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 ََبُب اَْلَوْقفِ 
ْنَساُن ِانْ َقَطَع َعْنُو َعَمُلُو ِإَّلَّ ِمْن َثََلٍث : َصَدَقٍة َجارِيٍَة ، َأْو  قَاَل ) َأنَّ َرُسوَل َاَّللَِّ  َعْن َأِب ُىَريْ َرَة  - ٕٜ٘ ِإَذا َماَت َاْْلِ

تَ َفُع بِِو، َأوْ   . َوَلٍد َصاَلٍَ يَْدُعو َلُو (َرَواُه ُمْسِلم ٌ  ِعْلٍم يُ ن ْ
---------- 

يعِب بزكاؿ التكليف ابؼبوت كخركجو من دار العمل إذل الربزخ ، كليس الربزخ مكاانن للعمل ، ( إذا مات اْلنسان انقطع عملو ) 
 كمعُب انقطع عملو : يعِب انقطع ثوابو .

 إال من ثالثة أشياء ، فإف ثواهبا يدـك لإلنساف بعد موتو لدكاـ أثرىا . (إَّل من ثَلثة  )
اؼبراد هبا الصدقة اؼبتصلة الٍب استمر نفعها كوقف العقارات كالكتاب كاؼبصاحف كاألكاشل كحنو ىذا فبا يستمر  (صدقة جارية  )

 نفعو ببقاء عينو .
قولو ) ينتفع بو ( ىذا قيد ، فهذا خيرج العلم الذم ال نفع فيو ، أك العلم الذم فيو مضرة كعلم النجـو  (أو علم ينتفع بو ) 

، ككذا العلـو اؼبفسدة للدين كاألخالؽ فال تدخل يف اغبديث .كاؼبراد ابلعلم الذم ينتفع بو ما يلي : العلم الذم علمو  يتعلمو
الكتب الٍب ألفها يف نفع اؼبسلمْب ، قاؿ العلماء : كالكتب  –العلم الذم ينشره بْب الناس  –الطلبة اؼبستفيدين اؼبستعدين للعلم 

 ا .أعظمها أثران لطوؿ بقائه
، كيشمل الذكر ، ) اغبديث يشمل كلد الصلب ككلد الولد ابلصالح االستقامة على طاعة هللااؼبراد (  ولد صاَل يدعو لوأو  )

مع أف دعاء غّب الولد ينفع  –كٍصف الولد ابلصالح : ليكوف دعاؤه ؾباابن فينتفػع كالده بدعائو ، كفائدة التقييد ابلولد كاألنثى ( 
 على الدعاء لوالديو . ىو ربريض الولد -
 عرف الوقف ؟ 

 ىو :  رببيس األصل كتسبيل اؼبنفعة .
مثاؿ: أف يقوؿ ىذا بيٍب كقف على الفقراء، فأصل البيت ؿببوس )اثبت ال يباع كال يوىب كال يورث(، ال ديكن أف يتصرؼ فيو 

 ا الوقف.ببيع كال ىبة كال غّب ذلك، كمنفعتو مطلقة للفقراء، فكل من كاف فقّبان استحق ىذ
 . تسبيل اؼبنفعة : أم الغلة الناذبة عن ذلك األصل كالثمرة كاألجرة 
 اذكر أدلة مشروعية الوقف ؟ 
بُّوفى كىمىا تينًفقيوٍا ًمن شىيء فىًإفَّ ٱَّللَّى ًبًوۦ عىًليم ( . قاؿ تعاذل )-أ  لىن تػىنىاليواٍ ٱلربَّ حىٌبَّٰ تينًفقيوٍا فبَّا ربًي

 كالوقف داخل يف اإلنفاؽ .
 قاؿ تعاذل ) كافعلوا اػبّب ( . -ب
 الباب يف قولو ) أك صدقة جارية ( .كغبديث -ج

 كالصدقة اعبارية ىي الوقف .
 الصدقة اعبارية ىي الوقف . قاؿ النوكم رضبو هللا يف شرح ىذا اغبديث :

الرافعي ، فإف غّبه من الصدقات  كقاؿ اػبطيب الشربيِب رضبو هللا : الصدقة اعبارية ؿبمولة عند العلماء على الوقف كما قالو
 ليست جارية .

قىةى اعبٍىارًيىةى ، اٍلبىاًقي أىٍجريىىا بػىٍعدى اٍلمىٍوت .ُُٓ/ٖقاؿ ابن حـز يف احمللى )  ( : الصَّدى
ٍرصىدة ألبواب الربٌ .ّٕٗ/ُكقاؿ ابن األثّب يف "النهاية" )

ي
 ( :) صىدىقة جارًية ( أم دىارٌة ميتًَّصلة كالويقيوؼ اؼب
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قىةي جىارًيىةن لىوي إذلى يػىٍوـً اٍلًقيىامىًة .ِّ/ُِاؿ السرخسي يف "اؼببسوط" )كق  ( : مىٍقصيودي اٍلوىاًقًف أىٍف تىكيوفى الصَّدى
قىةي اعبٍىارًيىةي ربيٍمىلي عىلىى اٍلوىٍقًف كىعىلىى اٍلوىًصيًَّة ُّٓ/ُكقاؿ العز بن عبد السالـ يف "قواعد األحكاـ" ) دبىنىاًفًع دىارًًه ( :كىكىذىًلكى الصَّدى

 ًب . كىشبىاًر بيٍستىانًًو عىلىى الدَّكىاـً ، فىًإفَّ ذىًلكى ًمٍن كىٍسًبًو ، لًتىسىبًُّبًو إلىٍيًو ، فىكىافى لىوي أىٍجري التَّسىبُّ 
قىةي اعبٍىارًيىةي ؿبىٍميولىةه ًعٍندى اٍلعيلىمىاًء عىلىى اٍلوىٍقفً ْْٕٓ/ِكقاؿ يف أسُب اؼبطالب )  كىمىا قىالىوي الرَّاًفًعٌي .  ( :كىالصَّدى

الصدقة اعبارية : كل عمل صاحل يستمر لإلنساف بعد موتو ، كالذم يتصدؽ بو اإلنساف من مالو ،  ْب :كقاؿ الشيخ ابن عثيم
 ىو مالو اغبقيقي الباقي لو ، الذم ينتفع بو . 

الٍب ال يستمر ثواهبا ػ كالصدقة على الفقّب ابلطعاـ ػ كالصدقة اعبارية ىي الٍب يستمر ثواهبا بعد موت اإلنساف ، كأما الصدقة  -
 فليست صدقة جارية . 

لكنها ليست صدقات جارية ،  -كإف كانت من الصدقات  -كبناء عليو : فتفطّب الصائمْب ككفالة األيتاـ كرعاية اؼبسنْب 
 ثواهبا ما دامت تلك الدار ينتفع هبا . كديكنك أف تساىم يف بناء دار لليتامى أك اؼبسنْب ، فتكوف بذلك صدقة جارية ، لك 

كأنواع الصدقات اعبارية كأمثلتها كثّبة ، منها : بناء اؼبساجد ، كغرس األشجار ، كحفر اآلابر ، كطباعة اؼبصحف كتوزيعو ، 
 كنشر العلم النافع بطباعة الكتب كاألشرطة كتوزيعها . 

ًمنى ًمٍن عىمىًلًو كىحىسىنىاتًًو بػىٍعدى مىٍوتًًو : ًعٍلمنا عىلَّمىوي كىنىشىرىهي فعن أيب ىريرة هنع هللا يضر عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ٍِ ا  أنو قاؿ : ) ًإفَّ فبَّا يػىٍلحىقي اٍلمي ، كىكىلىدن
تنا اًلٍبًن السًَّبيًل بػىنىاهي ، أىٍك نػىهٍ  ا بػىنىاهي ، أىٍك بػىيػٍ قىةن أىٍخرىجىهىا ًمٍن مىالًًو يًف ًصحًَّتًو صىاغًبنا تػىرىكىوي ، كىميٍصحىفنا كىرَّثىوي ، أىٍك مىٍسًجدن رنا أىٍجرىاهي ، أىٍك صىدى

 إسناده حسن .بػىٍعًد مىٍوتًًو ( ركاه ابن ماجو قاؿ اؼبنذرم : كىحىيىاتًًو يػىٍلحىقيوي ًمٍن 
 .أبحسن طرؽ الصدقات ، كىو الوقف  كغبديث عمر اآليت ، فقد أشار عليو النيب -د

 ىذا أصل يف مشركعية الوقف .قاؿ ابن حجر : كحديث عمر 
 عنده مقدرة إال كقف . قاؿ جابر : دل يكن أحد من أصحاب رسوؿ هللا  -ىػػ

ٍوتًًو ، كىيػىنػٍقىًطع قاؿ النوكم رضبو هللا يف شرح مسلم شرحو غبديث الباب : قىاؿى اٍلعيلىمىاء : مىٍعُبى اغبٍىًديث أىفَّ عىمىل اٍلمىيًٌت يػىنػٍقىًطع دبى 
ٍلم الًَّذم خىلَّفىوي ًمٍن تػىٍعًليم أىٍك وىاب لىوي، ًإال يًف ىىًذًه األىٍشيىاء الثَّالثىة ; ًلكىٍونًًو كىافى سىبىبهىا; فىًإفَّ اٍلوىلىد ًمٍن كىٍسبو ، كىكىذىًلكى اٍلعً ذبىىدُّد اٍلث

قىة اعبٍىارًيىة ، كىًىيى اٍلوىٍقف .  تىٍصًنيف ، كىكىذىًلكى الصَّدى
 ما ادلقصود من الوقف ؟ 
 قصود منو أمراف :اؼب

 األجر اغباصل للواقف . األمر األول :
 نفع اؼبوقوؼ عليو يف عْب الوقف أك غلتو . األمر الثاين :

لو أراد أف يسكنو فهنا انتفع بعْب الوقف، كلو أجر الناظر البيت كأعطاه  –مثاؿ : قلت ىذا البيت كقف على  زيد من الناس 
 الغلة فهنا انتفع بغلتو .

 يف الوقف ؟ ماذا يشرتط 
 يشَبط يف الوقف أف يكوف على جهة بر كطاعة ، كاؼبساجد ، كالفقراء ، كاليتامى كحنوىا .  أوًَّل :

 ألف اؼبقصود بو التقرب إذل هللا ، كبناء مسجد أك مدرسة علمية ، أك داران ريعها للفقراء .
 ربة .لو قاؿ : ىذا كقف على األغنياء ، فإنو ال يصح ، ألهنم ليسوا ؿبالن للق

 . ] أما إذا كاف على معْب فإنو ال يشَبط أف يكوف على بر ] لكن يشَبط أال يكوف إمث 
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 مثاؿ : كقفت ىذا البيت على فالف الغِب ، فإنو يصح ، ألنو ليس على جهة .
 كفبا يشَبط يف الوقف : أف يكوف فبا ينتفع بو انتفاعان مستمران مع بقاء عينو . اثنياً :

 بو على سبيل الدكاـ فال يصح كقفان .فإذا كاف ال ينتفع 
 مثاؿ : الطعاـ ، ال يصح كقفو ، ألنو ينفد .

 قلت : ىذه اػببز كقف هلل تعاذل على اعبائعْب ، فهذا ال يصح كقفان ، كتكوف صدقة .فلو 
 لو كٌقف ضباران مقطع األرجل ، فإنو ال يصح ، ألنو ال ينتفع بو .

 مبا ينعقد الوقف ؟ 
 ولية ، كالصيغة الفعلية .ينعقد ابلصيغة الق

 أوًَّل : الصيغة القولية .
ثىةه صىرً  : قال يف ادلغين ثىةه ًكنىايىةه .كىأىٍلفىاظي اٍلوىٍقًف ًستَّةه ، ثىالى  حيىةه ، كىثىالى

 فىالصَّرحيىةي : كىقػىٍفت ، كىحىبىٍست ، كىسىبػٍَّلت . 
ثً مىٌبى أىتىى ًبوىاًحدىةو ًمٍن ىىذً  اـً أىٍمرو زىائًدو ا ًمٍن غى ، صىارى كىقٍػفن ًه الثَّالى ، ااًلٍسًتٍعمىاًؿ بػىٍْبى النَّاسً ; أًلىفَّ ىىًذًه اأٍلىٍلفىاظى ثػىبىتى ؽبىىا عيٍرؼي ٍّبً اٍنًضمى

 هىا ، كىسىبػٍَّلت شبىىرىتػىهىا ( .إٍف ًشٍئت حىبىٍست أىٍصلى  لًعيمىرى ) كىاٍنضىمَّ إذلى ذىًلكى عيٍرؼي الشَّرًٍع ، بًقىٍوًؿ النَّيبًٌ 
ؽً فى   صىارىٍت ىىًذًه اأٍلىٍلفىاظي يف اٍلوىٍقًف كىلىٍفًظ التٍَّطًليًق يف الطَّالى

 : تصدقت ، حرمت ، أبدت . وأما الكناية
 فهذه َّل حيصل هبا الوقف إَّل بشروط :

 النية ، فيكوف على ما نول . الشرط األول
 : أف ينضم إليها أحد األلفاظ اػبمسة . الثاين

 قة موقوفة .مثاؿ : تصدقت بدارم صد
 تصدقت هبذه الدار ؿببسة .

 : أف يصفها بصفات الوقف . الثالث
 .فيقوؿ : تصدقت هبذا البيت صدقة ال تباع ] الذم ال يباع ىو الوقف [ 

 الصيغة الفعلية . اثنياً :
 يشَبط أف يقوؿ ىذا أف يبِب مسجدان كأيذف للناس يف الصالة فيو ، فهذا يكوف كقفان ، ألف ىذا الفعل منو يدؿ على ذلك ، كال

 كقف ، ألف فعلو يدؿ على ذلك .
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ُهَما-َوَعْن ِاْبِن ُعَمَر  - ٕٜٙ بَ َر ، فَأََتى اَلنَِّبَّ  -َرِضَي َاَّللَُّ َعن ْ َيْسَتْأِمُرُه ِفيَها ، فَ َقاَل : ََي   قَاَل : ) َأَصاَب ُعَمُر َأْرًضا ِبَي ْ
قْ َرُسوَل َاَّللَِّ ! ِإيّنِ َأَصْبُت َأرْ  بَ َر ََلْ ُأِصْب َماًَّل َقطُّ ُىَو أَنْ َفُس ِعْنِدي ِمْنوُ   قَاَل : " ِإْن ِشْئَت َحَبْسَت َأْصَلَها ، َوَتَصدَّ َت ًضا ِبَي ْ

َق هِبَا ُعَمرُ قَ  ا "هبَِ  َق هبَِ  اَل : فَ َتَصدَّ َر[ أَنَُّو ََّل يُ َباُع َأْصُلَها، َوََّل يُوَرُث ، َوََّل يُوَىُب ، فَ َتَصدَّ ا يف اَْلُفَقَراِ  ، َويف اَْلُقْر َى ، َويف ]َغي ْ
ِبيِل ، َوالضَّْيفِ  اَلّرِقَاِب ، َويف َسِبيِل َاَّللَِّ ، َواْبنِ  َها َِبْلَمعْ اَلسَّ   -ُروِف ، َويُْطِعَم َصِديقًا ، ََّل ُجَناَح َعَلى َمْن َولِيَ َها َأْن َيَُْكَل ِمن ْ

َفٌق  َر ُمَتَموٍِّل َماًل ( ُمت َّ  َعَلْيِو ، َواللَّْفُظ ِلُمْسِلٍم .َغي ْ
َفُق ََثَُرُه ( . ْق ِبَِْصِلِو ، ََّل يُ َباُع َوََّل يُوَىُب ، َوَلِكْن يُ ن ْ  َويف ِرَوايٍَة ِلْلُبَخاِريِّ : ) َتَصدَّ

---------- 
 يف ىذه األرض . ( أم :يستشّبه يف التصرؼ َيْسَتْأِمُرُه ِفيَها فَأََتى اَلنَِّبَّ  َأَصاَب ُعَمُر َأْرًضا) 
 ( أم أعز كأجود ، ألف النفيس ىو الشيء اعبيد اؼبغتبط بو . أَنْ َفُس ِعْنِدي ِمْنو) 

 األجر كاؼبثوبة من هللا .( ) ِإْن ِشْئَت 
 لتخفيف ، كأصل اغببس لغة اؼبنع ، أم : كقفت تلك األرض ( بتشديد الباء كجيوز ا َحبَّْسَت َأْصَلَها) 
ْقَت هِبَا)  ، كقد جاء يف ركاية عند النسائي ) احبس أصلها كسٌبل شبرىا ( كيف ( أم : كتصدؽ بغلتها كبريعها أك دبنفعتها  َوَتَصدَّ

 ركاية ) تصٌدؽ بثمره ، كحبس أصلو ( .
َق هِبَا يف اَْلُفَقَرا ِ   ( كىو من ال يقدر على نصف كفايتو ككفاية عائلتو ال دبالو كال بكسبو . ) فَ َتَصدَّ

 أم : األقارب ، كاؼبراد هبم قرابة عمر . ُقْر َى (َويف اَلْ ) 
صبع رقبة ، كاؼبراد ىنا فك اإلنساف من الرؽ أك األسر ، كاؼبعُب : أنو يشَبل من غلة الوقف رقاابن فيعتقوف ، أك  ( َويف اَلّرِقَابِ  )

 يعاف اؼبكاتبوف الذين كاتبوا أسيادىم على مقدار من اؼباؿ يعتقوف بدفعو .
اختلف يف معناه فقيل : اؼبراد بو اعبهاد فيشمل شراء األسلحة كأدكات اغبرب كحنو ذلك ، كقيل : أف اؼبراد (  ِبيِل َاَّللَِّ َويف سَ  )

قي سبيل هللا ، كل ما أعاف على اعالء كلمة هللا كنشر دينو كنفع اؼبسلمْب ، كعلى ىذا التفسّب يدخل فيو أبواب كثّبة جدان 
ن ، كبناء اؼبساجد كاؼبدارس كدكر الرعاية كاؼبستشفيات كيدخل أيضان شراء الكتب كتوزيعها أك اؼبسامهة فيدخل فيو إعانة اجملاىدي

 بطبعها ، كرعاية األيتاـ كاؼبعوقْب كاألرامل .
ِبيلِ  )  بلده . أم اؼبسافر الذم انقطع بو السفر كدل يستطع مواصلة السفر ، فهذا يعطى من ريع الوقف ما يوصلو إذل ( َواْبِن اَلسَّ
 ىو من ينزؿ ابلقـو يريد القراء . (َوالضَّْيِف  )
 أم ال حرج كال إمث . ( َّل ُجَناحَ  )
 أم قاـ حبفظها كإصالحها ) أم األرض ( . ( َعَلى َمْن َولِيَ َها )
َها  )  كسوة أك مركب . أم أيخذ من ريعها ما حيتاج إليو من طعاـ أك (َأْن َيَُْكَل ِمن ْ
 ىذا قيد ، فأٍخذه مقيد ابؼبعركؼ ، كىو ما جرل بو العرؼ كأقره الشرع . ( َِبْلَمْعُروفِ  )
قيل : اؼبراد صديق الناظر ، كىذا األقرب لركاية البخارم ) أك يوصل صديقو ( كقيل : اؼبراد صديق الواقف ،  ( َويُْطِعَم َصِديقاً  )

 كىذا فيو بيعد .
َر ُمَتَموٍِّل َماَّلً  ) ؿ أكثر من حاجتو ، كاؼبراد : أف الناظر أيكل من الوقف لكن ال يتملك منو شيئان ، فال التموؿ : ازباذ اؼبا ( َغي ْ

 ( يودعها يف رصيده . ََٓ( أيكلها ، ك )  ََٓمن الوقف ألف رايؿ ، )  –مثالن  –أيخذ 
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 ىل الوقف عقد َّلزم أم جيوز الرجوع فيو ؟ 
 . ؿ ، فال ديلك الواقف الرجوع فيوالوقف عقد الـز دبجرد القو  
 كىذا قوؿ اعبمهور من العلماء . 
 . ( ... .. أىنَّوي الى يػيبىاعي أىٍصليهىا، كىالى ييورىثي ، كىالى ييوىىبي . غبديث الباب . ) ًإٍف ًشٍئتى حىبىٍستى أىٍصلىهىا ، كىتىصىدٍَّقتى هًبىا -أ

 كجو االستدالؿ من كجهْب :
 غببس ىو اؼبنع ، كالقوؿ أف الوقف عقد جائز ينايف التحبيس .أمر عمر أف حيٌبس األصل ، كا : أف النيب  الوجو األول

 . ( ... ذكر أحكاـ الوقف فقاؿ ) تىصىدٍَّؽ أبًىٍصًلًو ، الى يػيبىاعي كىالى ييوىىبي  : أف النيب  الوجو الثاين
 . أك صدقة جارية ( ... حديث أيب ىريرة السابق ) -ب

 ة .فالوقف إذا دل يرد بو الدكاـ دل يكن صدقة جاري
إذا كاف الرجوع يف الصدقة بعد إخراجها من يده ال جيوز ، ألف العطية ال جيوز الرجوع فيها بعد إخراجها من يده ، فكذلك  -ج

 الوقف ال جيوز الرجوع فيو بعد أف يتصدؽ بو .
 كقاؿ أبو حنيفة : إف الوقف عقد جائز ، فللواقف أف يرجع يف كقفو مٌب شاء .

: ال حبس  قاؿ ) ؼبا نزلت سورة النساء كفرض فيها الفرائض ) اؼبواريث ( قاؿ النيب  أف النيب  كاستدؿ حبديث ابن عباس .
 عن فرائض هللا ( ركاه الطحاكم كسنده ضعيف .

 القوؿ األكؿ . والصحيح
 ما حكم بيع الوقف ؟ 

 ال جيوز بيعو .
 ) ال يباع أصلها ( .  لقولو 

 كىذا مذىب صباىّب العلماء .
 فة فأجاز بيع الوقف كالرجوع فيو .كشذ أبو حني

 كخالفو أصحابو يف ذلك .
 قاؿ أبو يوسف : لو بلغ أاب حنيفة حديث عمر ، لقاؿ بو ، كرجع عن بيع الوقف  .

 ما حكم بيع الوقف إذا تعطلت منافع  و ؟ 
  :اختلف أىل العلم يف بيع الوقف إذا تعطلت منافعو على ثالثة أقواؿ

 يعو مطلقان .: اؼبنع من ب القول األول
 كأضبد يف إحدل الركايتْب عنو .،  ، كالشافعي كىذا مذىب مالك

 تورث ( . كال، توىب  كال، تبتاع  كال، يباع أصلها  غبديث الباب ) ال -أ
  .ابؼبعتق جيوز بيعو مع تعطلها كاؼبعتق كاؼبسجد أشبو األشياء جيوز بيعو مع بقاء منافعو ال ما ال قالوا: كألفَّ  -ب

 بو إذا تعطلت مصاغبو . : رد الوقف إذل اؼبتربع الثاينالقول 
 كىذا قوؿ دمحم بن اغبسن .

ا ىو تسبيل اؼبنفعة، فإذا زالت منفعتو زاؿ حق اؼبوقوؼ عليو منو كاستدؿ  .فزاؿ ملكو عنو أبفَّ الوقف إَّنَّ
 للحاجة . : جواز بيع الوقف القول الثالث
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 بقيمتو ما يكوف بدالن عن األكؿ . يشَبم كىذا ركاية عن اإلماـ أضبد، بشرط أف
 إذل سعد: أف انقل اؼبسجد الذمابلكوفة نقب فكتب  حْب بلغو أف بيت اؼباؿ الذم كدليلهم على ذلك ما فعلو عمر 
 .ينكر ككاف ىذا العمل دبشهد من الصحابة فلم اؼبسجد ، ابلتمارين كاجعل بيت اؼباؿ يف قبلة
 اؼبصلحة . : كمع اغباجة جيب إبداؿ الوقف دبثلو، كبال حاجة جيوز خبّب منو لظهورهللا قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية رضبو

لو كاف الوقف بيتان فاهندمت ، أك كاف مسجدان كرحل عنو أىل القرية فعلى ىذا القوؿ أنو جيوز بيعو كإبدالو بشيء آخر يستمر ف
 فيو نفعو للواقف .

قاؿ عمر : انقل اؼبسجد الذم  –هتدـ  –اؼباؿ الذم يف الكوفة قد نػىقىب  ؼبا بلغو أف بيت –ؼبا كرد عن عمر ) كتب إذل سعد 
ابلتٌمارين ، كاجعل بيت اؼباؿ يف ًقبلة اؼبسجد ، فإنو ال يزاؿ يف اؼبسجد مصلٌو ( أخرجو الطرباشل ، ككاف ىذا دبشهد من الصحابة 

 كدل يظهر خالفو فكاف إصباعان ] قالو يف اؼبغِب [ .
ِيد ىذا أف بقاء ا  لعْب بال منفعة ال فائدة فيو ، كحرماف لو من ثوابو .كي

 ما حكم الوقف على النفس ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه اؼبسألة على قولْب :

 : صحة ذلك . القول األول
 كىذا اختيار ابن تيمية .

 سلم .لرجل ) ابدأ بنفسك فتصدؽ عليها ، فإف فضل شيء فألىلك ... ( ركاه م غبديث جابر . قاؿ : قاؿ  -أ
 جعل الصدقة على النفس ىي اؼبقدمة ، كالوقف نوع من الصدقة . قالوا : أف النيب 

 أف اؼبقصود من الوقف القربة ، كىي حاصلة ابلوقف على النفس . -ب
 : عدـ صحة ذلك . القول الثاين

 كىذا قوؿ اعبمهور .
 د .) حٌبس األصل كسٌبل الثمرة ( ركاه أضب غبديث الباب كفيو قاؿ النيب 

 قالوا : إف تسبيل الثمرة سبليكها للغّب ، كال يتصور أف ديلك الشخص من نفسو لنفسو .
 كهللا أعلم .

 اذكر شروط صحة الوقف ؟ 
 يشرتط لصحة الوقف :

 : أف يكوف الواقف جائز التصرؼ . ) أبف يكوف ابلغان حران رشيدان ( . أوَّلً 
 التقرب إذل هللا .: أف يكوف الوقف على بر ، ألف اؼبقصود بو  اثنياً 

 كاؼبساجد ، كاؼبساكْب ، ككتب العلم ، كاألقارب .
 : أف يكوف اؼبوقف دبا ينتفع بو انتفاعان مستمران مع بقاء عينو . اثلثاً 

 فال يصح كقف ما ال يبقى بعد االنتفاع بو ، كالطعاـ .
 : أف يكوف اؼبوقف معينان . رابعاً 

 فال يصح كقف غّب اؼبعْب .
 حدل بيٌٍب ، ال يصح .: كقفت إ مثال
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 ىل جيب العمل بشرط الواقف ؟ 
 نعم ، جيب العمل بشرطو .

 ألنو خرج من ملك الواقف على شرط معْب. 
 قاؿ : ىذا كقف على زيد كدمحم كخالد كعلي ، فإهنم يعطوف سواء . : فيجب العمل بشرطو يف اعبمع 
 لد .قاؿ : ىذا كقف على زيد مث خا: كجيب العمل بشرطو يف التقدصل 

 : استول يف االستحقاؽ الغِب كالفقّب كالذكر كاألنثى من اؼبوقوؼ عليهم . إذا َل يشرتط شيئاً 
 ىل يشرتط القبول للوقف ؟ 

 إذا كاف على جهة كالفقراء كاؼبساكْب فإنو ال يشَبط القبوؿ .
 قاؿ ابن القيم : ال يفتقر إذل قبوؿ إذا كاف على غّب معْب اتفاقان .

 معْب ، أك على صباعة معينة ؿبصورين ففيو قوالف : كأما إذا كاف على
 ال يشَبط القبوؿ .قيل : 

 جحو النوكم ، كابن القيم .ر كىذا مذىب اغبنفية ، كاغبنابلة ، ك 
 كينتقل إذل من بعده .

 مثاؿ : لو قاؿ : ىذا كقف على زيد ، مث اؼبساكْب ، كقاؿ زيد : ال أريده ، ينتقل فوران إذل اؼبساكْب .
 يشَبط قبولو . وقيل :

 ألنو تربع آلدمي ، فكاف من شرطو القبوؿ كاؽببة كالوصية .
 أصح . كاألكؿ

 ىل جيوز تغيًن شرط الواقف إىل ما ىو أصلح منو ؟ 
 ذىب عامة أىل العلم إذل أف شرط الواقف ال يصح تغيّبه ما داـ يف غّب ؿبذكر شرعي .

 اقف إذل ما ىو أصلح .كذىب شيخ اإلسالـ ابن تيمية إذل جواز تغيّب شرط الو 
فقاؿ رضبو هللا : كجيوز تغيّب شرط الواقف إذل ما ىو أصلح منو ، كإف اختلف ذلك ابختالؼ الزماف كاؼبكاف ، حٌب لو كقف 

 على الفقهاء كالصوفية كاحتاج الناس إذل اعبهاد صرؼ إذل اعبند .
 القوؿ األكؿ . والراجح

 من الناظر على الوقف : 
ِكؿ . إف عْب الواقف شخصان   معينان ، فإنو ىو يكوف اؼبس

 إف دل يعْب ، فالناظر ىو اؼبوقوؼ عليهم .
إذا كاف اؼبوقوؼ عليهم ال ديكن حصرىم ، كاؼبساكْب ، كطالب العلم ، فهنا يكوف القاضي ، كإذا كاف اؼبوقوؼ لكن يستثىن : 

 د .عليهم جهة ال سبلك ، كاؼبساج
 ضان فداري وقف ( .ىل يصح تعليق الوقف . ) كقول : إن دخل رم 

 يصح . قيل :
 كىذا مذىب اؼبالكية ، كاختيار ابن تيمية .

 لعدـ اؼبانع من ذلك .
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 ال يصح . وقيل :
 كهبذا قاؿ اغبنفية ، كالشافعية ، كاغبنابلة .

 قالوا : إف الوقف عقد يقتضي نقل اؼبلك هلل تعاذل أك للموقوؼ عليو حاالن كالبيع كاؽببة فال يصح إال منجزان .
 األكؿ . والراجح

 ؟ ىل جيب تعميم ادلوقوف عليهم َبلتساوي 
 : إذا كقف على صباعة ديكن حصرىم ، كجب تعميمهم ابلتساكم . مثاؿ :  أوَّلً 

 ىذا كقف على عياؿ أضبد ، ككانوا طبسة ، فهنا جيب التعميم كالتساكم .
 كاحد . مثاؿ : : إذا كقف على صباعة ال ديكن حصرىم ، فيجوز أف يقتصر على صنف  اثنياً 

 طالب العلم . –الفقراء 
 ) كإف كقف على كلده أك كلد غّبه فهو لذكر كأنثى ابلسوية ( .

 ىل جيوز أن يوقف على أوَّلده الذكور دون اْلانث ؟ 
 اؼبشهور من اؼبذىب أنو جيوز أف يوقف على أكالده الذكور دكف اإلانث .

 : ) اتقوا هللا كاعدلوا بْب أكالدكم (  . نو ظلم كجور ، كقاؿ كالصحيح أنو ال جيوز ، ألقال الشيخ ابن عثيمٌن : 
 ما احلكم لو قال : ىذا وقف على أوَّلد زيد الذكور دون اْلانث ؟ 
 ألنو ال جيب العدؿ ، ألهنم ليسوا أبناءه . يصح . 
 ما احلكم لو أوقف على قبيلة ؟ 

 أكالد النساء من غّبىم .إف أكقف على قبيلة ، فإنو يشمل اعبميع الذكور كاإلانث ، إال 
 ما حكم وقف ادلبهم ؟ 

 ال يصح . قيل :
 كىذا مذىب اغبنفية ، كالشافعية ، كاغبنابلة .

 قالوا : إذا كاف اؼببهم ال يصح بيعو ، فكذلك ال يصح كقفو .
 يصح . وقيل :

 كىذا اختيار البخارم .
 اذكر بعض الفوائد العامة من احلديث ؟ 

o . فضيلة الوقف 
o لعمر . فضيلة ظاىرة 
o . مشاكرة أىل الفضل كالصالح يف األمور كطرؽ اػبّب 
o . فضيلة صلة الرحم كاإلنفاؽ عليهم 
o . أف اؼبشّب يشّب أبحسن ما يظهر لو يف صبيع األمور 
o  فضيلة اإلنفاؽ من أحب اؼباؿ. 
o . فضيلة الصدقة اعبارية 
o كرل كقفو أف أيكل منو ابؼبعركؼ كدل يستثن .، ألف عمر شرط ؼبن ؼبوقوؼزءان من ريع اػػأف للواقف أف يشَبط لنفسػو ج 
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َاحْلَِديَث ، َوِفيِو ) َوَأمَّا َخاِلٌد فَ َقْد  -ُعَمَر َعَلى اَلصََّدَقِة . .  بَ َعَث َرُسوُل َاَّللَِّ  -قَاَل :  َوَعْن َأِب ُىَريْ َرَة  - ٕٜٚ
فَ ( ِاْحتَ َبَس َأْدرَاَعُو َوَأْعَتاَدُه يف َسِبيِل َاَّللَِّ   ٌق َعَلْيوِ  .ُمت َّ

---------- 
 اغبديث تقدـ شرحو كلفظو كامالن :

يلو كىخىاًلدي ٍبني اٍلوىلًيًد كىاٍلعىبَّاسي عىمُّ رىسيوًؿ اَّللًَّ  عىٍن أىًِب ىيرىيٍػرىةى قىاؿى ) بػىعىثى رىسيوؿي اَّللًَّ  قىًة فىًقيلى مىنىعى اٍبني صبًى فػىقىاؿى  عيمىرى عىلىى الصَّدى
يلو ًإالَّ أىنَّوي كىافى فىًقّبان فىأىٍغنىاهي اَّللَّي كىأىمَّا خىاًلده فىًإنَّكيٍم تىٍظًلميوفى خىاًلدان »  رىسيوؿي اَّللًَّ    قىًد اٍحتػىبىسى أىٍدرىاعىوي كىأىٍعتىادىهي يف مىا يػىٍنًقمي اٍبني صبًى

ًبيًل اَّللًَّ كىأىمَّا اٍلعىبَّاسي فىهً   ايى عيمىري أىمىا شىعىٍرتى أىفَّ عىمَّ الرَّجيًل ًصنػٍوي أىبًيًو ( متفق عليو .» قىاؿى  مثيَّ « . عىلىىَّ كىًمثٍػليهىا مىعىهىا  يى سى
 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 

 نستفيد : جواز كقف اؼبنقوالت ، كقد اختلف العلماء يف ىذه اؼبسألة على أقواؿ :
 : ال يصح كقفو . القول األول

 كىا قوؿ أيب حنيفة .
 بيد ، كاؼبنقوؿ ال يتأبد ، لكونو قابالن للفناء ، فال جيوز كقفو مقصودان إال إذا كاف اتبعان للعقػػػار .ألف من شركط الوقف التأ

 ال فرؽ بْب العقار كاؼبنقوؿ يف ابب الوقف ، كاعبميع يصح كقفو . القول الثاين :
 كىذا مذىب اؼبالكية ، كالشافعية ، كاؼبشهور يف مذىب اغبنابلة .

 غبديث الباب .
اػبطايب : كيف اغبديث دليل على جواز إحباس آالت اغبركب من الدركع كالسيوؼ كاغبجف . كقد يدخل فيها اػبيل كاإلبل قاؿ 

 ألهنا كلها عتاد للجهاد . كعلى قياس ذلك الثياب كالبسط كالفرش كحنوىا من األشياء الٍب ينتفع هبا مع بقاء أعياهنا.
ِكنة عاملي فهو صدقة، ما تركت بعد نناران  يقتسم كرثٍب ديال) : قاؿ رسوؿ هللا عن أيب ىريرة قاؿ -ب ركاه ( فقة نسائي كم

 البخارم .
ولو : ما تركت قاؿ ابن حجر : كيف حديث أيب ىريرة داللة على صحة كقف اؼبنقوالت ، كأف الوقف ال خيتص ابلعقار ، لعمـو ق

 . .بعد نفقة نسائي ..
 سبيل اؼبنفعة ، كىذا حاصل يف اؼبنقوؿ ، كما ىو حاصل يف العقار .أف حقيقة الوقف : ىو رببيس األصل ، كت -ج
 ( ؟..ما معىن قولو ) َِّفَ َقْد ِاْحتَ َبَس َأْدرَاَعُو َوَأْعَتاَدُه يف َسِبيِل َاَّلل . 

ح كىالدَّكىاٌب كىغىٍّبىىا . قال النووي الى ت اغبٍىٍرب ًمٍن السًٌ  : قىاؿى أىٍىل اللُّغىة : اأٍلىٍعتىاد : آالى
، ٍم : الى زىكىاة لىكيٍم عىلىيَّ ، كىأىفَّ الزَّكىاة ًفيهىا كىاًجبىة ، فػىقىاؿى ؽبىي ةً كىمىٍعُبى اغبٍىًديث : أىنػَّهيٍم طىلىبيوا ًمٍن خىالًد زىكىاة أىٍعتىاًدًه ظىنِّا ًمنػٍهيٍم أىنػَّهىا لًلتًٌجىارى  

ا مىنىعى الزَّكىاة ، فػىقى  فػىقىاليوا لًلنَّيبًٌ  اؿى ؽبىيٍم : ًإنَّكيٍم تىٍظًلميونىوي ; أًلىنَّوي حىبىسىهىا كىكىقػىفىهىا يًف سىًبيل اَّللَّ قػىٍبل اغبٍىٍوؿ عىلىيػٍهىا ، فىالى : ًإفَّ خىاًلدن
 زىكىاة ًفيهىا .

ىٍعطىاىىا كىدلٍى يىًشحَّ هًبىا ; أًلىنَّوي قىٍد كى  قىف أىٍموىالو َّللًًَّ تػىعىاذلى ميتػىبػىٌرًعنا فىكىٍيف يىًشٌح ًبوىاًجبو كىحيىٍتىًمل أىٍف يىكيوف اٍلميرىاد : لىٍو كىجىبىٍت عىلىٍيًو زىكىاة ألى
بىطى بػىٍعضهٍم ًمٍن ىىذىا كيجيوب زىكىاة التًٌجىارىة ، كىًبًو قىاؿى صبيٍهيور اٍلعيلىمىاء ًمٍن السَّلىف كىاػبٍى  فنا ًلدىاكيد .عىلىٍيًو ؟ كىاٍستػىنػٍ  لىف ًخالى

  ما موقف النِب لذين منعوا الزكاة ؟من ىؤَّل  الثَلثة ا 
 يف ىذا اغبديث أحواؿ ثالثة من الصحابة :

 : ابن صبيل . األول
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 فهذا منعها كقد ذمو رسوؿ هللا .
 : خالد بن الوليد . الثاين

 : ) فإنكم تظلموف خالدان ، فقد احتبس أدرعو ... ( . قال النِب
 ىذا الكَلم حيتمل أحد أمرين كما تقدم : 

خالد زكاة اعتاده ظنان منهم أهنا للتجارة ، كأف الزكاة فيها كاجبة ، فقاؿ ؽبم : ال زكاة فيها ، ألنو أكقفها : أهنم طلبوا من  أوَّلً 
 كحبسها يف سبيل هللا قبل اغبوؿ عليو .

ح : حيتمل أف يكوف اؼبراد لو كجبت عليو الزكاة ألعطاىا كدل يشح هبا ، ألنو كقف أموالو هلل تعاذل متربعان ، فكيف يش اثنياً 
 بواجب عليو ؟

 اختلف العلما  يف ذلك :: عم النيب العباس ، قاؿ النيب فيو : فهي علٌي كمثلها  .  الثالث
جاء يف ركاية ) فهي عليو كمثلها معها ( . فعلى ىذه الركاية يكوف النيب ألزمو بتضعيف صدقتو ، فاؼبعُب : فهي صدقة اثبتة عليو 

 سيصدؽ هبا كيضيف إليها مثلها كرمان .
ضمن زكاتػػو لكن   اؼبعُب : أف النيب ” قال الشيخ ابن عثيمٌن :جاء يف ركاية كما يف ركاية الباب ) فهي علي كمثلها ( ك 

فضاعف عليو الغـر ، كنظّب ذلك قوؿ عمر حْب ينهى الناس عن شيء جيمع أىلو  ضاعفها ، ألف الرجل من قرابة النيب 
أرل أحدان منكم فعلو إال ضاعفت عليو العقوبة ، كذلك ألف قريب السلطاف قد يتجرأ كيقوؿ : إشل هنيت الناس عن كذا ككذا فال 

 “ .على اؼبعصية لقربو من السلطاف 
كقيل معُب ) فهي علٌي ( أم عندم قرض ألنِب استسلفت منو صدقة عامْب ، كقد كرد ذلك صرحيان فيما أخرجو الَبمذم من 

 إان كنا احتجنا فتعجلنا من العباس صدقة مالو سنتْب ( .حديث علي كيف إسناده مقاؿ أف النيب قاؿ ) 
 كىذا لو ثبت لكاف رافعان لإلشكاؿ .

 اذكر بعض الفوائد العامة من احلديث ؟ 
o . مشركعية بعث السعاة لقبض الزكاة من ذكم األمواؿ 
o  فضل عمر بن اػبطاب حيث كاف موضع الثقة من رسوؿ هللا . 
o ف كرب مقامػػو .جواز شكاية من امتنع من دفعها كإ 
o . ذـ من امتنع من دفع الزكاة 
o . قبح من جحد نعمة هللا عليو شرعان كعقالن 

 ُب َاذْلَِبةِ َبَ 
 تعريفها :

 سبليك يف اغبياة بال عوض . قال ابن قدامة : 
 قولنا ) سبليك ( خيرج العارية ، ألف العارية إابحة العْب ال سبليكها ، ألنو ينتفع هبا كيردىا .

 يف اغبياة ( ىذا خيرج الوصية ، ألف الوصية بعد اؼبوت .كقولنا ) 
 كقولنا ) بال عوض ( كىذا خيرج البيع ، ألنو سبليك بعوض معلـو .

كصبلة ذلك أف اؽببة كالصدقة كاؽبدية كالعطية معانيها متقاربة ، ككلها سبليك يف اغبياة بال عوض ، كاسم العطية قال ابن قدامة : 
 بة .شامل عبميعها ككذلك اؽب
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كاؽببة بكسر اؽباء كزبفيف الباء اؼبوحدة تطلق ابؼبعُب األعم على أنواع اإلبراء ، كىو ىبة الدين فبن ىو عليو ، وقال ابن حجر : 
كالصدقة ىي ىبة ما يتمحض بو طلب ثواب اآلخرة ، كاؽبدية ىي ما يكـر بو اؼبوىوب لو كمن خصها ابغبياة أخرج الوصية ، 

اع الثالثة ، كتطلق اؽببة ابؼبعُب األخص على ما ال يقصد لو بدؿ ، كعليو ينطبق قوؿ من عرؼ اؽببة أبهنا كىي أيضا تكوف ابألنو 
 سبليك بال عوض . ا ىػ .

 ٔفائدة : 
 كاؽببة من عقود التربعات .

عما يدفعو إذل كىي العقود الٍب يقـو التمليك فيها على التربع من غّب مقابل ; إذ إف أحد طريف العقد فيها ال يطلب عوضا 
 الطرؼ اآلخر  ، كيقابلها عقود اؼبعاكضات ، كىذا من حيث الغرض من العقد .

 ٕفائدة : 
 اعلم أف تربع اإلنساف مالو لغّبه بقع على أكجو :

 أف يكوف صدقة : كىي ما أريد هبا ثواب اآلخرة .
 أف يكوف ىدية : كىي ما قصد هبا التودد كالتحبب للغّب .

 ( . ما قصد هبا ؾبرد النفع احملض . ) كالغالب تكوف من األعلى إذل األدسل أف يكوف ىبة : كىي
 أف يكوف عطية : كىي كاؽببة ، لكنها ىي تكوف يف مرض اؼبوت اؼبخوؼ .

 أف يكوف كصية : ىي التربع ابؼباؿ بعد اؼبوت .
 أف يكوف رشوة : كىي بذؿ اؼباؿ للتوصل ألمر ؿبرـٌ .

 ٖفائدة : 
 كالصدقة .الفرؽ بْب اؽبدية  

 أف من أعطى شيئان ينوم بو التقرب إذل هللا تعاذل للمحتاج فهو صدقة ، كإف ضبلت إذل اؼبهدل إليو إكرامان كتوددان فهو ىدية .
إذا أيت بطعاـ سأؿ عنو أىدية ، أك صدقة ؟ فإف قيل: صدقة ،  قاؿ ) كاف رسوؿ هللا  كيدؿ على ىذا حديث أيب ىريرة 

 كدل أيكل ، كإف قيل: ىدية ، ضرب بيده فأكل معهم ( .قاؿ ألصحابو: كلوا ، 
فهذا اغبديث يدؿ داللة كاضحة على الفرؽ بْب الصدقة ، كاؽبدية، كأهنما متغايراف ، فمن أعطى للمحتاج شيئان لوجو هللا فهو 

 ة .صدقة ، كإف ضبل إذل اؼبملك إكرامان كتوددان فهو ىدي
ْعَماِن ْبِن َبشِ  - ٕٜٛ ُهَما ) -ًٍن َعْن اَلن ُّ ِإيّنِ ََنَْلُت ِاْبيِن َىَذا ُغََلًما   -فَ َقاَل :  - َأنَّ َأََبُه أََتى ِبِو َرُسوَل َاَّللَِّ َرِضَي َاَّللَُّ َعن ْ

 ( . اْرِجْعوُ فَ :  َأُكلُّ َوَلِدَك ََنَْلَتُو ِمْثَل َىَذا" ؟. فَ َقاَل : ََّل . فَ َقاَل َرُسوُل َاَّللَِّ  َكاَن ِل، فَ َقاَل َرُسوُل َاَّللَِّ 
، ِات َُّقوا َاَّللََّ  قَاَل : ََّل. قَاَل:  ؟ْلَت َىَذا ِبَوَلِدَك ُكلِِّهْم َأفَ عَ . فَ َقاَل : "لُِيْشِهَدُه َعَلى َصَدَقِت  فَاْنطََلَق َأِب ِإىَل اَلنَِّبِّ )  َويف َلْفظٍ 

َفٌق َعَلْيوِ  . لصََّدَقَة (اَ فَ َرَجَع َأِب، فَ َردَّ تِْلَك  اْعِدُلوا بَ ٌْنَ َأْوََّلدُِكْم ،وَ   ُمت َّ
؟ قَاَل : بَ َلى . قَاَل :  َفََل نُوا َلَك يف اَْلِبِّ َسَواً  ) فََأْشِهْد َعَلى َىَذا َغًْنِي ( ُثَّ قَاَل : أََيُسرَُّك َأْن َيُكو  يف ِرَوايٍَة ِلُمْسِلٍم قَالَ وَ 

 ِإًذا ( .
--------- 

 الًنحلة بكسر النوف : العطية بغّب عوض .(  ِإيّنِ ََنَْلُت ِاْبيِن َىَذا )
 ( أم : رقيقان . ) ُغََلًما َكاَن ِل 
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جاء يف ركاية  ) قاؿ : أعطيت سائر كلدؾ مثل ىذا ( كيف ركاية ) فقاؿ : َأُكلُّ َوَلِدَك ََنَْلَتُو ِمْثَل َىَذا (  ) فَ َقاَل َرُسوُل َاَّللَِّ 
 أكلهم كىبت ؽبم مثل ىذا ؟ قاؿ : ال ( .

( كيف  ال تشهدشل على جٍور ) فاردده ( كيف ركاية  ) ركاية يف جاءأم : ارذبع الغالـ ، كقد  فَاْرِجْعو ( فَ َقاَل َرُسوُل َاَّللَِّ ) 
ركاية ) فال تشهدشل إذان ، فإشل ال أشهد على جٍور ( كيف ركاية  ) فليس يصلح ىذا كإشل ال أشهد إال على حق ( كؼبسلم ) اعدلوا 

كم يف النًٌحل كما رببوف أف يعدلوا بينكم يف الرب ( كألضبد  ) أيسرؾ أف يكونوا إليك يف الرب سواء ؟ قاؿ : بلى ، قاؿ : بْب أكالد 
 فال إذف ( كأليب داكد  ) إف ؽبم عليك من اغبق أف تعدؿ بينهم ، كما لك عليهم من اغبق أف يربكؾ ( .

 ظة الواحدة يرجع إذل معُب كاحد  .قاؿ اغبافظ ابن حجر : كاختالؼ األلفاظ يف ىذه اللف
 ( ىذا للتوبيخ كليست لإلابحة .) فََأْشِهْد َعَلى َىَذا َغًْنِي 

 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 
 مشركعية العدؿ بْب األكالد ] ذكوران كإاناثن [ يف العطية ، كىذا ابإلصباع .نستفيد : 

 وية ككراىة التفضيل .: كال خالؼ بْب أىل العلم يف استحباب التس قال ابن قدامة
 ىل ىذا واجب أم مستحب ؟ 

 كاختلف العلماء يف ذلك على قولْب :
 اؼبساكاة كاجبة يف عطية األكالد ، كحيـر التفضيل .: أف  القول األول

 فال جيوز أف يعطي الولد دكف البنت ، أك البنت دكف الولد ، أك كلد دكف كلد .
، كبو قاؿ عبد هللا بن شداد بن اؽباد ، كعركة بن الزبّب ، كإبراىيم النخعي،   كؾباىد بن كىو مركم عن عثماف بن عفاف هنع هللا يضر 

جرب ، كعامر الشعيب ، كطاككس بن كيساف ، كعطاء بن أيب رابح ، كعبد هللا بن شربمة ، كعبد هللا بن اؼببارؾ ، كإسحاؽ بن 
 ياف الثورم .راىويو، كدمحم بن إظباعيل البخارم ، كىو ركاية عن شريح ، كسف

 كإليو ذىب اغبنابلة ، كالظاىرية .
كاختاره الشيخ احملدث أضبد بن عمر القرطيب ، كشيخ اإلسالـ ابن تيمية، كتلميذه العالمة ابن قيم اعبوزية ، كالشيخ دمحم بن 

ره أيضان الشيخ دمحم بن إظباعيل الصنعاشل، كشيخ اإلسالـ دمحم بن عبد الوىاب ، كابناه الشيخ حسْب ، كالشيخ عبدهللا ، كاختا
 (·ٓعلي الشوكاشل ، كالشيخ صديق حسن خاف )

 : كبو صرح البخارم ، كىو قوؿ طاككس كالثورم كأضبد كإسحاؽ كبعض اؼبالكية  . قال الشوكاين
 اتقوا هللا كاعدلوا بْب أكالدكم ( . غبديث الباب )-أ

 كجو الداللة من كجوه :
 وجوب .أمره ابلعدؿ كاألمر يقتضي ال األول :
بيانو أف تفضيل أحدىم أك زبصيصو دكف الباقْب ظلم كجور، إضافة إذل امتناعو عن الشهادة عليو كأمره برده كىذا كلو  الثاين :

 يدؿ على ربرصل التفضيل .
كمن حجة من أكجب : :   ( حيث قاؿ رضبو هللافتح البارم ) كاستدلوا أيضا حبجج عقلية فمنها : ما ذكره ابن حجر يف  -ب

ِدم إذل ذلك " . ِدم إليهما يكوف ؿبرما كالتفضيل فبا ي  أف ىذا مقدمة الواجب ألف قطع الرحم كالعقوؽ ؿبرماف فما ي
ِيد ذلك ما جاء يف لفظ عند مسلم ) قىاؿى فىأىٍشًهٍد عىلىى ىىذىا غىٍّبًم مثيَّ قىاؿى أىيىسيرُّؾى أىٍف يىكيونيوا إًلىٍيكى يف ا ى قىاؿى ٍلربًٌ سىوىاءن قىاؿى بػىلى كي

 فىالى ًإذنا ( .
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 كمنها : أف تفضيل بعضهم على بعض يورث العداكة كالبغضاء فيما بينهم ، كأيضان فيما بينهم كبْب أبيهم فمنع منو .
 : أف التسوية مستحبة ال كاجبة . القول الثاين

 كىذا مذىب اعبمهور .
 ذا أعطى كلدان دكف بنت ، فال حيـر .: فلو أعطى كلدان كدل يعط اآلخر ، فال حيـر ، كإ كعلى ىذا القوؿ
 ) سوكا بينهم ( . كاستدلوا بقولو 

 كضبلوا األمر يف حديث الباب على االستحباب .
 مباذا أجابوا عن حديث الباب ؟ 
 جابوا عن حديث الباب أبجوبة كثّبة ذكرىا اغبافظ ابن حجر يف فتح البارم :أ

 ، حكاه ابن عبد الرب . ماؿ كالده : أف اؼبوىوب للنعماف كاف صبيع منها
 وتعقب : 

 ) تصدؽ علي أيب ببعض مالو ( . ة ابلبعضية ، كما يف حديث البابأبف كثّبان من طرؽ اغبديث مصرح
 : وتعقبيف ذلك فأشار عليو أبف ال يفعل فَبؾ . كإَّنا جاء بشّب يستشّب النيب  : أف العطية اؼبذكورة دل تنجز ، ومنها

 ذباع يشعر ابلتنجيز .لو ابالر  أبف أمر النيب 
: ) أشهد على ىذا غّبم ( إذف ابإلشهاد على ذلك ، كإَّنا امتنع من ذلك لكونو اإلماـ ، ككأنو قاؿ : ال  : أف قولو  ومنها

 أشهد ألف اإلماـ ليس من شأنو أف حيكم .
 وتعقب :  

 أف اإلذف اؼبذكور اؼبراد بو التوبيخ ، ؼبا تدؿ عليو بقية الركاايت .
 من األجوبة الضعيفة . كغّبىا 

 . القوؿ األكؿوالراج ح 
 ما كيفية التسوية بٌن األوَّلد ؟ 

 اختلف العلماء يف كيفية التسوية على قولْب :
 يعطي األنثى قدر الذكر . القول األول :

 [ . َُ[ يعطي األنثى ]  َُفإذا أعطى الذكر ] 
 كىذا مذىب األكثر .

(. عم ، قاؿ : فسوًٌ بينهم(، كعلل ذلك بقولو )أيسرؾ أف يستوكا يف برؾ ؟ قاؿ : نينهمسوًٌ ب)قاؿ لبشّب بن سعد  ألف النيب 
 .كالبنت كاالبن يف استحقاؽ برىا ، ككذلك يف عطيتها 

 ) سوكا بينهم ( .  لقولو 
 أف العدؿ أف يعطوف على قدر مّباثهم ، للذكر مثل حظ األنثيْب . القول الثاين :

 كابن القيم .، تيمية كرجح ىذا شيخ اإلسالـ ابن 
 ًر ًمٍثلي حىظًٌ اأٍلينٍػثػىيػىٍْب ( .لًلذَّكى ، حيث قاؿ )  : ) اتقوا هللا كاعدلوا بْب أكالدكم ( . قالوا : كال أحد أعدؿ من هللا لقولو 

 كألف حاجة األنثى ليست كحاجة الذكر .
نهم على حسب قسمة هللا تعاذل اؼبّباث ، فيجعل للذكر قاؿ ابن قدامة رضبو هللا : إذا ثبت ىذا ، فالتسوية اؼبستحبة أف يقسم بي
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 مثل حظ األنثيْب .
كهبذا قاؿ عطاء ، كشريح ، كإسحاؽ ، كدمحم بن اغبسن . قاؿ شريح لرجل قسم مالو بْب كلده : ارددىم إذل سهاـ هللا تعاذل  

 كفرائضو كقاؿ عطاء : ما كانوا يقسموف إال على كتاب هللا تعاذل .
، كألف العطية يف اغبياة بقسمة هللا، كأكذل ما اقتدل نثيْب، فجعل للذكر مثل حظ األبينهم : أف هللا تعاذل قسمالن: ك اؿ... مث ق

 )اؼبغِب(    أحد حارل العطية ، فيجعل للذكر منها مثل حظ األنثيْب ، كحالة اؼبوت ، يعِب اؼبّباث .   
 مّباثهم . كىو مذىب أضبد .قاؿ ابن تيمية : كجيب التعديل يف عطية أكالده على حسب 

 الراجح . كىذا القوؿ ىو
 [ . ٓ[ أعطى األنثى ]  َُفإذا أعطى الذكر ] 

 ما احلكم إن فضل أو خص بعض األوَّلد على بعض ؟ 
 إف فضل أك خص بعض األكالد على بعض سول بينهم .

 [ . َٓ[ كاآلخر يعطيو ]  ََُ: أف يعطي بعضهم ]  التفضيل
 [ كاآلخر ال يعطو شيئان ، فهنا جيب التعديل . ََُىم ] : أف يعطي أحد التخصيص

 : ويكون كالتاِل[ فيجب التعديل ،  َٓ[ كاآلخر ]  ََُفإذا أعطى أحدىم ] 
 أف أيخذ من صاحب اؼبائة طبسْب . أوًَّل :
 أف يعطي صاحب اػبمسْب طبسْب أخرل . اثنياً :

 الناقص ، فيكوف نصيب كل كاحد منهم طبس كسبعوف . أف أيخذ من صاحب اؼبائة طبس كعشرين يضعها على :اثلثاً 
:  جيب على اإلنساف التسوية بْب أكالده يف العطية ، إذا دل خيتص أحدىم دبعُب يبيح التفضيل ، فإف خص  قال ابن قدامة

، كإما إسباـ نصيب  إما رد ما فىضَّل بو البعض :بعضهم بعطيتو ، أك فاضل بينهم فيها : أمث ، ككجبت عليو التسوية أبحد أمرين 
 اآلخر ، قاؿ طاكس : ال جيوز ذلك ، كال رغيف ؿبَبؽ ، كبو قاؿ ابن اؼببارؾ كركم معناه عن ؾباىد ، كعركة .

 ما احلكم إن مات الوالد قبل التسوية ؟ 
 تثبت الزايدة للمزيد ، كال يلزمو أف يرد الزائد يف الَبكة . قيل :

 مات . قالوا : ألف اؼبطالب ابلرجوع األب كقد
 إنو إذا مات كجب على اؼبفٌضل أف يرد ما فضل بو يف الَبكة ، فإف دل يفعل خصم من نصيبو . وقيل :

 كىذا الصحيح .
 ماذا نستفيد من قولو ) ..... بٌن أوَّلدكم ( ؟ 

 أف العدؿ بْب األقارب غّب كاجب . نستفيد
 ىل األم كاألب يف التسوية بٌن أوَّلدىا يف العطية ؟ 

 فيجب عليها العدؿ يف العطية ألكالدىا .نعم ، 
ٍنًع ًمٍن اٍلميفىاضى  قال ابن قدامة  أىٍكالدًكيٍم ( . ) اتػَّقيوا اَّللًَّ ، كىاٍعًدليوا بػىٍْبى  لًقىٍوًؿ النَّيبًٌ لىًة بػىٍْبى األىٍكالًد كىاألب ، : كىاأليُّ يف اٍلمى

ٍيًن ، فىميًنعىٍت التػَّ    كىاألىًب . ٍفًضيلى كىألىنػَّهىا أىحىدي اٍلوىاًلدى
كىلىًدىىا ، فػىثػىبىتى ؽبىىا ًمٍثلي  اغبٍىسىًد كىاٍلعىدىاكىًة ، ييوجىدي ًمثٍػليوي يف زبىًٍصيًص األيٌـً بػىٍعضى  كىألىفَّ مىا حيىٍصيلي بًتىٍخًصيًص األىًب بػىٍعضى كىلىًدًه ًمنٍ  

 حيٍكًمًو يف ذىًلك .     ) اؼبغِب ( .
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 مىت جيوز التفضيل ؟ 
 لعلماء إذل ف التفضيل إذا كاف لسبب شرعي ، فإنو جيوز .ذىب بعض ا

 كاختار ىذا القوؿ ابن قدامة ، كابن تيمية .
الء  دبا ركاه دًٌيقى كىافى حنىىلىهىا   كاستدؿ ى مالك يف اؼبوطأ بسنده عن عائشة رضي هللا عنهما هللا عنها أىنػَّهىا قىالىٍت ًإفَّ أىابى بىٍكرو الصًٌ

ًإرلىَّ ًغُبن بػىٍعًدم ًمٍنًك كىالى أىعىزُّ  ٍسقنا ًمٍن مىالًًو اًبٍلغىابىًة فػىلىمَّا حىضىرىٍتوي اٍلوىفىاةي قىاؿى كىاَّللًَّ ايى بػينػىيَّةي مىا ًمٍن النَّاًس أىحىده أىحىبُّ جىادَّ ًعٍشرًينى كى 
ٍدتًيًو كىاٍحتػىٍزتًيًو كىافى لىًك كىًإَّنَّىا ىيوى اٍليػىٍوـى مىاؿي كىاًرثو كىًإَّنَّىا مهيىا عىلىيَّ فػىٍقرنا بػىٍعًدم ًمٍنًك كىًإشٌلً كيٍنتي حنىىٍلتيًك جىادَّ ًعٍشرًينى كىٍسقنا فػىلى  ٍو كيٍنًت جىدى

ا كى  ا لىتػىرىٍكتيوي ًإَّنَّى أىخىوىاًؾ كىأيٍختىاًؾ فىاقٍػتىًسميوهي عىلىى ًكتىاًب اَّللًَّ قىالىٍت عىاًئشىةي فػىقيٍلتي ايى أىبىًت كىاَّللًَّ لىٍو كىافى كىذى ا ًىيى أىظٍبىاءي فىمىٍن األيٍخرىل كىذى
 (إسناده صحيح. ُِٓ/ ٓفػىقىاؿى أىبيو بىٍكرو ذيك بىٍطًن بًٍنًت خىارًجىةى أيرىاىىا جىارًيىة ( . قاؿ ابن حجر يف الفتح )

لفضل ككجو الداللة منو ما ذكره ابن قدامة : " حيتمل أف أاببكر خصها بعطية غباجتها كعجزىا عن الكسب ، مع اختصاصها اب
ِمنْب كغّب ذلك من فضائلها .  ككوهنا أـ اؼب

: الزكاج من النفقة فمن احتاجو من األكالد قاـ الوالد حباجتو فيو ، كمن دل حيتجو فإنو ال جيوز لو أف يعطيو  وقال ابن عثيمٌن
إذل حد الزكاج ، مث إف ىذا شيئا ، كعلى ىذا فإذا كاف لإلنساف ثالثة أبناء كزكج اثنْب منهم يف حياتو ، كبقي الصغّب دل يصل 

، يف الَبكة ، فإذا مات فإف ىذه الوصية تردويو ، فإف ذلك حراـ، كالوصية ابطلةاألب أكصى للصغّب دبقدار اؼبهر الذم أعطاه أخ
 إال أف يسمح عنو بقية الورثة لقوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص )ال كصية لوارث( .

 اذكر بعض الفوائد العامة من احلديث ؟ 
o نبغي أف يصدر اؼبفٍب ترغيبو أك ترىيبو بتقول هللا .ي 
o . أف من تقول هللا العدؿ بْب األكالد 
o . كجوب تقول  هللا يف كل شيء 
o . ال جيوز اإلشهاد على احملـر 
o . كجوب إنكار اؼبنكر 
o . ظباحة الشريعة اإلسالمية كحرصها على العدؿ كعدـ الظلم 
o ِدم إذل ال  تشاحن كالتباغض .أف الشريعة جاءت بسد كل طريق ي
o جيب العدؿ بْب األقارب . ال 
ُهَما-َوَعْن ِاْبِن َعبَّاٍس  - ٜٕٜ  (  اَْلَعائُِد يف ِىَبِتِو َكاْلَكْلِب يَِقيُ ، ُثَّ يَ ُعوُد يف قَ ْيِئوِ )  قَاَل : قَاَل اَلنَِّبُّ  -َرِضَي َاَّللَُّ َعن ْ

َفٌق َعَلْيوِ  .  ُمت َّ
ْوِ ، اَلَِّذي يَ ُعوُد يف ِىَبِتِو َكاْلَكْلِب يَ ْرِجُع يف قَ ْيِئِو  :)يِّ َويف ِرَوايٍَة ِلْلُبَخارِ   ( .لَْيَس لََنا َمَثُل اَلسَّ

---------- 
 الراجع يف ىبتو الٍب أعطاىا كأقبضها للموىوب لو . ) كىذا ىو اؼبشبو (( أم : اَْلَعاِئُد يف ِىَبِتوِ ) 
 و ، كالقيء : إخراج ما بداخلو .ىذا ىو اؼبشبو ب ( َكاْلَكْلِب يَِقي ُ )

مث يعود فيما تقيأه فيأكلو .الغرض من ىذا التشبيو : ىو تقبيح حاؿ اؼبشٌبو كالتنفّب منو ، ىنا كقع : أم  ( ُثَّ يَ ُعوُد يف قَ ْيِئوِ ) 
 التقبيح من كجهْب :

 التشبيو ابلكلب . أوًَّل :
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 التشبيو ابلكلب الذم يقي مث يعود يف قيئو. اثنياً :
 فيد من احلديث ؟اذا نستم 

 بعد قبضها .نستفيد : ربرصل الرجوع يف اؽببة 
 كقد اختلف العلماء يف ىذه اؼبسألة على قولْب :

 ربرصل الرجوع يف اؽببة . القول األول :
 كىذا مذىب صبهور العلماء من اؼبالكية ، كالشافعية ، كاغبنابلة .

 قبض ذىب صبهور العلماء .: بتحرصل الرجوع يف اؽببة بعد أف ت قال ابن حجر
 كاستثنوا الوالد كما سيأيت .(  غبديث الباب ) اىٍلعىائًدي يف ًىبىًتًو كىاٍلكىٍلًب يىًقيءي، مثيَّ يػىعيودي يًف قػىٍيًئوً -أ 

حدو أف يرجع يف ىبتو كصدقتو ، مث ذكر البخارم حديث الباب ) : ابب ال حيل ألقاؿ اغبافظ ابن حجر عن ترصبة البخارم 
 ئد يف ىبتو ... ( .العا

 قاؿ اغبافظ :  كذا بت اغبكم يف ىذه اؼبسألة لقوة الدليل عنده .
ِمنْب أف نتصف بصفة ذميمة يشاهبنا فيها أخس اغبيواانت ليس لنا مثل السوء) كقاؿ أيضان قولو  ( أم : ال ينبغي لنا معشر اؼب

َّللًًَّ اٍلمىثىلي اأٍلىٍعلىى كىىيوى اٍلعىزًيزي اغبٍىًكيمي ( ، كلعل يف أخس أحواؽبا ، قاؿ هللا سبحانو كتعاذل ) لًلًَّذينى الى يػيٍِ  ًمنيوفى اًبآٍلًخرىًة مىثىلي السٍَّوًء كى
 ىذا أبلغ يف الزجر عن ذلك ، كأدؿ على التحرصل فبا لو قاؿ مثال : ال تعودكا يف اؽببة .

قىة بػىٍعد ًإقٍػبىاضهمىا .   ) شرح مسلم ( .ىىذىا ظىاًىر يف ربىٍرصل الرُّجيوع يف اؽٍبًبىة كى  : وقال النووي  الصَّدى
العائد يف ىبتو يف أقبح صورة ، فإف الكلب من أخبث اغبيواانت ، مث إف ىذه الصورة من أبشع الصور ، أف  فقد شبو النيب 

 يقيء مث يعود يف قيئو .
إال الوالد فيما ، ها طي العطية فّبجع في) ال حيل للرجل أف يع كغبديث ابن عمر كابن عباس . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  -ب

 .ركاه أبو داكد  يعطي كلده ( 
 : جواز الرجوع يف اؽببة . القول الثاين

 كىذا مذىب أيب حنيفة ، كىو قوؿ ضعيف .
 مىت حيرم الرجوع يف اذلبة ؟ 

 غبديث دبنزلة إقباض اؽببة .ربرصل الرجوع يف اؽببة ؿبموؿ على اؽببة الٍب مت قبضها من اؼبتهب ، قالوا : ألف القيء يف ا
أما إذا دل تقبض فإهنا تكوف غّب الزمة ، لكن اغبنابلة يركف كراىة الرجوع كلو كانت دل تقبض ، كشيخ اإلسالـ ابن تيمية يرل 

( يقوؿ ) آية اؼبنافق ثالث : كإذا كعد أخلف ..  ربرصل الرجوع يف اؽببة كلو دل تقبض ، الف ىذا من إخالؼ الوعد ، كالنيب 
 فدؿ ىذا على إف إخالؼ الوعد حراـ .

 ويستدل على جواز الرجوع قبل القبض ؟ 
 . ما كرد عن أيب بكر كعمر كعلي كغّبىم -أ

) العائد يف ىبتو كالكلب يقيء مث يعود يف قيئو ( كالرجوع يف اؼبوىوب إَّنا يكوف يف حق األعياف دكف األقواؿ ،  أف النيب  -ب
 وؿ فال يدخل يف ىذا اغبديث ; ألف عقد اؽببة دل يتم .كاؽببة قبل القبض رجوع يف ق

: أبف عقد اؽببة من عقد التربعات الٍب ال تلـز ابتفاؽ ، كإلزاـ اؼبتربع بقولو الصادر منو مصّب  كديكن أف يستدؿ لذلك أيضان -ج
 ىو ؾبرد كعد . إذل اللزـك دكف حاجة تدعو إذل ذلك ; ألف ؾبرد القوؿ دل يَبتب عليو استحقاؽ أك ظلم ، كإَّنا
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  ؟يستثىن من ذلك من 
 الوالد ، فإنو جيوز لو أف يرجع يف اؽببة .

 كىذا مذىب صبهور العلماء .
) ال حيل للرجل أف يعطي العطية فّبجع فيها إال الوالد فيما  قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  - كسيأيت إف شاء هللا –ابن عباس  غبديث

 يعطي كلػده ( ركاه أبو داكد .
 ة ادلعدوم ؟ىل تصح ىب 

 صبهور العلماء على عدـ اعبواز .
 ، ألف اؽببة عقد سبليك دل تصح يف ىذا كلو كالبيع .ػدـك ، كالذم تثمر شجرتو، أك ربمل أمتوقاؿ ابن قدامة : كال تصح ىبة اؼبع

 كذىب بعض العلماء إذل جواز ذلك ، كاختاره ابن تيمية .
 كضات ، فيتوسع فيها ما ال يتوسع يف عقود اؼبعاكضات .ألف اؽببة من عقود التربعات ال من عقود اؼبعا

 وىذا الراجح .
 ىل جيوز لألب أن يتملك من مال ولده ؟ 

 جيوز لألب أف يتملك من ماؿ ابنو ما شاء . نعم ، 
 ) أنت كمالك ألبيك ( . لقولو 
 : لكن لتملك األب من ماؿ كلده شركط ىي 

 األول : أن َّل يضر الولد .
 كال ضرار ( ركاه ابن ماجو .غبديث ) ال ضرر 

فلو كاف االبن ليس عنده إال سيارة يركبها ، أك بيت يسكنو مثالن ، فليس لألب أف يتملكها ، كيَبؾ كلده بدكف سيارة غبديث ) 
 ال ضرر كال ضرار ( .

 الثاين : أن َّل يكون وسيلة للتفضيل .
ع كونو يتملكو من ابنو زيد كيعطيو عمران ، فهذا فبنوع من ابب فإذا كاف األب دينع أف خيصص أحد أكالده من مالو ، فكذلك دين

 أكذل .
 .  الثالث : أن َّل يكون يف مرض أحدمها ادلخوف

، فهذا ىو الذم ديلك أف يتربع بو ، كعلى ىذا إذا مرض األب  ألف اإلنساف إذا مرض مرضان ـبوفان ال ديلك من مالو إال الثلث
آلف ، كذلك االبن إذا مرض مرضان ـبوفان فليس لألب أف يتملك، ألننا لو قلنا يتملك، لكاف مرضان ـبوفان فليس لو أف يتملك ا

 سبلك ماؿ غّبه، ألف ىذا اؼباؿ للورثة النعقاد سبب اإلرث .
ِطَي اَْلَعِطيََّة ، ُثَّ يَ ْرِجَع ِفيَها ; ِإَّلَّ قَاَل : ) ََّل حيَِلُّ ِلَرُجٍل ُمْسِلٍم َأْن يُ عْ  ، َعْن اَلنَِّبِّ َوَعْن ِاْبِن ُعَمَر ، َواْبِن َعبَّاٍس  - ٖٜٓ

ِْمِذيُّ ، َواْبُن ِحبَّاَن ، َواحْلَاِكمُ . -اَْلَواِلُد ِفيَما يُ ْعِطي َوَلَدُه"  َحُو اَلرتِّ  َرَواُه َأْْحَُد ، َواأْلَْربَ َعُة ، َوَصحَّ
---------- 

 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 
 ىبتو لولده . نستفيد : جواز رجوع الوالد يف

  ؟ما حكم رجوعو إذا كان رجوعو يؤدي إىل التفضيل 
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 حراـ .
مثاؿ : أعطى أكالده كل كاحد ألف رايؿ ، مث رجع إذل كاحد منهم كأخذ األلف ، فهذا رجوع يف اؽببة ، لكن يَبتب عليو 

ِدم إذل ؿبذكر .  التفضيل ، فهذا الرجوع حراـ ألنو ي
 اذكر شروط رجوع الوالد يف ىبتو ؟ 

 يشَبط لرجوعو شركطان :
 من الرجوع .أف ال يسقط حقو  الشرط األول :

 كما لو قاؿ : كىبتك ىذه السيارة كلن أرجع فيها .  
 .: أف تكوف اؽببة ابقية يف ملك االبن  الشرط الثاين

نو يلـز من رجوعو إبطاؿ مث االبن كىبها أك ابعها ، فاألب يف ىذه اغبالة ال ديلك الرجوع ، أل، فلو أف األب كىب ابنو سيارة  
 حق الغّب .

فهنا ليس لألب أف يرجع يف ىبتو ، ألنو  ليشَبم ثوابن ، ( ََُأعطاه ) أال يكوف ما كىبو لو نفقة : فلو  الشرط الثالث :
 رجوع يف أمر كاجب .

 : أال يتعلق هبا حق الغّب كما لو رىنها . الشرط الرابع
  للولد .: أال يتعلق هبا رغبة الغّب الشرط اخلامس

مثاؿ : كىب األب ابنو ألف رايؿ ، فرغب بعض الناس هبذا الولد فزكجوه مثالن أك أصبح جيد من يقرضو ، فهل لألب أف يرجع 
 أـ ال ؟ فيو خالؼ :

 ليس لو أف يرجع . قيل :
 ك ابيعوه .ألنو تعلق بو حق لغّب االبن ، ؼبا يف ذلك من اإلضرار ابلناس ، ألف الناس ردبا يكونوا قد أقرضوه أ

 لألب أف يرجع . وقيل :
 لعمـو حديث الباب .

 ليس لو أف يرجع بقدر الرغبة ، ألف اغبكم يدكر مع علتو كجودان كعدمان . وقيل :
 كىذا اختيار ابن تيمية .                ) مسائل مهمة يف اؽببة كاؽبدية ( .

 ىل الرجوع يف اذلبة خاصة َبألب ، أم جيوز لألم أيضاً ؟ 
 شهور من اؼبذىب أف الرجوع يف اؽببة جائز لألب خاصة دكف األـ .اؼب
 ألف األب ىو الذم يتملك من ماؿ كلده دكف األـ . 

 يف جواز الرجوع .كذىب بعض العلماء إذل العمـو ، كقالوا : ال فرؽ بْب األب كاألـ 
 كقولو ) إال الوالد فيما يعطي كلده ( .  كاستدلوا بعمـو األدلة-أ

 ) كاعدلوا بْب أكالدكم (  فيدخل فيو األـ ، فإهنا مأمورة ابلتسوية كالعدؿ ، كالرجوع يف اؽببة طريق التسوية . ككقولو -ب
)فأرجعو ( أم : أف اؽببة اؼبذكورة كانت  كألهنا دخلت يف اؼبعُب يف حديث بشّب فينبغي أف تدخل يف صبيع مدلولو ; لقولو -ج

 دبشورة من كالدة النعماف كما سبق .
أهنا ؼبا ساكت األب يف ربرصل التفضيل ، ككلهم كالد فيو البعضية كفضل اغبنو فينبغي أف تساكيو يف التمكن من الرجوع زبليصا  -د

 ؽبا من اإلمث ، كإزالتو للتفضيل احملـر .
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 كم ىبة اجملهول ؟ما ح 
 : لو كىبت لشخص ضبل يف بطن ، أك طّبان يف ىواء . مثال

 : ال جيوز . قيل
 . ألنو غرر

 : جيوز . وقيل
 وىذا الصحيح .

 ألنو ال يَبتب عليو شيء ، كال ضرر ، ألنو إما غازل أك سادل .
َها-َوَعْن َعاِئَشَة  - ٖٜٔ َها  َكاَن َرُسوُل َاَّللَِّ : ) قَاَلْت  -َرِضَي َاَّللَُّ َعن ْ  َرَواُه اَْلُبَخاِرّيُ . (يَ ْقَبُل َاذْلَِديََّة ، َويُِثيُب َعَلي ْ
ُهَماَرضِ -َعْن ِاْبِن َعبَّاٍس وَ  - ٕٖٜ َها ، فَ َقاَل : " َرِضيَت" ؟  َوَىَب رَُجٌل ِلَرُسوِل َاَّللَِّ  قَاَل ) -َي َاَّللَُّ َعن ْ اَنَقًة، فََأاَثبَُو َعَلي ْ

َحُو ِاْبُن ِحبَّانَ ..( : "َرِضيَت" ؟ قَاَل : نَ َعمْ  قَاَل : ََّل . فَ َزاَدُه ، فَ َقاَل : "َرِضيَت"؟ قَاَل : ََّل . فَ َزاَدُه . قَالَ   َرَواُه َأْْحَُد ، َوَصحَّ
---------- 

 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 
 نستفيد : مشركعية قبوؿ اؽبدية كعدـ ردىا إال لعذر شرعي .ألمرين :

 . : أف قبوؿ اؽبدية ىو ىدم النيب  األمر األول
، كجرب خاطره ، كتقديران ؽبديتو ، كالنظر إليها بعْب االعتبار ، : أف يف قبوؽبا فوائد متعددة منها : إرضاء اؼبهدم  األمر الثاين

 كألف يف ردىا : ـبالفة للسنة ، كفيو كسر لقلب اؼبهدم كإساءة إليو .
ىجىبتي ، كىلىو أيٍىًدمى ًإرلىَّ كيرىاعه لىقىًبٍلتي ( ركاه البخارم  أنو كقد جاء عنو   .قاؿ ) لىو ديًعيتي ًإذلى كيرىاعو ألى

 اع ًمٍن الدَّابَّة مىا ديكف اٍلكىٍعب . كىاٍلكيرى 
: ىذا حض منو ألمتو على اؼبهاداة، كالصلة، كالتأليف، كالتحاب، كإَّنا أخرب أنو ال حيقر شيئنا فبا ييهدل إليو أك  قَاَل ِاْبن َبطَّال

ة إذل اؼببالغة يف قبوؿ القليل من ، كإَّنا أشار ابلكراع كفرسن الشاباعث من اؼبهاداة الحتقار اؼبهدم ; لئال ديتنع ال يدعى إليو
 اؽبدية، ال إذل إعطاء الكراع كالفرسن كمهاداتو; ألف أحدنا ال يفعل ذلك .

الصحيح اؼبشهور الذم عليو ؟ على ثالثة مذاىب ك  كاختلف العلماء فيمن جاءه ماؿ ىل جيب قبولو أـ يندب:  يوقال النوو 
 ب .اعبمهور أنو يستح

وًؿ اؽٍبىًديًَّة ًديًث دىلًيله عىلىى حيٍسًن خيليًقًو صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى كىتػىوىاضيًعًو كىجىرٍبًًه لًقيليوًب النَّاًس كىعىلىى قػىبي : كىيًف اغبٍى  قال ابن حجر
.. كىًفيًو اغبٍىضُّ عىلىى اٍلميوىاصىلىًة كىالتَّحىابًٌ كىالتَّآليًف . كىًإجىابىًة مىٍن يىٍدعيو الرَّجيلى ًإذلى مىٍنزًلًًو كىلىٍو عىًلمى أىفَّ الًَّذم يىٍدعيوهي ًإلىٍيًو شىٍيءه قىًليله 

 )الفتح(.           كىًإجىابىةي الدٍَّعوىًة ًلمىا قىلَّ أىٍك كثر كىقبيوؿ اؽٍبىًديَّة كىذىًلك
 يف قصة إسالمو ، كما بل كاف قبوؿ اؽبدية إحدل عالمات نبوتو لدل أىل الكتب السابقة ، حٌب عرفو هبا سلماف الفارسي هنع هللا يضر

 مسند أضبد .   يف 
 كمسلم .شربة لنب فقبلها . كما يف البخارم  كقد أىدت أـ الفضل للنيب 

 ركاه البخارم كمسلم .كأىدل لو أبو طلحة كرؾ أرنب فقبلو .  
 فيها ىدااي الناس كلو صغرت . كال تكاد ربصى اؼبواقف الٍب قبل النيب  

    متفق عليو .كىافى يػىقيوؿي ) ايى ًنسىاءى اٍلميٍسًلمىاًت ! الى ربىًٍقرىفَّ جىارىةه عًبىارىهًتىا كىلىٍو ًفٍرًسنى شىاةو (  أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ  ةى كعىٍن أىيب ىيرىيٍػرى 
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 فرسن الشاة : حافرىا.
قلت ) أم ابن حجر ( : إليها ، كحيتمل أف يكوف للميهدىل  كقاؿ الكرماشل : حيتمل أف يكوف النهي للمعطية ، : قال ابن حجر

 .كال يتم ضبلو على اؼبهدل إليها إال جبعل الالـ يف قولو ) عبارهتا ( دبعُب ًمن ، كال ديتنع ضبلو على اؼبعنيْب 
 النهي عن رد اؽبدية : بل جاء عن النيب 

 ، كىال تىٍضرًبيوا اٍلميٍسًلًمْبى ( ركاه أضبد . دُّكا اؽٍبىًديَّةى ، كىال تػىري  ) أىًجيبيوا الدَّاًعيى أنو قاؿ  عن النيب  فقد ركل عبد هللا بن مسعود 
يف ىذا اػبرب عن ترؾ قبوؿ اؽبدااي بْب اؼبسلمْب ، فالواجب على اؼبرء إذا  زجر النيب   ) ركضة العقالء ( قال ابن حبان

 ا إذا قدر ، كيشكر عنها .أىديت إليو ىدية أف يقبلها كال يردىا ، مث يثيب عليه
 ذا يشرتط لقبول اذلدية ؟ما 

 يشَبط شركطان :
 أال يكوف  أىدل لو حياء كخجالن .أوًَّل : 

 فإذا علم أنو كىب لو حياء كخجالن فال جيوز لو أف يقبلها .
 أال يتضمن ؿبذكران شرعيان .اثنياً : 

 كما لو كقعت موقع الرشوة ، أك السكوت عن حق أك الدفاع عن ابطل .
 ) أك غبق الغّب ( مثل : اؼبغصوب ، كاؼبسركؽ ، كاؼبختلس .ثل : اػبنزير ، كاؼبيتة ، كالدـ ) لعينها (  م أال تكوف ؿبرمواثلثاً : 

  أما احملـر لكسبو فإنو جيوز قبوؽبا ، ألف النيب .قبل ىدية اليهودية، مع أف اليهود كانوا يتعاملوف ابلراب 
  . لبيع ك الشراء ، كيقبل منهم اؽبدية مع أهنم يتعاملوف ابلراباب يتعامل مع اليهود : كاف النيب  قال الشيخ ابن عثيمٌن

ًبيًل اَّللًَّ  قاؿ تعاذل : ) فىًبظيٍلمو ًمنى الًَّذينى ىىاديكا حىرٍَّمنىا كىًثّبان * كىأىٍخًذًىمي الٌراب كىقىٍد نػيهيوا عىٍنوي  عىلىٍيًهٍم طىيًٌبىاتو أيًحلٍَّت ؽبىيٍم كىًبصىدًًٌىٍم عىٍن سى
 النَّاًس اًبٍلبىاًطل ( . ًهٍم أىٍموىاؿى كىأىٍكلً 

قىًبل ىدية اؼبرأة الٍب أىدت الشاة خبيرب كعاملهم كمات كدرعو مرىونة عند  . كمع ذلك قىًبل النيب صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ىديٌتهم
  . يهودم

ه منو بطريق مباح ، فعلى ىذا جيوز قبل دكف من أخذ كالقاعدة يف ىذا : أف ما حىريـى لكسبو فهو حراـ على الكاسب فقط ،
ىديتو  جيوز معو البيع كالشراء إال إذا كاف يف ىجره مصلحة ، يعِب يف عدـ معاملتو كعدـ قبوؿ اؽبدية فبن يتعامل ابلراب كأيضان 

أىداه إرٌل يهودم اآلخذ كغّبه ، فاػبمر مثالن لو  مصلحة فنعم . فنتبع ىذا ابتغاء للمصلحة ، أما ما حـر لعينو فهو حراـ على
فأعطاشل إايه ،  اػبمر فال جيوز رل قبولو ألنو حراـ لعينو كلو أف إنساانن سرؽ ماؿ شخص كجاء إرلٌ  مثالن أك نصراشل فبن يركف إابحة

  . فهذا اؼباؿ اؼبسركؽ حيـر علٌي أخذه ألنو حراـ لعينو
الكاسب دكف من أخذه بطريق اغبالؿ إال إذا كاف يف  ىذه القاعدة ترحيك من إشكاالت كثّبة ، ما حـر لكسبو فهو حراـ على

 و عن ىذا العمل فهذا يهجر من أجلػػػػػػػػػػػػػػىديٌتو كعدـ اؼببايعة معو كالشراء مصلحة تردع ىجره كعدـ األخذ منو كعدـ قبوؿ
  . اؼبصلحة

 ما حكم اذلدية ؟ 
 حكمها ابلنسبة للمهدم مستحبة .
  ( .لقولو تعاذل ) إف هللا حيب احملسنْب

 ) هتادكا ربابوا ( ركاه البخارم يف األدب اؼبفرد . كقاؿ 
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 ) لو أىدم إرٌل ذراع أك كراع لقبلت ( متفق عليو . كقاؿ  
 َها ( ؟  ماذا نستفيد من قوذلا )َويُِثيُب َعَلي ْ

 استحباب اإلاثبة على اؽبدية .نستفيد : 
َفٌق َعلَ ْلُعْمَرى ِلَمْن ُوِىَبْت َلُو (اَ )  قَاَل : قَاَل َرُسوُل َاَّللَِّ  َوَعْن َجاِبٍر  - ٖٖٜ  ْيوِ  ُمت َّ

  ( .َميًِّتا، َوِلَعِقِبِو َأْمِسُكوا َعَلْيُكْم َأْمَواَلُكْم َوََّل تُ ْفِسُدوَىا ، فَِإنَُّو َمْن َأْعَمَر ُعْمَرى َفِهَي ِللَِّذي ُأْعِمَرَىا َحياً وَ  َوِلُمْسِلٍم : )
َا اَ َويف َلْفٍظ : )  َأْن يَ ُقوَل: ِىَي َلَك َوِلَعِقِبَك، فََأمَّا ِإَذا قَاَل: ِىَي َلَك َما ِعْشَت، فَِإن ََّها  ْلُعْمَرى اَلَِّت َأَجاَز َرُسوُل َاَّللَِّ ِإَّنَّ

 ( .تَ ْرِجُع ِإىَل َصاِحِبَها 
ًئا فَ ُهَو ِلَورَثَِتِو  ََّل تُ ْرِقُبوا ، َوََّل تُ ْعِمُروا، َفَمْن ُأْرِقبَ  ِب َداُوَد َوالنََّساِئيِّ )َوأِلَ  ًئا َأْو ُأْعِمَر َشي ْ  ( .َشي ْ

--------- 
 عرف العمرى ؟ 

 : ىي أف يهب اإلنساف لشخص شيئان مدة عمره . العمرى
 : أف يقوؿ لشخص : أعرتك دارم تسكنها مدة حيايت ، أك مدة حياتك . مثال

  منهما يرقب مٌب ديوت اآلخر لَبجع إليو .: ألهنا معلقة ابلعمر ، ككذا قيل ؽبا ، رقىب ، ألف كالن  ومسيت بذلك
 ما حكم العمرى ؟ 

 جائزة .
 كىذا مذىب صباىّب العلماء .

 ابلعمرل ، أهنا ؼبن كىبت لو ( متفق عليو . غبديث جابر قاؿ ) قضى النيب -أ
 ) العمرل جائزة (  ركاه مسلم . كغبديث أيب ىريرة . قاؿ : قاؿ -ب

 عدـ جوازىا . القول الثاين :
 كىو قوؿ بعض العلماء .

 ىىا حىيان كىمىيًٌتنا، كىلًعىًقًبًو ( . غبديث الباب )أىٍمًسكيوا عىلىٍيكيٍم أىٍموىالىكيٍم كىالى تػيٍفًسديكىىا ، فىًإنَّوي مىٍن أىٍعمىرى عيٍمرىل فىًهيى لًلًَّذم أيٍعًمرى  -أ
ئنا فػىهيوى ًلوىرىثىًتًو ( .غبديث الباب ) الى تػيٍرًقبيوا ، كىالى تػيٍعًمريكا، فىمىٍن أيٍرقً  -ب يػٍ ئنا أىٍك أيٍعًمرى شى يػٍ  بى شى

 مذىب اعبمهور .والصحيح 
 ما اجلواب عن أحاديث القول الثاين ؟ 

 التخفيف يف العمرل .
أك نقض ما كاف عليو أىل اعباىلية من رد العيمىر . ففي اعباىلية : إذا أعمر الرجل الرجل داره ، يعطونو مدة حياة العمر ، فإذا 

 ات رجع يف عطيتو .م
  صور العمرىما : 

 : أف يصرح أبنو ؽبا كلعقبو . الصورة األوىل
 فيقوؿ : أعرتك ىذا البيت لك كلعقبك .

 ها اؼبّباث .ورة تكوف للمعمر كلعقبو ، جيرم فيففي ىذه الص
 رتك ىذا البيت .م: أف يطلق فيقوؿ : أع الصورة الثانية
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 كلعقبو ، كالصورة األكذل ، فال ترجع إذل اؼبعًمر .صبهور العلماء على أهنا تكوف للمعمىر 
 غبديث جابر .

 كىذا ىو اؼبوافق للقواعد العامة .
 : أف يشَبط فيقوؿ : ىي لك ما عشت ، كليس لعقبك منها شيء ، أك قاؿ : فإذا مت فهي رل . الصورة الثالثة

 فهذه اختلف العلماء فيها :
 يصح الشرط .:  قيل

 د ، كاختاره شيخ اإلسالـ ابن تيمية ، كرجحو ابن عثيمْب .كىذا قوؿ مالك ، كداك 
 ) اؼبسلموف على شركطهم ( . غبديث 

 : الشرط الغ كفاسد ، كال ترجع للواىب . وقيل
 كبو قاؿ طائفة ، منهم : إسحاؽ ، كأبو ثور .قوؿ اغبنفية ، كالشافعية ، كاغبنابلة ، كىذا 

 غبديث جابر .
 : ) كل شرط ليس يف كتاب هللا ... ( . كأما الشرط فقد قاؿ النيب 

 األكؿ .والراجح 
  يشرتط لصحة العمرىماذا : 

 : أف يكوف اؼبوىوب ملكان للمعًمر . أوَّلً 
 : كجود اإلجياب كالقبوؿ . اثنياً 

 أف يقوؿ : أعمرتك دارم تسكنها مدة حيايت ، فقاؿ : قبلت .
 ال ابلقبض .: أف حيصل القبض للمعمىر ، ألف اؽببة ال سبلك إ اثلثاً 

ُت قَاَل : ) َْحَْلُت َعَلى فَ َرٍس يف َسِبيِل َاَّللَِّ ، فََأَضاَعُو َصاِحُبُو ، َفَظنَ ْنُت أَنَُّو ََبئُِعُو ِبُرْخٍص، َفَسأَلْ  َوَعْن ُعَمَر  - ٖٜٗ
تَ ْعُو ، َوِإْن َأْعطَاَكُو ِبِدْرَىٍم  َرُسوَل َاَّللَِّ  َفٌق َعَلْيو . …َعْن َذِلَك . فَ َقاَل : " ََّل تَ ب ْ  ( َاحْلَِديَث. ُمت َّ

---------- 
قاؿ القرطيب : يعِب أنو تصدؽ بو على رجل ليجاىد عليو ، كيتملكو ال على كجو اغببس ،  َْحَْلُت َعَلى فَ َرٍس يف َسِبيِل َاَّللَِّ () 

بتعو ، كال تعد يف صدقتك ( فدؿ ) ال ت ؼبا جاز لو أف يبيعو ، كقد كجده عمر يف السوؽ يباع ، كقد قاؿ  إذ لو كاف كذلك
 على أنو مٌلكو إايه على جهة الصدقة ليجاىد عليو يف سبيل هللا .

ِكنتو كخدمتو ، كقد جاء يف ركاية ) فوجده عند  ( فََأَضاَعُو َصاِحُبوُ  ) معُب إضاعتو لو ، أنو دل حيسن القياـ عليو ، كقٌصر يف م
 صاحبو ، كقد أضاعو ، ككاف قليل اؼباؿ ( .

 أم : بثمن قليل . ( َفظَنَ ْنُت أَنَُّو ََبئُِعُو ِبُرْخصٍ  )
: إَّنا ظن ذلك ، ألنو ىو الذم كاف أعطاه إايه ، فتعلق خاطره أبنو يساؿبو يف ترؾ جزء من الثمن ، كحينئذ يكوف  قال القرطِب

ى ذلك عٍودان ، فقاؿ : ال تبتعو ، كال تعد ىذا هناه عن ابتياعو ، كظب رجوعان يف عْب ما تصدؽ بو يف سبيل هللا ، كؼبا فًهم النيب 
 يف صدقتك .

تَ ْعوُ    .( كال تعد يف صدقتككيف الركاية التالية ) شَبه(ال ت( كيف الركاية الثانية ) ) ََّل تَ ب ْ
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 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 
 نستفيد : ربرصل رجوع اإلنساف يف صدقتو .

 غبديث الباب . -أ
) مثىل الذم يرًجع يف صدقتو، كمثىل الكلب يقيء، مث يعود يف قىيئو  نهما، أفَّ النيبَّ كغبديث ابن عبَّاس رضي هللا ع -ب

 فيأكلو ( .
 قاؿ عمر بن اػبطَّاب هنع هللا يضر قاؿ ) مىن كىب ًىبةن لصلة رًحم أك على كجو صػػػدقة، فإنَّو ال يرجع فيها ( .-ج
  تعاذل، كال يصلح الرُّجوع عن ذلكأهنا خرجت عن ًملكو على طريق الثواب كابتغاء كجو هللا-د
 مىت جيوز الرجوع يف الصدقة ؟ 

 إذا دل يقبضها الفقّب .
حرج من الرجوع يف الصدقة قبل أف يقبضها الفقّب بنفسو أك عن طريق ككيلو ; ألف الفقّب ال ديلك الصدقة إال إذا قبضها ،  فال

 يقبضها فال تزاؿ على ملك صاحبها .فإذا دل 
يػٍره لىكي  لقولو تعاذل )  ٍِتيوىىا اٍلفيقىرىاءى فػىهيوى خى قىاًت فىًنًعمَّا ًىيى كىًإٍف زبيٍفيوىىا كىتػي  م ( .ًإٍف تػيٍبديكا الصَّدى

قاؿ الشيخ ابن عثيمْب رضبو هللا يف تفسّبه : كمن فوائد اآلية : أف الصدقة ال تعترب حٌب يوصلها إذل الفقّب ; لقولو تعاذل : 
تيوىىا اٍلفيقىرىاءى  ٍِ  ( .)كىتػي

أيَّ سىلىمىةى قىاؿى ؽبىىا ًإشٌلً قىٍد أىٍىدىٍيتي ًإذلى النَّجىاًشيًٌ  كركل اإلماـ أضبد عن أـ كلثـو بنت أيب سلمة قالت : )لىمَّا تػىزىكَّجى رىسيوؿي اَّللًَّ 
...( قاؿ اغبافظ ًديًٍَّب مىٍرديكدىةن عىلىيَّ فىًإٍف ريدٍَّت عىلىيَّ فىًهيى لىكً حيلَّةن كىأىكىاًقيَّ ًمٍن ًمٍسكو كىالى أىرىل النَّجىاًشيَّ ًإالَّ قىٍد مىاتى كىالى أىرىل ًإالَّ ىى 

 ن .إسناده حسيف فتح البارم : 
قاؿ يف "دقائق أكرل النهى" كمن ميز شيئان للصدقة بو أك ككل فيو مث بدا لو أف ال يتصدؽ بو سن لو إمضاؤه ـبالفة للنفس 

 هنا ال سبلك قبل القبض" انتهى .كالشياطْب ، كال جيب عليو إمضاؤه ; أل
 كىذا قوؿ أكثر الفقهاء . 

 ها ابتفاؽ أىل العلم رضبهم هللا .أما بعد قبضها بنفسو أك عن طريق ككيلو ، فال جيوز الرجوع في
 ودي يف قػىٍيًئو(ً كيف لفظ يءي مثيَّ يػىعي اٍلعىائًدي يف ًىبىًتًو كىاٍلكىٍلًب يىقً  ) عن ابن عباس رضي هللا عنهما : قىاؿى النَّيبُّ  ارم ؼبا ركاه البخ 

قىًتًو( .  )اٍلعىائًدى يف صىدى
عن عمر بن اػبطاب هنع هللا يضر قاؿ : )من كىب ىبة لصلة رحم أك على كجو صدقة فإنو ال يرجع  كركل مالك يف اؼبوطأ :

 .كصحح إسناده الشيخ األلباشل  فيها...(
 ألحد أف يرجع يف ىبتو كصدقتو( .كقد بوب البخارم يف صحيحو ابب : )ال حيل 

 بض .كأما الصدقة ، فاتفقوا على أنو ال جيوز الرجوع فيها بعد الق .: .. رقال احلافظ ابن حج
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 ْعَلى ِبِِْسَناٍد َحَسن ٍ َرِد " َوَأبُو ي َ َرَواُه اَْلُبَخاِريُّ يف " َاأْلََدِب اَْلُمفْ  .قَاَل : ) تَ َهاُدْوا ََتَابُّوا (  َعِن النَِّبِّ  َوَعْن َأِب ُىَريْ َرَة  - ٖٜ٘

ِخيَمَة ( تَ َهاَدْوا ، فَِإنَّ َاذلَْ )  قَاَل : قَاَل َرُسوُل َاَّللَِّ  َوَعْن أََنٍس  - ٖٜٙ  َرَواُه اَْلبَ زَّاُر ِبِِْسَناٍد َضِعيفٍ  . ِديََّة َتُسلُّ اَلسَّ
 اٍة (ََي ِنَساَ  اَْلُمْسِلَماِت ! ََّل ََتِْقَرنَّ َجارٌَة جِلَاَرِِتَا َوَلْو ِفْرِسَن شَ )  ُل َاَّللَِّ قَاَل : قَاَل َرُسو  َوَعْن َأِب ُىَريْ َرَة  - ٖٜٚ

َفٌق َعَلْيوِ  .  ُمت َّ
--------- 

 فيد من ىذه األحاديث ؟تماذا نس 
 جواز كاستحباب اؽببة كاؽبدية . نستفيد :

كلو ابليسّب ; ألف الكثّب قد ال يتيسر كل كقت ، كإذا تواصل اليسّب  قاؿ اغبافظ ابن حجر : كيف اغبديث اغبض على التهادم
 صار كثّبا ، كفيو استحباب اؼبودة كإسقاط التكليف .

 كقد جاءت األدلة على مشركعيتها :
نً  قاؿ تعاذل ) نوي نىفسا فىكيليوهي ىى قٰىًتًهنَّ حًنلىة فىًإف ًطنبى لىكيم عىن شىيء مًٌ  ( . ان  ٔمَّرًي ان  ٔيكىءىاتيوٍا ٱلنًٌسىاءى صىدي

 قاؿ الطربم يف معُب اآلية : إف كىب لكم أيها الرجاؿ ، نساؤكم شيئان من صدقاهتن ، طيبة بذلك أنفسهن ، فكلوه ىنيئان مريئان .
 كأحاديث الباب :
 ) هتادكا ربابوا ( .

 ًسنى شىاةو ( .) ايى ًنسىاءى اىٍلميٍسًلمىاًت ! الى ربىًٍقرىفَّ جىارىةه عًبىارىهًتىا كىلىٍو ًفرٍ  
كاؼبتاحفة كلو ابليسّب ; ؼبا فيو من استجالب اؼبودة ، كإذىاب الشحناء ،  مقاؿ ابن بطاؿ : قاؿ اؼبهلب : فيو اغبض على التهاد

، أدؿ على اؼبودة  يكاصطفاء اعبّبة ، كؼبا فيو من التعاكف على أمر العيشة اؼبقيمة لإلرماؽ ، كأيضنا فإف اؽبدية إذا كانت يسّبة فه
 كأسقط للمئونة ، كأسهل على اؼبهدل إلطراح التكليف .

، بينهما ، كإيراث اؼبودة كاحملبةإدخاؿ السركر على قلب اؼبوىوب لو، ك نفسكؼبا يف التهادم من استعماؿ الكـر كإزالة الشح عن ال
 كإزالة الضغينة كاغبسد .

 ىل قول : اذلدية َّل ِتدى وَّل تباع صحيحة ؟ 
التصرؼ هبا بيعان كإجارة كإىداءن ككقفان ، كال  للشرع ، بل من سبلَّك ىدية بطريق شرعي فإف لو اغبق يف كـبالفةليست صحيحة ، 

  . ذلك دل ييصب ، كقد جاء يف السنَّة النبوية الصحيحة ما يدؿ على ىذا حرج عليو يف ذلك ، كمن منع شيئان من
ٍيًدرى ديكمىةى أىٍىدىل   ركاه البخارم كمسلم .(مشىقًٌٍقوي طبييرنا بػىٍْبى اٍلفىوىاطً )عىًليِّا، فػىقىاؿى  ، فىأىٍعطىاهي ثػىٍوبى حىرًيرو  ًإذلى النَّيبًٌ  عن عىًليٌو هنع هللا يضر أىفَّ أيكى

ٍيًدرى ديكمىةى ( ىو أكيدر بن عبد اؼبلك الكندم ، كاختلف (   . يف إسالمو كاألكثر على أنو دل ييسلم أيكى
كفاطمة بنت أسد ، كىي أـ علي بن أيب طالب ،  ، ىن ثالث : فاطمة بنت رسوؿ هللا  ( الفواطم )ر ، صبع طبا ػبيمير ( (

  . كفاطمة بنت ضبزة بن عبد اؼبطلب
  . كعليو : فهو يدؿ على بطالف من منع من إىداء اؽبدية أىدل ما أيىدم إليو ، كيف اغبديث أف النيبَّ 

، فػىقىاؿى : ايى رىسيوؿى  اَّللًَّ  ًمٍن ًإٍستػىبػٍرىؽو تػيبىاعي يف السُّوًؽ ، فىأىخىذىىىا فىأىتىى هًبىا رىسيوؿى  ري جيبَّةن أىخىذى عيمى  )عىٍبد اَّللًَّ ٍبن عيمىرى قىاؿى  كعن
( فػىلىًبثى عيمىري مىا شىاءى اَّللَّي أىٍف يػىٍلبىثى لىوي  خىالؽى  ًإَّنَّىا ىىًذًه لًبىاسي مىٍن ال) اَّللًَّ  ابٍػتىٍع ىىًذًه ذبىىمٍَّل هًبىا لًٍلًعيًد كىاٍلويفيوًد ، فػىقىاؿى لىوي رىسيوؿي  ،اَّللًَّ 

 ، فػىقىاؿى : ايى رىسيوؿى اَّللًَّ ، ًإنَّكى قػيٍلتى ًإَّنَّىا ىىًذهً  فىأىقٍػبىلى هًبىا عيمىري فىأىتىى هًبىا رىسيوؿى اَّللًَّ  جًبيبًَّة ًديبىاجو ، ًإلىٍيًو رىسيوؿي اَّللًَّ  مثيَّ أىٍرسىلى 
 ك ( متفق عليو .تيًصيبي هًبىا حىاجىتى  ) تىًبيعيهىا أىكٍ  لىوي رىسيوؿي اَّللًَّ  الؽى لىوي ، كىأىٍرسىٍلتى ًإرلىَّ هًبىًذًه اعبٍيبًَّة ! فػىقىاؿى لًبىاسي مىٍن ال خى 
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 ا .تبيعه :لعمر يف اؽبدية الٍب أىداه إايىا  كيف اغبديث نصّّ على جواز بيع اؽبدية ، حيث قاؿ النيب 
ـى اٍلقىٍوـً  يًف سىفىرو ، فىكيٍنتي عىلىى مىعى النَّيبًٌ  كينَّا  )رىًضيى اَّللَّي عىنػٍهيمىا قىاؿى اٍبًن عيمىرى  كعن ـي أىمىا بىٍكرو صىٍعبو لًعيمىرى ، فىكىافى يػىٍغًلبيًِب فػىيػىتػىقىدَّ

ـي فػىيػىٍزجيريهي عيمىري  ،  . ًبٍعًنيًو . قىاؿى : ىيوى لىكى ايى رىسيوؿى اَّللًَّ . قىاؿى : ًبٍعًنيوً  : لًعيمىرى  ؿى النَّيبُّ كىيػىريدُّهي ، فػىقىا فػىيػىٍزجيريهي عيمىري كىيػىريدُّهي ، مثيَّ يػىتػىقىدَّ
 ت ( ركاه البخارم .ٍبنى عيمىرى ، تىٍصنىعي بًًو مىا ًشئٍ  ) ىيوى لىكى ايى عىٍبدى اَّللًَّ  النَّيبُّ  ، فػىقىاؿى  فػىبىاعىوي ًمٍن رىسيوًؿ اَّللَّ 

  . كثّب النفور  (صعب ب ،  ) ناقة أكؿ ما ييركبىكر( : كلد ال (
تىٍصنىعي ًبًو مىا ًشٍئتى ( يدؿ على أف من أىدم إليو شيء فقد صار ملكان لو ،  لعبد هللا بن عمر : ) ىيوى لىكى ، فقوؿ الرسوؿ 

  . فيو كما يشاء ، ابلبيع أك اؽبدية أك غّب ذلك يتصرؼ
ُهَماَرِضَي َاَّللَُّ -َوَعْن ِاْبِن ُعَمَر  - ٖٜٛ َها ( َمْن َوَىَب ِىَبًة ، فَ ُهَو َأَحقُّ هبَِ  قَاَل ) ، َعْن اَلنَِّبِّ  - َعن ْ َرَواُه ا ، َما ََلْ يُ َثْب َعَلي ْ

َحُو ، َواْلَمْحُفوُظ ِمْن ِرَوايَِة ِاْبِن ُعَمَر، َعْن ُعَمَر قَ ْولُو ُ   .َاحْلَاِكُم َوَصحَّ
--------- 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 أنو موقوؼ على عمر من قولو .الصحيح 

 ماذا نستفيد احلديث ؟ 
 أف من كىب ىبة يريد هبا العوض فإنو البد من العػػػػوض أك ترد اؽببة إليو ، كيسمى ىذا النوع من اؽببة : ىبة الثواب . :نستفيد 

 ما ىي ىبة الثواب ؟ 
 ىي اؽببة يدفعها الرجل يلتمس أفضل منها .

 ىل جيوز الرجوع فيها ؟ 
 العلماء يف ىذه اؼبسألة على قولْب : اختلف

 : أنو جيوز للواىب أف يرجع هببتو إذا دل يعٌوض . القول األول
 : أنو ال جيوز الرجوع مطلقان . القول الثاين

 كأضبد .، كىذا مذىب الشافعي 
 لألدلة الٍب تقدمت يف ربرصل الرجوع ابؽببة .
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 ََبُب اَللَُّقَطةِ 
 اؿ يوجد ابلطريق كحنوه ال يعرؼ صاحبو .اللقطة ىي : ىي اؼب

 كشرعان : ماؿ ضػل عن صاحبػو .
بَِتْمَرٍة يف اَلطَّرِيِق، فَ َقاَل : َلْوََّل َأيّنِ َأَخاُف َأْن َتُكوَن ِمَن الصََّدَقِة أَلََكْلتُ َها (  قَاَل : ) َمرَّ اَلنَِّبُّ  َعْن أََنٍس  - ٜٖٜ

َفٌق َعَلْيوِ .  ُمت َّ
ْف ِعَفاَصَها ِاْعرِ  : َقالَ َفَسأَلَُو َعِن اللَُّقَطِة ؟ ف َ  قَاَل : ) َجاَ  رَُجٌل ِإىَل اَلنَِّبِّ  زَْيِد ْبِن َخاِلٍد َاجْلَُهيِنِّ  َوَعنْ  - ٜٓٗ

 ، ُثَّ َعّرِفْ َها َسَنًة ، فَِإْن َجاَ  َصاِحبُ َها َوِإَّلَّ َفَشْأُنَك هِبَا .َووَِكاَ َىا
 َغَنِم ؟قَاَل : َفَضالَُّة اَلْ 

ْئِب .  قَاَل : ِىَي َلَك ، َأْو أِلَِخيَك ، َأْو ِللذِّ
ِبِل ؟  قَاَل : َفَضالَُّة َاْْلِ

َجَر ، َحىتَّ يَ ْلَقاَىا رَ   ب َُّها ( متفق عليو .قَاَل : " َما َلَك َوذَلَا ؟ َمَعَها ِسَقاُؤَىا َوِحَذاُؤَىا ، َترُِد اَْلَماَ  ، َوََتُْكُل اَلشَّ
 َرَواُه ُمْسِلم ٌ . َضالٌّ ، َما ََلْ يُ َعّرِفْ َها (َمْن آَوى َضالًَّة فَ ُهَو )  قَاَل : قَاَل َرُسوُل َاَّللَِّ  َوَعْنوُ  - ٜٔٗ

---------- 
 الصحايب اؼبشهور .) َعْن زَْيِد ْبِن َخاِلٍد َاجْلَُهيِنِّ ( 

  قطو ( .ككقع يف ركاية البخارم ) فسألو عما يلتَفَسأََلُو َعِن اللَُّقَطِة ( )
 الوعاء الذم تكوف فيو النفقة . بكسر العْب ، كالعفاص) اْعِرْف ِعَفاَصَها ( 

 الوًكاء ىو اػبيط الذم يشد بو العفاص .) َووَِكاَ َىا ( 
 ( ىذا أمر ابلتعريف ، كسيأيت تعريفو إف شاء هللا .) ُثَّ َعّرِفْ َها َسَنًة 

 فأدًٌىا إليو ( كذلك بعد معرفة صفاهتا .جاء يف ركاية ) ) فَِإْن َجاَ  َصاِحبُ َها ( 
 أم : كإف دل أيت صاحبها فتصرؼ فيها .) َوِإَّلَّ َفَشْأَنَك هِبَا ( 

 كالضاؿ : اؼباؿ الضائع .،  الضالة : أكثر ما يطلق على اغبيواف أم : ما حكمها ؟) قَاَل َفَضالَُّة اْلَغَنِم ( 
ْئبِ  ( أك ىنا للتقسيم كالتنويع ، أم أف الشاة ال زبرج عن ىذه األقساـ الثالثة ، فهي إما لك :  ) قَاَل : َلَك َأْو أَلِخيَك َأْو لِلذِّ

 أيها اؼبخاطب أتخذىا كتنتفع هبا . أك ألخيك : اؼبراد أخوة الدين .
 أم ما حكمها ؟) قَاَل َفَضالَُّة اِْلِبِل ( 

الك كؽبا ، ؼباذا أتخذىا كاغباؿ أهنا مستقلة أبسباب سبنعها من اؽبالؾ ، ىذا استفهاـ إنكارم ، كاؼبعُب : م) قَاَل : َما َلَك َوذَلَا ( 
حٌب  . فغضب النيب ) .. .. ( . كيدؿ على أف ىذا االستفهاـ إنكارم ما جاء يف ركايةا .بدليل قولو ) معها سقاؤىا كحذاؤى

 ( . و النيب للبخارم ) فتمعر كج ، كيف ركايةاضبر كجنتاه أك اضبر كجهو فقاؿ : مالك كؽبا ( 
 السقاء ىو جوفها الذم حيمل اؼباء .) َمَعَها ِسَقاُؤَىا ( 

 اغبذاء ىو خفها . ( ) َوِحَذاُؤَىا
إذل أف اإلبل غّب ؿبتاجة إذل اغبفظ دبا ركب هللا يف طباعها من اعبالدة على العطش  قاؿ العلماء : كيف ىذا تنبيو من النيب 

 قوهتا على اؼبشيء .كتناكؿ اؼباء بغّب تعب لطوؿ عنقها ك 
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 أم صاحبها الذم أضلها . ( َحىتَّ يَ ْلَقاَىا رَب َُّها) 
 اللقطة من حيث اَّللتقاط على ثَلثة أضرب اذكرىا ؟ 

 اللقطة ابعتبار الشيء اؼبلقوط ىل ديلك أك ال ؟ كىل ييعٌرؼ أك ال ؟ ثالثة اضرب ؟
لسوط كالرغيف كالقلم إذا كاف رخيصان كقلم الرصاص كحنومًها ، ما تقل قيمتيو كال تتبعو مهة أكساط الناس ،  كااألول : الضرب 

 فييملك بال تعريف .
 فهذا النوع ديلك بال تعريف ، أم ديلكو كاجده دبجرد التقاطو ، كيباح لو االنتفاع بو ، كال حيتاج إذل تعريف .

ٍلتػيهىابًتىٍمرىةو يف اىلطَّرًيًق، فػىقى  مىرَّ اىلنَّيبُّ  ) أنس  -الباب  –غبديث  ىكى قىًة ألى  ( . اؿى : لىٍوالى أىشٌلً أىخىاؼي أىٍف تىكيوفى ًمنى الصَّدى
فهذا دليل على أف التمرة كحنوىا فبا ال تتبعو مهة أكساط الناس ، إذا كجدىا اإلنساف ملقاة يف الطريق أيخذىا كأيكلها إف شاء ، 

من الصدقة الٍب حرمت ، ال لكوهنا مرمية يف الطريق فقط ، فبا ذكر أنو دل ديتنع من أكلها إال تورعان ، خشية أف تكوف  ألنو 
 يدؿ على أنو ليس ؽبا حكم اللقطة .

ذكر أنو دل  : قولو ) ألكلتها ( ظاىر يف جواز أكل ما يوجد من احملقرات ملقى يف الطرقات ، ألنو  قال احلافظ ابن حجر
حرمت عليو ، ال لكوهنا مرمية يف الطريق فقط ، فلو دل خيش ذلك  ديتنع من أكلها إال تورعان ػبشية أف تكوف من الصدقة الٍب

 ألكلها ، كدل يذكر تعريفان ، فدؿ على أف مثل ذلك ديلك ابألخذ كال حيتاج إذل تعريف  .
 قاؿ الصنعاشل رضبو هللا يف "سبل السالـ" : دؿ اغبديث على جواز أخذ الشيء اغبقّب الذم يتسامح بو ، كال جيب التعريف بو ،

 كأف اآلخذ ديلكو دبجرد األخذ لو .
 : كال نعلم خالفان بْب أىل العلم يف إابحة أخذ اليسّب كاالنتفاع بو . قال ابن قدامة

 . لكن يشَبط يف ىذا القسم أف ال يكوف عاؼبان بصاحبو 
 الضواؿ الٍب سبتنع من صغار السباع ، كاإلبل ، فال سبلك اباللتقاط مطلقان .الثاين : الضرب 

 حيـر التقاطو ، كال ديلك ابلتعريف . فهذا
 صغار السباع : كالذئب كالثعلب كحنوىا .

كالذم ديتنع من صغار السباع : إما لضخامتو ) كاإلبل ، كاػبيل ، كالبقر ، كالبغاؿ ( ، كإما لطّبانو ) كالطيور ( ، كإما لسرعة 
 عدكىا ) كالظباء ( ، كإما لدفعها عن نفسها بناهبا ) كالفهد ( .

سئل ضالة اإلبل ؟ فقاؿ : مالك كؽبا ، معها سقاؤىا كحذاؤىا ،  أف النيب  )الدليل على ربرصل أخذه حديث زيد بن خالد ك 
 ترد اؼباء ، كأتكل الشجر حٌب يلقاىا رهبا ( .

 اؼ عليها يستثُب من ذلك ما إذا كجد الضالة يف مهلكة ال ماء فيها كال مرعى أك أرض مسبغة ، أك قريبان من دار اغبرب خي
من أىلها ، فإنو يردىا أك أيخذىا بقصد اإلنقاذ ال االلتقاط ، كال ضماف عليو ، ألف فيو إنقاذىا من اؽبالؾ ، أشبو زبليصها 

 من حريق كحنوه .
 ) كذىب كدراىم كأاثث كمتاع ( ، كما ال سبتنع من صغار السباع كالشاة كحنوىا .بقية األمواؿ الثالث : الضرب 

 وز التقاطو .هذا القسم جيف
ًؼ اإٍلً  قال النووي ٍذف يف أىٍخذىىا ، خًبًالى  ًبل . كىفػىرَّؽى : قػىٍولو : ) فىضىالَّة اٍلغىنىم ، قىاؿى : لىك أىٍك أًلىًخيك أىٍك لًلذًٌٍئًب ( مىٍعنىاهي اإٍلً

ًبل ميٍستػىٍغًنيىة عىٍن مىٍن حيىٍفىظهىا اًلسٍ  ى اٍلفىٍرؽ أبًىفَّ اإٍلً ائًهىا كىًسقىائًهىا كىكيريكدىىا اٍلمىاء كىالشَّجىر ، كىاٍمًتنىاعهىا ًمٍن بػىٍينهمىا ، كىبػىْبَّ ؽًبىا حًبًذى ًتٍقالى
ًؼ ذىًلكى ، فػىلىك أىٍف أتىٍخيذىىا أىٍنتى أىٍك صىاًحبهىا ، أىكٍ  بىاع ، كىاٍلغىنىم خًبًالى ا أىٍك أىخيوؾ اٍلميٍسًلم الًَّذم ديىيٌر هًبى  الذًٌَئىب كىغىٍّبىىا ًمٍن ًصغىار السًٌ
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ًبل .  الذًٌٍئب فىًلهىذىا جىازى أىٍخذىىا ديكف اإٍلً
: قولو ) لىك أىٍك أًلىًخيك .... ( فيو إشارة إذل جواز أخذىا كأنو قاؿ ىي ضعيفة لعدـ االستقالؿ معرضة للهالؾ  وقال يف الفتح

كاؼبراد ابلذئب جنس ما أيكل ، ر كاؼبراد بو ما ىو أعم من صاحبها أك من ملتقط آخ ، مَبددة بْب أف أتخذىا أنت أك أخوؾ
، ألنو إذا علم أنو إف دل أيخذىا بقيت للذئب كاف ذلك أدعى لو إذل أخذىا ، كفيو حث لو على أخذىا ، الشاة من السباع 

 .ػذكىو صريح يف األمر ابألخ( فقاؿ خذىا فإَّنا ىي لك اخل)ككقع يف ركاية إظباعيل بن جعفر عن ربيعة كما سيأيت بعد أبواب 
 إذا كانت اللقطة حيواانن مأكولة اللحم كالشاة . -

 فإنو خيّب يف الشاة بْب ذحبها كعليو القيمة ، أك بيعها كحيفظ شبنها أك ينفق عليها من مالو بنية الرجوع .
 فإف كانت اللقطة فبا خيشى فساده . ) كأف جيد كراتْب موز ( .

 ديكن ذبفيفو.فلو بيعو كحفظ شبنو ، أك أكلو بقيمتو ، أك ذبفيف ما 
 ما حكم التقاط ضالة اْلبل ؟ 

 حراـ .
ًبًل ؟ قىاؿى : " مىا لىكى كىؽبىىا ؟ مىعىهىا ًسقىاؤيىىا كىًحذىاؤيىىا ، تىرًدي اىٍلمى  أتىٍكيلي اىلشَّجىرى ، حىٌبَّ غبديث الباب ) ... قىاؿى : فىضىالَّةي اىإٍلً اءى ، كى

 يػىٍلقىاىىا رىبػُّهىا ( .
أتىٍكيلي الشَّجىر ( . . فػىقىاؿى :  تىمىعَّرى كىٍجوي النَّيبًٌ فػى )  كيف ركاية للبخارم  مىا لىكى كىؽبىىا ، مىعىهىا ًحذىاؤيىىا كىًسقىاؤيىىا ، تىرًدي اٍلمىاءى كى

أتىٍكيلي الشَّجىرى حىٌبَّ كىسىأىلىوي عىٍن ضىالًَّة اإًلًبًل فػىقىاؿى : مىا لىكى كىؽبىىا ، دىٍعهىا فىًإفَّ مىعىهىا ًحذىاءىىىا كىًسقى ركاية ؼبسلم )  كيف اءىىىا ، تىرًدي اٍلمىاءى كى
دىىىا رىبػُّهىا ( .  جيًى

: قولو يف ضالَّة اإلبل : ) ما لك كؽبا ؟ ( إذل آخر الكالـ ، كغضبو حْب قاؿ ذلك يدؿُّ على ربرصل التعرُّض لضالَّة قال القرطِب 
ِمن عليها اؽبالؾ الستقالؽبا دبنافعها . ك  ا ي قد نٌص على ذلك بقولو يف الرراية األخرل ) دعها عنك ( كمقتضاه : اإلبل ; ألهنَّ

 اؼبنع من التصرؼ فيها مطلقنا ، كأف تَبؾ حيث ىي . لكن ىذا إذا دل تكن أبرض مشبعة .
  ؟ َّل م أاللقطة التقاط ىل األفضل 

 إف علم من نفسو اػبيانة ، فهنا حيـر عليو االلتقاط .أوًَّل : 
 ألنو دبنزلة الغاصب .

 ألف يف أخذىا تضييعان ؼباؿ غّبه فيحـر كإتالفو .ك 
 ثق أبمانة نفسو ، كال خيشى على اللقطة ، فهنا ال حيـر ، كاختلفوا يف األفضل على أقواؿ :اثنياً : أن ي
 أخذىا .: األفضل  القول األول

 كىذا مذىب اغبنفية ، كالشافعية .
:  .. كقد جاء يف ىذا اغبديث أسئلة عن الضالة ، كفيو قاؿ كاستدلوا حبديث عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده ) .. -أ

 د .كسئل عن الضالة فقاؿ : لك أك ألخيك أك للذئب ، اصبعها إليك حٌب أييتى ابغيها ( ركاه أضب
 فقالوا : فقولو ) اصبعها .. ( دليل على استحباب التقاط القطة .

 التقاط اللقطة حفظ ؼباؿ أخيك . كقالوا : إف الواجب على اؼبسلم حفظ ماؿ أخيو ، كيف -ب
 : الَبؾ األفضل .  القول الثاين

 كىذا مذىب اغبنابلة .
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 قطة يكوف قد عرضو للحراـ ، ألنو قد يقصر يف حقها كيف تعريفها .لقالوا : ألنو إذا التقط ال
 ما ـبالفان يف الصحابة .فضل ترؾ االلتقاط ، ركم معُب ذلك عن ابن عباس كابن عمر ... كال نعرؼ ؽب: األ قال ابن قدامة

 : يكره أخذىا . القول الثالث
 : أنو ـبّب . رابعالقول ال

 كىذا مذىب اؼبالكية .
 غبديث زيد بن خالد فإف ظاىره أف اؼبلتقط ـبّب .

حفظ إف أًمنى من نفسو اػبيانة ، ككثق أبنو سيحفظها كيعرفها التعريف الشرعي ، فاألفضل االلتقاط ، ألف يف ذلك : والراجح 
 ماؿ الغّب .

 ما حكم أخذىا إن خاف عليها من اخلونة ؟ 
 اختلف العلماء يف ذلك :

 جيب أخذىا .فقيل : 
 ألف يف تركها تضييعان ؽبا .

 ال جيب أخذىا .وقيل : 
 ما حكم تعريف اللقطة ؟ 

 كاجب .
 ) مث عرفها سنة ( . لقولو 

خيتص الوجوب بسنة يف اؼباؿ الكثّب ; الذل ال يفسد ، كال ينقص منها . : كالتعريف كاجبه ; ألنَّو مأموره بو . مثَّ  قال القرطِب
 كىو قوؿ فقهاء األمصار . 

 كم مدة التعريف ؟ 
 سنة .
 )مث عرفها سنة ( . لقولو 

أىنَّوي  -رىًضيى اَّللَّ عىٍنوي  -كىيف حىًديث أييبىٌ ٍبن كىٍعب ،  يف رًكىاايىت حىًديث زىٍيد ٍبن خىاًلد : ) عىٌرًفٍػهىا سىنىة ( : قػىٍولو  قال النووي
( : كىيف رًكىايىة : أىفَّ الرَّاًكم شىكَّ قىاؿى ) ث ًسًنْبى ( . كىيًف رًكىايىة : سىنىة كىاًحدىة ثىة  أىمىرى بًتػىٍعرًيًفهىا ) ثىالى الى أىٍدرًم قىاؿى حىٍوؿ أىٍك ثىالى

ثىة ( قىا ًف أىٍحوىاؿ ( كىيف رًكىايىة : ) عىامىٍْبً أىٍك ثىالى ت قػىٍوالى  :ؿى اٍلقىاًضي ًعيىاض : ًقيلى يف اعبٍىٍمع بػىٍْب الٌرًكىاايى
دىة ًلميخىالىفىًتهىا  َأَحدمَها : دىة ، كىيىكيوف اٍلميرىاد سىنىة يف رًكىايىة الشٌَّك ، كىتػيرىٌد الٌزايى ًقي أىٍف ييٍطرىح الشٌَّك ، كىالٌزايى  اأٍلىحىاًديث .ابى

ث ًسًنْبى قىًضيػَّتىاًف ، فىرًكىايىة زىٍيد يف التػٍَّعرًيف سىنىة ؿبىٍميولىة عىلىى أىقىٌل مىا جيىٍزًم ، كىرًكىايىة أييبىٌ ٍبن كىٍعب يف ا أىنػَّهيمىا َوالثَّاين :  لتػٍَّعرًيف ثىالى
دىة اٍلفىًضيلىة ، قىاؿى : كىقىٍد أىصٍبىعى اٍلعيلىمىاء عىلىى ااًلٍكًتفىا ثىة أىٍعوىاـ ًإالَّ ؿبىٍميولىة عىلىى اٍلوىرىع كىزايى ء بًتػىٍعرًيًف سىنىة ، كىدلٍى يىٍشَبىًط أىحىد تػىٍعرًيف ثىالى

 كىلىعىلَّوي دلٍى يػىثٍػبيت عىٍنوي . -رىًضيى اَّللَّ عىٍنوي  -مىا ريًكمى عىٍن عيمىر ٍبن اػبٍىطَّاب 
 ما كيفية التعريف ؟ 

 ، كيكوف هناران .اس التعريف : ىو أف ينادم يف اؼبوضع الذم كجدىا فيو ، كيف ؾبامع الن
ا ىنالك ، أك قربو ، فيعرفها تعريفنا ال يضرُّ بو ،  قال القرطِب : تعريفها ىو أف ينشدىا يف ؾبتمعات الناس ، كحيث يظن : أف رهبَّ

 كال خيييًفي أمرىا .
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مث بعد األسبوع ينادم  ء صاحبها يف ذلك األسبوع أحرل ،يككيفيتو : يف األسبوع األكؿ من التقاطها ينادم كل يـو ، ألف ؾب -
 عليها على حسب عادة الناس يف ذلك .

أمر  : إذا ثبت ىذا ، فإنو جيب أف تكوف ىذه السنة تلي االلتقاط ، كتكوف متوالية يف نفسها ، ألف النيب  قال ابن قدامة
، كذلك حيصل ابلتعريف بتعريفها حْب سئل عنها ، كاألمر يقتضي الفور ، كألف القصد ابلتعريف كصوؿ اػبرب إذل صاحبها 

 عقيب ضياعها متواليان ، ألف صاحبها يف الغالب إَّنا يتوقعها كيطلبها عقب ضياعها ، فيجب زبصيص التعريف بو .
 ماذا يذكر ادللتقط حٌن تعريف اللقطة ؟ 

 يذكر اؼبلتقط جنسها ال غّب ، فيقوؿ من ضاع لو ذىب مثالن ، من ضاع لو ثياب .
 سمعها فال تبقى دليالن على ملكها .ألنو لو كصفها لعلم من ي

 ما احلكم إذا عرفها سنة ؟ -
 اء صاحبها .ػػػػػػد دبا إذا جػػػسواء كاف اؼبلتقط غنيان أك فقّبان ، لكنو ملك مقيكها قهران ، لؼ سنة كاملة فإنو ديتإذا عر 

 غبديث زيد ) .. مث عرفها سنة ، فإف دل تعرؼ فاستنفقها كلتكن كديعػة .. ( .
 كاية ) مث عرفها سنة ، فإذا جاء صاحبها كإال شأنك هبا ( . أم إف جاء صاحبها فأدىا إليو ، كإف دل جييء فشأنك هبا.كيف ر 

 ) فإف جاء صاحبها كإال استمتع هبا ( . كيف ركاية
د صىاحً  قال النووي ، فىًإٍف ّبنا، سىوىاء كىافى غىًنيِّا أىٍك فىقً ًحًبهىا، كىلىوي أىٍف يػىتىمىلَّكهىاأىٍف ييًدصل ًحٍفظهىا صىا، فػىلىوي بهىا: فىأىمَّا ًإذىا عىرَّفػىهىا سىنىة كىدلٍى جيًى

ًٍلك ابًنىا ؟هىاأىرىادى سبىىلُّكهىا فىمىٌبى ديى ًٍلكهىا حىٌبَّ يػىتػىلىفَّظ اًبلتَّمىلًُّك أبًى ا: أىصىٌحهى ًفيًو أىٍكجيو أًلىٍصحى  .لُّكهىا، أىٍك ًاٍختػىٍرت سبىى ٍف يػىقيوؿ: سبىىلٍَّكتهىا: الى ديى
ًٍلكهىا ًإالَّ اًبلتَّصىرًُّؼ ًفيهىا اًبٍلبػىٍيًع كىحنىٍوه .  كىالثَّاشل : الى ديى

 كىالثَّاًلث يىٍكًفيو نًيَّة التَّمىلُّك كىالى حيىٍتىاج ًإذلى لىٍفظ .
ًٍلك دبيجىرًَّد ميًضٌي السَّنىة .  ) شرح مسلم ( .  كىالرَّاًبع ديى

 اغبديث .القوؿ األخّب ىو الصواب لظاىر 
  دلاذا أمر النِب مبعرفة صفات اللقطة ؟ 

 دبعرفة ذلك ألمرين : أمر النيب 
 ألجل أف دييزىا من بْب مالو ، فال تلتبس دبالو . -أ

 ألجل أف يعرؼ صدؽ كاصفها من كذبو . -ب
على عينها ، كعددىا للملتقط . : ىذا األمر للملتقط بتعرؼ ىذه األمور الثالثة ييفيد إابحة حل ككائها ، كالوقوؼ قال القرطِب 

كفائدة ذلك : أنَّو إذا جاء من عرؼ أكلئك األكصاؼ دفعت لو ، كما قاؿ ) فإف جاء صاحبها فعرؼ عفاصها ، كعددىا ، 
 معرفة ؾبموع تلك األكصاؼ ، كأهنا تدفع لو بغّب بيًٌنة . اشَباطكككاءىا ، فادفعها إليو ( كظاىره : 

 ة بعد تعريفها سنة ُث جا  صاحبها ؟ ىل يضمنها أم َّل ؟ما احلكم إذا تصرف يف اللقط 
 اعبمهور على كجوب الرد إف كانت العْب موجودة ، أك البدؿ إف كانت استهلكت .

 ) كلتكن كديعة عندؾ ( . يف ركاية لقولو 
 ) فاعرؼ عفاصها كككاءىا مث كلها ، فإف جاء صاحبها فأدىا إليو ( . كجاء عند مسلم
فيحمل على رد ، ها( بعد قولو: )كلها( يقتضي كجوب ردىا بعد أكل)فإف جاء صاحبها ...إف ظاىر قولو : فقال ابن حجر 

 .البدؿ 
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) فإذا جاء ابغيها فأدىا إليو ، كإال فاعرؼ عفاصها كككاءىا مث كلها فإف جاء كأصرح من ذلك ركاية أيب داكد  : قال ابن حجر
 ول حجة للجمهور  .ػػػػػػػػػاإلذف يف أكلها كبعده ، كىي أقابغيها فأدىا إليو ( فأمر أبدائها إليو قبل 

 ؟تصرف ادللتقط يف اللقطة :  اذكر أحوال 
 تصرؼ اؼبلتقط يف اللقطة لو أحواؿ :

 : أثناء اغبوؿ ، ال جيوز أف يتصرؼ فيها ، ألهنا ليست ملكان لو . أوَّلً 
 أجل إذا جاء صاحبها دفعها إليو  هتا ، من: بعد اغبوؿ ، فلو أف يتصرؼ فيها ، لكن بعد أف يعرؼ صفا اثنياً 
 ما احلكم إذا ىلكت اللقطة ؟ 

 ىالؾ اللقطة لو أحواؿ :
 : إذا ىلكت يف حوؿ التعريف من غّب تعد كال تفريط ، فال ضماف عليو . أوَّلً 
 : إذا ىلكت بعد سباـ اغبوؿ ، فال ضماف عليو سواء فرط أك دل يفرط ، ألهنا دخلت يف ملكو . اثنياً 
  ىل يطالب ببينة أم َّل ؟إذا جا  من يدعي اللقطة ، وعرف صفاِتا ،احلكم ما 
 دكف بينة .بتدفع إليو   
 ) فإذا جاء أحد خيربؾ بعددىا ككعائها كككائها ، فادفعها إليو ( . أطلق كقاؿ  ألف النيب  -أ

 دل أيمر بذلك . كألف كصفها يكفي ، كألف الرسوؿ  -ب
 كبو أقوؿ . ت عن رسوؿ هللا : ىذا الثابقال ابن ادلنذر 
فقاؿ : كال يلزمو بينة عند مالك كأصحابو ، كأضبد بن حنبل ، كغّبىم ، كقاؿ أبو حنيفة ، كالشافعي : ال تدفع  ورجحو القرطِب

 لو إال إذا أقاـ بينة أهنا لو . 
 كاألكؿ أكذل  لنٌص اغبديث على ذلك .

 فع ؼبا كاف لذكر الًعفاص ، كالوكاء ، كالعدد معُبن ; فإنَّو يستحقها ابلبيًٌنة على كل حاؿ .كألنَّو لو كاف إقامة البيًٌنة شرطنا يف الدَّ  
 عن ذلك ، فإنو أتخّب للبياف عن كقت اغباجة .   ) اؼبفهم ( . كؼبا جاز سكوت النيب ػ  
 على من أجرة التعريف ؟ 

 على رٌب اللقطة .
 ىذا القوؿ ىو الصحيح ، ألف التعريف من مصلحتو .

 ما احلكم إذا التقطها ُث ردىا ؟ 
اؼبشهور من اؼبذىب : ال ديلك ذلك ألنو ؼبا التقطها أصبحت أمانة فكونو يردىا إذل مكاهنا فيو تضييع ؽبذه األمانة ، فيقولوف ال 

 ديلك أف يردىا إذل مكاهنا .
أف يردىا إذل مكاهنا ، كإف كاف التقطها كقيل  ابلتفصيل يف ىذه اؼبسألة كىو : إف كاف التقطها ليحفظها لصاحبها فإنو ديلك 

 ليتملك بع أف يعرفها فإنو ال ديلك ، كىذا قوؿ اغبنفية كاؼبالكية .
 : أنو إذا التقطها فإنو ال ديلك أف يردىا إذل مكاهنا ; ألهنا أصبحت اآلف أمانة يف يده. والذي يظهر وهللا أعلم

هة إذا كانت جهة مسئولة تستقبل اللقطات ، نقوؿ ىنا ديلك أف يردىا ما عدا نعم ديلك أف يردىا إذل بيت اؼباؿ أك اإلماـ أك اعب 
 ذلك ال ديلك أف يردىا
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 فائدة :
 ما تعريف اللقيط ؟ 

 ىو طفل ضل ال يعرؼ نسبو كال رقػو نبذ .
 : ألنو لو عرؼ نسبو ليس بلقيط . َّل يعرف نسبو

 ف لبيت ماؿ اؼبسلمْب .: ألنو إذا علمنا رقو فليس بلقيط ، ألنو ماؿ فيكو  وَّل رقو
 ما حكم التقاطو ؟ 
 كالقياـ بو : فرض كفاية . ) إذا قاـ بو من يكفي سقط اإلمث عن الباقي ( . والتقاط 

 ألنو آدمي ؿبَـب .
.. كجوبو على الكفاية إذا قاـ بو كاحد سقط عن الباقْب ، فإف تركو اعبماعة أشبوا إذا علموا فَبكوه مع إمكاف :. قال يف ادلغين

 .خذه أ
 ما حكم اللقيط ؟ 

 حر مسلم . حكمو :
 يف قوؿ عامػة أىل العلم .

 ألف األصل يف اآلدميْب اغبرية .
 مسلم : كىػذا إذا كاف يف دار إسالـ خالصة أك ابألكثريػة .

 ) كل مولود يولد على الفطرة .. ( متفق عليو . لقولو 
 ….. ( .للدار ، كقيل : يعترب مسلم كالراجح :  ) كاختلف إف كجد يف دار كافرة : فقيل : يعترب كافر تبعان 

 ؟ تعذر بيت ادلال ما احلكم إن 
 على من علم حبالو .ف
 كيف ينفق على اللقيط ؟ 

 إف كجد معو شيء صرؼ عليو منو ، ككذلك ما كجد منو قريبان أك متصالن بو .
 اآلف ( . فإف دل يكن معو شيء من ذلك فإنو ينفق عليو من بيت اؼباؿ . ) كما ىو اغباؿ

 فإف تعذر بيت اؼباؿ فعلى من علم حبالو من اؼبسلمْب ، ألنو طفل مسلم جيب حفظو كرعايتو .
 فائدة :

 تكون حضانتو لواج ده بشرط أن يكون أميناً .
 ألف عمر أقر اللقيط يف يد أيب صبيلة حْب علم أنو رجل صاحل .

 ومًناثو لبيت ادل ال .
 كىػذا قػوؿ أكثر العلماء .

اؼبرأة ربوز ثالثة  )  يخ اإلسالـ ابن تيمية إذل أف مّباثو ؼبلتقطو غبديث كاثلة بن األسقع . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللاكذىب ش
 مواريث : عتيقها كلقيطها ككلدىا الذم ال عنت عليو ( ركاه أبو داكد .
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َد لَُقَطًة فَ ْلُيْشِهْد َذَوْي َعْدٍل ، َوْلَيْحَفْظ ِعَفاَصَها ) َمْن َوجَ  قَاَل : قَاَل َرُسوُل َاَّللَِّ  َوَعْن ِعَياِض ْبِن ِْحَاٍر  - ٕٜٗ
 يُ ْؤتِيِو َمْن َيَشاُ  ( َرَواُه َأْْحَُد، َواأْلَْربَ َعُة َووَِكاَ َىا ، ُثَّ ََّل َيْكُتْم ، َوََّل يُ غَيِّْب ، فَِإْن َجاَ  رَب َُّها فَ ُهَو َأَحقُّ هِبَا ، َوِإَّلَّ فَ ُهَو َماُل َاَّللَِّ 

َحُو ِاْبُن ُخَزدْيََة ، َواْبُن َاجْلَاُروِد ، َواْبُن ِحبَّانَ   .إِ  ِْمِذيَّ ، َوَصحَّ  َّلَّ اَلرتِّ
---------- 

 أم : ال خيفي اللقطة ، كذلك أبف جيحدىا كال يعرفها .) ُثَّ ََّل َيْكُتْم ( 
 أم : ال جيعلها غائبة . ) َوََّل يُ َغيِّْب (

 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 
 : مشركعية اإلشهاد ؼبن كجد اللقطة ، كقد اختلف العلماء يف ىذه اؼبسألة على قولْب: يد نستف

 : جيب .فقيل 
 ال جيب ، بل مستحب .وقيل : 

 قىاؿى أىضٍبىدي ، رىضًبىوي اَّللَّي : الى أيًحبُّ أىٍف ديىىٌسهىا حىٌبَّ ييٍشًهدى عىلىيػٍهىا .قال يف ادلغين : 
ا أىنَّوي مي   ٍستىحىبّّ غىيػٍري كىاًجبو ، كىأىنَّوي إٍف دلٍى ييٍشًهٍد عىلىيػٍهىا الى ضىمىافى عىلىٍيًو .فىظىاًىري ىىذى

ا قىاؿى مىاًلكه كىالشَّاًفًعيُّ .  كىهًبىذى
ًنيفىةى : إذىا دلٍى ييٍشًهٍد عىلىيػٍهىا ضىًمنػىهىا ; لًقىٍوًؿ رىسيوًؿ اَّللًَّ  ا ) مىٍن كىجىدى ليقىطىةن ، فػىٍلييشٍ  كىقىاؿى أىبيو حى ًهٍد ذىا عىٍدؿو ، أىٍك ذىًكم عىٍدؿو ( كىىىذى

 أىٍمره يػىٍقتىًضي اٍلويجيوبى ، كىأًلىنَّوي إذىا دلٍى ييٍشًهٍد كىافى الظَّاًىري أىنَّوي أىخىذىىىا لًنػىٍفًسًو .
 مث قاؿ ابن قدامة مرجحان عدـ الوجوب :

بػىري زىٍيًد ٍبًن خىالًدو ، كىأييبىُّ ٍبًن كىٍعبو ، -أ ٍشهىاًد ، كىالى جيىيوزي أتىًٍخّبي اٍلبػىيىاًف عىٍن كىٍقًت اغبٍىاجىًة ، فػىلىٍو   كىلىنىا خى فىًإنَّوي أىمىرىمهيىا اًبلتػٍَّعرًيًف ديكفى اإٍلً
ي ضبىٍلي اأٍلىٍمًر يًف حىًديًث  ًسيَّمىا كىقىٍد سيًئلى عىٍن حيٍكًم اللُّقىطىًة فػىلىٍم يىكيٍن لًييًخلَّ ًبذىكىًر اٍلوىاًجبً  كىافى كىاًجبنا لىبػىيػَّنىوي النَّيبُّ  ًفيهىا ، فػىيػىتػىعىْبَّ

 ًعيىاضو عىلىى النٍَّدًب كىااًلٍسًتٍحبىاًب .
ٍشهىاًد ، كىاٍلوىًديعىًة . -أ  كىأًلىنَّوي أىٍخذي أىمىانىةو ، فػىلىٍم يػىٍفتىًقٍر إذلى اإٍلً

 على التقاطها . الوجوب فقاؿ : كأفاد ىذا اغبديث زايدة كجوب اإلشهاد بعدلْب ورجح الصنعاين
 كقد ذىب إذل ىذا أبو حنيفة كىو أحد قورل الشافعي ، فقالوا جيب اإلشهاد على اللقطة كعلى أكصافها .

 كذىب اؽبادم كمالك كىو أحد قورل الشافعي إذل أنو ال جيب اإلشهاد .
 قالوا لعدـ ذكر اإلشهاد يف األحاديث الصحيحة فيحمل ىذا على الندب .

الزايدة بعد صحتها جيب العمل هبا فيجب اإلشهاد ، كال ينايف ذلك عدـ ذكره يف غّبه من األحاديث كاغبق كقاؿ األكلوف ىذه 
 )سبل السالـ(د .    كجوب اإلشها

 ما احلكمة من اْلشهاد ؟ 
ٍشهىاًد ًصيىانىةي نػىٍفًسًو عىٍن الطَّمىًع ًفيهىا ، ككىًحٍفظيهىا ًمٍن كىرى قال ابن قدامة   ثىًتًو إٍف مىاتى ، كىًمٍن غيرىمىائًًو إٍف أىفٍػلىسى .: كىفىائًدىةي اإٍلً

 : فائدة 
تىًشرى ذىًلكى فػىيىدًَّعيػىهىا مىٍن الى يىٍستىًحقُّ يىٍذكيٍر لًلشُّهيوًد ًصفىاهًتىا، دلٍى لىيػٍهىاكىًإذىا أىٍشهىدى عى  ، ، كىمىا قػيٍلنىا يف التػٍَّعرًيفً ًصفىاهًتىا، كىيىٍذكيرى هىا، لًئىالَّ يػىنػٍ

 ٍن يىٍذكيري لًلشُّهيوًد مىا يىٍذكيريهي يًف التػٍَّعرًيًف ًمٍن اعٍبًٍنًس كىالنػٍَّوًع . ) اؼبغِب ( .كىلىكً 
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 ما احلكم إذا أّخر التعريف ؟ 
انًًو أىمًثى . قال ابن قدامة  : إذىا أىخَّرى التػٍَّعرًيفى عىٍن اغبٍىٍوًؿ اأٍلىكًَّؿ ، مىعى إٍمكى

 ًفيًو ، كىاأٍلىٍمري يػىٍقتىًضي اٍلويجيوبى . أىمىرى ًبوً  أًلىفَّ النَّيبَّ  -أ
 كىقىاؿى يف حىًديًث ًعيىاًض ٍبًن ضًبىارو ) الى يىٍكتيمي كىالى يػيغىيًٌبي ( .-ب
 يىٍسليو عىنػٍهىا ، كىيػىتػٍريؾي طىلىًبهىا .ا ، كى كىأًلىفَّ ذىًلكى كىًسيلىةه إذلى أىٍف الى يػىٍعرًفػىهىا صىاًحبػيهىا ، فىًإفَّ الظَّاًىرى أىنَّوي بػىٍعدى اغبٍىٍوًؿ يػىٍيأىسي ًمنػٍهى -ج
 ماذا نستفيد من قولو ) فهو مال هللا يؤتيو من يشا  ( ؟ 

 نستفيد : أف اللقطة بعد اغبوؿ تصّب ملكان للملتقط ، كال يضمنها لو جاء صاحبها بعد ذلك .
ِتيو كأجاب اعبمهور أبف ىذا النص اؼبطلق مقيد دبا تقدـ من إجياب الضماف يف حديث زيد ب ن خالد ، كيكوف اؼبراد بقولو ) ي

 من يشاء ( إابحة االنتفاع ابللقطة بعد مركر حوؿ التعريف . ) منحة العالـ ( .
 ما احلكم إذا أخذ اللقطة ُث ردىا إىل مكاهنا ؟ 

 قاؿ يف اؼبغِب : إذىا أىخىذى اللُّقىطىةى ، مثيَّ رىدَّىىا إذلى مىٍوًضًعهىا ، ضىًمنػىهىا .
 عىٍن طىاكيسو ، كىبًًو قىاؿى الشَّاًفًعيُّ . ريًكمى ذىًلكى 

 كىقىاؿى مىاًلكه : الى ضىمىافى عىلىٍيًو .
انػيهىا كىمىا لىٍو ضى   يَّعى اٍلوىًديعىةى .كىلىنىا : أىنػَّهىا أىمىانىةه حىصىلىٍت يًف يىًدًه ، فػىلىزًمىوي ًحٍفظيهىا ، فىًإذىا ضىيػَّعىهىا لىزًمىوي ضىمى

 لىٍت يف يىًدًه ، لىزًمىوي ًحٍفظيهىا ، كىتػىرٍكيهىا تىٍضًييعيهىا .كىأًلىنػَّهىا لىمَّا حىصى 
ْيِميِّ  - ٖٜٗ  َرَواُه ُمْسِلم ٌ . نَ َهى َعْن لَُقَطِة َاحْلَاجِّ ( ) َأنَّ اَلنَِّبَّ  َوَعْن َعْبِد اَلرَّْْحَِن ْبِن ُعْثَماَن الت َّ

---------- 
 أم كغًنىا ؟ ىل لقطة احلرم خيتلف حكمها عن بقية البَلد 

 اختلف العلماء يف ىذه اؼبسألة على قولْب :
 : ال جيوز التقاطها إال ؼبن أراد ينشدىا كيعرفها دائمان كأبدان . القول األول

 :  ىذا ىو الصحيح  . وقالكىذا مذىب الشافعي ، كاختاره ابن القيم 
: ) لىمَّا فػىتىحى  -هنع هللا يضر  -غبديث أىيب ىيرىيٍػرىةى  -أ ـى رىسيوؿي اىَّللًَّ  اىَّللَّي عىلىى رىسيولًًو  قىاؿى يف اىلنَّاًس، فىحىًمدى اىَّللَّى كىأىثٍػُبى عىلىٍيًو،  مىكَّةى، قىا

ًمًنْبى، كىًإنػَّهىا دلٍى  ٍِ : " ًإفَّ اىَّللَّى حىبىسى عىٍن مىكَّةى اىٍلًفيلى، كىسىلَّطى عىلىيػٍهىا رىسيولىوي كىاٍلمي لَّ أًلىحىدو مثيَّ قىاؿى لُّ سىاًقطىتػيهىا ًإالَّ . كىافى قػىٍبًلي ،  ربًى .. كىالى ربًى
 ًلميٍنًشدو ( متفق عليو .أم اؼبعٌرؼ على الدكاـ .

 : كاؼبعُب : ال ربل لقطتها إال ؼبن يريد أف يعرفها فقط ، فأما من أراد أف يعرفها مث يتملكها فال . قال احلافظ ابن حجر
ٌل ًإالَّ : كىمىٍعُبى اغبٍىًديث الى  قال النوويو  د ، بىٍل الى ربًى ًقي اٍلًبالى ٌل ليقىطىتهىا ًلمىٍن ييرًيد أىٍف يػيعىٌرًفهىا سىنىة مثيَّ يػىتىمىلَّكهىا كىمىا يًف ابى  ًلمىٍن ربًى

ا قىاؿى الشَّاًفًعٌي كىعىٍبد الرَّضٍبىن ٍبن مىٍهًدٌم كىأىبيو عيبػىٍيد كى  ا . كىالى يػىتىمىلَّكهىا ، كىهًبىذى غىٍّبىٍم ، كىقىاؿى مىاًلك : جيىيوز سبىىلُّكهىا بػىٍعد يػيعىٌرًفهىا أىبىدن
د ، كىبًًو قىاؿى بػىٍعض أىٍصحىاب الشَّاًفًعٌي ، كىيػىتىأىكَّليوفى اغبٍىًديث أتىٍكً  ت ضىًعيفىة .تػىعىرُّفهىا سىنىة ، كىمىا يف سىائًر اٍلًبالى  يالى

ا اٍلبػىلىدى حىرَّمىوي اَّللَّي ، الى يػيٍعضىدي شىوٍكيوي ،  وؿي اَّللًَّ قىاؿى رىسي  : قىاؿى  –رضى هللا عنهما  -كعىًن اٍبًن عىبَّاسو -ب يػىٍوـى فػىٍتًح مىكَّةى ) ًإفَّ ىىذى
 كىالى يػينػىفَّري صىٍيديهي ، كىالى يػىٍلتىًقطي ليقىطىتىوي ًإالَّ مىٍن عىرَّفػىهىا ( متفق عليو .

 اغبٍىاجًٌ ( ركاه مسلم . نػىهىى عىٍن ليقىطىةً  كغبديث الباب ) أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ  -ب
 : أف لقطة اغبـر كاغبل سواء .القول الثاين 
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 كىذا قوؿ اعبمهور ، فهو مذىب اغبنفية ، كاؼبالكية ، كاؼبشهور عند اغبنابلة .
كًكىاءىىىا كىًعفىاصىهىا ، مثيَّ عىٌرًفٍػهىا عىٍن ليقىطىًة الذَّىىًب ، أىٍك اٍلوىرًًؽ ؟ فػىقىاؿى : اٍعًرٍؼ  غبديث زيد بن خالد . قاؿ ) سيًئلى رىسيوؿي اَّللًَّ -أ

 بْب لقطة اغبـر كغّبىا . سىنىةن فىًإٍف دلٍى تػيٍعرىٍؼ فىاٍستػىٍنًفٍقهىا ( فلم يفرؽ رسوؿ هللا 
 كأنو أحد اغبرمْب، فأشبو حـر اؼبدينة . -ب
، كالوديعة .  ) اؼبغِب ( . -ج  كألهنا أمانة فلم خيتلف حكمها ابغبل كاغبـر

 لقوؿ األكؿ .ا والراجح
 ) ال ربل ساقطتها إال ؼبنشد ( . ، ـبصوص بلقطة مكة غبديث أنو عاـ:  كاعبواب عن حديث زيد بن خالد

كىذا اغبكم حكم خاص يف مكة كلو كاف ىو اغبكم العاـ الذم يكوف يف مكة كغّبىا دل يكن قال الشيخ ابن عثيمٌن : 
كإما أف ، فإما أف يعرفها دائما حٌب جيدىا رهبا ، ف إذا كجد لقطة دبكة كعلى ىذا القوؿ فإف اإلنسا، لتخصيصها بذلك فائدة 

كإذا دفعها إليهم فقد برئت ذمتو كقد رتب للُّقًط الٍب حوؿ اغبـر رتب أانس يستقبلوف ىذه ، لْب عن الضائع ك يدفعها إذل اؼبسِ 
 اللقط كيسموف فيما أظن عبنة حفظ الضائع أك كلمة حنوىا.

 ث أحوال :فلقطة احلرم ذلا ثَل
 أف أيخذىا للتملك من اآلف ، فهذا حراـ .-أ

 أف أيخذىا للتملك بعد اإلنشاد ، فهذا حراـ .-ب
 أف أيخذىا لإلنشاد ، فهذا حالؿ .-ج

 أما لقطة غّب اغبـر فيجوز أف يتملكها بعد اإلنشاد الشرعي .
ا إال ؼبنشد( يعِب ال أتخذ لقطة اغبـر إال إذا كنت قاؿ )ال ربل ساقطته قاؿ الشيخ ابن عثيمْب : أما لقطة اغبـر فإف النيب 

ضامنان على نفسك أف تبقى تبحث عن صاحبها إذل أف سبوت كإذا مت فأكص أبف ىذه لقطة اغبـر تبحث عن صاحبها كمعلوـه 
خذ اللقطة بقيت ما يف ىذا من اؼبشقة إذان ال أتخذىا دعها فردبا يرجع صاحبها كجيدىا كحنن إذا قلنا لكل كاحدو يف مكة ال أت

 اللقطة حٌب أيتيها صاحبها فتكوف من جنس اإلبل يف غّب مكة تَبؾ كأييت صاحبها كجيدىا
 ة من ىذا احلكم اخلاص بلقطة مكة ؟ما احلكم 

 حٌب تبقى األمواؿ ؿبَبمة يف أماكنها فيأتيها أىلها فيجدكىا.
 ىل حرم ادلدينة كحرم مك  ة ؟ 

صل لقطة حـر مكة ، كما سبق : على أف اغبكم السابق من خصائص حـر مكة ، فال يشركو صبهور الشافعية ، كىم القائلوف بتحر 
 حـر اؼبدينة فيو .

 كاختار ىذا القوؿ الشيخ ابن عثيمْب .
َبا ) َأََّل ََّل حيَِ  قَاَل : قَاَل َرُسوُل َاَّللَِّ  َوَعْن اَْلِمْقَداِم ْبِن َمْعِدي َكِرَب  - ٜٗٗ ، يُّ ، َوََّل َاحلَِْماُر َاأْلَْىلِ عِ لُّ ُذو اَنٍب ِمَن السِّ

َها ( َرَواُه أَبُو َداُوَد . ُة ِمنْ  َوََّل اَللَُّقطَ   َماِل ُمَعاَىٍد ، ِإَّلَّ َأْن َيْستَ ْغيِنَ َعن ْ
---------- 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 اغبديث صححو األلباشل .

 



 36 

 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 
ِخذ لقطتو ، بل تعٌرؼ كغّبىا ، ألف لو : أف اللقطة من ماؿ اؼبعاىد كاللنستفيد  قطة من ماؿ اؼبسلم ، ألنو معصـو ، فال ت

 عهدان كذمػػػة .
 اذكر بعض الفوائد العامة من احلديث ؟ 

o . ربرصل كل حيواف ذم انب من السباع 
o . ربرصل اغبمار األىلي 
o . عدالة اإلسالـ 

 ََبُب اَْلَفَراِئضِ 
 تعريف الفرائض ؟ 

 . الفريضة يف اللغة أييت على معاف متعددة ، منها اإلجياب ، كالتقدير ، كالقطعالفرائض صبع فريضة ، ك 
 كاصطالحان : ىي العلم بقسمة اؼبواريث فقهان كحساابن .

 . كىذا العلم يسمى علم الفرائض ، كعلم اؼبواريث 
 لصاحب الفرض على التعصيب . فيسمى علم الفرائض : لقولو تعاذل ) فريضة من هللا ( كغبديث ) تعلموا الفرائض ( كتغليبان 

 كيسمى علم اؼبواريث : كىذا أعم .
 : موضوعو 

 الَبكات من حيث قسمتها ، كبياف نصيب كل كارث منها .
 : َثرتو 

 إيصاؿ ذكم اغبقوؽ حقوقهم من الَبكة .
 : حكم تعلمو 

 فرض كفاية .
 : فضلو 
 سنة كأقواؿ الصحابة:علم الفرائض من أفضل العلـو الشرعية، دؿ على فضلو الكتاب كال    

 فالكتاب دؿ على فضلو من كجوه:
أف هللا تعاذل توذل تقدير الفرائض بنفسو، فلم يَبكها لنيب مرسل، كال ًلمىلىكو مقرب، خبالؼ سائر األحكاـ، كالصالة،  منها :

 كالزكاة، كاغبج، كغّبىا، فإف اآلايت فيها ؾبملة، بينتها السنة.
 م .: ىذه أحكاـ هللا قد بينها لك ( أمتًٍلكى حيديكدي اَّللٌ  ؿ )بْب الفرائض يف كتابو، قاأف هللا تعاذل بعد أف  ومنها :

 يدؿ على فضل ىذا العلم لكن ال يصح منها شيء : كركم عن النيب  -
: قىاؿى رىسيوؿي هللا  لًٌميوىىا فىًإنَّوي ًنٍصفي اٍلًعٍلًم كىىيوى يػيٍنسىى كىىيوى أىكَّؿي ) ايى أىابى ىيرىيٍػرىةى تػىعىلَّميوا اٍلفىرىاًئضى كىعى  منها : حديث أىيب ىيرىيٍػرىة . قاؿ ى

 شىٍيءو يػينػٍزىعي ًمٍن أيمًٍَّب ( ركاه ابن ماجو كالدار قطِب كاغباكم كالبيهقي، كضعفو الذىيب كابن اؼبلقن كاأللباشل.
، فضل : آية ؿبكمة، أك سنة قائمة ك فهو) العلم ثالثة : كما سول ذل كمنها : كمنها حديث عبد هللا بن عمرك . قاؿ : قاؿ 

 أك فريضة عادلة ( ركاه أبو داكد .
  ( أقواؿ : ) نصف العلممعُب كونو 
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ِكلو كال نتكلم فيو، بل جيب علينا اتباعو. فقيل :  إف ىذا اغبديث من اؼبتشابو، فال ن
 غبٍىجُّ عىرىفىةي ( .اؼبراد اؼببالغة يف فضلو، كقولو ) الدًٌيني النًَّصيحىةي ( كقولو: ) ا وقيل :
 ألنو ييبتلى بو الناس كلهم ، قالو سفياف بن عيينة رضبو هللا. وقيل :
 لثبوتو ابلنص ال غّب ، كأما غّبه فبالنص اترة، كابلقياس أخرل. وقيل :
 ألف لإلنساف حالتْب ، حالة حياة ، كحالة موت ، كيف الفرائض معظم األحكاـ اؼبتعلقة ابؼبوت . وقيل :

عتبار سبب اؼبلك، ألف أسباب اؼبلك نوعاف: اختيارم كىو: ما ديلك رىٌده، كالشراء كاؽببة كحنومها، كقهرم كىو: ما ال اب وقيل:
 ديلك رٌده، كىو اإلرث .

 : اغبقوؽ اؼبتعلقة بعْب الَبكػػػة 
 ف التجهيز للميت نفسو من كفن ، كأجرة مغسل ، كأجرة حافر قرب كحنو ذلك .ك مِ  أوًَّل :
 لدٍين برىػػن .ا اثنياً :
 الدين اؼبرسل ، كحقوؽ اآلدميْب ، كحقوؽ هللا تعاذل . اثلثاً :

 الوصية . رابعاً :
 اإلرث . خامساً :

 .الدٍين مقدـ على الوصية ابإلصباع 
 ( ؟ قدم هللا الوصية  كما قال تعاىل ) ِمْن بَ ْعِد َوِصيٍَّة يُوِصي هِبَا  َأْو َدْينٍ ذا فلما 

 :أجاب العلماء أبجوبة 
 للعناية هبا كاالىتماـ ، كألف إخراج الوصية قد يكوف شاقان على الورثة كردبا تساىلوا فيو ، فبدأ هللا هبا ، كألف صاحب الدين غالبان 

 يكوف قواين مطالبان ألنو يطالب حبق .
ِخذ بغّب عوض  : كاعلم أف اغبكمة يف تقدصل الوصية على الدين يف اللفظ من كجهْب : األكؿ : أف الوصية قال الرازي ماؿ ي

فكاف إخراجها شاقا على الورثة ، فكاف أداؤىا مظنة للتفريط خبالؼ الدين ، فإف نفوس الورثة مطمئنة إذل أدائو ، فلهذا السبب 
كلمة "أك"   إبدخاؿقدـ هللا ذكر الوصية على ذكر الدين يف اللفظ بعثا على أدائها كترغيبا يف اخراجها ، مث أكد يف ذلك الَبغيب 

 لى الوصية كالدين ، تنبيها على أهنما يف كجوب اإلخراج على السوية.ع
  : كتقدصلي الوصيًة على الدٍين ذكران مع أتٌخرىا عنو حيكمان إلظهار كماًؿ العنايًة بتنفيذىا لكوهنا مًظنةن للتفريط قال أبو السعود

 . يف أدائها كالطٌرادىا خبالؼ الدَّين
( ألف كعنده كصية ألف رايؿ ، فهنا نعطي اؼباؿ لصاحب  َّرايؿ ، كعليو دين )  ( ألف َّمثاؿ : مات شخص كخلف ) 

 الدين كتسقط الوصية كالورثة ، ألف الدين استغرؽ الَبكة .
 : أركان اْلرث 

 الركن لغة : جانب الشيء األقول
 عليهما . كاصطالحان : جزء الشيء الذم يتوقف كجوده عليو ، كالركوع كالسجود يف الصالة يف حق القادر

 كأركاف اإلرث ثالثة :
 األكؿ : اؼبورًٌث : كىو اؼبيت حقيقة ، أك اؼبلحق بو حكمان كاؼبفقود .

 الثاشل : الوارث : كىو اؼبستحق لإلرث حْب موت اؼبورث .
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 الثالث : اغبق اؼبوركث ، كىو الَبكػػة .
 . أسباب اْلرث 

 السبب لغة : ما يتوصل بو إذل غّبه .
 ـز من كجوده الوجود كمن عدمو العدـ لذاتو .كاصطالحان : ما يل

 كأسباب اإلرث ثالثة :
 كالنسب . –النكاح ، كالوالء 
 األكؿ : النكاح .

 كاؼبراد بو : عقد النكاح الصحيح ، فيتواراثف بو الزكجاف كلو دل حيصل بينهما لقاء .
 لقولو تعاذل ) كلكم نصف ما ترؾ أزكاجكم ... ( .

 الثاشل : الوالء .
 عصوبة سببها نعمة اؼبعتق على عتيقو ابلعتق .كىو 
  .جانب اٍلميٍعًتق دكف اٍلميعتىق كيورث هبذا السبب من جانب كاحد: كىو) إَّنا الوالء ؼبن أعتق ( متفق عليو . لقولو 

كال يرث اؼبعتىق  .عليو تفقق ( ءي ًلمىٍن أىٍعتى اٍلوىال ) إَّنا  قىالىٍت: قاؿ رىسيوؿي اَّللَّ  اهنع هللا يضر عىاًئشىةى  كيرث اؼبعًتق عتيقو إصباعنا، غبديث
 .اتفاقنا معًتقو

  .كقوؽبم ) عصوبة ( أم ارتباط بْب اؼبعتق كالعتيق، كاالرتباط بْب الوالد كالولد
مىةه كىليٍحمىةً  قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا   فعن عبد هللا بن عمر شافعي كاغباكم ( ركاه البي النَّسىًب، ال يػيبىاعي كىال يػيٍوىى  ) الوالء غبٍي

 .القرابة :( حباف كاغباكم كاأللباشل. ك) اللٍُّحمة كالبيهقي، كصححو ابن
ًٍلك فيها كال يػىتىصرَّؼ، إذل حيز اؼبالكية، ككجو التشبيو: أف السيد أخرج عبده بعتقو فأشبو بذلك  إايه، من حيز اؼبملوكية، الٍب ال ديى
 ودالوج الوالدة، الٍب أخرجت اؼبولود من العدـ إذل

 النسب :
 كىي اتصاؿ بْب شخصْب ابالشَباؾ يف كالدة قريبة أك بعيدة .

 أقساـ : كالقرابة ثالثة
 .كاالبن، كالبنت، كابن االبن، كبنت االبن : كىم الذين تفرعوا من اؼبيت، فروع

 .كاألب، كاألـ، كاعبد، كاعبدة : كىم الذين تفرع عنهم اؼبيت،أصول 
 .كاإلخوة كأبناؤىم، كاألعماـ كأبناؤىم صوؿ اؼبيت،: كىم الذين تفرعوا من أحواشي 

ُهَما -َعِن اْبِن َعبَّاٍس  - ٜ٘ٗ ، َفَما بَِقَي فَ ُهَو أِلَْوىَل  ) َأحْلُِقوا اَْلَفَراِئَض ِبَِْىِلَها قَاَل : قَاَل َرُسوُل َاَّللَِّ  -َرِضَي َاَّللَُّ َعن ْ
َفٌق َعَلْيِو .  رَُجٍل ذََكٍر ( ُمت َّ

---------- 
 أعطوا .( أم : َأحْلُِقوا  )

اؼبراد ابلفرائض ىنا ، األنصاب اؼبقدرة يف كتاب هللا ، كىي : النصف ، كالربع ، كالثلث ، كالثلثاف ، كالسدس، (  اَْلَفَراِئضَ ) 
 كالثمن .

 أم من يستحقها بنص القرآف .(  ِبَِْىِلَها) 
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 أبقت .: أم كيف ركاية ) فما تركت ( (  َفَما بَِقيَ ) 
 .اؼبعُب أقرب رجل من العصبة ” ألقرب ، أم ؼبن يكوف أقرب يف النسب إذل اؼبورث . قاؿ اػبطايب : : أم (  ُهَو أِلَْوىَل ف َ ) 

ـ عىلىى كىٍزف الرَّ  قال النووي كىىيوى اٍلقيٍرب ،  ٍمي ،: قىاؿى اٍلعيلىمىاء : اٍلميرىاد أبًىٍكذلى رىجيل : أىقٍػرىب رىجيل ، مىٍأخيوذ ًمٍن اٍلوىرٍل إبًًٍسكىاًف الالَّ
لى ىينىا عى  ًؼ قػىٍوؽبٍم : الرَّجيل أىٍكذلى دبىالًًو ; أًلىنَّوي لىٍو ضبًي لىى ) أىحىقَّ ( ػبىىلىى عىٍن اٍلفىائًدىة ، أًلىانَّ الى نىٍدرًم كىلىٍيسى اٍلميرىاد أبًىٍكذلى ىينىا أىحىقَّ ، خًبًالى

 مىٍن ىيوى اأٍلىحىٌق .
 معُب اغبديث :-ُ
، ا أراد هللاالقائمْب على قسمة تركة اؼبيت أف يوزعوىا على مستحقيها ابلقسمة العادلة الشرعية كم ديث أيمر النيب  ىذا اغبيف

 فيعطى أصحاب الفركض اؼبقدرة فركضهم يف كتاب هللا ، فما بقي يعطى األقرب إذل اؼبيت من الرجاؿ .
ا اغبٍىًديث يف تػىٍورًيث اٍلعىصىبىات  قال النووي كىقىٍد أىصٍبىعى اٍلميٍسًلميوفى عىلىى أىفَّ مىا بىًقيى بػىٍعد اٍلفيريكض فػىهيوى لًٍلعىصىبىاًت يػيقىدَّـ : كىىىذى

تنا كىأىخنا كىعىمِّا ، فىًلٍلًبنٍ  ًقي ًلأٍلىًخ ، ًت النًٌٍصف فػىٍرضنا ، كىاٍلبىااأٍلىقٍػرىب فىاأٍلىقٍػرىب ، فىالى يىًرث عىاًصب بىًعيد مىعى كيجيود قىرًيب ، فىًإذىا خىلَّفى بًنػٍ
 .كىالى شىٍيء لًٍلعىمًٌ 

 الفروض ادلقدرة يف كتاب هللا :و 
 الثمن . –الربع  –النصف  –السدس  –الثلث  –الثلثاف 
 اء فوؽ اثنتْب فلهٌن ثلثا ما ترؾ ( .فإف كٌن نس: قاؿ تعاذل )  الثلثان

 : قاؿ تعاذل ) كلكم نصف ما ترؾ أزكاجكم ( . النصف
 كاف ؽبن كلد فلكم الربع فبا تركن ( .فإف  عاذل ) : قاؿ ت الربع

 اف لكم كلد فلهن الثمن فبا تركتم ( .فإف ك: قاؿ تعاذل )  الثمن
 لو كلد ككرثو أبواه فألمو الثلث ( . فإف دل يكن: قاؿ تعاذل )  الثلث

 : قاؿ تعاذل ) فإف كاف لو إخوة فألمو السدس ( . السدس
 أف اإلرث ينقسم إذل قسمْب :-ِ

 رض .إرث ابلف
 إرث ابلتعصيب .

 : قرابة الرجل ألبيو ، ظبوا ابلعصبة ألهنم عصبوا بو ، أم أحاطوا . العصبة يف اللغة
 : ىو كل كارث ليس لو سهم مقدر صريح يف الكتاب كالسنة ، ] يعِب كل من يرث بال تقدير [ . واصطَلحاً 

 الذين يرثون َبلتعصيب :
 –كالعم ألب  –كالعم الشقيق  –كابن األخ ألب  –كابن األخ الشقيق  –خ ألب كاأل –كاألخ الشقيق  –كابن االبن  –االبن 

 كابن العم ألب . –كابن العم الشقيق 
 الدليل على توريث العصبات :

 حديث الباب . 
 .كمعناه : أم أعطوا كل ذم فرض فرضو ، كما بقي بعد ذلك من اؼبّباث فادفعوه ألقرب عصبة من الذكور 

 أحكام العصبة :
 إذا انفرد أحدىم أخذ كل اؼباؿ . -أ



 41 

 أيخذ الباقي بعد أخذ أصحاب الفركض فركضهم . -ب
 أمثلة : 

 مات شخص عن ابن فقط ، أيخذ اؼباؿ كلو ، ألنو انفرد . -
 زكجة الربع ، كالعم الباقي ، ألنو معصب .للعم : ك ىلك ىالك عن زكجة  -
 لباقي .زكجة الثمن ، كاالبن الل ىلك ىالك عن زكجة كابن : -

ُهَما -َوَعْن ُأَساَمَة ْبِن زَْيٍد  - ٜٙٗ قَاَل ) ََّل يَِرُث اَْلُمْسِلُم اَْلَكاِفَر، َوََّل يَِرُث اَْلَكاِفُر اَْلُمْسِلَم (  َأنَّ اَلنَِّبَّ  -َرِضَي َاَّللَُّ َعن ْ
َفٌق َعَلْيِو .  ُمت َّ

---------- 
 لكافر ، كالكافر ال يرث اؼبسلم .أف اؼبسلم ال يرث ا يف ىذا اغبديث يبْب النيب -ُ

 فاختالؼ الدين من موانع اإلرث .
 كموانع اإلرث ثالثة : قاؿ يف الرحبية :

 
 

 ىو ما يلـز من كجوده العدـ ، كال يلـز من عدمو الوجود .وادلانع : 
 اختالؼ الدين . : األول

 ًرث اٍلميٍسًلم .: أىصٍبىعى اٍلميٍسًلميوفى عىلىى أىفَّ اٍلكىاًفر الى يى  قال النووي
  .كىأىمَّا اٍلميٍسًلم فىالى يىًرث اٍلكىاًفر أىٍيضنا ًعٍند صبىىاًىّب اٍلعيلىمىاء ًمٍن الصَّحىابىة كىالتَّاًبًعْبى كىمىٍن بػىٍعدىمٍ 

سىًعيد ٍبن اٍلميسىيًٌب كىمىٍسريكؽ كىغىٍّبىٍم . كىريًكمى كىذىىىبىٍت طىائًفىة ًإذلى تػىٍورًيث اٍلميٍسًلم ًمٍن اٍلكىاًفر ، كىىيوى مىٍذىىب ميعىاذ ٍبن جىبىل كىميعىاًكيىة كى 
ؼ بػىٍينهٍم يف ذىًلكى ، كىالصَّحً  ًء كىقىٍوًؿ اعبٍيٍمهيور .أىٍيضنا عىٍن أىيب الدٍَّردىاء كىالشٍَّعيبٌ كىالزٍُّىرًٌم كىالنَّخىًعيًٌ حنىٍوه عىلىى ًخالى ِيالى  يح عىٍن ىى

 .ـ يػىٍعليو كىالى يػيٍعلىى عىلىٍيًو ( كىاٍحتىجُّوا حًبىًديًث ) اإٍلًٍسالى  
ا اغبٍىًديث الصًَّحيح الصَّرًيح   .كىحيجَّة اعبٍيٍمهيور ىىذى

ـ عىلىى غىٍّبه ، كىدلٍى يػىتػىعىرَّض ًفيًو  كىالى حيجَّة يف حىًديث )  ـ يػىٍعليو كىالى يػيٍعلىى عىلىٍيًو ( أًلىفَّ اٍلميرىاد بًًو فىٍضل اإٍلًٍسالى اثو ، فىكىٍيفى ًلًمّبى اإٍلًٍسالى
ليغهىا ىىذى  ػػػػػػػػة دلٍى يػىبػٍ ػػػػػًذًه الطَّائًفى  ا اغبٍىػػػػػػػػًديث .) نوكم ( .يػيتػٍرىؾ ًبًو نىصُّ حىًديث ) الى يىًرث اٍلميٍسًلمي اٍلكىاًفرى ( كىلىعىلَّ ىى

 أمرين :  : قولو ) ال يرث اؼبسلم الكافر ، كال الكافر اؼبسلم (  تضمَّن ىذا اغبديث وقال القرطِب
 : ؾبمع على منعو ; كىو : مّباث الكافر للمسلم.أحدمها 

كالثاشل : ـبتلف فيو ; كىو : مّباث اؼبسلم الكافر ; فذىب إذل منعو اعبمهور من السَّلف كمن بعدىم ; فمنهم : عمر ، كعلي ، 
شافعي ، كأبو حنيفة ، كابن حنبل ، كصبهور أىل اغبجاز كالعراؽ : مالك ، كال ، كابن مسعود ، كزيد بن اثبت ، كابن عباس

 .كعامة العلماء. 
كذىب إذل توريث اؼبسلم من الكافر معاذ ، كمعاكية ، كابن اؼبسيب ، كمسركؽ ، كغّبىم . كركم عن أيب الدرداء ، كالشعيب ، 

 كالنخعي ، كالزىرم ، كإسحاؽ . 
، كحنوه ( ال يتوارث أىل ملتْب  )قاؿ  ىو : أف رسوؿ هللا كاغبديث اؼبتقدًٌـ حجُّةه عليهم. كيػىٍعضيده حديث أسامة بن زيد ; ك 

 .   ) اؼبفهم ( . يف كتاب أيب داكد من حديث عمرك بن شعيب ، عن أبيو ، عن جدًٌه

 كدينع الشخص من اؼبّباًث                كاحػػػدةه من عللو ثػالثً 
ديػًن                فافػهٍم فليس الشػك   كاختالؼي رؽه كقتله 
 كاليقًْب 
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 فلو مات أب مسلم عن ابن نصراشل ، فإنو ال يرثو .
 لو مات ابن نصراشل عن أب مسلم فإنو ال يرثو .

 يرث اؼبسلم من الكافر ، كال الكافر من اؼبسلم . كىذا مذىب صباىّب العلماء ، أنو ال
 غبديث الباب ، فهو نص يف ؿبل النزاع .

 . لو أسلم الكافر قبل قسمة الرتكة 
: أف ديوت ميت مسلم عن ابنْب أحدمها مسلم يصلي ، كالثاشل ال يصلي ، كقبل أف تقسم الَبكة بْب االبن اؼبسلم كزكجة  مثال

 الثاشل يصلي كاتب كعاد إذل اإلسالـ .اؼبيت ، قبل ذلك صار االبن 
 فهنا اختلف بعض العلماء ىل يرث أـ ال ؟

 والصحيح مذىب اجلماىًن من العلما  أنو َّل يرث ولو أسلم قبل قسمة الرتكة .
لم : ) ال يرث اؼبسلم الكافر ، كال الكافر اؼبسلم ( فنفى إرث الكافر للمسلم ، كىو مطلق ، فيشمل ما إذا أس لعمـو قولو 

 قبل قسمة الَبكة .
 كذىب بعض العلماء إذل أنو يرث ترغيبان لو يف اإلسالـ ، لكن ىذا القوؿ ضعيف .

 : الرؽ . ادلانع الثاين
 : العبودية كاؼبلك . والرق يف اللغة

 : عجز حكمي يقـو ابإلنساف بسبب كفره ابهلل . واصطَلحاً 
 فاؼبملوؾ ال يرث .

 ب ىنا ال يرث .: رجل مات عن أب فبلوؾ ، فاأل مثال
كإَّنا كاف الرؽ مانعان من اإلرث ، ألف الرقيق ال ديلك ، فإذا كاف ال ديلك دل يستحق اإلرث ، ألنو لو كرث لكاف لسيده كىو 

 أجنيب من اؼبيت .
 : القتل . ادلانع الثالث

 إذا كاف القتل عمدان فال يرث إصباعان .
 . فلو أف ابنان قتل كالده عمدان ، فإنو ال يرث منو

 كأما إذا كاف حبق فإنو يرث .
 : رجل ؿبصن زسل ، فرصبو الناس ، ككاف فبن رصبو كارثو ، فال دينع من اإلرث ، ألف القتل حبق . مثال

 وأما إذا كان القتل خطأ ففيو خَلف :
 فاؼبشهور من اؼبذىب أف القاتل خطأ ال يرث ، كحوادث السيارات .

 إعالـ اؼبوقعْب . أنو يرث ، كرجحو ابن القيم يف والراجح
ُدَس َقَضى اَلنَِّبُّ  -يف بِْنٍت، َوبِْنِت ِاْبٍن، َوُأْخٍت  ) ْبِن َمْسُعوٍد َوَعْن اِ  - ٜٚٗ  -" ِلَِلبْ َنِة اَلنِّْصَف ، َوَِّلبْ َنِة َاَِّلْبِن اَلسُّ

 .َرَواُه اَْلُبَخاِريُّ  َوَما بَِقَي َفِلأْلُْخِت ( -َتْكِمَلَة اَلث ُُّلثَ ٌْنِ 
--------- 

 كأف مّباثها النصف بشرطْب :اغبديث دليل على مّباث البنت  -ُ
 .: عدـ اؼبشاركة كىي أختها أك أخواهتا  الشرط األول
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 لقولو تعاذل )كىًإٍف كىانىٍت كىاًحدىةن فػىلىهىا النًٌٍصفي ( .
 .: عدـ اؼبعصب ، كىو أخوىا  الشرط الثاين

 يف أىٍكالدًكيٍم لًلذَّكىًر ًمٍثلي حىظًٌ اأٍلينٍػثػىيػىٍْبً ( . فإف كجد فقد قاؿ تعاذل )يوًصيكيمي اَّللَّي  
 كإذا كن أكثر من كاحدة فلهن الثلثاف بشرطْب : -

 : عدـ اؼبعصب ، كىو أخػػػػػػوىن ، لقولو تعاذل )يوًصيكيمي اَّللَّي يف أىٍكالدًكيٍم لًلذَّكىًر ًمٍثلي حىظًٌ اأٍلينٍػثػىيػىٍْبً ( . الشرط األول
 أعطى ابنٍب سعد الثلثْب . : تعددىن ، كدليل ذلك حديث سعد بن الربيع ، أف النيب  الشرط الثاين

 دليل على أف إرث بنت االبن مع البنت السدس تكملة الثلثْب .اغبديث  -ِ
 فمّباث بنت االبن السدس بشرطْب :

 أف تكوف مع بنت كارثة النصف فرضان .-أ
 عدـ اؼبعصب كىو أخوىا .-ب

 عن بنت ، كبنت ابن ، كأخ ألب . مثاؿ : تويف شخص
 فللبنت النصف ، كلبنت االبن السدس تكملة الثلثْب ، كلألخ ألب الباقي تعصيبان .

 اغبديث دليل على األخوات الشقيقات أك ألب مع البنات عصبات .-ّ
 الشقيقة فأكثر ترث ابلعصيب مع الغّب بشركط :فاألخت 

 : عدـ األصل الوارث الذكر . الشرط األول
 فإف كجد األصل الوارث الذكر سقطت .

 : عدـ الفرع الوارث الذكر . الشرط الثاين
 فإف كجد الفرع الوارث الذكر سقطت . 

 : كجود الفرع الوارث األنثى ) بنت فأكثر أك بنت ابن فأكثر ( . الشرط الثالث
 : عدـ كجود اؼبعصب كىو األخ الشقيق للميت . الشرط الرابع

 زكجتو كبنتو كأختو الشقيقة .مثاؿ : تويف شخص عن 
 فللزكجة الثمن ، كللبنت النصف ، كلألخت الشقيقة الباقي تعصيبان لوجود الفرع الوارث األنثى .

ُهَما -َوَعْن َعْبِد َاَّللَِّ ْبِن َعْمٍرو  - ٜٛٗ ( َرَواُه َأْْحَُد ،  ) ََّل يَ تَ َواَرُث َأْىُل ِملَّتَ ٌْنِ  قَاَل : قَاَل َرُسوُل َاَّللَِّ  -َرِضَي َاَّللَُّ َعن ْ
ِْمِذيَّ .   َواأْلَْربَ َعُة ِإَّلَّ اَلرتِّ

 َوَأْخَرَجُو َاحْلَاِكُم ِبَلْفِظ ُأَساَمَة .
 َوَرَوى النََّساِئيُّ َحِديَث ُأَساَمَة هِبََذا اَللَّْفِظ .

---------- 
ريبو النصراشل كال اجملوسي كىكذا ، كقد اختلف اغبديث دليل على أنو ال توارث بْب أىل ملتْب كافرتْب ، فاليهودم ال يرث ق -ُ

 العلماء يف ىذه اؼبسألة على قولْب :
 كسبب اػبالؼ : اختالفهم يف الكفر ىل ىو ملة كاحدة أك ملل متعددة .

 .ع مللو ملة كاحدة ي: أف الكفر جبم القول األول
 الداينة .فعلى ىذا القوؿ : يتوارث الكفار فيما بينهم دكف نظر إذل اختالفهم يف  
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 كىذا قوؿ اغبنفية ، كالشافعية ، كركاية يف مذىب أضبد .
 لقولو تعاذل ) كالذين كفركا بعضهم أكلياء بعض ( .-أ

 : أنو ال توارث بْب أىل كل ملة من أىل اؼبلة األخرل . القول الثاين
 كىذا قوؿ عند اؼبالكية ، كرجحو ابن قدامة .

 غبديث الباب .
حدل اؼبلتْب اإلسالـ كابألخرل الكفر ، ليكوف مساكاين كؿ عن حديث الباب ، قالوا : إف اؼبراد إبكأجاب. أصحاب القوؿ األ

 غبديث ) ال يرث اؼبسلم الكافر كال الكافر اؼبسلم ( 
َفَما ِل ِمْن ِمًنَاثِِو ؟ فَ َقاَل : " ِإنَّ ِاْبَن ِاْبيِن َماَت ، فَ َقاَل :  َوَعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصٌٍن قَاَل ) َجاَ  رَُجٌل ِإىَل اَلنَِّبِّ  - ٜٜٗ

ُدسَ  ا َوىلَّ َدَعاُه. فَ َقاَل : " ِإنَّ اَلسُّ ا َوىلَّ َدَعاُه، فَ َقاَل: "َلَك ُسُدٌس آَخُر" فَ َلمَّ ُدُس " فَ َلمَّ َاْْلَخَر طُْعَمٌة ( َرَواُه َأْْحَُد  َلَك اَلسُّ
ِْمِذيُّ . َحُو اَلرتِّ  َواأْلَْربَ َعُة ، َوَصحَّ

 َو ِمْن ِرَوايَِة َاحْلََسِن اَْلَبْصِريِّ َعْن ِعْمَراَن ، َوِقيَل : ِإنَُّو ََلْ َيْسَمْع ِمْنُو  .َوىُ 
-------------- 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 ىذا اغبديث من ركاية اغبسن عن عمراف كقد اختلف يف ظباع اغبسن من عمراف .

 أنو دل يسمع منو مطلقان ، فاغبديث ضعيف .حامت كابن اؼبديِب كالبيهقي إذل  كقد ذىب أضبد كأبو
 غبديث فيو مّباث اعبد :ا-ُ

 كمّباثو كالتارل :
 يرث السدس بشرطٌن :

 كجود الفرع الوارث ) ذكر ( . الشرط األول :
هيمىا ٱلسُّديسي فبَّا تػىرىؾى ًإف كىا كىأًلىبػىوىۡيًو ًلكيلًٌ كٰىًحدكىذا دليلو نفس دليل األب ، قاؿ تعاذل ) 

نػۡ  ( . دفى لىويۥ كىلى مًٌ
 كمعلـو أف اعبد أب فيأخذ مّباثو .

 عدـ األب . الشرط الثاين :
 كدليل ىذا الشرط اإلصباع ، ألف اعبد ينزؿ منزلة األب فال يرث مع كجوده .

 مثاؿ : تويف شخص عن جده كابنو .
 فلجده السدس لوجود الفرع الوارث الذكر ، كالبنو الباقي تعصيبان .

 بشرطٌن :فقط ويرث َبلتعصيب 
 . عدـ كجوب األب ، فإف كجد األب سقط اعبدالشرط األول : 

 الشرط الثاشل : عدـ كجود الفرع الوارث .
 مثاؿ : نويف شخص عن أمو كجده .
 فألمو الثلث ، كعبده الباقي تعصيبان .
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 معاً بشرطٌن :ويرث َبلفرض والتعصيب 
 : عدـ كجود األب كما تقدـ . الشرط األول

 : كجود فرع كارث أنثى . لثاينالشرط ا
 إذا كاف للميث فرع كارث أنثى ال ذكر معها .

 مثاؿ : أف ديوت شخص عن جده كابنتو ، فللبنت النصف ، كللجد السدس فرضان ، كالباقي تعصيبان .
 قاعدة :

 كل كارث من األصوؿ حيجب من فوقو إذا كاف من جنسو ، فاألب حيجب اعبد ، كاألـ ربجب اعبدة .  
ُدَس ، ِإَذا َلَْ َيُكْن ُدونَ َها ُأمٌّ ( َرَواُه أَبُو َداُوَد ،  َوَعِن اْبِن بُ َرْيَدَة ، َعْن أَبِيِو ; ) َأنَّ اَلنَِّبَّ  - ٜٓ٘ ِة اَلسُّ َجَعَل ِلْلَجدَّ

َحُو ِاْبُن ُخَزدْيََة ، َواْبُن َاجْلَاُروِد ، َوقَ وَّاُه ِاْبُن َعِديٍّ    . َوالنََّساِئيُّ ، َوَصحَّ
----------- 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 سنده ضعيف ، فيو عبيد هللا بن عبد العتكي أبو اؼبنيب ، ـبتلف فيو كالراجح أف ركايتو ال تقبل إذا انفرد .

 ماذا نستفيد من احلديث ؟
 نستفيد أف اعبدة مّباثها السدس بشرط عدـ كجود األـ ، إذ ال مّباث للجدة مع كجود األـ .

) َاخْلَاُل َواِرُث َمْن ََّل َواِرَث لَُو ( َأْخَرَجُو َأْْحَُد ،  قَاَل : قَاَل َرُسوُل َاَّللَِّ  اَْلِمْقَداِم ْبِن َمْعِدي َكِرَب  َوَعنْ  - ٜٔ٘
َحُو ِاْبُن ِحبَّاَن ، َواحلَْ  َنُو أَبُو ُزْرَعَة اَلرَّاِزيُّ ، َوَصحَّ ِْمِذيِّ ، َوَحسَّ  اِكُم .َواأْلَْربَ َعُة ِسَوى اَلرتِّ

ُهمْ  -َكَتَب َمِعي ُعَمُر ِإىَل َأِب ُعبَ ْيَدَة   -َوَعْن َأِب ُأَماَمَة ْبِن َسْهٍل قَاَل :  - ٕٜ٘ قَاَل : " َاَّللَُّ َوَرُسولُُو َمْوىَل  َرِضَي َاَّللَُّ َعن ْ
َحُو ِاْبُن ِحبَّاَن .َرَواُه َأْْحَُد ، وَ َمْن ََّل َمْوىَل َلُو ، َواخْلَاُل َواِرُث َمْن ََّل َواِرَث لَُو (  ِْمِذيُّ ، َوَصحَّ  اأْلَْربَ َعُة ِسَوى َأِب َداُوَد ، َوَحسََّنُو اَلرتِّ

------------ 
 ما صحة أحاديث الباب ؟ 

اـً ٍبًن مىٍعًدم كىًربى حسن ، ألجل علي بن أيب طلحة ، كىو حسن اغبديث .  حديث اىٍلًمٍقدى
 من ىم ذوي األرحام ؟ 

 ة .كال عصب ليس بذم فرضقريب كل 
 فكل قريب لو صلة قرابة ابؼبيت ، كال يرث بطريق الفرض أك التعصيب فهو من ذكم األرحاـ .

 كالعمة ، كأكالد البنات ، كأكالد بنات االبن ، كأيب األـ كغّبىم .كاػبالة ، ،  كاػباؿ
 .تعصيب  :  كىم األقارب الذين ال فرض ؽبم كال -عند حديثو عن ذكم األرحاـ  - قال ابن قدامة

: كلد البنات ، ككلد األخوات ، كبنات اإلخوة ، ككلد اإلخوة من األـ ، كالعمات من صبيع اعبهات ، كالعم ان كىم أحد عشر حيز 
من األـ ، كاألخواؿ ، كاػباالت ، كبنات األعماـ ، كاعبد أبو األـ ، ككل جدة أدلت أبب بْب أمْب ، أك أبب أعلى من اعبد . 

الء ، كمن أدذل هبم ، يسموف ذكم األرحاـ ، ككاف أبو عبد هللا يورثهم إذا دل يكن ذك فرض ، كال عصبة ، كال أحد من  فه
 الوارث ، إال الزكج ، كالزكجة " انتهى .

 قاؿ الشيخ ابن عثيمْب رضبو هللا :ذكك األرحاـ كل قريب ليس لو فرض كال تعصيب.ك 
 األخ كبنات األخت كبنات العم من ذكم األرحاـ .كصبيع اإلانث سول األخوات ، كالعمة كاػبالة كبنات 
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 ما حكم توريث ذوي األرحام ؟ 
 اختلف العلماء يف توريث ذكم األرحاـ على قولْب :

 يرثوف .أهنم القول األول : 
 كىو مذىب اغبنفية ، كاغبنابلة .

ًت عىٍنوي ، ( فبٍَّن قىاؿ بًتػىٍورًيًثًهٍم ًمنى الصَّحىا ادلوسوعة الفقهية الكويتيةجاء يف )  بىًة عىًليّّ كىاٍبني مىٍسعيودو كىاٍبني عىبَّاسو يًف أىٍشهىًر الٌرًكىاايى
 ٍبني ًسّبًينى كىعىطىاءه كىؾبيىاًىده .كىميعىاذي ٍبني جىبىلو كىأىبيو الدٍَّردىاًء كىأىبيو عيبػىٍيدىة ٍبني اعبٍىرَّاًح ، كىًمنى التَّاًبًعْبى شيرىٍيحه كىاغبٍىسىني كىا

ـي أىضٍبىدي اٍلفيقىهىاءي فى كىأىمَّا  اًلًكيًَّة كىالشَّاًممٍَّن قىاؿ بًتػىٍورًيًثًهٍم :اغبٍىنىًفيَّةي كىاإٍلمىا ريك اٍلمى فى ، كىميتىأىخًٌ  ، كىأىٍىل التػٍَّنزًيل رىضًبىهيمي اَّللَّي .ًفًعيًَّة كىًعيسىى ٍبني أىابى
اـً بػىٍعضيهيٍم أىٍكذلى بًبػى  تعاذل )ولو قل-أ  ٍعضو يف ًكتىاًب اَّللًَّ ... ( .كىأيٍكليو األىٍرحى

أف هللا تعاذل ذكر األقارب أبهنم أحق دبّباث بعضهم من غّبىم ، فإف لفظ ) أكلو األرحاـ ( عاـ يشمل صبيع  كجو الداللة :
الء من األقارب ، فاللفظ يشمل اعبميع دكف تفريق بْب ذكم  األقارب سواء كانوا أصحاب فركض ، أك عصبات ، أك غّب ى

 كض أك العصبات أك سواىم .الفر 
 كألحاديث الباب ) اػباؿ كارث من ال كارث لو ( .-ب

 .منهم ، كاػباؿ من ذكم األرحاـ فيلحق بو غّبهدـ الوارث بفرض أك تعصيبجعل اػباؿ كاراثن عند ع : أف النيب وجو الدَّللة
ماؿ اؼبسلمْب تربطو ماؿ اؼبسلمْب ، كذلك ألف بيت كاستدلوا ابؼبعقوؿ أيضان فقالوا : إف ذكم األرحاـ أحق ابؼبّباث من بيت -ج

ابؼبيت رابطة كاحدة ىي رابطة اإلسالـ ، كأما ذكك األرحاـ فَببطهم رابطتاف ، رابطة اإلسالـ كرابطة الرحم ، كمن كانت لو قرابة 
 من جهتْب فإنو أقول فبن لو قرابة من جهة كاحدة .

 ال يرثوف .أهنم القول الثاين : 
يًٌ وسوعة الفقهية الكويتية ( ) ادل جاء يف ًبتو ، كىاٍبني عىبَّاسو يف رًكىايىةو عىٍنوي ، كىسىًعيدي ٍبني اٍلميسى ًب كىفبٍَّن قىاؿ ًبعىدىـً تػىٍورًيًثًهٍم : زىٍيدي ٍبني اثى

ا غىيػٍري صىًحيحو . فىًإنَّوي حيًكيى أىفَّ اٍلميٍعتىًضدى سىأىؿ ، كىسىًعيدي ٍبني جيبػىٍّبو ، كىًمنػٍهيٍم مىٍن رىكىل ذىًلكى عىٍن أىيب بىٍكرو كىعيمىرى كىعيٍثمىافى . كى  لىًكٍن ىىذى
ٍسأىلىًة فػىقىاؿ أىبيو حىازًـو : أىصٍبىعى أىٍصحىابي رىسيوؿ اَّللًَّ صىلَّى اَّللَّي عى  ًبتو عىلىى أىابى حىازًـو اٍلقىاًضيى عىٍن ىىًذًه اٍلمى لىٍيًو كىسىلَّمى غىيػٍرى زىٍيًد ٍبًن اثى

اـً ، كىالى يػيٍعتىدُّ ًبقىٍولًًو دبيقىابػىلىًة ًإصٍبىاًعًهٍم . تػىٍورًيثً   ذىًكم اأٍلٍرحى
 ) إف هللا أعطى لكل ذم حق حقو ( ركاه الَبمذم كغّبه . لقولو -أ

يف القرآف كجو الداللة : بٌْب اغبديث أف هللا قد حدد الورثة كاؼبواريث ، دبعُب أف فيو إشارة إذل أف يف القرآف كل اؼبواريث ، كليس 
 لذكم األرحاـ شيء ، فال مّباث ؽبم حينئذ .

فقاؿ : اي رسوؿ هللا اف رجال ىلك كترؾ عمة كخالة  عن عطاء بن يسار قاؿ ) أتى رجل من أىل العالية رسوؿ هللا -ب
رجل ترؾ عمة على ضبار كقاؿ اي رب رجل ترؾ عمة كخالة مث سار ىنية مث قاؿ اي رب  انطلق تقسم مّباثو فتبعو رسوؿ هللا 

 ( ركاه اغباكم كالبيهقي . َّل شي  ذلماكخالة مث سار ىنية مث قاؿ اي رب رجل ترؾ عمة كخالة مث قاؿ ال أرل ينزؿ علي شيء 
 كجو الداللة : أف العمة كاػبالة من ذكم األرحاـ ، كقد بٌْب اغبديث صراحة أف ال مّباث ؽبما .

 كاغبديث ضعيف ، ضعفو ابن حجر ، كالشوكاشل .
 قالوا : إف هللا نص يف آايت اؼبواريث على بياف أصحاب الفركض كالعصبات كدل يذكر لذكم األرحاـ شيئان .-ج

 كالراجح القوؿ بتوريثهم .
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  توريثهم ؟ طما شر 
 عدـ الوارث بفرض أك تعصيب .

كم األرحاـ ، كىذا قوؿ عامة فمٌب خٌلف اؼبيت عصبة ، أك ذا فرضو من أقاربو ، أخذ اؼباؿ كلو، كال شيء لذ : قال ابن قدامة
 ـ .من كىرَّث ذكم األرحا

 فائدة :
 .نثىال خالؼ بْب الفقهاء القائلْب بتوريث ذكم األرحاـ، أف ذا الرحم إذا انفرد فإنو يرث كل اؼباؿ تعصيبان سواء أكاف ذكران أـ أ

َحُو ِاْبُن ِحبَّاَن .قَاَل ) ِإَذا ِاْستَ َهلَّ اَْلَموْ  َعْن اَلنَِّبِّ  َوَعْن َجاِبٍر  - ٖٜ٘  ُلوُد ُورَِّث ( َرَواُه أَبُو َداُوَد ، َوَصحَّ
---------- 

 االستهالؿ الصراخ أك الصوت مطلقان ، كالعطاس كالبكاء .) ِإَذا ِاْستَ َهلَّ ( 
 اذكر أحكام مًناث احلمل ؟ 

 يشَبط إلرث اغبمل شرطاف :
 كلو نطفة .ربقق كجوده يف الرحم حْب موت اؼبورث الشرط األول : 

 كذلك يكوف أبمرين:
 األكؿ: أف تضع من فيو حياة مستقرة لدكف ستة أشهر من موت مورثو مطلقان.

الثاشل: أف تضع من فيو حياة مستقرة ألربع سنْب فأقل من موت مورثو بشرط أف ال توطأ بعد كفاتو، فإف كلدتو ألكثر من أربع 
 ر مدة اغبمل أربع سنْب.سنْب دل يرث مطلقان على اؼبذىب بناء على أف أكث

( كتػيٍعلىمي حياتو ابستهاللو كثّبة، كاغبركة الء، كالعطاس، كالبكااخكيعرؼ ذلك ابلصر : أف يولد حيان حياة مستقرة )الشرط الثاين 
 كعطاسو كرضاعو كحنوىا، فأما اغبركة اليسّبة كاالضطراب كالتنفس اليسّب الذم ال يدؿ على اغبياة اؼبستقرة فال عربة بو.

 كمٌب شك يف كجود اغبياة اؼبستقرة دل يرث ألف األصل عدمها.
 فللحمل عند خركجو من بطن أمو ثالث حاالت :

 أف خيرج ميتان . األوىل :
 ففي ىذه اغبالة ال يرث .

 أف خيرج بعضو كىو حي مث ديوت قبل خركج بقيتو . الثانية :
 لو حكم الدنيا قبل انفصاؿ صبيعو . ففي ىذه اغبالة ال يرث عند اعبمهور مطلقان ، ألنو ال يثبت

 إف استهل صارخان . الثالثة :
 ففي ىذه اغبالة يرث .

 يف اغبديث أنو إذا استهل كرث ، فهل يقـو غّب االستهالؿ مقامو ؟
 اختلف العلماء يف ذلك على قولْب :

 : ال يقـو غّب االستهالؿ مقامو . القول األول
 . كىذا قوؿ مالك ، كطائفة من أىل العلم

 ؼبفهـو حديث الباب ) إذا استهل ... ( فمفهومو أنو ال يرث بغّب االستهالؿ .
كألف االستهالؿ ال يكوف إال من حي يقينان خبالؼ غّبه كاغبركة ، فإهنا قد تكوف من غّب حي ، كقد تكوف من حي حياة غّب 
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 مستقرة كحركة اؼبذبوح .
 ياح أك رضاع فأحكامو أحكاـ اغبي .: إذا عرفت حياة اؼبولود بتحرؾ أك ص القول الثاين

 عي ، كأيب حنيفة .فكىذا قوؿ الشا
 ألنو حي فثبتت لو أحكاـ اغبي كاؼبستهل .

 كىذا الصحيح .
 دلاذا يشرتط وجوده حٌن موت ادلورث ؟ 

 . –كأكذل درجات اػبالفة الوجود  –ألف اؼبّباث خالفة عن اؼبيت ، كاؼبعدـك ال يتصور أف يكوف خليفة عن أحد 
 احلكم إن مات ميت عن ورثة فيهم ْحل ؟ ما 

 إف رضوا بتأخّب القسمة إذل كضع فهو أكذل ، خركجان من اػبالؼ ، كلتكوف القسمة مرة كاحدة .
 كإف دل يرضوا كطالبوا ابلقسمة فهل ديكنوف من ذلك ، اختلف العلماء على قولْب :

 إهنم ال جيابوف إذل ذلك . قيل :
 كىو اؼبشهور عن الشافعي .

 : أهنم ديكنوف من ذلك . قول الثاينال
 كىذا قوؿ اغبنابلة كاغبنفية .

 ألف يف أتخّب القسمة إضرار هبم .
 الراجح .كىذا القوؿ ىو 

 اذكر حكم إرث مع من احلمل ؟ 
 إرث من مع اغبمل فال خيلو من ثالثة أحواؿ:

 : أف ال حيجبو اغبمل شيئان فيعطى إرثو كامالن.إحداىا
 ن بعض إرثو فيعطى اليقْب كىو ما يرثو بكل حاؿ.أف حيجبو عالثانية: 
 أف حيجبو عن صبيع إرثو فال يعطى شيئان.الثالثة: 

فاعبدة ال ينقصها اغبمل شيئان فتعطى إرثها السدس كامالن كالزكجة حيجبها اغبمل ، فلو ىلك ىالك عن زكجة حامل كجدة كعم 
 ل عن صبيع إرثو فال يعطى شيئان.عن بعض إرثها فتعطى اليقْب كىو الثمن كالعم حيجبو اغبم

ِه قَاَل : قَاَل َرُسوُل َاَّللَِّ  - ٜٗ٘ ) لَْيَس لِْلَقاِتِل ِمَن اْلِمًنَاِث َشْيٌ  ( َرَواُه  َوَعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب ، َعْن أَبِيِو ، َعْن َجدِّ
ارَُقْطيِنُّ ، َوقَ وَّاُه ِاْبُن َعْبِد اَْلبَ رِّ   ، َوَأَعلَُّو النََّساِئيُّ ، َوالصََّواُب: َوقْ ُفُو َعَلى ُعَمَر . النََّساِئيُّ ، َواَلدَّ

---------- 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

  .ال يصح رفعو 
 ىل القتل مانع من موانع اْلرث ؟ 

 .من اؼبتفق عليو بْب عامة أىل العلم : أف القاتل عمدان ال يرث من اؼبقتوؿ شيئان 
ئنا ( ، ركاه أبو داكد  عنهما قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  غبديث عبد هللا بن عمرك رضي هللا يػٍ  ) الى يىًرثي اٍلقىاًتلي شى

ئنا ، كىالى  قال اْلمام مالك ؼى ًفيًو ًعٍندىانى أىفَّ قىاًتلى اٍلعىٍمًد الى يىًرثي ًمٍن ًديىًة مىٍن قػىتىلى شىيػٍ   ًمٍن مىالًًو " انتهى :  اأٍلىٍمري الًَّذم الى اٍخًتالى



 48 

 .: كأصبع العلماء على أف القاتل عمدان ال يرث شيئان من ماؿ اؼبقتوؿ ، كال من ديتو  د البوقال ابن عب
ئنا ... ; أًلىفَّ تػىٍورًيثى اٍلقى  وقال ابن قدامة يػٍ اًتًل يػيٍفًضي إذلى تىٍكًثًّب :  أىصٍبىعى أىٍىلي اٍلًعٍلًم عىلىى أىفَّ قىاًتلى اٍلعىٍمًد الى يىًرثي ًمٍن اٍلمىٍقتيوًؿ شى

ٍسرىائًيًليُّ  الًَّذم قػىتىلى عىمَّوي ، فىأىنٍػزىؿى اَّللَّي تػىعىاذلى ًفيًو ًقصَّةى  اٍلقىٍتًل ; أًلىفَّ اٍلوىاًرثى ريدبَّىا اٍستػىٍعجىلى مىٍوتى مىٍوريكثًًو ، لًيىٍأخيذى مىالىوي ، كىمىا فػىعىلى اإٍلً
 ( .َُٓ/ٗاٍلبػىقىرىًة " انتهى من" اؼبغِب" )

 ـ ابلقتل ، أك أعاف القاتل كشاركو دبباشرة أك تسبب .كىذا اغبكم يشمل من قا
فىرًًد بً  قال ابن قدامة اٍلمينػٍ  و .: فىاٍلميشىارًؾي يًف اٍلقىٍتًل يف اٍلًمّبىاًث كى

 ما القتل الذي دينع من ادلًناث ؟ 
 اختلف العلماء يف القتل الذم دينع من اإلرث على أقواؿ : 

 . : أف القاتل ال يرث حباؿ القول األول
 لعمـو غبديث الباب .

 كعند أيب داكد ) ليس للقاتل شيء ( .
 كألف القاتل حـر اإلرث حٌب ال جيعل القتل ذريعة إذل استعجاؿ اؼبّباث ، فوجب أف حيـر بكل حاؿ غبسم الباب .

كشبو العمد كاػبطأ كما  أف القتل اؼبانع من اإلرث ىو القتل بغّب حق كىو اؼبضموف بقود أك دية أك كفارة كالعمد القول الثاين :
جرل ؾبرل اػبطأ كالقتل ابلسبب كالقتل من الصيب كاجملنوف كالنائم ، كما ليس دبضموف بشيء فبا ذكران ال دينع اؼبّباث كالقتل 

 قصاصان أك حدان أك دفعان عن نفسو .
 أف القاتل لو حالتاف . القول الثالث :

 ي ىذه اغبالة ال يرث .األكذل : أف يكوف قتل مورثو عمدان عدكاانن ، فف
 الثانية : أف يكوف قتلو خطأ ، ففي ىذه اغبالة : يرث من مالو كال يرث من ديتػػو .

 ككجو كونو كرث من اؼباؿ ، ألنو دل يتعجلو ابلقتل .
 ككجو كونو دل يرث من ديتو ألهنا كاجبة عليو ، كال معُب لكونو يرث شيئان كجب عليو .

 وىذا الراجح .
لًقىٍوؿ النَّيبًٌ ( ذىىبى اغبٍىنىًفيَّةي، كىالشَّاًفًعيَّةي إذلى أىفَّ اٍلقىٍتل اػبٍىطىأى سىبىبه ًمٍن أىٍسبىاًب اغٍبًٍرمىاًف ًمنى اٍلًمّبىاًث;  سوعة الفقهيةادلو جاء يف ) 

  ًكىأًلفَّ اٍلقىٍتل قىطىعى اٍلميوىاالىةى، كىًىيى سىبىبي اإٍلٍرث ،  .: اٍلقىاًتل الى يىًرثي
اًلًكيَّةي إذلى أىفَّ مىٍن قػىتىل ميوىرًٌثىوي خىطىأن، فىًإنَّوي يىًرثي ًمنى اٍلمىاؿ، كىالى يىًرثي ًمنى الدًٌيىةً كىذىىىبى   .اٍلمى

، أىٍك ًديىةو، أىٍك كىفَّارىةو، الى إٍرثى ًفيًو. فىًإٍف كىا ، كىمىٍن قىصىدى ميوىلًٌيىوي فبَّا لىوي فى غىيػٍرى مىضٍ كىذىىىبى اغبٍىنىابًلىةي إذلى أىفَّ اٍلقىٍتل اٍلمىٍضميوفى ًبًقصىاصو ميوفو
ًثيوي  ، فػىّبى  .اىػػػ .ًفٍعليوي ًمٍن سىٍقًي دىكىاءو، أىٍك رىٍبًط ًجرىاحىةو فىمىاتى

رضبو هللا : " القوؿ الراجح يف مسألة القتل : أنو إذا تعمد الوارث قتل مورثو عمدا ال شك فيو ، فإنو ال  قال الشيخ ابن عثيمٌن
كاف خطأ فإنو يرث ، كلكن ىل يرث من الدية الٍب سيبذؽبا ؟ ال يرث ; ألف الدية غـر عليو ، كقد جاء يف حديث يرث . كإف  

 ركاه ابن ماجو : ) أنو يرث من تالد مالو ( يعِب قدديو ، فّبث من اؼباؿ ، ال من الدية .
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ْعُت َرُسوَل َاَّللَِّ  َوَعْن ُعَمَر ْبِن َاخْلَطَّاِب  - ٜٗ٘ يَ ُقوُل ) َما َأْحَرَز اَْلَواِلُد َأْو اَْلَوَلُد فَ ُهَو ِلَعَصَبِتِو َمْن َكاَن (   قَاَل : مسَِ
َحُو ِاْبُن اَْلَمِدييِنِّ ، َواْبُن َعْبِد اَْلبَ رِّ .  َرَواُه أَبُو َداُوَد ، َوالنََّساِئيُّ ، َواْبُن َماَجْو ، َوَصحَّ

---------- 
 أم : ما صبعو كحصلو .اَْلَوَلُد (  ) َما َأْحَرَز اَْلَواِلُد َأوْ 

 أم : لعصبة ذلك احملرًز ، كالعصبة صبع عاصب : كىو من يرث اؼباؿ بال تقدير .) فَ ُهَو ِلَعَصَبِتِو ( 
 كعصبة الرجل : قرابتو ألبيو .

 أم : ذلك العاصب قريبى أك بعيد . َمْن َكاَن () 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 .سنده حسن 
 حلديث ؟ماذا نستفيد من ا 

 نستفيد مّباث العصبة ، كأف ما صبعو الوالد أك الولد فإنو يكوف لعصبتو ، كىم قرابتو الذكور .
 لكن ىذا بعد أخذ أىل الفركض حقوقهم كما تقدـ يف حديث ) أغبقوا الفرائض أبىلها ، فما بقي فألكذل رجل ذكر ( .

 اذكر أحكام العصبة َبلنفس ؟ 
 . التعصيب : ىو اإلرث بال تقدير

 كىم :
من قبل األب كإف عال دبحض الذكور، االبن، ابن االبن كإف نزؿ، األخ الشقيق، األخ ألب، ابن األخ الشقيق كإف ، اعبد األب

 ؟لعم الشقيق كإف نزؿ، ابن العم ألب كإف نزؿ، ابن انزؿ، ابن األخ ألب كإف نزؿ، العم الشقيق كإف عال، العم ألب كإف عال
 ثالثة أحكاـ :كأحكاـ العصبة ابلنفس 

 من انفرد منهم أخد صبيع اؼباؿ . أوًَّل :
 ) أغبقوا الفرائض أبىلها ، فما بقي فهو ألكذل رجل ذكر ( . كدليل ىذا اغبكم : قولو 

 تيبقي الفركض ، كإذا دل يكن ىناؾ فركض كاف كل اؼباؿ ابقيان ، فيكوف للعاصب . : أنو جعل للعاصب ما وجو اَّلستدَّلل
 أيخذكف ما تبقيو الفركض .أهنم  اثنياً :

 .أخذ العصبة صبيع ما تبقيو الفركض، ك  تقدصل أصحاب الفركض على العصبة( فإنو نص يفديث السابق )أغبقوا الفرائض ...للح
 اثلثان : أهنم يسقطوف إذا استغرقت الفركض اؼبسألة .

 أمثلة :
 زكج كأب كابن ، للزكج الربع ، كلألب السدس ، كلالبن الباقي .

ُهَما -َوَعْن َعْبِد َاَّللَِّ ْبِن ُعَمَر  - ٜٙ٘ ) اَْلَوََّلُ  حُلَْمٌة َكُلْحَمِة اَلنََّسِب ، ََّل يُ َباُع ، َوََّل  قَاَل : قَاَل اَلنَِّبُّ  -َرِضَي َاَّللَُّ َعن ْ
ِد ْبِن َاحْلََسِن ، اِفِعيِّ ، َعْن ُُمَمَّ َهِقيُّ . يُوَىُب ( َرَواُه َاحْلَاِكُم : ِمْن َطرِيِق اَلشَّ َحُو ِاْبُن ِحبَّاَن ، َوَأَعلَُّو اَْلبَ ي ْ  َعْن َأِب يُوُسَف ، َوَصحَّ

------------- 
   ؟ما الوَّل 

 عصوبة سببها نعمة اؼبعتق على رقيقو ابلعتق .
 ما صحة حديث الباب ؟ 
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 معلوؿ ال يصح .
 هنى عن بيع الوالء كىبتو ( . كيف الصحيحْب عن ابن عمر ) أف النيب 

  نستفيد من احلديث ؟ماذا 
 ربرصل بيع الوالء كىبتو .

: كمعُب تشبيهو بلحمة النسب ، أنو جيرم الوالء ؾبرل النسب يف اؼبّباث كما زبالط اللحمة سدل الثوب حٌب  قال الصنعاين
 يصّب كالشيء الواحد كما يفيده كالـ النهاية .

بوة كاألخوة ال يتأتى ر معنوم كالنسب كال يتأتى انتقالو كاألكاغبديث دليل على عدـ صحة بيع الوالء كال ىبتو ، فإف ذلك أم
، كركم عن بعض السلف ع عن ذلك ، كعليو صباىّب العلماء، كقد كانوا يف اعباىلية ينقلوف الوالء ابلبيع كغّبه فنهى الشر انتقاؽبما

 السالـ( سبل)على التنزيو كىو خالؼ أصلو . هي جواز بيعو كعن آخرين منهم جواز ىبتو ككأهنم دل يطلعوا على اغبديث أك ضبلوا الن

 ما كيفية اْلرث َبلوَّل  ؟ 
 يكوف اإلرث من جهة اؼبعتق دكف الرقيق ، فال يرث من سيده .

 ) إَّنا الوالء ؼبن أعتق (  ابلوالء قولو  رثكدليلو اإل
 ما حكم بيع الوَّل  ؟ 

 حراـ .
اءه شخص كقاؿ : بع علينا كالء عبدؾ الذم أعتقت ، فإف البيع ال مثاؿ : لو أف شخصان أعتق عبدان ، ثبت لو الوالء ، فلو ج

: بع علٌي نسب ابنك ، فإف ىذا ال يصح ، كذلك الوالء ، كلو أف اؼبعًتق كىب يصح ، كما لو جاء شخص إذل آخر كقاؿ 
 الوالء لشخص آخر فكذلك ال يصح .

) َأفْ َرُضُكْم زَْيُد ْبُن اَثِبٍت ( َأْخَرَجُو َأْْحَُد ، َواأْلَْربَ َعُة ِسَوى َأِِب  وُل َاَّللَِّ َوَعْن َأِب ِقََلبََة ، َعْن أََنٍس قَاَل : قَاَل َرسُ  - ٜٚ٘
ْرَساِل . ِْمِذيُّ ، َواْبُن ِحبَّاَن ، َواحْلَاِكُم ، َوُأِعلَّ َِبْْلِ َحُو اَلرتِّ  َداُوَد ، َوَصحَّ

---------- 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 الصواب أنو مرسل .
 رجح اإلرساؿ : اػبطيب ، كالدارقطِب ، كابن عبد اؽبادم ، كالبيهقي ، كابن عبد الرب ، كابن تيمية ،  فقد
الء الذين ىم أعلم ابلعلل فبن خالفهم فيو يف اعبملة , أف البخارم كمسلمان ركاي اغبديث  : كفبا يدؿ على ضعفو مع كالـ ى

مع ركايتهم اغبديث نفسو بنفس  -، قلَّت زايدة ييعًرض عنها الشيخاف بدكف ىذه الزايدة فإف ىذه الزايدة جزء من اغبديث 
 من قادح . تسلم -الطريق 

 . قاؿ البخارم يف صحيحو : ابب مناقب أيب عبيدة
طريق عبد الوىاب الثقفي عن خالد اغبذاء هبذا اإلسناد مطوالن  من أكرد الَبمذم كابن حباف ىذا اغبديث :الفتح قاؿ اغبافظ يف

علمهم أفرضهم زيد ك أك  صدقهم حياء عثماف كأقرأىم لكتاب هللا أيبأشدىم يف أمر هللا عمر ك أأبو بكر ك  أبمٍب رحم أمٍب)أ :كأكلو 
 اإلرساؿ إسناده صحيح إال أف اغبفاظ قالوا إف الصواب يف أكلواغبديث ، ك ...(  مة أمينان أف لكل إاال ك  ابغبالؿ كاغبراـ معاذ

 م .علأكهللا  لبخارمكاؼبوصوؿ منو ما اقتصر عليو ا
 ض .ابلفرائ معركفان  أفرضكم زيد ( ضعيف ال أصل لو ، كدل يكن زيد على عهد النيب  قال ابن تيمية : )
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 ما معىن ) أفرضكم زيد ( ؟ 
 يو ( .حاك )) أفرىضيكيٍم زيد (عىلىى أقواؿو طبىٍسىة ، ذكرىىا اؼباكردمُّ يف  اٍختلف اٍلعلمىاء يف أتىًٍكيل قػىٍولو  
قىًطعنا ًإذلى اٍلفىرىائً  حدىىا : أىنو قىاؿى ذىًلك حثِّا عىلىى )مناقشتو( كىالرٍَّغبىة يف تعلموأى   ض .كىرىٍغبىًتًو ; أًلىف زيدا كىافى مينػٍ

نًيهىا  .أىنو قىاؿى ذىًلك تىٍشرًيفنا لىوي ، كإٍف شىاركوي غّبيهي ًفيًو  : اثى
لًثهىا : أىنو أىشىارى بذلك بة )السالف لصَّحىابىة كىافى زيده أفرضىهيٍم ، كىيرد ىىًذه الٌرًكىايىةًإذلى صباعةو من ا اثى  ت ( .أفٍػرىضي أيمٍَّب زيد بن اثى

 ان عليو .زيدا كىافى أىشَّدىم عناية كحرص رىاًبعهىا : أىنو أىرىادى بذلك أىف
  .أًلىنَّوي كىافى أصحَّهيم حسااب كأسرعىهيٍم جىواابن  خىاًمسهىا : أىنو قىاؿى ذىًلك ;

 فائدة :
 . أفرضكم زيد ( فإنو ضعيف ال يصح عن النيب  .. كأما حديث ) . : قال الشيخ ابن عثيمٌن

كعلى تقدير صحتو فإنو خياطب قوما ؿبصورين كليس خياطب صبيع األمة، كعلى تقدير أنو خياطب صبيع األمة فال يعِب ىذا أف  
 .ـو من اػبطأ إال الرسوؿ عليو الصالة كالسالـزيدان معصـو من اػبطأ كإف كاف أفرض األمة، ألنو ال معص

 قاؿ ) أفرضكم زيد ( . كإَّنا قلت ذلك ألف بعض العلماء قاؿ : إف ما قالو زيد يف الفرائض فإنو جيب اؼبصّب إليو، ألف النيب 
 فاعبواب على ىذا القوؿ من كجوه ثالثة :

 .كم أك النايف لو ىذه مهمة جداأكال : ضعف اغبديث، كىذا مهم، يعِب أف صحة النقل اؼبثبت للح
 .الثانية : على تقدير صحتو فهو خياطب قوما خاصة

 الثالث : على تقدير صحتو كعمومو فإنو ال يستلـز أف يكوف زيد معصوما كإف كاف أفرض األمة ، ألنو ال مصـو إال رسوؿ 
 . هللا 

ما لنا، كىو ضعيف كما سيأيت إف شاء هللا، كالصحيح يف مّباث اعبد كاألخوة ليس ملز  كبناء على ىذا نقوؿ إف مذىب زيد 
 .أف اعبد أب األب دبنزلة األب حيجب صبيع اإلخوة ال يرث معو أحد منهم

 
 ََبُب اَْلَوَصاَيَ 

 الوصااي صبع كصية ىي األمر ابلتربع ابؼباؿ بعد اؼبوت ، أك األمر ابلتصرؼ بعد اؼبوت .
 إهنا تربع يف حاؿ اغبياة .قولو ) بعد اؼبوت ( احَبازان من اؽببة ، ف

 ( رايؿ . ََُمثاؿ تربع دباؿ : أكصيت لفالف بعد مويت بػ) 
 مثاؿ التصرؼ : كصيي على أكالدم الصغار فالف .

ُهَما -َعْن ِاْبِن ُعَمَر  - ٜٛ٘ رِيُد َأْن يُوِصَي ِفيِو قَاَل ) َما َحقُّ ِاْمِرٍئ ُمْسِلٍم َلُو َشْيٌ  يُ  ; َأنَّ َرُسوَل َاَّللَِّ  -َرِضَي َاَّللَُّ َعن ْ
َفٌق َعَلْيِو . ُتُو َمْكُتوبٌَة ِعْنَدُه ( ُمت َّ َلتَ ٌْنِ ِإَّلَّ َوَوِصي َّ  يَِبيُت لَي ْ

---------- 
 ما اغبـز كاالحتياط للمسلم إال أف تكوف كصيتو مكتوبة عنده .(  َما َحقُّ ِاْمِرئٍ ) 
 فإف كصية الكافر جائزة عند أىل العلم . ىذا الوصف خرج ـبرج الغالب فال مفهـو لو ،(  ُمْسِلمٍ ) 
 جاء يف ركاية يف غّب الصحيحْب بلفظ ) لو ماؿ ( . يتناكؿ اؼباؿ كالقرض كالكفارات كالدين .(  َلُو َشْي ٌ ) 
 جاء عند أضبد ) حق على كل مسلم أال يبيت .... ( .(  يَِبيتُ ) 
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َلتَ ٌْنِ )  يب : اؼبقصود بذكر الليلتْب ، أك الثالث : التقريب ، كتقليل اؼبدَّة ترؾ كتب ( عند مسػلم ) يبيت ثالث لياؿ ( قاؿ القرط لَي ْ
كاغبـز اؼببادرة إذل كتبها أكؿ أكقات يبت ليلة إال بعد أف كتب كصيتو ، دل  ا ظبعو ابن عمر ػ رضى هللا عنو ،الوصية . كلذلك لىمَّ 

تمل أف يكوف إَّنا خصَّ الليلتْب ابلذكر فسحة ؼبن حيتاج إذل أف كحي وت الٍب ال أيمنها العاقل ساعة ،اإلمكاف ، إلمكاف بغتة اؼب
 ينظر فيما لو كما عليو ، فيتحقق بذلك ، كيركم فيها ما يوصي بو ، كؼبن يوصي ، إذل غّب ذلك .

 سواء كتبها بنفسو أك كتبها لو غّبه .(  َمْكُتوبَةٌ ) 
ٍعتي رىسيوؿى اَّللًَّ جاء عند مسلم : قىاؿى عىٍبدي اَّللًَّ ٍبني عيمىرى : مىا مى  لىةه ميٍنذي ظبًى  .كىًصيًٍَّب  مقىاؿى ذىًلكى ًإالَّ كىًعٍندً  رٍَّت عىلىىَّ لىيػٍ

 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 
 نستفيد : مشركعية الوصية .

 كالوصية مشركعة ابلكتاب كالسنة كاإلصباع .
 قاؿ تعاذل ) من بعد كصية يوصي هبا أك دين ( .

 إذا حضر أحدكم اؼبوت إف ترؾ خّبان الوصية ( . قاؿ تعاذل ) كتب عليكم
 كحديث الباب .

 كقد أصبع العلماء يف صبيع األمصار كاألعصار على جواز الوصية ] قالو ابن قدامة [ .
 لكن اختلف العلماء ىل ىي كاجبة أـ مستحبة ؟ 

 : أهنا غّب كاجبة إال من عليو حقوؽ للناس . القول األول
 .كىذا قوؿ أكثر العلماء 

بي اٍلوىًصيَّةي إالَّ عىلىى مىٍن عىلىٍيًو دىٍينه ، أىٍك ًعٍندىهي كىًديعىةه ، أىٍك عىلىٍيًو كىاًجبه ييوًصي اًبػبٍي  قال ابن قدامة ريكًج ًمٍنوي ، فىًإفَّ اَّللَّى تػىعىاذلى : كىالى ذبًى
ا اٍلبىاًب اٍلوىًصيَّةي  ًت ، كىطىرًيقيوي يف ىىذى ، فػىتىكيوفي مىٍفريكضىةن عىلىٍيًو ، فىأىمَّا اٍلوىًصيَّةي جًبيٍزءو ًمٍن مىالًًو ، فػىلىٍيسىٍت ًبوىاًجبىةو عىلىى فػىرىضى أىدىاءى اأٍلىمىاانى

 أىحىدو ، يف قػىٍوًؿ اعبٍيٍمهيوًر .
 ٍأًم ، كىغىيػٍريىيٍم .كىًبذىًلكى قىاؿى الشٍَّعيبُّ ، كىالنَّخىًعيُّ ، كىالثػٍَّورًمُّ ، كىمىاًلكه ، كىالشَّاًفًعيُّ ، كىأىٍصحىابي الرَّ 

ٍّبً بػىيًٌنىةو ، كىأىمىانىةه ًبغىٍّبً إٍشهىادو ، إالَّ طىائًفىةن كىقىاؿى اٍبني عىٍبًد اٍلبػىرًٌ : أىصٍبىعيوا عىلىى أىفَّ اٍلوىًصيَّةى غىيػٍري كىاًجبىةو ، إالَّ عىلىى مىٍن عىلىٍيًو حيقيوؽه ًبغى 
بػىتػٍهىا .  شىذٍَّت فىأىٍكجى
لُّوا  كىلىنىا ، أىفَّ أىٍكثػىرى أىٍصحىاًب رىسيوًؿ اَّللًَّ قاؿ ابن قدامة :  قىٍل ًلذىًلكى نىًكّبه ، كىلىٍو كىانىٍت كىاًجبىةن دلٍى خيًي قىٍل عىنػٍهيٍم كىًصيَّةه ، كىدلٍى يػينػٍ دلٍى يػينػٍ

بي يف اغبٍى  بي بػىٍعدى اٍلمىٍوًت كىعىًطيًَّة اأٍلىجىاًنًب .ًبذىًلكى ، كىلىنيًقلى عىنػٍهيٍم نػىٍقالن ظىاًىرنا ، كىأًلىنػَّهىا عىًطيَّةه الى ذبًى  يىاًة ، فىالى ذبًى
تػٍهىا آيىةي  فىأىمَّا اآٍليىةي ، فػىقىاؿى اٍبني عىبَّاسو : نىسىخىهىا قػىٍوليوي سيٍبحىانىوي ) لًلٌرًجىاًؿ نىًصيبه فبَّا تػىرىؾى اٍلوىاًلدىافً  كىاأٍلىقٍػرىبيوفى ( كىقىاؿى اٍبني عيمىرى : نىسىخى

 ّبىاًث .اٍلمً 
 كىًبًو قىاؿى ًعٍكرًمىةي ، كىؾبيىاًىده ، كىمىاًلكه ، كىالشَّاًفًعيُّ .

 أهنا كاجبة . القول الثاين :
 كابن حـز .، كىو قوؿ داكد الظاىرم 

كطلحة بن ، كعطاء ، كأبو ؾبلز ، : كاستدؿ هبذا اغبديث مع ظاىر اآلية على كجوب الوصية كبو قاؿ الزىرم  قال ابن حجر
كاختاره أبو عوانة االسفرايِب كبن جرير ، كداكد ،  آخرين كحكاه البيهقي عن الشافعي يف القدصل كبو قاؿ إسحاؽ مصرؼ يف

 كآخركف . ) الفتح ( .
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 .. ( .ضر أحدكم اؼبوت إف ترؾ خّبان .لقولو تعاذل ) كتب عليكم إذا ح-أ
 قالوا : معُب كتب يعِب فرض .

 .كغبديث الباب -ب
ِيد معُب اغبديث ركاية عند الدارقطِب ) ال كجو الداللة : قال  وا معناه : ليس من حق اؼبسلم أف يبيت ليلتْب إال كقد أكصى ، كي

 حيل ؼبسلم أف يبيت ليلتْب إال ككصيتو مكتوبة عنده ( .
 القوؿ األكؿ .  واألرجح

ضح ذلك كلو ابلكتابة الواضحة : على من عليو دين ، كيف ذمتو حقوؽ كلديو أماانت كعهد ، فإنو جيب أف يو  لكن جتب فقط
ِجلة .  اعبلية ، الٍب ربدد الديوف إف كانت حالة أك م

  دلاذا حث النِب على ادلبادرة لكتابة الوصية ؟ 
 بياانن ؽبا ، كامتثاالن ألمر الشرع ، كاستعدادان للموت .

 ما احلكمة من مشروعيتها ؟ 
يف الدنيا ، كرجاء الثواب كالدرجات العلى يف اآلخرة ، ففي الوصية فألمور جليلة ، كمقاصد شريفة ، ذبمع بْب مصاحل العباد 

يصل اؼبوصي رضبو كأقرابءه الذين ال يرثوف ، كييدخل السعة على احملتاجْب ، كخيفف الكرب على اليتامى كاؼبساكْب . كيف الوصية 
هبذا يتدارؾ ما فاتو من أعماؿ الرب مصلحة للموصي حيث جعل اإلسالـ لو جزءان من مالو يبقى ثوابو عليو بعد كفاتو ، ك 

 كاإلحساف يف حياتو .
 اذكر بعض األمثلة على تطبيق السلف للعمل َبلعلم ؟ 
نىمىا حنىٍني نيصىلًٌى مىعى رىسيوًؿ اَّللًَّ -أ كىًثّبنا كىسيٍبحىافى اَّللًَّ   ًإٍذ قىاؿى رىجيله ًمنى اٍلقىٍوـً اَّللَّي أىٍكبػىري كىًبّبنا كىاغبٍىٍمدي َّللًَّ  عًن اٍبًن عيمىرى قىاؿى ) بػىيػٍ

. قىاؿى «. مىًن اٍلقىاًئلي كىًلمىةى كىذىا كىكىذىا »  بيٍكرىةن كىأىًصيالن. فػىقىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  عىًجٍبتي ؽبىىا » قىاؿى رىجيله ًمنى اٍلقىٍوـً أىانى ايى رىسيوؿى اَّللًَّ
ٍعتي رىسيوؿى اَّللًَّ فيًتحىٍت ؽبىىا أىبٍػوىابي السَّمىاًء ( قىاؿى اٍبني عيمىرى  . ركاه مسلم . فىمىا تػىرىٍكتػيهينَّ ميٍنذي ظبًى  يػىقيوؿي ذىًلكى

ًبيبىةى زىٍكًج النَّيبًٌ  -ب ٍعتي رىسيوؿى اَّللًَّ   عىٍن أيٌـً حى عىةن عىٍشرىةى رىكٍ  يػىقيوؿي ) مىا ًمٍن عىٍبدو ميٍسًلمو ييصىلًٌى َّللًًَّ كيلَّ يػىٍوـو ثًنػٍٍبىٍ  أىنػَّهىا قىالىٍت ظبًى
تنا يف   اعبٍىنًَّة ( ركاه مسلم . اعبٍىنًَّة أىٍك ًإالَّ بيًُبى لىوي بػىٍيته يف  تىطىوُّعنا غىيػٍرى فىرًيضىةو ًإالَّ بػىُبى اَّللَّي لىوي بػىيػٍ

ًبيبىةى فىمىا بىرًٍحتي أيصىلًٌيًهنَّ بػىٍعدي. كىقىاؿى عىٍمرهك مىا بىرًٍحتي أيصىلًٌيًهنَّ بػىٍعدي.   .قىالىٍت أيُـّ حى  كىقىاؿى النػٍُّعمىافي ًمٍثلى ذىًلكى
 قاؿ ) نعم الرجل عبد هللا لو كاف يصلي من الليل ( متفق عليو . عن سادل عن أبيو عن رسوؿ هللا -ج

 قاؿ سادل: )فكاف عبد هللا بعد ذلك ال يناـ من الليل إال قليالن( .
دا ثالاثن كثالثْب، كيكربا أربعان كثالثْب قبل النـو قاؿ علي: ما عليان كفاطمة: )أف يسبحا ثالاثن كثالثْب، كحيم كؼبا علم النيب -د

 قيل: كال ليلة صفْب: قاؿ: كال ليلة صفْب( ركاه مسلم. تركتو منذ ظبعتو من النيب 
 ( . ما حق امرئ مسلم لو شيء يوصي فيو، يبيت ثالث لياؿ، إال ككصيتو مكتوبة عند رأسو ) حديث الباب-ق

ٍعتي رىسيوؿى اَّللًَّ  قىاؿى عىٍبدي اَّللًَّ  لىةه ميٍنذي ظبًى  كىًصيًٍَّب . مقىاؿى ذىًلكى ًإالَّ كىًعٍندً  ٍبني عيمىرى : مىا مىرٍَّت عىلىىَّ لىيػٍ
 ركاه النسائي  .( دينعػػػػػػػو من دخػوؿ اعبنة إال اؼبوتمن قرأ آية الكرسي عقيب كل صالة، دل) كعن أيب أمامة قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا -ك

 القيم: بلغِب عن شيخ اإلسالـ أنو قاؿ: ما تركتها عقب كل صالة إال نسياانن أك حنوه.قاؿ ابن 
 قاؿ البخارم: ما اغتبت أحدان منذ علمت أف الغيبة حراـ.

حتجمت احتجم كأعطى أِب طيبة ديناران فا -ملسو هيلع هللا ىلص  -كقاؿ اإلماـ أضبد: ما كتبت حديثان إال قد عملت بو، حٌب مٌر يب أف النيب 
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 كأعطيت اغبجاـ ديناران.
 اذكر بعض الفوائد العامة من احلديث ؟ 

o . اغبديث دليل على أف الكتابة تكفي إلثبات الوصية كالعمل هبا كال حيتاج إذل إشهاد 
o . العمل ابلعلم 

ٍل ، َوََّل يَرُِثيِن ِإَّلَّ ِابْ َنٌة ِل َواِحَدٌة ، ََي َرُسوَل َاَّللَِّ ! َأاَن ُذو َما -قَاَل ) قُ ْلُت :  َوَعْن َسْعِد ْبِن َأِب َوقَّاٍص  - ٜٜ٘
ُق ِبَشْطرِِه ؟ قَاَل : " ََّل " قُ ْلُت : َأفَأََتَصدَّ  ُق بِثُ ُلَثْي َماِل؟ قَاَل : " ََّل " قُ ْلُت : َأفَأََتَصدَّ ُق بِثُ ُلِثِو ؟ قَاَل : " اَلث ُُّلُث ، َأفَأََتَصدَّ

َفٌق َعَلْيِو .َوالث ُُّلُث َكِثًٌن ، ِإنََّك َأْن تَ  ٌر ِمْن َأْن َتَذرَُىْم َعاَلًة يَ َتَكفَُّفوَن اَلنَّاَس ( ُمت َّ  َذَر َورَثَ َتَك َأْغِنَياَ  َخي ْ
---------- 

 ( ىػ . ٓٓ( أحد العشرة اؼببشرين ابعبنة ، مات ابلعقيق سنة )  سْعِد ْبِن أِب َوقَّاص) 
 مالن :كلفظة كاـبتصران  –رضبو هللا  –كره اؼبصنف ذ اغبديث 

مىا تػىرىل ًمنى  حىجًَّة اٍلوىدىاًع ًمٍن كىجىعو أىٍشفىٍيتي ًمٍنوي عىلىى اٍلمىٍوًت فػىقيٍلتي ايى رىسيوؿى اَّللًَّ بػىلىغىِب يف  رىسيوؿي اَّللًَّ  عن سعد قىاؿى ) عىادىشل 
الى الثػُّليثي » قىاؿى قػيٍلتي أىفىأىتىصىدَّؽي ًبشىٍطرًًه قىاؿى « . الى » قىاؿى  مىارل  يٍ ؽي بًثػيليثى كىاًحدىةه أىفىأىتىصىدَّ  ييًإالَّ ابٍػنىةه لً  اٍلوىجىًع كىأىانى ذيك مىاؿو كىالى يىرًثيًِب 

يػٍره ًمٍن أىٍف تىذىرىىيٍم عىالىةن يػىتىكىفَّفيوفى النَّاسى كى  تى كىالثػُّليثي كىًثّبه ًإنَّكى أىٍف تىذىرى كىرىثػىتىكى أىٍغًنيىاءى خى ًغى هًبىا كىٍجوى اَّللًَّ ًإالَّ أيًجٍرتى لىٍستى تػيٍنًفقي نػىفىقىةن تػىبػٍ
تىًغى بًًو » قىاؿى  قىاؿى قػيٍلتي ايى رىسيوؿى اَّللًَّ أيخىلَّفي بػىٍعدى أىٍصحىايب « . اٍمرىأىًتكى  هًبىا حىٌبَّ اللٍُّقمىةي ذبىٍعىليهىا يًف  ًإنَّكى لىٍن زبيىلَّفى فػىتػىٍعمىلى عىمىالن تػىبػٍ

ـه كىييضىرَّ ًبكى آخىريكفى اللَّهيمَّ أىٍمًض ألىصٍ  كىٍجوى اَّللًَّ ًإالَّ اٍزدىٍدتى  ًىٍجرىتػىهيٍم كىالى  حىايب بًًو دىرىجىةن كىرًفٍػعىةن كىلىعىلَّكى زبيىلَّفي حىٌبَّ يػينػٍفىعى ًبكى أىقٍػوىا
ى دبىكَّة ( متفق عليو .  قىاؿى رىثىى لىوي رىسيوؿي اَّللًَّ « . تػىريدَّىيٍم عىلىى أىٍعقىاهًبًٍم لىًكًن اٍلبىاًئسي سىٍعدي ٍبني خىٍولىةى   ًمٍن أىٍف تػيويّفًٌ

يػىعيوديشل ( أم : يزكركشل ، كيف ركاية للبخارم ) من كجع  ( كيف اغبديث ) جاءشل رسوؿي هللًا ) ََي َرُسوَل َاَّللَِّ ! َأاَن ُذو َماٍل 
 أشفيتي منو على اؼبوت ( أم : قاربت اؼبوت من أجل شدتو .

ِة الَودَ )  العاـ العاشر للهجرة ، كظبيت بذلك ألف النيب ( كيف الركاية األخرل ) كأان دبكة ( كحجة الوداع كانت يف  اعِ َعاَم َحجَّ
  ) كدع الناس فيها ، قاؿ يف الفتح : كاتفق أصحاب الزىرم على أف ذلك يف حجة الوداع إال ابن عيينة فقاؿ ) يف فتح مكة

 ظ على أنو كًىم فيو .أخرجو الَبمذم كغّبه من طريقو ، كاتفق اغبفا
 ( أم عندم ماؿ كثّب . َوَأاَن ُذو مالٍ ) 
أم ليس رل كارث إال ىذه البنت ، قاؿ النوكم : معناه ال يرثِب من الولد أك من خواص الورثة ، أك من (  َوَّل يَرُِثين إَّل ابْ َنٌة ِل) 

 النساء ، كإال فقد كاف لسعد عصبات ، ألنو من بِب زىرة ككانوا كثّبان .
ُق بِثُ ُلَثْي َماِل )   أم اثنْب من ثالثة ، كاؼبراد الوصية ، ففي الركاية األخرل ) أكصي دبارل كلو ( .(  أفأََتَصدَّ
 أم : ال ينبغي لك أف تتصدؽ بثلثي مالك .(  قَاَل : َّل) 
ْطرُ )   ( أم : يف النصف . قُ ْلُت : فالشَّ
 أتصدؽ ابلثلث .( أم :  قُ ْلُت : فالث ُُّلُث ََي َرُسوَل هللِا ؟) 
 ( كيف ركاية عند البخارم ) قاؿ : الثلث اي سعد ، كالثلث كثّب ( . قال : الث ُُّلُث والث ُُّلُث َكثًنٌ ) 
 ( أم : تَبؾ .  إنََّك إْن َتَذرْ ) 
 ( أم : فقراء . َعاَلةً ) 
سألوف الصدقة من أكف الناس ، أك ( أم يسألوف الناس أبكًفهم ، قاؿ القرطيب ) يتكففوف الناس ( ي يتكفَُّفوَن النَّاسَ ) 
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 يسألوهنم أبكفهم .
الذم كقع ، فإف سعدان عمر زمنان طويالن، حٌب ذكر العلماء أنو خٌلف سبعة عشر ذكران كاثنٍب عشرة بنتان، كيف ركاية ) كعسى هللا أف 

، ككانوا يكرىوف اإلقامة يف  يرفعك ( أم : يطيل عمرؾ ، ككذلك اتفق ، فإنو عاش بعد ذلك أزيد من أربعْب سنة ، مات دبكة
 األرض الٍب ىاجركا منها كتركوىا هلل مع حبهم ؽبا .

 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 
 ربرصل الوصية أبكثر من الثلث لغّب الوارث .نستفيد : 

 كربـر الوصية يف حالتْب :
 : أبكثر من الثلث لغّب كارث . احلال األوىل

 غبديث الباب  .
 لزايدة على الثلث ألمرين :كإَّنا مينع اؼبوصي من ا

 دل أيذف لسعد إال ابلثلث ، فدؿ على أف الثلث ىو النهاية كما زاد فهو فبنوع منو . أف النيب  -أ
 أف ما زاد على الثلث داخل يف اؼبضارة الٍب قاؿ هللا فيها ) من بعد كصية يوصى أك دين غّب مضار ( . -ب

 : لوارث بشيء . احلال الثانية
 إف هللا أعطى كل ذم حق حقو ، فال كصية لوارث ( ركاه أبو داكد.)   لقولو  
 ما حكم الوصية للفقًن وورثتو حباجة ؟ 

 مكركىة .
 ألف ىذا يضر ابلورثة .

 لسعد ) ... إنك أف تذر كرثتك أغنياء خّب من أف تذرىم عالة يتكففوف الناس ( . لقولو 
 ية اػبمسة :: كالوصية ذبرم فيها األحكاـ التكليف قال العلما 

 : كقد تقدـ ذلك .َترم  -أ
 : كقد تقدـ ذلك .وتكره -ب
 ؼبن ترؾ خّبان كىو اؼباؿ الكثّب . وتستحب :-ج

 لقولو تعاذل ) كتب عليكم إف حضر أحدكم اؼبوت ..... ( .
لواضحة اعبلية على من عليو دين ، كيف ذمتو حقوؽ كلديو أماانت كعهد ، فإنو جيب أف يوضح ذلك كلو ابلكتابة ا جتب :ك -د

ِجلة .  ، الٍب ربدد الديوف إف كانت حالة أك م
 ء .: بكل مالو ، ؼبن ال كارث لو ، كىذا مذىب صبهور العلما وجتوز-ه
 ما األفضل يف مقدار الوصية ؟ 
 األفضل الوصية أبقل من الثلث، كإف كاف الثلث جائزان . 
 ) الثلث كالثلث كثّب ( . لقولو  

 أف يوصي ابػبمس أك الربع ، كإف أكصى ابلثلث جاز .قاؿ العلماء : األفضل 
 ) الثلث كالثلث كثّب ( مع إخباره إايه بكثرة مالو كقلة عيالو . لسعد لقولو 

 ) أرضى ما رضيو هللا لنفسو ( . يعِب اػبمس .كقاؿ أبو بكر -ب
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 بن أيب طالب، كىو ظاىر قوؿ السلف .: فاألفضل للغِب الوصية ابػبمس، كحنو ىذا يركل عن أيب بكر، كعلي  قال ابن قدامة
، ككوهنم يوصوف ابلثلث خالؼ األكذل قال الشيخ بن عثيمٌن ، ، كإف كاف ىو جائزان رضبو هللا : كؽبذا نعرؼ أف عمل الناس اليـو

 لكن األفضل أف يكوف أدسل من الثلث ، إما الربع ، كإما اػبمس .
 قاؿ: الثلث كالثلث كثّب ( .  الربع، فإف الرسوؿ كقد قاؿ ابن عباس ) لو أف الناس غضوا من الثلث إذل

 ماذا نستفيد من قولو ) إنك أن تذر ورثتك أغنيا  .... ( ؟ 
 نستفيد جواز الوصية بكل اؼباؿ ؼبن ال كارث لو .

 ) إنك أف تذر كرثتك أغنياء ... ( . لقولو 
 كقد صح ذلك عن بعض الصحابة كابن مسعود .-ب

 ة دبا ىو أكثر من الثلث ىو حق اؼبخلوؽ كىم الورثة ، فإذا دل يوجد منهم أحد جازت .كألف علة اؼبنع من الوصي
 كىذا اختيار صبع من احملققْب كابن القيم .

  احلكمة من منع الوصية للوارث .ما 
أيخذ  ( إذل اغبكمة من منع الوصية للوارث ، كىي : أنو فال كصية لوارث) إف هللا قد أعطى كل ذم حق حقو  قولو أشار 

 بذلك أكثر من اغبق الذم جعلو هللا لو يف اؼبّباث ، فكاف يف الوصية للوارث زايدة على ما شرعو هللا.
، ورثة سيكوف على حساب سائر الورثة، حاصلها : أف ىذا التفضيل لبعض الضبو هللا يف "اؼبغِب" حكمة أخرلكذكر ابن قدامة ر 

 هم .فبا قد يكوف سببان إليقاع العداكة كاغبسد بين
رضبو هللا : منع اإلسالـ الوصية للوارث ألنو من تعدم حدكد هللا عز كجل ، فإف هللا عز كجل حدد  وقال الشيخ دمحم بن عثيمٌن

اًلًدينى ًفيهىا )تًٍلكى حيديكدي اَّللًَّ كىمىٍن ييًطٍع اَّللَّى كىرىسيولىوي ييٍدًخٍلوي جىنَّاتو ذبىٍرًم ًمٍن ربىًٍتهىا  فرائض كاؼبواريث حبدكد قاؿ فيها ال اأٍلىنٍػهىاري خى
ا ًفيهىا كىلى  رنا خىاًلدن  وي عىذىابه ميًهْب ( .كىذىًلكى اٍلفىٍوزي اٍلعىًظيمي * كىمىٍن يػىٍعًص اَّللَّى كىرىسيولىوي كىيػىتػىعىدَّ حيديكدىهي ييٍدًخٍلوي انى

  ث ؟احلكمة من منع الوصية ِبكثر من الثلث لغًن الوار ما 
ِاؿ الناس ، كأف ىذا يف اغبديث  أشار الرسوؿ  إذل اغبكمة من ىذا اؼبنع ، كىي أف يَبؾ اؼباؿ للورثة ، فال حيتاجوف معو لس

 خّب لو من أف يوصي مث يَبؾ كرثتو فقراء .
بذلك : ربقيق العدؿ بْب الوصية كبْب حق الورثة يف اؼباؿ ، كإذا كاف اؼبوصي يريد ابلوصية الثواب ، فإف تركو  فأراد الرسوؿ 

 ورثتو الفقراء احملتاجْب إليو أكثر ثواابن ، فإف إعطاء القريب الفقّب أفضل من إعطاء من ليس قريبان .اؼباؿ ل
 كؽبذا يستحب ؼبن كاف كرثتو فقراء ، ككاف مالو قليالن حبيث ال يغِب الورثة ، يستحب لو أف ال يوصي ، كيَبؾ اؼباؿ لورثتو .

ذكره ابن قدامو  أف يوصي : إنك لن تدع طائالن إَّنا تركت شيئان يسّبان ، فدعو لورثتك( ،قاؿ علي بن أيب طالب هنع هللا يضر لرجل أراد 
علل اؼبنع من  رضبو هللا يف ) اؼبغِب ( مث قاؿ : مٌب كاف اؼبَبكؾ ال يفضل عن غُب الورثة ، فال تستحب الوصية ، ألف النيب 

 . أف تَبؾ كرثتك أغنياء خّب من أف تدعهم عالة :الوصية بقولو 
كألف إعطاء القريب احملتاج خّب من إعطاء األجنيب ، فمٌب دل يبلغ اؼبّباث غناىم ، كاف تركو ؽبم كعطيتهم إايه ، فيكوف ذلك  

 أفضل من الوصية بو لغّبىم .  ) اؼبغِب ( .
 ىل جيب تنفيذ وصية ادليت ؟ 

 .كط صحتها ال جيوز ، كمرتكب ذلك آمث جيب تنفيذ كصية اؼبيت ، كعدـ تنفيذىا أك تغيّب حكمها ، مع توفر شر نعم ، 
عىوي فىًإَّنَّىا ًإشٍبيوي عىلىى الًَّذينى يػيبىدًٌليونىوي ًإفَّ اَّللَّى ظبىً    يعه عىًليمه ( .لقوؿ هللا تعاذل : ) فىمىٍن بىدَّلىوي بػىٍعدى مىا ظبًى
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 فبا أكصى بو اؼبوصي ، فقد اختلف أىل العلم يف جوازه .  لكن إن كان تغيًنىا ألفضل
 قاؿ الشيخ ابن عثيمْب رضبو هللا :

 تغيّب الوصية ؼبا ىو أفضل فيو خالؼ بْب أىل العلم :
 : إنو ال جيوز . فمنهم من قال 
 كدل يستثن إال ما كقع يف إمث فيبقى األمر على ما ىو عليو ال يغّب . دلو بعد ما ظبعو ( لعمـو قولو تعاذل  ) فمن ب 

 ذل ما ىو أفضل .بل جيوز تغيّبىا إ:  ومنهم من قال
ألف الغرض من الوصية التقرب إذل هللا عز كجل ، كنفع اؼبوصى لو ، فكل ما كاف أقرب إذل هللا ، كأنفع للموصى لو ، كاف أكذل  

أيضان ، كاؼبوصي بشر قد خيفى عليو ما ىو األفضل ، كقد يكوف األفضل يف كقت ما غّب األفضل يف كقت آخر ، كألف النيب 
  أجاز ربويل النذر إذل ما ىو أفضل مع كجوب الوفاء بو ...ملسو هيلع هللا ىلص

كالذم أرل يف ىذه اؼبسألة : أنو إذا كانت الوصية ؼبعْب ، فإنو ال جيوز تغيّبىا ، كما لو كانت الوصية لزيد فقط ، أك كقف كقفان 
 على زيد ، فإنو ال جيوز أف تيغّب ، لتعلق حق الغّب اؼبعْب هبا . 

 فال حرج أف يصرفها ؼبا ىو أفضل " انتهى . -كما لو كانت ؼبساجد ، أك لفقراء   -لغّب معْب أما إذا كانت 
َها-َوَعْن َعاِئَشَة  - ٜٓٙ ي اُفْ ُتِلَتْت نَ ْفُسَها َوَلَْ ُتوِص ،  ) َأنَّ رَُجًَل أََتى اَلنَِّبَّ  -َرِضَي َاَّللَُّ َعن ْ قَاَل: ََي َرُسوَل َاَّللَِّ ! ِإنَّ ُأمِّ

قْ َوَأظُ  َقْت ، َأفَ َلَها َأْجٌر ِإْن َتَصدَّ َها َلْو َتَكلََّمْت َتَصدَّ َها ؟ قَاَل : " نَ َعْم (ن ُّ َفٌق َعَلْيِو ، َواللَّْفُظ ِلُمْسِلٍم . ُت َعن ْ  ُمت َّ
---------- 

 .ىو سعد بن عبادة (  ) َأنَّ رَُجَلً أََتى اَلنَِّبَّ 
ي (   . كىي : عمرة بنت سعد بن عمر ) ِإنَّ ُأمِّ

 أم : ماتت فجأة ، كأيخذٍت نفسيها فٍلتة .) اُفْ ُتِلَتْت نَ ْفُسَها ( 
 تقدـ يف ركاية النسائي سبب ذلك ، كأف ال ماؿ ؽبا .) َوََلْ ُتوِص ( 

َها َلْو َتَكلََّمْت (   أم : لو اتسع كقت مرضها ، كدل يفجأىا اؼبوت .) َوَأظُن ُّ
َقْت (  )   أم : أكصت ابلصدقػػػةَتَصدَّ
َها ؟أَ  ) ْقُت َعن ْ  كيف ركاية النسائي ) ىل ينفعها أف أتصدؽ عنها ؟ ( .(  فَ َلَها َأْجٌر ِإْن َتَصدَّ

 يف ركاية النسائي ) فتصدؽ عنها ( . نَ َعْم ( ) قَاَل : 
 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 

 استحباب الصدقة عن اؼبيت ، كأف ذلك ينفعو . نستفيد
 كمن األدلة :
 ركاه النسائي .(أىتىصىدَّؽى عىٍنوي قىاؿى نػىعىم ًإفَّ أىيب مىاتى كىتػىرىؾى مىاال كىدلٍى ييوًص فػىهىٍل ييكىفًٌري عىٍنوي أىفٍ  قىاؿى لًلنَّيب ًٌ  فَّ رىجيالن أ) عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى 

ٍعًد اٍبًن عيبىادىةى ) قىةً قىاؿى قػيٍلتي ايى رىسيوؿى اَّللًَّ ًإفَّ أيمًٌي مىاتىٍت أىفىأىتىصىدَّؽي كعىٍن سى ( أىٍفضىلي قىاؿى سىٍقيي اٍلمىاءً  عىنػٍهىا قىاؿى نػىعىٍم قػيٍلتي فىأىمُّ الصَّدى
 ي .ركاه النسائ

يىٍت كىأىانى تػيويفًٌيىٍت أيمُّوي كىىيوى غىاًئبه عىنػٍهىا فػىقىاؿى ايى رىسيوؿى اَّللًَّ ًإفَّ أيمًٌي تػيويفًٌ  كعن اٍبني عىبَّاسو رىًضي اَّللَّ عىٍنهمىا ) أىفَّ سىعدى ٍبنى عيبىادىةى 
ًمٍخرىاؼى ) اسم لبستانو ظبي بذلك لكثرة غىاًئبه عىنػٍهىا أىيػىنػٍفىعيهىا شىٍيءه ًإٍف تىصىدٍَّقتي ًبًو عىنػٍهىا قىاؿى نػىعىٍم قىاؿى فىًإشٌلً أيٍشًهديؾى أىفَّ حىاًئًطيى الٍ 

قىة ه عىلىيػٍهىا ( ركاه البخارم .  شبره ( صىدى
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قىة عىٍن اٍلمىيًٌت تػىنػٍفىع اٍلمىيًٌت كىييصىلًًٌو ثػىوىاهبىا ، كىىيوى كىذىًلكى إبًًصٍبىاًع كىيف  :عن حديث الباب  قال النووي ا اغبٍىًديث : أىفَّ الصَّدى ىىذى
ا أىصٍبىعيوا عىلىى كيصيوؿ الدُّعىاء كىقىضىاء الدًٌين اًبلنُّصيوًص اٍلوىارًدىة يف اعبٍىًميع .  اٍلعيلىمىاء ، كىكىذى

 رضبو هللا : الصدقة عن اؼبوتى كحنوىا تصل إليهم ابتفاؽ اؼبسلمْب . يميةوقال شيخ اْلسَلم ابن ت
 كىذا ؾبمع عليو .، : الدعاء كاالستغفار لو ومما يصل للميت 

سبقوان ابإلدياف ، كال ذبعل يف قلوبنا غالن  لقوؿ هللا تعاذل : ) كالذين جاؤكا من بعدىم يقولوف : ربنا اغفر لنا كإلخواننا الذين 
 آمنوا ، ربنا إنك رؤكؼ رحيم (.للذين 

 ) إذا صليتم على اؼبيت فأخلصوا لو الدعاء ( .: ... كقوؿ الرسوؿ   
 أك كلد صاحل يدعو لو ( ركاه مسلم .) إذا مات اإلنساف انقطع عملو إال من ثالث ......... كقوؿ الرسوؿ  

 ) اللهم اغفر غبينا كميتنا ( . من دعاء رسوؿ هللا  كحيًفظى 
  .زاؿ السلف كاػبلف يدعوف لألموات كيسألوف ؽبم الرضبة كالغفراف دكف إنكار من أحدكال 
 ىل ينتفع ادليت مبا يهدى من قَرب ، كصَلة ، وقرا ة قرآن وغًنىا ؟ 

 اختلف العلماء يف ىذه اؼبسألة على قولْب :
 : أنو ال يصل للميت شيء إال ما كرد بو النص . القول األول

 كىحنىٍومهىا فىمىٍذىىب الشَّاًفًعٌي كىاعبٍيٍمهيور أىنػَّهىا ال تػىٍلحىق اٍلمىيًٌت . ا ًقرىاءىة اٍلقيٍرآف كىجىٍعل ثػىوىاهبىا لًٍلمىيًًٌت كىالصَّالة عىٍنوي قاؿ النوكم : كىأىمَّ 
غّبه، كذلك ال حيصل من كىأىٍف لىٍيسى ًلإلٍنسىاًف ًإال مىا سىعىى ( أم : كما ال حيمل عليو كزر قاؿ ابن كثّب يف تفسّب قولو تعاذل ) 

األجر إال ما كسب ىو لنفسو ، كمن كىذه اآلية الكردية استنبط الشافعي رضبو هللا، كمن اتبعو أف القراءة ال يصل إىداء ثواهبا إذل 
 اؼبوتى ، ألنو ليس من عملهم كال كسبهم .

  إدياء .أمتو كال حثهم عليو، كال أرشدىم إليو بنص كال كؽبذا دل يندب إليو رسوؿ هللا 
 كدل ينقل ذلك عن أحد من الصحابة، مهنع هللا يضر ، كلو كاف خّبان لسبقوان إليو .

كابب القرابت يقتصر فيو على النصوص ، كال يتصرؼ فيو أبنواع األقيسة كاآلراء ، فأما الدعاء كالصدقة فذاؾ ؾبمع على 
 ) تفسّب ابن كثّب ( . .كصوؽبما، كمنصوص من الشارع عليهما

أما قراءة القرآف فقد اختلف العلماء يف كصوؿ ثواهبا إذل اؼبيت على قولْب ألىل العلم، ابن ابز رضبو هللا ، كقاؿ :  كرجحو
، كدل يفعلها دل يفعلها ألمواتو من اؼبسلمْب ، كبناتو الاليت مًب يف حياتو  كاألرجح أهنا ال تصل لعدـ الدليل ، ألف الرسوؿ 

ِمن أف يَبؾ ذلك كال يقرأ للموتى كال لألحياء كال يصلي ؽبم، كىكذا التطوع الصحابة مهنع هللا يضر كأرض اىم فيما علمنا، فاألكذل للم
، رسولو ملسو هيلع هللا ىلص شرعيتوابلصـو عنهم. ألف ذلك كلو ال دليل عليو، كاألصل يف العبادات التوقيف إال ما ثبت عن هللا سبحانو أك عن 

 )الفتاكل( ت إبصباع اؼبسلمْب، كىكذا الدعاء ينفع اغبي كاؼبيت إبصباع اؼبسلمْب .أما الصدقة فتنفع اغبي كاؼبي
 : أنو يصل للميت كل ما يهدل لو . القول الثاين

 كىذا اؼبذىب ، كرجحو ابن عثيمْب .
 اذكر بعض الفوائد العامة من احلديث ؟ 

o . أف ترؾ الوصية جائز 
o  ما كاف عليو الصحابة من استشارة النيب ور الدين .يف أم 
o . أف بر الوالدين بعد موهتما يكوف ابلدعاء كالصدقة 
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ْعُت َرُسوَل َاَّللَِّ  َوَعْن َأِب ُأَماَمَة اَْلَباِىِليِّ  - ٜٔٙ يَ ُقوُل ) ِإنَّ َاَّللََّ َقْد َأْعَطى ُكلَّ ِذي َحقٍّ َحقَُّو ، َفََل َوِصيََّة ِلَواِرٍث (  مسَِ
ِْمِذيُّ ، َوقَ وَّاُه ِاْبُن ُخَزدْيََة ، َواْبُن َاجْلَاُروِد .َرَواُه َأْْحَُد ، َواأْلَْرب َ  َنُو َأْْحَُد َواَلرتِّ  َعُة  ِإَّلَّ النََّساِئيَّ ، َوَحسَّ

ارَُقْطيِنُّ ِمْن َحِديِث ِاْبِن َعبَّاٍس  - ٕٜٙ  ُة ( َوِإْسَناُدُه َحَسٌن .، َوزَاَد يف آِخرِِه ) ِإَّلَّ َأْن َيَشاَ  اَْلَورَثَ رضي هللا عنهماَوَرَواُه اَلدَّ
---------- 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 حديث أيب أمامة سنده حسن من أجل إظباعيل بن عياش فركايتو عن أىل بلده مفبولة .

 كحديث ابن عباس سنده ضعيف ، عطاء اػبرساشل دل يدرؾ ابن عباس .
 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 

 دـ ىذا .وارث ، كقد تقالوصية للنستفيد : ربرصل 
 ما احلكمة من منع الوصية للوارث ؟ 

أشار اغبديث إذل اغبكمة من منع الوصية للوارث ، كىي : أنو أيخذ بذلك أكثر من اغبق الذم جعلو هللا لو يف اؼبّباث ، فكاف 
 يف الوصية للوارث زايدة على ما شرعو هللا.

اصلها : أف ىذا التفضيل لبعض الورثة سيكوف على حساب ( حكمة أخرل ، حّٔٗ/ٖكذكر ابن قدامة رضبو هللا يف "اؼبغِب" )
 سائر الورثة ، فبا قد يكوف سببان إليقاع العداكة كاغبسد بينهم .

رضبو هللا : منع اإلسالـ الوصية للوارث ألنو من تعدم حدكد هللا عز كجل ، فإف هللا عز كجل حدد  وقال الشيخ دمحم بن عثيمٌن
ًدينى ًفيهىا فيها : )تًٍلكى حيديكدي اَّللًَّ كىمىٍن ييًطٍع اَّللَّى كىرىسيولىوي ييٍدًخٍلوي جىنَّاتو ذبىٍرًم ًمٍن ربىًٍتهىا اأٍلىنٍػهىاري خىالً الفرائض كاؼبواريث حبدكد قاؿ 

ا فً  رنا خىاًلدن  يهىا كىلىوي عىذىابه ميًهْب ( .كىذىًلكى اٍلفىٍوزي اٍلعىًظيمي * كىمىٍن يػىٍعًص اَّللَّى كىرىسيولىوي كىيػىتػىعىدَّ حيديكدىهي ييٍدًخٍلوي انى
 مىت جيوز ذلك ؟ 

 ، كىذا قوؿ صبهور العلماء .جيوز ذلك برضاء بقية الورثة 
زىا سائر الورثة ، دل تصح ، بغّب خالؼ بْب العلماء . قاؿ ابن اؼبنذر ، كابن  قال ابن قدامة : إذا كصى لوارثو بوصية ، فلم جيي

 بذلك فركل أبو أمامة قاؿ : ظبعت رسوؿ هللا  جاءت األخبار عن رسوؿ هللا عبد الرب : أصبع أىل العلم على ىذا . ك 
 (اؼبغِب)اعبمهور من العلماء .  ( كإف أجازىا ، جازت ، يف قوؿ ى كل ذم حق حقو ، فال كصية لوارثإف هللا قد أعطيقوؿ )

ٍنسىافى إذىا كىصَّى لًوىارًثً  وقال رْحو هللا ٍزىىا سىائًري اٍلوىرىثىًة ، دلٍى تىًصحَّ : كىصبيٍلىةي ذىًلكى أىفَّ اإٍلً ؼو بػىٍْبى اٍلعيلىمىاءً . ًو ًبوىًصيَّةو ، فػىلىٍم جيًي  . ًبغىٍّبً ًخالى
ا  . قىاؿى اٍبني اٍلميٍنًذًر ، كىاٍبني عىٍبًد اٍلبػىرًٌ : أىصٍبىعى أىٍىلي اٍلًعٍلًم عىلىى ىىذى

 ؼ. ًبذىًلكى  كىجىاءىٍت اأٍلىٍخبىاري عىٍن رىسيوًؿ اَّللًَّ 
ٍعت رىسيوؿى اَّللًَّ   . يػىقيوؿي ) إفَّ اَّللَّى قىٍد أىٍعطىى كيلَّ ًذم حىقٌو حىقَّوي ، فىالى كىًصيَّةى لىوىاًرثو ( رىكىاهي أىبيو دىاكيد فػىرىكىل أىبيو أيمىامىةى ، قىاؿى ظبًى

يف اٍلعىٍدًؿ مىنىعى ًمٍن عىًطيًَّة بػىٍعًض كىلىًدًه ، كىتػىٍفًضيًل بػىٍعضً  كىأًلىفَّ النَّيبَّ  حًَّة ، كىقػيوًَّة اٍلًمٍلًك ، كىًإٍمكىاًف تىالى ًهٍم عىلىى بػىٍعضو يف حىاًؿ الصًٌ
نػىهي  نػىهيٍم إبًًٍعطىاًء الًَّذم دلٍى يػيٍعًطًو ًفيمىا بػىٍعدى ذىًلكى ، ًلمىا ًفيًو ًمٍن إيقىاًع اٍلعىدىاكىًة كىاغبٍىسىًد بػىيػٍ ًو ، كىضىٍعًف ٍم ، فىًفي حىاًؿ مىٍوتًًو أىٍك مىرىضً بػىيػٍ

نػىهيٍم ، أىٍكذلى كىأىٍحرىل يًف اٍلعىٍدًؿ بػىيػٍ  . ًمٍلًكًو ، كىتػىعىلًُّق اغبٍيقيوًؽ بًًو ، كىتػىعىذًُّر تىالى
 . كىًإٍف أىجىازىىىا ، جىازىٍت ، يف قػىٍوًؿ اعبٍيٍمهيوًر ًمٍن اٍلعيلىمىاءً 

ًطلىةه ، كىًإٍف  ابًنىا : اٍلوىًصيَّةي ابى أىةن كىقىاؿى بػىٍعضي أىٍصحى تىدى ائًري اٍلوىرىثىًة ، إالَّ أىٍف يػيٍعطيوهي عىًطيَّةن ميبػٍ  . أىجىازىىىا سى
بىلو : نػٍ ا ًمٍن ظىاًىًر قػىٍوًؿ أىضٍبىدى ، يًف رًكىايىًة حى  . ( الى كىًصيَّةى ًلوىاًرثو  ) أىٍخذن
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ا قػىٍوؿي اٍلميزىشلٌ ، كىأىٍىًل الظَّاًىرً   . كىىىذى
 . " : " الى كىًصيَّةى ًلوىاًرثو  كىاٍحتىجُّوا ًبظىاًىًر قػىٍوًؿ النَّيبًٌ كىىيوى قػىٍوؿه لًلشَّاًفًعيًٌ ، 

، رى ًمٍن أىٍىًلًو يف ؿبىىلًٌوً ; أًلىنَّوي تىصىرُّؼه صىدى قػىٍوؿي صبيٍهيوًر اٍلعيلىمىاءً  ، أىفَّ اٍلوىًصيَّةى صىًحيحىةه يف نػىٍفًسهىا ، كىىيوى ٍذىىًب أىضٍبىدى كىالشَّاًفًعيًٌ كىظىاًىري مى 
يزى اٍلوىرىثى   )اؼبغِب( ةي .   فىصىحَّ ، كىمىا لىٍو كىصَّى أًلىٍجنىيبٌو ، كىاػبٍىبػىري قىٍد ريًكمى ًفيًو : إالَّ أىٍف جيًي

كجاء يف ) فتاكل اللجنة الدائمة ( الوصية ال ذبوز أبكثر من الثلث ، كال تصح لوارث ، إال أف يشاء الورثة اؼبرشدكف بنصيبهم ; 
 . قد أعطى كل ذم حق حقو ، فال كصية لوارث ( )إف هللا لقولو 

 مىت يعتب رضا الورثة ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه اؼبسألة على قولْب :

 : أف الوقت اؼبعترب إلجازة الورثة ىو ما كاف بعد موت اؼبوصي ، كأما ما كاف قبلو فغّب معترب . القول األول
 ، كاغبنابلة .كهبذا قاؿ اعبمهور ، كىم اغبنفية ، كالشافعية 

 قالوا : أف حق الورثة يف اؼباؿ ال يثبت إال بعد موت اؼبوصي 
 أف الوقت اؼبعترب ىو ما كاف بعد موت اؼبوصي ، أك ما كاف يف مرض موتو . القول الثاين :

 كىذا مذىب اؼبالكية ، كاختاره ابن تيمية .
 م قد تعلق دبالو يف ىذه اغباؿ ، خبالؼ حاؿ الصحة .قالوا : إف اإلجازة تصح من الورثة يف حاؿ مرض اؼبوصي ، ألف حقه

 وقول اجلمهور أحوط .
 اذكر بعض الفوائد العامة من احلديث ؟ 
o . ربرصل الوصية لوارث كما تقدـ 
o . جواز الوصية لغّب الوارث 
o . أف ربرصل الوصية للوارث إَّنا ىو غبفظ حقوؽ الورثة 
o ف أجاز بعضهم دكف بعض نفذت اإلجازة يف نصيبو فقط دكف نصيب الثاشل .، فإازة صبيع الورثة حٌب تنفذ الوصيةالبد من إج 

َق َعَلْيُكْم بِثُ ُلِث َأْمَواِلُكْم ِعْنَد َوفَاِتُكْم ; ِزََيَدًة يف   قَاَل : قَاَل اَلنَِّبُّ  َوَعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل  - ٖٜٙ ) ِإنَّ َاَّللََّ َتَصدَّ
ارَ   ُقْطيِنُّ .َحَسَناِتُكْم ( َرَواُه اَلدَّ

ْرَداِ  . - ٜٗٙ  َوَأْخَرَجُو َأْْحَُد ، َواْلبَ زَّاُر ِمْن َحِديِث َأِب اَلدَّ
 َواْبُن َماَجْو : ِمْن َحِديِث َأِب ُىَريْ َرَة . - ٜ٘ٙ

 وَُكلَُّها َضِعيَفٌة ، َلِكْن َقْد يَ ْقَوى بَ ْعُضَها بِبَ ْعٍض . َوَاَّللَُّ َأْعَلُم .
---------- 

 الباب ؟ ما صحة حديث 
 ىذه األحاديث كلها ضعيفة ال تصح .

 لكن كما قاؿ اغبافظ ابجتماعها قد تتقول .
 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 

 نستفيد : استحباب الوصية ، لكن تقدـ أف ذلك ؼبن ترؾ خّبان كثّبان .
يػٍرن  قال ابن قدامة  ا .: كىتيٍستىحىبُّ اٍلوىًصيَّةي جًبيٍزءو ًمٍن اٍلمىاًؿ ًلمىٍن تػىرىؾى خى
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رنا اٍلوىًصيَّةي (  يػٍ  أًلىفَّ اَّللَّى تػىعىاذلى قىاؿى ) كيًتبى عىلىٍيكيٍم إذىا حىضىرى أىحىدىكيٍم اٍلمىٍوتي إٍف تػىرىؾى خى
 فػىنيًسخى اٍلويجيوبي ، كىبىًقيى ااًلٍسًتٍحبىابي يف حىقًٌ مىٍن الى يىًرثي كىقىٍد رىكىل اٍبني عيمىرى .

ـى ، جىعىٍلت لىكى نىًصيبنا ًمٍن مىاًلًك ًحْبى أىخىٍذت ًبكىٍظًمك ، أًليطىهًٌرؾى كىأيزىكًٌيىكى ( . قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ    )ايى اٍبنى آدى
 مهيىا اٍبني مىاجىٍو .) إفَّ اَّللَّى تىصىدَّؽى عىلىٍيكيٍم ًعٍندى كىفىاًتكيٍم بًثػيليًث أىٍموىاًلكيٍم ( رىكىا كىعىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى ، قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ 

 أىٍعطىاىىا كىىيوى صىًحيحه .كىقىاؿى الشٍَّعيبُّ : مىٍن أىٍكصىى ًبوىًصيَّةو ، فػىلىٍم جيىيٍر ، كىدلٍى حيىيفَّ ، كىافى لىوي ًمٍن اأٍلىٍجًر ًمٍثلي مىا لىٍو 
يػٍرنا  )ٍف ييوًصيى ; أًلىفَّ اَّللَّى قىاؿى يف اٍلوىًصيًَّة كىأىمَّا اٍلفىًقّبي الًَّذم لىوي كىرىثىةه ؿبيٍتىاجيوفى ، فىالى ييٍستىحىبُّ لىوي أى   ( .إٍف تػىرىؾى خى

يػٍره ًمٍن أىٍف تىدىعىهيٍم عىالىةن يػىتىكىفَّفيوفى النَّاسى ) ًلسىٍعدو   كىقىاؿى النَّيبُّ   ( .إنَّك أىٍف تىدىعى كىرىثػىتىك أىٍغًنيىاءى ، خى
ٍأ بًنػىٍفًسك ، مثيَّ دبى  )كىقىاؿى   ( .ٍن تػىعيوؿي اٍبدى

ٍعوي لًوىرىثىًتكى .  ) اؼب كىقىاؿى عىًليّّ  ئنا يىًسّبنا ، فىدى يػٍ  غِب ( .لًرىجيلو أىرىادى أىٍف ييوًصيى : إنَّك لىٍن تىدىعى طىاًئالن ، إَّنَّىا تػىرىٍكت شى
 ما القدر الذي َّل يستحب معو الوصية ؟ 

اًلًكًو .قاؿ ابن قدامة : اٍختػىلىفى أىٍىلي اٍلًعٍلًم يف اٍلقى   ٍدًر الًَّذم الى تيٍستىحىبُّ لًمى
 فػىريًكمى عىٍن أىضٍبىدى : إذىا تػىرىؾى ديكفى اأٍلىٍلًف الى تيٍستىحىبُّ اٍلوىًصيَّةي . 

 كىعىٍن عىًليٌو ، أىٍربىعًمائىًة ًدينىارو .
عىًمائىًة ًدٍرىىمو ، فىالى ييوًصي بػٍ  . كىقىاؿى اٍبني عىبَّاسو : إذىا تػىرىؾى اٍلمىيًٌتي سى

يػٍرنا .  كىقىاؿى : مىٍن تػىرىؾى ًستًٌْبى ًدينىارنا ، مىا تػىرىؾى خى
 كىقىاؿى طىاكيسه : اػبٍىيػٍري شبىىانيوفى ًدينىارنا .
 كىقىاؿى النَّخىًعيُّ : أىٍلفه كىطبىٍسيًمائىةو .

ًنيفىةى : اٍلقىًليلي أىٍف ييًصيبى أىقىلُّ اٍلوىرىثىًة سىٍهمنا طبىٍسيوفى دً   ٍرمهىنا .كىقىاؿى أىبيو حى
تػٍريكؾي الى يػىٍفضيلي عىٍن ًغُبى اٍلوىرىثىًة ، فىالى تيٍستىحىبُّ اٍلوىًصيَّةي ; أًلىفَّ النَّيبَّ  َواَلَِّذي يَ ْقَوى ِعْنِدي صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ، أىنَّوي مىٌبى كىافى اٍلمى

يػٍره ًمٍن أىٍف تىدىعىهيٍم عىالىةن ( .عىلَّلى اٍلمىٍنعى ًمٍن اٍلوىًصيًَّة ًبقىٍولًًو ) أىٍف تػىتػٍري   ؾى كىرىثػىتىكى أىٍغًنيىاءى ، خى
ليٍغ اٍلًمّبىاثي ًغنىاىيٍم  يػٍره ًمٍن إٍعطىاًء اأٍلىٍجنىيبًٌ ، فىمىٌبى دلٍى يػىبػٍ هي ، فػىيىكيوفي ذىلً كىأًلىفَّ إٍعطىاءى اٍلقىرًيًب اٍلميٍحتىاًج خى كى ، كىافى تػىرٍكيوي ؽبىيٍم كىعىًطيًَّتًهٍم إايَّ

ثٍػرىهًتًٍم كى  ًؼ اٍلوىرىثىًة يف كى ًتًهٍم ، فىالى يػىتػىقىيَّدي ًبقىٍدرو ًمٍن أىٍفضىلى ًمٍن اٍلوىًصيًَّة ًبًو لًغىٍّبًًىٍم ، فىًعٍندى ىىذىا خيىٍتىًلفي اغبٍىاؿي اًبٍخًتالى ًقلًَّتًهٍم ، كىًغنىاىيٍم كىحىاجى
 اؼبغِب ( .اٍلمىاًؿ .    ) 
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 ةِ ََبُب اَْلَوِديعَ 
ِه ، َعِن النَِّبِّ  - ٜٙٙ قَاَل ) َمْن ُأودَِع َوِديَعًة ، فَ َلْيَس َعَلْيِو َضَماٌن ( َأْخَرَجُو  َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب ، َعْن أَبِيِو ، َعْن َجدِّ

 ِاْبُن َماَجْو ، َوِإْسَناُدُه َضِعيٌف .
---------- 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 هللا .ضعيف كما قاؿ اؼبصنف رضبو 

 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 
 نستفيد أف اؼبودىع ال ضماف عليو إذا تلفت الوديعة بغّب تعد كال تفريط .

 عرف الوديعة ؟ 
 : من كدع الشيء إذا تركو ، ظبيت بذلك ألهنا مَبككة عند اؼبودع . لغة

 : اسم للماؿ اؼبودىع عند من حيفظو بال عوض . وشرعاً 
 أف تكوف على سبيل التربع ، فخرج بذلك األجّب على حفظ اؼباؿ . كعلى ىذا فالشرط يف الوديعة

 كىي اثبتة ابلكتاب كالسنة كاإلصباع .
ِدكا األماانت إذل أىلها ( .  قاؿ تعاذل ) إف هللا أيمركػم أف ت

 ) أد األمانة إذل من ائتمنك كال زبن من خانك ( ركاه أبوداكد . كعن أيب ىريرة . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 
 صبع علماء كل عصر على جواز اإليداع كاالستيداع .كأ
 ما حكمها ؟ 

 مستحبة ، ؼبن كاف أمينان كعلم من نفسو القدرة على حفظها .
 ما الواجب على من ُأودِع وديعة ؟ 

 :من أكدع كديعة فعليو 
 حفظها . أوًَّل :
 كأف يكوف ىذا اغبفظ يف حرز مثلها . اثنياً :

ِدكا األماانت إذل أىلها ( كال ديكن أداؤىا إال حبفظها .لقاؿ تعاذل ) إف هللا أيمركم أ  ف ت
 فالغنم مثالن ربفظ يف األحواش ، الذىب يف الصناديق . ( اؼبكاف الذم ربفظ فيو عادة ، حرز مثلها) 
 ىل يسن للمودَع قبول الوديعة ؟ 

 ثقة على حفظها .نفسو اليستحب أف يقبلها إذا علم من نعم ، 
 زيالن . ألف يف ذلك ثواابن ج

 ) .. كهللا يف عوف العبد ما كاف العبد يف عوف أخيػو ( ركاه مسلم . قاؿ رسوؿ هللا -أ
 كقاؿ تعاذل ) كأحسنوا إف هللا حيب احملسنْب ( . -ب
 كألف ذلك من ابب إعانة اؼبسلم . -ج

 .أما من ال يقدر على حفظها فإنو ال جيوز أف أيخذىا 
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 دلودَع ؟ما احلكم إذا تلفت الوديعة عند ا 
 ، ألهنا أمانة عند اؼبودىع .إف تلفت بغّب تعد كال تفريط فال يضمن 

، سىوىاءه ذىىىبى مىعىهىا شىٍيءه ًمٍن  : كىصبيٍلىتيوي أىفَّ اٍلوىًديعىةى أىمىانىةه ، فىًإذىا تىًلفىٍت ًبغىٍّبً تػىٍفرًيطو ًمٍن اٍلميودىًع ، فػىلىٍيسى عىلىٍيًو ضىمىافه  قال ابن قدامة
 اٍلميودًًع أىٍك دلٍى يىٍذىىٍب .مىاًؿ 

ا قػىٍوؿي أىٍكثىًر أىٍىًل اٍلًعٍلًم .   ) اؼبغِب ( .  ىىذى
 ذل ) ما على احملسنْب من سبيل ( ، كاؼبودع ؿبسن ، فإذا كاف ؿبسنان فال ضماف عليو .لقولو تعا-أ

أك يف مالو، كحنو ذلك، مث ترتب كيستدؿ هبذه اآلية على قاعدة كىي: أف من أحسن على غّبه، يف ]نفسو[ :  قال السعدي
 كىو–أنو يدؿ على أف غّب احملسن  على إحسانو نقص أك تلف، أنو غّب ضامن ألنو ؿبسن، كال سبيل على احملسنْب، كما

 كاؼبفرط، أف عليو الضماف.  -اؼبسيء
ِدكا األمانة ... ( كالوديعة أمانة ، كالضماف ينايف ا -ب  ألمانة .كلقولو تعاذل ) إف هللا أيمركم أف ت
 كألف اؼبودع حيفظها ؼبالكها ، فتكوف يده كيده . -ج
 مىت يضمن ادلودَع ؟ 

 تعدل أك فرط فإنو يضمن .إذا 
 ) كالتفريط : ترؾ ما جيب ( .   .( التعدم : فعل ما ال جيوز ) 

ؼو نػىٍعلىميوي ; أًلىنَّوي ميٍتًلفه ًلمىاًؿ  : فىأىمَّا إٍف تػىعىدَّل اٍلميٍستػىٍودىعي ًفيهىا ، أىٍك فػىرَّطى يًف ًحٍفًظهىا ، قال ابن قدامة فػىتىًلفىٍت ، ضىًمنى ، ًبغىٍّبً ًخالى
 غىٍّبًًه ، فىضىًمنىوي ، كىمىا لىٍو أىتٍػلىفىوي ًمٍن غىٍّبً اٍسًتيدىاعو .   ) اؼبغِب ( .

 .مثاؿ التعدم : أكدعت عند شخص إبريق ، ككاف عنده أابريق ، فصار يستعمل إبريقي . ) ىذا تعدم ( 
أك أف يستعملها بغّب إذف صاحبها ، كأف يستعمل السيارة أك الدابة أك يقرأ الكتاب ، فإنو يضمن ، ألف فعلو ىذا تعدٌو يستوجب 

 الضماف .
 مثاؿ التفريط : جعل اإلبريق الذم أكدعتو عنده عند ابب الشارع . ) ىذا تفريط ( .

بدالن من الصندكؽ ، فإنو يضمن ، ألنو فرط حيث دل حيفظها يف حرز أف حيفظها بدكف حرزىا ، كأف حيفظ الدراىم يف السيارة 
 مثلها .

 ىل لو أن يسافر َبلوديعة ؟ 
 لو أف يسافر هبا إال يف حالتْب :

 إذا هناه رهبا قاؿ ال تسافر هبا . األوىل :
 إف كاف عدـ السفر هبا أحفظ ؽبا . الثانية :

 مكان كذا وكذا ، فخالف ؟ ما احلكم إذا قال رهبا : خذ الوديعة فاحفظها يف 
 إذا خالف اؼبودىع فال خيلو من ثالث حاالت :

 : أف خيالف إذل أعلى . احلالة األوىل
 مثاؿ : قاؿ احفظها يف صندكؽ اػبشب ، فحفظها يف صندكؽ اغبديد .

 فال ضماف عليو .
 أف خيالف إذل مساكو . احلالة الثانية :
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 فحفظها يف صندكؽ اػبشب الثاشل . مثاؿ : قاؿ احفظها يف صندكؽ اػبشب األكؿ 
 فإنو يف ىذه اغبالة يضمن . 

 : أف خيالف إذل أدسل . احلالة الثالثة
 قاؿ احفظها يف صندكؽ اغبديد ، فحفظها يف صندكؽ اػبشب كحنو ذلك . 
 فإنو يضمن . 
 ما احلكم إذا دفع ادلودَع الوديعة ألجنِب ؟ 

 يضمن : ألنو خالف اؼبودًع ، فإنو أمره أف حيفظها بنفسو كدل يرض ؽبا غّبه .إذا دفع اؼبودىع الوديعة ألجنيب فتلفت فإنو 
 ما احلكم إذا قطع العلف عن الدابة حىت ماتت ؟ 

 اغبكم أنو يضمن .
 ألنو مفرط .

 ألف العرؼ يقتضي علفها كسقيها ، فكأنو مأمور بو عرفان .-أ
 ها .كقاؿ أبو حنيفة : ال يلزمو ، ألنو استحفظو كدل أيمره بعلف

 ما احلكم إن قال صاحبها َّل تعلفها فماتت ؟ فهل يضمن ادلودَع ؟ 
 : ال يضمن .قيل 

 كىذا مذىب اغبنابلة ، كىو أكثر أصحاب الشافعي .
 ألنو متمثل لقوؿ صاحبها .

 بل يضمن . وقيل :
 كىو قوؿ ابن اؼبنذر .

 ف .ألهنا نفس ؿبَبمػػة تتأدل ، كحبس الطعاـ عنها إيذاء ؽبا ، فيجب الضما
 كقوؿ صاحبها يف ىذه اغباؿ معصية هلل ، كال طاعة ؼبخلوؽ يف معصية اػبالق .


