
 

 

  استعمال کا کارڈ کریڈٹ
 ہللا رسول علی والسالم والصلوۃ الحمدہلل

  میں بارے کے مسئلہ اس مت ین شرع ومفتیان   دین علمائے ہیں فرماتے کیا االستفتاء:
 کیا حکم کا استعمال کے اس کہ  ہے یہ سوال دوسرا اور کیسا؟ وانابن کارڈ کریڈٹ کہ
 سود میں اگر ہوں کرسکتا ادا رقم کے حج ذریعے کے کارڈ کریڈٹ میں کیا تو ہے

 ؟ کردوں بھی ادا اسے ہی قبل سے لگنے
 انگلینڈ -لیسٹر فرام افضل:سائل

 الرحیم الرحمن ہللا بسم
 والصواب الَحق ھدایۃَ  اللھم الَوھاب الَمل ک   ب َعون   الجواب

 ہو مصمم عزم کا والے بنوانے جب ہے جائز میں صورت اس  بنوانا کارڈ کریڈٹ
 پر اس گااور دے لوٹا رقم ہوئی لی قرض ہی اندر کے  مدت مقررہ وہ کہ

 تو ہو بھی عمل سے سختی کا اس پر اس اور  گا دے لگنے نہیں (Interestسود)
 تفقا کما۔ ہے جائز کرنا استعمال کو راس او بنوانا کارڈ کریڈٹ ساتھ کے شرائط ان

 کرسکتے ادا بھی رقم کی پیکیج کے حج ذریعے کے س ا آپ اور علیہ اندیا علماء  
  ۔ ہیں

بحث اعتراض ایک  میں بارے کے بنوانے کارڈ کریڈٹ   بنواتے کارڈ کریڈٹ آیاکہ زیر 
 تاخیر میں ادائیگی کی رقم اگر کہ ہے پڑتا ناکر معاہدہ یہ سے بینک  کو صارف وقت
 دستخط پر معاہدہ سودی استو گا کروں ادا (Interest)سود بطور رقم اضافی تو ہوئی
 ۔واہ جائز نا شرعابنوانا کارڈ کریڈٹ سے وجہ کی کرنے
 کریڈٹ صاٖرف اگروہ(1۔) ہیں دوصورتیں کی شرط ایسی کی  کارڈ کریڈٹ میں اصل
 د)سود(زائ کوئی اسے تو کردے واپس میں مدت مقررہ  رقم ہوئی لی ذریعے کے کارڈ
 زیادہ سے مدت  مقررہ میں ادائیگی کی رقم نے اس اگر (2۔) گی پڑی دینی نہیں رقم

 گا۔ دے رقم)سود( اضافی ساتھ کے رقم اصل تو کی تاخیر
 کرنے عمل پر صورت پہلی کی شرط اس عزم کا والے بنوانے کارڈ کریڈٹ جب تو  
 ہی ہوئے کرتے قبول کو صورت پہلی وہ  تو ہے بھی عامل پر اس راو  ہے کا

 پہلی معاہدہ کا اس میں صورت اس تو ہے  جائز بالکل کہ جو  ہے کررہا دستخط
 لفظی محض  وجہ کی ہونے عزم خالف   صورت دوسری اور ہے ساتھ کے  صورت
 پر  مفار  سے نیت کی عمل پر صورت پہلی لیے کے بنوانے کارڈ کریڈٹ ہے۔لہذا
 ہے۔ جائز کرنا دستخط

َوَجلَّ  اَْعلَم َوَرس ْول ہ   اَْعلَم   تَعَاٰلی َوہللا    َوَسلَّم َوٰال ہٖ  َعلَْیہ   تَعَاٰلی ّللٰا   َصلَّی وَ  َعزَّ
 قادری ضیاء قاسم محمد الحسن ابو کتبہ

  



 

 

USING A CREDIT CARD 

  ہللا رسول علی والسالم والصلوة ہلل الحمد 
QUESTION:  

What do the scholars of the Din and muftis of the Sacred Law state regarding the 

following issue, that how is to have a credit card made? Also, what is the ruling 

regarding using it and can one pay for Hajj via a credit card as long as one pays 

back the amount before any interest is applied? 

Questioner: Afzal from Leicester, England 

ANSWER: 

 الرحیم الرحمن ہللا بسم
 والصواب الَحق ھدایۃَ  اللھم الَوھاب الَمِلکِ  بِعَونِ  الجواب

It is permissible to have a credit card made when the one whom it is for has a firm intention 

that he will actually pay back any debt within the specified time frame, he does not allow 

any interest to be applied on it, and he acts upon this with firmness. In such case, it is 

permissible to have a credit card made and use alongside the aforementioned conditions 

regarding interest, just like the scholars of India have agreed upon, and one can also pay 

for Hajj via this method. 

An objection did come up regarding credit cards, that at the time of signing up, the person 

whom the card is for has to agree that if he delays any payment, then he will also have to 

pay interest.  Therefore, due to agreeing to pay interest, this had been regarded as 

impermissible in terms of sharī’ah. 

However, in reality on such said condition, there are 2 cases of having a credit card made: 

1. If someone pays back the debt within the specified time frame, then he will not be 

required to pay any interest. 

2. If someone delays paying back the debt, meaning he pays it back after the specified 

time frame, then he will be required to pay interest as well as the original debt. 

So, when it is the intention of such a person to act upon the first case, and he actually acts 

upon it, then he is signing having agreed to the first case, which is totally permissible. So 

in this case, his main agreement is to the first case, and the second case is just in terms 

of words as a formality due to it not being his intention. Therefore, it is permissible for the 

one having a credit card made to sign the form with the intention of acting upon the first 

case. 

                                                                                                                                         وسلم لہوآ علیہ ہللا صلی اعلم ورسولہ اعلم تعالی وہللا

 قادری ضیاء قاسم محمد الحسن ابو کتبہ

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri 

Translated by Haider Ali 


