د محترم مولوي محکم الدین د غوښتنلیک متن:
د ارشاد ،حج او اوقافو وزارت محترم مقام ته!
د علمي مجمع ریاست د پام وړ!
د قدر وړه!
زه مولوي محکم الدین د محمد جمعه زوی ،څه موده مخکې مې د هاشم ولد اسلم په وینا خپل
موټر د هغه د یوه کار سرته رسولو په موخه ،له هغه سره زما په موټر کې یو ځای له لغمان
نه جالل آباد ته په الره کې له یوې پېښېېې سېېره مل شېېولو ،پې په پایله کې زما موټر ته زیان
ورسېد.
یاده دې وي ،پې هاشم له تګ نه مخکې ماته ویلي و ،پې که موټر ته څه زیان ورسیږي ،د
دې زیان لګښت پر هغه دی او د دې خبرې شاهدان هم شته دي .اوس دغه لګښت باید څوک
پر غاړه واخلي ،زه محکم الدین او که هاشم؟
هیله ده ،د شریعت په رڼا کې ،الرښوونه راته وکړئ.
په درنښت
مولوي محکم الدین
د وزارت دمقام حکم:
دمجمع علمي ریاست! په دې اړه شرعی ځواب ورکړئ.
د ریاست کتنه اوحکم  :دافتاء آمریت ! په دې اړه الزم اجراات ترسره کړئ
دافتېېېاء آمریېېېت هومارنېېېه محتېېېرم صېېېدیقي اوخېېېادم صېېېاحب دې پېېېه اړه شېېېرعي مالومېېېات
ورکړي.
حامدًا هلل و ُمصلیًّا علی رسولهللا
الجواب باسم ُمل ِهم الصواب
محترم مسېېتيتي صېېاحب! په پورتنۍ موضېېوک کې د هاشېېم په نوم سېېړی ،پې د تاوان ورکولو
ژمنه او ضمانت یي کړی دی ،ورباندې الزمه ده څو ستا موټر ته د اړول شوي زیان لګښت
تاوان درکړي؛ ځکه پې که یو کس له بل سره د یو څه ژمنه له یو شي سره معلقه کړي او
یا یې ضمانت وکړی ،په اسالمي شریعت کې ورته الضمان یا الوعد بالشرط ویل کیږي،
پې پوره کول یې ورباندې الزمیږي.

والدلیل علی ماقلناه:
الز ِعی ُم َ
سلَّ َمَّ { :
غ ِارم} سنن ابن ماجه ټوک ،۲
َّللاُ َ
 -۱ع َْن أ َ ِبي أ ُ َما َمةَ ع َْن النَّ ِبي ِ َ
علَ ْی ِه َو َ
صلَّى َّ
ضامن ِلما التزمه(.
 ۸۰مل أي:
ِ
 -۲رجل ضمن عن آخر نوائبه ۰۰فهو جائز جامع الصغیر  ۱ټوک ۱۵۴ ،مل .
 -۳ال َّ
معان متعددة،
ضمان :إلزام بتعویض عن ضرر .فإنه یُطلق في اصطالح الفقهاء على
ٍ
أهمها -:كفالة النفس ،وكفالة المال -.وغرامة المتلفات .غمز عیون البصائر شرح األشباه
والنظائر البن نجیم  ۲ټوک ۲۱۱مل .
امن ِل ِدیَتِك فَقَتَلَهُ فُ َالن َخ َ
إن قَتَلَك فُ َالن َخ َ
َ -۴وفِي كَافِي ا ْل َحا ِك ِمْ « :
طأ ً فَ ُه َو َ
طأ ً فَأَنَا َ
امن ِل ِدیَتِ ِه»
ض ِ
ض ِ
رد المحتار ۲۱ټوک۶۶ /مل .
ف فُ َالن َودِیعَتَك ،فَأَنَا َ
امنَ ۰۰و َمتَى ثَبَتَتْ َ
ض ِ
 -۵لَ ْو قَا َل أ َ َحد ِِل َخ َر« :إ َذا َ
س َرقَ فُ َالن َمالَك أ َ ْو أَتْلَ َ
ُ
وق أ َ ْو ا ْل َودِیعَ ِة ا ْل ُمتْلَ َف ِة» درر الحکام شرح مجلة األحكام ۱ټوک ،
ب ا ْل َك ِفی ُل ِبا ْل َما ِل ا ْل َم ْ
طو ِل َ
س ُر ِ
 ۶۵۹مل .
همدارنګه کومه ژمنه پې د تعلیق په صېېېېېېېورت کې وي ،پوره کول یي الزمیږي .په اړه یي
داسې راغلي:
صُُُُُ َور التَّعالیق تكون ِزمةً» درر الحكام شېېېېېرح مجلة األحكام ټوک  ،۱مل
« -۶المواعید بِ ُ
. ۷۷
ص َو ِر التَّعلیق تكون ِزمةً» ردالمحتار  ۴ټوک ۲۵۷ ،مل .
ساء ُ
« -۷المواعید بِاكتِ ِ
محمد نور (صدیقي)

مولوي عبدالستار (خادم)

