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مقروض ہوتے ہوئے حج کرنا چاہتا ہے
مںی ايک بینک اک مقروض ہوں  ،اورعمرہ کرنا چاہتاہوں  ،جمھے علم ہے کہ حج يا عمرہ
سے قبل جمھ پرقرض یک ادائيگي واجب ہے  ،توکيا آپ جمھے اس کے بارہ مںی کويئ
صحيح اسالیم طريقہ یک راہنمايئ کرسکتے ہںی ؟
احلمد ہلل
اول:
اگرتويہ قرض سودی ہے تويہ حرام اورکبریہ گناہوں مںی سے ايک کبریہ گناہ
اورسات ہالک کرنے وایل اشياء مںی سے ايک ہے  ،اسے توساری امتوں نے حرام قرارديا
ہے حیت کہ اغريق جوبتوں کے جپاری ہںی بھی اسے حرام قرارديتے ہںی ان مںی سے ايک
جس اکنام صولون ہے کہتا ہے:
مال توباجنھ مریغ یک طرح ہے لھذا درھم درھم کوجنم نہںی ديتا ۔
اورعیسائيوں کے عقيدہ مںی ہے کہ  :جب سود خور فوت ہوجائے تواسے کفن نہںی
ديا جائے اگ ۔
حیت کہ يھودی بھی سود کوحرام قرارديتے ہںی  ،اوراسالم نے تواسے اس طرح حرام
کيا ہے کہ کیس ايک کے یلے بھی اس کے حرام ہونے مںی شک یک کويئ جمال نہںی
چھوڑی ۔
اہلل سبحانہ وتعایل نے اس یک حرمت کے بارہ مںی فرمايا:
{حاالنکہ اہلل تعایل نے جتارت کوحالل اورسود حرام کيا ہے  ،جوشخص اپنے پاس
آيئ ہويئ اہلل تعایل یک نصيحت سن کررک گيا اس کے یلے وہ ہے جوگزرا اوراس اک
معاملہ اہلل کے سرپد ہے  ،اورجوپھر دوبارہ ( حرام یک طرف ) لوٹا وہ جہنیم ہے  ،ایسے
لوگ ہمیشہ ہی اس مںی رہںی گے } ابلقرة (  ) 572۔
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اورايک دورسے مقام پراہلل تعایل نےفرمايا:
{اے ايمان والو ! اہلل تعایل سے ڈرو اورجوسود بایق رہ گيا ہے اسے چھوڑ دو  ،اگرتم
سچ مچ ايمان والے ہو } ابلقرة (  ) 572۔
ابوجحيفہ ريض اہلل تعایل عنہ بيان کرتے ہںی کہ رسول اکرم صیل اہلل عليہ وسلم نے
خون اورکتے یک قيمت اورلونڈیک کمايئ سے منع فرمايا اورگودنے اورگدوانے وایل
اورسودکھانے اورکھالنے والے اورمصور پرلعنت فرمايئ ۔ صحيح خباری حديث نمرب (  ) 5252۔
اورعبداہلل بن مسعود ريض اہلل تعایل عنہما بيان کرتے ہںی کہ رسول اکرم صیل اہلل
عليہ وسلم نے سود کھانے اورکھالنے والے پرلعنت فرمايئ ۔ صحيح مسلم حديث نمرب ()2257۔
اورابوھريرہ ريض اہلل تعایل عنہ بيان کرتے ہںی کہ نیب صیل اہلل عليہ وسلم نے
فرمايا:
(سات ہالک کرنے وایل اشياء سے اجتناب کريں  ،صحابہ کرام نے عرض کيا اے
اہلل تعایل کےرسول صیل اہلل عليہ وسلم وہ کونیس اشياء ہںی  ،نیب صیل اہلل عليہ وسلم نے
فرمايا:
اہلل تعایل کے ساتھ رشک کرنا  ،اوراس نفس کوناحق قتل کرنا جسے اہلل تعایل نے
حرام کيا ہے  ،سود کھانا  ،اوريتيم اک مال کھانا  ،ميدان جنگ سے پیٹھ پھری کربھاگنا ،
پاکدامن اغفل مومن عورتوں پرتہمت لاگنا )
حديث نمرب (  ) 25۔

صحيح خباری حديث نمرب (  ) 5122صحيح مسلم

سمرہ بن جندب ريض اہلل تعایل عنہ بيان کرتے ہںی کہ رسول اکرم صیل اہلل عليہ
وسلم نے فرمايا:
مںی نے آج رات دوآدیم ديکھے وہ مریے پاس آئے اوروہ جمھے ارض مقدس یک
طرف لے گئے  ،ہم چلے اورايک خون یک نہر کے پاس آئے اس مںی ايک شخص تھا
اورکنارے پرايک شخص کھڑا تھا اس کے آگے پتھر رکھے تھے  ،وہ شخص جونہرمںی تھا
آيا اورباہرنکلنے یک کوشش یک تواس شخص نے اس کے منہ مںی پتھر دے مارا اوراسے
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وہںی واپس کرديا جہاں وہ تھا  ،توجب بھی وہ شخص باہر نکلنے یک کوشش کرتا وہ اس
کے منہ مںی پتھردے مارتا اوروہ اپین جگہ واپس چال جاتا  ،تومںی نے کہا يہ کيا ہے  ،وہ
کہنے لاگ وہ جے آپ نہرمںی ديکھ رہے ہںی وہ سودخور ہے ۔
 ) 2575۔

صحيح خباری حديث نمرب (

لھذا آپ پراس عمل سے توبہ کرین واجب ہے  ،یلکن اگريہ قرض قرضہ حسنہ ہے
اوراس مںی سود داخل نہںی توپھر اس مںی کويئ حرج نہںی ہے ۔
دوم:
اورحج کے متعلق يہ ہے کہ :جوشخص ہاتھ یک تنگي یک بنا پراپنے آپ پرخرچ کرنے
یک استطاعت نہ رکھتا ہو اس پرحج واجب نہںی ہوتا  ،یلکن ان دونوں مںی سے اویل
اوبہرت فريضہ حج یک ادائيگي ہے يا قرض یک ادائيگي ؟
اس مںی راجح يہ ہے کہ قرضہ یک ادائيگي اویل اوربہرت ہے اس یلے کہ مقروض کے
یلے حج کرنا الزم نہںی کيونکہ حج یک رشائط مںی استطاعت شامل ہے ۔
لھذا اگرآپ اک حج قرض کے ساتھ متعارض ہوتا ہے توآپ قرضہ یک ادائيیگ مقدم
کريں  ،یلکن اگراس مںی تعارض نہںی آتا مثال ادائيگي کے وقت مںی ابھی تاخری ہے يا
قرض خواہ اپنے قرض پرصرب کررہا ہے تواس حالت مںی حج اورعمرہ کرنے مںی کويئ
حرج نہںی ۔
شيخ االسالم ابن تيميہ رمحہ اہلل تعایل کہتے ہںی:
تنگ دست مقروض کواگرکويئ دورسا شخص حج کروائے تواس کے یلے حج کرنا
جائز ہے  ،اوراس مںی قرضہ کےحق اک ضياع نہںی ہواگ  ،ياتواس وجہ سے کہ وہ کمايئ
سے ہی اعجز ہے  ،اوريا قرض خواہ کے اغئب ہونے یک بنا پرکمايئ سے اسے ادائيگي
کرین ممکن نہںی ۔
ديکھںی  :جمموع الفتاوی الکربی (  ) 21 / 51۔
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اوريہ سب کچھ اس وقت ہے جب مکمل استطاعت ہو اوراگرآپ ايک سے زائد
لوگوں کے مقروض ہوں توقرض یک ادائيگي اک وقت آنے اورقرض خواہ کے مطابلہ
پرقرض یک ادائيگي کرنے کے ساتھ زاد راہ اورسواری اورسفر یک رضوريات بھی میرس
ہوں اوراپنے اہل وعيال يا پھرجن اک آپ پرخرچہ واجب ہے اس کے انتظام کرنے کےبعد
ہواگ ۔
وہ اس طرح کہ آپ اہل وعيال کےیلے رضوريات زندگي مہيا کرکے جائںی ،
اوراگرآپ ایسانہںی کرينگے توآپ گنہاگر ہںی اوراہلل تعایل نے آپ کے ذمہ جن یک ديکھ
بھال لاگيئ ہے آپ نے اسے ضائع کرديا ہے ۔
خيثمة رمحہ اہلل تعایل بيان کرتے ہںی کہ ہم عبداہلل بن عمرو ريض اہلل تعایل کے
پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے پاس ان اک وکيل اورخازن آيا تووہ کہنے لگے  :کيا تونے
غالموں کوان یک غذا مہيا کردی ہے ؟ اس نے جواب ديا نہںی  ،نیب صیل اہلل عليہ وسلم
نے فرمايا:
بندے کے یلے اتنا ہی گناہ اکیف ہے کہ جن اک خرچہ اس کے ذمہ ہے اس اک خرچہ
بند کردے ۔ صحيح مسلم حديث نمرب (  ) 551۔
اورابن عمرريض اہلل تعایل عنہما سے مروی ہے کہ رسول اکرم صیل اہلل عليہ وسلم
نے فرمايا:
(مسلمان کے کے یلےاتنا ہی گناہ اکیف ہے کہ وہ جسے خرچہ ديتا تھا اسے ضائع
کردے) سنن ابوداود حديث نمرب (  ) 2155۔
واہلل اعلم.
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