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 ہواگ کیا حکم اک کےحج اس اب کیا اکوعدہ کرنے ادا اکقرض دوست

 

 

 بنیاد یک فائدہ سے بینک ايک نے مںی قبل سے ہونے پریا پرعمل تعلیمات اسالیم
 پرمعاھدہ طور قطیع نے وستد اورمریے کیا حاصل قرض یلے کے دوست ايک پراپنے

 چاہتا کرنا حج ساتھ کے وادلہ مںی اب اگ، کرے ادائیگي یک قرض اس خود وہ کہ تھا کیا
 يہ)  رکھتا نہںی سکت یک اداکرنے قرض وہ قبل سے حج کہ ہے يہ معاملہ یلكن ، ہوں
 ( ہے سے نام مریے قرضہ کہ رکھںی مںی علم

 ؟ ہواگ راندازاث پریہ ادائیگي یک حج فریضہ مریے توکیا

 

 ہلل احلمد

 یک کرنے اکالزتام کواسالم آپ نے جس ہے شکراورتعریف اک وتعایل سبحانہ اہلل
 بھی پرکچھ ہونے صحیح کے حج کے آپ وہ ہے ذکرکیا جوکچھ نے آپ ، نوازا سے توفیق

 کے ادائیگي یک حج ہوتوآپ استطاعت يقیین پاس کے آپ جب لھذا ، ہوتا نہںی اثرانداز
 ۔ جائںی یلے

 تک اہلل اوربیت ، چاہیے ہونا ابلدن صحیح اسے:  کہ ہے يہ استطاعت یلے کے حج
 کرنے ادا کرايہ ہویا مالک جانوراک يا اگڑي يا جہاز ہوايئ مثال مواصالت کےیلے پہنچنے

 کے جانے آنے ساتھ کےساتھ اوراس ، ہے پرمنحرص حاالت کے اس يہ ، ہو استطاعت یک
 چاہیے زائدہونا سے خرچہ گھریلو اس کچھ سب يہ ہویلكن رکھتا بھی راہ زاد یلے

 اس ہے ذمہ کے ان اکخرچہ جن يا ہواگ خرچ گھرمںی کے اس تک آنے واپس سے جوحج
 ۔ ہو زائد سے

 ۔ ( 03/ 11)  واالفتاء العلمیة للبحوث ادلائمة اللجنة فتاوی:  ديكھںی
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 یک دوست اپنے مںی اکم حرام ہاں کے تعایل اہلل آپ کہ ہے رضوری یلے کے اورآپ
 : ہے فرمان اک وتعایل سبحانہ اہلل کیونكہ ، کریں پرتوبہ کرنے معاونت

 ۔{  کرو نہ تعاون اک دورسے ايک مںی کےاکموں اورزیادیت برايئ اورتم}
 بھی یک حكم کے مسئلہ اس کےسامنے دوست اپنے آپ ساتھ کےساتھ اوراس

 توبہ سے اوراس کرے کونہ ماک اس آئندہ وہ کہ کریں نصیحت اوراسے کریں وضاحت
 ۔ کرلے

 عطا توفیق یک کرنے والےاکم مندی اوررضا حمبوب کواپنے اورآپ ہمںی تعایل اہلل
 ۔ فرمائے نزول اک رمحتوں پراپین وسلم علیہ اہلل صیل حممد نیب اورہمارے فرمائے

 . اعلم واہلل


