وفقىلع االوالد

ےكو�الےےسےہ��،ا�سںىمہى
سوال�:مرى�اوس�ا�لوقفىلعالا�ولا�د ح
� ضواحتد�ركا�رےہہكا�ساكاىكافئد�ہےہ��،ا�و�را�ولا�دےكان�مرپوقفركنے

كادصقماىكےہ�،كوىنہكول�گدناى و�آخر�تےكان�مرپوقفركتےںىہ��،ا�و�ر

مںىاپىناجئدی�ا�دوكاپىنا�ولا�درپوقفركنا اچہات وہ�ں�،كىسا�د�ا�ر�ےوك
ہنںى�،تواىكرىم�ىا�ولا�دا�سوقفںىمےساھكىپےكسىگاىںىہن�؟�ا�و�ر�ا�سوك

ىبےنچاكاتخاى�را�نوكہوگااىںىہن�؟
ج�واب��:اگروکئیصخشاپیناجئدی�ا�دا�ولا�درپوقفرک�ےوترشعًاا�سںیم
کوئیرح�جںیہنےہ��،ا�ولا�درپىسكزىچوكوقفركنےاكدصقمہىوہتا

ہےہكاپىنا�ولا�دےكےىل اىىسزىچوھچ�ڑركجائےسجاكافئد�ہو�ہلقتسم

طو�رپر�اٹاھتىرہے�۔ىلنكو�اضحرہےہكوجاجئدی�ا�دابقاعد�ہا�ولا�دےکےیل

�وقفرک�د�یاجتیےہو�ہالہلاعتلٰییکتیکلمںیملقتنموہجاتیےہ�،ا�سوقف
کر�د�ہےشیکرخید فو �روختیسکےکےیلاجئزںیہنوہتی�۔ا�ولا�درپ�وقف
وموفہےشےسعفناٹاھنےا�و�ر
كرنےىكوص�ر�تںیما�ولا�دوکرص�ف ق
�ا�سےساحصلوہنىو�الىآمدنیاپےناتسامع�لںیمالنےاکاتخای�روہتاےہ�،

أ
أ
حاصــل مــا ذكــره يف الرســالة المذكــورة �نــه ورد يف احلديــث �نــه  -صــى
أ
هللا عليه وســلم  -قال «ســووا بني �والدمك يف العطية ولو كنت مؤرثا
أ
آ
�حــدا لرثت النســاء ىلع الرجــال» رواه ســعيد يف ســننه ويف حصيــح
أ
مســلم نم حديــث النعمــان نب بشــر«اتقوا هللا واعدلــوا يف �والدمك»
أ
فالعــدل نم حقــوق الوالد يف العطــااي والوقــف عطيــة فيســوي بــن
أ
أ
أ
الذكــر والنــى ،لهنــم فــروا العــدل يف الوالد ابلتســوية يف العطــااي
أ
أ
حــال احليــاة ...روي نع �يب حنيفة ال ب�س بــه إ�ذا اكن التفضيل لزايدة
أ
أ
فضــل يف الــدني و إ�ن اكونا ســواء يكــره وروى المعىل نع �يب ويســف �نه
أ
الرضار و إ�ال ســوى بيهنــم وعليــه الفتــوى...
ال بــ�س بــه إ�ذا مل يقصــد إ
أ
ذكــر يف االستحســان يف كتــاب الوقــف ،وينبــي للرجــل �ن يعــدل بني
أ
أ
�والده يف العطــااي والعــدل يف ذلــك التســوية بيهنــم يف قــول �يب ويســف
أ أ
وقــد �خــذ �وب ويســف حــم وجــوب التســوية نم احلديــث ،وتبعــه
أ
أ
آ
�عيــان المجهتــدني ،و�وجبــوا التســوية بيهنــم وقالــوا يكــون �مثــا يف
أ
التخصيــص ويف التفضيــل ،وليس عنــد المحققني نم �هــل المذهب
فريضــة رشعيــة يف ابب الوقــف إ�ال هــذه مبوجــب احلديــث المذكــور،

یبےنچاکقحںیہن توہا�،ہنىہا�سوكہبہاىكاجكساتہے��،ا�و�رہنىہا�سںىم

والظاهر نم حال المسلم اجتناب المكروه (الدر المختار وحاشية

ہو�،و�ہا�نوکد�ےرکاہنںیاملک قوابضانب�دیااجئے��،ا�و�روکئیاجئدی�ا�داگر
�

أ
أ
ولــو اكن الولــد مشــتغال ابلعلــم ال ابلكســب فــا بــ�س بــ�ن يفضله ىلع

رتہبو�رانمسبہیےہہکو�ا�رثنیاکوجقحاتنب
�و�ر�اثت اج�ر�ىوہتىےہ۔نزى ا�

�وقفرکنیوہوتُا�سوکاخلصوقفىلعالہلاىكاجئے�۔�(سمافت�دا�ز��:امد�ا�د
�الاحاك�م�)�۶۴/�۳،

لذہ�اوص�ر�توئسملہںیمٓا�پےکےیلاپیناجئدی�ا�داپینا�ولا�دےکان�موقف

انب عابدني)۴۴۴ /۴،

غريه ،كذا يف الملتقط( .الفتاوى الهندية)۳۹۱ /۴،
َّ
ف إ�ذا تم ولزم المیلک وال میلک وال یعار وال ریھن۔ (الدر المختار مع

رد المحتار ) ۵۳۹/۶ ،

ٔ
ٔ
ٔ ً
کرنارشعًاد�رستےہ�۔وقفاکلمعلمکموہنےےکدعبو�ہاجئدی�ا�دہشیمہ نع انب معــر ريض ہّٰللا عنــہ قــال :اصــاب معــر ارضــا خبیــر فــایت النــي
ٔ
ٔ
کےےیلٓا�پیککلمےسلکناجئےیگ�۔ٓا�پا�و�رٓا�پیکا�ولا�دےکےیلا�س صــی ہّٰللا علیــہ وســلم یســتامرہ فہیــا ،فقــال :ای رســول ہّٰللا! إ�ين اصبت
ٔ
ً
ٔ
ٔ
ٔ ً
کو �رفوخترکنااجئزہنوہگا�۔
ارضــا خبیــر مل اصــب مــاال قــط ھــو انفــس عنــدي منــہ ،مفــا اتمــرين بــہ؟
ٔ
مطلب مهم يف قول الواقف ىلع الفريضة الرشعية(قوله :مىت وقف) قــال :إ�ن شــئت حبســت اصلھا ،وتصدقــت ھبا ،قال :فتصــدق ھبا معر
أ
أ
أ
أ
ٔ
منش� اجلواب المذكور كما تعرفه ،وبه يظهر فائدة ٔ
�ي ىلع �والده لنه
انــہ ال یبــاع اصلھــا والیبتــاع وال ویرث ،وال ویھــب ،قــال :فتصــدق
أ
التقييــد بقولــه حــال حصته (قولــه كما حققــه مفــي دمشــق إ�خل) �قول :معــر يف الفقــراء ويف القــرىب ويف الرقــاب ويف ســبیل ہّٰللا وانب الســبیل

ٔ ایٔ
ٔ
والضیــف ،ال جنــاح یلع نم ولہیــا ان لک مہنــا ابلمعــروف ،او یطعــم َ َ َ ُ
ومثواکم(حممد)۱۹:
ً
صدیقا غری متمول فیہ۔ (حصیح مسلم مع تکملۃ فتح الملہم)۱۲۱/۲ ،

قــال العبــد الضعیــف عفــا ہّٰللا عنــہ :الظاھــر نم القــول المفيت بــہ عند
ٔ
ً
احلنفیــۃ ان الوقــف ال یکــون ملــا للموقــوف علہیــم ،و إ�منــا یکــون
ملـ ًـا ہّٰلل تعـ ٰ
ـایل ،ینتفــع بــہ الموقــوف علہیم ،ویصــر الوقف اکلشــخص

�د�وسر�ارطیہقہیےہہکاپیناملیابع�د�ا�ت�(صدقہ،خری�ا�توغری�ہ)کاوث�ا�ب

أ أ
کیسوکاشخباجئے�،ىجاسكہحىحصاخب�ر�ىںىمےہ�:نبــ�ان انب عبــاس ريض
أ
أ
هللا عهنمــا� :ن ســعد نب عبــادة ريض هللا عنــه وتفيــت �مــه وهــو غائــب
أ
أ
أ
عهنــا ،فقــال :اي رســول هللا إ�ن �يم وتفيــت و�ان غائــب عهنــا� ،ينفعهــا
أ
أ
يشء إ�ن تصدقــت بــه عهنــا؟ قال« :نعم» ،قــال :ف إ�ين �شــهدك �ن حائيط

المعنــوي يف االصطــاح القــاونين العــري ،فیبیــع ،ویشــري ،ومیلــک،
ٔ
ویقــرض ،ویســتقرض وباســطۃ َوالیــہ ،ولہــذا قــد رصح الفقہــاء ابن
المخراف صدقة علهيا (حصيح البخاري )۷ /۴،
ً
ٔ
مــا اشــراہ المتــويل نم غلــۃ الوقــف مل یــر وقفــا يف االحص و إ�منــا اکن
ترجہم”�:رضح�تدبع�الہلنبابع�سایب�نرکتےںیہہکدعسنبابع�د�ہرضیالہل
�
ً
ً
ملــا للوقــف۔ (تکملۃ فتــح الملہم،ھل الوقــف یکون ملــا للموقوف

علیہ) ۱۲۵/۲،

ںیئگ�،ا�سومقعرپو�ہ
نعمہوجینباسعد�ہںیمےسےھت�،ا�نیکو�الد�ہوف�توہ

قر�آ�نڑپ�ھركوث�ا�باچنہپنا

سوال�:مہوجآیا�تایوس�رتںیظفحرکرہےوہتےہںی� ت،و�ا�نوکای�درکتے

�وقتاب�راب�رڑپھےتہںی�،کایمہا�نوکڑپ�ھرک�ایاص�لوث�ا�برکےتکسںیہ�؟
ج�واب��:اہلاسلۃن و�اجلامعتےکدیقع�ہےکاطمبقسجرط�حیسکرم�د�ہوک

�ایاص�لوث�ا�بایکاجاتکسےہ�اسیرط�ح نزد�ہوکیھب وث�ا�باشخباجاتکسےہ��،ا�و�ر

�اسىرط�حر�اجحوق�لےكاطمبق رف�ضا�و�رلفند� نوو�ںرط�حےكلمعاک ایاص�ِل

ثو�ا�بیسکیھباملسم�نوککایجااتکسےہ�ا�و�را�ساکوث�ا�با�نوکاتچنہپےہ�۔

�ا�نےکاپ�سںیہنےھت�(،جبو�اپسےچنہپ�)تویبنﷺکےاپ�سآئےا�و�ر

پوچاھ:ایرسو�لالہل�،ریم�یو�الد�ہوف�توہیئگںیہا�و�رںیما�نےکاپ�سںیہن

تاھ�،کایوکئیزیچوجںیما�نیکرط�فےسدصقہرک�و�ں��،اھنںیافئد�ہد�ے
گی�؟آ�پےنرفمایا�:اہ�ں�،ا�سرپانوھ�ںےناہک�:آ�پوگ�ا�ہ رہےی�،ہیریم�ا

مرخ�ا�ف(نامیاب�غ�)ا�ن(کےان�م�)رپدصقہےہ“�۔

رسیت�ارطیہقہیےہہکاپیندبنیابع�د�ا�ت�(نام�ز�،ر� �وز�ہ وغری�ہ�)اکوث�ا�بیسک

کواشخباجئے��،ا�و�را�ساکوث�ا�ب نزد�و�ںا�و�ررم�د�و�ںوکاچنہپیاجااتکسےہ�۔

لذہ�امذكو�ر�ہوص�ر�تںىمآ�پوجآىا�تاىوس�رتںىظفحركنےےكےىل

أ
أ
أ
أ
نم صــام �و صىل �و تصــدق وجعل وثابه لغــره نم الموات والحياء
با�راب�رڑپھےتںىہ��،ا�نوكڑپ�ھركاىاص�لِ وث�ا�برككسےتںىہ�،چاہںى نزد�و�ں
أ
جــاز ،ويصــل وثاهبــا إ�لهيم عنــد �هل الســنة واجلماعــة كــذا يف البدائع،
كوكرىںاىرم�و�د�و�ںوك۔
أ
أ
أ
ثــم قــال :وهبــذا علــم �نــه ال فــرق بــن �ن يكــون المجعــول لــه ميتــا �و
ٔ
ٔ
وقــول النــی صــی ہللا علیــہ وســلم ال یصــوم احــد نع احــد وال یصــی
أ
أ
أ
ٔ ٔ
حيــا .والظاهــر �نــه ال فــرق بــن �ن ينوي بــه عند الفعــل للغــر �و يفعله ٔ
احــد نع احــد ای یف حــق اخلــروج نع العھــدۃ ال یف حق الثــواب ،ف إ�ن نم
أ
لنفســه ثم بعــد ذلك جيعل وثابه لغــره ،إلطالق الكمهــم ،و�نه ال فرق
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
صــام او صــی او تصــدق وجعــل وثابــہ لغــرہ نم االمــوات او االحیــاء
بني الفرض والنفل .اهـ(حاشية انب عابدني)۲۴۳ /۲،
ٔ
جــاز ویصــل وثاھبــا إ�لھیــم عنــد اھــل الســنۃ واجلماعۃ...وعلیــہ معــل

نزىسماملنو�ںےکےیلایاص�لوث�ا�بےکفلتخمرطیےقںیہ��،ایکرطیہق

المســلمنی نم لدن رســول ہللا صیل ہللا علیہ وســلم إ�یل ویمنا ھذا نم
رقا�ندیجمںیمےہا�و�ر
یہےہہکا�نےکےیلدعایکاجئے��،ا�ساکذکروخ�د �
ٓ
َ زایرۃ القبــور وقرائــۃ القــران علھیــا والتکفــن والصدقــات والصــوم
ٰ َ َ ٔ َ َّ ُ َ َ َ ّ
ل
باقاعد�ہا�سیکرتغبید�ییئگےہ�:قــال ہللا تعــایل  :فاعلــم انــہ ل ِإ�لــہ ِإ�
الٔ
والصالۃ وجعل وثاھبا ل موات(بدایٔع الصنایٔع)۲۱۲/۲ ،
َ َّ ُ َ َ ُ ُ َ َ َّ َ ُ
للا َواسـ َـتغفر ل َِذنبـ َ
نی َو ُ َ
َّ ُ
ـک َول ُ
ِلم ٔو ِم ِن َ
م
ک
ـات وللا یعلــم متقلب
الم ٔو ِمنـ ِ
ِ
ِ
ٔ
مطلب یف القرائ ۃ للمیت و إ�ھداء وثاھبا لہ تنبیہ رصح علماوان یف ابب

ٔ
ٔ
ٔ
للنســان ان جیعل وثاب معلــہ لغریہ صالۃ او صوما
احلــج نع الغری ابن إ
ٔ
ٔ
او صدقۃ او غریھا کذا یف الھدایۃ بل یف زاکۃ التارتخانیۃ نع المحیط
ٔ
ٔ
االفضــل لمــن یتصــدق نفــا ٔان ینــوی جلمیــع ٔ
والمومنــات
المومنــن
ٔ
ٔ
الٔھنــا تصــل إ�لہیــم وال ینقــص نم اجرہ شــیئا ھــو مذہب اھل الســنۃ

ہدن� سوات�نوپاسکات�نںیمآبا�دےہ� ،و�ہاپےنابل�سا�و�روپشا�کیکوجہےس

اکلصــاۃ والتالوۃ فــا یصل وثاھبــا إ�یل المیت عندھمــا خبالف غریھا

سےاخ�ر�جاھجمساجتاےہ�،ہکبجامیلسنیرفقہابل�سووپشا�کںیموکئیاتمای�زںیہن

واجلماعــۃ لکن اســتثین مالک والشــافیع العبــادات البدنیــۃ المحضۃ

ریپو�یرکتےںیہ�۔ وس�ا�لہیےہہکایکہیرشہتوبق�لایکاجکساتےہ�؟ایک
کی �

یاہ�ںاش�د�یرکنااجئزوہگاایںیہن�؟ نہرامئیرفمائںی�۔
ج�واب�:امیلسنیرفقہ ہوبریو�ںاکایکرفقہےہا�و�روبہر�یرفقہوج

ہپاچنےاجتےںیہا�و�را�نںیمومجو�درفکیہاقعئدیکاینب�درپا�نوکد�ائر�ہاسال�م

اکلصدقــۃ واحلــج وخالــف المعزتلــۃ یف الــل ومتامــہ یف فتــح القــدری
ٔ
ٔ
اقــول مــا مــر نع الشــافیع ھــو المشــھور عنــہ… وامــا عنــدان فالواصــل
�اند�ررفکیہاقعئدومجو�دوہ�ںوتہیرفقہیھبد�ائر�ہاسال�مےساخ�ر�جامش�روہگا�۔
ٔ
ٔ
إ�لیــہ نفــس الثواب ویف البحــر نم صام او صیل او تصــدق وجعل وثابہ
یلنکاب�پاگرامیلسنیرفقےےسقلعترھکاتوہا�و�رےٹیباکا�سرفقےےسوکئی
ٔ
ٔ
ٔ
لغــرہ نم االمــوات واالحیــاء جــاز ویصــل وثاھبــا إ�لھیــم عنــد اھــل
عتقلہنوہہکلبو�ہاکملوط�ررپاملسم�نوہوتا�سےساکن�حایکاجاتکسےہ۔
ٔ
الســنۃ واجلماعــۃ کــذا یف البدائــع ثــم قــال وھبــذا علــم انــہ ال فــرق بنی
أ
ومهنا إ�سالم الرجل إ�ذا اكنت المر�ة مسلمة فال جيوز إ�ناكح المؤمنة
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ان یکون المجعول لہ میتا او حیا والظاھر انہ ال فرق بنی ان ینوی بہ
الاكفــر؛ لقولــه تعــاىل{ :وال تنكحــوا المرشكــن ىتح ؤيمنــوا} [البقــرة:
ٔ
عند الفعل للغری او یفعلہ لنفســہ بعد ذلک جیعل وثابہ لغریہ إلطالق
أ
 ]221ولن يف إ�نــاح المؤمنــة الاكفــر خــوف وقــوع المؤمنــة يف الكفــر؛
ٔ
الکمھــم وانہ ال فرق بنی الفرض والنفل اہ ویف جامع الفتاوی وقیل أ
لن الــزوج يدعوهــا إ�ىل دينــه ،والنســاء يف العــادات يتبعــن الرجــال
ال جیوز یف الفرائض اہ ویف کتاب الروح للحافظ أیب عبد ہللا الدمشــی
أ
الشــارة
فيما ؤيرثون نم الفعــال ويقلدوهنــم يف الــدني إ�ليــه وقعــت إ
ٔ
احلنبــی الشــھری ابنب قیــم اجلوزیــۃ مــا حاصلــہ انــہ اختلــف یف إ�ھــداء
أ
آ
آ
يف �خــر اليــة بقولــه عــز وجــل�{ :ولئــك يدعــون إ�ىل النــار} [البقــرة]221 :
ٔ
الثــواب إ�یل احلــی فقیــل یصــح إلطالق قــول امحــد یفصل اخلــر وجیعل أ
لهنم يدعون المؤمنات إ�ىل الكفر ،والدعاء إ�ىل الكفر دعاء إ�ىل النار؛
ٔ ٔ ٔ
ٔ
نصفــہ البیــہ او امــہ وقیــل ال لکونــہ غــر حمتــاج النــہ میکنــہ العمــل أ
لن الكفــر ويجــب النــار ،فــان نــاح الاكفــر المســلمة ســببا داعيا إ�ىل
ٔ
بنفســہ …وقــد نقــل نع مجاعۃ أھنم جعلــوا وثاب امعالھم للمســلمنی
احلرام فاكن حراما (بدائع الصنائع يف رتتيب الرشائع)271 /2 ،
والفــاس والرشیعــۃ ال متنــع نم ذلــک.
وقالــوا نلــی ہللا تعــایل ابلفقــر إ
(حاشية انب عابدني)۲۴۳/۲،

لسامینیرفقےےسقلعت ھکرےنو�الےصخشےکینسےٹیبےساکن�ح

سوال�:مری�اایکرشہتٓایاےہ�۔ا�نےکرھگںیمو�الدامیلسنیا�و�رو�الد�ہینس
ہںی�۔ےچبنپچبےسو�الد�ہیہےکذمہبرپںیہ�۔ ا�نولگو�ںےکوقب�ل

لسامینییھبینسیہیکرط�حںیہسبرف�قہیےہہکو�ہدیعوغری�ہوینس�ںےس

�ایکد�نلبقرکتےںیہ�۔ا�بھچکرعصہلبقا�سےلئسمیکوجہےسا�و�ردیرگ

ماسئلیکوجہےسو�الدینںیمدحیلعگییھبوہچیکےہا�و�رےچبینسذمہب

�رھکےت ا�سےیلا�نیکاچہپ�نلکشمےہ�۔نکیلاگرو�اعقاتامیلسنیرفقہےک

