


االوالد وفق ىلع 
سوال�:�رى�ا وس�ا�ل و�ف ىلع ا�ا�و�ا�د ےك�و�ا�ے ےس ےہ�،�ا�س ںىم ہى 
�و�ا�ت د�ر�اك�ر ےہ ہك ا�س اك اىك اف�د�ہ ےہ�،�ا�و�ر ا�و�ا�د ےك ان�م رپ و�ف رك�ے 

�اك دصقم اىك ےہ�،�وى�ہك ول�گ د�اى  و�آ�ر�ت ےك ان�م رپ و�ف رك�ے ںىہ�،�ا�و�ر 

�ںىم ا�ىن اج�دی�ا�د وك ا�ىن ا�و�ا�د رپ و�ف رك�ان  اچ�ات  وہ�ں�،�ىس ا�د�ا�ر�ے وك 

�ںىہن�،�و اىك رى�ى ا�و�ا�د ا�س و�ف ںىم ےس اھك ىپ ےكس ىگ اى ںىہن�؟�ا�و�ر�ا�س وك 

�ےنچ اك ا�اى�ر ا�ن وك�وہ�ا اى ںىہن�؟

واب�:�ا�ر وك�ی صخش ا�ىن اج�دی�ا�د ا�و�ا�د رپ و�ف رك�ے و رش�ًا ا�س ںىم  �ج
�وك�ی رح�ج ںىہن ےہ�،�ا�و�ا�د رپ ىس زىچ وك و�ف رك�ے اك دصقم ہى وہ�ا 

�ےہ ہك ا�ىن ا�و�ا�د ےك ےىل  ا�ىس زىچ وھچ�ڑ رك�اج�ے سج اك اف�د�ہ و�ہ لقتسم 

�و�ر�رپ�ا�اھ�ى ر�ےہ�۔�نك و�ا�ح ر�ےہ ہك وج اج�دی�ا�د اب�ا�د�ہ ا�و�ا�د ےك ےیل 

�و�ف رك�د�ى اج�ى ےہ و�ہ ا�ہل اعت�ٰی یک تیکلم ںىم لقتنم وہ�اج�ى ےہ�، ا�س و�ف 

�رك�د�ہ ےش یک ر�د و�ر�و�ت ىس ےك ےىل اج�ز ںىہن وہ�ى�۔ ا�و�ا�د رپ�و�ف 

�رك�ے یک وص�ر�ت ںىم ا�و�ا�د وك رص�ف  وم�و�ہ ےش ےس عفن ا�اھ�ے ا�و�ر 

�ا�س ےس اح�ل وہ�ی و�ا�ى آ�د�ی ا�ےن ا�امع�ل ںىم ا�ے اك ا�اى�ر وہ�ا ےہ�، 

�ےنچ اك قح ںىہن وہ�ا�، ہن ىہ ا�س وك ہبہ اىك اج�ات�ےہ�،�ا�و�ر ہن ىہ ا�س ںىم 

�و�ر�ا�ت  اج�ر�ى وہ�ى ےہ ۔�زى رتہب ا�و�ر انم�ب ہى ےہ ہك و�ا�ر�نی اك وج قح اتنب 

�وہ�،�و�ہ ا�ن وك د�ے رك ا�ںىہن ام�ک و�ا�ض انب�د�اى اج�ے�،�ا�و�ر وك�ی اج�دی�ا�د ا�ر 

�و�ف رك�ی وہ و ُا�س وك اخ�ص و�ف ىلع ا�ہل اىك اج�ے�۔�)�افت�د ا�ز�:�ا�د�ا�د 

�ا�ا�اك�م�،۳�/۶۴�(

�ذہ�ا وص�ر�ت وئسم�ہ ںىم آ�پ ےك ےىل ا�ىن اج�دی�ا�د ا�ىن ا�و�ا�د ےك ان�م و�ف 

�رك�ان رش�ًا د�ر�ت ےہ�۔ و�ف اك لمع لمکم وہ�ے ےك دعب و�ہ اج�دی�ا�د ہشیمہ 

�ےك ےىل آ�پ یک کلم ےس لکن اج�ے ىگ�۔ آ�پ ا�و�ر آ�پ یک ا�و�ا�د ےك ےىل ا�س 

�وك ر�و�ت رك�ان اج�ز ہن وہ�ا�۔

مطلب مهم يف قول الواقف ىلع الفريضة الرشعية)قوله: مىت وقف( 

 اجلواب المذكور كما تعرفه، وبه يظهر فائدة 
أ
نه منش�

أ
والده ل

أ
ي ىلع �

أ
�

قول: 
أ
خل( � التقييــد بقولــه حــال حصته )قولــه كما حققــه مفــىت دمشــق اإ

نــه - صــى 
أ
نــه ورد يف احلديــث �

أ
حاصــل مــا ذكــره يف الرســالة المذكــورة �

والدمك يف العطية ولو كنت مؤرثا 
أ
هللا عليه وســلم - قال »ســووا بني �

حصيــح  ويف  ســننه  يف  ســعيد  رواه  الرجــال«  ىلع  النســاء  رثت 
آ
ل حــدا 

أ
�

والدمك« 
أ
مســلم نم حديــث النعمــان نب بشــر»اتقوا هللا واعدلــوا يف �

بــني  فيســوي  عطيــة  والوقــف  العطــااي  يف  والد 
أ
ال حقــوق  نم  فالعــدل 

والد ابلتســوية يف العطــااي 
أ
هنــم فــروا العــدل يف ال

أ
نــى، ل

أ
الذكــر وال

ذا اكن التفضيل لزايدة  س بــه اإ
أ
يب حنيفة ال ب�

أ
حــال احليــاة...  روي نع �

نه 
أ
يب ويســف �

أ
ن اكونا ســواء يكــره وروى المعى نع � فضــل يف الــدني واإ

ال ســوى بيهنــم وعليــه الفتــوى... رضار واإ ذا مل يقصــد االإ س بــه اإ
أ
ال بــ�

ن يعــدل بني 
أ
ذكــر يف االستحســان يف كتــاب الوقــف، وينبــي للرجــل �

يب ويســف 
أ
والده يف العطــااي والعــدل يف ذلــك التســوية بيهنــم يف قــول �

أ
�

وتبعــه  احلديــث،  نم  التســوية  وجــوب  حــم  ويســف  وب 
أ
� خــذ 

أ
� وقــد 

يف  مثــا 
آ
� يكــون  وقالــوا  بيهنــم  التســوية  وجبــوا 

أ
و� المجهتــدني،  عيــان 

أ
�

هــل المذهب 
أ
التخصيــص ويف التفضيــل، وليس عنــد المحققني نم �

المذكــور،  احلديــث  مبوجــب  هــذه  ال  اإ الوقــف  ابب  يف  رشعيــة  فريضــة 

والظاهر نم حال المسلم اجتناب المكروه )الدر المختار وحاشية 

انب عابدني،۴/ ۴۴۴(

ن يفضله ىلع 
أ
س بــ�

أ
ولــو اكن الولــد مشــتغا ابلعلــم ال ابلكســب فــا بــ�

غره، كذا يف الملتقط. )الفتاوى الهندية،۴/ ۳۹۱(

ک وال يعار وال ریھن۔ )الدر المختار مع 
َّ
ذا تم ولزم المیلک وال میل فاإ

رد المحتار ، ۵۳۹/۶ (

النــي  یت 
أ
فــا خبيــر  ــا 

ً
رض

أ
ا معــر  صــاب 

أ
ا قــال:  عنــه  هللا  ريض  معــر  انب  نع 

صبت 
أ
ين ا مرہ فہیــا، فقــال: اي رســول هللا! اإ

أ
صــی هللا عليــه وســلم یســتا

مــرين بــه؟ 
أ
نفــس عنــدي منــه، مفــا ات

أ
 قــط ھــو ا

ً
صــب مــاال

أ
ــا خبيــر مل ا

ً
رض

أ
ا

صلها، وتصدقــت ھبا، قال: فتصــدق ھبا معر 
أ
ن شــئت حبســت ا قــال: اإ

فتصــدق  قــال:  ويھــب،  وال  ويرث،  وال  واليبتــاع  صلهــا 
أ
ا يبــاع  ال  نــه 

أ
ا

الســبيل  وانب  هللا  ســبيل  ويف  الرقــاب  ويف  القــريب  ويف  الفقــراء  يف  معــر 



و يطعــم 
أ
لک مهنــا ابلمعــروف، ا

أ
ن اي

أ
والضيــف، ال جنــاح ىلع نم ولہیــا ا

ا غر متمول فيه۔ )حصيح مسلم مع تکملة فتح الملهم، ۱۲۱/۲(
ً

صديق

قــال العبــد الضعيــف عفــا هللا عنــه: الظاھــر نم القــول المفىت بــه عند 

يکــون  منــا  واإ علہیــم،  للموقــوف   
ً

ملــا يکــون  ال  الوقــف  ن 
أ
ا احلنفيــة 

 ہّٰلل تعــایٰل، ينتفــع بــه الموقــوف علہیم، ويصــر الوقف اكلشــخص 
ً

ملــا

المعنــوي يف االصطــاح القــاونين العــري، فيبيــع، ویشــري، ومیلــک، 

ن 
أ
اب الفقهــاء  رصح  قــد  ولهــذا  َواليــه،  وباســطة  ویســتقرض  ويقــرض، 

منــا اكن  حص واإ
أ
ــا يف اال

ً
مــا اشــراہ المتــویل نم غلــة الوقــف مل يــر وقف

 للموقوف 
ً

 للوقــف۔ )تکملة فتــح الملهم،ھل الوقــف يکون ملــا
ً

ملــا

عليه،۱۲۵/۲ (

�ر�آ�ن ڑپ�ھ رك وث�ا�ب اچنہپ�ان
سوال�: مہ وج آ�اى�ت اى وس�ر�ںی ظفح رك ر�ےہ وہ�ے�ںىہ�،�و�ا�ن وك اى�د رك�ے 

�و�ت اب�ر اب�ر ڑپ�ےت�ںىہ�،�اىك مہ ا�ن وك ڑپ�ھ رك�ا�اص�ل وث�ا�ب رك ےتکس ںىہ�؟

واب�:�ا�ل ا�ۃن  و�ا�ام�ت ےك دیقع�ہ ےك اطم�ق سج رط�ح ىس رم�د�ہ وك  �ج
�ا�اص�ل وث�ا�ب اىك اج اتکس ےہ�ا�ی رط�ح ز�د�ہ وك یھب  وث�ا�ب اشخب اج اتکس ےہ�،�ا�و�ر 

�ا�ی رط�ح ر�ا�ح و�ل ےك اطم�ق  ر�ض ا�و�ر لفن د�و�و�ں رط�ح ےك لمع اك  ا�اص�ِل 

�وث�ا�ب ىس یھب املسم�ن وك�اىك�اج اتکس ےہ�ا�و�ر ا�س اك وث�ا�ب ا�ن وك اتچنہپ ےہ�۔

حياء 
أ
موات وال

أ
و تصــدق وجعل وثابه لغــره نم ال

أ
و صى �

أ
نم صــام �

هل الســنة واجلماعــة كــذا يف البدائع، 
أ
لہیم عنــد � جــاز، ويصــل وثاھبــا اإ

و 
أ
ن يكــون المجعــول لــه ميتــا �

أ
نــه ال فــرق بــني �

أ
ثــم قــال: وھبــذا علــم �

و يفعله 
أ
ن ينوي بــه عند الفعــل للغــر �

أ
نــه ال فــرق بــني �

أ
حيــا. والظاهــر �

نه ال فرق 
أ
طاق الكمهــم، و� لنفســه ثم بعــد ذلك جيعل وثابه لغــره، الإ

بني الفرض والنفل. اهـ)حاشية انب عابدني،۲/ ۲۴۳(

�زى�املسم�و�ں ےك ےىل ا�اص�ل وث�ا�ب ےك فلتخم رط�ےق ںىہ�،�ا�ک رط�ہق 

�ہى ےہ ہك ا�ن ےك ےیل د�ا یک اج�ے�،�ا�س اك ذ�رك وخ�د ر�ا�ن دیجم ںىم ےہ ا�و�ر 

 
َ ّ

ال ــَه اإِ
َ
ل  اإِ

َ
ــُه ال

َ ّ
ن

َ أ
ــم ا

َ
اعل

َ
�اب�ا�د�ہ ا�س یک رت�بی د�ى یئگ ےہ�:قــال هللا تعــایٰل : ف

م 
ُ
َبک

َّ
ل

َ
ــُم ُمَتق

َ
ُ يَعل

َ
ِمَنــاِت َوهللّا ِمِننَي َوالُموأ نِبــَک َوِللُموأ

َ
غِفر ِلذ

َ
ُ َواســت

َ
هللّا

م)حممد:۱۹(
ُ
َوَمثَواک

�د�و�ر�ا رط�ہق ہى ےہ ہك ا�ىن ام�ى ابع�د�ا�ت�)�د�ہ ،�ری�ا�ت و�ری�ہ (�اك وث�ا�ب 

ان انب عبــاس ريض 
أ
نبــ�

أ
�ىس وك اشخب اج�ے�،�اس�ہك حىحص اخب�ر�ى ںىم ےہ :�

مــه وهــو غائــب 
أ
ن ســعد نب عبــادة ريض هللا عنــه وتفيــت �

أ
هللا عهنمــا: �

ينفعهــا 
أ
� عهنــا،  غائــب  ان 

أ
و� وتفيــت  يم 

أ
� ن  اإ هللا  رســول  اي  فقــال:  عهنــا، 

ن حائيط 
أ
شــهدك �

أ
ين � ن تصدقــت بــه عهنــا؟ قال: »نعم«، قــال: فاإ يشء اإ

المخراف صدقة علہیا )حصيح البخاري ،۴/ ۷( 

�رت�ہم�”�: رضح�ت دبع�ا�ہل نب ابع�س ایب�ن رك�ے ںىہ ہك دعس نب ابع�د�ہ ر�ی ا�ہل 

�مہ وج ینب اس�د�ہ ںىم ےس ےھت�، ا�ن یک و�ا�د�ہ وف�ت وہ ںیئگ�، ا�س وم�ع رپ و�ہ 

�ا�ن ےك اپ�س ںىہن ےھت�، )�ب و�ا�س ےچنہپ�(�و یبن ملسو هيلع هللا ىلص �ےك اپ�س آ�ے ا�و�ر 

�و�اھ : اى ر�وس�ل ا�ہل�، رى�ى و�ا�د�ہ وف�ت وہ یئگ ںىہ ا�و�ر ںىم ا�ن ےك اپ�س ںیہن 

�اھ�،�اىك وك�ی زىچ وج ںىم ا�ن یک رط�ف ےس د�ہ رك�و�ں�،�ا�ںی اف�د�ہ د�ے 

�ىگ�؟ آ�پ ے ر�ام�اى�: اہ�ں�، ا�س رپ ا�وھ�ں ے اہک�: آ�پ وگ�ا�ہ  ر�ےی�، ہى رى�ا 

�رخ�ا�ف )�ان�ی اب�غ�( ا�ن )�ےك ان�م�( رپ د�ہ ےہ “�۔

 رسیت�ا رط�ہق ہى ےہ ہك ا�ىن دب�ی ابع�د�ا�ت�)�ام�ز ،�ر�و�ز�ہ  و�ری�ہ�( اك وث�ا�ب ىس 

�وك اشخب اج�ے�،�ا�و�ر ا�س اك وث�ا�ب ز�د�و�ں ا�و�ر رم�د�و�ں وك اچنہپ�اى�اج اتکس ےہ�۔

�ذہ�ا�ذ�وك�ر�ہ وص�ر�ت ںىم آ�پ وج آ�اى�ت اى وس�ر�ںی ظفح رك�ے ےك ےیل 

�اب�ر اب�ر ڑپ�ےت ںىہ�،�ا�ن وك ڑپ�ھ رك ا�اص�ل ِ وث�ا�ب رك�ےتکس ںىہ�،�اچ�ںىہ ز�د�و�ں 

�وك�رك�ں اى رم�و�د�و�ں وك ۔

حــد وال يصــی 
أ
ا حــد نع 

أ
ا هللا عليــه وســلم ال يصــوم  وقــول النــي صــی 

ن نم  ی يف حــق اخلــروج نع العهــدۃ ال يف حق الثــواب، فاإ
أ
حــد ا

أ
حــد نع ا

أ
ا

حيــاء 
أ
و اال

أ
مــوات ا

أ
و تصــدق وجعــل وثابــه لغــرہ نم اال

أ
و صــی ا

أ
صــام ا

معــل  واجلماعة...وعليــه  الســنة  ھــل 
أ
ا عنــد  لہیــم  اإ وثاھبــا  ويصــل  جــاز 

یل ويمنا ھذا نم  المســلمني نم لدن رســول هللا صی هللا عليه وســلم اإ

ن علہیــا والتکفــني والصدقــات والصــوم 
آ
زايرۃ القبــور وقرائــة القــرا

موات)بدايأع الصنايأع، ۲۱۲/۲(   
أ
والصاۃ وجعل وثاھبا لا

ان يف ابب  ھداء وثاھبا له  تنبيه رصح علماوأ مطلب يف القرائ ۃ للميت واإ



و صوما 
أ
ن جيعل وثاب معلــه لغرہ صاۃ ا

أ
نســان ا ن لاإ

أ
احلــج نع الغر اب

و غرھا کذا يف الهداية بل يف زاكۃ التارتخانية نع المحيط 
أ
و صدقة ا

أ
ا

منــات  والموأ منــني  الموأ جلميــع  ينــوی  ن 
أ
ا نفــا  يتصــدق  لمــن  فضــل 

أ
اال

ھل الســنة 
أ
جرہ شــيئا  ھــو مذهب ا

أ
لہیــم وال ينقــص نم ا هنــا تصــل اإ

أ
ال

واجلماعــة لکن اســتثین مالک والشــافیع العبــادات البدنيــة المحضة 

یل الميت عندھمــا خباف غرھا  اكلصــاۃ والتاوۃ فــا يصل وثاھبــا اإ

القــدری   فتــح  يف  ومتامــه  الــل  يف  المعزتلــة  وخالــف  واحلــج  اكلصدقــة 

فالواصــل  عنــدان  مــا 
أ
وا عنــه…  المشــهور  ھــو  الشــافیع  نع  مــر  مــا  قــول 

أ
ا

و تصــدق وجعل وثابه 
أ
و صی ا

أ
ليــه نفــس الثواب  ويف البحــر نم صام ا اإ

ھــل 
أ
ا عنــد  لہیــم  اإ وثاھبــا  ويصــل  جــاز  حيــاء 

أ
واال مــوات 

أ
اال نم  لغــرہ 

نــه ال فــرق بني 
أ
الســنة واجلماعــة کــذا يف البدائــع ثــم قــال وھبــذا علــم ا

ن ينوی به 
أ
نه ال فرق بني ا

أ
و حيا والظاھر ا

أ
ن يکون المجعول له ميتا ا

أ
ا

طاق  و يفعله لنفســه بعد ذلک جيعل وثابه لغرہ الإ
أ
عند الفعل للغر ا

نه ال فرق بني الفرض والنفل اہ ويف جامع الفتاوی وقيل 
أ
الكمهــم وا

يب عبد هللا الدمشــی 
أ
ال جيوز يف الفرائض اہ  ويف کتاب الروح للحافظ ا

ھــداء  اإ يف  اختلــف  نــه 
أ
ا حاصلــه  مــا  اجلوزيــة  قيــم  ابنب  الشــهر  احلنبــی 

محــد يفصل اخلــر وجيعل 
أ
طاق قــول ا یل احلــی فقيــل يصــح الإ الثــواب اإ

العمــل  میکنــه  نــه 
أ
ال حمتــاج  غــر  لکونــه  ال  وقيــل  مــه 

أ
ا و 

أ
ا بيــه 

أ
ال نصفــه 

معالهم للمســلمني 
أ
هنم جعلــوا وثاب ا

أ
بنفســه …وقــد نقــل نع مجاعة ا

فــاس والرشيعــة ال متنــع نم ذلــک.  وقالــوا نلــی هللا تعــایل ابلفقــر واالإ

)حاشية انب عابدني،۲۴۳/۲(

�امی�ی ر�ے ےس قلعت ر�ےن و�ا�ے صخش ےك ینس ےٹیب ےس اکن�ح

سوال�:�رى�ا ا�ک ر�ہت آ�اى ےہ�۔ ا�ن ےك رھگ ںىم و�ا�د امی�ی ا�و�ر و�ا�د�ہ ینس 
�ںىہ�۔ ےچب نپچب ےس و�ا�د�ہ ىہ ےك ذ�ب رپ ںىہ�۔  ا�ن ول�وگ�ں ےك وقب�ل 

�امی�ی یھب ینس ىہ یک رط�ح ںىہ سب ر�ق ہى ےہ ہك و�ہ دیع و�ری�ہ وینس�ں ےس 

�ا�ک د�ن لبق رك�ے ںىہ�۔ ا�ب ھچک رع�ہ لبق ا�س ےلئسم یک و�ہ ےس ا�و�ر د�رگ 

�اس�ل یک و�ہ ےس و�ا�د�ن ںىم دحیلع�ىگ یھب وہ�یک ےہ ا�و�ر ےچب ینس ذ�ب 

�یک ریپ�و�ى رك�ے ںىہ�۔  وس�ا�ل ہى ےہ ہك اىك ہى ر�ہت وبق�ل اىك اج�اتکس ےہ�؟ اىك 

�اہ�ں اش�د�ى رك�ان اج�ز وہ�ا اى ںىہن�؟ ر�ام�ی ر�ام�ںی�۔

واب�: امی�ی ر�ہ وب�ر�و�ں اك ا�ک ر�ہ ےہ ا�و�ر وب�ر�ى ر�ہ وج  �ج
�دن�و�ات�ن و�اپ�ات�ن ںىم آ�اب�د ےہ�،  و�ہ ا�ےن ابل�س ا�و�ر و�اش�ک یک و�ہ ےس 

�اچ�ے اج�ے ںىہ ا�و�ر ا�ن ںىم وم�وج�د رفک�ہى اقع�د یک اینب�د رپ ا�ن وك د�ا�ر�ہ ا�ال�م 

�ےس اخ�ر�ج اھجمس اج�ا ےہ�، ہکبج امی�ی ر�ہ ابل�س و و�اش�ک ںىم وك�ی ا�ای�ز ںىہن 

�ر�ےت  ا�س ےىل ا�ن یک اچ�ن لکشم ےہ�۔ نك ا�ر و�ا�ات امی�ی ر�ہ ےك 

�ا�د�ر رفک�ہى اقع�د وم�وج�د وہ�ں و ہى ر�ہ یھب د�ا�ر�ہ ا�ال�م ےس اخ�ر�ج امش�ر وہ�ا�۔ 

�نك اب�پ ا�ر امی�ی ر�ے ےس قلعت ر�ات وہ ا�و�ر ےٹیب اك ا�س ر�ے ےس وك�ی 

�قلعت ہن وہ ہکلب و�ہ اك�ل و�ر رپ املسم�ن وہ و ا�س ےس اکن�ح اىك اج اتکس ےہ ۔

ناح المؤمنة  ة مسلمة فا جيوز اإ
أ
ذا اكنت المر� سام الرجل اإ ومهنا اإ

الافــر؛ لقولــه تعــاىل: }وال تنكحــوا المرشكــني ىتح ؤيمنــوا{ ]البقــرة: 

الكفــر؛  يف  المؤمنــة  وقــوع  خــوف  الافــر  المؤمنــة  نــاح  اإ يف  ن 
أ
ول  ]221

الرجــال  يتبعــن  العــادات  يف  والنســاء  دينــه،  ىل  اإ يدعوهــا  الــزوج  ن 
أ
ل

شــارة  ليــه وقعــت االإ فعــال ويقلدوهنــم يف الــدني اإ
أ
فــا ؤيرثون نم ال

ىل النــار{ ]البقــرة: 221[  ولئــك يدعــون اإ
أ
يــة بقولــه عــز وجــل: }�

آ
خــر ال

آ
يف �

ىل النار؛  ىل الكفر دعاء اإ ىل الكفر، والدعاء اإ هنم يدعون المؤمنات اإ
أ
ل

ىل  ن الكفــر ويجــب النــار، فــان نــاح الافــر المســلمة ســببا داعيا اإ
أ
ل

احلرام فان حراما )بدائع الصنائع يف رتتيب الرشائع، 2/ 271(


