یوکے کی ایک چیرٹی کے بارے میں سوال وجواب
ل للاِٰ
سو ِٰ
ا َ ْل َح ْمد ٰ ل ِ
ص ٰلو ِۃ ُ َوال َّ
ع ٰلی َر ُ
ُِّلٰ َوال َّ
س ََل ُِم َ
مفتیان شرع م ٰتین اس مسئلہ کے بارے میں کہ
ِٰ
االستفتاء :کیا فرماتے ہیں علمائے دین و
ایک چیرٹی نے رمضان سے کئی ماہ قبل اس مدمیں چندہ جمع کیا کہ اس سے وہ رمضان
کے آخری عشرہ میں مدینہ شریف کے لوگوں کو افطاری کروائیں گے۔ لوگوں نے اس پر
دل کھول کرچندہ دیا اور پھر عیدسے چھ روز قبل انہوں نے ایک چھوٹا سا اشتہار دیا کہ
بقیہ چندہ کسی اور پروجیکٹ میں خرچ کیا جائے گا ۔کیا ان کا ایسا کرنا شرعاِ جائز ہے ؟
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﷽
ص َواب
ل ٰل َِ
اج َع ِْ
ون ال َم ٰل ِٰ
اب ٰب َع ِٰ
ا َ ْل َج َو ُِ
الو َّھاب اَللل ُھ َِّم ْ
ی النُّ ْو َر َوال َّ
ک َ
چیرٹی والوں کا ایسا کرنا بالکل جائز نہیں ہے جس کام کے لیے چندہ کیا ہے اسی میں خرچ
کرنا ضروری ہے اور اگر انہوں نے اسی کام خرچ کیا لیکن کچھ چندہ باقی بچ گیا تو ان
چیرٹی والوں پر الزم ہے کہ وہ بقیہ چندہ ان لوگوں کو واپس دیا جائے جن سے لیا تھا یا
وہ لوگ جس کام کے لیے اب اجازت دیں اسی میں خرچ کرنا ضروری ہے ۔ان کی اجازت
کے بغیر کسی اور پروجیکٹ میں خرچ کرنا حرام حرام حرام ہے ۔اجازت کے لیے ایک
چھوٹا سا اشتہار ہی کافی نہیں ہوگا اور وہ بھی ایسا کہ صرف خبردینا ہے کہ " بقیہ چندہ
دوسرے پروجیکٹ میں استعمال کیا جائے گا " نہ کہ اجازت لینا لہذا ان چیرٹی والوں کو
چاہیے فوراِ سے پہلے بقیہ چندہ دینے والوں کو واپس کریں یا ان سے صراحتاِ اجازت لیں
اور وہ جس کام کے لیے اجازت دیں اسی میں خرچ کیا جائے اور اگر پتا نہ چلے کہ یہ
چندہ کن سے لیا تھا تو جس طرح کے کام میں چندہ لیا تھا اسی میں دوسرے سال خرچ
کردیا جائے مثَلِ مدینہ شریف میں کروائی جانے والی رمضان کے آخری عشرے کی
افطاری کا بچا ہوا چندہ آیندہ سال کے رمضان کے آخری عشرے کی افطاری پر خرچ کر
دیا جائے ۔
جیساکہ درمختار میں اس چندے کے میں بارے میں یہ حکم موجود ہے جو کسی فقیر کے
کفن کے لیے جمع کیا گیا تھا ":فَ ِإنْ فَ َ
ن ِب ِْه ِمثلُهَُ ،وإِّلْ
ع ِل َْم َوإِّلْ ك ُِف َْ
ض َْل شَيءْ ُردْ ِلل ُمصد ِْ
ِق إنْ ُ
صدِقَْ ِب ِْه"
تُ ُ
اگر چندہ سے کچھ بچ جائے تو دینے واال اگر معلوم ہو تو اسے واپس کیا جائےگا ورنہ اس
جیسے فقیر کے کفن پر صرف کیا جائے یا صدقہ کردیاجائے۔
(الدرالمختار ج  2باب صلوۃ الجنائز ص )206
فتاوی ر ضویہ میں
ِٰ
الرحمٰ ن
جیساکہ سیدی اعلی حضرت امام اَحمد رضا خان علیہ رحم ُِۃ َّ
فرماتے ہیں :چندہ کا جو روپیہ کام ختم ہوکر بچے الزم ہے کہ چندہ دینے والوں کو حصہ
صرف ہو  ،بے ان کی
رسد واپس دیا جائے یا وہ جس کام کے لئے اب اجازت دیں اس میں َ
صرف کرنا حرام ہے ،ہاں جب ان کا پتا نہ چل سکے تو اب یہ چاہئے کہ جس
اجازت کے َ
طرح کے کام کے لئے چندہ لیا تھا اسی طرح کے دوسرے کام میں اُٹھائیں (یعنی اس ٰتعمال
تعمیرمسجد کا چندہ تھا مسجد تعمیر ہوچکی تو باقی بھی کسی مسجد کی تعمیر
کریں) َمثََلِ
ٰ

تعمیر مدرسہ میں صرف نہ کریں اور اگر اسی طرح کا دوسرا
ِٰ
میں اُٹھائیں ،غیر کام َمثََلِ
کام نہ پائیں تو وہ باقی روپیہ فقیروں کو تقسیم کردیں ۔
فتاوی رضویہ ج 16ص)206
( ٰ
ٰ
ٰ
سلمَّ
صِلَّی لِ
ع َّز َو َج َِّ
َو ِ
للاُ تَ َع ٰالی ا َ ْعلَ ُِم َو َر ُ
ّللاُ ت َ َعالی َ
س ْولُ ِہُ ا َ ْعلَم َ
علَ ْی ِٰہ َوا ٰلہِ َو َ
ل َِو َ
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قادری

Question and answer regarding a particular charity in U.K.

الحمد ہلل والصلوة والسالم علی رسول ہللا
QUESTION:
What do the scholars of the Dīn and muftīs of the Sacred Law state regarding
the following issue: A certain charity collected some donations several months
before Ramadān to arrange the Iftār of people in al-Madīnah al-Munawwarah
during the last ten days of Ramadān. People donated to this cause
wholeheartedly, but then six days before ‘Eid, the charity sent out a small notice
saying that the remaining money will be spent on another project. Is it
permissible for them to do this?
Questioner: Adil Ahmad from Scotland, U.K.
ANSWER:
بسم ہللا الرحمن الرحیم
الوھاب اللھم ھدای َۃ ال َحق والصواب
ِ ون ال َم ِل
ِ َالجواب بِع
َ ک
It is absolutely not permissible for the charity to do this; it is essential for them to only
spend in that cause which they collected for. If, after spending in that particular cause,
there is some money left over, then it is essential that the charity return this remaining
money back to the original people who donated it in the first place, or that the charity
spends it in any cause the people specify from that moment in time. It is absolutely,
totally, and utterly harām to spend this money on any other cause without their
permission. A small notice will not suffice for seeking their permission; they were
merely informed that ‘the rest of the money will be used for another project’, their
permission was not sought. Thus, the charity needs to return the money straightaway
to those who originally donated from the onset, or seek permission explicitly, and
whatever cause they give permission for, money should be spent only for such said
purpose. If one cannot come to know as to who originally donated the money, then it
should be spent on a similar cause the following year. For example, the money
remaining from the iftār of the last ten days of Ramadān for al-Madīnah alMunawwarah should be spent on the iftār of the last ten days of the following Ramadān
for al-Madīnah al-Munawwarah the next year.
Just as the ruling for the money gathered for the shroud of a faqīr [poor person] is
mentioned in Durr Mukhtār,
ْ ق
"صدِقَ بِ ِه
َ ض َل
ُ إن
َ ش ْيء ُر َد ِل ْل ُم
ُ ُ  َوإِ َّل ت،ُ ع ِل َم َوإِ َّل ُكفِنَ بِ ِه ِمثْلُه
َ َ"فَإ ِ ْن ف
ِ ص ِد
“If anything remains from the money given, then if one know of the person who gave
it initially, so it should be returned to such said person. Otherwise, the money should
be spent on the shroud for a similar faqīr or given to charity.”
[al-Durr al-Mukhtār, vol 2, pg 206]

Just as Sayyidī Alā Hazrat Imām Ahmad Razā Khān, may Allāh shower mercy upon
him, states in Fatāwā Ridawiyyah that it is essential that the money leftover from the
amount donated is returned back to the original person who gave it as per his [original]
share. Or it is used in a cause which the person gives permission for; it is harām
[unlawful] to spend it without permission. Yes, when one cannot come to know of the
[original] person, then one should use it in a similar cause as to why it was collected
for in the first place. For example, money was collected for the building of a Masjid,
but the Masjid has now been built, then one should use this money for any other
building work of the Masjid also; one should not use it for a dissimilar cause e.g.
building a madrasah. If one does not come across a similar cause, then one should
donate this remaining money to faqīrs [the poor].
[Fatāwā Ridawiyyah, vol 6, pg 206]
وہللا تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی ہللا علیہ وآلہ وسلم
کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری
Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri
Translated by Haider Ali

