  ۔ تخییر کے موارد :٢مسئلہ

ومدینہ ہے اور  مکہ ایکسے میںدقصر واتمام کے درمیان تخییر کے موار

۔ مسجد الحرام ، مسجد الرسول، مسجد ١احادیث میں اس حوالے سےمختلف تعبیریں ہیں 

، حرم امیر حرم رسول اکرم،۔ حرم خدا ٢کوفہ اور حرم امام حسین(علیہ السالم)،    

  اور حیره، مدینہ، کوفہ، مکہ۔ ٣)،    م)، حرم امام حسین(علیہ السالمالمومنین(علیہ السال

ہیں ہر ایک کے بارےمیں یہ تین  کے موارد اور مدینہ میں سے  تخییر مکہلہذا 

۔ ذکر ہوئی ہیں  اور کل هللاخدا۔المسجد الحرام ۔ مدینہ ۔ حرم رسول  ۔حرم مکہتعبیریں : 

ان اور جگہ کا مبارک ہونا جانا گیا ہے اورا س طرح کے کم مالکر اس کی حکمت 

میان جمع کرنے کا مقتضی یہ ہے کہ پوری نماز مسجد مقیدوں کے در اور مطلق

 میں مکہہے ، لیکن  بہتر الرسول میں رجحان رکھتی ہے اور پورے شہر مدینہ میں بھی

اور اس کے بعد  پورا  ہےخود مسجد الرسول  بلند ترین درجے پررجحان کے لحاظ سے

میں پورا حرم جو چار فرسخ ضریب در چار فرسخ ہے ، اور ان    اور آخرمکہشہر 

میں جالب توجہ یہ نکتہ ہے کہ خصوصیت کے ساتھ مسجد الحرام اور مسجد ث احادی

 هللا، حرم رسول  هللاومدینہ حرم  مکہالرسول میں حکم کیا ہے کہ نما زپوری پڑھو اور 

جگہوں پر بھی کبھی  ان ں قصر پڑھنا واجب نہیں ہے ، اگر چہکی دوسری جگہوں می

اور مسجد الرسول کے بارے  کبھا ر پوری پڑھنے کا حکم ہوا ہے ، لیکن مسجد الحرام

ہے فقط حدیث عمران ہے احت  تخییر میں صر میں جو حدیث قصر واتمام کے درمیان

  اور بقیہ احادیث اتمام میں صریح ہیں ۔

ے بلکہ مقتضائے نتیجہ: مسجد الحرام اور مسجد الرسول میں مستحب موکد ہ

م جگہوں پر بہتر ہے اومدینہ کی تم مکہاحتیاط شدید ہے کہ اپنی نما زپوری پڑھو اور 

سے زیاده وسیع ہے استحباب  مکہکی دوسری جگہوں پر کہ اس وقت  مکہاور حرم 

  کے تیسرے درجے پر ہے ۔
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  نا:آ۔ احرام سے باہر ٣مسئلہ

 ے بغیر خواه حج ہو یایانجام دئا سکے وظائف کو  حالت احرام وه حالت ہے کہ

نہیں ہے اور صرف لباس احرام کو اتارنے سے احرام  ممکناس سے رہائی ملنا  عمره

  تا ہے۔آر نہیں ہسے با

 اصوالً لباس احرام واجبات احرام میں سے ایک سب سے چھوٹا واجب ہے اور 

احرام  وں کہکی ؛احرام باندھنا اور احرام اتارنا غلط مشہور ہے اور بہت عامیانہ ہے

  ے اور اتارنے کی چیز نہیں ہے ۔نکوئی باندھ

ہ رہو کہ جب تک اس کےا عمال انجام نہ وجبر ایں جب محرم ہوگئے تو مت بنا

بر ایں  بنادوگےہرگز خالصی اور رہائی نہ پاؤ گے اور کسی صورت باطل نہ ہوگا ، 

جس وقت شرائط  تجدید احرام میں احتیاط بعض موارد میں بیجا اور نا مناسب ہے، تم

یہاں تک کہ اپنے سارے  محرم ہوتم کتنا بھی وقت گزر جائے خواهکے ساتھ محرم ہوئے

محرم ہی اعمال بجا الؤ  اور اگر میقات سے پہلے یا بعد محرم ہوئے یا میقات سے 

 کہ محرم نہیں ہو اگر چہ لباس احرام  لو  جان تو لیکن لبیک نہیں کہا  ،ہوئے

واجب یا مستحب میں  وجوب یااس کے استحباب کی صورتجسم پر ہے اور تمہارے

  اس کے مقرره شرائط کے ساتھ محرم ہو۔ لھذا ہے

 ننا نما زسے پہلے لباس کے پہننے کی طرحہمیقات سے پہلے لباس احرام کا پ

لیکن میقات سے پہلے یا اس کے بعد ،بالکل کوئی مضائقہ نہیں ہے  اس میں اور ہے 

 ے لبیک یکجا ہونا چاہیئر و ا میقات، ور جیسا کہ گزرا نیت لبیک کہنا کافی نہیں ہے ا

 عمداً اور اگر بھول گئے کہ بعض لباسوں کو حالت احرام میں جسم سے اتارو ، یا حتی 

لیکن بعد کی صورت میں گناه کیا ہے ،احرام قطعا صحیح ہے تمہارا تو ہے اترک کردی

  ے اور نہ کفاره ۔کی صورت میں نہ حرام ہ سہو  اور کفاره بھی ہے اور 



مناسک حج کے اسرار و  
www.OlumQuran.com 

 

449 
 

  

   عمره کے درمیان فاصلہ: دو ۔۴مسئلہ

عمره کے درمیان فاصلہ الزم ہے یا نہیں فقہاء کے درمیان اس بات میں کہ دو 

  اختالف ہے کہ ایک سال، یا ایک ماه، دس دن یا بالکل کوئی فاصلہ نہیں ہے۔

خدا کے للہ" کے اطالق کے مطابق(حج و عمره دونوں ل"اتموا الحج والعمرة آیت

 دوسرےعمره  سے ایکلئے انجام دو) اور پیغمبرا سالم کے فرمان کے مطابق کہ "

 اصوالً عمره  تک گناہوں کا کفاره ان دونوں کے درمیان ہے" ایسا لگتا ہے کہ فاصلہ 

کے  شرط نہیں ہے خواه دو یا چند عمره بال فاصلہ اپنے لئے انجام دے یا  دوسروں

عمرہای اور عمره تمتع یا ، خواه عمره مفرده ے انجام د لئےیا اپنے اور غیروں کے لئے

شرط نہیں ہے اور جن روایات سے فاصلہ  بلکل مفرده کے درمیان، کلی طور پر  فاصلہ

حدیث  مثالً ہرگز داللت نہیں کرتی ہیں،  اس پر کے شرط ہونے پر استدالل ہوا ہے وه

ے ، ئی ہآم عمرة " کے ساتھ ور کبھی " لکل عشرة ایاا "لکل شہر عمرة"  جو کبھی تنہا 

موسی بن جعفر سے پوچھتے ہیں اس شخص کے  حضرتاکہ علی بن ابی حمزه جیس

کیا ہے ؟  فریضہ اس کا  توجاتا ہے مکہایک یا دو یا چار بار  میں بارے میں جو سال

 آئےفرمایا: لبیک(احرام) کے ذریعہ داخل ہو اور محل ہو: احرام سے باہر ہو کر ، واپس 

اور فرمایا: اور ہر ماه کے لئے ایک عمره ہے ، میں نے پوچھا : کمتر بھی ہے؟ 

بعد اضافہ کیا : امسال چھ عمره انجام  اس کےدن میں ایک عمره ہے  اور  فرمایا:ہر دس

میں بھی اس  تو تا تھاآ مکہب وه ج اور دیا ہے، محمد بن ابراہیم کے ساتھ طائف میں تھا 

  عمره) ۶ئل ،بابتا تھا ،(وساآکے ہمراه 

صادق(علیہ السالم) سے کہ سال میں  حضرتموثقہ اسحاق بن عمار میں ہے 

  ینے کے لئے ایک عمره ہے۔ہم ہوتے ہیں اور ہر  مہینے باره 

ہیں یا  کے رہنے والے کے عالوه لوگ مکہحدیث ابن حمزه  جس کا مورد  اور

ینہ کے لئے ایک عمره ہم کا قصد کرتے ہیں ، اگر چہ ہر  مکہوه لوگ جو باہر سے 
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نہیں ہے ، ئزسے کمتر جا کہ اسہے لیکن یہ اس بات پر داللت نہیں کرتی ذکر ہواتقریبا 

 کہ فرمایا " ہر دس دن میں ایک عمره  ہے" خود ایک ہے بلکہ سوال مجدد کا جواب

پر بحث اس بارے میں ہے  ینے سے مخصوص نہ ہونےپر صریح ہے ا ور پھر یہاںہم

ایک عمره واجب ہوتا ہے کہ پہلے کب  رت کرتے ہیںافمس  مکہرر کم کہ جو لوگ

 طبعاً اکہ ہر دس دن میں ایک بار کہ یں ایک بار اور بعد میں اضافہ کیینے مہمفرمایا: ہر

اس کی گفتگو نہیں ہے  اصوالً ینے میں واجب اور دس دن میں مستحب ہے اور ہم ایک

دن میں تبدیل کے قابل نہ ہوتا   کہ دو عمره کے درمیان کتنا فاصلہ الزم ہے ورنہ دس

  کہ پہلے ایک ماه اور اس کے بعد دس روز۔

جاتے ہیں ان کے لئے  مکہرر کم : ایک یہ کہ جو لوگ ے ہدو بحث  یہاں پر 

مذکوره باالحدیث میں اس کا جواب "ایک ماه"   ـالزم ہے محرم ہونا کتنے فاصلہ میں

ور دوسرا مستحب موکد ہے اور  ا اور اس کے بعد"دس روز"مقرر ہوا کہ پہال واجب

کا سفر نہیں کرتا  مکہا س زمانے میں کوئی دس روز سے کم مدت میں دوباره  چونکہ

پر اکتفا کی گئی ہے ، اور     کے عنوان سے اتنے ہی اس کے لئے استحباب موکد ،ہے 

کے درمیان گناہوں کا کفاره   تک   عمرهسے   عمره کی گذشتہ حدیث کہ " رسولخدا 

عمره کی زیاده سے زیاده تکرار کے استحباب پر اشاره ہوا ہے ں ہے" کلی طور پر نہی

، دوسری بحث یہ کہ دو عمره کے درمیان جواز یا دوسرا استحباب کے لئے کتنا فاصلہ 

کوئی اشاره  بھی نہیں بلکل  ضروری ہے ، مذکوره باالاحادیث میں اس بات کی طرف

اور حدیث نبوی کے عالوه کوئی ودسری دلیل بھی ہمارے پاس  آیتہوا ہے  اور اطالق 

دالتی بلکہ ترغیب  ،نہیں ہے اور یہ دونوں ہر طرح کی تکرار کو جائز قرار دیتی ہیں

  کرتی ہیں ۔اورتشویق 

عمره ان کوجو احادیث تصریح کرتی ہیں کہ " عمره  سال میں ایک مرتبہ ہے " 

اس کا نتیجہ یہ ہے کہ  تو ر ہر عمره کو شامل ہوںاگ کیوں کہ حمل کیا گیا ہے؛  تمتع پر 

دوسرے سال تک عمره مفرده انجام نہیں دے وه  جس نے امسال عمره تمتع انجام دیا 

  خالف ہے ۔بلکل سکتا  اور یہ ضرورت کے
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سے کسی ایک  میںفاصلوں  کےادیث ایک ماه اور دس روزح ہر صورت اگراب  

ی مفرده سے مربوط ہوتیں نہ کہ عمره مفرده صرف عمرہا تو کرتیں کے لزوم پرداللت 

"لکل شہر ، یا لکل عشرة  کیوں کہ ؛ اور تمتع کے درمیان بھی یہ فاصلےشرط ہوتے 

جو ہر ایک ماه یا دس روز میں قابل تکررا ہیں  عمره  شامل ہے ایام " تنہا ان عمروں کو

عمره مفرده اور  اصوالً ء برایں اتمتع جو سال میں ایک مرتبہ سے زیاده نہیں ہے ، بن

  تمتع کے درمیان فاصلہ پر کوئی نظر نہیں ہے۔

لکہ تنہا وه عمرے جو ب  ،شامل نیابت نہیں ہے عمرہای مفرده میں بھی اصوال

دس روز سے کم  تمام اوصاف کے ساتھ کتنا اچھا ہو کہ ہی اپنے  لئے انجام دیتے ہو، ان

 ا س کاثواب بھی بعض ا تو انجام دے   کی مدت میں دوسرے کی نیابت میں عمره 

لئےا ور  تمہارے ٩/١٠دوسرے کے لئے اور  ١/١٠کہ ادیث کی رو سے دس گنا ہے ح

بھی دوسروں میں  ود ایک اجتماعی درس ہےاور قابل غور نکتہ ہے کہ عبادات خ یہ 

  ہو۔ سے زیاده  ثواب بھی زیاده تمہاراکو فراموش نہ کرو تاکہ خدا کے نزدیک 

جس کسی کے سےمعصومین اور انبیاء ومرسلین میں  ائمہای تم اگر پیغمبر اسالم

اس کے ثواب میں  لئے حج یا عمره انجام دوگے، بحکم خدا ان ذوات مقدسہ کے ساتھ

ذوات  مقدسہ کے لئے سالم و تحیت ہے اور یہت شریک ہو اور پھر یہ خود ان ذوا

جزا طلب  اریتمہخدا سے بہتر طریقہ سےتحیت اپنی شان کے مطابق  آیہمقدسہ بحکم 

  ردوھا"   فرمان خدا وندی ہے "واذا حییتم تحیۃ فحیوا باحسن منھا او کیوں کہ ؛کریں گے

عمره واجب کے عالوه اپنے لئے  حج یااور تاجر مسلمان ایک  عاقل یہاں پر 

خر تک دوسروں کے لئے انجام دیتا ہے ، انبیاء آانجام نہیں دیتا اور بقیہ کو عمر کے 

تمام بندوں کے لئے خدا کے ه معصومین، صلحاء اور کافروں کے عالو  ائمہومرسلین، 

، خاص طور پر حج   کوئی عبادت قابل قبول ہے  یک نہ کافروں کیوں کہ؛ انجام دیتا ہے

و عمره مستحبی میں مرده اور زنده لوگوں کو ایک عمل میں شریک کر سکتے ہو ، یا 

  س کو چاہو ہدیہ کر سکتے ہو۔اگر خود اپنے لئے انجام دیا ہے اس کا ثواب ج
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نہ  کے بغیر ایک مناسک احرامہرمناسک حج و عمره میں سے ۔ تمام۵مسئلہ

دینا حرام اور  انجام عبادت کی نیت سے ان کا کیوں کہہے ، جائز مستحب ہے اور نہ

بدعت ہے  ، مگر  طواف اور اس کی نماز جو تنہا ارو بال احرام نصوص کی رو 

رمی  عرفاتں سعی یا حلق وتقصیر یا رمی جمرات یا وقوف برای بناسےمستحب ہے ، 

اور بیتوتہ منٰی ، یہ سب بال احرام بدعت ہیں ، مگر یہ کہ عبادت کی نیت سے نہ ہو، یا 

احرام بھی تحقق پذیر نہیں ہے کہ انجام صرف العلمی میں انجام پائیں، اس طرح 

اس کے مناسک  توئےبھی جا ا ور اگر ایسا احرام تحقق پاجاومحرم ہوکے بغیر مناسک 

کی اور اگر اپنے احرام کے لئے کوئی خاص نیت نہیں کی، نہ حج  گردن پر ہیں تمہاری

  ،کافی ہےکی تو اور نہ عمره

ؤ مگر یہ کہ حج یا عمره آمناسک عمره مفرده کو انجام  دے کر احرام سے باہر

  وہی واجب ہوں گے۔ ہو کہتمتع کے مخصوص وقت میں 

نہیں ہوا اگر پہلے اپنا حج کر ی ایام حج میں حج کے لئے محرم ۔ اگر کوئ۶مسئلہ

اہےتو مطلوب حاصل ہے اور اگر نہیں کیا تو گنہگار ہے اور بطور کلی روایات چک

 خصوصاً صحیحہ کی رو سے ایام تشریق میں کوئی عمره انجام نہیں دے سکتا ہے 

تک اس کو کوئی عمره بجا النے کا حق  ذی الحجہ ١٢۔٩   دوسری صورت میں کہ 

 بجا النےطرح ایک عمره  یہ وقت حج سے مخصوص ہے ، اس کیوں کہنہیں ہے ، 

کے بقدر اس سے پہلے عمره تمتع سے مخصوص ہے  اس میں عمره مفرده انجام  نہیں 

دے سکتا ہے، مگر اس صورت میں کہ پہلے اپنے واجبات کو انجام دے چکا ہے کہ 

  یام تشریق میں عمره مفرده سے ممنوع ہے۔صرف نو اور ا

ہے اور نہیں اشکال کوئی  ےمیںبجاالن ۔ حج تمتع کے بعد عمره مفرده٧مسئلہ

صادق(علیہ السالم) اسی سوال کے جواب میں ہے " کہ  حضرتصحیحہ عبد الرحمن 

ہے" (وسائل باب ھشتم عمره)اس وقت تو بہتر  گیا لگ  استرا  اس کے سر پر کاری راگ

سر مونڈنا سعی  اصوالً  کیوں کہلے عدم استحباب اور بدی پر داللت نہیں کرتا ، سے پہ
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اس شخص کے لئے جو سر  خصوصاً عمره مفرده کے بعد مستحب موکد ہے نہ واجب، 

  نہیں ہے۔ ہی اس کے سر میں بالبلکل  مونڈنے کا اراده نہیں رکھتا، یا

عمره تمتع  اپنے لئے یا دوسروں کی نیابت میں انجام دیا  مستحبیاگر۔٨مسئلہ

عمل ہی چونکہ دونوں ایک  طبعاً ؟ ینا واجب ہےاپنے حج کو بھی انجام د اس پر کیا تو

  ۔نا واجب ہے تمام کر کا  اس توانجام دے چکا ہےلےحصہ کواب جب کہ پہ اور ہیں

ترک واجب  اس نےاگر چہ تو گیا آس ا حج بجا نہیں الیا اور وطن واپلیکن اگر اپن

تجدید کے وجوب پر کوئی دلیل  ظاہراً ؟  نا الزم ہے تجدید کر سال آئندهلیکن  ،کیا ہے

حج کو باطل کرنےکی  یں وهنہیں ہے ، جو احادیث تجدید حج کو واجب قرار دیتی ہ

وه  کہنہیں ہےبعید نہ  اس کو ناقص رکھنے کی صورت میں ، اگر چہیں صورت میں ہ

اس کو ناقص رکھ کر باطل کیا ہے اور کم سے  کیوں کہ؛احادیث اس کو بھی شامل ہوں 

کوئی کفاره نہیں ہے  اور کیا ناقص  ظاہراً لیکن ، بجا الئےقضاکم احتیاط واجب اس کی 

تمتع انجام دے سکتا اپنی گزشتہ نیت کے خالف دوسرا عمره رکھنے کی صورت میں 

ھی اور اب نیابت کی نیت کرے یا بر عکس اور اس کے اپنے لئے نیت کی ت مثالً ہے  

  بعد اس کا حج اسی دوسری نیت سے بجا الئے۔

عمره اس لحاظ سے کہ یہ وقت اس حج سے مخصوص ہے  کہ پہلے جس کا 

 کہ اس کاتمتع بجا الیا ہے ، جواب منفی ہے، لیکن ترتب کے پہلو سے بعید نہیں ہے

کیا ہے اور یہ بھی بعید نہیں ہے  کو ترک واجب نے  اس دوسرا عمل صحیح ہو اگر چہ

کہ اس کا حج اس سے پہلے حساب میں اس کی دوسری نیت محسوب ہو اور اس کا 

دوسرا عمره تمتع کچھ بھی شمار نہ ہو اور مقتضائے احتیاط یہ ہے کہ نیت اول کی 

مخالفت کی صورت دوسرے کو شمار نہ کرے اور دوسرے سال حج کی تجدید کرےاگر 

اس حج کی عدم صحت پر تغییر نیت کے ساتھ کوئی قابل اعتماد دلیل نہیں  اصوالً  چہ

  ہے ۔
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کوئی تم  مثالً بے اشکال صحیح ہے تولیکن اگر تغییر نیت عذر کی وجہ سے ہو 

کو حج تمتع کے لئے نائب کرے اور اس کا عمره بجا النے کے بعد جو پیسہ مقرر ہوا 

ہے اس کو یا پورا پیسہ دینے سے اجتناب کرے ، یہاں پر نیابت کی تکمیل تم پر واجب 

سخ کرنے ف نہیں ہے اور اسی طرح وه تمام موارد جہاں تم کو کسی وجہ سے نیابت کو 

ت سے پھر سے عمره تمتع کو انجام دو اور اس کاحج بھی اسی کا حق ہے کہ دوسری نی

  دوسری نیت سے بجا الؤ۔

س کا عمره مفرده پہلے کسی نیت ج یہ حج تمتع میں، لیکن حج قران یا افراد میں 

ہو اور اس کے بعد دوسرا  ال سکتےم دیا ہے اس کا حج دوسری نیت سے بجا انجاسے

دو مستقل عبادت  کیوں کہاور بے اشکال ہے ، عمره مفرده اسی نیت حج سے انجام  دو 

دوسری کی صحت توودبھی ان دونوں میں سے کسی ایک کو ترک کر عمداً کہ اگر  ہیں

  میں مضر نہیں ہے شرط یہ ہے کہ اسی سال اس کو انجام دے۔

۔ جن موارد میں اعمال حج یا عمره میں سے کچھ ناقص ره گیا ہے اور وه ٩مسئلہ

 امکانبصورت لھذاال گیا ہے اور یہ عمل بھی قابل تالفی ہے بھی ملک حج سے باہر چ

واپس کسی صورت اور اگر اور اپنے عمل کوکامل کرے  آئےجلدی یا دیر سے واپس 

مشقت میں پڑ جائے یا ایک مدت کے بعد لوٹنے کے قابل روج اسکتا یا زیاده حرآنہیں 

ان  نہ ہوتو رہنا  قابل تحمل اس کے لئے احرام کی حالت میں ہے لیکن اس مدت میں 

ہے اور کافی  کر سکتانائب اختیار  کسی کوحاالت میں اپنے عمل کی تکمیل کے لئے

  ہے ۔

یا  کر سکتامیں ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ طواف نہیں  مکہود خ ۔ اگر ٢٠مسئلہ

اگرو قت تنگ ہونے سے تو اس کے مناسک کا کوئی دوسرا عمل انجام نہیں دے سکتا 

کیوں واجب ہے ،  خود انجام دیناہو ممکننائب کر لے اور بعد میں اس کے لئے پہلے 

ہے کہ تم پورے وقت میں اس عمل کو انجام دینے سے  نائب کا ا عمل اس وقت کافی کہ

نے سے آمعذور ہو، نیز اگر باہر چال گیا ہےا ور اپنے عمل کی تکمیل کے لئے واپس 
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نا الزم  خود تالفی کر ظاہراً تو کامیاب ہوگیا  نے میںآناامید ہے اور اس کے بعد واپس 

  ۔ہے 

کسی ایک میں رکن نہیں  میں سے عمره مفردهاورحج  ،۔ طواف نساء١١مسئلہ

صرف واجب  اس نےاس کا عمل باطل نہیں ہے توبھی ترک ہو عمداً ہے ، یعنی اگر 

رہیں  دوسرے پر حرام ترک کیا ہے اور زن وشوہر اس طواف کے انجام پانے تک ایک

  ۔گے 

۔ اگر غلطی سے چھ دور سعی کی اور تقصیر کر لیا اور اپنی بیوی کے ١٢مسئلہ

ابن مسکان کی  تو اورا س کے بعد اپنی غلطی کی طرف متوجہ ہوا ساتھ نزدیکی کر لی

اور سعی کا ساتواں دور بھی انجام ینا الزم ہےروایت کے مطابق  ایک گائے کفاره د

یہ حکم تکمیل سعی سے پہلے ناخن کاٹنے میں بھی ،سعی)  اور ١۴دے(وسائل باب 

۔ جن ١٣سعی)مسئلہ١۴یا ہے (وسائل بابآیحہ بن یسار میں حجاری ہے جیسا کہ ص

اضطراری ں یادونوں وقوف کو خواه اختیاری ہو  مثالً موارد میں حج باطل ہوجاتا ہے 

نا  کمیل کرگا اور  اس کی تہو جائےعمره مفرده میں تبدیل  ،اس کا حج تو  ترک کر دے

  ۔واجب ہے 

  تو انجام دےکے خالف  بعض واجبات حج یا عمره کو  ترتیب سہوا۔ اگر ١۴مسئلہ

  اس کا حکم حاالت اور اس کے احکام کے اختالف سے مختلف ہوگا:

یا  حج  ہے اس معنی میں کہطل  با ۔ احرام صحیح سے پہلے ہر طرح کا عمل١

  میں شمار نہ ہوگا کے واجبات  عمره 

اگر ان دو  چنانچہ سے پہلے انجام دے عرفات۔ اگر وقوف مشعر کو وقوف ٢

باطل ہے اور بعض صورتوں میں  تو نہ دے کو انجاموقوف میں سے کسی ایک نون

  جیسا کہ تفصیل سے گزرا صحیح ہے 
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اس تو۔ اگر عید قربان کے سہ گانہ واجبات کو ترتیب کے خالف انجام دے٣ 

ہے احادیث "   کا باعث اور مشقت رف واپسی حرجصورت میں کہ اصل ترتیب کی ط

ہے م نہیں صحیح ہے اور تکرار الز ،ئی ہے آ اسی مورد میں خصوصاً الحرج" جو 

نا  تالفی کر تونہ ہو کا سبب لیکن اگر ترتیب کی تصحیح اور تالفی حرج اور مشقت،

ز کے بعد ہرگ ، جیسے قربانی سے پہلے تقصیرکہ اس کی تکرار قربانی الزم ہے 

 پہلےیا نادانی سےحلق یا تقصیر سےسہوا نہیں ہے اور اگر کا باعث مشقت اور حرج

صحیح ہے ، جیسا کہ صحیحہ جمیل بن دراج میں ہے  تودیا ہے دے طواف حج کو انجام

سے میں نے دریافت کیا: ایک شخص نے سر مونڈنے سے پہلے خانہ خدا  حضرتنآکہ 

، ٢۔فقیہ ،ج١سے ہو (ےکی زیارت کی ، فرمایا : شائستہ نہیں ہے مگر یہ کہ بھول

)بلکہ جملہ شائستہ نہیں ہے سے ایسا لگتا ہے کہ تعمد کی صورت ٣٠٩١، ح۵٠۶ص

  خالف احتیاط ہے ۔ کن، لیینا صحیح ہے د انجاممیں بھی طواف حج کو حلق سے پہلے 

نہیں پڑھی یا صحیح نہیں پڑھی، یا  طواف کی نماز ۔ اگر  طواف کے بعد۴

طواف کے بعد سعی وتقصیر کے فاصلہ سے اس کی تو طواف سے پہلے پڑھی ہے 

نما زطواف کا پڑھنا  اگر چہ فاصلوں سے  اس کے بعد کیوں کہ نا الزم ہے ؛ تکرارکر

ہے ،لیکن طواف سے پہلے کسی صورت  نہیںکوئی اشکال  ہو عذر کی صورت میں

یا اس کے بعد سمجھے کہ نماز طواف  کرتے وقت  صحیح نہیں ہے  ،لہذا اگر سعی 

تکرار  الزم نہیں ہے  سعی کی نما زطواف پڑھےاور تو نہیں پڑھی ہےیا غلط پڑھی ہے

اگر چہ اس کے ضمن میں ہے، روایت کے مطابق سعی کو چھوڑ کر نماز طواف 

، ٢۔ فقیہ ،ج٢تمام کرے (وہیں سے عد سعی کو جہاں چھوڑا ہےباس کے پڑھے اور 

اور کلی طور سے ") علیہ السالم" صادق حضرتمعاویہ بن عمار ٢٨،  ٣١، ح۴٠٧ص

یں پڑھی ہے ، ہاگر چہ اعمال حج کے بعد سمجھے کہ نماز طواف ن آئےجس وقت یاد 

  ر الزم نہیں ہے ۔انماز طواف پڑھے اور گذشتہ اعمال کی تکر

بجا النے کے بعد سعی طواف  توواف سے پہلے انجام دیا ہےط ۔ اگر سعی کو ۵

علیہ "صادق حضرت، ایک معتبر خبر ہے ٦٣۔ وسائل الشیعہ، باب٣کی تکرار کرے(
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اور اگر نہ جان سکا اور تکرار نہ کی ، روایت کے مطابق خون سے   سے )" السالم

ایک  سے"علیہ السالم"صادق  حضرت، ٦٣وسائل الشیعہ، باب۔۴اس کی تالفی کرے (

اور اگر تقصیر بھی کر لی ہے  اور اس کے بعد حلق یا تقصر انجام دے  معتبر خبر)

لیکن اگر طواف میں داخل ہوگیا اور ابھی ختم نہیں ہوا ہے  ، اس کی تکرار کرےتو

کی وجہ سے سعی میں مشغول ہوگیا ہے ، اسحاق بن عمارکی حدیث کے  یا نادانی سہواً 

جہاں سے ناقص دے اورمطابق اگر حالت سعی میں ہے اور کو چھوڑ  اطالق کے

، ٢ره الفقیہ، جحض۔ من الی١اس کی تکمیل کرے( وہاں سےچھوڑا ہے

صادق(علیہ  حضرت، اسحاق بن عمار سے روایت ہے کہ میں نے٢٨٢۴،ح۴٠۴ص

مشغول طواف کیا اور اس کے بعد سعی میں السالم)سے عرض کیا : ایک شخص نے 

کر اپنے طواف آکیا ہے؟ فرمایا: واپس  یا کہ کچھ کم طوافآرمیان اس کو یادہوگیا اس د

مل کرے ، میں نے کہا: طواف سے پہلے کمکو تمام کرے اور اس کے بعد اپنی سعی کو

سعی میں مشغول ہوا ؟ فرمایا: طواف کرے اور پھر سے سعی انجام دے ، میں نے کہا : 

نے کچھ طواف کیا ہے اور  میں اس ؟:فرمایا: پہلےان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے 

)خواه نصف سے گزر چکا ہو یا نہیں، داخل طواف نہیں ہوا ہے اصالً ے میں  دوسر

اس موارد سے  لیکن اس لحاظ سے کہ اس حدیث کی سند معتبر نہیں ہے کم سے کم

کہ نصف طواف سے گزر چکا ہو اور مقتضائے احتیاط یہ ہے نا الزم ہےمخصوص ہو 

طواف کو کامل ہ دونوں صورتوں میں نصف سے گزر چکا ہو یا نہ گزر چکا ہو ک

کرےاور پھر سے اس کی تکرار کرے ،ا ور ہر ایک کے بعد دو رکعت نماز طواف 

انجام دے، اور اس کے بعد اپنی سعی کو تکمیل کرے، مگر زیاده حرج ومشقت کی 

را کرے اور اس جے کافی ہے طواف کو جہا ں سے چھوڑا ہے پو طبعاً صورت میں 

  بعد اس کی سعی کو تمام کرے۔

، قاعده کہ طواف کو کامل نہیں کیا ہے معلوم ہو  اور اگر سعی بجا النے کے بعد

ینا الزم  طواف کے بعد پھر سے انجام دکے مطابق الزم ہے سعی کو تکمیل  اور تکررا 

  اور تقصیر کی بھی تکررکرے۔ہے
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سے پہلے انجام دیا ہے کے تمام اعمال حج یا عمره مفرده  ۔ اگر طواف نساء کو٦

،میں حضرت امام رضا "ع"سے مروی ہے کہ ۵١٢،ص�کافی ج جیسا کہ٢(ہر صورت میں تکرار کرے  ظاہراً 

آپ نے سوال سے متعلق دو مرتبہ فرمایاطواف نسا سے پہلے سعی نہیں ہےیہ اعمال سعی سے پہلےاس حکم میں اولی 

رت پر چال گیا ہے اور نہیں کر سکتا یا فسایا م کر سکتاتکررا نہیں ود خ )اور اگر ہیں

اعمال حج و عمره  اصوالً نائب کرے اور  کسی کو اس کے لئے تو واپس لوٹنا مشکل ہے

ترتیب کی رعایت ہے اگر چہ جہالت یا سہو یا نسیان کی صورت میں  ،میں قاعده کلی

اور واجبات روز  مانند نماز طواف،، ہے ،مگر کچھ بعض موارد میں جو مورد نص ہے

سعی شروع کرنا اور حج کا طواف حلق یا عید اور اسی طرح تکمیل طواف سے پہلے

چھوڑ کر بقیہ اعمال معین ترتیب  نماز طواف کو تکمیل سےپہلے ـتقصیر  سے پہلے

سے قاعده کے مطابق حالت احرام میں نہیں رہیں گے اور ترتیب کی تالفی کے لئے اگر 

پھر سے پہنے، مگر یہ کہ پھر سے لباس احرام پہننے میں  تورام کو اتار دیا ہےلباس اح

  زیاده وقت لگے یا عمل کے برابر وقت لگے۔

سے سوال  هللاور بعید بھی نہیں ہے "ال حرج ،الحرج" کے اطالق سے رسول 

صادق(علیہ السالم)سے  حضرت۔ جیساکہ جمیل بن دراج ١تمام اعمال حج ہیں ( ظاہراً کے مورد میں کہ 

شائستہ نہیں ہے مگر یہ کہ بھول گیا ہو اس پوچھتے ہیں : ایک شخص زیارت خانہ کعبہ کرتا ہے سر تراشی سے پہلے ؟ فرمایا:

پہنچے اور کہا: قربانی سےپہلے ہم لوگوں نے سر تراشی  میں  کی خدمت  هللاکے بعد فرمایا: کچھ لوگ عید قربان میں رسول 

ض نے کہا رمی سے پہلے سرتراشی کی ہے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو شائستہ تاخیر ہے مگر یہ کہ مقدم کی ہے اور بع

مورد حرج میں منحصر  ںء برایانفی حرج سےاستدالل کے سوا کچھ نہیں ہے ، بن آیہرکھا تھا ،فرمایا: کوئی حرج نہیں، اور یہ 

)ان تمام موارد میں کہ اس کی تکرار باعث یا کوئی اور ہوگا خواه حرج ومشقت مالی ہو یا حالی ہو یا وقتی ہو

ا ور ملحوظ رکھنا  یکساں ہے مگر چند مورد میں کہ منصوص ہیں ،زحمت ومشقت ہے

چاہیئے کہ مورد"الحرج" ان موارد سے مخصوص ہے کہ تقدیم یا تاخیر عمدی نہ ہو ، 

یا کسی بھی  وفراموشی کی وجہ سےغلطی خواه قصور یا تقصیر کی وجہ سے ہو ، یا 

دوسری وجہ سےغیر عمدی ہو، اگر چہ جاہل مقصر گنہگار ہے لیکن دلیل"الحرج"اس 

  کو شامل نہیں ہے۔
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سے معذور  بجا النےطواف یا سعی  میںالت ح ۔ اگر عمره یا حج کی ١۵مسئلہ

انتظار  نائب اختیار کرے ورنہ تو ک معذور رہے گا توقت  آخریہوگیا اگر معلوم ہو کہ 

واجب ہے  تاکہ مانع برطرف ہونے کے بعد خود انجام دے ا ور اگر حیض یا نفاس  کرنا

تنگی وقت کے وقت الزم ہے خود اپنی سعی کو  توکی وجہ سے طواف سے معذور ہے

  انجام دے ۔  انجام دےا ور طواف کو اس کا نائب سعی کے بعد 

بعد طواف و ۔ اگر جانتا ہے کہ واجبات عید قربان کو انجام دینے کے ١٦مسئلہ

ینا  گا  عرفہ سے پہلے ا سکو انجام د ہو جائےطواف نساء سے معذور حج اور سعی 

وقوفین سے پہلے اسی طواف تواور اگر اس کا عذر طواف حج سے مانع ہے الزم ہے

طواف کہ حج پر اکتفاء کرے اور اپنی جگہ پر سعی اور طواف نساء کو انجام دے کیون

  ہیں ہے۔نساء سے سعی کی تاخیر کافی ن

۔اگر طواف نساء کو بال تعمد ترک کرے اور جب سمجھے کہ اس کو �١مسئلہ

کافی ہے ،جیسا کہ موثقہ میں  ظاہراً اگر طواف وداع کیا ہے  تو انجام نہیں دے سکتا 

خدا نے  کہ اگرصادق(علیہ السالم) سے ہے  حضرتمانند صحیحہ اسحاق بن عمار 

 اس حال میںمرد اپنے گھر کو توکیا ہوتاطواف وداع کے ذریعہ لوگوں پر احسان نہ 

سے مراد سنی بھائی ہیں ان لوگوں  ظاہراً اور ہوتی  اس پر حرام ہ بیوی واپس لوٹتا  ک

براین شیعہ معذور کی نسبت جس نے ال  بناجو طواف نساء کو واجب نہیں جانتے ہیں 

داع کیا طواف نساء کو فراموش کر دیا ہے اگر طواف وعلمی یا فراموشی کی وجہ سے 

  اولویت کے ساتھ کافی ہے۔ توہے

ا ور اس  ا ور پشت مقام ابراہیم طواف واجبطواف کرنے کی جگہ ۔ اگر١٨مسئلہ

طواف مستحب اور اس کی تو ان لوگوں کے لئے جو کی نماز کے لئے تنگ ہو جائے

جائز نہیں ہے ان جگہوں میں شرکت کریں جیسا کہ روایات میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں 

فرجہ  هللاقائم(عجل  حضرتصادق(علیہ السالم) سے ہےکہ : پہال عدل جو  حضرت

کا منادی اعالن کرے گا : اصحاب نافلہ حجر  آپالشریف) بر پا کریں گے یہ ہے کہ 
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فریضہ کے اختیار میں قرار دے دیں (حوزه  ن ابخانہ کعبہ کو صاح  طوافاالسود اور 

  علمیہ قم ، محمد صادقی)

  

 فہرست مطالب:

   )۵(مقدمہ

)     حج کیسے ١١)     ملک حج(٩(کاگھر  خدا  لوگوں اور)�(کے معنی حج 

  ) ١٨)       عبادت حرکت(١۵() اسالمی حکومت �١( کریں

)     �٢)   اسطاعت(٢٣(  )    عمره کے حوالہ سے چند مسائل١٩حج وعمره (

)        ٣١)   استطاعت اجتماعی کے ضمن میں استطاعت فردی (٢٩فردی واجتماعی(

  ٣٢۔٣١) ٣٢اقسام استطاعت(

   ��۔٣٢) ��)       عرفی مالی(٣۵)    علمی ،شرعی(٣٢استطاعت عقلی(

  ٦٣۔ �٦) ٦٣)استطاعت بدنی(�٦استطاعتمالی کے حوالے سے چند مسائل( 

)     پانچوں استطاعت کی ایک دوسرے سے نسبت:               ٦۵(استطاعت راہی 

)     استطاعت �١)     مالی بدنی کے ساتھ۔ راہی یا شرعی(٦٨مالی و شرعی(

  ) �٣جعلی(

)        اقسام حج و ٨٠)      مرده کی وصیت حج ونیابت(�۵نیابت حج(

عمره تمتع اور عمره  )      �٨)حج تمتع(�٨) حج کی تین قمسوں کا موازنہ(٨٣عمره(

  ٨٨۔ �٨) ٨٨مفرده(

۔  ٩٢)     حرم ٩٣)    حاضرین مسجدالحرام(٩٢حج تمتع کس پر واجب ہے(

١٠٣  

  انی کم )میقات١١٣)            میقات (١٠٨مناسک حج تمتع: احرام( 
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  ) وادی عقیق١١۵) مسجد شجره (�١١( کرمہ م مکہاحرام  : 

  �١١۔  ١٠٨لے سے چند مسائل جحفہ ۔ قرن المنازل ۔ یلملم اور اس حوا

   ١�۵۔  �١٢) محرمات احرام ١٣٨) تلبیہ (١٣٠) نیت (�١٢لباس احرام (

  ١۵٢۔  ��١"ال رفث و ال فسوق و ال جدال" تمام محرمات احرام کو شامل ہے 

  )١۵٣۔ شکار حیوان غیر دریائی (١

  ١۵٨۔  ١۵٣۔ حیوانات بدنی کا قتل کرنا ٢

  )١٦٠(۔ حرام کی گھاس کا اکھاڑنا ٣

  ١٦١۔  ١٦٠) ١٦٢۔ انسان کا انسان سے جدال کرنا (�

  )�١٦۔ اسلحہ ہمراه رکھنا (۵

  ۔ دانت اکھاڑنا٦

  )١٦۵۔ خون بدن سے نکالنا (�

  )١٦٦۔ بدن سے بال اکھاڑنا اور صاف کرنا (٨

  ١٦٨۔  �١٦) ١٦٨۔ نزدیکی کرنا (٩

  ۔  بدن ملنا١٠

  ١٦٩۔  ١٦٨۔ بوسہ لینا ١١

  ۔ عورت کو دیکھنا١٢

  )١�٠منی باہر نکالنا (۔ ١٣

  )١�١۔ عقد نکاح (�١
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  ۔ زینت کرنا١۵

  ��١۔  ��١) ��١۔ مردوں کا لباس اور عورت کا دستانہ (١٦

  )١٨٠اور نیم موزه پہننا (ہ م۔ مردوں کا چک�١

  ١٨٢۔  ١٨٠) ١٨٢۔ مردوں کا سر کو ڈھانپنا (١٨

  ۔ سر پانی میں ڈبونا١٩

  ١٨۵۔  �١٨) ١٨۵۔ عورتوں کا صورت چھپانا (٢٠

  )١٨٩۔ حالت سفر میں مردوں کا سائے میں آنا (٢١
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  ۔ ناخن کترنا١٢٢

  ١٩۵۔  ١٨٩) ١٩۵۔ خوشبو کا استعمال۔ بدبو سے ناک بند کرنا (٢٣

  )١٩٩۔ بدن پر تیل ملنا (�٢

  ٢٠٢۔  ١٩٩۔ روابط جنسی ١کفارات احرام:

  )�٢٠۔ جدال (٢

  نیچے جاناکے۔ متحرک سایے٣

  ۔ مردوں کا لباس پہننا�

  )٢٠٩سر چھپانا ( اک ۔ مرد ۵

  ۔ عطر استعمال کرنا٦

  ٢١٠۔  �٢٠) ٢١٠۔ ناخن کترنا (�

  )٢١١۔ سر مونڈنا (٨

  ۔ بدن کے بالوں کا زائل کرنا٩

  ۔ شکار کرنا١٠

  ۔ حرم کی گھاس کا اکھاڑنا١١

  ۔ دانت اکھاڑنا١٢

  ٢١۵۔  ٢١١تکرار کفاره 

  )٢١٨طواف (

  )٢٢٣حجر االسود (
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  �٢٢۔  ٢١٨) �٢٢سات چکر کیوں (

  ٢٢٨۔  ٢٢۵) : ٢٢٨۔ حالت طواف (٢) ٢٢٦۔ نیت (١) : ٢٢۵احکام طواف (

۔ ٣ ٢٣٠۔  ٢٢٩) ٢٣٠۔ حدث سے طہارت (٢) ٢٢٩۔ نجاستوں سے طہارت (١

  ) �٢٣۔ شرمگاه کا چھپانا (�) ٢٣٦ختنہ (

  ٢٣٨۔  ٢٣٦) ٢٣٨لباس طواف (

  ۔ دائیں طرف سے طواف کرو٣

  ٢�٣۔  ٢٣٨۔ حجر االسود سے حجر االسود تک �

  )��٢سات چکر لگاؤ ( ۔۵

  )٢۵٣میٹر کا فاصلہ بے دلیل ہے ( ١٣و  ٩۔ کعبہ سے ٦

  ) ٢٦٠۔ حجر اسماعیل مطاف میں داخل ہے (�

  �٢٦۔  ٢٦٠) �٢٦نماز طواف (

  )٢�٣وقت نماز طواف واجب (

  ��٢۔  ٢�٣) ��٢اصالت یا نیابت (

  �٢٨۔  ٢٨٣) �٢٨طواف اور نماز طواف کے حوالے سے چند مسائل (

  )٢٩۵تقصیر یا کچھ نہیں (حلق یا 

  ٣٠٨۔  ٢٩۵) ٣٠٨سعی و تقصیر کے فقہی احکام (

  ٣١٢۔  ٣٠٩) ٣١٢) اور اب حج (٣١٠) حج تمتع (٣٠٩طواف نساء (

  : صحرائے شناخت میں عارفانہ وقوف (ٹھہراؤ) عرفاتوقوف 
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۔ مشعر ۔ منی ۔ : شناخت ، باریک بینی ، آرزو  عرفات) ٣١٩ہے ( عرفاتیہاں پر 

  ٣٢٣۔  �٣١) ٣٢٣( عرفاتم وقوف ) احکا٣٢٠(

  انی ،کم ) مشعر الحرام کی حد ٣٣٠سے مشعر روانگی ( عرفات

  ) وقوف اختیاری اور وقوف اضطراری٣٣٦فقہ احکام مشعر (

  ٣�٠۔  ٣٣٠) ٣�٠و مشعر الحرام ( عرفات

  ٣۵٦۔  ٣�٣) ٣۵٦) واجبات منی (٣�٣منی : آرزو (

) آیات قربانی (ہدی) قربانی �٣٦() المیہ قربانی ٣٦٦قربانی : تین زاویوں سے (

  ٣٨۵۔  �٣٦) قربانی میسور ٣٨٢) قربانی کی شرعی راہیں (٣٦٨(

ان ۔ زمان ۔ واجبات قربانی اور قربانی واجب کے حوالے سے چند مسائل کم  

٣٨٦  

  �٠٢۔  ٣٩٦) �٠٢) خالصہ بحث (�٠٠) چند احتیاطیں (٣٩٦تقسیم قربانی (

  )��٠تقصیر ( ) حلق یا�٠٣کچھ باقی مانده مسائل (

  ��١۔  �٠٣) بقیہ اعمال حج ��١) بیتوتہ منی (�١٣بقیہ واجبات منی (

  �٢٠۔  ��١حبس و گرفتاری 

  �٣١۔ ��٣تقیہ 

  �٦١۔  ���متفرق مسائل 

 


