پر�ائز ابنڈیک رقم ےسرغیبیک دم�درکنا

سوال��:ایکنہبےکوشہراکاتناق�لوہاکچےہ�،ا�نوکاپےنوشہرےک
�اکا�ؤنٹ ےسھچک رپ�ائز ابنڈ�ز ا�و�ررئیش�ز ےلمںیہ�،ھچک رپ�ائز ابنڈ�ز رپ
�اناع�میھب الکن ےہ� ،وج ا�ن ےکوشہرےنںیہن ایل اھت� ،ا�ب ا�نیک ویب�یاک
خای�ل ےہہک ہی اناعمی ہسیپ ےلرکیسک رغیبیک دم�درک �دی اجئے ا�و�ر
گو�رمنٹنوک ہسیپ ہن اجئے�۔ایک ا�ناک ایاسرکنا اجئز وہگا�؟ایک ا�ن ےک
شوہریکتیکلموہنےیک جوہےسا�نےکےیلابعثذع�ا�بوتہنوہگا
رئیشز
�ا�و�ررئیش�ز ےک اب�ر�ے ںیمیھب ئاتبںیہک و�ہ ا�ساکایکرکیں�؟ایک �
کا اک�ر�وبا�راجئز ےہ�۔
ج�واب� :رئیش�ز ےکاک�ر�وبا�ر ےک اجئز وہنےےک ےیلدنم�رجہ ذیل
شر�ائطاکاحل�ظرض�و�ر�یےہ۔
�1۔جسینپمکےکرئیش�زیکرخیدو �رفوختاکا�ر�ا�د�ہوہا�سینپمکاکاک�ر�وبا�ر
حال�ل وہ�۔
�۲۔�ا�سینپمک ےکلک اثاثے ایس�ل�()�Liquid Assetsنہ وہ�ں
لبہکھچکدمجنم اثاثے�(�)�Fixed Assetsوجو�د ںیمآچےک وہ�ں�۔
�۳۔مکینپاکلکاک�ر�وبا�روتالح�ل وہنکیلاقنونیوبجم�ریو�ںےکشیپرظن
�و�ہینپمکھچکوس�د�ی نیل دینرکتی وہوتاسلانہ اجال�س اع�م�()�AGM
مںی ا�س وس�د�ی نیل دین ےکالخ�فآ�و�ا�ز اٹاھئی اجئے ا�و�ر ا�س رپدع�م
�رضا دنم�یاک اظاہ�رایک اجئے�۔
�۴۔جبانمفعمیسقتوہوتآمد�نےکوگشو�ا�ر�ےےکذ�ریےعوس�د�ی
لنیدینےساحصلوہنےو�الےہصحوکولعم�مرککےاپےنانمفعںیم
دصہرک�دیا اجئے�۔
سے اتان دصیفہصحریغبوث�ا�بیک تین ےس ق
گ �ارمذکو�ر�ہ اختو�ن ےکوشہرےندنم�رجہ ابلا رش�ائط ےکاستھرئیش�ز
خرید�ےےھتوتا�ناک اتسامع�لاختو�نےکےیلاجئزےہسجیک
صو�ر�تہیےہہکا�نرئیش�زوکام�رکٹیںیم �رفوخترکےکاحصلدش�ہ
�رقموکوشہرےکامت�م و�رثا�ء ےک د�رمای�نمیسقترک�ے�۔
پر�ائزابنڈیکرخیدوفر�وختوس�دا�و�رامق�ررپلمتشموہنےیکوجہےس
جائزںیہن ۔ ذہل�ااگریسک ےن اللعیم ںیمرخیدایلوت ا�سیک اصل رقم الح�ل
ہے ا�و�ر اناع�م ےک ان�م رپ ےنلم و�الی رقم وس�د وہنےیک وجہ ےسرح�ا�م

ہے ا�و�ر ا�ساک دصقہرکنا و�اجب ےہ�۔ ا�س ضواحت ےک دعبوص�ر�ت
سموئلہاکمکحہیےہہکرپ�ائزابنڈا�و�را�سرپےنلمو�الیاناعمیرقمد� نوو�ں
یبکن ےس صوو�لرکلی ئاجںی� ،ا�س ےک دعب اصل رقم رتکے ںیم اشمل
کرکےرشعیو�رثا�ءںیممیسقتیکاجئےا�و�راناعمیرقمالبنتیوث�ا�برغبا�ء
مںیمیسقتیک اجئے�۔

غلسِ تىم ےك قوتڑپك�ےىچنىق ےساكٹےناكمكح

سوال�:ایکلسغِتىمےکےیلتیمےکڑپک�و�ںوکیقیچنےساکٹانو�اجب
یا رف�ض ےہ��،رنہامئى رفمائںى�؟
ج�واب�:تىموكلسغدیےتوقتتىمےكمسجںیمومجو�دامت�مڑپك�و�ں
كوىچنىق ےساكٹان �رفض اى و�اجبںىہن� سم۔ون�ن رطیہق ہی ےہہكلسغ
وماکڑپ�ا�ڈ�ا�لرکتیم ےکڑپک�ے
�دىےت وقترتس�و�الے ےصح ںیموکئی ٹ
�اتا�ر�دىےجائںی�،رکتہ،نبای�ن وغری�ہ نجڑپک�و�ںاک اتا�رنا لکشم وہ� ،ا�ن
کوىقىچنےسكا�ٹركىاچا�کرککےجمسےساتا�ر�دیااجئےا�و�را�سےک
بدعلسغ دیا اجئے�۔

أ
وتســر عورتــه خبرقــة؛ لن حرمــة النظــر إ�ىل العــورة ابقيــة بعــد المــوت

قــال النــي -صــى هللا عليــه وســلم« :-ال تنظــروا إ�ىل خفــذ يح وال ميــت»
أ
أ
ولهــذا ال يباح للجنيب غســل الجنبية دل عليه ما روي نع عائشــة
أ
أ
آ
�هنــا قالــت كــر عظــم الميــت ككــره وهــو يح ليعلــم �ن الديم

حمــرم حيا وميتــا وحرمة النظــر إ�ىل العورة نم ابب االحرتام(بدائع
الصنائع)۳۰۰/۱،

وتســر عورتــه خبرقــة نم الــرة إ�ىل الركبــة ،كــذا يف حميــط الرسخــي،
وهــو الصحيح(الفتــاوى الهندية)۱۵۸/۱،

أ
(قولــه وجيــرد نم ثيابــه) ليمكهنــم التنظيــف لن المقصــود نم
أ
الغســل هــو التطهــر ال حيصــل مــع ثيابــه لن الثــوب مــى تنجــس
ابلغســالة تنجــس بــه بدنــه اثنيــا بنجاســة الثــوب فــا يفيــد الغســل

فيجــب التجريــد كــذا يف العناية(حاشــية انب عابدني)۱۹۵/۲،

ک�زٰو�ۃ دیےنیک وجہ ےسوخنت�ا�ہ ںیم اضافہ ہنرکنا

سوال�:کای رفماتےںیہ ایتفم�نرک�ا�م ا�سےلئسم ےک اب�ر�ے ںیمہک ںیم

�ایکینپمکںیمالم�زمترکتاوہ�ںا�و�رقحتسم کزٰو�ۃیھبوہ�ں�۔ینپمکاکاملک

مہںیوخنت�اہںییھبدیاتےہا�و�راپین کزٰو�ۃیکرقمیھبدحیلع�ہدیاتےہ�،وجہک
نتوخ�ا�ہ ےک الع�و�ہ ےہ�،نکیل امہ�ر�یوخنت�ا�ہ اس�ل وپ�ر�ے وہنے رپ ھڑباتا
ہنںیےہا�و�ربجمہوخنت�ا�ہ ھڑبانےاکاطملہبرکتےںیہ�،وتآگےےس
ٰوۃیھبوت دیات وہ�ںوت ا�بوخنت�ا�ہ ھڑبانےیکایک
ہکےتںیہہک ںیمںیہمت کز �
ضر�و�ر�ت ےہ�۔ایک رشعًا ایاسرکنا کیھٹ ےہہک کزٰو�ۃیک رقم دیےنیک وجہ
سےوخنت�اہںیںیہن ھڑبائی ئاجںی�؟
ج�واب�:ای�درہےہک کزٰو�ۃیسکلمعےکاعم�وضےےکوط�ررپدیےنےس
ک�زٰو�ۃا�د�اہنوہگی�۔ذہل�اینپمکےکاملکرپال�ز�مےہہکاگراپےننیقحتسم
ک�زٰو�ۃ الم�زمنییک دم�د کزٰو�ۃیک رقم ےسرکنا اچہےوت ا�س ےکاسح�بوک
مکینپیکوخنت�ا�ہےسابللکدج�ارکےھ�۔ا�سےکدعبوخنت�ا�ہ ھڑبانےےس
ہکارینپمکےکاقنو�نا�و�راعمہد�ےںیمہیاب�ت
تمقلعلیصفتہیےہ گ
شاملوہہکاس�لوپ�ر�اوہنےرپالم�ز�میکوخنت�ا�ہںیماضافہایکاجئےاگ
توا�سوص�ر�تںیمرص�ف کزٰو�ۃد�ےرکوخنت�ا�ہہن ھڑباناالم�ز�مےک
ساتھزیا�دتی ےہ ا�و�ر ا�س ںیم اعمہد�ےیک الخ�ف و� �رز�ی ےہ� ،ا�س
لےیینپمک ےک املک رپ ال�ز�م ےہہک و�ہ اعمہد�ے ےکتحت الم�ز�میکوخنت�ا�ہ
مںی اسلانہ اضافہرک�ے ۔نکیلاگراعمہد�ے ںیم ہی اب�ت اشمل ہن وہ
تورھپاسلانہوخنت�ا�ہ ھڑبانا املک رپ ال�ز�مںیہن�۔ ابلہت د� نوو�ں وص�رتو�ں
مںی الم�ز�م ےکقحتسم وہنےیک انب رپ ا�س ےک استھاعت�و�ناک اعممہلاج�ر�ی
�رھکان اچہےی�۔
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جمس ےكوتسم�ر اعاض�ء رپ د�مركنا

سوال� :كھچ ا�ذكا�ر�ا�و�ر�دعائںى ڑپ�ھرك د�مىك اجتى ںىہ��،ا�و�ركھچ دعائںى
ہاتھ كرھرك�،ىا اہتھرىھپرك د�مىك اجتى ںىہ�،ثمالجمس ےكىسك ےصح ںىم
كتفىلوہ�،تووہا�ںاہتھركھركد�مرك�دىااجتاہے�۔تواىكاگررش�ماگ�ہ
رطوق�ںںىمےسىسكرطىےقپر
مںىوكئىامىب�ر�ىاىفىلكتوہتواىك�ا�ن ى

�د�ماىك اجكساتہے�؟كاى ا�س رط�حركنا د�رست ےہ�؟
ج�واب�:یسکیھباجزئدصقمےکےیلرق�ٓا�نرکیمیکٓایا�تا�و�ر
�احا�دیث ےسوقنم�ل دعا�ؤ�ں ا�و�رربتم�کاملک�ت ےک ذ�ریےع �دم� ج،اھ�ڑ
پوھنکا�و�روعتیذ�ا�ترکانرشعًادنچرش�ائطےکاستھاجزئ ےہ�۔
�۱۔وعتیذرق�ٓانیٓایا�ت،احا�دیثِابم�رکہیکدعا�ٔو�ںای�ایےساملک�ترپلمتشم
ہو�ںنجےکاعمنیھجمسںیمٓاکسےتوہ�ںا�و�را�ناکوہفم�مرشیتعےک
ماطبق وہ ۔
�۲۔ىہرعبى زبا�ن ںىم وہ�ں�،نزىایےساملک�ت ڑپ ےھ ایےھکل ہن اجںیئ وج
غطلاقعئدرپدلالترکتےںیہ�۔
�۳۔�ا�ن ےک ذ�ریےعیسکوکفیلکت دیان وصقم�د ہن وہ ۔
�۴۔�ا�نوکؤمرثیقیقحہناھجمساجےئہکلبؤمثریقیقحرص�فالہلیکذ�ا�توکاھجمس
جاےئ ا�نرش�اطئاکاحلظرھکےتوہئےیسکیھباجئزدصقمےکےیلاھج�ڑ
پوھکنا�و�روعتیذرکنااجزئےہ۔
�آ�دمیونسم�ن دعائںی ڑپ�ھرکمسج رپ وھپنک ام�ر�ے�،یا�اپےن اہتوھ�ں
پر وھپنکرک اہتوھ�ںوکمسج رپلم ےل�،ىہبس اجئز ےہ�۔�اىك ر�و�اىت
مںىآتاہےكہرضح�تامثع�ننبابیالاع�صیفقثرضىالہلہنعےنرسو�لالہل
صیلالہلہیلعوسملےسرع�ضایکبجےسو�ہاملسم�نوہئےہںى�،توا�نوك
�اپےن دب�ن ںیم د�ر�دحموس�س وہتاہے�،توٓا�پیلص الہلہیلعوسمل ےنرفمایا�:
�”تماپاناہتھد�ر�دیکہگجرپرکوھا�و�رتنیاب�رمسبالهلوہک،ا�سےکدعب
سا�تاب�ر أ�عوذ ابهلل وقدرته نم رش ما أ�جد أو�حاذر کوہ�،ینعیںیمالہل
تاعلىىك انپ�ہ امگنات وہ�ں ا�س رب�ائی ےسسجوك ںىم اپتا وہ�ں��،ا�و�رآئدن�ہ
ہونے و�الےرطخ�ے ےس�الہلىك انپ�ہ امگناتہو�ں ۔
لذہ�اصو�ر�ِتوئسملہںىمىسكصخشوكجمسںىمىسكىھبہگجالثم
رم،پٹى��،ر�ا�ن�،ىاشر�ماگ�ہوغرى�ہںىموكئىامىب�ر�ى�،ىافىلكتوہتودعائںى
ك �
ىا�ا�ذكا�ر وغرى�ہ ڑپ�ھرك�ا�س د�ر�دىك ہگج رپ د�ماىك اجكساتہے�۔برشىطہكرش�م
گا�ہرپا�زوخ�دد�مرك�ےكىسد�وسر�ےكىرش�ماگ�ہرپاہتھركھرك�د�مركنا�،ىا
�اپىن رش�ماگ�ہ رپىسك د�وسر�ے ےس د�مرك�و�اناجائزںىہن�۔
أ
آ أ أ
وال بــ�س ابلمعــاذات إ�ذا كتــب فهيــا القــر�ن �و �مســاء هللا تعــاىل ويقــال

رقــاه الــرايق رقيــا ورقيــة إ�ذا عــوذه ونفــث يف عوذتــه قالــوا و إ�منــا تكــره

العــوذة إ�ذا اكنــت لغــر لســان العــرب وال يــدري مــا هــو ولعلــه يدخله حسر
آ أ
أ
أ
أ
�و كفــر �و غــر ذلــك و�مــا مــا اكن نم القــر�ن �و يشء نم الدعــوات فــا
أ
بــ�س به) حاشــية انب عابدني ()۳۶۳/۶
أ
أ
وقــد �مجــع العلمــاء ىلع جــواز الــرىق عنــد اجتماع ثالثــة رشوط � :ن يكــون
أ أ
أ
بــالم هللا تعــاىل �و ب�مسائــه وصفاتــه  ،وابللســان العــريب �و مبــا يعــرف
أ
أ
معنــاه نم غــره  ،و�ن يعتقــد �ن الرقيــة ال تــؤرث بذاهتــا بــل بــذات هللا
أ
تعــاىل .واختلفــوا يف كوهنــا رشطــا  ،والــراحج �نه ال بــد نم اعتبــار الرشوط

المذكــورة (.فتح الباري)۱۹۵/۱۰،
أ
أ
نع عثمان نب �يب العــاص الثقــي� ،نــه شــا إ�ىل رســول هللا صــى هللا عليــه
أ
وســلم وجعــا جيــده يف جســده منــذ �ســلم فقــال لــه رســول هللا صــى هللا
أ
عليــه وســلم« :ضــع يدك ىلع الــذي ت�مل نم جســدك ،وقل ابمس هللا ثالاث،
أ
أ
أ
وقــل ســبع مــرات �عــوذ ابهلل وقدرتــه نم رش مــا �جــد و�حــاذر»( حصيــح
مسلم)۱۷۲۸ /۴،

أ
نع عائشــة ،قالــت« :اكن رســول هللا صــى هللا عليه وســلم إ�ذا مرض �حد
أ
نم �هلــه نفــث عليــه ابلمعــوذات ،فلمــا مــرض مرضــه الــذي مــات فيــه،
أ
أ
أ
أ
جعلــت �نفــث عليــه و�مســحه بيــد نفســه؛ لهنــا اكنــت �عظــم ربكــة نم
أ
يــدي» ويف رواية حيــى نب �ويب :مبعوذات(.حصيح مســلم)٤٠٣/١٤،
أ
نع عائشــة ريض هللا عهنــا �ن النــي صــى هللا عليه وســلم ،اكن ينفث ىلع
أ
نفســه يف المــرض الــذي مــات فيــه ابلمعــوذات ،فلمــا ثقــل كنــت �نفــث
أ
أ
عنــه هبــن ،و�مســح بيــد نفســه لربكهتا.فســ�لت الزهــري :كيــف ينفــث؟

قــال :اكن ينفــث ىلع يديــه ثــم ميســح هبمــا وجهه(.معــدة القــاري رشح

حصيــح البخاري)۲۶۲/۲،۱
أ
أ
آ
واحلديــث الخــر «نم علــق متيمــة فــا �تــم هللا لــه» لهنــم يعتقــدون
أ
أ
أ
�نــه متــام الــدواء والشــفاء ،بــل جعلوهــا رشاكء لهنــم �رادوا هبــا دفــع
أ
المقــادري المكتوبــة علهيــم وطلبــوا دفــع الذى نم غــر هللا تعــاىل الــذي
آ أ
أ
هــو دافعــه اه ـ ط ويف المجتــى :اختلــف يف االستشــفاء ابلقــر�ن بــ�ن يقــر�
أ
أ
أ
ىلع المريــض �و الملــدوغ الفاحتــة� ،و يكتــب يف ورق ويعلــق عليــه �و يف
أ
طســت ويغســل ويســى .ونع «النيب -صىل هللا عليه وســلم� -نه اكن يعوذ

نفســه» قــال -ريض هللا عنه :-وىلع اجلواز معل النــاس اليوم ،وبه وردت
آ
الاثر(حاشــية انب عابدني)۳۶۴/۶،

ساف�ر�شركنےپر اجر�ت انىل

سوال��:اىكصخشد� سور�ےصخشوكڈىنىك�اىكاىكىنپمكںىماپےناقلعت�ت
كى اىنب�د رپافس�ر�شرككےمال�زمت لدو�ا�رہاہے�،ىلنك رش�ط ہى ركھ رہاہے
كہافس�ر�شرپالم�زمت لدو�انےےكبدعمال�زمتركنے�و�الاصخشرہما�ہ
�اپىنوخنت�ا�ہ ںىم ےسھچكرقم اسے د�ےگا�،الثماگروخنت�ا�ہ زہ�ا�ر ڈ�الر ےہتو
�ا�سںىمےس�اىكوسىا�د�وسوڈ�الرافس�ر�شركنے�و�الےكو�دىانہو�ں
گے�،توكاىساف�ر�شركنےو�الےصخشاكمال�زمتركنےو�الےصخشىك
نتوخ�ا�ہ ںىم ےس اجر�تاك اطملہبركناجائزہے�؟
ج�واب�:یسک اجئزاک�م ےک ےیل افس�ر�شرکنا ابعث اجر وثو�ا�ب
ہے�،نکیل افس�ر�ش ےک دبلےمںییسکمسقىك اجر�تاكماطلہبركناجائز
ہنںى�۔ذہل�امذكو�ر�ہوص�ر�ت ںیم افس�ر�شركنےو�الےشصخاكساف�ر�ش
كركےمال�زمت لدو�انےپركىسمسقىكاجر�تاكاطملہبركنااجئزںىہن�۔یہ
�رشو�ت ےکمکح ںیم د�اخل وہنےیک وجہ ےس ا�ساک انیل دیان رح�ا�م ےہ�۔
النــه مل ينقــل تقومــه ،وتقــوم المنافــع بغــر القيــاس مفــا مل ينقــل
الجيــوز القــول بتقومــه وايضــا فالتعــب يف الشــفاعة واليعطــون

االجــر علهيــا نم حيث انــه معل فيه مشــقة بــل نم حيث اهنا مؤرثة

ابلوجاهــة والوجاهــة وصــف غــر متقــوم جفعلــوا اخــذ االجــر علهيــا
رشــوة وحستا(.امــداد الفتاوى جديد)۲۹۸/۷،
أ
الجارة
مهنــا �ن تكــون المنفعــة مقصــودة يعتــاد اســتيفاؤها بعقد إ
أ
وجيــري هبــا التعامــل بــن النــاس؛ لنــه عقــد رشع خبــاف القيــاس

حلاجــة النــاس وال حاجــة فيما ال تعامــل فيــه للنــاس فــا جيــوز
أ
أ
اســتئجار الجشــار لتجفيــف الثيــاب علهيــا واالســتظالل هبا؛ لن

هــذه منفعة غــر مقصودة نم الشــجر (بدائــع الصنائع)۱۹۲/۴،
أ
اثنيــا� :ن تكــون المنفعــة متقومــة مقصــودة االســتيفاء ابلعقــد،
أ
فــا تنعقــد اتفاقــا ىلع مــا هــو مبــاح بــدون مثــن لن إ�نفــاق المال يف

ذلــك ســفه .والمذاهــب يف تطبيق ذلك الرشط بني مضيق وموســع.
أ
و�كــرمه يف التضييــق احلنفيــة ،ىتح إ�هنــم مل جيــزوا اســتئجار
أ
الجشار لالســتظالل هبــا (الموســوعة الفقهيــة الكويتية)۲۵۹/۱،

