


حمس رپ انحم دگحوحاحے ےس امنحز اكحمك
سوالح:حرىحےحا كى دحوحت ے ىسك زحاحے ںىم احےن ابحزحو رپ ىسك 
حاك انحم دگحوحاحا اھتح،حاحب احے ولعمحم وہحاحہ احس رطحح انحم دگحوحاحان حىحص 

حںى ےہح،حىسك ےحاحس ےسحہ ىھب اہكحہ آحپ ےكحابحزحؤحں رپحانحم 

حاھحوہحاحےح،حاحس ےىل آحپ ىك امنحز ںىہن وہحىح۔حاحب رىحاحدحوحت 

حرپحاشحن ےحہ احس ےلئسمحاك رشحى لح اىكحےح؟حوىحہك ڈحاحرٹحےكحاحس 

حاحركحآحرپحنش وحرىحہ ركحوحاحانحوہحاح،حولعمحم ںىہن ہ ہ اشنحن متخ وہحاحہ وہح،حا 

حوحى احوحرحى اىنحہلئ نب احےح۔حوحاحل ہى ےہحاىكحاحے اٹہحان رضحوحرحى 

حےہح؟حا احس ےكحاحھ ىھب امنحز وہحاحى ےہح؟حاحس ےلئسمحںىم امہحرحى 

رفحاحںىح۔ حرحامحى 

وابح: مس ےك ىسك ےصح و دگحوحاحان احوحر دگحوحا رك انحم وھکلحاحان ا شقن  �ج
حو اگنحر ونبحاحان رشحًا انحاحز ےح۔ احاحدحث ابمحرحہ ںیم احس رپ تنعل آحى 

حےہح۔ ذہلحا ذمحوحرحہ وصحرحت ںىم سج صخش ےحاحىم ںىم مس دگحوحاحرك 

حانحم وھکلحاحاىح،حو وحہ یتح احاحاکحن احس اشنحن و اٹہحے ىك وحش ركحے 

حاحوحر وحہ وحاحافغحر ىھب ركحےح۔ احر اٹہحے ںىم دحوحاحرحى شیپ آحے ہ 

حاٹہحے ىك وصحرحت ںىم احس ے مس ىك اھکحل احوحر وگحت و اصقنحن ےنچنہپ 

حاك احدحہش وہ و احس اشنحن و مس رپ وھچحڑ دحےح۔ وچحں ہ احب وحہ مس ےک 

حےصح ىك رطحح وہحای ےہح، احس ےیل احس اشنحن ےک وہحے وہحے ىھب وحو 

حاحوحر لسغ دحرحت وہحاحے ا احوحر امنحز ىھب حىحص وہحاحے یگح۔

و 
أ
� اكالختضــاب  نــه 

أ
� وهــو  اليــد،  حنــو  يف  الــومش  حــم  مــر  ممــا  يســتفاد 

ثــم  إربة  ب مثــا  الشــفة  و 
أ
� اليــد  غــرزت  ذا  اإ نــه 

أ
ل بلمتنجــس؛  الصبــغ 

ذا مجد  و نيلــة ليخــر تنجــس الكحــل بلدم، فــاإ
أ
حــي حملهــا بكحــل �

رث يشــق 
أ
نه �

أ
ذا غســل طهر؛ ل خر، فاإ

أ
م اجلرح بــي حمله �

أ
الــدم والتــ�

يلكــف  ال  اكن  ذا  فــاإ جرحــه،  و 
أ
� اجللــد  بســلخ  ال  اإ زيول  ال  نــه 

أ
ل زوالــه؛ 

التلكيــف  فعــدم  صــاوبن  و 
أ
� حــار  مبــاء  زيول  الــذي  رث 

أ
ال إزالــة  ب

معــه  مــت 
أ
والت� بللحــم  امزتجــت  الومشــة  ن 

أ
بــ� فــرق  ن  اإ وىل... 

أ
� هنــا 

ن مــا تداخــل يف اللحــم ال ؤيمــر بغســله كمــا  خبــاف الصبــغ نقــول: اإ

لــو ترشبــت النجاســة يف يــده مثــا، ومــا ىلع ســطح اجللــد مثــل احلناء 

ويف  الفتــاوى:...  خزانــة  نم  الصــاة  مفســدات  ويف  والصبــغ... 

ومش  يــده  ىلع  رجــل  يف  ســئل  الصــاة  كتــاب  نم  اخلرييــة  الفتــاوى 

صاتــه  تصــح  نعــم  جــاب 
أ
� ال؟  م 

أ
� معــه  مامتــه  واإ صاتــه  تصــح  هــل 

)۳۳۰ /۱ علم-. اهـ. )حاشــية انب عابدني،
أ
مامتــه بــا شــهة -وهللا � واإ

حاحكى احمی اك مك
سوالح:حاحكى صخش احكى احمی رشحوحع ركحانحاحاتحےح،حسج ںىم وحہ ھچك 
حوحاحدحىھب دحےحرحاحےہح،حاحمی ںىم اشحل وہحے ىك سیف احچ زہحاحرحرحوحے 

احوحر احی  حےہح،حسج ےک دبحےحوحہ احن ولحوگحں وحرھحول احایحء رضحوحرحت 

حدحےحاح،حاحچ زہحاحرحرحوحےحےس ربمم پش رك رحاحےح،حوحىھب ربممحےن 

وبحل  احكى  دحاحاحےحاح،حوحرحوحے ىك  دحوحزہحاحرحرحوحےحاكحاحی  احےس  حا 

حوہحیگح،حرحاحكى ربممحوحسی وبحںی دحى احںى یگح،حاحوحر احے دحوحاحایحرحوہحں 

حے ہ وحہ ہ احی احو وخحدحاحن وہگجحں رپحاحرك میسقت ركحدحےحاہحں ےلہپحینپ 

حىك رطحف ے میسقت اىك احا اھتح،حا احین رمحی ےسحىسك ىھب ہگج احركحمیسقت 

حركحدحےح،حا احر وحہ دحوحزہحاحرحرحوحےحاكحاحی میسقت ںى ركحانحاحاتحو وحہ 

حوخحدحاحامعحل ركحےح۔حاحچ زہحاحرحںىم ےحاب یق نیت زہحاحر رحوحے ربمم پش 

حےك وطحرحرپحاحاكحؤحٹ ںىم ى رحےھحاحںى ےگح۔ احوحر ر ربمم ےس اہك 

حاحےحا ہ آحپ ںیمہ احےسحى احچ ربممحاحوحر ونبحاحدحںح،حب وحہ احچ 

حربمم زمحدحونبحاحدحے ا و احےس ابحرحہ  زہحاحر12000 رحوحےحاك احكى جیکیپ 

حو رھحول احایحء ىك رضحوحرحت رپ لمتشم وہحاحدحاحاحے اح)حذمحوحرحہ صخش 

حاكحرپحوچحن اك اكحم ىھب ےہح(حاحس ںىم دحوحزہحاحر2000 رحوحے اك احی وہحاح،حا 

زحدحیگ  احےسحابحیق وسیپحں اك رھحول رضحوحرحاحت  احی وہحاحاحوحر  حاحرحزہحاحرحاك 

حاكحاحاحن دحا احےحاح،حس اكحاحكى وحاحؤحرحوہحاح۔حاحی رطحح بج ربمم 

حاحچ احچ زہحاحرحےکحاحچ ربممحےحآحےحاح،حوحرھحاحن ںىم ے ىھب رحاحكى 

حربممحاحچ احچ زہحاحرحوحاحےحزحدحربمم ےلحآحےحاحاحی رطحح ہ ہلسلس 

حاتحرحےہ اح۔حاحس ںىم دحوحزیحں ںیہح،حاحك احن اك احی وحاحہل ىك رحاحہ 

حںىم تفم ىھب دحاحاحرحاحےہحاحوحرحدحوحرحے رطحےق ےحوحہ انكبحىھب رشحوحع 

حوہحایحےہح۔حاحہت احب كت وحہ احی تفم دحےتحرحےح۔ 

حوحاحل ہ ےحہ اىكحاحس رطحح ىك احمی الچحان رشحا دحرحت ےحا 

حںىح؟حاحرحدحرحت ےہحوحاىك احس احمی ںىم اشحل وہحانحاحےیح؟حاحس ےلئسم 

رحامحى رفحاحںىح۔ حںىم امہحرحى 



وابح: وصحرحت وئسمحہ ںىم ذحركحركحدحہ احمی الچحان  رشحًا انحاحز ے  �ج
حوىحں ہ احاكحوحٹ ںىم و رحم رحىھ احےحیگح،حاحس ىك تىثىح رقحض ىك 

حےہح،حاحوحر احاكحوحٹ  ںىم رحم  رحوھحوحاحے رپ ا احس ےک ذحرحےع احی میسقت 

حركحے رپ و افحدحہ دحا احا ےہ ہ بس ىھب رقحض رپ تعفنم ےہح،حو وحد 

حوہحے ىك وحہ ے انحاحز ےح۔حذہلحاحذمحوحرحہ ابحاحاحمی الچحانح،حاحاحس ںىم 

حرشحكى وہحركحزمحدحربممحاحےحىك رشحط رپحاحاعحم ا دحرگ احاحن وحرىحہ احل 

حركحان رشحًاحاحز ںى ےہح،حاحس ےس احانحب احزحم ےح۔

ســكىن  للمرهتــن  فكــره  حــرام  نفعــا  جــر  قــرض  لك  شــباه 
أ
ال ويف 

)۱۶۶ / ۵ إذن الراهن. )الــدر المختار، المرهونــة ب

علــم  كمــا  مرشوطــا  اكن  ذا  اإ ي 
أ
� حــرام(  نفعــا  جــر  قــرض  لك  )قولــه 

ن مل يكــن النفــع  ممــا نقلــه نع البحــر، ونع اخلاصــة ويف الذخــرية واإ

انب  به)حاشــية  س 
أ
بــ� ال  الكــريخ  قــول  فعــى  القــرض،  يف  مرشوطــا 

)۱۶۶ /۵ عابدني،

و يقرض 
أ
ن يعطيه حصاحا �

أ
ن يقرض درامه غلــة ىلع �

أ
ال جيــوز مثــل �

ن لك قــرض جــر منفعــة فهو 
أ
نــه روي �

أ
ن يبيــع بــه بيعــا؛ ل

أ
قرضــا ىلع �

القــرض  بعقــد  موجبــة  المنفعــة  تكــون  ن 
أ
� عنــدان  هــذا  ويــل 

أ
وت� رب، 

غلــة  فاســتقرض  فيــه  مرشوطــة  غــري  اكنــت  ن  واإ فيــه،  مرشوطــة 

ن يشــرط عليه جاز، وكذلك لو بعه شــيئا، 
أ
فقضــاه حصاحــا نم غري �

س 
أ
صــل العقــد جــاز ذلــك، ومل يكــن بــه بــ�

أ
ومل يكــن رشط البيــع يف �

ن القــرض متليــك اليء 
أ
ىل هنــا لفــظ الكــريخ يف خمتــره، وذلــك؛ ل اإ

ن 
أ
ول جيــوز؛  فــا  الــرب  فيــه  اســزتاد  أنــه  ك صــار  نفعــا  جــر  ذا  فــاإ مبثلــه 

ذا  اإ يكــره  منــا  واإ موضعــه،  نع  خيرجــه  المنفعــة  وجــر  تــرع  القــرض 

)۲۹ /۶ اكنــت المنفعــة مرشوطــة يف العقد)تبيــن احلقائق،

رٹحڈحگ حافحرحسك 
سوالح: حرىحاحوحاحل ہ ےحہ افحرحسك ینپ وحرى ىكلم فلتخم ركحوىحں ىك  
حرحدحوحرفحوحت ركحى ےہح،حسج ںىم ىسك ىھب كلم ىك ركحىسح، احوحان احدحى 

حوحرىحہ ىك ىھب رحد وحرفحوحت ىك احىت ےح۔حاىك احس ںىم اجتحرحت ركحان 

حاحزحےہح؟حاحس ینپ ںىم رىحاحاحاكحؤحٹ Hot forex brokerحںىم 

حےہح،حسج ںىم وحہ احالحك احاكحؤحٹ ےکحانحم ےحاحاكحؤحٹ وھحےت ںیہح، 

حىن احس ںىم وحدحا ركحے رپ احرحز وحرىحہ ںى ےیل احےح،حاحوحرحبج كت 

حاحےہ احےن احس احاكحؤحٹ ںىم ركحىس وحرىحہ  رحھ ےتكس ںیہح۔حوحاحل ہ ےہحہ 

حاىك احس  ںىم ركحىسح،حوحانحاحدحى وحرىحہ ىك اجتحرحت ركحان احز ےہح؟حاىك احس 

حےحعف احل ركحانحالحل ےہح؟ احس ےلئسمحںىم امہحرحى رحامحى رفحاحںىح۔

وابح: احرٹحٹی وحرىحہ ےکحذحرحےعحنی احاحوحاحی احرحٹی ےس   �ج
forexحرىحىكلم ركحوىحں ىك رحدحوحرفحوحت اكحو رطحہق رحاحج ےحاحس 

حںىم رشحت ركحان احوحر احس ےس عف احل ركحان احز ںىح،حوىحں ہ احس 

حںىم ہضبق ںى وہحاحاحوحر ےضبقحےحےلہپ ىسك زی و رفحوحت ركحانحاحوحر احس 

حےحعف احل ركحانحاحزحںى ےہح۔حذہلحا افحرحسك رٹحڈحگ ںىم وحے 

حاحدحى ىك احوحرحدحرگ احایحء ىك اجتحرحت ركحان انحاحزحےہح۔حوىحں ہ احن احایحء 

حںىم ہضبق ںى احاحاحاح۔حاحہت افحرحسک رٹحڈحگ ںىم رى ىكلم ركحوىحں 

دحوحرشحاحط  حىك رحدحوحرفحوحت و وکنیبحں ےکحوحط ےحوہحى ےہح،حوحہ 

حےکحاحھ احز ےہح۔

1ح۔حیل رشحط ہ ےہ ہ و صخش ركحىس رفحوحت ركحےحاحس ےکحاحاكحؤحٹ ںىم 

حركحىس ومحوحدحىھب وہح،حىن ركحىس احاكحؤحٹ ںىم ومحوحد وہحیگ احس دححكت   

حركحىس رفحوحت ركحان احز وہحاح۔

2ح۔حدحوحرحى رشحط ہ ےحہ بج ركحىس دحےحركحركحىس رحدحى احےحو 

حرحدحے وحاحے ےک احاكحؤحٹ ںىم رك ىس عمج وہ احے احوحر ہ احس رطحح 

حعمج  وہحہ بج احےہ احاكحؤحٹ وحاحاحاحس ںىم ےحر م اكنحل ركحاحامعحل 

حركحےكح۔

حاحرحہ دحوحوحں رشحںى ومحوحدحوہحں یگح،حوحركحوىحں ىك رحدحوحرفحوحت 

حركحانحاحزحوہحاحاحوحرحاحرحہ دحوحوحں رشحاحط ںى احى احںى یگح،حو ركحوىحں 

حىك ہ رحدحوحرفحوحت احز ںى وہحیگح۔حاحرحاحاكحؤحٹ ںىم ر م ومحوحد ہ 

احوحرحدحوحاحرفحاحد رحمح)حركحىسح(حىك ر دحوحرف وحت اكحوحدحا ركحںح،حاحوحر  حوہح، 

وحاصقنحن  عف  وہح،حاحوحرحآحرحںىم  ہ  ےسحاحدحاحیگ  احب  ىك  رفحق  حدحوحوحں 

حدحھک رك اسححب رحاحر ركحاىحاحےحوحہ وصحرحت احز ںى ےہح۔ )حاحوخحذح: 

احاسحولکحڈیحاح،۵ح/۷۸ح( اك  ےکحاسحل  حاجتحرحت 

ابتــاع  »نم  قــال:  وســلم  عليــه  هللا  صــى  هللا  رســول  ن 
أ
� عبــاس،  انب  نع 

يشء  لك  حســب 
أ
و� عبــاس:  انب  قــال  يســتوفيه«،  ىتح  يبعــه  فــا  طعامــا 



)۱۱۵۹ /۳ مســلم، )حصيح  مثله 

ي مــا خلــق للثمنيــة ومنــه المصــوغ )جنســا جبنــس 
أ
)بيــع الثمــن بلثمــن( �

و  واخليــار  جيــل 
أ
الت� عــدم  )ويشــرط(  بفضــة  كذهــب  جنــس(  بغــري  و 

أ
�

)قبــل  بلتخليــة  ال  بلــرامج  )والتقابــض(  وزان  التســاوي  ي 
أ
� )الامتثــل( 

ن(  واإ جنســا  احتــد  ن  )اإ الصحيــح  ىلع  حصيحــا  بقائــه  رشط  وهــو  االفــراق( 

ن مل يتجانســا 
أ
ال( بــ� وصليــة )اختلفــا جــودة وصياغــة( لمــا مــر يف الــرب )واإ

)۲۵۷ /۵ )رشط التقابــض( حلرمة النســاء. )الــدر المختار،

ن بيــع المنقــول قبــل قبضه ال جيوز )حاشــية انب 
أ
وقيــد بقولــه وقبضــه؛ ل

)۷۳ /۵ عابدني،

عــوض(...  نع  )خــال  النســيئة...  رب  فدخــل  حكمــا  ولــو  )فضــل(  ورشعــا 

و 
أ
� بئــع  ي 

أ
� المتعاقــدني(  حــد 

أ
)ل الفضــل  ذلــك  مــرشوط  رشيع(  )مبعيــار 

المعاوضــة(  )يف  فاســدا  بيعــا  بــل  ربب  فليــس  لغريمهــا  رشط  فلــو  مشــر 

)۱۶۸ /۵ )الــدر المختار،

نم  ومــا  المجلــس  يف  والتقابــض  احللــول  منــه  ويســتفاد  بيــد(:  )يــدا 

وبلثــاين  والكيــل،  بلــوزن  المماثلــة  ول 
أ
بل المــراد  ذ  اإ الثاثــة،  الــرشوط 

بــدان، وبلثالث 
أ
احتــاد جملــس تقابــض العوضــن بــرشط عدم افــراق ال

ذا  اإ نــه 
أ
� والمعــىن  صنــاف(... 

أ
ال هــذه  اختلفــت  ذا  )فــاإ النســيئة  ال  احللــول 

احلنطــة  كبيــع  العلــة  يف  يشــاركه  لكــن  جنســه،  نم  ليــس  مهنــا  يشء  بيــع 

كيــف  )فبيعــوا  قولــه:  معــىن  وهــذا  فيــه،  التفاضــل  فيجــوز  بلشــعري، 

خــرني نم الــرشوط المتقدمة 
آ
شــئتم(: لكــن بــرشط وجود الرشطــن ال

المجلــس  يف  مقبوضــا  حــاال  ي: 
أ
� بيــد(،  )يــدا  البيــع  ي: 

أ
�  ، اكن(  ذا  )اإ لقولــه: 

)۱۹۱۷ /۵ خر)مرقــاة المفاتيح، 
آ
حدمهــا نع ال

أ
قبــل افراق �

حربحاتحن ےکحےیلحوحف زحنى ںىم دجسمحانحان
سوالح: احكى صخش ے ربحاتحن ےک ےیلحزحنى وحف ىكح،  احب احس ربحاتحن 
حو دحوحوصحں ںىم میسقت ركحدحاحےہح،حاحكى ہصح ربحاتحن ےک ےیل وھچحڑحاحای 

حاحوحرحدحوحرحے ےصححرپحوبحِر نىملسم و امسمحر ركحےکحومحاحرحركحدحاحایحاحوحرحاحس 

حرپ دجسمحاحم ركحدحى ىئگح۔حدحرحاحت بلط احرم ہ ےحہ ربحاتحن 

احس رطحح ےسحدجسم احم ركحانحاحزحرحوحےحرشحع  حےکحےیلحومحوحہ زحنى رپ 

رفحاحںىح۔ رحامحى  امہحرحى  حاسحےہح؟حاحس ےلئسمحںىم 

وابح: احر وحف ربحاتحن ںىم رمحدحےحد نف ركحے اك لمع احرحى  �ج
حےہحوحاحىس وصحرحت ںىم احس ےکحاحكى ےصححىك ربحوحں و امسمحر ركحےکحاحس 

حہگج دجسمحرىمحركحانحاحز ںىہنح۔ نج ولحوگحں ےحہ لمع اىكحےحاحن رپ احزحم 

حےہحہ وحہ احافغحر ركحں احوحر دجسم متخ ركحےكحزحنى ربحاتحن ىك احاظحہى  

حےکحوحاحےحركحدحںح۔

يف  غــريه  دفــن  جــاز  رتاب  وصــار  الميــت  بــي  ولــو  الزيلــي:  وقــال 

يف  مــا  وخيالفــه  مــداد:  االإ يف  قــال  اهـــ.  عليــه  والبنــاء  وزرعــه  قــره 

يف  غــريه  دفــن  يكــره  القــر  يف  رتاب  الميــت  صــار  ذا  اإ التتارخانيــة 

غــريه  دفــن  ثــم  انحيــة  يف  عظامــه  مجعــوا  ن  واإ بقيــة،  احلرمــة  ن 
أ
ل قــره 

فيــه تــراك بجلــريان الصاحلــن، وويجــد موضــع فــارغ يكره ذلــك. اهـ. 

ذ ال  انطــة اجلــواز بلبــى اإ وىل اإ
أ
قلــت: لكــن يف هــذا مشــقة عظيمــة، فــال

ول 
أ
ال صــار  ن  واإ غــريه،  فيــه  يدفــن  ال  قــر  ميــت  لــل  يعــد  ن 

أ
� ميكــن 

تعــم  ن 
أ
� لــزم  ال  واإ اجلامعــة،  الكبــرية  مصــار 

أ
ال يف  ســيما  ال  رتاب 

عظــم  يبــي  ن 
أ
� ىل  اإ احلفــر  نم  المنــع  ن 

أ
� ىلع  والوعــر،  الســهل  القبــور 

جعلــه  يف  الــالم  لكــن  النــاس،  لبعــض  ذلــك  مكــن 
أ
� ن  واإ جــدا  عــر 

ن 
أ
س ب�

أ
حــام: ال ب�

أ
مــل. ]تتمة[قال يف ال

أ
حــد فت�

أ
حكمــا عامــا لل �

ذا مل يبــق نم عاماهتــم يشء.  يقــر المســلم يف مقــارب المرشكــن اإ

)۲۳۳ /۲ )حاشــية انب عابدني،

وال جيــوز تغيــري الوقــف نع هيئتــه فا جيعل الدار بســتاان وال اخلان 

ىل الناظــر ما ريى فيه  ذا جعــل الواقف اإ ال اإ محامــا وال الربط داكان، اإ

)490 /2 مصلحــة الوقــف، كذا يف الراج الوهــاج.) الفتاوى الهندية )


