


�رت�ہ اج�و�ر یک اٹ�گ وٹ�ٹ اج�ے یک وص�ر�ت ںیم 
�ر�ا�ی اک مکح

سوال�:  ا�ک ڑب�ے�اج�و�ر وک ر�ا�ی ےک�ےی�ا�ر ام�د�ا�ر آ�د�وی�ں ا�و�ر 
�نی رغ�ب آ�د�وی�ں )�ن رپ ر�ا�ی و�ا�ب ںیہن یھت�( ے لم رک ر�ا�ی 

�ےک�ےی رخ�د�ای�، ےصح نیعتم وہ�ےئ�، د�و د�ن دعب اح�د�ا�ی وط�ر رپ اج�و�ر 

�یک اٹ�گ وٹ�ٹ یئگ ےہ�، ا�ب ا�س اج�و�ر ںیم رش�ک ام�د�ا�ر ا�و�ر رغ�ب 

�ےک ےیل ایک مکح ےہ�؟

واب�: و�ا�ح ر�ےہ ہ ا�ر ریقف ر�ا�ی یک تین ےس وک�ی اج�و�ر رخ�د ےل  �ج
�و و�ہ اج�و�ر ر�ا�ی ےک ےئل نیعتم وہ اج�ا ےہ ا�و�ر ریقف رپ ا�ی اج�و�ر یک 

�ر�ا�ی ال�ز�م وہ�ی ےہ ا�ےہ و�ہ ا�ای�م ر�ا�ی کت حیحص اس�م ر�ےہ ای ا�س 

�ںیم وک�ی ا�اس بیع دیپ�ا وہ اج�ے وج ر�ا�ی ےس ام�ع وہ ۔ وپ�ر�ے اج�و�ر 

�ںیم ےس�ا�ک ہصح رخ�د�ےن اک یھب یہی مکح ےہ ۔ ذہل�ا وص�ر�ت وئسم�ہ 

�ںیم نی ریغ اص�ب اصن�ب آ�د�وی�ں ےن سج اج�و�ر ںیم ہصح ای ا�س ےک 

�بیع د�ا�ر وہ اج�ےن ےک ا�و�وج�د ا�ن ونیت�ں رپ ا�ی اج�و�ر یک ر�ا�ی ال�ز�م 

�ےہ  ا�ہت ا�س اج�و�ر ےک بیع د�ا�ر وہ اج�ےن یک و�ہ ےس اص�ب اصن�ب 

�رش�اک�ء یک ر�ا�ی د�ر�ت ںیہن ۔ ذہل�ا اص�ب اصن�ب رش�اک�ء رپ ال�ز�م ےہ 

�ہ و�ہ ا�ین ر�ا�ی ےک ےیل وک�ی این اج�و�ر رخ�د�ں ای یسک د�و�ر�ے اج�و�ر 

�ںیم رش�ک وہ اج�ںی ۔

بها عليه بذلك حتى  )وفقير( عطف عليه )شراها لها( لوجو

بالشراء  أي  بذلك(  عليه  بها  لوجو )قوله  بيعها   عليه  يمتنع 

الإيجاب  مجرى  يجري  لها  شراءه  لأن  الرواية  ظاهر  وهذا 

المختار  الدر  البدائع.)  في  كما  عرفا  بالتضحية  النذر  وهو 

وحاشية ابن عابدين )رد المحتار( )6/ 321(

الشراء من  لأن  بالشراء؛  للأضحية  يتعين  الرواية  وفي ظاهر 

تبيين  وعادة.)  عرفا،  النذر  بمنزلة  الأضحية  بنية  الفقير 

)7 الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي )6/ 

(كما  مانع  بعيب  تعيبت  ثم  سليمة  اشتراها   () ولو   (

 ) وإن  غنيا،   ( كان   ) إن  مقامها  غيرها  إقامة  مر)فعليه 

وقت  معيبة  كانت  لو  وكذا   ) ذلك  أجزأه  فقيرا   ( كان 

تعيبها  يضر  ولا   ، الغني  بخلاف  عليه  بها  لعدم وجو الشراء 

من اضطرابها عند الذبح وكذا لو ماتت فعلى الغني غيرها لا 

الفقير. )رد المحتار )26/ 254(

�ر�ا�ی اک اج�و�ر�رخ�د رک ا�س ےک صصح یک عیب رک�ا
سوال�: ر�ا�ی ےک ا�ای�م ںیم ز�د وطب�ر اک�ر�و�ا�ر اج�و�ر�و�ں وک�ال�ا�ےہ ا�و�ر 
�ا�س ںیم صصح نیعتم رک�ےک ا�ک تمیق اک ا�ال�ن رک�ا�ےہ ًالثم ا�ک ےصح یک 

�تمیق د�و�ز�ا�ر ر�و�ے�،�ا�س رط�ح ےس�ر�ا�ی رک�و�ا�ےن و�ا�ےل رضح�ا�ت 

�ز�د ےک اپ�س اج�رک اج�و�ر ا�و�ر تمیق د�ھک رک یسک ا�ک اج�و�ر ںیم ا�ےن 

�ےصح وک نیعتم رک�ےت ںیہ اسب ا�و�ا�ت لک تمیق عمج رک�د�ےت ںیہ ا�و�ر�یھ 

�اھ�ر ھچک ر�م ا�د�ا�ر یھب وہ�اج�ی ےہ�۔ وج دعب ںیم لم اج�ی ےہ ا�و�ر�ضع 

�رضح�ا�ت ےلہپ یہ ریغب�اج�و�ر د�ےھ رص�ف تمیق ےک ا�ال�ن رپ ا�ان ہصح کب 

�رک�د�ےت ںیہ ا�و�ر�تمیق یھب ا�د�ا�رک�د�ےت ںیہ ا�و�ر�یہی رضح�ا�ت یھ اھ�ر 

�اج�و�ر د�ھک رک�ا�ین دنسپ اک�ہصح ےل ےت ںیہ�۔

�ا�ب ا�ن امت�م وص�ر�و�ں ںیم وک�ن ی وص�ر�ت د�ر�ت ےہ ا�و�ر وک�ن ی 

�ںیہن�؟ دم�ل وج�ا�ب انع�ت رف�ام�ںی�۔

�و�ٹ ز�د ہی وپ�ر�ا�اک�م وطب�ر اجت�ر�ت رک�ا�ےہ سج ںیم د�س ز�ا�ر ےک 

�رخ�د�ے وہ�ے اج�و�ر�یک تمیق ا�ےن وط�ر�رپ ریت�ہ ز�ا�ر اگل�ا ےہ سج 

�ںیم دنچ د�ن اج�و�ر ےک الھک�ےن الپ�ےن اک ر�ھ ر�اھ�ؤ ا�و�ر اج�و�ر یک اٹک�ی 

�و�ریغ�ہ بس اش�لم وہ�ی ےہ�، ا�س رط�ح ریت�ہ ز�ا�ر ںیم ا�س وک م ا�ز�م ا�ک 

�ز�ا�ر ای ا�س ےس ھچک م�، ای�ز�ای�د�ہ ےسیپ�چ اج�ے�ںیہ ۔�ذ�وک�ر�ہ ا�ال�وص�ر�ت 

�اک�ایک�مکح ےہ�؟�ا�ن اسم�ل ںیم امہ�ر�ی ر�ام�ی رف�ام�ںی ؟

واب�: وص�ر�ت وئسم�ہ ںیم اجت�ر�ت اج�ز وہ�ےن ےک ےیل�ہی وص�ر�ت  �ج
�ا�ای�ر یک اج�ے ہ ز�د ا�ک اس�ز ےک اج�و�ر رخ�د رک ال�ے ا�و�ر ا�ن رپ ربمن 

�و�ریغ�ہ  اگل�د�ے ،�اج�و�ر ربمن۱�۔۲�۔۳�۔ و�ریغ�ہ ، سج ںیم اصق�ی یک ا�ر�ت 

�ا�و�ر�ا�ی  امت�م ا�رخ�ا�اج�ت اش�لم رک�ےک اج�و�ر یک تمیق رف�و�ت رقم�ر 

�رک�ےک یف ہصح تمیق نیعتم وہ�اج�ے�۔�ا�س ےک دعب وج ول�گ ر�ا�ی ںیم 

�رش�ت رک�ا�ا�ےت�ںیہ ا�ن وک اج�و�ر�و�ں ےک اسح�ب ےس ربمن ا�ال�ٹ ےیک 

�اج�ںی�،�رھ ر�ا�ی ےک د�و�ں ںیم اج�و�ر ذ�ح رک�ےک  رہ رش�ک وک ا�س 



�ےک ربمن ےک اج�و�ر اک وگ�ت وح�ا�ے ایک اج�ے�۔�ا�س ےک ےیل ر�ا�ی ےک 

�د�و�ں ںیم دنتسم املع�ء ےس ر�ام�ی یل اج�ے ،�ا�ہ اج�و�ر�و�ں یک رخ�د�ا�ر�ی 

�ےس ے رک ر�ا�ی ےس رف�ا�ت کت امت�م ا�و�ر رش�تع ےک اطم�ق ا�اج�م 

�د�ے اج�ںی ۔ ا�س رط�ح ر�ا�ی یک میظع ابع�د�ت  رش�تع ےک اطم�ق 

�ا�اج�م اپ�ے�۔�ان�بس وہ�ا�ہ یسک یتفم اص�ب وک رگن�ا�ن رقم�ر رک�ای 

�اج�ے�۔

ثم  نفسه  عن  بها  يضحي  أن  يد  ير بقرة  اشترى  »ولو  قال: 

اشترك فيها ستة معه جاز استحسانا« وفي القياس لا يجوز، 

تمولا  بيعها  عن  فيمنع  بة  للقر أعدها  لأنه  زفر  قول  وهو 

والاشتراك هذه صفته. وجه الاستحسان أنه قد يجد بقرة 

يطلبهم  وإنما  البيع،  وقت  بالشركاء  يظفر  ولا  يها  يشتر سمينة 

وقد  للحرج،  دفعا  فجوزناه  ماسة  إليه  الحاجة  فكانت  بعده 

البيع، والأحسن أن  يمتنع  للتضحية لا  بالشراء  أمكن لأن 

الخلاف)الهداية  عن  أبعد  ليكون  الشراء  قبل  ذلك  يفعل 

في شرح بداية المبتدي )4/ 356(

)وصح( )اشتراك ستة في بدنة شريت لأضحية( أي إن نوى 

)استحسانا  لا  وإلا  استحسانا  صح  الاشتراك  الشراء  وقت 

اللحم  يقسم  و أحب،  الشراء  )قبل  الاشتراك  أي  وذا( 

وزنا)الدر المختار  )6/ 317(

)قوله وصح اشتراك ستة(... ولذا قال في الدرر: أي جعلهم 

بها  ليضحي  أي  لأضحية(  شريت  بدنة  في  )قوله  له  شركاء 

لم  لأنها  الغني  على  محمول  وهذا  وغيرها،  هداية  نفسه  عن 

تتعين لوجوب الضحية بها ومع ذلك يكره لما فيه من خلف 

لم  وإن  بالثمن  يتصدق  أن  له  ينبغي  إنه  قالوا  وقد  الوعد... 

يذكره محمد نصا، فأما الفقير فلا يجوز له أن يشرك فيها لأنه 

بدائع  للوجوب  فتعينت  للأضحية  بالشراء  نفسه  على  أوجبها 

ثم  والفقير  الغني  بين  سوى  الخانية  في  للكن  البيان  وغاية 

التفصيل عن بعضهم تأمل )قوله أي إن نوى وقت  حكى 

بعض  في  كذا  لا(  وإلا  استحسانا  صح  الاشتراك  الشراء 

قبل  وذا  استحسانا  قوله  بعد  المصنف  قال  ولذا  النسخ... 

الهداية: والأحسن أن يفعل ذلك قبل  الشراء أحب. وفي 

لم  ولو  الخانية:  وفي  الخلاف...  عن  أبعد  ليكون  الشراء 

أقول:  حنيفة.  أبو  كرهه  فقد  أشركهم  ثم  الشراء  عند  ينو 

الأصل  إلى  معزوا  القدير  فتح  الهدي عن  باب  في  وقدمنا 

ستة  فيها  أشرك  ثم  مثلا  لمتعة  بدنة  اشترى  إذا  والمبسوط: 

أوجبها صار  لما  لأنه  يسعه،  لا  لنفسه خاصة  أوجبها  بعدما 

فإن  يجابه،  بإ وبعضها  الشرع  يجاب  بإ بعضها  واجبا  الكل 

فعل فعليه أن يتصدق بالثمن، وإن نوى أن يشرك فيها ستة 

أجزأته لأنه ما أوجب الكل على نفسه بالشراء، فإن لم يكن 

له نية عند الشراء وللكن لم يوجبها حتى شرك الستة جاز. 

والأفضل أن يكون ابتداء الشراء منهم أو من أحدهم بأمر 

المحتار(  اهل... )رد  الابتداء  في  الشركة  تثبت  الباقين حتى 

)317 /6(

)التوكيل صحيح( بالكتاب والسنة، قال تعالى }فابعثوا أحدكم 

بورقكم{ ]اللكهف: 19[ »- ووكل - عليه الصلاة والسلام 

وهو  الإجماع،  وعليه   ، أضحية«  بشراء  حزام  بن  حكيم   -

خاص وعام.)الدر المختار - )5 / 509(

مر  وقوعه كما  مججيز حال  له  لو  الفضولي  بيع  أي  )وحكمه( 

والمشتري  البائع  كان  )إذا  المالك  من  الإجازة(  )قبول 

…وغير  )الثمن(  قيام  يشترط  )وكذا(   … قائما(  والمبيع 

العرض ملك للمجيز أمانة في يد الفضولي ملتقى)الدر المختار 

)114 -113 / 5( -

�ر�ا�م اک�م ںیم رش�ا�ت ر�ےن و�ا�ول�ں یک ینپمک ںیم و�رک�ی 
�اک مکح

سوال�: ریم�ا ا�ک د�و�ت وعس�د�ہی ںیم و�لک رٹ�گن ینپمک ںیم اک�م رک�ا 
�ےہ�۔ ا�ن یک ینپمک و�ا�ول�ں ےن ا�ب د�و�ر�ا زب�س یھب رش�و�ع رک�د�ای ےہ�سج 

�ںیم و�ہ وعس�د�ہی ںیم وج اک�رس�ٹ )Concerts�(�و�ری�ہ وہ�ا رش�و�ع 

�وہ�ےئ ںیہ�، ا�س ےک ےیل ا�جی ایہم رک�ےن اک اک�م ا�و�ر ا�س ےس قلعتم د�رگ 



�اک�م ےسج ا�و�ٹن ٹنمجنیم )Event Manegement�(�اہ اج�ا 

�ےہ�، رک�ر�ےہ ںیہ�۔ ا�ہت ا�س اک�م ےک ےیل و�ہ ا�گ ینپمک وھک�ل ر�ےہ 

�ںیہ�، رھ ا�س ےک دعب ا�س یک ر�م یھب دحیلع�ہ یہ وہ�ی�۔ ا�ن ےک ی ا�ف ا�و 

�اک انہک ےہ�، ہ مہ ا�گ ینپمک یھب انب�ر�ےہ ںیہ ا�و�ر ر�م یھب ا�گ ر�ںی ےگ�، 

�نک وچ�ں ہ د�و�و�ں ےک رش�ا�ت د�ا�ر ا�ک یہ ول�گ ںیہ و آ�ےگ اج�رک و�ہ 

�ہی ہہک ےتکس ںیہ ہ ا�ک ہگج ا�ر ر�م یک رض�و�ر�ت ےہ و د�و�ر�ی ینپمک ےس 

�ے یل اج�ے�، ینعی ا�و�ٹ ٹنمجنیم ینپمک و�ا�ے ےسیپ یھب اہی�ں آ�ےتکس ںیہ�۔ 

�و�ا�ل ہی ےہ ہ ا�س وص�ر�ت اح�ل ںیم ایک ا�س وک ہی و�رک�ی اج�ر�ی ر�ین 

�ا�ےی ای متخ رک�د�ین ا�ےی�؟ و�ا�ح ر�ےہ ہ ا�یھب ا�س ےک اپ�س وک�ی ا�و�ر 

�و�رک�ی ای ا�س ےک و�ا�ع ںیہن ںیہ�، و ا�ر اہی�ں اک�م رک�ا اج�ز ںیہن ےہ 

�و ب کت د�و�ر�ے ر�و�ز�ا�ر اک دنب�و�تس ہن وہ�اج�ے�، اہی�ں اک�م رک�ا 

�اج�ز وہ�ا ای وف�ر�ًا ا�س اک�م وک وھچ�ڑ د�ان ا�ےی�؟   

واب�: وص�ر�ت وئسم�ہ ںیم آ�پ سج ینپمک ںیم اک�م رک�ے ںیہ ا�س  �ج
�ےن ا�ےن و�لک رٹ�گن ےک اج�ز اک�م ےک اس�ھ اس�ھ د�و�ر�ا اک�ر�و�ا�ر 

�رش�و�ع ایک سج ںیم و�ہ وعس�د�ی رع�ب ںیم وہ�ےن و�ا�ےل فلتخم مسق ےک 

�رپ�و�ر�ا�م ا�و�ر اقت�ر�ب ںیم ا�جی ا�و�ر رپ�و�ر�ا�م یک د�رگ رض�و�ر�ای�ت ایہم 

�رک�ں ےگ و ا�ر ینپمک وک ہی ا�ت ےلہپ ےس ولعم�م ےہ ہ ا�س رقت�ب 

�ای لفحم ںیم ا�اج�ز اک�م الثم و�یق ای ر�ص و�ریغ�ہ وہ�ا و ا�یس وص�ر�ت 

�ںیم رقت�ب ےک ےیل ا�جی ا�و�ر د�رگ وہس�ای�ت رف�ا�مہ رک�ا ا�اج�ز�وہ�ا�ینپمک 

�یھب انگ�ہ ا�ر وہ ی ا�ہت ا�س یک ا�ر�ت رکم�و�ہ وہ�ی  ا�و�ر ا�ر ولعم�م ہن وہ ہ 

�رقت�ب ںیم ا�اج�ز اک�م وہ�ں ےگ و ا�جی رف�ا�مہ رک�ا اج�ز وہ ا ا�و�ر ا�ر�ت 

�یھب الح�ل وہ�ی ۔�ذہل�ا ینپمک اک ہی اک�ر�و�ا�ر ضع وص�ر�و�ں ںیم اج�ز ا�و�ر 

�ضع ںیم ا�اج�ز وہ ا ا�س ےئل ا�س یک آ�دم�ی لمکم ر�ا�م ںیہن وہ�ی زین 

�آ�پ ےک اک�م  اک قلعت وچ�ہک د�و�ر�ی ینپمک ےک اک�ر�و�ا�ر ےس ںیہن ےہ 

�ا�س ےیل  ا�ی ینپمک ےک اس�ھ کلسنم ر�ہ رک آ�پ ےک ےیل و�لک رٹ�گن 

�اک اک�م رک�ا اج�ز ےہ ا�ر یسک و�ت آ�پ یک ینپمک ںیم د�و�ر�ے اک�ر�و�ا�ر 

�ےک ےسیپ اش�لم وہ یھب اج�ںی و ا�س ےس آ�پ یک ا�ر�ت ںیم وک�ی رخ�ا�ی 

�ںیہن آ�ی ی ۔�وی�ہک ب کت ر�ا�م ر�م نیعتم رک ےک ہن د�ی اج�ے ای ا�س 

�وپ�ر�ی ر�م ےک ر�ا�م وہ�ےن اک ملع ہن وہ ا�س و�ت کت ر�م ر�ا�م ںیہن وہ�ی 

�۔�ذ�وک�ر�ہ وص�ر�ت ںیم وچ�ہک لک ر�م ر�ا�م ںیہن ہکلب الح�ل و رکم�و�ہ آ�دم�ن 

�ےس یلم یلج ےہ زین رکم�و�ہ آ�دم�ن نیعتم یھب ںیہن ا�س ےیل آ�پ ےک ےئل 

�ا�س ام�ل ےس ا�ر�ت انیل اج�ز ےہ ۔
مر  بما  الشروح  وتعليل  المتون  إطلاق  خلاف  وهو  أقول: 

إن  قال  من  قول  على  إلا  يظهر  لا  أنه  وفيه  ط:  وقال 

خطابهم،  والأصح  يعة  الشر بفروع  مخاطبين  غير  اللكفار 

وعليه فيكون إعانة على المعصية، فلا فرق بين المسلم والكافر 

الإطلاق  على  هذا  يرد  ولا  فتدبراهل  منهما  العصير  بيع  في 

بيع سلاح  والتعليل المار )بخلاف بيع أمرد ممن يلوط به و

من أهل الفتنة(؛ لأن المعصية تقوم بعينه... )قوله وحمل 

يلعي: وهذا عنده وقالا هو مكروه؛ لأنه  خمر ذمي( قال الز

عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر عشرة وعد منها حاملها 

سبب  ولا  بمعصية،  ليس  وهو  الحمل  على  الإجارة  أن  وله 

لها وإنما تحصل المعصية بفعل فاعل مختار... وجاز )إجارة 

بيت بسواد اللكوفة( أي: قراها )لا بغيرها على الأصح(... 

)ليتخذ بيت نار أو كنيسة أو بيعة أو يباع فيه الخمر( وقالا: 

الثلاثة  قالت  به  و المعصية  على  إعانة  لأنه  ذلك  ينبغي  لا 

يلعي. )ردالمحتار، 644/9( ز

المتعاقدين  أحد  به  قصد  إن  البيع  الفقهاء  بعض  ومنع 

يقارب  آخر  معنى  هناك  للكن  ذلك  الآخر  علم  معصيةً، 

معنى الإعانة، وهو التسبب. وهولا يخل عن حرمة وكراهة 

محركا  سببا  كان  إن  السبب  ثم  للمعصية...  سببا  كان  إذا 

يكن  لم  وإن  حرام...  فيه  فالتسبب  المعيصة،  إلى  وداعيا 

سبب  ذلك  مع  وهو  محضا،  موصلا  بل  وداعيا،  محركا 

إحداث  إلى  به  المعصية  إقامة  في  يحتاج  لا  بحيث  قريب 

بيع  و الفتنة،  أهل  من  السلاح  كبيع  الفاعل،  من  صنعة 

الخمر،  فيه  يبيع  ممن  البيت  وإجارة  به،  يعصي  ممن  الأمرد 

يما  أو يتخذها كنيسة، أو بيت نار وأمثالها، فكله مكروه تحر

بشرط أن يعلم  به البائع والآجرمن دون تصريح با للسان.

البيوع،1٨7/1( )فقه 


