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 عمل کونسا سے مںی ادائيگي یک قرض کے وادل اور حج فریضہ
 چاہيے کرنا پہلے

 

 

 مطابلہ اک جس کرنا ادائیگي یک قرض کے وادل يا ہوگي مقدم ادائیگي یک حج فريضہ کیا
 ؟ ہے جارہا کیا بھی

 

 ہلل احلمد

 سامنے کے تعایل اہلل رمحہ عثیمنی صالح بن حممد الشیخ ۃفضیل سوال باال مندرجہ نے ہم
 : تھا جواب اک توان کیا پیش

 اوراہلل ، ہے رب واال پانلے اک جہانوں جوسب ہںی ہی یلے کے تعایل اہلل تعريفات سب
 اورقیامت کرام صحابہ کے اوران آل یک اوران وسلم علیہ اہلل صیل حممد نیب ہمارے تعایل
 ۔ فرمائے نازل رمحتںی پراپین والوں کرنے وپریوی اتباع یک ان تک

 : بعد اما

 یلکن ، نہںی ذمہ کے ان اتارنا قرضہ اک وادل کہ یلے اس اگ جائے کیا کومقدم حج فريضہ
 واجب کرنا ادائیگي یک قرض سے مںی اس ہے چھوڑا ترکہ مںی وراثت نے کےوادل اگراس

 ۔ ہے سرپد کے تعایل اہلل معاملہ اک تواس چھوڑا نہںی ترکہ نے اس اوراگر ، ہے
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 کیا حاصل قرضہ سے لوگوں نے وادل کے اس جب کہ چاہیے ہوجانا کوخوش بیٹے یلکن
 لھذا ، اگ کرے ادائیگي تعایل اہلل سے جانب یک تواس تھا بھی ارادہ اک ادائیگي یک اوراس

 اس ، ہواگ کواکیف والے دينے جوقرض اگ کرے برداشت اسے سے جانب یک اس تعایل اہلل
 ۔ ڈالے نہ پربوجھ ضمری اپنے اوروہ چاہیے ہونا نہںی پریشان اسے یلے

 مںی اس کہ یلے اس ، ہے واجب کرنا ادائیگي یک حج پرفريضہ اس ہےکہ يہ خالصہ
 . ۔ ہے ہوچیک پیدا اورطاقت استطاعت یک کرنے حج


