
 

 اس ےک رضم ارثات   الحل رسنشیکفیٹ  رپ  اممتعن اور  رکےن" ک  ا د رپ وس    ے"وسد   االسم ںیم

انم اقمئ رھک  ںیم      اںیہن ھکیس رک اانپےئ اور داین  اتہک ااسنن    ،ںیہ  (Values)االسیم ادقار  اکی تہب ڑبا وموضع    االسم ک 

 ۔ اقمئ رکےن اور ان رپ لمع رکےن ک انم ہ  نیعتم وقادع ووضاطبرتہبنی  زدنیگ ےک یسک یھب ہبعش ںیم  ادقار  ۔ ےکس

وقحق اقمئ رکےک اخدناین ادقار نیعتم رکات    ااسنین روتشں ےک   االسم  ًالثم،ہعی ےس یھب ریبعت ایک اجاتکس ہ  االسیم ادقار وک اقمدص رش

رہ رفد وک مکح داتی ہ ہک اینپ دحود ےس اجتوز ہن  ںیم مک ای زایدہ وقحق رےنھک واےل    ایس ےئل رہ رےتش  اتہک اخدناین اظنم رپوان ڑچےھ    ہ

رہ اکی ےس وسال  ایک اجےئ اگاطعرکدہ وقحق اور اےکن اناجزئ اامعتسل ےس قلعتم     رکو اور ایقتم ںیم  

1

،ایس رطح   اعمالمت ںیم اوصل    

 نیعتم رکےک  دقرںی اقمئ رکات ہ، ًالثم اترج وک مکح ہ ہک وہ ذریخہ ادنوزی رکےک ولوگں وک وبجمر ہن رکے اور ان ک وبجمری ک اناجزئ

انم ہ اےس ملظ ںیم ںیہن دبال اجاتکس افدئہ ہن ااھٹےئ ویکہکن اجت ک  وت اعتون  رت 

2

ارث یسک   ک  وہ طلغ لمع سج  ک رہ  ااسنن  ایس رطح  ۔ 

دورسے ااسنن ای اعمرشے رپ ڑپے  اےس االسم تخس اندنسپ رکات ہ  اور وصخمص احالت ںیم وت  االسم اےسی ارفاد ک وگایہ کت بلس  

ک ایخل ہن رانھک وہات ہ۔ ًالثم وکیئ صخش یسک انگہ ریبک ہ ںیم التبمء ہ نکیل وہ اس انگہ وک  انگہ انھجمس رکاتیل ہ اور اینبدی وہج االسیم ادقار  

وھچڑ رک اعمرشے ںیم ملھک الھکوہ انگہ رکان رشوع رکداتی ہ وت اےسی صخش ک وگایہ اقلب وبقل ںیہن وہیت اور اےس" افقس "ک بقل لم  

ان، ملظ رکان، وقحق امران،دوھہک دانی، وسد، وجے ںیم رشکی وہاناجات ہ الثم: رشاب انیپ، لتق رک

3

۔ایس وہج ےس  الحل ک وتقیث ےک  

ےنتج ایعمر ںیہ وہ بس رسنشیکفیٹ ابڈی وک اپدنب رکےت ںیہ ہک وہ االسیم ادقار ک ایخل رںیھک اتہک اقمدص رشہعی اتمرث ہن وہں۔ 

4

 

ادقار وک یسک الحل ک دصتقی اجری    اسیج ہک ادتباء ںیم ذرک ایک یگ  واہتسب ںیہ، ذہلا بج االسیم  ادقار زدنیگ ےک رہ ہبعش ےس  االسیم 

ر نشی ےس ےل رک  

 

سٹ
ج 
 
ی

رکےن واےل ادارہ ںیم انذف ایک اجات ہ ای اس ےک افنذ وک رپاھک اجات ہوت ہی یھب داھکی اجات ہ ہک اس ک ینپمک ر

اور درگی امتم   OIC/SMIIC 2-2019   ،  PS:4992-2016یم ادقار وک اانپای یگ ای ںیہن ؟  آرپزنشی، درتفی اموحل، اعمالمت ںیم االس

 ےک ایعمرات  

 

ن

 

 ش
ی

 

 ٹ
ی

امتم الحل ےک دصتیقی اداروں وک    Islamic Sensitivity ,Valuesک رشط ےک اسھت   shellالحل ک ارکیڈی

ربرقار رےنھک ک اپدنب رکےت ۔ 



Islamic Sensitivity, Values   دنچ اثمیل  ک  : 

 ریغ املسمونں  ک  وت ںیہن  ای ہلصیف اسزی ںیم ریغ املسمن وت ںیہن؟ ک تیکلم   ےالحل دصتیقی ادار  •

: اور  یہ  وک قح دنی      اب وج  صخش االسم    ،ویکہکن الحل رسنشیکفیٹ ک دصقم املسمونں کت الحل ک اچنہپان ہ  وہج    وخد رحام ںیہن اماتن 

اھکات ہ اور الحل ےک اوصل اینپ ذات رپ اقمئ ںیہن رکات وت وہ ےسیک ہی قح رھک اتکس ہ ہک وہ الحل ک وگایہ دے اور دورسوں رپ  

 رکے؟   الحل ک اظنم اقمئ

 ۔    انںیم امنز ک وہفق ہن دای اجارے ل دصتیقی اد الح •

 وہج: امنز دنی ک وتسن ہ اب یسک ادارہ ںیم ایس ک اتیمہ ںیہن ہ وت الحل ورحام ک ایک اتیمہ وہیگ؟ 

ارک  وھکالثم: کنب ںیم وسدی اکوٹن ںیم ےسیپ ر  اعمالمت  وت ںیہن رکات ۔   ای وجے ےک  وکیئ وسدی  الحل دصتیقی ادارہ  •

اےسی ابڈنز اگ ای  ابزار ےس  ایسی رشط اگلان ہک اےنت دونں کت ےسیپ ادا ہن ےئک وت اےنت دصیف وسد اچرج ایک اجےئ  وسد انیل، اوناسئ ںیم

 ۔ رخدیان نج ںیم وجا ای وسد اشلم وہ

ےسیج ابعدات    وت وج ادارہ اےسی انگہ ںیم رشتک وک طلغ ںیہن اتھجمس وت  الحل و رحام    رہ آامسین ذمبہ ںیم رحام ںیہ    ،وجاوہج:  وسد

 ےک ہبعش ںیم اس ک وگایہ ک ایک تیثیح رہ اجےئ یگ؟

 الچل ای   روشت ےک ذرہعی رٹنکٹک احلص رکات وہ۔ الحل دصتیقی ادارہ  •

 اپیئ اجےئ وت اس ک وگایہ رپ اابتعر ےسیک نکمم ہ؟ وہج:   االسم ںیم روشت رحام ہ۔ سج ےک لمع ںیم رحام ک اتیمہ ہن 

ہن رکے      ےوک االسم اس ابت ک اپدنب انبات ہ ہک وہ امرٹیک ںیم "وسدے رپ وسدا "  الحل دصتیقی ادار االسیم ادقار یہ ےک  نمض ںیم  

 آپ ملسو هيلع هللا ىلص ےن اس لمع وک یتخس ےس عنم ایک ہ، اسیج ہک اخبری رشفی ںیم ہ: 

ہن رکے ‘‘   ا رپ وسد    ےے ےک وسد’’مت ںیم ےس وکیئ دورس

5

 

: ہ   رطح   اس   ںیم  لسم  یحص   واضتح  دیم  ک   اافلظ  ےک  ی دح  اس 



اےنپ اھبیئ  ا رپ وسد  ےوسد  ےک  اےنپ اھبیئ  ’’آدیم ہن  ،اور  ح رپ اغیپ  مےک اغیپ  ہن رکے  ،اال    ماکن  ک   ہیاکن ح دے  اس  وہ    ہک 

ااجزت دے ‘‘

6

 

 : ہ  ںیم  یواضتح ننس رتذم   دی رطح م  ایس   

یبن رکمی ملسو هيلع هللا ىلص ےن رفامای وکیئ صخش دورسے ک رفوتخ ک وہیئ زیچ رپ ویہ زیچ اس ےس مک تمیق ںیم ہن ےچیب اور یسک وعرت  

رمسہ ےس  رضحت  ےک یسک ےک اسھت اکنح رپ رایض وہےن ےک دعب وکیئ اور اےس اکنح ک اغیپم ہن ےجیھب۔ اس ابب ںیم رضحت اوبرہریہ اور 

وکیئ صخش اےنپ اھبیئ ک اگلیئ وہیئ    ہک"رموی ہ    ہی یھب  ملسو هيلع هللا ىلص ےس  ،اور آپ رمع نسح یحص ہیھب رواایت وقنمل ںیہ دحی انب  

۔   "تمیق رپ تمیق ہن اگلےئ

7 

 : وہ   المظح  ی روا   کننس انب امہج  

دورسا وسدی نب دیعس، امکل نب اسن، انعف، رضحت انب رمع  ؓ  ےس روای ہ ہک اہلل ےک روسل ملسو هيلع هللا ىلص ےن رفامای اکی ک عیب رپ  ’’

۔‘‘عیب ہن رکے

8 

 :  ہ  ںیم    اسنیئ   ننس

’’مت  ںیم ےس وکیئ یسک ک عیب رپ عیب ہن رکے  اتآہکن  وہ رخدی ےل ای وھچڑ دے ‘‘

9

 

  وک  یہقف   وموسہع

ت

 
 :    اس رطح ہ المظح وہ    چک   ی رشت  دی م  ک  ی ان ااحد    ںیم  ی

اور ےہک : ںیم  ’’اس ک وصروتں ںیم  ےس  ہی ہ ہک رفنیقی اسامن ےک نمث    ، رھپ اکی دورسا صخش آےئ  رپ رایض وہاجںیئ 

ںیہمت ایس اسیج  اسامن اس ےس مک نمث ںیم رفوتخ رکات وہں ، ای ےہک : ںیم ںیہمت اس ےس رتہب اسامن ایس نمث ںیم ای اس ےس مک نمث  

 اس عیب وک خسف رکےک اس اسامن وک رخدی ےل  ںیم رفوتخ رکات وہں ، ای رخدیار وک ااسی اسامن داھکےئ ہک رخدیار اس ںیم رابغ وہ ، رھپ

‘‘۔ 

10

 

اہقفء رکام ےن اےسی وسدےوک رحام اور اناجزئ اھکل ہ امتم ایس وہج ےس

11

۔



الحل ایعمرات ک  رکان رحام اور اناجزئ ہ اور    ا رپ وسد  ےوسد یسک یھب املسمن ےک ےئل    روینش ںیم  ذموکرہ ابال ااحدی اور یہقف آراء ک

Islamic Values and sensitivities  ںیم الحل رسنشیکفیٹ ےک اظنم وک درمہ ربمہ  تخس الخف ورزی ہ اور تقیقحوایل وقشں ک 

ارکد

 

 
 ےسج مدی اثمولں ےس ےنھجمس ک وکشش رکےت ںیہ:  ہ   ي

وت    وموجدہ     اجےئ  دیھکی  ارگ اثمل  ادارے)دور ںیم  انگہ ےک    (Halal certification bodiesالحل ےک دصتیقی    اس 

  التش رکےن رپ ہی ابت رظن آ اہت اینبدی ووج  وہریہ ںیہ رمبکت

ي

 : ہک ئ

  ان ےک ےئل الحل رسنشیکفیٹ ک کم   وج وہین اچےیہ مدی ہی ہک    دنی ک وہ تیمح ںیہن وہیتاکی وت ان اداروں ںیم   •

 ۔ ( Opportunity)ک ذرہعی وہات ہ ( ںیہن وہیت ہکلب اکی امکیئ Responsibilityرشیع ذہم داری)

 ےک وصحل ےک ےئل ادا ک یئگ اھبرک  فلتخم اممکل    دورسی وہج   •

 

ن

 

 ش
ی

 

 ٹ
ی

اور درگی ارخااجت   ی ںیسیفالحل ارکیڈی

زایدہ ےس زایدہ الکٹنئ عمج رکان وہات ہ ےسج وپرا رکےن ےک ےئل    ،  زہار ڈارل کت وہیت ںیہ  70ےس    50وج مک وشیب    ںیہ    وہےت  

 ۔ ےس رصف  رظن ایک اجات ہ اور اس دوڑ ںیم الحل و رحام ک زیمت

ذہلا     ،ایعمرات اوپسکیرٹ ک السنسئ وہےت ںیہوکیئ یھب  سج ےک ےئل    ریغ دیجنسہ اڈنرٹسی وہیت ہ  رسیتی وہج   •

 ۔ بن ےلچ اجےت ںیہ ( آاسین ےک اسھت داتی ہ وہ ایس ک اج رسٹیکفیٹ)اںیہن وج یھب اتسس آرف رکات ہ اور اکی کذغ ک ڑکٹا 

ولوگں وکایٹل اوشرسن ےک  ، ای ان ےک  رکیت ںیہ    الحل رسافیٹڈیئ وینپمکں ےس الماقترسنشیکفیٹ ابڈزی ےلہپ ےس  ںیم    ان ووجاہت ےک ےجیتن

انم رپ دوعت کم ےک ےئل  ،  ریھک اجیت ہ  ک ڑبے وہولٹں ںیم گنٹیم ےک  ای امرٹیک ےس  اس  اکی میٹ انبیئ اجیت ہ  اینپ  اباقدعہ  

 ےک اسھت  نشیمک رپ اعمدہات ےئک اجےت ںیہ  

 

ٹ

 

ن

 

سلی

 

ن
احالہکن رشتعی ےس ٹہ رک یھب ہی  ۔  اور اانپ نشیمک ےل  ہک وہ الکٹنئ الرک دے   وک

بج اس ینپمک ک آڈٹ ایک اجےئ اگ وت ٹنٹلسنک ویہ وہاگ ےسج اوہنں ےن  لمع رسنشیکفیٹ ےک اابتعر ےس یھب تہب ڑبی رھتٹ ہ ویکہکن 

رہ اجےئ یگ؟ اسھک وخد نشیمک دے رک ہی الکٹنئ احلص ایک ہ وت اےسی آڈٹ ک ایک 



 ہ، اتہبن اگلای اجات ہ اتہک الکٹنئ وک اس ادارہ ےس  ک تبیغ ک اجیتےالحل دصتیقی ادار الکٹنئ وک وتڑےن ےک ےئل دورسے  ارثک  

کروابر ک اخرط  ک ابت ہ ہک وج وخد    (common senseاعم مہف)اور    تبیغ اور اتہبن دوونں رشاع رحام ںیہ احالہکن  ،    رفنتم ایک اجےکس

 ؟ وہیگ  اسھک الحل ورحام ک ایخل ںیہن رھک راہ اس ےک الحل رسٹیکفیٹ ک ایک 

   ک الچل دای اجات ہ،یھبک رسوس ےک ےسیپ مک رکےک آرف ک اجیت ہ 

 

ر

 

ٹ

 

 س
ی

 

 ٹ
ی

رسنشیکفیٹ   یھبک ہی الچل دی اجیت ہ ہک مہ ،یھبک فلتخم ارکیڈی

ینعی آپ ک رمیض ک آڈٹ رکےک دںی ےگ،اہیں کت دےنھکی ںیم آای ہ ہک ان ک یلہپ رسنشیکفیٹ ابڈی ےن یسک    دکچلار ںیہ تہب  ںیم  

اکنیل وہیئ ںیہ  سج ک وہج ےس ااکن    (non conformance)وکیئ انی یسای    ہ   یئک وہ  (Suspend رسنشیکفیٹ لطعم )وہج ےس ایکن

 ۔ اںیہن رسٹیکفیٹ اجری رکدےتی ںیہاس ومعق ک افدئہ ااھٹرک وت ہی  رسٹیکفیٹ رک وہا ہ 

 ہجیتن ہی اسےنم آات ہ ہک بس ےس ےلہپ وت    لمع ک  اس ک ایہبکن

 یئگ۔  ل اسفد یف االرض ک اینبد ڈ۔ ینعی رکےن واےل اداروں ک آسپ ںیم االتخف دیپا وہاجات ہالحل رسنشیکفیٹ  •

 ۔وعام ںیم االتخف دیپا وہان رشوع وہاجات ہاامتعد رجموح وہات ہ اور الحل ےک اظنم رپ   ںیم اصرف ک  ےجیتن •

 ۔وہاجیت ہ رث، اتیمہ دشدی اتم الحل رسٹیکفیٹ ک دقر  امرٹیک ںیم   •

اڈنرٹسی   • ک  الحل  وک    ریغ دیجنسہ  اداروں ےس ےنلیھک  رپ    ومعق لم اجاتہرسنشیکفیٹ  امین تمیق  الح ل ےک رسٹیکفیٹ  اور نم 

 ۔ ای اینپ رمیض ک آڈٹ رکواےت ںیہ احلص رکےت ںیہ 

 ۔الحل رسنشیکفیٹ اداروں ےک ےئل کم رکان لکشم وہاجات ہ دیجنسہ  •

 ۔ ںیم الحل ڈنیکسزل ووجد ںیم آان رشوع وہاجےت ںیہ ایتر وہان رشوع وہاجیت ںیہ، ےجیتنریغ ایعمری اایشء  •

   اسھک  اہجں رسنشیکفیٹ ابڈی اینپ •

 
ي

 ابڈی رپ یھب اایلگنں اانھٹرکیت ہ واہں اتمئ

 

ن

 

 ش
ی

 

 ٹ
ی

 ۔ رشوع وہاجیت ںیہ اس ک ارکیڈی

االرض رشوع وہاجات ہ  یفاسفد    دا رکےن ےک ہجیتن ںیموسدے رپ وس  ہکالخہص ہی   ااہتن  امتم ۔ ذہلا   یئ حیبق لمع ہوج اہلل ک رظن ںیم 

 ابڈزی

 

ن

 

 ش
ی

 

 ٹ
ی

  اججن ڑپات ل رکےت وہےئ اس وک یھب ینیقی انبان اچےئہہلئسم رپ وغر رکان اچےئہ اور  ااستحب ےک لمع ےک دوران  وک اس    ارکیڈی

اینت  الح ل ک    اس ابت ک ایخل رانھک اچےئہ ہک  اور رسنشیکفیٹ ابڈزی وک یھب    ں  رسنشیکفیٹ ابڈی اس رطح ےک حیبق لمع ںیم رشکی ہن وہہک  

اور امتم رشیع دحود ےک ادنر رےتہ وہےئ کم رکںی اتہک ان ک ہی لمع    امہ ذہم داری ارگ اہلل ےن اںیہن دی ہ وت وہ اس ک دقر رکںی 

ارج ک ذرہعی ےنب۔ داین ںیم کین انیم اور آرخت ںیم 



 

 ۔ اس میظع کم ےک ےنھجمس ک وتقیف بیصن رفامےئوک اہلل الحل ےک اظنم ےس کلسنم امتم اداروں 

 

 واہلل املع  

   ویفس دبع ارلزاق

ؤلویٹکیزگیا فیچ

ي

حاا اپاتسک قیقحت  ہبعش رشیع وم

 

سن
 ن  

 ء2022رفوری3ھ۔۱۴۴۳مکی ربج    

   ************************************* 

 وحاہل اجت 

 
:  رعيته  عن  مسؤول  وكلكم  راع  كلكم  أاليقال: "  -صلى هللا عليه وسلم    -األرنؤوط(»عن عبد هللا بن عمر، أن رسول هللا  ت    553/  4»سنن أبي داود« ) 1

  وهي   وولده  بعلها  بيت  على  راعية  والمرأة  عنهم،   مسؤول  وهو  بيته  أهل  على  راععليهم وهو مسؤول عنهم، والرجل    راع  الناس  على  الذي  فاألمير

 « " رعيته  عن مسؤول وكلكم راع،  فكلكم  عنه؛  مسؤول وهو سيده مال على راع والعبد  عنهم،  مسؤولة

 « " ملعون  والمحتكر  مرزوق،   الجالب: " -صلى هللا عليه وسلم    -ت األرنؤوط(:»عن عمر بن الخطاب، قال: قال رسول هللا    282/  3»سنن ابن ماجه« ) 2

ن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه قال: سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: »من احتكر على المسلمين  ع(:876/  2»مشكاة المصابيح« )

 كتابه  في ورزين. اإليمان شعب في  والبيهقي ماجه ابن رواه.  واإلفالس« بالجذام هللا ضربهطعامهم 

ففى    -فال يقبل شهادة الفاسق اجماعا الن العدالة شرط في الرواية حيث قال هللا تعالى إِْن جاَءُكْم فاِسٌق بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا   (427ص 1)التفسير المظهري، ج 3

 ۔   االولى والعدالة هو إتيان الواجبات واالجتناب عن الكبائر وترك اإلصرار على الصغائر الشهادة بالطريق  

 وتشترط العدالة ألن قول الفاسق في الديانات غير مقبول. ( 322/  2)العناية شرح الهداية ) 

 والفاسق من فعل كبيرة أو أصر على صغير. ( 483/ 5)الدر المختار وحاشية ابن عابدين )رد المحتار( )

4OIC/SMIIC 2: 2019, Conformity Assessment – Requirements for Bodies Providing Halal Certification  
4.2 Islamic sensitivity 
4.2.1 The halal certification body (HCB) shall adhere to the basic principles of Islam or Islamic rules. ‘Adherence’ 
and ‘approaching the Islamic sensitivities and concerns with utmost respect’ imposes upon the party different 
emphasis and compulsion for compliance. 
4.2.2 The halal certification body shall demonstrate a high standard of Islamic values in terms of its office 
environment, management members, staff, general conduct and public interaction. 
4.3 Commitment to Islamic values 

 



 

 
The halal certification body and all of its employees shall be committed to all Islamic values especially to those 
related to halal.  
PS: 4992-2016, Pakistan Standard For Conformity Assessment - Requirements for Bodies Providing Halaal 
Certification 
4.8 Islamic Sensitivity 
The Halaal CB shall adhere to the basic principles of Islam or Islamic rules. “Adherence” and “approaching the 
Islamic sensitivities and concerns with utmost respect” imposes upon the party different emphasis and compulsion 
for compliance. 
4.9 Commitment to Islamic Values 
The Halaal CB and all of its employees shall be committed to all Islamic values especially to those related to Halaal. 

عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، قال: »ال يبيع بعضكم على بيع   [ 73( ص:72/ 3]صحيح البخاري )5
 بعض  

نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: »ال يبع الرجل على بيع أخيه، وال يخطب على خطبة أخيه، إال   (  1032/ 2صحيح مسلم )6

 أن يأذن له « ،

ِ َصلَّ َحدَّثَنَ 7 ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل اَل يَبِْع بَْعُضُکْم َعلَ  یا قُتَْيبَةُ َحدَّثَنَا اللَّْيُث َعْن نَافِعٍ َعْن اْبِن ُعَمَر َعْن النَّبِي  ِخْطبَِة بَْعٍض   ی بَْيعِ بَْعٍض َواَل يَْخُطْب بَْعُضُکْم َعلَ  یَّللاَّ

ِ َصلَّ   یُمَرةَ قَاَل أَبُو ِعيسَ قَاَل َوفِي اْلبَاب َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َوسَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ قَاَل اَل يَُسوُم    یَحِديُث اْبِن ُعَمَر َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َوقَْد ُرِوَي َعْن النَّبِي  َّللاَّ

ُجُل َعلَ  ِ َصلَّ  یَسْوِم أَِخيِه َوَمْعنَ یالرَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِعْنَد بَْعِض أَْهِل اْلِعْلِم هَُو السَّْومُ  یاْلبَْيعِ فِي َهذَا اْلَحِديِث َعْن النَّبِي   َّللاَّ

ِ َصلَّ  8 ُ  یَحدَّثَنَا ُسَوْيُد ْبُن َسِعيٍد َحدَّثَنَا َماِلُک ْبُن أَنٍَس َعْن نَافِعٍ َعْن اْبِن ُعَمَر أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ  بَْيعِ بَْعٍض  ی َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل اَل يَبِيُع بَْعُضُکْم َعلَ َّللاَّ

 عن ابن عمر، عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: ال يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر "(258/ 7سنن النسائي )  9

صوره أن يتراضى المتبايعان على ثمن سلعة، فيجيء آخر، فيقول: أنا أبيعك مثل  من بيع الرجل على بيع أخيه: (214/ 9الموسوعة الفقهية الكويتية )10
أو يعرض على المشتري سلعة رغب فيها المشتري، ففسخ   -أي بأقل منه   -هذه السلعة بأنقص من هذا الثمن، أو يقول: أبيعك خيرا منها بثمنها أو بدونه 

/   4، وتحفة المحتاج  278/  4، والمغني 91/  3، وشرح المنهج بحاشية الجمل 132/   4محتار ، ورد ال107/  6فتح القدير   (2البيع واشترى هذه. )
 . 183/  3، وكشاف القناع  314

الفقهية الكويتية ) 11 البيع محرم، (214/  9الموسوعة  وتعليل الحنابلة: أن المحرم هو    …ذهب الشافعية، وهو وجه محتمل عند الحنابلة إلى: أن هذا 

  الحنفية   وذهب   ۔۔۔ المشتري، أو قوله الذي فسخ البيع من أجله، وذلك سابق على البيع، وألنه إذا صح الفسخ الذي حصل به الضرر، عرض سلعته على  

لهمام: هذه الكراهات كلها تحريمية، ال نعلم خالفا في اإلثم، وذلك لألحاديث المذكورة، ولما  ا  ابن  قال  تحريما،   مكروه  البياعات  من  ونحوه  البيع   هذا   أن  إلى

، وشرح المحلي وحاشية القليوبي عليه  314و    309و    308/    4وتحفة المحتاج    107  -  106/    6( فتح القدير  1( )1فيه من اإليحاش واإلضرار. )

 279 – 278/  4، والمغني 184و   182/  2

  سے ي ، بائع پ  ی ہوئ  ںيتام نہ عيب  یہے ، بهاؤ تاؤ ہورہا ہے ، ابه  یبات چل رہ یک  عيب   انيکے درم  وںيکہ دو آدم ںيہ ہي  ی کے معن  ہي سوم اخ  یسوم عل

  نے  ںيم زيچ ہيے کہ کہہ دآئے اور آکر  یآدم سراي ت ںيکوشش کررہا ہے مساومہ ہورہا ہے اتنے م یبتارہا ہے اور وه اس سے کچه کم کرانے ک

 ۔  اخيه  عيب  یعل بضکم بع ي  ال کہ ايہے ، جس سے منع فرما ہيسوم اخ   یسوم عل ہي  یل دي خر کر دے  سےي پ ادهيز سے تم

 ( ۱۶۹،۱۶۸ص: ) االسم اور دجدی اعمیش اسملئ :

ٹ ه ک رشتی" 

 

 "عیب یلع عیب اخ

ےن ایخر رشط ےل ایل ، عیب وہیکچ ، اب اخدل آات ہ اور آرک ابعئ  ےس اتہک ہ ہک مت ےن وج  دورسی زیچ سج ےس عنم رفامای یگ ہ وہ ہ عیب یلع عیب اہیخ ،الثم اکی عیب وہیئگ ، زدی ےن رمعو ےس اکی وھگڑا رخدیا ، رفض رکو ابعئ 

 ۔ ہ ر وہ ےھجم دو ،ہی عیب یلع عیب اہیخ ہ ۔ہی دوونں اناجزئ ںیہ اور ہی لمع سج رطح عیب ںیم اناجزئ ہ ایس رطح امتم  وقعد ںیم اناجزئ وھگڑا رمعو وک اچیب اھت اس عیب وک خسف رکدو او 


