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 تکمیل یک تعلیم یا چاہیے کرنا حج کیااسے

 

 حج پر مردوں نے تعایل اہلل کہ ہے پڑھا يہ مںی عمران آل ۃسور سے نےجب مںی
 پاس اورمریے ہے سمیسرٹ آخری يہ اک تعلیم مریی مںی اورامریكا ، ہے کیا فرض
 يہ نے مںی اگر ہےکہ خدشہ جمھے کےباوجود اس ہںی بھی ڈالر امریكی اردوہز تقریبا

 اکالزتام اسالم وادلہ مریی کیونكہ ہویگ ناراض وادلہ تومریی کردی رصف مںی حج رقم
 ۔ کریت نہںی پسند کرنا

 ملے فرصت کويئ پھر یک پرجانے حج جمھے کہ نہںی علم يہ جمھے الوقت نفس اوریف
 حکومت سال پانچ مںی اورعنقریب ہے ديیت حکومت خرچہ اک متعلی مریی ، ملے نہ يا
 بن رقم اکیف کےیلے حج پاس مریے بار دورسی کہ نہںی علم جمھے ، کروناگ مالزمت یک

 ۔ نہںی کہ گي سکے
 اگڑی تومںی ہے جاتا آبھی مال پاس اگرمریے کہ ہے بھی يہ طرف اوردورسی

 مریی وقت ہوتے فوت کے وادل كہکیون ہوسکے مادلار وادلہ مریی کہ تا اگ خریدوں
 داروں رشتہ مریے کیونكہ یک تربیت مریی نے انہوں سے وقت تواس تھی برس تنی عمر
 ؟ تھا نہںی اچھا بھی کويئ مںی

 

 ہلل احلمد

 کے اوردين ، ہے اوررکن فرض ايک سے مںی اوراراکن ئض فرا کے اسالم دين حج
 رکھنےوالے استطاعت یک ادائیگي یک حج فریضہ ، ہے ستون ايک سے مںی ستونوں
 ہے جائز کرنا تردد مںی ادائیگي یک اس ہی اورنہ نہںی جائز کرین تاخری مںی حج کےیلے

 ۔
 وفرمانربداری اطاعت بھی یک کیس مںی ونافرماین معصیت یک وتعایل سبحانہ اوراہلل

 ۔ ہوسکیت نہںی
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 : ہے فرمان اک وتعایل سبحانہ اہلل
 فرض حج گھراک اس ہوں پاسکتے راہ طرف یک پرجواس گوںلو ان نے تعایل اوراہلل} 
 ۔ (79) عمران آل{  ہے پرواہ بے سے دنیا تمام تعایل تواہلل کفرکرے اورجوکويئ ، ہے کرديا

 : ہے فرمان اک وسلم علیہ اہلل صیل مکرم اورنیب
 ہعالو کے تعایل اہلل کہ دينا گواہی یک بات اس ، ہے پر چزيوں پانچ بیناد یک اسالم) 

 ، ہںی رسول کے تعایل اہلل وسلم علیہ اہلل صیل حممد اوریقینا ، نہںی برحق معبود کويئ
 یک اورحج ، رکھنا روزے کے املبارک اوررمضان ، ، کرنا ادا ۃزاک ، کرنا قائم اورنماز

 (.کرنا ادائیگي
 ، کریں کورایض وادلہ اپین مںی معصیت یک تعایل اہلل کہ جائزنہںی یلے کے آپ لھذا

 بھی يہ یلكن کریں سلوک حسن ساتھ کے وادلہ اپین آپ کہ ہے رضوری یلے کے آپ
 کرکے کوناراض تعایل جواہلل کیونكہ ، چاہیے ہونا کےعالوہ معصیت یک تعایل اہلل

 سے اس کوبھی اورلوگوں ہے ہوتا پرناراض اس تعایل اہلل ہے کرتا کورايض لوگوں
 ۔ ہے کرديتا ناراض

 . اعلم واہلل


