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 ابب الوقف
 تعريفو :

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

 ببيع كال ىبة كال غًن ذلك، كمنفعتو مطلقة للفقراء، فكل من كاف فقًنان استحق ىذا الوقف.
 اؼبنفعة : أم الغلة الناذبة عن ذلك األصل كالثمرة كاألجرة .تسبيل 

 فائدة :
 ألفاظ ذات صلة :

  :الوصية -أ
 يف اصطبلح الفقهاء ىي: سبليك مضاؼ إىل ما بعد اؼبوت على كجو التربع.كىي 

 . ىل ما بعد اؼبوتكالصلة بٌن اٍلوىٍقف كالوصية أف كليهما تربع، كزبتلف الوصية عن اٍلوىٍقف أبف الوصية تربع مضاؼ إ
 . لصدقةا-ب

 يف االصطبلح الفقهي: إعطاء اؼباؿ ككبوه بقصد ثواب اآلخرة.كىي 
 . كالصلة بٌن اٍلوىٍقف كالصدقة أف الصدقة أعم من اٍلوىٍقف؛ فكل كقف صدقة، كليس كل صدقة كقفنا

 ة .اذلب -ج
 ة .سبليك ببل عوض، كلثواب اآلخر  ء :كاؽببة يف اصطبلح الفقها

  .بٌن اؽببة كالوقف أف اؽببة أعم من اٍلوىٍقف؛ إذ اؽببة سبليك للعٌن كاؼبنفعة، أما اٍلوىٍقف فإنو سبليك للمنفعة فقط دكف العٌنكالصلة 
 فائدة :

 و ( .الرٍُّكن مىا يتم ًبًو الشٍَّيء، كىىيوى دىاخل ًفي. )  أركاف الوقف إصباالن 
ة كالزيدية كاإلمامية كاإلابضية .. إىل أف أركاف الوقف أربعة؛ كىي: الواقف، ذىب صبهور الفقهاء من اؼبالكية كالشافعية كاغبنابل

 كاؼبوقوؼ عليو، كاؼبوقوؼ، كالصيغة؛ كذلك ألنو ال ييتصور كجود الوقف يف الواقع بدكف كجود ىذه العناصر األربعة.
 هلل تعاىل، كيسبل منفعتها ؼبصارفها.: الواقف؛ كىو اإلنساف الذم يقـو ببذؿ اؼباؿ ؿبل الوقف؛ ليحبس أصلها الركن األول

 : اؼبوقوؼ؛ ىو اؼباؿ اؼبوقوؼ، كلو شركط كتفصيبلت يف موضعها.الركن الثاين
 : اؼبوقوؼ عليو؛ كىم الذرية أك الفقراء كاؼبساكٌن كاحملتاجٌن على اختبلؼ حاجاهتم.الركن الثالث

 ف .كتتحقق شركطو من قبل الواق: صيغة الوقف؛ كىي األلفاظ اليت ينعقد هبا الوقف، الركن الرابع
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بَ َر . فَأََتى النهِبه  َعْن َعْبِد اَّللِه ْبِن ُعَمَر رضي هللا عنهما قَاَل  - ٕٗٛ ِفيَها .  َيْسَتْأِمُرهُ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -) َقْد َأَصاَب ُعَمُر َأْرضًا ِبَي ْ
بَ َر , َلَْ ُأِصْب َمااًل َقطُّ ُىَو أَنْ َفُس ِعْنِدي ِمْنُو , فَ  َْْت فَ َقاَل : ََي َرُسوَل اَّللِه , إيّنِ َأَصْبُت َأْرضًا ِبَي ْ ِِ ََُْمُرين بِِو   فَ َقاَل : إْن  َما 

رَ  َق ِِبَا . َغي ْ ْقَت ِِبَا . قَاَل : فَ َتَصده َق  َحَبْسَت َأْصَلَها , َوَتَصده أَنهُو ال يُ َباُع َأْصُلَها , َوال يُوَىُب , َوال يُوَرُث . قَاَل : فَ َتَصده
ِبيِل , َوالضهْيِف . ال ُجَناَح َعَلى َمْن َولِيَ َها : َأْن َيَُْكَل  ُعَمُر ِف اْلُفَقَراِء , َوِف اْلُقْرََب , َوِف الّرِقَاِب , َوِف َسِبيِل اَّللِه , َواْبِن السه

َر ُمَتَموٍِّل ِفيِو (مِ  َها اِبْلَمْعُروِف , َأْو يُْطِعَم َصِديقاً , َغي ْ  . ن ْ
---------- 

 ( أم :يستشًنه يف التصرؼ يف ىذه األرض . َيْسَتْأِمُرُه ِفيَها فَأََتى اَلنهِبه  َأَصاَب ُعَمُر َأْرًضا) 
 ء اعبيد اؼبغتبط بو .( أم أعز كأجود ، ألف النفيس ىو الشي أَنْ َفُس ِعْنِدي ِمْنو) 

َْْت (  ِِ  األجر كاؼبثوبة من هللا .) ِإْن 
 ( بتشديد الباء كهبوز التخفيف ، كأصل اغببس لغة اؼبنع ، أم : كقفت تلك األرض  ) َحبهْسَت َأْصَلَها

ْقَت ِِبَا)  بس أصلها كسٌبل شبرىا ( كيف ( أم : كتصدؽ بغلتها كبريعها أك دبنفعتها ، كقد جاء يف ركاية عند النسائي ) اح َوَتَصده
 ركاية ) تصٌدؽ بثمره ، كحبس أصلو ( .

َق ِِبَا ِف اَْلُفَقَراءِ   ( كىو من ال يقدر على نصف كفايتو ككفاية عائلتو ال دبالو كال بكسبو . ) فَ َتَصده
 أم : األقارب ، كاؼبراد هبم قرابة عمر . َوِف اَْلُقْرََب () 
قبة ، كاؼبراد ىنا فك اإلنساف من الرؽ أك األسر ، كاؼبعىن : أنو يشرتل من غلة الوقف رقاابن فيعتقوف ، أك صبع ر  ( َوِف اَلّرِقَابِ  )

 يعاف اؼبكاتبوف الذين كاتبوا أسيادىم على مقدار من اؼباؿ يعتقوف بدفعو .
 يفكأدكات اغبرب ككبو ذلك ، كقيل : أف اؼبراد اختلف يف معناه فقيل : اؼبراد بو اعبهاد فيشمل شراء األسلحة (  َوِف َسِبيِل َاَّللهِ  )

سبيل هللا ، كل ما أعاف على اعبلء كلمة هللا كنشر دينو كنفع اؼبسلمٌن ، كعلى ىذا التفسًن يدخل فيو أبواب كثًنة جدان فيدخل 
كتوزيعها أك اؼبسانبة بطبعها ، فيو إعانة اجملاىدين ، كبناء اؼبساجد كاؼبدارس كدكر الرعاية كاؼبستشفيات كيدخل أيضان شراء الكتب 

 كرعاية األيتاـ كاؼبعوقٌن كاألرامل .
ِبيلِ  )  أم اؼبسافر الذم انقطع بو السفر كمل يستطع مواصلة السفر ، فهذا يعطى من ريع الوقف ما يوصلو إىل بلده . ( َواْبِن اَلسه
 ىو من ينزؿ ابلقـو يريد القراء . (َوالضهْيِف  )
  حرج كال إ م .أم ال ( ال ُجَناحَ  )
 أم قاـ حبفظها كإصبلحها ) أم األرض ( . ( َعَلى َمْن َولِيَ َها )
َها  )  كسوة أك مركب . أم أيخذ من ريعها ما وبتاج إليو من طعاـ أك (َأْن َيَُْكَل ِمن ْ
 ىذا قيد ، فأٍخذه مقيد ابؼبعركؼ ، كىو ما جرل بو العرؼ كأقره الشرع . ( اِبْلَمْعُروفِ  )
قيل : اؼبراد صديق الناظر ، كىذا األقرب لركاية البخارم ) أك يوصل صديقو ( كقيل : اؼبراد صديق الواقف ،  ( ِعَم َصِديقاً َويُطْ  )

 كىذا فيو بيعد .
َر ُمَتَموٍِّل َماالً  ) ، فبل التموؿ : ازباذ اؼباؿ أكثر من حاجتو ، كاؼبراد : أف الناظر أيكل من الوقف لكن ال يتملك منو شيئان  ( َغي ْ

 ( يودعها يف رصيده . ََٓ( أيكلها ، ك )  ََٓمن الوقف ألف رايؿ ، )  –مثبلن  –أيخذ 
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 اغبديث دليل على مشركعية الوقف .-ُ
بُّوفى كىمىا تينًفقيوٍا ًمن شىيء فىًإفَّ ٱَّللَّى ًبًوۦ عىًليم ( . قاؿ تعاىل )-أ  لىن تػىنىاليواٍ ٱلربَّ حىَّتَّٰ تينًفقيوٍا فبَّا ربًي

 كالوقف داخل يف اإلنفاؽ .
 قاؿ تعاىل ) كافعلوا اػبًن ( . -ب
تػىفىعي  أىفَّ رىسيوؿى اىَّللًَّ  عىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى -ج قىةو جىارًيىةو ، أىٍك ًعٍلمو يػينػٍ ثو : صىدى ٍنسىافي اًنٍػقىطىعى عىٍنوي عىمىليوي ًإالَّ ًمٍن ثىبلى  قىاؿى ) ًإذىا مىاتى اىإٍلً

 اَلىو يىٍدعيو لىوي (رىكىاهي ميٍسًلم ه .ًبًو، أىٍك كىلىدو صى 
 كالصدقة اعبارية ىي الوقف .

 الصدقة اعبارية ىي الوقف . قاؿ النوكم رضبو هللا يف شرح ىذا اغبديث :
كقاؿ اػبطيب الشربيين رضبو هللا : الصدقة اعبارية ؿبمولة عند العلماء على الوقف كما قالو الرافعي ، فإف غًنه من الصدقات 

 جارية .ليست 
قىةى اعبٍىارًيىةى ، اٍلبىاًقي أىٍجريىىا بػىٍعدى اٍلمىٍوت .ُُٓ/ٖقاؿ ابن حـز يف احمللى )  ( : الصَّدى

ٍرصىدة ألبواب الربٌ .ّٕٗ/ُكقاؿ ابن األثًن يف "النهاية" )
ي
 ( :) صىدىقة جارًية ( أم دىارٌة ميتًَّصلة كالويقيوؼ اؼب

قىةي جىارًيىةن لىوي إىلى يػىٍوـً اٍلًقيىامىًة .( : مى ِّ/ُِكقاؿ السرخسي يف "اؼببسوط" )  ٍقصيودي اٍلوىاًقًف أىٍف تىكيوفى الصَّدى
قىةي اعبٍىارًيىةي ربيٍمىلي عىلىى اٍلوىٍقًف كىعىلىى اٍلوىًصيًَّة دبىنىاًفًع دىارًًه ُّٓ/ُكقاؿ العز بن عبد السبلـ يف "قواعد األحكاـ" ) ( :كىكىذىًلكى الصَّدى

 انًًو عىلىى الدَّكىاـً ، فىًإفَّ ذىًلكى ًمٍن كىٍسًبًو ، لًتىسىبًُّبًو إلىٍيًو ، فىكىافى لىوي أىٍجري التَّسىبًُّب . كىشبىاًر بيٍستى 
قىةي اعبٍىارًيىةي ؿبىٍميولىةه ًعٍندى اٍلعيلىمىاًء عىلىى اٍلوىٍقًف كىمىا قىالىوي الرَّاًفًعٌي .ْْٕٓ/ِكقاؿ يف أسىن اؼبطالب )  ( :كىالصَّدى

الشيخ ابن عثيمٌن : الصدقة اعبارية : كل عمل صاَل يستمر لئلنساف بعد موتو ، كالذم يتصدؽ بو اإلنساف من مالو ، كقاؿ 
 ىو مالو اغبقيقي الباقي لو ، الذم ينتفع بو . 

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

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

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

ا  فعن أِب ىريرة هنع هللا يضر عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنو قاؿ : ) ًإفَّ فبَّا يػىٍلحىقي  اٍلميٍؤًمنى ًمٍن عىمىًلًو كىحىسىنىاتًًو بػىٍعدى مىٍوتًًو : ًعٍلمنا عىلَّمىوي كىنىشىرىهي ، كىكىلىدن
تنا اًلٍبًن السًَّبيًل بػىنىاهي ، أىٍك نػىٍهرنا أى  ا بػىنىاهي ، أىٍك بػىيػٍ قىةن أىٍخرى صىاغًبنا تػىرىكىوي ، كىميٍصحىفنا كىرَّثىوي ، أىٍك مىٍسًجدن جىهىا ًمٍن مىالًًو يًف ًصحًَّتًو ٍجرىاهي ، أىٍك صىدى

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

 : ىذا اغبديث أصل يف إجازة اغببس كالوقف . قال ابن بطال
 : كىذا اغبديث دليل على صحة أصل الوقف ، كأنو ـبالف لشوائب اعباىلية . النوويوقال 

 : كحديث عمر ىذا أصل يف مشركعية الوقف . قال ابن حجرو 
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، ككاف أحب مالو إليو: بىًنيحاءحديث أنس اآليت )   -ق  .. ( .. كاف أبو طلحة أكثر األنصار ابؼبدينة ماالن من لبلو
ؼبا ظبع اآلية رغب يف كقف أحب أموالو إليو، فأقٌر يل  ظاىرة على مشركعية اٍلوىٍقف؛ فإٌف أاب طلحة كجو الداللة من اغبديث 

 ه .فعلو، بل أعجب بو كعظم أمر 
 عنده مقدرة إال كقف . قاؿ جابر : مل يكن أحد من أصحاب رسوؿ هللا  -ػك

 فائدة :
: قىاؿى اٍلعيلىمىاء : مىٍعىنى اغبٍىًديث أىفَّ عىمىل اٍلمىيًٌت  .. (اإلنساف .) إذا مات قاؿ النوكم رضبو هللا يف شرح مسلم شرحو غبديث 

فىًإفَّ اٍلوىلىد ًمٍن كىٍسبو ، كىكىذىًلكى اٍلًعٍلم  يػىنػٍقىًطع دبىٍوتًًو ، كىيػىنػٍقىًطع ذبىىدُّد اٍلثوىاب لىوي، ًإال يًف ىىًذًه األىٍشيىاء الثَّبلثىة ؛ ًلكىٍونًًو كىافى سىبىبهىا؛
قىة اعبٍىارًيىة ، كىًىيى اٍلوىٍقف .الَّ   ًذم خىلَّفىوي ًمٍن تػىٍعًليم أىٍك تىٍصًنيف ، كىكىذىًلكى الصَّدى
  الوقف : اؼبقصود من-ِ

 تكثًن األجر . أواًل :
، .. صدقة جارية ( فالوقف من العمل الذم ال ينقطع ا مات اإلنساف انقطع عملو إال .كما تقدـ يف حديث أِب ىريرة ) إذ

ىذا األساس يكوف الوقف من زمرة الصدقات األكثر أجران ، ألف اؼبوقوؼ ؿببوس على ما قيصد لو ، فثوابو لواقفو حيان كميتان  كعلى
 إىل يـو اؼبيعاد .

 كيف ذلك صلة األرحاـ كبر األحباب .نفع اؼبوقوؼ عليو يف عٌن الوقف أك غلتو  اثنياً :
ًبيًل اَّللًَّ ، كىاٍبًن السًَّبيًل ، كىالكما يف حديث الباب )   ( .ضٍَّيًف فػىتىصىدَّؽى عيمىري يف اٍلفيقىرىاًء ، كىيًف اٍلقيٍرَبى ، كىيف الٌرًقىاًب ، كىيف سى

 : فيو فضيلة األرحاـ كالوقف عليهم .    ) نوكم ( . قال النووي
، ككاف أحب مالو إليو: بىًنيحاء، مستقبلة اؼبسجد، ككاف ) قاؿ: عن أنس ك  كاف أبو طلحة أكثر األنصار ابؼبدينة ماالن من لبلو

بُّوفى{، قاـ أبو ط النَّيبٌ  لحة يدخلها كيشرب من ماء فيها طٌيب، قاؿ أنس: فلمَّا نزلت: }لىٍن تػىنىاليوا اٍلربَّ حىَّتَّ تػيٍنًفقيوا فبَّا ربًي
هللا، إف هللا يقوؿ: )لن تنالوا الرب حَّتَّ تنفقوا فبا رببوف(، كإف أحب أموايل إيٌل بىًنيحاء"، كإهنا صدقة هلل، أرجو فقاؿ: اي رسوؿ 

كقد  -أك رايح شكَّ ابن مسلمة  -بخ ذلك ماؿ رابح   النَّيبٌ  فقاؿ هللا، أراؾ حيث فضعها تعاىل، هللا عند كذخرىا ىاڑًبرٌ 
علها يف األقربٌن"، قاؿ أبو طلحة: "أفعل ذلك اي رسوؿ هللا"، فقسمها أبو طلحة يف أقاربة، كيف ظبعت ما قلت، كإٍل أرل أف ذب

 ب ( متفق عليو .اجعلها يف قرابتك"، فجعلها يف حساف بن اثبت، كأٌِب بن كع بين عمو، كيف لفظ: قاؿ النَّيبٌ 
هنا انتفع بعٌن الوقف، كلو أجر الناظر البيت كأعطاه لو أراد أف يسكنو ف –مثاؿ : قلت ىذا البيت كقف على  زيد من الناس 

 الغلة فهنا انتفع بغلتو .
 إغناء الذرية . اثلثاً :

، ألف كثًنان من الوارثٌن يتلقوف األمواؿ اليت وبقق الوقف رعاية األكالد كالذرية ابغبفاظ على أمواؿ اؼبورث بعد كفاتو من الضياع 
 أحدىم عالة يتكفف الناس .كرثوىا إسرافان كبداران ،  م يظل 

 إطالة أمد االنتفاع ابؼباؿ . رابعاً :
 الوقف يضمن بقاء اؼباؿ كاالنتفاع بو عبيل بعد جيل .

 : التقرب إىل هللا تعاىل .خامساً 
نفسو الوقف من أكثر التربعات ربقيقان ؼبرضاة هللا ، إذ ىو يندرج ربت التصدؽ يف كجوه اػبًن اؼبأجور بو شرعان ، كيف الوقت 
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 .األزمنة  يتجدد االنتفاع ابؼبوقوؼ على مدل
 :يشرتط يف الوقف -ّ

 يشرتط يف الوقف أف يكوف على جهة بر كطاعة ، كاؼبساجد ، كالفقراء ، كاليتامى ككبوىا .  أواًل :
 ألف اؼبقصود بو التقرب إىل هللا ، كبناء مسجد أك مدرسة علمية ، أك داران ريعها للفقراء .

 كقف على األغنياء ، فإنو ال يصح ، ألهنم ليسوا ؿببلن للقربة .لو قاؿ : ىذا 
 . ] أما إذا كاف على معٌن فإنو ال يشرتط أف يكوف على بر ] لكن يشرتط أال يكوف إ م 

 مثاؿ : كقفت ىذا البيت على فبلف الغين ، فإنو يصح ، ألنو ليس على جهة .
 بو انتفاعان مستمران مع بقاء عينو . كفبا يشرتط يف الوقف : أف يكوف فبا ينتفع اثنياً :

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

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

 ينعقد الوقف ابلصيغة القولية ، كالصيغة الفعلية . -ْ
 أواًل : الصيغة القولية .

ثىةه ًكنىايىةه . قال ِف ادلغين ثىةه صىروبىةه ، كىثىبلى  : كىأىٍلفىاظي اٍلوىٍقًف ًستَّةه ، ثىبلى
 فىالصَّروبىةي : كىقػىٍفت ، كىحىبىٍست ، كىسىبػٍَّلت . 

اـً أىٍمرو زىائًدو؛ أًلىفَّ ىىًذًه اأٍلىٍلفى  ًث، صىارى كىقٍػفنا ًمٍن غىًٍنً اٍنًضمى ًذًه الثَّبلى اظى ثػىبىتى ؽبىىا عيٍرؼي ااًلٍسًتٍعمىاًؿ بػىٌٍنى النَّاًس، مىَّتى أىتىى ًبوىاًحدىةو ًمٍن ىى
 إٍف ًشٍئت حىبىٍست أىٍصلىهىا ، كىسىبػٍَّلت شبىىرىتػىهىا ( . لًعيمىرى ) كىاٍنضىمَّ إىلى ذىًلكى عيٍرؼي الشَّرًٍع ، بًقىٍوًؿ النَّيبًٌ 

ؽً   فىصىارىٍت ىىًذًه اأٍلىٍلفىاظي يف اٍلوىٍقًف كىلىٍفًظ التٍَّطًليًق يف الطَّبلى
 : تصدقت ، حرمت ، أبدت . وأما الكناية

 فهذه ال حيصل ِبا الوقف إال بشروط :
 النية ، فيكوف على ما نول . الشرط األول

 : أف ينضم إليها أحد األلفاظ اػبمسة . الثاين
 مثاؿ : تصدقت بدارم صدقة موقوفة .

 تصدقت هبذه الدار ؿببسة .
 : أف يصفها بصفات الوقف . الثالث

 فيقوؿ : تصدقت هبذا البيت صدقة ال تباع ] الذم ال يباع ىو الوقف [ .
 الصيغة الفعلية . اثنياً :

فيو ، فهذا يكوف كقفان ، ألف ىذا الفعل منو يدؿ على ذلك ، كال يشرتط أف يقوؿ ىذا  أف يبين مسجدان كأيذف للناس يف الصبلة
 كقف ، ألف فعلو يدؿ على ذلك .

 الوقف عقد الـز دبجرد القوؿ ، فبل يبلك الواقف الرجوع فيو .-ٓ
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 كىذا قوؿ اعبمهور من العلماء . 
 ... أىنَّوي الى يػيبىاعي أىٍصليهىا، كىالى ييورىثي ، كىالى ييوىىبي ... ( . كىتىصىدٍَّقتى هًبىاغبديث الباب . ) ًإٍف ًشٍئتى حىبىٍستى أىٍصلىهىا ،  -أ

 كجو االستدالؿ من كجهٌن :
 أمر عمر أف وبٌبس األصل ، كاغببس ىو اؼبنع ، كالقوؿ أف الوقف عقد جائز ينايف التحبيس . : أف النيب  الوجو األول

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

 فالوقف إذا مل يرد بو الدكاـ مل يكن صدقة جارية .
فيها بعد إخراجها من يده ، فكذلك  إذا كاف الرجوع يف الصدقة بعد إخراجها من يده ال هبوز ، ألف العطية ال هبوز الرجوع -ج

 الوقف ال هبوز الرجوع فيو بعد أف يتصدؽ بو .
: كيدؿ على ذلك إصباع الصحابة؛ ألف أاب بكر كعمر كعثماف كعلينا كطلحة كالزبًن كأنسنا كأاب الدرداء كعبد قال ادلاوردي-د

يف كقفو فباع منو شيئنا، كال عن أحد  حد منهم أنو رجعالرضبن بن عوؼ كفاطمة كغًنىم .. كقفوا دكرنا كبساتٌن، كمل يينقل عن أ
 ع .من كرثتهم مع اختبلؼ نبهم، فلو كاف ذلك جائزنا لنقل عن أحد منهم الرجو 

 .بيع الوقف ال هبوز -ٕ
 ) ال يباع أصلها ( .  لقولو 

 كىذا مذىب صباىًن العلماء .
 كشذ أبو حنيفة فأجاز بيع الوقف كالرجوع فيو .

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

  :بيع الوقف إذا تعطلت منافعػػو على ثبلثة أقواؿ لكن اختلف العلماء يف-ٖ
 : اؼبنع من بيعو مطلقان . القول األول

 ، كأضبد يف إحدل الركايتٌن عنو . ، كالشافعي كىذا مذىب مالك
 تورث ( . توىب ، كال تبتاع ، كال يباع أصلها ، كال غبديث الباب ) ال -أ

  .ابؼبعتق هبوز بيعو مع تعطلها كاؼبعتق كاؼبسجد أشبو األشياء ما ال هبوز بيعو مع بقاء منافعو ال قالوا: كألفَّ  -ب
 بو إذا تعطلت مصاغبو . : رد الوقف إىل اؼبتربع القول الثاين

 . كىذا قوؿ دمحم بن اغبسن
ا ىو تسبيل اؼبنفعة، فإذا زالت منفعتو زاؿ حق اؼبوقوؼ عليو منو كاستدؿ  .فزاؿ ملكو عنو أبفَّ الوقف إمبَّ

 للحاجة . : جواز بيع الوقف القول الثالث
 يشرتم بقيمتو ما يكوف بدالن عن األكؿ . كىذا ركاية عن اإلماـ أضبد، بشرط أف

 ابلكوفة نقب فكتب إىل سعد: أف انقل اؼبسجد الذم بيت اؼباؿ الذم حٌن بلغو أف كدليلهم على ذلك ما فعلو عمر 
 .ينكر اؼبسجد ، ككاف ىذا العمل دبشهد من الصحابة فلم ابلتمارين كاجعل بيت اؼباؿ يف قبلة
 .اؼبصلحة  هللا: كمع اغباجة هبب إبداؿ الوقف دبثلو، كببل حاجة هبوز خبًن منو لظهور قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رضبو
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فلو كاف الوقف بيتان فاهندمت ، أك كاف مسجدان كرحل عنو أىل القرية فعلى ىذا القوؿ أنو هبوز بيعو كإبدالو بشيء آخر يستمر 
 فيو نفعو للواقف .

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

 ؼبغين[قالو يف ا]. اعان كمل يظهر خبلفو فكاف إصب
 كيؤيد ىذا أف بقاء العٌن ببل منفعة ال فائدة فيو ، كحرماف لو من ثوابو .

 حكم الوقف على النفس على قولٌن : اختلف العلماء يف -ٗ
 : صحة ذلك . القول األول

 كىذا اختيار ابن تيمية .
 إف فضل شيء فؤلىلك ... ( ركاه مسلم .لرجل ) ابدأ بنفسك فتصدؽ عليها ، ف 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 .

 األصل كسٌبل الثمرة ( ركاه أضبد . ) حٌبس غبديث الباب كفيو قاؿ النيب 
 قالوا : إف تسبيل الثمرة سبليكها للغًن ، كال يتصور أف يبلك الشخص من نفسو لنفسو .

 كهللا أعلم .
 :شركط صحة الوقف  -َُ

 يشرتط لصحة الوقف :
 حران رشيدان ( .عاقبلن : أف يكوف الواقف جائز التصرؼ . ) أبف يكوف ابلغان  أوالً 

 الفقهاء على أنو يشرتط لصحة الوقف أف يكوف الواقف ابلغنا، فبل يصح كقف الصيب الذم مل يبلغ، كال فرؽ بٌن أف يكوفاتفق 
 ت .غًن اؼبميز ليس أىبلن للتصرفات مطلقنا، كاؼبميز ليس أىبلن للتربعا الصيب فبيزنا أك غًن فبيز؛ ألف

 . يكوف الواقف عاقبلن كاتفق الفقهاء على أنو يشرتط لصحة الوقف كانعقاده أف 
 : أف يكوف الوقف على بر ، ألف اؼبقصود بو التقرب إىل هللا . اثنياً 

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

 فبل يصح كقف ما ال يبقى بعد االنتفاع بو ، كالطعاـ .
 : أف يكوف اؼبوقف معينان . عاً راب

 فبل يصح كقف غًن اؼبعٌن .
 : كقفت إحدل بييٌت ، ال يصح . مثال
 .هبب العمل بشرط الواقف  -ُُ
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 ألنو خرج من ملك الواقف على شرط معٌن. 
 فيجب العمل بشرطو يف اعبمع : قاؿ : ىذا كقف على زيد كدمحم كخالد كعلي ، فإهنم يعطوف سواء . 

 شرطو يف التقدَل : قاؿ : ىذا كقف على زيد  م خالد .كهبب العمل ب
 : استول يف االستحقاؽ الغين كالفقًن كالذكر كاألنثى من اؼبوقوؼ عليهم . إذا َل يشرتط ِيْاً 

 ىل يشرتط القبوؿ للوقف ؟-ُِ
 إذا كاف على جهة كالفقراء كاؼبساكٌن فإنو ال يشرتط القبوؿ .

 إذا كاف على غًن معٌن اتفاقان . قاؿ ابن القيم : ال يفتقر إىل قبوؿ
 كأما إذا كاف على معٌن ، أك على صباعة معينة ؿبصورين ففيو قوالف :

 ال يشرتط القبوؿ .قيل : 
 كىذا مذىب اغبنفية ، كاغبنابلة ، كرجحو النوكم ، كابن القيم .

 كينتقل إىل من بعده .
 د : ال أريده ، ينتقل فوران إىل اؼبساكٌن .مثاؿ : لو قاؿ : ىذا كقف على زيد ،  م اؼبساكٌن ، كقاؿ زي

 يشرتط قبولو .وقيل : 
 ألنو تربع آلدمي ، فكاف من شرطو القبوؿ كاؽببة كالوصية .

 أصح . كاألكؿ
 إف عٌن الواقف شخصان معينان ، فإنو ىو يكوف اؼبسؤكؿ . الناظر على الوقف : -ُّ

 إف مل يعٌن ، فالناظر ىو اؼبوقوؼ عليهم .
إذا كاف اؼبوقوؼ عليهم ال يبكن حصرىم ، كاؼبساكٌن ، كطبلب العلم ، فهنا يكوف القاضي ، كإذا كاف اؼبوقوؼ لكن يستثىن : 

 عليهم جهة ال سبلك ، كاؼبساجد .
 ىل يصح تعليق الوقف . ) كقوؿ : إف دخل رمضاف فدارم كقف ( .اختلف العلماء : -ُْ

 يصح . قيل :
 تيار ابن تيمية .كىذا مذىب اؼبالكية ، كاخ

 لعدـ اؼبانع من ذلك .
 ال يصح . وقيل :

 كهبذا قاؿ اغبنفية ، كالشافعية ، كاغبنابلة .
 قالوا : إف الوقف عقد يقتضي نقل اؼبلك هلل تعاىل أك للموقوؼ عليو حاالن كالبيع كاؽببة فبل يصح إال منجزان .

 األكؿ . والراجح
 ؟ ىل هبب تعميم اؼبوقوؼ عليهم ابلتساكم-ُٓ
 : إذا كقف على صباعة يبكن حصرىم ، كجب تعميمهم ابلتساكم . مثاؿ :  أوالً 

 ىذا كقف على عياؿ أضبد ، ككانوا طبسة ، فهنا هبب التعميم كالتساكم .
 : إذا كقف على صباعة ال يبكن حصرىم ، فيجوز أف يقتصر على صنف كاحد . مثاؿ :  اثنياً 
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 طبلب العلم . –الفقراء 
 ف .فضيلة الوق-ُٔ
 فضيلة ظاىرة لعمر .-ُٕ
 مشاكرة أىل الفضل كالصبلح يف األمور كطرؽ اػبًن .-ُٖ
 فضيلة صلة الرحم كاإلنفاؽ عليهم .-ُٗ
 أف اؼبشًن يشًن أبحسن ما يظهر لو يف صبيع األمور .-َِ
 فضيلة اإلنفاؽ من أحب اؼباؿ .-ُِ
 فضيلة الصدقة اعبارية .-ِِ
 جػػزءان من ريع اؼبوقوؼ، ألف عمر شرط ؼبن كيل كقفو أف أيكل منو ابؼبعركؼ كمل يستثن .أف للواقف أف يشرتط لنفسػو -ِّ

 فائدة :
كإف شرط أف يبيعو )أم الوقف( مَّت شاء أك يهبو أك يرجع فيو، مل يصح الشرط كال الوقف، ال نعلم فيو خبلفنا، :  قال ابن قدامة

 ف .ألنو ينايف مقتضى الوق
 ٕفائدة : 

 ؤقتة:الصيغة اؼبحكم 
الصيغة اؼبؤقتة يف الوقف: ىي اليت تتضمن أتقيت الوقف دبدة معينة؛ كأف يقوؿ الواقف: كقفت دارم ىذه على طلبة العلم 

  .الشرعي ؼبدة سنة، أك كقفت دارم ىذه على فبلف كأكالده ؼبدة عشر سنٌن
 . اؼبؤقت ابطلإىل أف الوقف  يف األصح ذىب صبهور الفقهاء من اغبنفية، كاغبنابلة، كالشافعية 

: "حٌبس األصل، كسٌبل الثمرة"، كيف ركاية أخرل: "حٌبس أصلها، كسٌبل شبرىا"، كيف ركاية  لعمر بن اػبطاب  قولو ل-أ
 اثلثة: "حبيس ما دامت السموات كاألرض"، كيف ركاية رابعة: "تصدؽ بثمره، كاحبس أصلو، ال يباع كال يورث".

فهذه العبارات تؤكد على التأبيد كعدـ صحة الوقف اؼبؤقت؛ ألف حبس األصل يدؿ على التأبيد، فلو جاز أتقيتو؛ ألصبح عرضة 
للرجوع عنو، كىذا يتناقض مع معىن اغببس، كألف الوقف ال يباع كال يوىب كال يورث، كىذا يؤكد أيضنا معىن التأبيد؛ ألنو لو 

 توريثو.جاز التأقيت عباز بيعو كىبتو ك 
 . كألف الوقف إخراج ماؿ على كجو القرية، فلم هبز إىل اؼبدة؛ كالعتق كالصدقة-ب

 ل .: لو قاؿ: كقفت سنة؛ فالصحيح الذم قطع بو اعبمهور أف الوقف ابطقال النووي
 فائدة :

يف االستشارة من الفوائد اؿ السعدم: قولو تعاىل )كشاكرىم يف األمر( أم: األمور اليت ربتاج إىل استشارة كنظر كفكر، فإف ق
 كاؼبصاَل الدينية كالدنيوية ما ال يبكن حصره:

 منها: أف اؼبشاكرة من العبادات اؼبتقرب هبا إىل هللا.
إذا صبع أىل الرأم، -كمنها: أف فيها تسميحان ػبواطرىم، كإزالة ؼبا يصًن يف القلوب عند اغبوادث، فإف من لو األمر على الناس 

اطمأنت نفوسهم كأحبوه، كعلموا أنو ليس دبستبد عليهم، كإمبا ينظر إىل اؼبصلحة  -حادثة من اغبوادثكالفضل كشاكرىم يف 
، خببلؼ من ليس كذلك، فإهنم ال  الكلية العامة للجميع، فبذلوا جهدىم كمقدكرىم يف طاعتو، لعلمهم بسعيو يف مصاَل العمـو
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 عة غًن اتمة.يكادكف وببونو ؿببة صادقة، كال يطيعونو كإف أطاعوه فطا
 كمنها: أف يف االستشارة تنور األفكار، بسبب إعماؽبا فيما كضعت لو، فصار يف ذلك زايدة للعقوؿ.

كمنها: ما تنتجو االستشارة من الرأم: اؼبصيب، فإف اؼبشاكر ال يكاد ىبطئ يف فعلو، كإف أخطأ أك مل يتم لو مطلوب، فليس 
، فإذا كاف هللا يقوؿ لرسولو   مل الناس عقبلن كأغزرىم علمان، كأفضلهم رأاين: )كشاكرىم يف األمر( فكيف بغًنه؟!كىو أك دبلـو

رَتِيَُو َوظَنَ ْنُت أَنهُو يَِبيُعوُ  ََحَْلُت َعَلى فَ َرٍس ِف )  َعْن ُعَمَر هنع هللا يضر قَالَ  - ٕ٘ٛ ِْ , فََأَضاَعُو الهِذي َكاَن ِعْنَدُه, فََأرَْدُت َأْن َأ  َسِبيِل اَّللِه
؛ فَِإنه الَعاِئَد ِف ِىَبِتِو َكالَعاِئِد ِف -َوِإْن َأْعطَاَكُو ِبِدْرَىٍم  -فَ َقاَل: اَل َتْشرَتِِه َواَل تَ ُعْد ِف َصَدقَِتَك  ِبُرْخٍص؛ َفَسأَْلُت النهِبه 

 ( . قَ ْيِْوِ 
 ( . ِف قَ ْيِْوِ فَِإنه الهِذي يَ ُعوُد ِف َصَدقَِتِو َكالَكْلِب يَ ُعوُد )  َوِف َلْفظٍ 

---------- 
اؿ القرطيب: يعين أنو تصدؽ بو على رجل ليجاىد عليو، كيتملكو ال على كجو اغببس، إذ ق(  َسِبيِل اَّللهِ  ََحَْلُت َعَلى فَ َرٍس ِف ) 

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

معىن إضاعتو لو، أنو مل وبسن القياـ عليو، كقٌصر يف مؤكنتو كخدمتو، كقد جاء يف ركاية )فوجده  ( فََأَضاَعُو الهِذي َكاَن ِعْنَدهُ  )
  عند صاحبو، كقد أضاعو، ككاف قليل اؼباؿ(.

رتَِ  ) ِْ أم: بثمن قليل، قاؿ القرطيب: إمبا ظن ذلك، ألنو ىو الذم كاف أعطاه إايه، (  يَُو َوظَنَ ْنُت أَنهُو يَِبيُعُو ِبُرْخصٍ فََأرَْدُت َأْن َأ
ىذا  فتعلق خاطره أبنو يساؿبو يف ترؾ جزء من الثمن، كحينئذ يكوف رجوعان يف عٌن ما تصدؽ بو يف سبيل هللا، كؼبا فًهم النيب 

 ذلك عٍودان، فقاؿ: ال تبتعو، كال تعد يف صدقتك.هناه عن ابتياعو، كظبى 
تػىٍعوي( كيف الركاية الثانية )ال تشرته(كيف ركاية ( فَ َقاَل: اَل َتْشرَتِِه َواَل تَ ُعْد ِف َصَدقَِتَك  َفَسأَْلُت النهِبه  )  . )الى تػىبػٍ

قاؿ اغبافظ ابن حجر : ظبي الشراء عودان يف الصدقة ، ألف العادة جرت ابؼبساؿبة من البائع يف مثل ذلك للمشرتم ، فأطلق 
 على القٍدر الذم ييسامح بو رجوعان ، كأشار إىل الرخص بقولو : كإف أعطاكو بدرىم .

 على منع اؼبتصدؽ من شراء صدقتو .دليل اغبديث -ُ
قىًتكى الى تىٍشرتىً لقولو )   ( . ًه كىالى تػىعيٍد يًف صىدى

 ألف الفقًن )قابض الزكاة( قد وباِب ىذا اؼبشرتم، كحينئذ تعود بعض منفعة زكاتو إليو.
أنو منع اؼبتصدؽ من شراء صدقتو كلو كجدىا تباع يف السوؽ، سدان لذريعة العود فيما : يم رضبو هللا يف إعبلـ اؼبوقعٌنقاؿ ابن الق

ضو؛ فإف اؼبتصدؽ إذا منع من سبلك صدقتو بعوضها فتملكو إايىا بغًن عوض أشد منعان كأفطم للنفوس عن خرج عنو هلل كلو بعو 
 . من اؼبنع من شرائها مطلقان كالعلة كما ذكرىا ابن القيم يف ذلك  تعلقها دبا خرجت عنو هلل، كالصواب ما حكم بو النيب 
ًن أبف يدفع إليو صدقة مالو  م يشرتيها منو أبقل من قيمتها، كيرل اؼبسكٌن كال ريب أف يف ذبويز ذلك ذريعة إىل التحيل على الفق

فتسمح نفسو ابلبيع، كهللا عامل ابألسرار، فمن ؿباسن ىذه الشريعة الكاملة سد الذريعة  -مع حاجتو  -أنو قد حصل لو شيء 
 كمنع اؼبتصدؽ من شراء صدقتو، كابهلل التوفيق(.

 حكم شراء الرجل صدقتو .-ِ
عودىا إىل  يف أٌف من تصٌدؽ بصدقة لوجو هللا أنو ليس لو اعتصارىا -رضبهم هللا–خبلؼ بٌن أىل العلم ال  ، كما اتفقوا على أف ٌ
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 و .اؼبتصٌدؽ ابؼبًناث ال أبس ب
 كاختلفوا يف العود فيها ابلشراء على قولٌن:

 . : وبـر العود يف الصدقة ابلشراءالقول األول
  .كاختاره القرطيب

 عمر عن شراء صدقتو . الباب حيث هنى النيب  غبديث-أ
 كاغبجة فيو من ثبلثة أكجو:

 هناه عن االبتياع، كاألصل يف النهي أنو للتحرَل. : أٌف الٌنيب األول
 اعتربه عودنا يف الصدقة، كالعود يف الصدقة ال هبوز اتفاقا. : أٌف النيب الثاين

 لكلب، كىذا التمثيل كاؼو يف بياف اؼبراد.شٌبو العائد يف صدقتو اب : أٌف النيب الثالث
أٌف شراء الصدقة يؤٌدم إىل العود يف الصدقة، كذلك أٌف اؼبتصٌدؽ عليو يبيعو حبطيطة من الثمن، إما طمعا أك حياء، فيكوف -ب

 و .عاد يف بعض صدقت
نػٍهىا ؛ أًلىفَّ اٍلفىًقًنى يىٍستىٍحًي ًمٍنوي ، فىبلى يبيىاًكسيوي يًف شبىىًنهىا ، كىريدبَّىا كىأًلىفَّ يف ًشرىائًًو ؽبىىا كىًسيلىةن إىلى اٍسرتٍجىاًع شىٍيءو مً :  قال ابن قدامة

ىىا اسٍ  قىةن أيٍخرىل ، كىريدبَّىا عىًلمى أىنَّوي إٍف ملٍى يىًبٍعوي إايَّ ًبيليوي تػىٍرجىعىهىا ًمٍنوي أىٍك تػىوىىَّمى ذىلً رىخَّصىهىا لىوي طىمىعنا يًف أىٍف يىٍدفىعى إلىٍيًو صىدى كى ، كىمىا ىىذىا سى
ىىا . بىًغي أىٍف هبيٍتػىنىبى ، كىمىا لىٍو شىرىطى عىلىٍيًو أىٍف يىًبيعىوي إايَّ  يػىنػٍ

 . : يكره العود يف الصدقة ابلشراء كال وبـر القول الثاين
 كىو قوؿ اعبمهور .

ا نػىٍهي تػىٍنزًيو الى ربىٍرَل فػىييٍكرىه ًلمىٍن تىصىدَّؽى قال النووي ت أىٍف : ىىذى ًبشىٍيءو أىٍك أىٍخرىجىوي يًف زىكىاة أىٍك كىفَّارىة أىٍك نىٍذر كىكبىٍو ذىًلكى ًمٍن اٍلقيريابى
ًيو فبٍَّن دىفػىعىوي ىيوى ًإلىٍيًو أىٍك يػىهىبوي، أىٍك يػىتىمىلَّكوي اًبٍخًتيىارًًه ًمٍنوي، فىأىمَّا ًإذىا كىرًثىوي ًمنٍ  ا مى يىٍشرتى  ٍذىىبنىا كىمىٍذىىب اعبٍيٍمهيور.وي فىبلى كىرىاىىة ًفيًو، ىىذى

 . : ضبل اعبمهور ىذا النهي يف صورة الشراء على التنزيو، كضبلو قـو على التحرَل قال احلافظ
نىا أىَنى جىاًلسه ًعٍندى رىسيوًؿ هللا  قاؿ بريدة غبديث -أ ةو، كإنػَّهىا مىاتىٍت، إٍذ أتػىٍتوي اٍمرىأىةه فػىقىالىٍت: إٌٍلً تىصىدٍَّقتي عىلىى أيمًٌي ًِبىارًيى  )بيػٍ

 م .ركاه مسل (قاؿ: فقاؿ: كىجىبى أٍجريًؾ عىلىى هللا، كىرىدَّىىا عىلىٍيًك اٍلمًنىاثي 
 . : أٌف الٌصدقة إذا جاز عودىا ابؼبًناث، جاز عودىا ابالبتياعوجو االستدالل منو

. كعلى فرض التسليم  االبتياع، فبطل ىذا القياس: أبٌف اؼبًناث ثبت حكمو بغًن اختياره، كليس بوسيلة إىل شيء فبا يف ونوقش
 بصحة القياس كعلتو، فإنو قياس يف مقابل نٌص، كصبعه يف موضع فٌرؽى فيو الشارع، فبل يلتفت إليو.

قىةه، كلنىا ىىًديَّة أٌف النيب  ما ركاه أنس بن مالك -ب  متفق عليو . (أييتى بلىٍحمو تيصيدًٌؽ بو على بريرة، فقاؿ ) ىيوى عىلىيػٍهىا صىدى
يف غبم بريرة أنو إذا كانت اعبهة اليت أيخذ هبا اإلنساف غًن جهة الصدقة جاز ذلك، كمن ملكها  خرب النيب : أقاؿ ابن بطاؿ 

  .دبالو مل أيخذىا من جهة الصدقة، فدٌؿ ىذا اؼبعىن أٌف النهي يف حديث عيمىرى يف الفرس ؿبموؿه على كجو التنزٌه ال على   التحرَل
: أبٌف العٌلة من اؼبنع يف شراء الصدقة ليسٍت متعٌلقةن ابلتحٌوؿ، كإمبا دبا ييظٌن من بيع اؼبتصدَّؽ عليو لو صدقتو حبطيطة من اقشوين

 الثمن، فيكوف عودا يف بعض الصدقة، فبل يصٌح اإلغباؽ،  م إذا كاف التعليل يؤٌدم إىل إبطاؿ اؼبعٌلل دٌؿ ذلك على بطبلنو. 

 عقوؿ: أٌف اؼبتصدَّؽ عليو ؼبا ملك بيع اؼبتصدًَّؽ بو عليو من سائر األجانب، كجب أف يبلكو من اؼبتصدًًٌؽ عليو، كما لومن اؼب-ج
 ب .كىبو جاز أف يشرتيو الواى
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 والراجح التحرمي .
 فضيلة اإلعانة على اعبهاد يف سبيل هللا .-ّ
 يبيعها .أف من ال يستطيع القياـ على البهيمة فإنو هبب أف  -ْ
 كل من تصدؽ بشيء هلل تعاىل فبل ينبغي الرجوع فيو .  -ٓ
 أف شراء الصدقة نوع من الرجوع .-ٔ
 الفقًن .وبـر على اإلنساف أف يرجع يف صدقتو بعد أف أقبضها -ٕ
 .يف قىيئو فيأكلو(ب يقيء،  م يعود مثىل الذم يرًجع يف صدقتو، كمثىل الكل) غبديث ابن عبَّاس رضي هللا عنهما، أفَّ النيبَّ -أ

 قاؿ عمر بن اػبطَّاب هنع هللا يضر قاؿ ) مىن كىب ًىبةن لصلة رًحم أك على كجو صػػػدقة، فإنَّو ال يرجع فيها ( .-ج
 أهنا خرجت عن ًملكو على طريق الثواب كابتغاء كجو هللا تعاىل، كال يصلح الرُّجوع عن ذلك-د
 ًن .هبوز الرجوع يف الصدقة إذا مل يقبضها الفق -ٖ

فبل حرج من الرجوع يف الصدقة قبل أف يقبضها الفقًن بنفسو أك عن طريق ككيلو ؛ ألف الفقًن ال يبلك الصدقة إال إذا قبضها ، 
 فإذا مل يقبضها فبل تزاؿ على ملك صاحبها .

يػٍره لىكيم ( .  قىاًت فىًنًعمَّا ًىيى كىًإٍف زبيٍفيوىىا كىتػيٍؤتيوىىا اٍلفيقىرىاءى فػىهيوى خى  لقولو تعاىل ) ًإٍف تػيٍبديكا الصَّدى
قاؿ الشيخ ابن عثيمٌن رضبو هللا يف تفسًنه : كمن فوائد اآلية : أف الصدقة ال تعترب حَّت يوصلها إىل الفقًن ؛ لقولو تعاىل : 

 ا اٍلفيقىرىاءى( .)كىتػيٍؤتيوىى 
أيَّ سىلىمىةى قىاؿى ؽبىىا ًإٌٍلً قىٍد أىٍىدىٍيتي ًإىلى النَّجىاًشيًٌ  كركل اإلماـ أضبد عن أـ كلثـو بنت أِب سلمة قالت : )لىمَّا تػىزىكَّجى رىسيوؿي اَّللًَّ 

أىرىل ًإالَّ ىىًديَّيًت مىٍرديكدىةن عىلىيَّ فىًإٍف ريدٍَّت عىلىيَّ فىًهيى لىًك...( قاؿ اغبافظ حيلَّةن كىأىكىاًقيَّ ًمٍن ًمٍسكو كىالى أىرىل النَّجىاًشيَّ ًإالَّ قىٍد مىاتى كىالى 
 يف فتح البارم : إسناده حسن .

قاؿ يف "دقائق أكيل النهى" كمن ميز شيئان للصدقة بو أك ككل فيو  م بدا لو أف ال يتصدؽ بو سن لو إمضاؤه ـبالفة للنفس 
 ليو إمضاؤه ؛ ألهنا ال سبلك قبل القبض" انتهى .كالشياطٌن ، كال هبب ع

 كىذا قوؿ أكثر الفقهاء . 
 أما بعد قبضها بنفسو أك عن طريق ككيلو ، فبل هبوز الرجوع فيها ابتفاؽ أىل العلم رضبهم هللا .

اٍلكىٍلًب يىًقيءي  ميَّ يػىعيودي يف قػىٍيًئو(ً كيف لفظ  ) اٍلعىائًدي يف ًىبىًتًو كى  ؼبا ركاه البخارم  عن ابن عباس رضي هللا عنهما : قىاؿى النَّيبُّ  
قىًتًو( .  )اٍلعىائًدى يف صىدى

كركل مالك يف اؼبوطأ : عن عمر بن اػبطاب هنع هللا يضر قاؿ : )من كىب ىبة لصلة رحم أك على كجو صدقة فإنو ال يرجع 
 كصحح إسناده الشيخ األلباٍل . فيها...(

 ابب : )ال وبل ألحد أف يرجع يف ىبتو كصدقتو( .كقد بوب البخارم يف صحيحو 
 كأما الصدقة ، فاتفقوا على أنو ال هبوز الرجوع فيها بعد القبض . : ... قال احلافظ ابن حجر

 اخلالصة :
 الرجوع يف الصدقة عن طريق الشراء : الراجح ال هبوز .

 بعد أف قبضها الفقًن ال هبوز . –ليس عن طريق الشراء  –الرجوع يف الصدقة 
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 ( . الَعاِئُد ِف ِىَبِتِو َكالَعاِئِد ِف قَ ْيِْوِ )  قَالَ  َوَعِن اْبِن َعبهاٍس رضي هللا عنهما َأنه النهِبه  -ٕٙٛ
---------- 

 ٍلًب يىًقيءي،  ميَّ يػىعيودي يًف قػىٍيًئًو (  ميتػَّفىقه عىلىٍيوً  .) اىٍلعىائًدي يف ًىبىًتًو كىاٍلكى كيف لفظ (  الَعاِئُد ِف ِىَبِتِو َكالَعاِئِد ِف قَ ْيِْوِ ) 
 ًئًو ( .كىيف رًكىايىةو لًٍلبيخىارًمًٌ :) لىٍيسى لىنىا مىثىلي اىلسٍَّوًء، اىلًَّذم يػىعيودي يف ًىبىًتًو كىاٍلكىٍلًب يػىٍرًجعي يف قػىيٍ 

 طاىا كأقبضها للموىوب لو . ) كىذا ىو اؼبشبو (( أم :الراجع يف ىبتو اليت أع اَْلَعاِئُد ِف ِىَبِتوِ ) 
 ( ىذا ىو اؼبشبو بو ، كالقيء : إخراج ما بداخلو . َكاْلَكْلِب يَِقيءُ )

( أم :  م يعود فيما تقيأه فيأكلو .الغرض من ىذا التشبيو : ىو تقبيح حاؿ اؼبشٌبو كالتنفًن منو ، ىنا كقع  ُثُه يَ ُعوُد ِف قَ ْيِْوِ ) 
 جهٌن :التقبيح من ك 

 التشبيو ابلكلب . أواًل :
 التشبيو ابلكلب الذم يقي  م يعود يف قيئو. اثنياً :

 ربرَل الرجوع يف اؽببة بعد قبضها . اغبديث دليل على -ُ
 كقد اختلف العلماء يف ىذه اؼبسألة على قولٌن :

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

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

 وبل ألحدو أف يرجع يف ىبتو كصدقتو ،  م ذكر البخارم حديث الباب ) قاؿ اغبافظ ابن حجر عن ترصبة البخارم : ابب ال
 العائد يف ىبتو ... ( .

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

َّللًًَّ اٍلمىثىلي اأٍلىعٍ  لىى كىىيوى اٍلعىزًيزي اغبٍىًكيمي ( ، كلعل يف أخس أحواؽبا ، قاؿ هللا سبحانو كتعاىل ) لًلًَّذينى الى يػيٍؤًمنيوفى اًبآٍلًخرىًة مىثىلي السٍَّوًء كى
 ة .ىذا أبلغ يف الزجر عن ذلك ، كأدؿ على التحرَل فبا لو قاؿ مثبل : ال تعودكا يف اؽبب

قىة بػىٍعد ًإقٍػبىاضهمىا .   ) شرح مسلم ( . وقال النووي  : ىىذىا ظىاًىر يف ربىٍرَل الرُّجيوع يف اؽٍبًبىة كىالصَّدى
العائد يف ىبتو يف أقبح صورة ، فإف الكلب من أخبث اغبيواَنت ،  م إف ىذه الصورة من أبشع الصور ، أف  فقد شبو النيب 

 يقيء  م يعود يف قيئو .
) ال وبل للرجل أف يعطي العطية فًنجع فيها ، إال الوالد فيما  كغبديث ابن عمر كابن عباس . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  -ب

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

 كىذا مذىب أِب حنيفة ، كىو قوؿ ضعيف 
 .مت قبضها من اؼبتهب ربرَل الرجوع يف اؽببة ؿبموؿ على اؽببة اليت -ِ
 قالوا : ألف القيء يف اغبديث دبنزلة إقباض اؽببة . 
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أما إذا مل تقبض فإهنا تكوف غًن الزمة ، لكن اغبنابلة يركف كراىة الرجوع كلو كانت مل تقبض ، كشيخ اإلسبلـ ابن تيمية يرل 
يقوؿ ) آية اؼبنافق ثبلث : كإذا كعد أخلف .. (  ربرَل الرجوع يف اؽببة كلو مل تقبض ، الف ىذا من إخبلؼ الوعد ، كالنيب 

 فدؿ ىذا على إف إخبلؼ الوعد حراـ .
 :كيستدؿ على جواز الرجوع قبل القبض 

 ىم .ما كرد عن أِب بكر كعمر كعلي كغًن  -أ
) العائد يف ىبتو كالكلب يقيء  م يعود يف قيئو ( كالرجوع يف اؼبوىوب إمبا يكوف يف حق األعياف دكف األقواؿ ،  أف النيب  -ب

 كاؽببة قبل القبض رجوع يف قوؿ فبل يدخل يف ىذا اغبديث ؛ ألف عقد اؽببة مل يتم .
تفاؽ ، كإلزاـ اؼبتربع بقولو الصادر منو مصًن كيبكن أف يستدؿ لذلك أيضان : أبف عقد اؽببة من عقد التربعات اليت ال تلـز اب-ج

 إىل اللزـك دكف حاجة تدعو إىل ذلك ؛ ألف ؾبرد القوؿ مل يرتتب عليو استحقاؽ أك ظلم ، كإمبا ىو ؾبرد كعد .
 يستثىن من ذلك الوالد ، فإنو هبوز لو أف يرجع يف اؽببة . -ّ

 كىذا مذىب صبهور العلماء .
لُّ لًرىجيلو ميٍسًلمو أىٍف يػيٍعًطيى اىٍلعىًطيَّةى ،  ميَّ يػىٍرًجعى ًفيهىا ؛ ًإالَّ اىٍلوىاًلدي ًفيمىا  ، عىٍن اىلنَّيًبًٌ ٍبًن عىبَّاسو عىٍن اًٍبًن عيمىرى ، كىا-أ قىاؿى : ) الى وبًى

 . رىكىاهي أىضٍبىدي ، كىاأٍلىٍربػىعىةي ه ( يػيٍعًطي كىلىدى 
 ركاه ابن ماجة . ( الى يػىٍرًجعي أحىديكيٍم يف ًىبىًتًو إالَّ اٍلوىاًلدى ًمٍن كىلىًدهً ؿ ) قا  كعن عمرك بن شعيب عن أبيو عن جٌده أٌف نيب هللا-ب

 فهذاف حديثاف صحيحاف، كنبا نٌص يف ؿبٌل النزاع.
 . أٌف الوالد كلده جزءه منو، كىو كمالو ألبيو، كبينهما من البعضية ما يوجب شدة االتصاؿ، خببلؼ األجنيب-ج
 :شركط رجوع الوالد يف ىبتو -ْ

 أف ال يسقط حقو من الرجوع . الشرط األول :
 كما لو قاؿ : كىبتك ىذه السيارة كلن أرجع فيها .  

 : أف تكوف اؽببة ابقية يف ملك االبن . الشرط الثاين
، ألنو يلـز من رجوعو إبطاؿ  فلو أف األب كىب ابنو سيارة ،  م االبن كىبها أك ابعها ، فاألب يف ىذه اغبالة ال يبلك الرجوع 

 حق الغًن .
( ليشرتم ثوابن ، فهنا ليس لؤلب أف يرجع يف ىبتو ، ألنو  ََُأال يكوف ما كىبو لو نفقة : فلو أعطاه )  الشرط الثالث :

 رجوع يف أمر كاجب .
 : أال يتعلق هبا حق الغًن كما لو رىنها . الشرط الرابع

 الغًن للولد . : أال يتعلق هبا رغبة الشرط اخلامس
مثاؿ : كىب األب ابنو ألف رايؿ ، فرغب بعض الناس هبذا الولد فزكجوه مثبلن أك أصبح هبد من يقرضو ، فهل لؤلب أف يرجع 

 أـ ال ؟ فيو خبلؼ :
 ليس لو أف يرجع . قيل :

 ضوه أك ابيعوه .ألنو تعلق بو حق لغًن االبن ، ؼبا يف ذلك من اإلضرار ابلناس ، ألف الناس ردبا يكونوا قد أقر 
 لؤلب أف يرجع . وقيل :
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 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 ( .
 :اختلف العلماء ىل يلحق ابألب غًنه كاألـ على أقواؿ -ٓ

 . يلحق ابألب األـٌ فقط إذا كاف الولد ذا أب:  القول األول
 .-رضبهم هللا– ، كرٌجحو القرطيب كىو مذىب اؼبالكية

 . : يلحق ابألب األـٌ، كاألجداد كاعبٌداتالقول الثاين
 .-رضبهم هللا– كىو مذىب الشافعية 

 . : أنو ال يلحق ابألب غًنهالقول الثالث
 .-رضبهم هللا– كىو مذىب اغبنابلة 

 ألف األب ىو الذم يتملك من ماؿ كلده دكف األـ .قالوا : 
 كهللا أعلم .

 :ىبة اجملهوؿ  حكم-ٔ
 : لو كىبت لشخص ضبل يف بطن ، أك طًنان يف ىواء . مثال

 ألنو غرر . : ال هبوز . قيل
 الصحيح .كىذا  : هبوز . وقيل

 أك سامل . ألنو ال يرتتب عليو شيء ، كال ضرر ، ألنو إما غاًل
 فائدة :

 :مل أيت تشبيو اإلنساف ابغبيواف يف الشريعة اإلسبلمية  إال يف مقاـ الذـ 

ليوا التػٍَّورىاةى  ميَّ ملٍى وبىًٍمليوىىا كىمىثىًل اغبًٍمىاًر وبىًٍملي أىٍسفىاران قاؿ تعاىل )   ( . مىثىلي الًَّذينى ضبيًٌ
نىا لىرىفػىٍعنىاهي كقاؿ تعاىل )  ثػىليوي كىمىثىًل اٍلكىٍلًب ًإٍف ربىًٍمٍل عىلىٍيًو يػىٍلهىٍث أى كىلىٍو ًشئػٍ ٍك تػىتػٍريٍكوي يػىٍلهىٍث هًبىا كىلىًكنَّوي أىٍخلىدى ًإىلى اأٍلىٍرًض كىاتػَّبىعى ىىوىاهي فىمى

 ( . ذىًلكى 
 ) العائد يف ىبتو كالكلب يقيء  م يعود يف قيئو ( متفق عليو . كقاؿ 
 ىبطب ) كاغبمار وبمل أسفارا ( .يف الرجل يتكلم كاػبطيب  كقاؿ 
 ) اعتدلوا كال يبسط أحدكم ذراعيو كانبساط الكلب ( متفق عليو . كقاؿ 
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ْعَماِن ْبِن َبِشًٍن رضي هللا عنهما قَالَ -ٕٚٛ َق َعَليه )  َعِن الن ُّ ي  َأِب بِبَ ْعِض َمالِوِ َتَصده َعْمَرُة بِْنُت  -بِبَ ْعِض َماِلِو, فَ َقاَلْت ُأمِّ
لُِيْشِهَدُه َعَلى َصَدَقِِت, فَ َقاَل َلُو َرُسوُل اَّللِه  , فَاْنَطَلَق َأِب ِإََل َرُسوِل اَّللِه  ُتْشِهَد َرُسوَل اَّللِه  : اَل َأْرَضى َحّته -َة َرَواحَ 
  ْاَلدُِكْم, فَ َرَجَع َأِب فَ َرده تِْلَك الصهَدَقةَ : َأفَ َعْلَت َىَذا ِبَوَلِدَك ُكلِِّهْم  قَاَل: اَل, قَاَل: ات هُقوا اَّللهَ, َواْعِدُلوا ِف َأو.» 

َهُد َعَلى َجْورٍ )  َوِف َلْفظٍ  ِْ  ( . قَاَل: َفاَل ُتْشِهْدين ِإَذْن؛ فَِإيّنِ اَل َأ
ِهْد َعَلى َىَذا َغًْنِي)  َوِف َلْفظٍ  ِْ  ( . فََأ

-------------- 
َق َعَليه َأِب بِبَ ْعِض َمالِوِ )  الًنحلة ) ِإيّنِ ََنَْلُت ِاْبيِن َىَذا ( ( اؼبراد ابلصدقة ىنا الًنحلة كىي دبعىن اؽببة كقد جاء يف ركاية  َتَصده

 بكسر النوف : العطية بغًن عوض .
 كالد النعماف ، كىو بشًن بن سعد األنصارم اػبزرجي ، شهد العقبة  م شهد بدران كما بعدىا .( َأِب ) 
منا كىافى يل ( أم : رقيقان .) ركاية   ( كيف بِبَ ْعِض َمالِوِ )   غيبلى
ا ( جاء يف ركاية  ) قاؿ : أعطيت سائر  ) فػىقىاؿى رىسيوؿي اىَّللًَّ كيف ركاية (  َأفَ َعْلَت َىَذا ِبَوَلِدَك ُكلِِّهْم )  أىكيلُّ كىلىًدؾى كبىىٍلتىوي ًمٍثلى ىىذى

 كلدؾ مثل ىذا ( كيف ركاية ) فقاؿ : أكلهم كىبت ؽبم مثل ىذا ؟ قاؿ : ال ( .
 كىذا استفهاـ حقيقي لبلستخبار ، يطلب بو اعبواب .

 ة بينهم يف العطية كالرب كاإلحساف .( ابلتسوي ات هُقوا اَّللهَ, َواْعِدُلوا ِف َأْواَلدُِكمْ  )
فاردده( كيف ركاية  ، كقد جاء يف ركاية )فىاٍرًجٍعو( أم: ارذبع الغبلـ فػىقىاؿى رىسيوؿي اىَّللًَّ )كيف ركاية (  فَ َرَجَع َأِب فَ َرده تِْلَك الصهَدَقةَ ) 

صلح ىذا كإٍل ال أشهد إال فليس ييف ركاية )( ك ٍل إذان، فإٍل ال أشهد على جٍورفبل تشهد)ال تشهدٍل على جٍور( كيف ركاية )
سرؾ أف يكونوا إليك يف الرب أيا رببوف أف يعدلوا بينكم يف الرب( كألضبد )اعدلوا بٌن أكالدكم يف النًٌحل كمعلى حق( كؼبسلم )

 .غبق أف يربكؾ(ك عليهم من ا، كما لؽبم عليك من اغبق أف تعدؿ بينهم إفسواء؟ قاؿ: بلى، قاؿ: فبل إذف( كألِب داكد )
 قاؿ اغبافظ ابن حجر : كاختبلؼ األلفاظ يف ىذه اللفظة الواحدة يرجع إىل معىن كاحد  .

ِهْد َعَلى َىَذا َغًْنِي  ِْ  ( ىذا للتوبيخ كليست لئلابحة .) فََأ
 مشركعية العدؿ بٌن األكالد ] ذكوران كإَناثن [ يف العطية ، كىذا ابإلصباع . علىاغبديث دليل -ُ

 : كال خبلؼ بٌن أىل العلم يف استحباب التسوية ككراىة التفضيل . ابن قدامةقال 
 ة على قولٌن :بكاجب أـ مستح كاختلف العلماء ىل اؼبساكاة

 : أف اؼبساكاة كاجبة يف عطية األكالد ، كوبـر التفضيل . القول األول
 ف كلد .فبل هبوز أف يعطي الولد دكف البنت ، أك البنت دكف الولد ، أك كلد دك 

كىو مركم عن عثماف بن عفاف هنع هللا يضر ، كبو قاؿ عبد هللا بن شداد بن اؽباد ، كعركة بن الزبًن ، كإبراىيم النخعي،   كؾباىد بن 
جرب ، كعامر الشعيب ، كطاككس بن كيساف ، كعطاء بن أِب رابح ، كعبد هللا بن شربمة ، كعبد هللا بن اؼببارؾ ، كإسحاؽ بن 

  بن إظباعيل البخارم ، كىو ركاية عن شريح ، كسفياف الثورم .راىويو، كدمحم
 كإليو ذىب اغبنابلة ، كالظاىرية .

كاختاره الشيخ احملدث أضبد بن عمر القرطيب ، كشيخ اإلسبلـ ابن تيمية، كتلميذه العبلمة ابن قيم اعبوزية ، كالشيخ دمحم بن 
اب ، كابناه الشيخ حسٌن ، كالشيخ عبدهللا ، كاختاره أيضان الشيخ دمحم بن إظباعيل الصنعاٍل، كشيخ اإلسبلـ دمحم بن عبد الوى
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 .علي الشوكاٍل ، كالشيخ صديق حسن خاف 
 : كبو صرح البخارم ، كىو قوؿ طاككس كالثورم كأضبد كإسحاؽ كبعض اؼبالكية  . قال الشوكاين

 غبديث الباب ) اتقوا هللا كاعدلوا بٌن أكالدكم ( .-أ
 ن كجوه :كجو الداللة م

 أمره ابلعدؿ كاألمر يقتضي الوجوب . األول :
بيانو أف تفضيل أحدىم أك زبصيصو دكف الباقٌن ظلم كجور، إضافة إىل امتناعو عن الشهادة عليو كأمره برده كىذا كلو  الثاين :

 يدؿ على ربرَل التفضيل .
: كمن حجة من أكجب :   رم ( حيث قاؿ رضبو هللاكاستدلوا أيضا حبجج عقلية فمنها : ما ذكره ابن حجر يف ) فتح البا -ب

 أف ىذا مقدمة الواجب ألف قطع الرحم كالعقوؽ ؿبرماف فما يؤدم إليهما يكوف ؿبرما كالتفضيل فبا يؤدم إىل ذلك " .
نيوا إًلىٍيكى يف اٍلربًٌ سىوىاءن قىاؿى بػىلىى قىاؿى كيؤيد ذلك ما جاء يف لفظ عند مسلم ) قىاؿى فىأىٍشًهٍد عىلىى ىىذىا غىًٍنًم  ميَّ قىاؿى أىيىسيرُّؾى أىٍف يىكيو 

 فىبلى ًإذنا ( .
 كمنها : أف تفضيل بعضهم على بعض يورث العداكة كالبغضاء فيما بينهم ، كأيضان فيما بينهم كبٌن أبيهم فمنع منو .

 : أف التسوية مستحبة ال كاجبة . القول الثاين
 كىذا مذىب اعبمهور .

 فلو أعطى كلدان كمل يعط اآلخر ، فبل وبـر ، كإذا أعطى كلدان دكف بنت ، فبل وبـر .:  كعلى ىذا القوؿ
 ) سوكا بينهم ( . كاستدلوا بقولو 

 كضبلوا األمر يف حديث الباب على االستحباب .
 عن حديث الباب  أبجوبة كثًنة ذكرىا اغبافظ ابن حجر يف فتح البارم :أجابوا و 

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

 ) تصدؽ علي أِب ببعض مالو ( . يف ركايةأبف كثًنان من طرؽ اغبديث مصرحة ابلبعضية ، كما 
 ؾ .يف ذلك فأشار عليو أبف ال يفعل فرت  : أف العطية اؼبذكورة مل تنجز ، كإمبا جاء بشًن يستشًن النيب  ومنها

 : وتعقب
 لو ابالرذباع يشعر ابلتنجيز . أبف أمر النيب 

: ) أشهد على ىذا غًنم ( إذف ابإلشهاد على ذلك ، كإمبا امتنع من ذلك لكونو اإلماـ ، ككأنو قاؿ : ال  : أف قولو  ومنها
 أشهد ألف اإلماـ ليس من شأنو أف وبكم .

 وتعقب :  
 ؼبا تدؿ عليو بقية الركاايت .أف اإلذف اؼبذكور اؼبراد بو التوبيخ ، 

 كغًنىا من األجوبة الضعيفة . 
 . القوؿ األكؿوالراج ح 

 اختلف العلماء يف كيفية التسوية على قولٌن :-ِ
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 يعطي األنثى قدر الذكر . القول األول :
 [ . َُ[ يعطي األنثى ]  َُفإذا أعطى الذكر ] 

 كىذا مذىب األكثر .
قاؿ لبشًن بن سعد )سوًٌ بينهم(، كعلل ذلك بقولو )أيسرؾ أف يستوكا يف برؾ ؟ قاؿ : نعم ، قاؿ : فسوًٌ بينهم(.  ألف النيب 

 كالبنت كاالبن يف استحقاؽ برىا ، ككذلك يف عطيتها .
 ) سوكا بينهم ( .  لقولو 

 أف العدؿ أف يعطوف على قدر مًناثهم ، للذكر مثل حظ األنثيٌن . القول الثاين :
 كرجح ىذا شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ، كابن القيم .

 : ) اتقوا هللا كاعدلوا بٌن أكالدكم ( . قالوا : كال أحد أعدؿ من هللا ، حيث قاؿ ) لًلذَّكىًر ًمٍثلي حىظًٌ اأٍلينٍػثػىيػىٌٍن ( . لقولو 
 كألف حاجة األنثى ليست كحاجة الذكر .

تسوية اؼبستحبة أف يقسم بينهم على حسب قسمة هللا تعاىل اؼبًناث ، فيجعل للذكر رضبو هللا : إذا ثبت ىذا ، فال قال ابن قدامة
 مثل حظ األنثيٌن .

كهبذا قاؿ عطاء ، كشريح ، كإسحاؽ ، كدمحم بن اغبسن . قاؿ شريح لرجل قسم مالو بٌن كلده : ارددىم إىل سهاـ هللا تعاىل 
 .كفرائضو 

 م قاؿ: كلنا: أف هللا تعاىل قسم بينهم، فجعل للذكر مثل حظ ... هللا تعاىل قسموف إال على كتاب كقاؿ عطاء : ما كانوا ي
لة األنثيٌن، كأكىل ما اقتدل بقسمة هللا، كألف العطية يف اغبياة أحد حايل العطية ، فيجعل للذكر منها مثل حظ األنثيٌن ، كحا

 )اؼبغين(اؼبوت ، يعين اؼبًناث .  
 طية أكالده على حسب مًناثهم . كىو مذىب أضبد .قاؿ ابن تيمية : كهبب التعديل يف ع

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

 إف فضل أك خص بعض األكالد على بعض سول بينهم .ف-ّ
 [ . َٓ[ كاآلخر يعطيو ]  ََُ: أف يعطي بعضهم ]  التفضيل

 [ كاآلخر ال يعطو شيئان ، فهنا هبب التعديل . ََُ: أف يعطي أحدىم ]  التخصيص
 : ويكون كالتايل[ فيجب التعديل ،  َٓ[ كاآلخر ]  ََُفإذا أعطى أحدىم ] 

 أف أيخذ من صاحب اؼبائة طبسٌن . أواًل :
 أف يعطي صاحب اػبمسٌن طبسٌن أخرل . اثنياً :

 كعشرين يضعها على الناقص ، فيكوف نصيب كل كاحد منهم طبس كسبعوف .: أف أيخذ من صاحب اؼبائة طبس اثلثاً 
:  هبب على اإلنساف التسوية بٌن أكالده يف العطية ، إذا مل ىبتص أحدىم دبعىن يبيح التفضيل ، فإف خص  قال ابن قدامة

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

 إف مات الوالد قبل التسوية ؟ -ْ
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 تثبت الزايدة للمزيد ، كال يلزمو أف يرد الزائد يف الرتكة . قيل :
 ع األب كقد مات .قالوا : ألف اؼبطالب ابلرجو 

 إنو إذا مات كجب على اؼبفٌضل أف يرد ما فضل بو يف الرتكة ، فإف مل يفعل خصم من نصيبو . وقيل :
 وىذا الصحيح .

 . بٌن أكالدكم (  أف العدؿ بٌن األقارب غًن كاجب .نستفيد من قولو ) ..-ٓ
 العدؿ يف العطية ألكالدىا . فيجب عليها األـ كاألب يف التسوية بٌن أكالدىا يف العطية ،-ٔ

ٍنًع ًمٍن اٍلميفىاضىلىًة بػىٌٍنى األىٍكالًد كىاألب ، لًقىٍوًؿ النَّيبًٌ  قال ابن قدامة  أىٍكالدًكيٍم ( . ) اتػَّقيوا اَّللًَّ ، كىاٍعًدليوا بػىٌٍنى  : كىاأليُّ يف اٍلمى
ٍيًن ، فىميًنعىٍت التػٍَّفًضيلى    كىاألىًب . كىألىنػَّهىا أىحىدي اٍلوىاًلدى
كىلىًدىىا ، فػىثػىبىتى ؽبىىا ًمٍثلي  اغبٍىسىًد كىاٍلعىدىاكىًة ، ييوجىدي ًمثٍػليوي يف زبىًٍصيًص األيٌـً بػىٍعضى  كىألىفَّ مىا وبىٍصيلي بًتىٍخًصيًص األىًب بػىٍعضى كىلىًدًه ًمنٍ  

 حيٍكًمًو يف ذىًلك .     ) اؼبغين ( .
 اف لسبب شرعي ، فإنو هبوز .ذىب بعض العلماء إىل ف التفضيل إذا ك-ٕ

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

ًك كىالى أىعىزُّ ابىًة فػىلىمَّا حىضىرىٍتوي اٍلوىفىاةي قىاؿى كىاَّللًَّ ايى بػينػىيَّةي مىا ًمٍن النَّاًس أىحىده أىحىبُّ ًإيلىَّ ًغىنن بػىٍعًدم ًمنٍ جىادَّ ًعٍشرًينى كىٍسقنا ًمٍن مىالًًو اًبٍلغى 
ٍدتًيًو كىا ٍحتػىٍزتًيًو كىافى لىًك كىًإمبَّىا ىيوى اٍليػىٍوـى مىاؿي كىاًرثو كىًإمبَّىا نبيىا عىلىيَّ فػىٍقرنا بػىٍعًدم ًمٍنًك كىًإٌٍلً كيٍنتي كبىىٍلتيًك جىادَّ ًعٍشرًينى كىٍسقنا فػىلىٍو كيٍنًت جىدى

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

ككجو الداللة منو ما ذكره ابن قدامة : " وبتمل أف أاببكر خصها بعطية غباجتها كعجزىا عن الكسب ، مع اختصاصها ابلفضل 
 ًن ذلك من فضائلها .ككوهنا أـ اؼبؤمنٌن كغ

: الزكاج من النفقة فمن احتاجو من األكالد قاـ الوالد حباجتو فيو ، كمن مل وبتجو فإنو ال هبوز لو أف يعطيو  وقال ابن عثيمٌن
شيئا ، كعلى ىذا فإذا كاف لئلنساف ثبلثة أبناء كزكج اثنٌن منهم يف حياتو ، كبقي الصغًن مل يصل إىل حد الزكاج ،  م إف ىذا 
األب أكصى للصغًن دبقدار اؼبهر الذم أعطاه أخويو ، فإف ذلك حراـ، كالوصية ابطلة، فإذا مات فإف ىذه الوصية ترد يف الرتكة، 

 إال أف يسمح عنو بقية الورثة لقوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص )ال كصية لوارث( .
 ينبغي أف يصدر اؼبفيت ترغيبو أك ترىيبو بتقول هللا .-ٖ
 ول هللا العدؿ بٌن األكالد .أف من تق-ٗ

 كجوب تقول  هللا يف كل شيء .-َُ
 ال هبوز اإلشهاد على احملـر .-ُُ
 كجوب إنكار اؼبنكر .-ُِ
 ظباحة الشريعة اإلسبلمية كحرصها على العدؿ كعدـ الظلم .-ُّ
 أف الشريعة جاءت بسد كل طريق يؤدم إىل التشاحن كالتباغض .-ُْ
 األقارب .هبب العدؿ بٌن  ال-ُٓ



َِ 
 

 ابب ادلساقاة
 اؼبساقاة لغة : مشتقة من السقي ألف السقي ىو أىم االعماؿ الذم يستفيد منها التمر .

 كاصطبلحان : أف يدفع الرجل شجره إىل آخر ليقـو بسقيو كعمل سائر ما وبتاج إليو ِبزء معلـو من شبره مشاع .
ماف كغًنىا ، فأعطاىا شخصان ينميها ِبزء من الثمرة . ) كالثلث مثاؿ : إنساف عنده أرض كعليها أشجار من لبيل كأعناب كر 

 مثبلن ( .
َها ِمْن ََثٍَر َأْو َزرْعٍ  َأنه النهِبه )  َعْن َعْبِد اَّللِه ْبِن ُعَمَر رضي هللا عنهما -ٕٛٛ بَ َر ِبَشْطِر َما ََيُْرُج ِمن ْ  ( . َعاَمَل َأْىَل َخي ْ

---------- 
( اؼبعاملة : التعامل مع الغًن ، كخيرب : بلدة زراعية مشاؿ اؼبدينة ، كاف يسكنها طائفة من اليهود ،  أىَل خيرب ) عامل النِب 

 فتحت يف احملـر سنة سبع من اؽبجرة .
م، ( الشطر اؼبراد ىنا النصف، كاؼبعىن: أنو عاملهم بنصف ما ىبرج من شبرىا كزرعها مقابل عملهم كنفقته ) بشطِر ما َيرج منها

 كالنصف اآلخر للمسلمٌن لكوهنم أصحاب األصل .
 ( كيف ركاية ؼبسلم ) كلبل كشجر ( دليل على جواز اؼبساقاة . ِمْن ََثَرٍ ) 
 ( دليل على جواز اؼبزارعة . َأْو َزرْعٍ ) 

َنا  )  كيف ركاية فقاؿ  ْ ْ ِِ  ( .ُأِقرُُّكْم ِفيَها َعَلى َذِلَك َما 
 .اغبديث على جواز اؼبساقاة -ُ

بػىرى ًبشىٍطًر مىا ىبىٍريجي ًمنػٍهىا ًمٍن شبىىرو، أىٍك زىرٍعو  أىفَّ رىسيوؿى اىَّللًَّ الباب )  غبديث يػٍ  ( .عىامىلى أىٍىلى خى
 فقولو ) من شبر ( ىذه مساقاة .
 كقولو ) أك زرع ( ىذه مزارعة .
 فجمهور العلماء على جوازىا .

د فعليو صبهور العلماء مالك ، كالشافعي ، كالثورم ، كأبو يوسف ، كدمحم بن  –يعين اؼبساقاة  –: أما جوازىا  قال ابن ِر
 اغبسن صاحبا أِب حنيفة ، كأضبد ، كداكد 

 ساقاىم على نصف ما زبرجو األرض من الثمرة ( . غبديث الباب ، كجاء يف بعض الركاايت ) أنو 
 عوىا ، كؽبم شطر ما ىبرج منها ( .خيرب اليهود أف يعملوىا كيزر  كيف ركاية للبخارم ) أعطى النيب 

 فقولو ) أف عملوىا ( يراد بو اؼبساقاة ، حيث يطلق أىل اؼبدينة على اؼبساقاة اؼبعاملة .
 كقولو ) أف يزرعوىا ( يراد هبا اؼبزارعة ، فاغبديث صبع بٌن عقدم اؼبساقاة كاؼبزارعة .

 ق ، أك إجارة بثمرة ؾبهولة .كذىب أبو حنيفة إىل عدـ جوازىا ، ألهنا إجارة بثمرة مل زبل
 قوؿ اعبمهور .والراجح 

 ىل اؼبساقاة عقد الـز أـ عقد جائز  على قولٌن :اختلف العلماء : -ِ
 : أنو عقد جائز . القول األول

 كىذا مذىب اغبنابلة .
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نىا  فػىقىاؿى ؽبىيٍم رىسيوؿي اىَّللًَّ غبديث الباب ) ...  -أ  ( .نيًقرُّكيٍم هًبىا عىلىى ذىًلكى مىا ًشئػٍ
 : أنو لو كاف الزمان مل هبز بغًنه تقدير مدة ، كال هبعل اػبًنة إليو يف مدة إقرارىم . وجو الداللة

من  مل ينقل عنو أنو قدر ؽبم ذلك دبدة ، كلو قدر مدة مل يرتؾ نقلو ، ألف ىذا فبا وبتاج إليو ، كعمر أجبلىم كألف النيب  -ب
 األرض كأخرجهم من خيرب ، كلو كانت ؽبم مدة مقدرة مل هبز إخراجهم منها .

 أهنا عقد الـز .القول الثاين : 
 كىذا قوؿ صبهور العلماء من اغبنفية ، كاؼبالكية ، كالشافعية ، كاختيار ابن تيمية .

 ألنو عقد معاكضة فكاف الزمان كاإلجارة . -أ
 ؼباؿ فسخهما إذا أدركت الثمرة فيسقط حق العامل فيستضر .أنو لو كاف جائزان عباز لرب ا-ب
 أف الوفاء ابلوعد كاجب كإخبلفو ؿبـر ، فإذا عقد معو على سنة لزمو الوفاء بو من ابب الوفاء ابلشركط كىو كاجب .-ج

 الراجح .كىذا القوؿ ىو 
 كبوه، فإنو يقسم ، كيقـو مقامو على حسابو. كعلى ىذا القوؿ ال يبكن ألحدنبا الفسخ، فإف يقدر على العامل العمل ؼبرض أك

 أف يكوف اعبزء من الثمرة مشاعان معلومان ، كالربع كالثلث .يف اؼبساقاة يشرتط -ّ

 : يل شبرة ىذا العاـ ، كلك شبرة العاـ القادـ ، ال يصح . فلو قال
 : يل شبرة اعبانب الشرقي ، كلك شبرة اعبانب الغرِب ، ال يصح . لو قال
 صاع ، ال يصح . ََُ: للعامل  لو قال
 : ساقيتك على أف لك الثلث ، فإنو هبوز ، كيكوف لصاحب األرض الثلثاف . إن قال

 فإذا عٌن حق أحدنبا فالباقي لآلخر .
َنا) قولو  -ْ ْ ْ ِِ  . أيًقرُّكيٍم مىا أىقػىرَّكيمي اَّللَّي : ( كىيف رًكىايىًة اٍلميوىطًَّأ ُأِقرُُّكْم ِفيَها َعَلى َذِلَك َما 

بػىرى مى  يػٍ نىا أًلىنَّوي قىاؿى اٍلعيلىمىاءي كىىيوى عىائًده ًإىلى ميدًَّة اٍلعىٍهًد كىاٍلميرىادي ًإمبَّىا مبيىكًٌنيكيٍم ًمنى اٍلميقىاـً يًف خى نىا  ميَّ لبيٍرًجيكيٍم ًإذىا ًشئػٍ كىافى عىازًمنا  ا ًشئػٍ
ا اغبٍىدً   .يثي كىغىيػٍريهي عىلىى ًإٍخرىاًج اٍلكيفَّاًر ًمٍن جىزًيرىًة اٍلعىرىًب كىمىا أىمىرى بًًو يف آًخًر عيٍمرًًه كىكىمىا دىؿَّ عىلىٍيًو ىىذى

 .كىاٍحتىجَّ أىٍىلي الظَّاًىًر هًبىذىا عىلىى جىوىاًز اٍلميسىاقىاًة ميدَّةن ؾبىٍهيولىةن 
 .ٍمهيوري الى ذبىيوزي اٍلميسىاقىاةي ًإالَّ ًإىلى ميدَّةو مىٍعليومىةو كىاإٍلًجىارىًة كىقىاؿى اعبٍي 

أتىىكَّليوا اغبٍىًديثى على ما ذكرَنه   .كى
ـً خىاصَّةن لًلنَّيبًٌ صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى   .كقيل جىازى ذىًلكى يًف أىكًَّؿ اإٍلًٍسبلى

اٍلميرىادي بػىيىافي أىفَّ اٍلميسىاقىاةى لىٍيسىٍت ًبعىٍقدو دىائًمو  كىًقيلى مىٍعنىاهي أىفَّ لىنىا ًإٍخرىاجىكيٍم بػىٍعدى اٍنًقضىاًء اٍلميدًَّة اٍلميسىمَّاًة كىكىانىٍت ظبيًٌيىٍت ميدَّةن كىيىكيوفي 
اٍلبػىٍيًع كىالنًٌكىاًح بىٍل بػىٍعدى اٍنًقضىاًء اٍلميدًَّة تػىنػٍقىضً  نىا أىٍخرىٍجنىاكيٍم كى نىا عىقىٍدَنى عىٍقدنا آخىرى كىًإٍف ًشئػٍ  )شرح مسلم(.    ي اٍلميسىاقىاةي فىًإٍف ًشئػٍ

 ؟ىل يشرتط أف يكوف الشجر لو شبر  -ْ
 : يشرتط ذلك ، كأف يكوف الشجر لو شبر .قيل 

 فبل تصح اؼبساقاة على شجر ال شبرة لو ، كشجر الزينة كالزىور فبل تصح اؼبساقاة .
 ألنو ال يبكن أف يعطي العامل نصيبو .

 : يصح على شجر ليس لو شبر . كحينئذ يقدر للعامل أجرة اؼبثل . وقيل 
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 إذا كاف الفسخ من العامل ؟-ٓ
 ال شيء لو . ) سواء فسخ بعذر أك بغًن عذر ( . قيل :

 إذا كاف فسخو لعذر شرعي فإنو يستحق األجرة . وقيل :
 كىذا أقرب .

 .الواجب على رب األرض ك العامل يف اؼبساقاة ، الواجب على  -ٔ
على كل من العامل كصاحب األرض ما جرت العادة بو ، ألنو مل يرد فيو نص )أبف على العامل كذا كعلى صاحب األرض كذا( 

 فيكوف اؼبرجع فيو إىل العرؼ ، فاؼبعركؼ عرفان كاؼبشركط شرطان .
 كالتسميد كقطع األغصاف الرديئة ، كإصبلح طرؽ اؼباء ككبو ذلك .العرؼ يدؿ على أف على العامل اغبرث كالسقي  -

 كعلى رب اؼباؿ ما وبفظ األصل كبناء حائط ، أك بناء ما اهندـ منو ، كحفر البئر ، كإحضار آلة رفع اؼباء .
صاص العامل لزمو، كما يلـز العامل كرب األرض فبا ليس فيو نص، فًنجع فيو إىل العرؼ، فما تعارؼ عليو الناس أنو من اخت -

 .أك من اختصاص رب األرض لزمو، فإف مل يكن ىناؾ عرؼ معلـو فعلى ما تشارطاه 
ًح الثَّمىًر مىا وبىٍتىاجي ًإلىٍيًو يف إً  قػىٍوليوي )عىلىى أىٍف يػىٍعتىًمليوىىا ًمٍن أىٍموىاؽبًًٍم( بػىيىافه ًلوىًظيفىًة عىاًمًل اٍلميسىاقىاًة كىىيوى أىفَّ عىلىٍيًو كيلَّ :  قال النووي ٍصبلى

ًح مىنىاًبًت الشَّجىًر كىتػىلٍ  ًقيًحًو كىتػىٍنًحيىًة اغبٍىًشيًش كىاٍلقيٍضبىاًف عنو كحفظ كىاٍسًتزىادىتًًو فبَّا يػىتىكىرَّري كيلَّ سىنىةو كىالسٍَّقًي كىتػىٍنًقيىًة اأٍلىنٍػهىاًر كىًإٍصبلى
ٍفًر اأٍلىنٍػهىاًر فػىعىلىى اٍلمىاًلكً  الثمرة كجذاهبا كىكبىًٍو ذىًلكى كىأىمَّا مىا يػيٍقصىدي بًوً  ًبنىاًء اغٍبًيطىاًف كىحى  .مكىاَّللَّي أىٍعلى  .ًحٍفظي اأٍلىٍصًل كىالى يػىتىكىرَّري كيلَّ سىنىةو كى

 
 ابب ادلزارعة

َا َعْن رَاِفِع ْبِن َخِديٍج قَاَل : ) ُكنها َأْكثَ َر األْنَصاِر َحْقاًل . وَُكنها ُنْكِري األْرَض , َعَلى َأنه لََنا َىِذِه  - ٜٕٛ , َوذَلُْم َىِذِه فَ ُرَّبه
َهَنا ( . َأْخَرَجْت َىِذِه , َوََلْ ُُتْرِْج َىِذِه فَ نَ َهاََن َعْن َذِلَك . فََأمها اِبْلَوِرِق : فَ َلْم ي َ   ن ْ

َىِب َواْلَوِرِق   فَ َقاَل : ال َبََْس بِِو .  )َوِلُمْسِلٍم َعْن َحْنَظَلَة ْبِن قَ ْيٍس قَاَل  -ٜٕٓ َسأَْلُت رَاِفَع ْبَن َخِديٍج َعْن ِكَراِء اأَلْرِض اِبلذه
َا َكاَن النهاُس يُ َؤاِجُروَن َعَلى َعْهِد َرُسوِل اَّللِه  َياَء ِمْن الزهرِْع فَ يَ ْهِلُك َىَذا , َّبَا َعَلى اْلمَ  إَّنه ِْ اِذََيََنِت , َوَأقْ َباِل اْْلََداِوِل , َوَأ

ْيٌء َمْعُلوٌم َمْضُمونٌ  َِ  . : َفال َبََْس ِبِو ( َوَيْسَلُم َىَذا َوََلْ َيُكْن ِللنهاِس ِكَراٌء إاله َىَذا . َوِلَذِلَك زََجَر َعْنُو . فََأمها 
---------- 

 كللبخارم " أكثر أىل اؼبدينة " كقولو فيو " حقبل " ىو بفتح اؼبهملة كسكوف القاؼ.كنا أكثر األنصار حقاًل( ) 
 كأصل اغبقل القراح الطٌٌيب، كقيل: الٌزرع إذا تشٌعب كرقو من قبل أف يغلظ سوقو،  مٌ أطلق على الٌزرع.

 كاشتٌق منو احملاقلة فأطلقت على اؼبزارعة.
( كللبخارم " فردٌبا األرض على أّن لنا ىذه, وذلم ىذه , فرَّبا أخرجت ىذه وََل ُترج ىذه, فنهاَن عن ذلكوكنا نكري ) 

 أخرجٍت ًذه ، كملى زبرج ًذه " بكسر اؼبعجمة كسكوف اؽباء إشارة إىل القطعة.
شيءو فبٌا ىبرج منها كلو كاف كالٌنهي الوارد عن كراء األرض ؿبموؿه على ما إذا أكريت بشيءو ؾبهوؿ كىو قوؿ اعبمهور، أك ب

 )الفتح(.                    معلومان 
 أم : أتجًن األرض للزراعة .(  َعْن ِكَراِء اأَلْرضِ  )
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 األهنار الكبار . ( ادلاذَيَنت) 
  ( اعبدكؿ : النهر الصغًن ، كأقبالو : ما قرب منو . أقبال اْلداول) 

بذاؿ معجمة مكسورة  م ايء مثناه ربت  م الف  م نوف  م الف  م مثناة فوؽ. ىذا ىو اؼبشهور ،  اؼباذايَنت:  قال النووي
 كحكى القاضي عن بعض الركاة فتح الذاؿ يف غًن صحيح مسلم ، كىي مسايل اؼبياه.

 كقيل: ما ينبت على حافيت مسيل اؼباء ، كقيل: ما ينبت حوؿ السواقي.
 كىي لفظة ميعربة ليست عربية.

 ا قولو " كإقباؿ " فبفتح اؽبمزة أم: أكائلها كرؤسها. كاعبداكؿ صبع جدكؿ كىو النهر الصغًن كالساقية. انتهى كبلمو رضبو هللا.كأم
 يف ىذا اغبديث أحكاـ اؼبزارعة الصحيحة كالفاسدة . .ُ

عطاء األرض ؼبن يزرعها، على أف يكوف لو نصيب فبا ىبرج منها، كالنصف أك الثلث أك أكثر من ذلك أك ان : إاؼبزارعة اصطبلحك 
 و .أدٌل حسب ما يتفقاف علي

 كقيل غًن ذلك . -فعل ذلك مع أىل خيرب بعد فتحها  كظبيت اؼبزارعة ـبابرة، ألف النيب 
فاؼبزارعة نوع من التعاكف بٌن العامل كصاحب األرض فردبا يكوف العامل ماىران يف الزراعة كىو ال يبلك أرضان.  :أما مشركعيتها

 ٌن .كاف مالك األرض عاجزان عن الزراعة، فشرعها اإلسبلـ رفقان ابلطرفكردبا  
رم كمسلم عن ابن عباس أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص عامل أىل ركل البخا :كاؼبزارعة عمل هبا رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كعمل هبا أصحابو من بعده

 خيرب بشطر ما ىبرج منها
 كاؼبزارعة جائزة .

 كىذا مذىب اإلماـ أضبد .
 كىو قوؿ صباعة كثًنة من التابعٌن ، منهم : عمر بن عبد العزيز ، كالقاسم بن دمحم ، كعركة بن الزبًن .

 ، فإهنا قصة مشهورة ال تقبل الرد كال التأكيل . ليهود خيرب غبديث معاملة الرسوؿ 
 كأما حديث رافع بن خديج الذم فيو النهي عن اؼبزارعة ، فإنو ؿبموؿ على اؼبزارعة الفاسدة اليت دخلها شيء من الغرر كاعبهالة .

 ( . كلذلك قاؿ رافع : ) كنا نكرم األرض ، على أف لنا ىذه كؽبم ىذه ، فردبا أخرجت ىذه كمل زبرج ىذه
 معلـو مضموف فبل أبس ( . كقاؿ أيضان : ) مل يكن للناس كراء إال ىذا ، فلذلك زجر عنو ، كأما بشيء

كقاؿ اػبطاِب يف حديث رافع بن خديج يف قولو يف اإلجارة : ) يف اؼباذايَنت ،اقباؿ اعبداكؿ ( قاؿ : فقد أعلمك رافع يف ىذا 
اؼبعلـو ، كأنو كاف من عادهتم أف يشرتطوا شركطان فاسدة ، كأف يستثنوا من الزرع ما اغبديث ، أف اؼبنهي عنو ىو اجملهوؿ منو دكف 

 .على السواقي كاعبداكؿ ، فيكوف خاصان لرب اؼباؿ 
 كقد ػبص اإلماـ النوكم حكم اؼبزارعة فقاؿ :

( وبىٍتىجُّ ًبًو الشَّاًفًعيُّ كىميوىاًفقيوهي كىىيمي اأٍلى قولو )  ًعٍندىىيٍم الى  ٍكثػىريكفى يف جىوىاًز اٍلميزىارىعىًة تػىبػىعنا لًٍلميسىاقىاًة كىًإٍف كىانىًت اٍلميزىارىعىةي ًمٍن شبىىرو أىٍك زىرٍعو
فىرًدىةن فػىتىجيوزي تػىبػىعنا لًٍلميسىاقىاًة فػىييسىاًقيًو عىلىى النٍَّخًل كىيػيزىارًعيوي عىلىى اأٍلىٍرًض كىمىا جىرىل  بػىرى ذبىيوزي مينػٍ يػٍ  .يف خى

ًر   .كىقىاؿى مىاًلكه الى ذبىيوزي اٍلميزىارىعىةي الى مينػٍفىرًدىةن كىالى تػىبػىعنا ًإالَّ مىا كىافى ًمنى اأٍلىٍرًض بػىٌٍنى الشَّجى
ًف سىوىاءه صبىىعىهيمىا أىٍك فرقهما كلو عقدات فسختا  ًنيفىةى كىزيفػىري اٍلميزىارىعىةي كىاٍلميسىاقىاةي فىاًسدىاتى  .كىقىاؿى أىبيو حى

ريكفى ذبىيوزي اٍلميسىاقىاةي كقاؿ بن أىِب لىيػٍلىى كىأىبيو ييوسيفى كىؿبيىمَّده كىسىائًري اٍلكيوًفيًٌٌنى كفقهاء احملدثٌن كأضبد كبن خزيبة كبن شيرىٍيحو كىآخى 
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فىرًدىةن  ا مينػٍ ةو ًمنػٍهيمى  .كىاٍلميزىارىعىةي ؾبيٍتىًمعىتػىٌٍنً كىذبىيوزي كيلُّ كىاًحدى
بػىرى ًإمبَّىا جىازىٍت تػىبػىعنا لًٍلميسىاقىاًة بىٍل جىا اِىُر اْلُمْخَتارُ َوَىَذا ُىَو الظه  يػٍ ٍوًف اٍلميزىارىعىًة يف خى بػىرى كىالى يػيٍقبىلي دىٍعوىل كى يػٍ زىٍت غًبىًديًث خى

اٍلميزىارىعىًة يف كيلًٌ ميٍستىًقلَّةن كىأًلىفَّ اٍلمىٍعىنى اٍلميجىوًٌزى لًٍلميسىاقىاًة مىٍوجيوده يف اٍلميزىارىعىًة ًقيىاسنا عىلىى  صٍبىاًع كىىيوى كى اٍلًقرىاًض فىًإنَّوي جىائًزه اًبإٍلً
ًل اًبٍلميزىارىعىًة  يًع اأٍلىٍمصىاًر كىاأٍلىٍعصىاًر ميٍستىًمرُّكفى عىلىى اٍلعىمى  .شىٍيءو كىأًلىفَّ اٍلميٍسًلًمٌنى يف صبًى

اًديثي السَّابًقىةي يف النػٍَّهًي عىًن ا ا كىأىنػَّهىا ؿبىٍميولىةه عىلىى مىا ًإذىا شىرىطىا ًلكيلًٌ كىاًحدو قطعة معينة كىأىمَّا اأٍلىحى ابػىرىًة فىسىبىقى اعبٍىوىابي عىنػٍهى ٍلميخى
 .               ) شرح مسلم . من األرض كقد صنف

 أمثلة :
 : أزارعك على أف يل شرقي األرض كلك غربيها . ال يصح . قال
 على أف يل ما حوؿ اعبداكؿ كاألهنار كلك ما بعد منها . ال يصح . : أزارعك قال

 فيشرتط يف اؼبزارعة أف يكوف اعبزء مشاع ، كالثلث كالربع كالنصف .
 : أعطيك ىذه األرض مزارعة كلك الثلث كيل الثلثاف ، فإنو يصح . فإذا قال للعامل

 : إزرعها كلك بعض الزرع ، ال يصح ألنو ؾبهوؿ . إن قال

 يشرتط أف يكوف البذر من رٌب األرض .ال  .ِ

 وىذا القول ىو الصحيح .
 كرجحو صاحب اؼبغين كابن القيم يف الزاد .

 كذىب بعض العلماء إىل أنو يشرتط أف يكوف البذر من رٌب األرض ، كىذا اؼبذىب .
مع أنو ـبالف للسنة  :  كالذين اشرتطوا البذر من رٌب األرض قاسوىا على اؼبضاربة ، كىذا القياس قال ابن القيم

الصحيحة كأقواؿ الصحابة ، فهو من أفسد القياس ، فإف اؼباؿ يف اؼبضاربة يرجع إىل صاحبو كيقتسماف الربح ، فهذا 
نظًن األرض يف اؼبزارعة ، كأما البذر الذم ال يعود نظًنه إىل صاحبو ، بل يذىب نفع األرض ، فإغباقو ابلنفع الذاىب 

 . “الباقي ... أكىل من إغباقو ابألصل 
 . كحديث ابن عمر : ) أف النيب عامل أىل خيرب ... ( كمل يذكر البذر على النيب 

 جواز إجارة األرض للزراعة ، كقد أصبع العلماء عليو يف اعبملة . .ّ

 درىم ، على أف تزرعها ، الزرع للمستأجر ، كلرب األرض األجرة . ََُ: أجرتك ىذه األرض للزراعة بػ  مثال
كىذا ليس من ابب اؼبشاركة ، ألف عقد األجرة مستقل ، ردبا يزرع كال وبصل مقدار األجرة ، كردبا يزرع األرض كوبصل 

 لو أضعاؼ أضعاؼ األجرة .
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 (.اِبْلُعْمَرى ِلَمْن ُوِىَبْت َلُو  َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَّللِه رضي هللا عنهما قَاَل ) َقَضى َرُسوُل اَّللِه  - ٜٕٔ
ا ؛ ألَنهُو َأْعَطى َعطَاًء َوقَ َعْت ِفيِو َوِف َلْفٍظ ) َمْن ُأْعِمَر ُعْمَرى َلُو َوِلَعِقِبِو . فَِإن هَها ِللهِذي ُأْعِطيَ َها . ال تَ ْرِجُع إََل الهِذي َأْعطَاىَ 

 اْلَمَوارِيُث ( . 
َا اْلُعْمَرى الهِِت َأَجازََىا َرُسوُل اَّللِه  َأْن يَ ُقوَل : ِىَي َلَك َوِلَعِقِبَك , فََأمها إَذا قَاَل : ِىَي َلك َما ِعْشَت :  َوقَاَل َجاِبٌر ) إَّنه

 فَِإن هَها تَ ْرِجُع إََل َصاِحِبَها ( .
َواَلُكْم َوال تُ ْفِسُدوَىا , فَِإنهُو َمْن َأْعَمَر ُعْمَرى َفِهَي ِللهِذي ُأْعِمَرَىا : َحّيًا , َوِف َلْفٍظ ِلُمْسِلٍم ) َأْمِسُكوا َعَلْيُكْم َأمْ  - ٕٜٕ

 . َوَميِّتاً , َوِلَعِقِبِو (
---------- 

 ىي أف يهب اإلنساف لشخص شيئان مدة عمره . ( العمرى) 
 ك .: أف يقوؿ لشخص : أعرتك دارم تسكنها مدة حيايت ، أك مدة حيات مثال

 : ألهنا معلقة ابلعمر ، ككذا قيل ؽبا ، رقىب ، ألف كبلن منهما يرقب مَّت يبوت اآلخر لرتجع إليو . ومسيت بذلك
يىاتك أىٍك مىا  : قاؿ العلماء قال النووي ًذًه الدَّار مىثىبلن ، أىٍك جىعىٍلتهىا لىك عيٍمرؾ ، أىٍك حى ٍرتيك ىى : اٍلعيٍمرىل : قػىٍولو : أىٍعمى

ا اٍلمىٍعىنى .  ًييت أىٍك بىًقيت ، أىٍك مىا ييًفيد ىىذى  ًعٍشت أىٍك حى
ٍنسىاف كىأىمَّا عىًقب الرَّجيل فىًبكىٍسًر اٍلقىاؼ كىهبىيوز ًإٍسكىاهنىا مىعى فػىٍتح  د اإٍلً اٍلعىٌٍن كىمىعى كىٍسرىىا كىمىا يف نىظىائًره .كىاٍلعىًقب : ىيٍم أىٍكالى

 ) شرح مسلم ( .       مىا تػىنىاسىليوا
عمرل مأخوذة من العمر، كالرقىب مأخوذة من اؼبراقبة؛ ألهنم كانوا يفعلوف ذلك يف اعباىلية، فيعطي الرجل الدار : ال ظقال احلافك

تك إايىا؛ أم: أحبتها لك مدة عمرؾ، فقيل ؽبا عمرل لذلك، ككذا قيل ؽبا: رقىب؛ ألف كبلِّ منهما يرقب مَّت كيقوؿ لو: أعمر 
يبوت اآلخر لرتجع إليو، ككذا كرثتو، فيقوموف مقامو يف ذلك، ىذا أصلها لغة، كأما شرعنا فاعبمهور على أف العمرل إذا كقعت  

 ك .ف صرَّح ابشرتاط ذلكانت ملكنا لآلخذ، كال ترجع إىل األكؿ إال إ
جعل األنصار يعمركف اؼبهاجرين، ؿ ) يف ركاية ؼبسلم من طرؽ أِب الزبًن عن جابر قاَأْمِسُكوا َعَلْيُكْم َأْمَواَلُكْم َوال تُ ْفِسُدوَىا ( ) 

 .اغبديثا .أمسكوا عليكم أموالكم، كال تفسدكى:  فقاؿ النيب 
مهٍم :  قال النووي ا ، فى اٍلميرىاد بًًو ًإٍعبلى مِّا الى يػىعيود ًإىلى اٍلوىاًىب أىبىدن ًٍلكهىا اٍلمىٍوىيوب لىوي ًمٍلكنا اتى ًإذىا أىفَّ اٍلعيٍمرىل ًىبىة صىًحيحىة مىاًضيىة ، يبى

ا دىلًيل عىًلميوا ذىًلكى فىمىٍن شىاءى أىٍعمىرى كىدىخىلى عىلىى بىًصًنىة ، كىمىٍن شىاءى تػىرىؾى ؛ أًلىنػَّهيٍم كىانيوا يػىتػىوىنبَّيوفى أىنػَّ  هىا كىاٍلعىارًيًَّة ، كىيػىٍرًجع ًفيهىا ، كىىىذى
 لًلشَّاًفًعيًٌ كىميوىاًفًقيًو . كىاَّللَّي أىٍعلىم .

 .العمرل اغبديث دليل على جواز -ُ
 كىذا مذىب صباىًن العلماء .

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

 عدـ جوازىا . القول الثاين :
 كىو قوؿ بعض العلماء .
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 يًٌتنا، كىلًعىًقًبًو ( . ىىا حىيان كىمى غبديث الباب )أىٍمًسكيوا عىلىٍيكيٍم أىٍموىالىكيٍم كىالى تػيٍفًسديكىىا ، فىًإنَّوي مىٍن أىٍعمىرى عيٍمرىل فىًهيى لًلًَّذم أيٍعًمرى  -أ
ئنا فػىهيوى ًلوىرىثىًتًو ( .كعند أِب داكد  -ب يػٍ ئنا أىٍك أيٍعًمرى شى يػٍ  ) الى تػيٍرًقبيوا ، كىالى تػيٍعًمريكا، فىمىٍن أيٍرًقبى شى

 مذىب اعبمهور .والصحيح 
 :عن أحاديث القوؿ الثاٍل اْلواب و 

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

 مات رجع يف عطيتو .
 صور العمرل : -ِ

 كلعقبو .للميعمىر : أف يصرح أبنو  الصورة األوَل
 فيقوؿ : أعرتك ىذا البيت لك كلعقبك .

 اؼبًناث .ففي ىذه الصورة تكوف للمعمر كلعقبو ، هبرم فيها 
ًٍلك هًبى  : قال النووي ؼ كىيبى ا اللٍَّفظ رىقػىبىة الدَّار أىٍف يػىقيوؿ أىٍعمىٍرتيك ىىًذًه الدَّار ، فىًإذىا ميٌت فىًهيى ًلوىرىثىًتك أىٍك لًعىًقًبك ، فػىتىًصٌح ًببلى ًخبلى ذى

ثىًتًو ، فىًإٍف ملٍى يىكيٍن لىوي كىاًرث فىًلبػىٍيًت اٍلمىاؿ ، كىالى تػىعيود ًإىلى اٍلوىاًىب حًبىاؿو ، كىًىيى ًىبىة ، لىًكنػَّهىا ًبًعبىارىةو طىوًيلىة ، فىًإذىا مىاتى فىالدَّار ًلوىرى 
فنا ًلمىاًلكو   . ًخبلى

 ، أك جعلتها لك عمرؾ .: أف يطلق فيقوؿ : أعمرتك ىذا البيت  الصورة الثانية
 فبل ترجع إىل اؼبعًمر .صبهور العلماء على أهنا تكوف للمعمىر كلعقبو ، كالصورة األكىل ، 

ٌيان ، كىمىيًٌتان ، كىلًعىًقًبًو ( ) ...غبديث جابر  ا : حى  . فىًإنَّوي مىٍن أىٍعمىرى عيٍمرىل فىًهيى لًلًَّذم أيٍعًمرىىى
ا سً ػػػػػػػػػ: أىٍف يػىٍقتىًصر عىلىى قى  قال النووي ا اٍلعى  وىاهي ػػػػػػػػػٍولو : جىعىٍلتهىا لىك عيٍمرؾ ، كىالى يػىتػىعىرَّض ًلمى ًف ػػػػػػقٍ ػػػػ، فىًفي ًصحَّة ىىذى د قػىٍوالى

ا   . ًصحَّتو ، كىلىوي حيٍكم اغبٍىاؿ اأٍلىكَّؿ -كىىيوى اعبٍىًديد  -لًلشَّاًفًعيًٌ : أىصىٌحهمى
، أف يقوؿ أعمرتكها كييطلق، فركاية أِب الزبًن ىذه تدؿ على أف حكمها حكم األكؿ، كأهنا ال ترجع إىل الواىب قال احلافظ :و 

 . كىو قوؿ الشافعي يف اعبديد كاعبمهور
 : أف يشرتط فيقوؿ : ىي لك ما عشت ، كليس لعقبك منها شيء ، أك قاؿ : فإذا مت فهي يل . الصورة الثالثة

 فهذه اختلف العلماء فيها :
 : يصح الشرط . قيل

 كىذا قوؿ مالك ، كداكد ، كاختاره شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ، كرجحو ابن عثيمٌن .
 ) اؼبسلموف على شركطهم ( . غبديث

: أف يقوؿ ىي لك ما عشت، فإذا مت رجعت إيل، فهذه عارية مؤقتة كىي صحيحة، فإذا مات رجعت إىل الذم  قال احلافظ
 . أعطى، كبو قاؿ أكثر العلماء

 : الشرط الغ كفاسد ، كال ترجع للواىب . وقيل
 اؿ طائفة ، منهم : إسحاؽ ، كأبو ثور .كىذا قوؿ اغبنفية ، كالشافعية ، كاغبنابلة ، كبو ق
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 األكؿ .والراجح 
 يشرتط لصحة العمرل : -ّ

 : أف يكوف اؼبوىوب ملكان للمعًمر . أوالً 
 : كجود اإلهباب كالقبوؿ . اثنياً 

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

قَاَل ) ال ََيْنَ َعنه َجاٌر َجارَُه : َأْن يَ ْغِرَز َخَشَبًة ِف ِجَدارِِه ُثُه يَ ُقوُل َأبُو  َعْن َأِب ُىَريْ َرَة هنع هللا يضر َأنه َرُسوَل اَّللِه  - ٖٜٕ
َها ُمْعِرِضٌَن   َوَاَّللِه أَلْرِمٌَنه ِِبا   بَ ٌْنَ َأْكَتاِفُكْم ( .ُىَريْ َرَة : َما يل َأرَاُكْم َعن ْ

---------- 
 اعبار اؼبراد بو ىنا اؼببلصق . كاعبار يطلق على عدة معاف : يطلق كيراد بو القريب . (اَل ََيَْنُع َجاٌر ) 

قولو قاؿ تعاىل )كاعبدكا هللا كال تشركوا بو شيئان ... كاعبار اعبنب( أم القريب كما ذكر أىل التفسًن .كيطلق كيراد بو الشريك .ك
 . اعبار أحق بسقبو ( فإف اؼبراد ابعبار ىنا الشريك يف العقار ( : 

 ( أم من خشب سقفو الذم يسقف بو داره . َخَشَبةً ) 
 ( الضمًن يعود على اعبار . ِف ِجَدارِهِ ) 
َها )   ( الضمًن يعود إىل السنة اؼبذكورة يف كبلمو ، قاؿ النوكم : أم عن ىذه السنة .َعن ْ

 قاؿ القرطيب : ىذا القوؿ من أِب ىريرة إنكار عليهم ؼبا رأل منهم اإلعراض ، كاستثقاؿ ما ظبعوه منو ، كذلك أهنم مل يػيٍقًبلوا عليو ،
 بل طأطؤكا رؤكسهم ، كما ركاه الرتمذم يف ىذا اغبديث .

 : أم غًن مسارعٌن للعمل هبا كتضييعها .(  ُمْعِرِضٌنَ ) 
قاؿ القرطيب : أم ألحدثٌنكم بتلك اؼبقالة اليت استثقلتم ظباعها من غًن مباالة ، كال تىقٌية ، ( َوَاَّللِه أَلَْرِمٌَنه ِِبَا بَ ٌْنَ َأْكَتاِفُكْم ) 

 . كأكقعها بينكم كما ييوقىع السهم بٌن اعبماعة
 هني اعبار عن منع غرز جاره خشبو يف جداره . اغبديث فيو-ُ

 ختلف فيو العلماء :كىذا اغبكم ا
 حترير حمل النزاع :

: ال يدخل يف ىذا النزاع االنتفاع الذم ينتج عنو إغباؽ ضرر ِبدار اعبار كتهديبو أك كىنو ، فذلك غًن جائز ، غبديث  )  أوالً 
 ال ضرر كال ضرار ( .

: كذلك ال يدخل يف ىذا النزاع االنتفاع الذم ليس لو بو حاجة ، فليس للجار أف يضع خشبة على جدار جاره إف كاف بو  اثنياً 
 غنية عن ذلك ، ألنو انتفاع دبلك غًنه بغًن إذنو من غًن حاجة ، فلم هبز .

 فع لتسقيف بيتو أك قياـ بنائو .اػببلؼ كقع : يف االنتفاع غًن اؼبضر ابعبار ، كىو الذم وبتاج إليو اؼبنت اثلثاً :
 فهذا اختلف فيو العلماء على قولٌن :

 : ال هبوز كضع اػبشب على حائط اعبدار إال إبذنو ، كإف مل أيذف فبل هبز ، لكن يستحب لو بذلو . القول األول
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 كىذا مذىب أِب حنيفة كمالك ، كالقوؿ اعبديد عند الشافعية .
 لم كالتعدم على أمواؿ اآلخرين كحقوقهم .لعمـو اآلايت اليت تنهى عن الظ-أ

 ًإشٍبان ميًبينان ( .كقولو تعاىل ) كىالًَّذينى يػيٍؤذيكفى اٍلميٍؤًمًنٌنى كىاٍلميٍؤًمنىاًت ًبغىًٍنً مىا اٍكتىسىبيوا فػىقىًد اٍحتىمىليوا بػيٍهتىاَنن كى 
 كعمـو األحاديث اليت تنهى عن أخذ أمواؿ اآلخرين ظلمان كعدكاَنن . -ب

 ) ال وبل ماؿ امرئ مسلم إال بطيب نفس منو ( .  كقولو
 ) إف دماءكم كأموالكم عليكم حراـ ( . كقولو 

 : أنو هبب على اعبار أف يبذؿ حائطو عباره مع اغباجة كقلة الضرر ، كأنو هبرب على ذلك إذا امتنع . القول الثاين
 كىذا مذىب اغبنابلة ، كبو قاؿ أبو ثور ، كإسحاؽ ، كابن حـز .

 غبديث الباب .
: أنو هني صريح عن منع اعبار من االنتفاع ِبدار جاره ، كظاىر النهي يقتضي التحرَل ، كابلتايل فبل هبوز للجار  وجو الداللة

 منع جاره من االنتفاع ِبداره عند اغباجة .
، جاز سواء أذف اؼبالك أـ ال فأراد أف يضع جذعو عليو ، استدؿ بو على أف اعبدار إذا كاف لواحد كلو جار :  قال ابن حجر
 . كالشافعي يف القدَل، بن حبيب من اؼبالكية اكإسحاؽ كغًننبا من أىل اغبديث ك ، كبو قاؿ أضبد  ، فإف امتنع أجرب

 الصحيح .كىذا القوؿ ىو 
 :عن أدلة القوؿ األكؿ  واْلواب

 أهنا نصوص عامة ، كحديث  ) ال يبنع ... ( خاص ، كاػباص يقضي على العاـ .
مل قبد يف السنن الصحيحة ما يعارض ىذا اغبكم إال عمومات ال يستنكر أف لبصها كقد ضبلو الراكم على ظاىره :قاؿ البيهقي 

 كىو أعلم ابؼبراد
 :أصحاب القوؿ األكؿ عن حديث الباب  أجابو 
األحاديث الدالة على ربرَل ماؿ بينو كبٌن  ان كالنهي على التنزيو صبع، كضبلوا األمر يف اغبديث على الندب قاؿ ابن حجر : -أ

 ه .اؼبسلم إال برضا
قالوا : إف الضمًن يف ) جداره ( يعود لصاحب اػبشب ، أم : ال يبنع جاره أف يغرز خشبو على جدار نفسو كإف تضرر بو  -ب

 من جهة منع الضرر ككبوه .
قد ضبل الضمًن على ظاىره كىو  –أبو ىريرة  –لكن ىذا خبلؼ الظاىر ، كيؤيد رجوع الضمًن إىل اعبار ، أف الراكم للحديث 

 عودتو للجار ، كأنكر على من أعرض عن ذلك ، فدؿ على عودتو للجار ال لصاحب اػبشب .
 .اىتماـ اإلسبلـ ابعبار  -ِ
 ) ما زاؿ جربيل يوصيين ابعبار حَّت ظننت أنو سيورثو ( . عن عائشة قالت . قاؿ -أ

 . واألول أصح: أف ينزؿ منزلة من يرث ابلرب كالصلة ،  وقيلشاركة يف اؼباؿ ، : هبعل لو م قيل( :  سيورثوقولو ) 
الًَّذل الى  :ًقيلى كىمىٍن ايى رىسيوؿى اَّللًَّ قىاؿى « . كىاَّللًَّ الى يػيٍؤًمني ، كىاَّللًَّ الى يػيٍؤًمني ، كىاَّللًَّ الى يػيٍؤًمني  )قىاؿى   عىٍن أىًَب شيرىٍيحو أىفَّ النَّيبَّ ك -ب

 ( ركاه البخارم . أيىٍمىني جىاريهي بػىوىاًيقىوي 
على ذلك كتكرير اليمٌن ثبلث مرات ، كفيو نفي اإليباف  قاؿ ابن بطاؿ : يف ىذا اغبديث أتكيد على حق اعبار لقسمو 



ِٗ 
 

 عمن يؤذم جاره ابلقوؿ أك الفعل ، كمراده اإليباف الكامل .
 اف يؤمن ابهلل كاليـو اآلخر فبل يؤذ جاره ( متفق عليو .) من ك كعن أِب ىريرة . قاؿ : قاؿ 

 ) حسن األخبلؽ كحسن اعبوار يزيداف يف األعمار ( ركاه أضبد . كقاؿ -ج
 ) اي أاب ذر ! إذا طبخت مرقة فأكثر ماءىا كتعاىد جًنانك ( ركاه مسلم . كقاؿ  -د
 .أقساـ اعبًناف  -ّ

 ثبلثة أقساـ : اعبًناف إىل –رضبهم هللا  –قسم الفقهاء 
 جار لو حق كاحد ، كىو الذمي األجنيب . -أ

 جار لو حقاف ، كىو اؼبسلم األجنيب ، لو حق اعبوار ، كحق اإلسبلـ . -ب
 جار لو ثبلثة حقوؽ ، كىو اؼبسلم القريب ، لو حق اإلسبلـ ، كحق اعبوار ، كحق القرابة . -ج
 حدكد اعبوار:-ْ

 حد اعبوار اؼبعترب شرعنا على أقواؿ : اختلفت عبارات أىل العلم اختلفت يف
 : إف حد اعبوار اؼبعترب شرعنا أربعوف دارنا من كل جانب . القول األول

 كقد جاء ذلك عن عائشة اهنع هللا يضر كما جاء ذلك عن الزىرم كاألكزاعي.
 و يعلى كىو ضعيف .) حق اعبار أربعوف داران ىكذا كىكذا كىكذا ... ( ركاه أب غبديث أِب ىريرة . قاؿ : قاؿ 

 : اعبار ىو اؼببلصق فقط . القول الثاين
 كبو قاؿ أبو حنيفة كزفر .

قالوا : ألف اعبار من اجملاكرة كىي اؼببلصقة حقيقة ، كاالتصاؿ بٌن اؼبلكٌن ببل حائل بينهما ، فأما مع اغبائل فبل يكوف ؾباكران 
 حقيقة .

 هبمعهم اؼبسجد إذا كانوا أىل ؿبلة كاحدة .أف اعبار ىو اؼببلصق كغًنه فبن  القول الثالث :
 كبو قاؿ القاضي أبو يوسف ، كدمحم بن اغبسن الشيباٍل .

 : اعبار ىو من قاربت داره دار جاره ، كيرجع يف ذلك إىل العرؼ . القول الرابع
 كىذا اختيار ابن قدامة ، كصوبو يف اإلنصاؼ .

 الراجح .كىذا القوؿ ىو 
 ( ، ككل ما جاء ربديده عنو ّٕٔ/  َُكقد اختلف العلماء يف حد اعبوار على أقواؿ ذكرىا يف "الفتح" )قاؿ األلباٍل : 

 .أبربعٌن ضعيف ال يصح ، فالظاىر أف الصواب ربديده ابلعرؼ 
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 ابب الغصب
 تعريفو :

 ىو االستيبلء على حق الغًن قهران بغًن حق .ىو عند الفقهاء : 
 ( أم : إف الغصب تصرؼ فعلي ، يقـو على االستيبلء الذم ينبين على القهر كالغلبة . االستيالء ) قولو :

، فالسارؽ : ىو من أيخذ اؼباؿ خرج بو لو استوىل عليو خلسة أك سرقة ، فإف ىذا ال يعد غصبان اصطبلحان (  قهراً  كقولو : )
 نو .خفية ، كاؼبختلس : ىو من أيخذ الشيء جهاران حبضرة صاحبو يف غفلة م

 خرج بو االستيبلء حبق ، كاستيبلء اغباكم على ماؿ اؼبفلس ليويف  الغرماء . ( بغًن حق كقولو : )
رْبٍ ِمْن اأَلْرِض : طُوَِّقُو ِمْن َسْبِع َأَرِضٌَن ( .قال )  َعْن َعاِئَشَة اهنع هللا يضر : َأنه َرُسوَل اَّللِه  - ٜٕٗ ِِ  َمْن ظََلَم ِقيَد 

---------- 
 كيف ركاية ) من اقتطع ( .أم : من أخذ (  ظلمَمْن ) 
ًرا ِمْن َاأْلَْرِض )  ب ْ  الشرب : ىو ما بٌن طريف اػبنصر كاإلهباـ ابلتفريج بينهما اؼبعتاد . (ِِ
 اختلف العلماء يف معناه :(  طُوَِّقُو ِمْن َسْبِع َأَرِضٌنَ ) 

 : أف يكلف نقل ما ظلم منها يف القيامة إىل احملشر كيكوف كالطوؽ يف عنقو . فقيل
 .: يعاقب ابػبسف إىل سبع أرضٌن ، أم فتكوف كل أرض يف تلك اغبالة طوقان يف عنقو  وقيل

 أرضٌن( سف بو يـو القيامة إىل سبعمن أخذ من األرض شربان بغًن حق خ) : قاؿ رسوؿ هللا كيؤيد ىذا حديث ابن عمر قاؿ 
أيٌبا رجلو ظلم شربان من األرض كلَّفو هللا أف وبفره حٌَّت يبلغ آخر  )  كقد ركل الٌطربٌم كابن حٌباف من حديث يعلى بن مرٌة مرفوعان 

 س ( .سبع أرضٌن،  مٌ يطٌوقو يـو القيامة حٌَّت يقضى بٌن الٌنا
القيامة وبملو من  أخذ من طريق اؼبسلمٌن شربان جاء يـو منان ) كألِب يعلى إبسنادو حسنو عن اغبكم بن اغبارث الٌسلمٌي مرفوع

 كنظًن ذلك يف حديث أِب ىريرة يف حٌق من غلَّ بعًنان جاء يـو القيامة وبملو.(  سبع أرضٌن
 : أنو يطوؽ إ م ذلك كيلزمو كلزـك الطوؽ بعنقو . وقيل

 كبائر النوب .اغبديث دليل على ربرَل الغصب ، كأنو من  -ُ
نىكيٍم اًبٍلبىاًطػػػػػػػػػػػػًل ًإالَّ أىٍف تىكيوفى ذًبىارىةن قاؿ تعاىل )-أ  ( . عىٍن تػىرىاضو ًمٍنكيمٍ ايى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ال أتىٍكيليوا أىٍموىالىكيٍم بػىيػٍ

 ) إف دماءكم كأموالكم كأعراضكم حراـ عليكم كحرمة يومكم ىذا يف شهركم ىذا يف بلدكم ىذا ( . كقاؿ -ب
 ) من ظلم قيد شرب من األرض طوقو من سبع أرضٌن ( متفق عليو .باب غبديث الك 

 العلماء على ربرَل الغصػب يف اعبملة . ) قالو ابن قدامة ( . كأصبع
 رد اؼبغصوب إذا كاف حبالو . الواجب على الغاصب  -ِ

 : فمن غصب شيئان لزمو رده إف كاف ابقيان بغًن خبلؼ نعلمو . قال ابن قدامة
 ) على اليد ما أخذت حَّت تؤديو ( ركاه أبو داكد . لقولو  -أ

 . ) من أخذ عصا أخيو فلًندىا ( ركاه أبو داكد كلقولو  -ب
 يلـز الغاصب رد اؼبغصوب بزايدتو سواء كانت متصلة أك منفصلة .-ّ
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 ألهنا من مباء اؼبغصوب ، كىو ؼبالكو ، فلزمو ردىا كاألصل .
 : غصب عناقان صغًنة  م كربت كظبنت ، فيجب عليو أف يردىا بزايدهتا . مثال الزَيدة ادلتصلة

 : غصب شاة حائبلن ، فولدت عنده ، فيجب عليو أف يردىا بزايدهتا . مثال الزَيدة ادلنفصلة
 فيجب عليو الرد كلو غـر رده أضعاؼ قيمتو .

 مو رده .يعين إذا مل يبكن رده إال أف ىبسر الغاصب قيمتو عشر مرات ، فإنو يلز 
 ) ليس لعرؽ ظامل حق ( ركاه أبو داكد . لقولو 

 .الغاصب ضماف نقص اؼبغصوب كلو كاف بغًن فعلو  يلـز-ْ

[ ََُمثالو : غصب أمة شابة ، كبقيت عنده ؼبدة شهرين ، كأاتىا ما يوحشها ، فابيض شعرىا ، فكانت ابألكؿ تساكم ]
 [ درىم ، ألهنا نقصت ربت استيبلئو ، فوجب عليو الضماف .َٓ[ درىم ، فيلـز الغاصب ]َٓدرىم ، كاآلف تساكم ]

 لو أف ىذه البهيمة ىزلت كقل غبمها كجب عليو أرشها فيضمن النقص .كأيضان : 
 كمثل ذلك : ثوب زبرؽ ، كبناء هتدـ ، كإَنء تكٌسر .

 ألنو نٍقص حصل يف يد الغاصب فوجب ضمانو .
 لو غصب شيئان لو أجرة : -ٓ

 أجرة ، كالعقار ، كالدكاب ككبوىا فعليو أجرة مثلو ، سواء استوىف اؼبنافع أك تركها حَّت ذىبت . ب شيئان لوصإف غ
 ألهنا تلفت يف يده العادية ، فكاف عليو عوضها .

 فلو غصب أرضان فعليو أجرهتا منذ غصبها إىل كقت تسليمها .
 ألف الكلب ؼبالكو .الصيد ؼبالكو ، يكوف إذا غصب جارحان أك كلبان فحصل بذلك صيدان -ٔ

 ككذلك إذا غصب عبدان كصاد ىذا العبد طيوران ، فإف الصيد ؼبالكو .
فصاد بو ، فإف الصيد للغاصب ، ألف الفرس ليس ىو الذم يصيد ، بل يصاد عليو ، كالصائد ىو  كأما إذا غصب فرسان :

 الغاصب ، ألف الغاصب صاد بسهمو ، لكن على الغاصب أجرة الفرس
 اف مطلقان على الغاصب سواء تعدل أك فرط أك مل يتعدل كمل يفرط ، ألف يده يد ظامل .هبب الضم -ٕ
 أف األرضٌن سبع .-ٖ

 ) ... لو أف السموات السبع كعامرىن غًنم ، كاألراضٌن السبع كعامرىن ... ( . قاؿ 
 مثلهن ( أم يف العدد .كأما يف القرآف فلم يرد تصروبان ، كإمبا كرد تلميحان كقولو تعاىل ) كمن األرض 

 شدة ربرَل الظلم .-ٗ
 إثبات يـو القيامة .-َُ
 أف يـو القيامة ال يقاـك أبايـ الدنيا .-ُُ
، بل ذلك يشمل االستيبلء عليها بطريق اػبصومة الباطلة كاأليباف قصوران على االستيبلء عليها بقوة ليس اغتصاب األمواؿ م-ُِ

 الفاجرة .

نىكيٍم اًبٍلبىاًطًل كىتيٍدليوا هًبىا ًإىلى اغبٍيكَّاـً لًتىٍأكيليوا فىرًيقان ًمٍن أىٍموىاًؿ النَّاًس ابقاؿ تعاىل ) كىال أتىٍكي   إل م كىأىنٍػتيٍم تػىٍعلىميوف ( .ليوا أىٍموىالىكيٍم بػىيػٍ
 ) من قضيت لو حبق أخيو ، فبل أيخذه ، فإمبا أقطع لو قطعة من َنر ( . كقاؿ 
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 ابُب اللَُّقطَةِ 
َىِب , َأْو اْلَوِرِق   فَ َقاَل : اْعِرْف وَِكاَءَىا  ) ُسَِْل َرُسوُل اَّللِه  قَاَل  زَْيِد ْبِن َخاِلٍد اْْلَُهيِنِّ  َعنْ  - ٜٕٗ َعْن لَُقَطِة الذه

َىا إلَْيِو ,  َوِعَفاَصَها , ُثُه َعّرِفْ َها َسَنًة فَِإْن َلَْ تُ ْعَرْف فَاْستَ ْنِفْقَها ْىِر : فََأدِّ َوْلَتُكْن َوِديَعًة ِعْنَدَك فَِإْن َجاَء طَالِبُ َها يَ ْومًا ِمْن الده
َجَر , حَ َوَسأََلُو َعْن َضالهِة اإِلِبِل   فَ َقاَل : َما َلك َوذَلَا   َدْعَها فَِإنه َمَعَها ِحَذاَءَىا َوِسَقاَءَىا , َترُِد اْلمَ  ََُْكُل الشه ّته َيََِدَىا اَء َو

ْئِب ( َا ِىَي َلَك , َأْو أَلِخيك , َأْو ِللذِّ اِة   فَ َقاَل : ُخْذَىا فَِإَّنه  . رَب َُّها . َوَسأََلُو َعْن الشه
---------- 

 الصحاِب اؼبشهور .) َعْن زَْيِد ْبِن َخاِلٍد َاْْلَُهيِنِّ ( 
  فسألو عما يلتقطو ( .ككقع يف ركاية البخارم ) )َفَسأََلُو َعِن اللَُّقَطِة ( 

 بكسر العٌن ، كالعفاص الوعاء الذم تكوف فيو النفقة .) اْعِرْف ِعَفاَصَها ( 
 الوًكاء ىو اػبيط الذم يشد بو العفاص .) َووَِكاَءَىا ( 

 ( ىذا أمر ابلتعريف ، كسيأيت تعريفو إف شاء هللا .) ُثُه َعّرِفْ َها َسَنًة 
 ء يف ركاية ) فأدًٌىا إليو ( كذلك بعد معرفة صفاهتا .جا) فَِإْن َجاَء َصاِحبُ َها ( 

 أم : كإف مل أيت صاحبها فتصرؼ فيها .) َوِإاله َفَشْأَنَك ِِبَا ( 
 كالضاؿ : اؼباؿ الضائع .,  الضالة : أكثر ما يطلق على اغبيواف أم : ما حكمها ؟) قَاَل َفَضالهُة اْلَغَنِم ( 

ْئِب  ( أك ىنا للتقسيم كالتنويع ، أم أف الشاة ال زبرج عن ىذه األقساـ الثبلثة ، فهي إما لك : ) قَاَل : َلَك َأْو أَلِخيَك َأْو لِلذِّ
 أيها اؼبخاطب أتخذىا كتنتفع هبا . أك ألخيك : اؼبراد أخوة الدين .

 أم ما حكمها ؟) قَاَل َفَضالهُة اإِلِبِل ( 
ىذا استفهاـ إنكارم ، كاؼبعىن : مالك كؽبا ، ؼباذا أتخذىا كاغباؿ أهنا مستقلة أبسباب سبنعها من اؽببلؾ ، ) قَاَل : َما َلَك َوذَلَا ( 

حَّت  بدليل قولو ) معها سقاؤىا كحذاؤىا ... ( . كيدؿ على أف ىذا االستفهاـ إنكارم ما جاء يف ركاية ) ... فغضب النيب 
 ( . للبخارم ) فتمعر كجو النيب  ك اضبر كجهو فقاؿ : مالك كؽبا ( ، كيف ركايةاضبر كجنتاه أ

 السقاء ىو جوفها الذم وبمل اؼباء .) َمَعَها ِسَقاُؤَىا ( 
 ( اغبذاء ىو خفها .) َوِحَذاُؤَىا 

باعها من اعببلدة على العطش إىل أف اإلبل غًن ؿبتاجة إىل اغبفظ دبا ركب هللا يف ط قاؿ العلماء : كيف ىذا تنبيو من النيب 
 كتناكؿ اؼباء بغًن تعب لطوؿ عنقها كقوهتا على اؼبشيء .

 أم صاحبها الذم أضلها . ( َحّته يَ ْلَقاَىا رَب َُّها) 
 :اللقطة ابعتبار الشيء اؼبلقوط ىل يبلك أك ال ؟ كىل ييعٌرؼ أك ال ؟ ثبلثة اضرب -ُ

كساط الناس ،  كالسوط كالرغيف كالقلم إذا كاف رخيصان كقلم الرصاص ككبونًبا ، ما تقل قيمتيو كال تتبعو نبة أالضرب األول : 
 فييملك ببل تعريف .

 فهذا النوع يبلك ببل تعريف ، أم يبلكو كاجده دبجرد التقاطو ، كيباح لو االنتفاع بو ، كال وبتاج إىل تعريف .
ابًتىٍمرىةو يف اىلطَّرًيقً  مىرَّ اىلنَّيبُّ  غبديث  أنس  ) ىكىٍلتػيهى قىًة ألى  ( . ، فػىقىاؿى : لىٍوالى أىٌٍلً أىخىاؼي أىٍف تىكيوفى ًمنى الصَّدى
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فهذا دليل على أف التمرة ككبوىا فبا ال تتبعو نبة أكساط الناس ، إذا كجدىا اإلنساف ملقاة يف الطريق أيخذىا كأيكلها إف شاء ، 
ذكر أنو مل يبتنع من أكلها إال تورعان ، خشية أف تكوف من الصدقة اليت حرمت ، ال لكوهنا مرمية يف الطريق فقط ، فبا  ألنو 

 يدؿ على أنو ليس ؽبا حكم اللقطة .
ذكر أنو مل  : قولو ) ألكلتها ( ظاىر يف جواز أكل ما يوجد من احملقرات ملقى يف الطرقات ، ألنو  قال احلافظ ابن حجر

تنع من أكلها إال تورعان ػبشية أف تكوف من الصدقة اليت حرمت عليو ، ال لكوهنا مرمية يف الطريق فقط ، فلو مل ىبش ذلك يب
 ألكلها ، كمل يذكر تعريفان ، فدؿ على أف مثل ذلك يبلك ابألخذ كال وبتاج إىل تعريف  .

، يتسامح بو، كال هبب التعريف بو خذ الشيء اغبقًن الذم: دؿ اغبديث على جواز أرضبو هللا يف "سبل السبلـ" قال الصنعاينو 
 كأف اآلخذ يبلكو دبجرد األخذ لو .

 : كال نعلم خبلفان بٌن أىل العلم يف إابحة أخذ اليسًن كاالنتفاع بو . قال ابن قدامة
 . لكن يشرتط يف ىذا القسم أف ال يكوف عاؼبان بصاحبو 

 السباع ، كاإلبل ، فبل سبلك اباللتقاط مطلقان . الضواؿ اليت سبتنع من صغارالضرب الثاين : 
 فهذا وبـر التقاطو ، كال يبلك ابلتعريف .

 صغار السباع : كالذئب كالثعلب ككبوىا .
كالذم يبتنع من صغار السباع : إما لضخامتو ) كاإلبل ، كاػبيل ، كالبقر ، كالبغاؿ ( ، كإما لطًنانو ) كالطيور ( ، كإما لسرعة 

 ظباء ( ، كإما لدفعها عن نفسها بناهبا ) كالفهد ( .عدكىا ) كال
، كحذاؤىا، ترد اؼباء، معها سقاؤىا ل ضالة اإلبل ؟ فقاؿ: مالك كؽباسئ أف النيب  حديث الباب )كالدليل على ربرَل أخذه 

 كأتكل الشجر حَّت يلقاىا رهبا ( .
  يستثىن من ذلك ما إذا كجد الضالة يف مهلكة ال ماء فيها كال مرعى أك أرض مسبغة ، أك قريبان من دار اغبرب ىباؼ عليها

من أىلها ، فإنو يردىا أك أيخذىا بقصد اإلنقاذ ال االلتقاط ، كال ضماف عليو ، ألف فيو إنقاذىا من اؽببلؾ ، أشبو زبليصها 
 من حريق ككبوه .

 بقية األمواؿ ) كذىب كدراىم كأاثث كمتاع ( ، كما ال سبتنع من صغار السباع كالشاة ككبوىا .: الضرب الثالث 
 فهذا القسم هبوز التقاطو .

ًؼ اإٍلً  قال النووي ٍذف يف أىٍخذىىا ، خًبًبلى  . كىفػىرَّؽى  ًبل: قػىٍولو : ) فىضىالَّة اٍلغىنىم ، قىاؿى : لىك أىٍك أًلىًخيك أىٍك لًلذًٌٍئًب ( مىٍعنىاهي اإٍلً
ائًهىا كىًسقىائًهى  ؽًبىا حًبًذى ًبل ميٍستػىٍغًنيىة عىٍن مىٍن وبىٍفىظهىا اًلٍسًتٍقبلى ى اٍلفىٍرؽ أبًىفَّ اإٍلً ا كىكيريكدىىا اٍلمىاء كىالشَّجىر ، كىاٍمًتنىاعهىا ًمٍن بػىٍينهمىا ، كىبػىٌنَّ

بىاع ، كىاٍلغىنىم خًبًبلى  ًؼ ذىًلكى ، فػىلىك أىٍف أتىٍخيذىىا أىٍنتى أىٍك صىاًحبهىا ، أىٍك أىخيوؾ اٍلميٍسًلم الًَّذم يبىيٌر هًبىا أىٍك الذًٌَئىب كىغىًٍنىىا ًمٍن ًصغىار السًٌ
ًبل .  الذًٌٍئب فىًلهىذىا جىازى أىٍخذىىا ديكف اإٍلً

: قولو ) لىك أىٍك أًلىًخيك ... ( فيو إشارة إىل جواز أخذىا كأنو قاؿ ىي ضعيفة لعدـ االستقبلؿ معرضة للهبلؾ  وقال ِف الفتح
مرتددة بٌن أف أتخذىا أنت أك أخوؾ ، كاؼبراد بو ما ىو أعم من صاحبها أك من ملتقط آخر ، كاؼبراد ابلذئب جنس ما أيكل 

ألنو إذا علم أنو إف مل أيخذىا بقيت للذئب كاف ذلك أدعى لو إىل أخذىا ،  الشاة من السباع ، كفيو حث لو على أخذىا ،
 ككقع يف ركاية إظباعيل بن جعفر عن ربيعة كما سيأيت بعد أبواب )فقاؿ خذىا فإمبا ىي لك اخل( كىو صريح يف األمر ابألخػذ.

 إذا كانت اللقطة حيواَنن مأكولة اللحم كالشاة . -ِ
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 ذحبها كعليو القيمة ، أك بيعها كوبفظ شبنها أك ينفق عليها من مالو بنية الرجوع .فإنو ىبًن يف الشاة بٌن 
 فإف كانت اللقطة فبا ىبشى فساده . ) كأف هبد كراتٌن موز ( .

 فلو بيعو كحفظ شبنو ، أك أكلو بقيمتو ، أك ذبفيف ما يبكن ذبفيفو.
 .التقاط ضالة اإلبل  وبـر-ّ

أتىٍكيلي اىلشَّجىرى ،غبديث الباب ) ... قىاؿى : فىضى  ًبًل ؟ قىاؿى : " مىا لىكى كىؽبىىا ؟ مىعىهىا ًسقىاؤيىىا كىًحذىاؤيىىا ، تىرًدي اىٍلمىاءى ، كى حىَّتَّ  الَّةي اىإٍلً
 يػىٍلقىاىىا رىبػُّهىا ( .

أتىٍكيلي الشَّجىر ( .. فػىقىاؿى : مىا لىكى كىؽبىىا ، مىعىهىا ًحذىاؤيىى   فػىتىمىعَّرى كىٍجوي النَّيبًٌ )  كيف ركاية للبخارم  ا كىًسقىاؤيىىا ، تىرًدي اٍلمىاءى كى
أتىٍكيلي الشَّجىرى حىَّتَّ كيف ركاية ؼبسلم ) كىسىأىلىوي عىٍن ضىالًَّة اإًلًبًل فػىقىاؿى : مىا لىكى كىؽبىىا ، دىٍعهىا فىًإفَّ مىعىهىا ًحذىاءىىىا كىًسقىاءى  ىىا ، تىرًدي اٍلمىاءى كى

دىىىا رىبػُّهىا ( .  هبًى
: قولو يف ضالَّة اإلبل : ) ما لك كؽبا ؟ ( إىل آخر الكبلـ ، كغضبو حٌن قاؿ ذلك يدؿُّ على ربرَل التعرُّض لضالَّة قال القرطِب 

ا يؤمن عليها اؽببلؾ الستقبلؽبا دبنافعها . كقد نٌص على ذلك بقولو يف الر  ية األخرل ) دعها عنك ( كمقتضاه : كااإلبل ؛ ألهنَّ
 فيها مطلقنا ، كأف ترتؾ حيث ىي . لكن ىذا إذا مل تكن أبرض مشبعة . اؼبنع من التصرؼ
قاؿ العلماء: حكمة الٌنهي عن التقاط اإلبل ، أٌف بقاءىا حيث ضلت أقرب إىل كجداف مالكها ؽبا من تطلبو ؽبا قاؿ ابن حجر : 
 يف رحاؿ الٌناس.

 .ىل األفضل التقاط اللقطة أـ ال ؟اختلف العلماء : -ْ
 ف علم من نفسو اػبيانة ، فهنا وبـر عليو االلتقاط .إأواًل : 

 ألنو دبنزلة الغاصب .
 كألف يف أخذىا تضييعان ؼباؿ غًنه فيحـر كإتبلفو .

 أبمانة نفسو ، كال ىبشى على اللقطة ، فهنا ال وبـر ، كاختلفوا يف األفضل على أقواؿ : يثقأف اثنياً : 
 : األفضل أخذىا . القول األول

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

 كسئل عن الضالة فقاؿ : لك أك ألخيك أك للذئب ، اصبعها إليك حَّت أييتى ابغيها ( ركاه أضبد .
 تحباب التقاط القطة .فقالوا : فقولو ) اصبعها .. ( دليل على اس

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

 كىذا مذىب اغبنابلة .
 قالوا : ألنو إذا التقط اللقطة يكوف قد عرضو للحراـ ، ألنو قد يقصر يف حقها كيف تعريفها .

 : األفضل ترؾ االلتقاط ، ركم معىن ذلك عن ابن عباس كابن عمر ... كال نعرؼ ؽبما ـبالفان يف الصحابة . قال ابن قدامة
 : يكره أخذىا . القول الثالث

 : أنو ـبًن . القول الرابع
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 كىذا مذىب اؼبالكية .
 غبديث زيد بن خالد فإف ظاىره أف اؼبلتقط ـبًن .

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

 :أخذىا إف خاؼ عليها من اػبونة  اختلف العلماء يف حكم-ٓ
 هبب أخذىا .فقيل : 

 ألف يف تركها تضييعان ؽبا .
 ال هبب أخذىا .وقيل : 

 .تعريف اللقطة اغبديث دليل على أنو هبب -ٔ
 )  م عرفها سنة ( . و لقول

: كالتعريف كاجبه ؛ ألنَّو مأموره بو .  مَّ ىبتص الوجوب بسنة يف اؼباؿ الكثًن ؛ الذل ال يفسد ، كال ينقص منها .  قال القرطِب
 كىو قوؿ فقهاء األمصار . 

 اغبديث دليل على أف مدة التعريف سنة .-ٕ
 ) م عرفها سنة ( . لقولو 

 حديث صحيح، كنصّّ يف ؿبٌل النزاع.كىذا غبديث الباب ، -أ
: أٌف من ضاع منو شيء ردبا مل يتمٌكن من طلبو يف اغباؿ لشغل، أك ألنو مل يعلم إال بعد زمن، أك لبعده عن ومن ادلعقول-ب

و شيء أنو ألنو يبٌر فيها الفصوؿ األربعة، كألٌف الغالب فبن ضاع من اؼبوضع الذم ضاع فيو، فلم يكن بدّّ من مٌدة، كقدًٌرت بسنة
 ؼ .يتمكن من طلبو يف سنة، فإذا مل يوجد لو مالك، فالظاىر أنو ال مالك لو يعر 

ث  أىنَّوي  كىيًف حىًديث أيِبىٌ ٍبن كىٍعب  ت حىًديث زىٍيد ٍبن خىاًلد: )عىٌرًفٍػهىا سىنىة(يف رًكىاايى  : قػىٍولو  قال النووي أىمىرى بًتػىٍعرًيًفهىا )ثىبلى
: ): سىنىة كىاًحدىة( كىيف رًكىايىة)ايىة : ( . كىيًف رًكى ًسًنٌنى  ثىة أىٍحوىاؿ( كىيًف رًكىايىة: )عىامىٌٍنً أىٍك الى أىٍدرًم قىاأىفَّ الرَّاًكم شىكَّ قىاؿى ؿى حىٍوؿ أىٍك ثىبلى

ثىة( قىاؿى اٍلقىاًضي ًعيىاض فً : ًقيلى يف اعبٍىمٍ ثىبلى ت قػىٍوالى  :ع بػىٌٍن الٌرًكىاايى
ًقي اأٍلى أىٍف ييٍطرى  َأَحدمَها : دىة ًلميخىالىفىًتهىا ابى دىة ، كىيىكيوف اٍلميرىاد سىنىة يف رًكىايىة الشٌَّك ، كىتػيرىٌد الٌزايى  حىاًديث .ح الشٌَّك ، كىالٌزايى

ث ًسًنٌنى أىنػَّهيمىا قىًضيػَّتىاًف ، فىرًكىايىة زىٍيد يف التػٍَّعرًيف سىنىة ؿبىٍميولىة عىلىى أىقىٌل مىا هبىٍزًم ، كى  َوالثهاين :  رًكىايىة أيِبىٌ ٍبن كىٍعب يف التػٍَّعرًيف ثىبلى
دىة اٍلفىًضيلىة ، قىاؿى : كىقىٍد أىصٍبىعى اٍلعيلىمىاء عىلىى ااًلٍكًتفىاء بًتػىٍعرًيًف سىنىة ، ثىة أىٍعوىاـ ًإالَّ  ؿبىٍميولىة عىلىى اٍلوىرىع كىزايى كىملٍى يىٍشرتىًط أىحىد تػىٍعرًيف ثىبلى

 كىلىعىلَّوي ملٍى يػىثٍػبيت عىٍنوي . عيمىر ٍبن اػبٍىطَّاب  مىا ريًكمى عىنٍ 
 فائدة :

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

 كال ىبييًفي أمرىا .
ء صاحبها يف ذلك األسبوع أحرل ،  م بعد األسبوع ينادم يككيفيتو : يف األسبوع األكؿ من التقاطها ينادم كل يـو ، ألف ؾب -

 حسب عادة الناس يف ذلك . عليها على
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أمر  : إذا ثبت ىذا ، فإنو هبب أف تكوف ىذه السنة تلي االلتقاط ، كتكوف متوالية يف نفسها ، ألف النيب  قال ابن قدامة
بتعريفها حٌن سئل عنها ، كاألمر يقتضي الفور ، كألف القصد ابلتعريف كصوؿ اػبرب إىل صاحبها ، كذلك وبصل ابلتعريف 

 عقيب ضياعها متواليان ، ألف صاحبها يف الغالب إمبا يتوقعها كيطلبها عقب ضياعها ، فيجب زبصيص التعريف بو .
 فائدة :

 سها ال غًن ، فيقوؿ من ضاع لو ذىب مثبلن ، من ضاع لو ثياب .يذكر اؼبلتقط حٌن تعريف اللقطة  جن
 ألنو لو كصفها لعلم من يسمعها فبل تبقى دليبلن على ملكها .

 فإنو يبتلكها قهران ، سواء كاف اؼبلتقط غنيان أك فقًنان ، لكنو ملك مقيػػػد دبا إذا جػػػػػػاء صاحبها . :إذا عرفها سنة  حكم اللقطة -ٖ
 ..  م عرفها سنة ، فإف مل تعرؼ فاستنفقها كلتكن كديعػة .. ( . غبديث زيد )

 كيف ركاية )  م عرفها سنة ، فإذا جاء صاحبها كإال شأنك هبا ( . أم إف جاء صاحبها فأدىا إليو ، كإف مل هبيء فشأنك هبا.
 كيف ركاية ) فإف جاء صاحبها كإال استمتع هبا ( .

د صىاًحبهىا، فػىلىوي أىٍف ييًدَل ًحٍفظهىا صىاًحًبهىا، كىلىوي أىٍف يػىتىمىلَّكهىا، سىوىاء كىافى غىًنيِّا أى : فىأىمَّا ًإذىا عىرَّفػى  قال النووي ٍك فىًقًننا، فىًإٍف هىا سىنىة كىملٍى هبًى
ًٍلكهىا حىَّتَّ يػىتػىلىفَّ  ابًنىا: أىصىٌحهىا: الى يبى ًٍلكهىا؟ ًفيًو أىٍكجيو أًلىٍصحى  ظ اًبلتَّمىلًُّك أبًىٍف يػىقيوؿ: سبىىلٍَّكتهىا، أىٍك ًاٍختػىٍرت سبىىلُّكهىا.أىرىادى سبىىلُّكهىا فىمىَّتى يبى

ًٍلكهىا ًإالَّ اًبلتَّصىرًُّؼ ًفيهىا اًبٍلبػىٍيًع كىكبىٍوه .  كىالثَّاٍل : الى يبى
 كىالثَّاًلث يىٍكًفيو نًيَّة التَّمىلُّك كىالى وبىٍتىاج ًإىلى لىٍفظ .

ًٍلك   دبيجىرًَّد ميًضٌي السَّنىة .  ) شرح مسلم ( .كىالرَّاًبع يبى
 القوؿ األخًن ىو الصواب لظاىر اغبديث .

 دبعرفة صفات اللقطة  ألمرين : أمر النيب  -ٗ
 ألجل أف يبيزىا من بٌن مالو ، فبل تلتبس دبالو . -أ

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

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

 إذا تصرؼ يف اللقطة بعد تعريفها سنة  م جاء صاحبها ؟ ىل يضمنها أـ ال ؟ -َُ
 اعبمهور على كجوب الرد إف كانت العٌن موجودة ، أك البدؿ إف كانت استهلكت .

 يف ركاية ) كلتكن كديعة عندؾ ( . لقولو 
 ف جاء صاحبها فأدىا إليو ( .كجاء عند مسلم ) فاعرؼ عفاصها كككاءىا  م كلها ، فإ

: فإف ظاىر قولو )فإف جاء صاحبها ...( بعد قولو: )كلها( يقتضي كجوب ردىا بعد أكلها، فيحمل على رد قال ابن حجر 
 البدؿ .

 : كأصرح من ذلك ركاية أِب داكد ) فإذا جاء ابغيها فأدىا إليو ، كإال فاعرؼ عفاصها كككاءىا  م كلها فإف جاء قال ابن حجر
 .كىي أقػػػػػػػػػول حجة للجمهور  ابغيها فأدىا إليو ( فأمر أبدائها إليو قبل اإلذف يف أكلها كبعده ،

 أحواؿ تصرؼ اؼبلتقط يف اللقطة : -ُُ
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 : أثناء اغبوؿ ، ال هبوز أف يتصرؼ فيها ، ألهنا ليست ملكان لو . أوالً 
 : بعد اغبوؿ ، فلو أف يتصرؼ فيها ، لكن بعد أف يعرؼ صفاهتا ، من أجل إذا جاء صاحبها دفعها إليو  اثنياً 
 :إذا ىلكت اللقطة -ُِ
 : إذا ىلكت يف حوؿ التعريف من غًن تعد كال تفريط ، فبل ضماف عليو . أوالً 
 : إذا ىلكت بعد سباـ اغبوؿ ، فبل ضماف عليو سواء فرط أك مل يفرط ، ألهنا دخلت يف ملكو . اثنياً 
 ىل يطالب ببينة أـ ال ؟ ما اغبكم إذا جاء من يدعي اللقطة ، كعرؼ صفاهتا ،-ُّ
 تدفع إليو بدكف بينة .  
 فادفعها إليو ( .أطلق كقاؿ  ) فإذا جاء أحد ىبربؾ بعددىا ككعائها كككائها ،  ألف النيب  -أ

 مل أيمر بذلك . كألف كصفها يكفي ، كألف الرسوؿ  -ب
 كبو أقوؿ . : ىذا الثابت عن رسوؿ هللا قال ابن ادلنذر 
فقاؿ : كال يلزمو بينة عند مالك كأصحابو ، كأضبد بن حنبل ، كغًنىم ، كقاؿ أبو حنيفة ، كالشافعي : ال تدفع  ورجحو القرطِب
 ة أهنا لو . لو إال إذا أقاـ بين

 كاألكؿ أكىل  لنٌص اغبديث على ذلك .
 ل حاؿ .كألنَّو لو كاف إقامة البيًٌنة شرطنا يف الدَّفع ؼبا كاف لذكر الًعفاص ، كالوكاء ، كالعدد معىنن ؛ فإنَّو يستحقها ابلبيًٌنة على ك 
 فهم ( .عن ذلك ، فإنو أتخًن للبياف عن كقت اغباجة .   ) اؼب كؼبا جاز سكوت النيب ػ  

 : اإلشهاد ؼبن كجد اللقطة ، اختلف العلماء يف ىذه اؼبسألة على قولٌنىل يشرع -ُْ
 : هبب .فقيل 

كىكًكىاءىىىا ،  ميَّ الى  ) مىٍن كىجىدى ليقىطىةن فػىٍلييٍشًهٍد ذىكىٍم عىٍدؿو ، كىٍليىٍحفىٍظ ًعفىاصىهىا قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًَّ  ًعيىاًض ٍبًن ضًبىارو  غبديث
 . ءي ( رىكىاهي أىضٍبىدي يىٍكتيٍم ، كىالى يػيغىيًٌٍب ، فىًإٍف جىاءى رىبػُّهىا فػىهيوى أىحىقُّ هًبىا ، كىًإالَّ فػىهيوى مىاؿي اىَّللًَّ يػيٍؤتًيًو مىٍن يىشىا

 ال هبب ، بل مستحب .وقيل : 
  أيًحبُّ أىٍف يبىىٌسهىا حىَّتَّ ييٍشًهدى عىلىيػٍهىا .قىاؿى أىضٍبىدي ، رىضًبىوي اَّللَّي : الى قال ِف ادلغين : 

ا أىنَّوي ميٍستىحىبّّ غىيػٍري كىاًجبو ، كىأىنَّوي إٍف ملٍى ييٍشًهٍد عىلىيػٍهىا الى ضىمىافى عىلىٍيًو .  فىظىاًىري ىىذى
ا قىاؿى مىاًلكه كىالشَّاًفًعيُّ .  كىهًبىذى

ًنيفىةى : إذىا ملٍى ييٍشًهٍد عى  ا  لىيػٍهىا ضىًمنػىهىا ؛ لًقىٍوًؿ رىسيوًؿ اَّللًَّ كىقىاؿى أىبيو حى ) مىٍن كىجىدى ليقىطىةن ، فػىٍلييٍشًهٍد ذىا عىٍدؿو ، أىٍك ذىًكم عىٍدؿو ( كىىىذى
 أىٍمره يػىٍقتىًضي اٍلويجيوبى ، كىأًلىنَّوي إذىا ملٍى ييٍشًهٍد كىافى الظَّاًىري أىنَّوي أىخىذىىىا لًنػىٍفًسًو .

 ان عدـ الوجوب : م قاؿ ابن قدامة مرجح
ٍشهىاًد ، كىالى  -أ بػىري زىٍيًد ٍبًن خىالًدو ، كىأيِبىُّ ٍبًن كىٍعبو ، فىًإنَّوي أىمىرىنبيىا اًبلتػٍَّعرًيًف ديكفى اإٍلً هبىيوزي أتىًٍخًني اٍلبػىيىاًف عىٍن كىٍقًت اغبٍىاجىًة ، فػىلىٍو  كىلىنىا خى

ي ضبىٍلي اأٍلىٍمًر يًف حى ًسيَّمىا كى  كىافى كىاًجبنا لىبػىيػَّنىوي النَّيبُّ  ًديًث قىٍد سيًئلى عىٍن حيٍكًم اللُّقىطىًة فػىلىٍم يىكيٍن لًييًخلَّ ًبذىكىًر اٍلوىاًجًب ًفيهىا ، فػىيػىتػىعىٌنَّ
 ًعيىاضو عىلىى النٍَّدًب كىااًلٍسًتٍحبىاًب .

ٍشهىاًد ، كىاٍلوىدً  -أ  ) اؼبغين ( .    يعىًة .كىأًلىنَّوي أىٍخذي أىمىانىةو ، فػىلىٍم يػىٍفتىًقٍر إىلى اإٍلً
 الوجوب فقاؿ : كأفاد ىذا اغبديث زايدة كجوب اإلشهاد بعدلٌن على التقاطها . ورجح الصنعاين
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 كقد ذىب إىل ىذا أبو حنيفة كىو أحد قويل الشافعي ، فقالوا هبب اإلشهاد على اللقطة كعلى أكصافها .
 ب اإلشهاد .كذىب اؽبادم كمالك كىو أحد قويل الشافعي إىل أنو ال هب

 قالوا لعدـ ذكر اإلشهاد يف األحاديث الصحيحة فيحمل ىذا على الندب .
كقاؿ األكلوف ىذه الزايدة بعد صحتها هبب العمل هبا فيجب اإلشهاد ، كال ينايف ذلك عدـ ذكره يف غًنه من األحاديث كاغبق 

 )سبل السبلـ(كجوب اإلشهاد .    

ٍشهىاًد ًصيىانىةي نػىٍفًسًو عىٍن الطَّمىًع ًفيهىا ، ككىًحٍفظيهىا ًمٍن كىرىثىًتًو إٍف مىاتى ، كىًمٍن غيرىمىاقال ابن قدامة   ئًًو إٍف أىفٍػلىسى .: كىفىائًدىةي اإٍلً
 ٔفائدة : 

 :إذا أٌخر التعريف حكم 
انًًو أى ًمى . قال ابن قدامة  : إذىا أىخَّرى التػٍَّعرًيفى عىٍن اغبٍىٍوًؿ اأٍلىكًَّؿ ، مىعى إٍمكى

 أىمىرى ًبًو ًفيًو ، كىاأٍلىٍمري يػىٍقتىًضي اٍلويجيوبى . أًلىفَّ النَّيبَّ  -أ
 كىقىاؿى يف حىًديًث ًعيىاًض ٍبًن ضًبىارو ) الى يىٍكتيمي كىالى يػيغىيًٌبي ( .-ب
 هىا ، كىيػىتػٍريؾي طىلىًبهىا .كىًسيلىةه إىلى أىٍف الى يػىٍعرًفػىهىا صىاًحبػيهىا ، فىًإفَّ الظَّاًىرى أىنَّوي بػىٍعدى اغبٍىٍوًؿ يػىٍيأىسي ًمنػٍهىا ، كىيىٍسليو عىنػٍ  كىأًلىفَّ ذىًلكى -ج

 ٕفائدة : 
 أجرة التعريف على رٌب اللقطة . 

 ىذا القوؿ ىو الصحيح ، ألف التعريف من مصلحتو .
 ٖفائدة : 

 اغبكم إذا التقطها  م ردىا ؟ ما
اؼبشهور من اؼبذىب : ال يبلك ذلك ألنو ؼبا التقطها أصبحت أمانة فكونو يردىا إىل مكاهنا فيو تضييع ؽبذه األمانة ، فيقولوف ال 

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

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

إذا كانت جهة مسئولة تستقبل اللقطات ، نقوؿ ىنا يبلك أف يردىا ما عدا  نعم يبلك أف يردىا إىل بيت اؼباؿ أك اإلماـ أك اعبهة 
 ذلك ال يبلك أف يردىا

 ٗ فائدة :
 ىو طفل ضل ال يعرؼ نسبو كال رقػو نبذ .: اللقيط 

 : ألنو لو عرؼ نسبو ليس بلقيط . ال يعرؼ نسبو
 اؼبسلمٌن .: ألنو إذا علمنا رقو فليس بلقيط ، ألنو ماؿ فيكوف لبيت ماؿ  كال رقو
 : فرض كفاية . ) إذا قاـ بو من يكفي سقط اإل م عن الباقي ( . التقاطو والقيام بوحكم 

 ألنو آدمي ؿبرـت .
، فإف تركو اعبماعة أشبوا إذا علموا فرتكوه مع إمكاف  احد سقط عن الباقٌن... كجوبو على الكفاية إذا قاـ بو ك  :قال ِف ادلغين
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 أخذه .
 حر مسلم . حكمو :

 قوؿ عامػة أىل العلم . يف
 ألف األصل يف اآلدميٌن اغبرية .

 مسلم : كىػذا إذا كاف يف دار إسبلـ خالصة أك ابألكثريػة .
 ) كل مولود يولد على الفطرة .. ( متفق عليو . لقولو 

 ( . …كقيل : يعترب مسلم كالراجح :  ) كاختلف إف كجد يف دار كافرة : فقيل : يعترب كافر تبعان للدار ،
 :كيف ينفق على اللقيط 

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

 و .فإف تعذر بيت اؼباؿ فعلى من علم حبالو من اؼبسلمٌن ، ألنو طفل مسلم هبب حفظو كرعايت
 بشرط أن يكون أميناً .: تكون حضانتو لواج ده 

 ألف عمر أقر اللقيط يف يد أِب صبيلة حٌن علم أنو رجل صاَل .
 كىػذا قػوؿ أكثر العلماء .: ومًناثو لبيت ادل ال 

 
 
 

 
 


