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 بسم هللا و امحلد هلل و الصالة و السالم عىل رسول هللا و بعد ...

إال و قد أشارت إليه  ترتك أمرا خيص اجملمتع وهيمهمن عظمي فضل الرشيعة اإلسالمية أهنا مل فإنه 

مهال ليتبع لك  ابلتفصيل و هذا من نعم هللا عىل املسلمني يف رشيعهتم, فمل يرتكهمإما ابإلجامل أو 

آراء ال أو  نفسه, من عندليختلق قواعد وقوانني أمور ادلنيا أو  اآلخرة  أمور خشص هواه ىف

, ألن اإلنسان همام بلغ من فطنة و حمكة فإن حمكته و فهيا خريا من بعيد و ال من قريب يعمل

 .احلكمي اخلبريتعاىل وخربته بعباده فهو س بحانه و  س بحانه فطنته ال تساوي شيئا يف حمكة هللا

 

 ا, وممو اللقيط هبا موووع كفاةل اليتمي  الرشع احلنيفاإلجامتعية اليت إهمت  وووعاتومن تكل امل

اكن يتامي , فآواه هللا جلى صىلى هللا عليه وسملى و خامت النبيني  رسلنيزاد اليتمي رشفا أن س يد امل

ْدَك يَِتميًا فَآَوى}و أغناه فقال عزى من قائل و عال وهداه  و سمل  فاللهم صلى ( 6{ )الضحى أَلَْم ََيِ

 امحلد هلل رب العاملني .وابرك عىل س يدان محمد و عىل آهل و حصبه أمجعني و 
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 ثـــذا البحـــهعـمـلنــا فـي 

 : أربعة أقسام ينقسم البحث إىل 

 املقدمة وحتتوي عىل ثالثة فصول : و هو القسم األول :

 األول : مزنةل اليتمي يف اإلسالم               

 الثاين : مسأةل التبين يف اإلسالم               

 لثالث : مسأةل رواع الكبري .ا               

 وحيتوي عىل فصلني :  القسم الثاين : 

 (فقه تربية األيتام ) الكفاةل الرتبوية األول :                

 الثاين : أحاكم النظر يف أموال اليتمي               

 . اللقيط و أحاكمه الفقهيةالقسم الثالث : 

 املزيان (القسم الرابع : خامتة ) يوم اليتمي يف 

 -ث ـــحـج البــهـ ن ـ م 

مقت بعنونة لك ابب من أبواب الفصول مبا يليق حبمكه الفقهيي املس تخلص من مناقشة  -1

الباب , عىل عادة أحصاب احلديث يف مصنفاهتم اكإلمام البخاري و مسمل , وذكل حىت 

 يسهل فهرسة البحث و الرجوع إىل املسأةل املطلوبة يف وقت قصري .

ديث النبوية , اعمتدت عىل تصحيحها أو تضعيفها عىل الكم األمئة األعالم ابلنس بة لألحا -2

ومل أمق ابحلمك عىل حديث للنيب صىل هللا عليه وسمل إال عىل .. من أمئة احلديث قدميا 

فعلت يف حديث "  احلدود كامأويق  وذكل يفسبيل توويح ما فيه من وعف أو حصة 

 الثالث.ودل الزىن " يف القسم 
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واكتفيت ابلصحيحني أو أحدهام إن اكن احلديث فهيام أو  ,رجي األحاديث النبويةمقت بتخ -3

ومل أس تطرد يف ذكل  واملسانيد,أو غريها من كتب احلديث من املصنفات  ابلكتب الس تة

 خش ية اإلطاةل يف الهوامش.

 اعمتدت كام ابعني رووان هللا علهيم مبا تيرس,مقت بتحقيق بعض األاثر عن الصحابة و الت -4

 .وذكرت ذكل ابلهوامش ,عىل حتقيق بعض املعارصين

إما أقوال املذاهب األربعة أو غريها ,  ,مل أوع لك األقوال الفقهية يف املسأةل الواحدة -5

عىل الصحيح من األقوال أو أقرهبا للصحة من  والاقتصاروذكل منعا للتطويل من انحية 

بن اأةل , كام فعلت يف رأي اإلمام انحية أخرى . وقد أانقش بعض األقوال الشاذة يف املس

 حزم رمحه هللا يف مسأةل الرشد يف القسم الثاين .

ال أس تطرد كثريا يف رشح األحاكم حىت ال ميلى القارئ و حاولت أن أكون سهل العبارة و   -6

قليل الالكم قدر اإلماكن , اللهم إال يف بعض األحاكم اليت أظن أهنا حتتاج اىل توويح , 

 م بعض األمئة بامتمه و إن طال لتحصيل الفائدة املرجوة.فقد أنقل الك

رمبا أوع بعد اآلراء الفقهية رأي قانون الطفل املرصي أو األحوال الشخصية يف الباب   -7

 وذكل اثراء للبحث وليقف القارئ عىل أوجه الش به والاختالف بني الفقه والقانون.

 

 ر لكىه .. اللهم آمنيهذا ونسأل هللا جلى وعال التوفيق والسداد يف األم
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 م األولـــالقس

 الفصـــل األول

 منــزلـــة اليتيـــم فــــي القــــرآن و السنــــة

 

 من هو اليتمي ؟

فإذا  فهو يتمي حىت يبلغ اذلي مات أبوههو "  منظور يف لسان العرببن االيتمي يف اللغة كام قال و 

يه جمازا بعد البلوغ كام اكنوا يسمون النيب صىل هللا قال " وقد يطلق عل بلغ زال عنه امس اليمت " و 

عليه وسمل وهو كبري يتمي أيب طالب
1

" ألنه رابه بعد موت أبيه  
.

 

يشء مفرد يعز نظريه فهو يتمي, وأصل اليتمي  ولك-الفرُد  واليتمي: الانفراد, هو: والُيمُت معوما

وتقول العرب: اليتمي اذلي ميوت أبوه, والعجيُّ  ؛ ألنه يتغافل عن بره.الغفةل, وبه ُُسيَّ اليتمي يتاميً 

 , ومن مات أبواه فهو لطمي.اذلي متوت أمه

 

                                                 
1
ْبُن َسَلَمَة، َعْن َعمَّاِر ْبِن َأِبى َعمَّاٍر، َعِن اْبِن َعبَّاٍس ِفيَما َيْحَسُب َحمَّاٌد َأّن َرُسوَل اللَِّه َحمَّاُد من طريق  2442أخرج الرواية التي فيها ذكر "يتيم أبي طالب أحمد في مسنده  

ًرا ِمْن ُقَرْيٍش، َفَطِعُموا َوَشِرُبوا َحتَّى َثِمُلوا، َفَقاَلْت َخِديَجُة " َذَكَر َخِديَجَة، َوَكاَن َأُبوَها َيْرَغُب َأْن ُيَزوَِّجُه، َفَصَنَعْت َطَعاًما َوَشَراًبا، َفَدَعْت َأَباَها َوُزَم صّلى اهلل عليه وسّلم

ْلآَباِء، َفَلمَّا ُسرَِّي َعْنُه ُسْكُرُه، َنَظَر َفِإَذا ُهَو ُمَخلٌَّق َوَعَلْيِه ُحلٌَّة، َبَسْتُه ُحلًَّة، َوَكَذِلَك َكاُنوا َيْفَعُلوَن ِباِلَأِبيَها: ِإنَّ ُمَحمََّد ْبَن َعْبِد اللَِّه َيْخُطُبِني، َفَزوِّْجِني ِإيَّاُه. َفَزوََّجَها ِإيَّاُه َفَخَلَعْتُه َوَأْل

ِديَجُة: َأَما َتْسَتِحي   ُتِريُد َأْن ُتَسفَِّه َنْفَسَك ِعْنَد ُقَرْيٍش، ُتْخِبُر اِلٍب   َلا، َلَعْمِري. َفَقاَلْت َخَفَقاَل: َما َشْأِني، َما َهَذا؟ َقاَلْت: َزوَّْجَتِني ُمَحمََّد ْبَن َعْبِد اللَِّه . َقاَل: َأَنا ُأَزوُِّج َيِتيَم َأِبي َط

 واسنادها جيد. النَّاَس َأنََّك ُكْنَت َسْكَراَن، َفَلْم َتَزْل ِبِه َحتَّى َرِضَي "
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أي قبل أن  ,هو من مات عنه أبوه دون احلمل يف تعريفه الرشعي ملل التعريف اللغوي: وكذكل

ه مجيعا أبوافيصري بال عائل و ال قامئ عىل شؤونه .. وقد يفقد , لوغ ال يسمى يتامييبلغ و ما بعد الب

 .فيكون أعظم يف حاجته

 يف اآلدميني"" اليتمي قال ش يخ اإلسالم بن تميية يف مجموع الفتاوى 
2

؛ ألن أابه هو من فقد أابه

 اذلي هيذبه ؛ ويرزقه ؛ وينرصه : مبوجب الطبع اخمللوق ؛ ولهذا اكن اتبعا يف ادلين لوادله ؛ واكن 

النرص ألهنا اإليواء ودفع  و " احلضانة " يهنفقته عليه وحضانته عليه واإلنفاق هو الرزق . 

؛ ألن اإلنسان ظلوم هجول واملظلوم عاجز وعيف األذى. فإذا عدم أبوه طمعت النفوس فيه

؛ ة وعف املانع ويتودل عنه فسادان: ررر اليتميفتقوى هجة الفساد من هجة قوة املقتىض ومن هج

يف . فلهذا أعظم هللا أمر اليتاىم ال وازع هليه وجفور اآلديم اذلي اذلي ال دافع عنه وال حيسن إل 

ْيِن  }: كتابه يف آايت كثرية ملل قوهل َ َواِبلَْوادِلَ ائِيَل ال تَْعُبُدوَن ِإال اَّللَّ َوِإْذ أََخْذاَن ِميثَاَق بيَِن ِإْْسَ

ُّوا ُوُجوَهمُكْ لَيَْس وقوهل : }  (33)البقرة  { ِإْحَسااًن َوِذي الُْقْرََب َوالَْيتَاَمى َوالَْمَساِكنيِ  الرِْبَّ أَْن تَُول

ِ َوالَْيْوِم اآلِخِر َوالَْمالئَِكِة َواْلِكتَاِب َوا ِق َوالَْمْغرِِب َولَِكنَّ الرِْبَّ َمْن آَمَن اِبَّللَّ لنَِّبيِّنَي َوآََت ِقبََل الَْمرْشِ

ِبيِل الَْماَل عىََل ُحبِِّه َذِوي الُْقْرََب َوالَْيتَاَمى َوالَْمَساِكنَي َوابْ  وقوهل : } ( 177)البقرة { َن السَّ

ْيِن َواأَلْقَرِبنَي َوالَْيتَاَمى َوالَْمَسا ِبيِل يَْسَألُونََك َماَذا يُْنِفُقوَن ُقْل َما أَنَْفْقمُتْ ِمْن َخرْيٍ فَِللَْوادِلَ ِكنِي َواْبِن السَّ

َ ِبِه عَِلميم    .رمحه هللا " الكمه..  اخل ( 215 )البقرة { َوَما تَْفَعلُوا ِمْن َخرْيٍ فَِإنَّ اَّللَّ

 اإلسالم:حاالت اليتمي يف 

 يف اجململ: حالتنيولليتمي يف اإلسالم 
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أو أحد من ه و ترعاه ملال أو جده أو معه أن ميوت أبوه و يرتك هل ماال فتتكفل به أم األوىل:

تطيع الترصف يس   أقاربه , فيحفظ هل ماهل و ال يقربه إال ابحلس ىن مث يؤدي هل ماهل حني يرى أنه

 .فيه , وذكل حني يبلغ

أما إذا خلفا هل مااًل يقوم حباهل فإنه حينئذ قال الش يخ عبد العزيز بن ابز رمحه هللا يف فتاواه ..." 

وإمنا يكون حماًل للرعاية والعناية مباهل واإلحسان إليه حىت يمنو هذا املال  للصدقة,ال يكون حماًل 

ناية من حيث الرتبية والتوجيه والتعلمي والصيانة عام ال ينبغي . وهو كذكل يكون حمل الع  وحيفظ,

فاليتمي يف حاجة من هجة تربيته الرتبية اإلسالمية وتوجهيه وإرشاده , وإذا اكن ال مال هل اكن 

 َّ يِت يِهَ أَْحَسُن حمتاجاً أيضاً إىل املال , وقد قال هللا س بحانه وتعاىل : } َواَل تَْقَربُوْا َماَل الَْيِتمِي ِإالَّ اِبل

ُه { فال يقرب مال اليتمي إال ابليت يه أحسن وذكل ابلترصف فيه ابلتجارة  [6]َحىتَّ يَْبلَُغ أَُشدَّ

يتمي أشده أي حىت يبلغ احلمل , ويزول عنه السفه والتمنية وابلنصح وأداء األمانة حىت يبلغ ال 

ويكون رش يداً , فإذا رشد دفع إليه ماهل وأشهد عليه , وال َيوز قرب ماهل للطمع فيه واإلساءة 

} ِإنَّ     إليه , بل هذا من أعظم أس باب العقوابت وكبائر اذلنوب , كام قال هللا عز وجل :

يَن يَْألُكُوَن أَْمَواَل الْيَ  ِ ْم اَنًرا َوَسَيْصلَْوَن َسِعرًيا{  فأخذ مال اليتمي اذلَّ ََّما يَْألُكُوَن يِف بُُطوهِنِ تَاَمى ُظلًْما ِإن

 صىل هللا عليه وسمل أنه قال بغري حق من كبائر اذلنوب . ويف احلديث الصحيح عن النيب

السحر , وقتل الرشك ابهلل , و  "قلنا ما هن اي رسول هللا ؟ قال : ,اجتنبوا الس بع املوبقات":

النفس اليت حرم هللا إال ابحلق , وألك الراب , وألك مال اليتمي , والتويل يوم الزحف , وقذف 

 .جفعل ألك مال اليتمي من هذه الس بع املوبقات أي املهلاكت "احملصنات الغافالت املؤمنات 

وجتوز  أقاربه ابحلس ىن تنفق عليه أمه أو , وهذائاأن ميوت أبوه و مل يرتك هل من املال شي  :الثانية

َ َوال :}بمن ابب التعاون عىل الرب و التقوى ومن ابوذكل  هل الصدقة ترُْشُِكوا ِبِه  َواْعُبُدوا اَّللَّ

 

http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=article&id=478#_ftn6#_ftn6
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ْيِن ِإْحَسااًن َوِبِذي الُْقْرََب  يعترب من الفقراء أو املساكني  .اآلية. وهذا اليتمي َوالَْيتَاَمى { َشيْئاً َواِبلَْوادِلَ

 أيضا.تكون من ابب الكفاةل ئزة و والزاكة هل جا

 

 بعض اآلايت و األاثر ادلاةل عىل مزنةل اليتمي يف اإلسالم

ْيِن ِإْحَسااًن َوِبِذي الُْقْرََب َوالَْيتَاَمى : عز وجليقول   َ َواَل ترُْشُِكوْا ِبِه َشيْئًا َواِبلَْوادِلَ }َواْعُبُدوْا اَّللى

 َوالَْمَساِكنِي {,

ْر تَْبِذيًرا {,و هللا جل وعال يقول:  ِبيِل َواَل تَُبذِّ  } َوآِت َذا الُْقْرََب َحقَُّه َوالِْمْسِكنَي َواْبَن السَّ

ائَِل فاََل تَْْنَْر{ ا السَّ ا الَْيِتمَي فاََل تَْقهَْر . َوأَمَّ    ,ويقول س بحانه وتعاىل : } فََأمَّ

اِن َوأَنْ وقال جل و عال }   ,{تَُقوُموا ِللَْيتَاَمى اِبلِْقْسطِ َوالُْمْستَْضَعِفنَي ِمَن الِْودْلَ

ْم اَنًرا َوَسَيْصلَْوَن س بحانه } وقوهل  ََّما يَْألُكُوَن يِف بُُطوهِنِ يَن يَْألُكُوَن أَْمَواَل الَْيتَاَمى ُظلًْما ِإن ِ ِإنَّ اذلَّ

 ,{ َسِعرًيا

َّيِت يف األنعام  }  س بحانهوقوهل   هُ َوال تَْقَربُوا َماَل الَْيِتمِي ِإال اِبل   ,{  يِهَ أَْحَسُن َحىتَّ يَْبلَُغ أَُشدَّ

ُ يَْعمَلُ وقال عز وجل }  َويَْسَألُونََك َعِن الَْيتَاَمى ُقْل ِإْصالحم لَهُْم َخرْيم َوِإْن ُُتَاِلُطوُُهْ فَِإْخَواُنمُكْ َواَّللَّ

 َ ُ أَلْعنَتمَُكْ ِإنَّ اَّللَّ  , { َعزِيزم َحِكميم الُْمْفِسَد ِمَن الُْمْصِلِح َولَْو َشاَء اَّللَّ

 

البخاريوقال عليه الصالة و السالم فمي أخرج 
3

عن سهل بن سعد " أان و اكفل اليتمي يف اجلنة  

 هكذا " وقال بإصبعيه الس بابة و الوسطى 

                                                 
3
 5334البخاري  
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ومسمل البخاريوفامي أخرجه 
4

عن أيب هريرة ريض هللا عنه قال : قال رسول هللا صىل هللا   

يف سبيل هللا , واكذلي يصوم الْنار و  مةل و املساكني , اكجملاهداألر عليه وسمل " الساعي عىل 

 يقوم الليل " .

اهوفامي أخرج
5

امرأة معها ابنتان لها , فسألتين فمل  جاءتينأيضا عن عائشة ريض هللا عْنا قالت :  

جتد عندي إال مترة واحدة , فأعطيهتا , فقسمهتا بني ابنتهيا , مث قامت , خفرجت فدخل النيب 

ىل هللا عليه وسمل حفدثته , فقال " من ييل من هذه البنات شيئا فأحسن إلهين كن هل سرتا ص

 من النار " .

مفزنةل اليتمي يف اإلسالم مزنةل عزيزة لفقده من يقوم برعايته وسبب وجوده األول, األب, حفث 

 ربنا س بحانه اجملمتع لكىه عىل رعاية األيتام بتنوع مجيل,

ايته ابلرتغيب }قل إصالح هلم خري{, واترة حيهثم عىل ذكل ابلرتهيب }فأما فتارة حيهثم عىل رع

اليتمي فال تقهر{, بل لقد جعل هللا عزى وجلى ألك مال اليتمي ابلباطل من الكبائر كام جاء يف 

الصحيحني
6

ُ َعْنُه, َعِن النَّيِبِّ   قَاَل:   عليه وسملى صىلى هللاَعْن أيَِب الْغَْيِث, َعْن أيَِب ُهَرْيَرَة َريِضَ اَّللَّ

ْحُر, وَ  , َوالسِّ ِ ُك اِبَّللَّ ْ , قَاَل: الرشِّ , َوَما ُهنَّ ِ ْبَع الُْموِبقَاِت, قَالُوا: اَي َرُسوَل اَّللَّ قَْتُل " اْجتَِنُبوا السَّ

اَب, َوألَْكُ َماِل الَْيِتمِي, َوا , َوألَْكُ الرِّ ُ ِإالَّ اِبلَْحقِّ َم اَّللَّ َّيِت َحرَّ ْحِف, َوقَْذُف النَّْفِس ال لتََّويلِّ يَْوَم الزَّ

, واملوبقات أي املهلاكت, يعين تكون سببا يف القاء مرتكهبا يف الُْمْحَصنَاِت الُْمْؤِمنَاِت الْغَاِفاَلِت "

 هجمن.

 ذلكل اكن أجر من عال يتامي وكفهل ورفق به عظامي, كام س نبني ان شاء هللا, وهللا املوفق.

 مزنةل اليتمي يف الاسالم . عنايت و األحاديث يف حبثنا ان شاء هللا وس يأيت مزيد من اآلهذا, 

                                                 
4
 2944، مسلم 5353البخاري  
5
 2232، مسلم 1414البخاري  
22
 92، مسلم 2727ي البخار 
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 حرص الصحابة رووان هللا علهيم عىل الكفاةل 

عن أيب بكر بن حفص " اكن عبدهللا بن معر بن اخلطاب ريض هللا عْنام ال يألك طعام إال و ف

عىل خوانه يتمي " 
7

. 

أخرج اإلمام البخاريو 
 

 يف حصيحه :( 4251)

اِء  َعنِ  ا اْعتََمَر النَِِّبُّ صىل هللا عليه وسمل ىِف ِذى الْقَْعَدِة , فََأََب  -رىض هللا عنه  -الرَْبَ قَاَل لَمَّ

ا َكتَ  ٍم , فَلَمَّ ُبوا اْلِكتَاَب أَْهُل َمكََّة أَْن يََدُعوُه يَْدُخُل َمكََّة , َحىتَّ قَاَواُُهْ عىََل أَْن يُِقمَي هِبَا ثاََلثََة أاَيَّ

ِ . كَ  دم َرُسوُل اَّللَّ  تَُبوا , َهَذا َما قَاىَض عَلَْيِه ُمَحمَّ

ُد ْبُن  ِ َما َمنَْعنَاَك َشيْئاً , َولَِكْن أَنَْت ُمَحمَّ ََّك َرُسوُل اَّللَّ ِ . قَالُوا اَل نُِقرُّ هِبََذا , لَْو نَْعمَلُ أَن  َعْبِد اَّللَّ

ِ , َوأاََن ُمَحمَّ » فَقَاَل  ِ أاََن َرُسوُل اَّللَّ ِ » مُثَّ قَاَل ِلَعىِلٍّ « . ُد ْبُن َعْبِد اَّللَّ  « . اْمُح َرُسوَل اَّللَّ

ِ اَل أَْمُحوَك أَبَداً .   قَاَل عىَِلٌّ اَل َواَّللَّ

ِ صىل هللا عليه وسمل  ِسُن  اْلِكتَاَب,فََأَخَذ َرُسوُل اَّللَّ فَكَتََب َهَذا َما قَاىَض  يَْكُتُب,َولَيَْس حُيْ

ُد ْبُن  ِ اَل يُْدِخُل َمكََّة ُمَحمَّ اَلَح,َعْبِد اَّللَّ ُرَج ِمْن أَْهِلهَا ِبَأَحٍد  السِّ ْيَف ىِف الِْقَراِب , َوأَْن اَل خَيْ ِإالَّ السَّ

اِبِه أََحداً , ِإْن أََراَد أَْن يُِقمَي هِبَا .   , ِإْن أََراَد أَْن يَتْبََعُه , َوأَْن اَل يَْمنََع ِمْن أحَْصَ

ا َدَخلَ  فَقَْد َمىَض اأَلَجُل . فََخَرَج  َعنَّا,هَا َوَمىَض اأَلَجُل أَتَْوا عَِليًّا فَقَالُوا ُقْل ِلَصاِحِبَك اْخُرْج فَلَمَّ

َزَة تُنَاِدى اَي ََعِّ اَي ََعِّ . فَتَنَاَولَهَا عىَِلٌّ , فََأَخَذ   ِبَيِدَها َوقَالَ النَِِّبُّ صىل هللا عليه وسمل فَتَِبَعْتُه ابْنَُة مَحْ

اَلُم  -ِلَفاِطَمَة  لهَْتَا فَاْختََصَم ِفهيَا عىَِلٌّ َوَزيْدم َوَجْعَفرم . قَاَل عىَِلٌّ أاََن  -عَلهَْيَا السَّ ُدونَِك ابْنََة مَعِِّك . مَحَ
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ىِت . َوقَال َزيْدم ابْنَةُ  أَِِخ . فَقىََض هِبَا  أََخْذهُتَا َوْْهَ ِبنُْت مَعِّى . َوقَاَل َجْعَفرم ابْنَُة مَعِّى َوَخالهَُتَا حَتْ

ةَلِ اأُلمِّ » النَِِّبُّ صىل هللا عليه وسمل ِلَخالهَِتَا َوقَاَل  أَنَْت ِمىنِّ َوأاََن ِمنَْك » َوقَاَل ِلَعىِلٍّ « . الَْخاةَلُ ِبَمزْنِ

َوقَاَل عىَِلٌّ أاََل « . َمْواَلاَن أَنَْت أَُخواَن وَ » َوقَاَل ِلَزيٍْد « . أَْشهَبَْت َخلِْقى َوُخلُِقى » َوقَاَل ِلَجْعَفٍر « . 

َزَة . قَاَل  ُج ِبنَْت مَحْ وَّ َواعَِة » تَََتَ َا ابْنَُة أَِِخ ِمَن الرَّ  « . ِإهنَّ

فانظر حرص الثالثة "عيل وزيد وجعفر" رووان هللا علهيم يف أخذ ابنة محزة لرعايهتا وتربيهتا 

ريض هللا عْنم  –ألن خالهتا اكنت حتته  حىت قىض رسول هللا بيْنم وأعطاها جلعفر –وكفالهتا 

 مجيعا.

ِ قَالَْت ُكْنُت يِف الَْمْسِجِد فََرأَيُْت النَّيِبَّ َصىلَّ 1466وأخرج البخاري ) ( َعْن َزيْنََب اْمَرأَِة َعْبِد اَّللَّ

 ُ ْقَن َولَْو ِمْن ُحِليُِّكنَّ َواَكنَْت  اَّللَّ َ فَقَاَل تََصدَّ ِ َوأَيْتَاٍم يِف َحْجرَِها َزيْنَُب  عَلَْيِه َوَسملَّ تُْنِفُق عىََل َعْبِد اَّللَّ

ُ عَلَْيِه َوَسملََّ  قَاَل فَقَالَْت  ِ َصىلَّ اَّللَّ ِ َسْل َرُسوَل اَّللَّ زِي َعينِّ أَْن ُأنِْفَق عَلَْيَك َوعىََل أَيْتَاٍم  ِلَعْبِد اَّللَّ أَََيْ

َدقَِة فَقَاَل َسيِل أَنِْت َرسُ  يِف َحْجرِي ِمنْ  ُ عَلَْيهِ الصَّ ِ َصىلَّ اَّللَّ َ فَانَْطلَْقُت ِإىَل النَّيِبِّ َصىلَّ  وَل اَّللَّ  َوَسملَّ

ُ عَلَْيِه َوَسملََّ  فََمرَّ عَلَْينَا ِباَللم فَُقلْنَا  فََوَجْدُت اْمَرأًَة ِمْن اأْلَنَْصاِر عىََل الَْباِب َحاَجهُتَا ِملُْل َحاَجيِت  اَّللَّ

 ُ زِي َعينِّ أَْن ُأنِْفَق عىََل َزْوِِج َوأَيْتَاٍم يِل يِف   عَلَْيهِ َسْل النَّيِبَّ َصىلَّ اَّللَّ َ أَََيْ َحْجرِي َوُقلْنَا اَل  َوَسملَّ

رِبْ ِبنَا فََدَخَل فََسَأهَلُ فَقَاَل َمْن مُهَا ِ قَالَ  ُُتْ اَيِنِب قَاَل اْمَرأَُة َعْبِد اَّللَّ نََعْم لَهَا  قَاَل َزيْنَُب قَاَل أَيُّ الزَّ

َدقَِة.أَ   ْجَراِن أَْجُر الْقََرابَِة َوأَْجُر الصَّ

َر ْبنِ 4161وأخرج البخاري أيضا ) اِب  ( َعْن َزيِْد ْبِن أَْسمَلَ َعْن أَِبيِه قَاَل َخَرْجُت َمَع مُعَ الَْخطَّ

َر اْمَرأَةم  وِق فَلَِحقَْت مُعَ ُ َعْنُه ِإىَل السُّ َّةم فَقَالَْت اَي أَِمرَي ا َريِضَ اَّللَّ لُْمْؤِمِننَي َهكَلَ َزْوِِج َوتََرَك َشاب

ِ َما يُْنِضُجوَن ُكَراعًا َواَل لَهُْم َزْرعم َواَل رَرْعم  ِصْبَيةً  ُبُع َوأاََن ِبنُْت  ِصغَاًرا َواَّللَّ َوَخِشيُت أَْن تَْألُكَهُْم الضَّ

ُ الِْغَفاِريِّ َوقَْد َشهَِد أيَِب الُْحَديِْبيََة َمَع ا ُخَفاِف ْبِن ِإيَْماءَ  ُر  لنَّيِبِّ َصىلَّ اَّللَّ َ فََوقََف َمَعهَا مُعَ عَلَْيِه َوَسملَّ

َف ِإىَل بَِعرٍي َظهرٍِي اَكَن َمْربُوًطا يِف  َولَْم يَْمِض مُثَّ قَاَل َمْرَحبًا اِر فََحَمَل عَلَْيِه  ِبنََسٍب قَرِيٍب مُثَّ انرَْصَ ادلَّ
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َطاِمِه مُثَّ قَالَ بَيَْْنُ  ِغَراَرتنَْيِ َمأَلَمُهَا َطَعاًما َومَحَلَ  اْقتَاِديِه فَلَْن يَْفىَن َحىتَّ يَْأِتَيمُكْ  َما نََفقًَة َوِثَيااًب مُثَّ اَنَولَهَا ِِخِ

ُ ِِخَرْيٍ فَقَاَل َرُجلم  كَ  اَّللَّ ُر ثَِِكَْتَك ُأمُّ َت لَهَا قَاَل مُعَ ِ ِإينِّ أَلََرى أاََب هَ  اَي أَِمرَي الُْمْؤِمِننَي أَْكََثْ ِذِه َواَّللَّ

ا ِحْصنًا َزَماانً   . فَافْتَتََحاُه مُثَّ أَْصَبْحنَا نَْستَِفيُء ُسهَْماهَنَُما ِفيهِ  َوأََخاَها قَْد َحارَصَ

وهذا من حرص معر ريض هللا عنه أمري املؤمنني عىل املرأة وبنهيا, واذلي يصور دور "ادلوةل" 

ه عليه, بعد أن تركت كثري من ادلول وهذا مما َيب التنوي -ذاك الوقت يف رعاية األيتام وحفظهم 

اإلسالمية تكل املهمة الكربى للجمعيات اخلاصة "حتت ارشاف متواوع لها" وخاصة مجعيات 

 اللقطاء, كام سننوه عليه يف حبثنا إن شاء هللا تعاىل.
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 الفصل الثاين

 الم ملســألـــــة التبنــــيهـــدم اإلســـ

 

 تفعىل . تبناه أي اُتذه ابنا , من

ِِئ تَُظاِهُروَن ِمْْنُنَّ } :قال تعاىل ن قَلَْبنْيِ يِف َجْوِفِه َوَما َجَعَل أَْزَواَجمُكُ الالَّ ُ ِلَرُجٍل مِّ ا َجَعَل اَّللَّ مَّ

ُ يَُقوُل الَْحقَّ  هَاِتمُكْ َوَما َجَعَل أَْدِعَياءُُكْ أَبْنَاءُُكْ َذِلمُكْ قَْولمُُك ِبَأفَْواِهمُكْ َواَّللَّ ِبيَل } ُأمَّ { 4َوُهَو هَيِْدي السَّ

يِن َوَمَواِليمُكْ  َّْم تَْعلَُموا آاَبءُُهْ فَِإْخَواُنمُكْ يِف ادلِّ ِ فَِإن ل ْم ُهَو أَْقَسطُ ِعنَد اَّللَّ  َولَيَْس عَلَْيمُكْ اْدُعوُُهْ آِلاَبِِئِ

َدْت ُقلُوُبمُكْ َواَكنَ  ا تََعمَّ ِحاميً } ُجنَاحم ِفميَا أَْخَطْأمُت ِبِه َولَِكن مَّ ُ غَُفوراً رَّ  (5-4)األحزاب { 5اَّللَّ

ِ  (4732) أخرج اإلمام البخاريو  َرـ رىض هللا عْنام ـ أَنَّ َزيَْد ْبَن َحارِثََة,  َعْن َعْبِد اَّللَّ ْبِن مُعَ

دٍ  َمْوىَل َرُسولِ  ِ صىل هللا عليه وسمل َما ُكنَّا نَْدُعوُه ِإالَّ َزيَْد اْبَن ُمَحمَّ اْدُعوُُهْ  } َزَل الُْقْرآُن َحىتَّ نَ  اَّللَّ

ْم ُهَو أَْقَسطُ ِعْندَ  ِ  آلاَبِِئِ   .  { اَّللَّ

زيد بن حارثة ريض هللا عنه غالما خلدَية , فوهبته لرسول هللا صىل هللا عليه وسمل ملا  واكن

, وقدم أبوه و معه يف فدائه , فسأال عن النيب صىل هللا عليه وسمل , فقيل : هو يف تزوهجا 

, فدخال عليه , فقاال : اي بن عبد املطلب , اي بن هامش , اي بن س يد قومه , أنمت أهل املسجد 

حرم هللا و جريانه , تفكون العاين و تطعمون األسري , جئناك يف ابننا عندك , فامنن علينا , و 

 أحسن إلينا يف فدائه , قال : " ومن هو ؟" قالوا : زيد بن حارثة , فقال رسول هللا صىل هللا

عليه وسمل : " فهال غري ذاك ؟ " قالوا : ما هو ؟ , قال : " ادعوه فأخريه  فإن اختارُك فهو لمك 

, و إن اختارين فوهللا ما أان ابذلي أختار عىل من اختارين أحدا " قاال : قد رددتنا عىل النصف 
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ا أيب و و أحسنت فدعاه فقال " هل تعرف هؤالء ؟" قال : نعم , قال " من هذا ؟" قال : هذ

هذا معي , قال " فأان من قد علمت و رأيت و عرفت حصبيت كل , فاخرتين أو اخرتهام " قال 

: ما أان ابذلي أختار عليك أحدا أبدا , أنت مين ماكن األب و العم , فقاال : وحيك اي زيد , 

أيت من أُتتار العبودية عىل احلرية , و عىل أبيك و معك و عىل أهل بيتك , قال : نعم , قد ر 

هذا الرجل شيئا ما أان ابذلي أختار عليه أحدا أبدا . فلام رأى رسول هللا صىل هللا عليه وسمل 

ذكل أخرجه إىل احلجر فقال : " أشهدُك أن زيدا ابين يرثين و أرثه " فلام رأى ذكل أبوه و معه 

وُه ألابِئم { طابت نفوسهام فانرصفا و دعي زيد بن محمد حىت جاء هللا ابإلسالم فزنلت } ادع

فدعي من يومئذ زيد بن حارثة 
3

. 

, ولهذا قالت سهةل بنت واكنوا يعاملوهنم معامةل األبناء من لك وجه يف اخللوة ابحملارم و غري ذكل 

سهيل امرأة أيب حذيفة ريض هللا عْنام اي رسول هللا إان كنا ندعو ساملا ابنا و إن هللا قد أنزل ما 

أجد يف نفس أيب حذيفة من ذكل شيئا , فقال صىل هللا عليه  إين أنزل و إنه اكن يدخل عيل و

يه حتريم عليه " احلديث , و لهذا ملا نسخ هذا احلمك أابح تبارك و تعاىل زوجة ع و سمل " أرو 

ادلعي و تزوج رسول هللا صىل هللا عليه وسمل بزينب بنت حجش مطلقة زيد بن حارثة ريض 

ن عىل املؤمنني حرج يف أزواج أدعياِئم إذا قضوا مْننى هللا عنه و قال عز وجل ليك ال يكو

ة وطرا { و قال يف آية التحرمي عز وجل } و حالئل أبنائمك اذلين من أصالبمك{ احرتازا عن زوج

ادلعي فإنه ليس من الصلب .ا.هـ.
9
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 دة :ــفائ

قال ابن العريب 
10

و مواليمك { دليل قوي يف ادلين  فإخوانمكيف قوهل تعاىل } فإن مل تعلموا آابءُه  

ه عىل أن من ال أب هل من ودل دعي أو لعان ال ينتسب إىل أمه , ولكنه يقال أخو معتقه و موال

 إن اكن حرا , أو عبده إن اكن رقا .

فأما ودل املالعنة إن اكن حرا فإنه يدعي إىل أمه , فيقال : فالن بن فالنة , ألن أس بابه يف 

 مه .ا.هـ.انتسابه منقطعة , فرجعت إىل أ

ى بذكل وقد ينتسب الرجل إىل أمه إذا اش هتر بذكل و مل يكن يترضر و ال يتأذى  - قلت )محمود(

اكبن أم مكتوماإلمس كام ُسىي بذكل بعض الصحابة عىل عهد رسول هللا صىل هللا عليه وسمل 
11

 

يل بن أيب بن احلنفية و هو محمد بن عا, وابن أم عبد اذلي هو عبد هللا بن مسعود وكذكل محمد 

 بن تميية و غريُه , وهللا أعمل .اطالب ريض هللا عنه و ليس من الصحابة و ش يخ اإلسالم 

 

 اقامة احلجة أنه ال تبين يف اإلسالم :

 َ َِّق اَّللَّ ُ عَلَْيِه َوأَنَْعْمَت عَلَْيِه أَْمِسْك عَلَْيَك َزْوَجَك َوات ي أَنَْعَم اَّللَّ ِ ِفي يِف  قال تعاىل } َوِإْذ تَُقوُل ِلَّلَّ َوُُتْ

ْْنَا َوَطراً َزوَّ  ا قىََض َزيْدم مِّ َشاُه فَلَمَّ ُ أََحقُّ أَن َُتْ ََش النَّاَس َواَّللَّ ُ ُمْبِديِه َوَُتْ ْجنَاَكهَا ِليَكْ نَْفِسَك َما اَّللَّ

ْم ِإَذا قََضْوا ِمْْنُنَّ وَ  ِ اَل يَُكوَن عىََل الُْمْؤِمِننَي َحَرجم يِف أَْزَواجِ أَْدِعَياِِئِ {  َمْفُعوالً َطراً َواَكَن أَْمُر اَّللَّ

 .(37)األحزاب 
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ِ بن ماكل َعْن أَنٍَس  -3575أخرج اإلمام مسمل : و  ُة َزيْنََب قَاَل َرُسوُل اَّللَّ ا انْقََضْت ِعدَّ قَاَل لَمَّ

يَْنَا قَاَل قَاَل فَانَْطلََق َزيْدم َحىتَّ أاََتهَ «. فَاْذُكْرَها عىََلَّ » صىل هللا عليه وسمل ِلَزيٍْد  ُر ََعِ ا َوْْهَ ُُتَمِّ

ِ صىل هللا عليه  ا َرأَْيهُتَا َعُظَمْت ىِف َصْدِرى َحىتَّ َما أَْستَِطيُع أَْن أَنُْظَر ِإلهَْيَا أَنَّ َرُسوَل اَّللَّ وسمل فَلَمَّ

َّْيهُتَا َظهْرِى َونََكْصُت عىََل َعِقِِب فَُقلُْت اَي َزيْنَُب أَْرَسَل رَ  ِ صىل هللا عليه وسمل َذَكَرَها فََول ُسوُل اَّللَّ

َوَجاَء يَْذُكُرِك . قَالَْت َما أاََن ِبَصاِنَعٍة َشيْئاً َحىتَّ ُأَواِمَر َرَبِّ . فَقَاَمْت ِإىَل َمْسِجِدَها َونََزَل الُْقْرآُن 

ِ صىل هللا عليه وسمل فََدَخَل عَلهَْيَا ِبغَرْيِ ِإْذٍن قَاَل فَقَاَل َولَقَ  ِ صىل َرُسوُل اَّللَّ ْد َرأَيْتُنَا أَنَّ َرُسوَل اَّللَّ

ثُوَن  َاُر فََخَرَج النَّاُس َوبَِقَى ِرَجالم يَتََحدَّ َّْحَم ِحنَي اْمتَدَّ الْنَّ ىِف هللا عليه وسمل أَْطَعَمنَا الُْخْْبَ َوالل

ََّبْعُتهُ  ِ صىل هللا عليه وسمل َوات َعاِم فََخَرَج َرُسوُل اَّللَّ ُ  الَْبيِْت بَْعَد الطَّ فََجَعَل يَتَتَبَُّع ُحَجَر ِنَسائِِه يَُسملِّ

تُُه أَنَّ الْقَْوَم خَ  ِ َكْيَف َوَجْدَت أَْهكَلَ قَاَل فََما أَْدِرى أاََن أَْخرَبْ َرُجوا أَْو عَلهَْيِنَّ َويَُقلَْن اَي َرُسوَل اَّللَّ

ىِن  رْتَ بَيىِْن َوبَيْنَُه َونََزَل فَانَْطلََق َحىتَّ َدَخَل الَْبيَْت فََذَهْبُت  -قَاَل  -أَْخرَبَ أَْدُخُل َمَعُه فََألْقَى السِّ

 ِإالَّ أَْن الِْحَجاُب قَاَل َوُوِعظَ الْقَْوُم ِبَما ُوِعُظوا ِبِه . َزاَد اْبُن َراِفعٍ ىِف َحِديثِِه ) اَل تَْدُخلُوا بُُيوَت النَِِّبِّ 

ِِ ِمَن الَْحقِّ ( يُْؤَذَن لمَُكْ ِإىَل َطَعاٍم غرَْيَ اَنِظرِيَن ِإانَ  ُ اَل يَْستَْح  ُه ( ِإىَل قَْوهِلِ ) َواَّللَّ

وأخرجه بن سعد يف الطبقات وزاد فيه ) قالت : ما أان بصانعة شيئا حىت أؤامر ريب , فقامت 

 إىل مسجدها , ونزل القرآن  } فلام قىض زيد مْنا وطرا زوجناكها {. 

 رجال الصحيح قال الش يخ مقبل بن هادي ) رمحه هللا ( ورجاهل
12

 

س بحانه  وجل إىل نبيه أنه وهذا أنزهل هللا حىت يقطع دابر مْنج التبين متاما , فأوىح هللا عز

زينب بنت حجش ريض هللا عْنا بعد أن يطلقها زيد و جاءه زيد يشكو اليه خلق زينب  هزوج

عليك زوجك قال هل النيب صىل هللا عليه وسمل عىل هجة األدب " اتق هللا يف قوكل و أمسك 
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 يف نفسه اهصالة و السالم  , وهذا هو ما أخف" وهو يعمل أن س يفارقها و س يَتوهجا عليه ال

ال كام يزَع بعض من ال عمل هل و ال دين أن النيب صىل هللا عليه وسمل  عليه الصالة والسالم,

ري لك رأى زينب فهواها , حفاشاه عليه الصالة و السالم من هذا حاشاه , و عىل هذا التفس

الراخسني من أهل العمل من املفرسين اكلزهري و القشريي و بن العريب و القرطيب و بن كثري و 

غريُه 
13

وخيش رسول هللا صىل هللا عليه وسمل أن يقول الناس أنه تزوج زينب بعد زيد و .  

ا.هـ. , وأعلمه أن هللا أحق أن خيشاه يف لك حال .  رهذا القدهو مواله , وقد عاتبه هللا عىل 

 بترصف من تفسري القرطيب

مه عىل أبيه و إن طلقها أو مات عْنا , فلام تزوج النيب صىل   ومعلوم أن الودل الصليب امرأته حمرى

 هللا عليه وسمل من زينب عمل يقينا أنه ليس ابنه و أنه ال تبين يف اإلسالم.

 

الفراق زوجه و قد عمل أن فإن قيل : كيف يأمر النيب صىل هللا عليه وسمل زيد بأن ميسك عليه 

 ؟ال بد منه ؟ وهذا تناقض

قال ابن العريب " بل هو حصيح للمقاصد الصحيحة إلقامة احلجة و معرفة العاقبة , أال ترى أن 

ىق العمل ما  ىق األمر ملتعل هللا تعاىل يأمر العبد ابإلميان و قد عمل أنه ال يؤمن , فليس يف خمالفة متعل

حكام , وهذا من نفيس العمل فتيقنوه و تقبلوه ا.هـ.  مينع من األمر به عقال و
14

 

 

 : فائـــدة
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وهبذا قد أقام هللا احلجة عىل النصارى اذلين يقولون أن املس يح بن هللا و ُه يعلمون أن هللا 

, إذ بعد هذا احلمك من قال أنه ابن فالن و هو ليس ابنه يس هل ودل س بحانه و تعاىل عن ذكلل 

مامل  كفر " , وهذا هو أكفر الكفر, وهوديث " من رغب عن غري أبيه فهو فهو اكفر كام يف احل

يقهل املس يح بن مرمي عليه السالم , و ال رصىح بذكل املوىل عزى وجل تعاىل عن ذكل علوا كبريا 

بل قال عن ذاته } قل هو هللا أحد . هللا الصمد . مل يدل و مل يودل . ومل يكن هل كفوا أحد { و 

وأنه تعاىل جدى ربنا ما اُتذ صاحبة و ال ودلا {, فأقام هللا احلجة عىل خلقه فامي بيْنم قالت اجلن } 

 و جحته داحضة وأقاهما عىل املفرتين اذلين يقولون عىل هللا كذاب  .

قال بن العريب 
15

 :يف قوهل تعاىل } وما جعل أدعياءُك أبناءُك {  

ه كأنه تبناه  أي يقميه مقام الابن , فردى هللا علهيم قوهلم , ألهنم اكن الرجل يدعو الرجل ابنا إذا رابى

تعدوا به إىل أن قالوا : املس يح ابن هللا , وإىل أن يقولوا زيد بن محمد , مفسخ هللا هذه اذلريعة 

 , وبت حبلها , وقطع وصلها مبا أخرب من إبطال ذكل.ا.هـ.

 

عى إىل غري أبيه مس تحال ذكل وهو يعمل أنه غري أبيه   كبريةأَت د فعل حراما و فقمن ادى

( أن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل 113أخرج اإلمام مسمل عن أيب هريرة ريض هللا عنه )

 قال " ال ترغبوا عن آابئمك , مفن رغب عن أبيه فهو كفر " .

( عن سعد بن أيب وقاص قال ُسعت رسول هللا صىل هللا عليه وسمل يقول " من 114وعنده )

عى أاب يف اإلس  الم غري أبيه , يعمل أنه غري أبيه فاجلنة عليه حرام " ادى
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قال اإلمام النووي 
16

و أما قوهل صىل هللا عليه وسمل " فاجلنة عليه حرام " ففيه التأويالن  

 الَّلان قدمناهام يف نظائره :

 أحدهام : أنه محمول عىل من فعهل مس تحال هل .

خول الفائزين و أهل السالمة مث إنه قد َيازى و الثاين : أن جزاءه أهنا حمرمة عليه أوال عند د

فمينعها عند دخوهلم , مث يدخلها بعد ذكل , وقد ال َيازى بل يعفو هللا س بحانه و تعاىل عنه , 

ومعىن حرام : ممنوعة , و معىن رغب عن أبيه أي ترك الانتساب إليه و حجده , يقال رغبت 

 ه و طلبته ا.هـ.عن اليشء تركته و كرهته و رغبت يف اليشء اخرتت

ومن هنا يعمل أن من أفىت يف هذا العرص جبواز أخذ "اللقيط" المس اكفهل  قلت )محمود(

 –ليس تخرج هل شهادة ميالد هبذا الامس أنه قد جانبه الصواب, ولو أخذ اسام مطلقا, لاكن خريا 

ليسوا بآابِئم  وذكل الَتاما ابحلديث وجتنبا للوقوع يف فتنة أشد فامي بعد أن ينتسب قوم ألانس

 ويس تحلوا أموالا حرام من أموال اكفلهيم ابملرياث أو غريه, وال مرياث هلم وال حق فيه.

 

 وهل يدعو غري ابنه " ابين " ؟ 

قال بن كثري يف التفسري 
17

فأما دعوة الغري ابنا عىل سبيل التكرمي والتحبيب فليس مما هنيى   

عنه يف هذه اآلية بدليل ما رواه اإلمام أمحد
13

وأهل السنن إال الرتمذي من حديث سفيان 

الثوري عن سلمة بن كهيل عن احلسن العرين عن ابن عباس ريض هللا عْنام قال قدمنا عىل 

رسول هللا صىل هللا عليه وسمل أغيلمة بين عبد املطلب عىل مجرات لنا من مجع جفعل يلطخ 
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بو عبيدة وغريه أبيين تصغري بين وهذا أخفادان ويقول أبيين ال ترموا امجلرة حىت تطلع الشمس قال أ

 فان  ,ظاهر ادلالةل

يف شأن زيد بن حارثة ريض  {ادعوُه آلابِئم  تعاىل }هذا اكن يف جحة الوداع س نة عرش وقوهل 

( من حديث أيب  2151هللا عنه وقد قتل يف يوم مؤتة س نة مثان وأيضا ففي حصيح مسمل ) 

يب عامثن البرصي عن أنس بن ماكل ريض هللا عنه الوواح بن عبد هللا اليشكري عن اجلعد أ

( والرتمذي )  4964ورواه أبو داود )  ",قال يل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل اي بين :"قال

 انهتيى.(. 2331

 

 :بني التبين والكفاةل

الفينة والفينة, من هنا وهناك إلعادة فتح ويتبني مما س بق, أن ما يفعهل البعض, وما يأتينا بني 

ملف التبين يف ادلول, هو أمر خمالف ملا أحمكه هللا عزى وجلى من منع هذا الفعل وإن اكنت 

بل َيب أن  –فالنوااي وحدها ال تكفي يك يصلح اإلنسان من نفسه وغريه  –النية فيه صاحلة 

, فيكون العمل عىل الس نة  يكون العمل موافقا ملا أمر هللا به ورسوهل صىلى هللا عليه وسملى

.وخمل  صا هلل عزى وجلى

وهو ال  –كام س نبني ان شاء هللا  –وقد أبدلنا ربنا بأمر هو خري من التبين أال وهو الكفاةل 

أنه ال أن املكفول ال ينتسب إىل اكفهل فال يقال فالن بن فالن, كام خيتلف عن التبين سوى 

لنساء الاكفل وال حمرما مرياث فيه بني الاكفل واليتمي, وال يصبح فيه اليتمي بعد أن يكرب حمرما 

 .عىل من َيوز هل الزواج مْنن
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 لثالفصل الثا

 رـيـ ب ـ اع الك ــلكمة يف رو

 

 (:1453)حديث  قال اإلمام مسمل

حدثنا معرو الناقد و ابن أيب معر قاال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرمحن بن القامس عن أبيه 

لنيب صىل هللا عليه وسمل فقالت : اي رسول عن عائشة قالت : جاءت سهةل بنت سهيل إىل ا

هللا إين أرى يف وجه أيب حذيفة من دخول سامل )وهو حليفه أي سامل موىل أليب حذيفة( فقال 

النيب صىل هللا عليه وسمل " أروعيه " ويف رواية " أروعيه حتريم عليه و يذهب اذلي يف 

تبسم رسول هللا صىل هللا عليه نفس أيب حذيفة " قالت : وكيف أروعه و هو رجل كبري , ف 

ويف رواية ) فرجعت فقالت : إين قد أروعته فذهب  وقال " قد علمت أنه رجل كبري "  وسمل

 اذلي يف نفس أيب حذيفة ( .

 

ب هبا من ال عمل هل وهذا من األحادحديث رواع الكبري و  بدعوى أنه خمالف دين ال يث اليت كذى

 . للعقل
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م الرواع يف الصغرهل  رواع الكبري و حاصل األمر أن م ما حيرى )وهو ما دون الس نتني عىل  حيرى

أحسن ا و و املسأةل لو ردت إىل هللا و رسوهل لاكن ذكل خري  ؟الراحج من أقوال أهل العمل ( 

 تأويال .

 

 

م(أحد من الصحابة رووان هللا علهيم  : مل يرأوال غري عائشة ريض هللا  أن رواع الكبري )حيرى

 يف ذكل سائر أزواج النيب صىل هللا عليه وسمل ..عْنا , وخالفها 

فقد أخرج النساِئ
19

: أَب سائر أزواج النيب صىل هللا عليه وسمل عن ابن شهاب عن عروة قال 

أن يدخل علهينى بتكل الروعة أحد من الناس ) يريد رواعة الكبري ( وقلن لعائشة : وهللا ما 

سهةل بنت سهيل إال رخصة يف رواعة سامل نرى اذلي أمر رسول هللا صىل هللا عليه وسمل 

 وحده من رسول هللا صىل هللا عليه وسمل و هللا ال يدخل علينا أحد هبذه الروعة و ال يراان .

وأخرج الرتمذي حديث 
20

م  :هنا قالتأم سلمة أ   قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل " ال حيرى

 ."الفطام  من الرواعة إال ما فتق األمعاء يف الثدي واكن قبل

زه رسول  عددنوهذا حديث حصيح , يفيد أن سائر أزواج النيب صىل هللا عليه وسمل  ما جوى

 .ألحد غريهيتعداه فقط ال  سامللسهةل خاص ب  صىل هللا عليه وسمل هللا

 

ن مع سائر أزواج النيب صىل هللا عليه وسمل عىل والصحابة رووان هللا علهيم متفق مجهوراثنيا : 

 واع إمنا هو خاص مبوىل أيب حذيفة وكذكل ما ثبت عن التابعني ..أن هذا الر 
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إال ملن أروع يف ال رواعة : عن بن معر أنه قال ععن انف( 603)أخرج ماكل يف املوطأ ( 1)

 حصيح.الصغر , وال رواعة لكبري .

 

عبىاس أنه اكن  ابن بن عيينة عن معرو بن دينار عناعن  (465\7) أخرج عبد الرزاق( و 2)

 حصيح.ول : ال رواع إال ما اكن يف احلولني .يق

 

عن عبد هللا بن دينار قال : جاء رجل إىل بن معر و أان  (606يف املوطأ ) و أخرج ماكل( 3)

 معه عند دار القضاء يسأهل عن رواعة الكبري ...

فقال بن معر : جاء رجل إىل معر بن اخلطاب فقال : اكنت يل وليدة فكنت أطؤها فعمدت 

: دونك فقد وهللا أروعهتا )أي أن امرأته اكنت فأروعهتا , فدخلت علهيا.. فقالتإلهيا  إمرأيت

م فَّلكل أروعت األمة حىت ال يدخل علهيا زوهجا (.  ترى أن رواع الكبري حيرى

: أوجعها )أي أوجع امرأتك عقااب لها عىل فعلهتا تكل ( وائت جاريتك قال معر ريض هللا عنهف

 حصيح.صغر .فإمنا الرواع رواع ال

 

حدثنا حفص عن الشيباين عن أيب الضحى عن أيب  قال: (17045) وأخرج بن أيب شيبة( 4)

 وهذا حصيح أيضا..: ال رواع إال ما اكن يف احلولنيقال  عبد الرمحن عن ابن مسعود

 

قال : حدثنا أبو معاوية عن اسامعيل عن  (17023عند ابن أيب شيبة ) مسعود ابن وعن( 5)

قال : إمنا حيرم من الرواع ما أنبت اللحم و أنرش العظم .)أي  لشيباين عن عبد هللاأيب معرو ا

 .حصيح.يف الصغر (
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عن الثوري عن أيب حصني عن أيب عطية الوادعي قال :  (463\7) وأخرج عبد الرزاق( 6)

لت جاء رجل إىل بن مسعود ريض هللا عنه فقال إهنا اكنت معي امرأيت حفرص لبْنا يف ثدهيا جفع

أمصه مث أجمه , فأتيت أاب موىس فسألته فقال : حرمت عليك )أي أن امرأته حرمت عليه ( .. 

قال : فقام و مقنا حىت انهتيى إىل أيب موىس , فقال )ابن مسعود( : ما أفتيت هذا ؟ فأخربه 

ابذلي أفتاه , فقال بن مسعود و أخذ بيد الرجل : أرويعا ترى هذا ؟) أي أترى هذا صغريا 

م عىل مروعته , أي أن بن مسعود ال يرى أن الرواع رويع ا حىت حتمك فيه أن برواعه قد حرى

م إال ما اكن يف الصغر ( .. إمنا الرواع ما أنبت اللحم و ادلم , فقال أبو موىس : ال تسألوين  حيرى

 حصيح.عن يشء ما اكن  هذا احلرب بني أظهرُك .

 

سعيد أنه قال ُسعت سعيد بن املسيب يقول عن حيِ بن ( 604)وروى ماكل يف املوطأ ( 7)

ىب. : ال رواعة إال ما اكن يف املهد , وإال ما أنبت اللحم و ادلم .  حصيح الاس ناد اىل بن املسي

ومن التابعني أثر علقمة اذلي أخرجه بن جرير الطربي , وفيه أن علقمة رأى امرأة تروع بعد 

 حولني , فقال ال تروعيه .

ل : لك سعوط )ادلواء يووع يف األنف( أو وجور )ادلواء يووع يف الفم ( وكذكل أثر الشعيب قا

م . )قال عبد الرزاق  م , وما اكن بعد احلولني فال حيرى أو رواع يروع قبل احلولني فهو حيرى

)املصنف( : والناس عىل هذا ( و األثر أخرجه عبد الرزاق و سعيد بن منصور و بن جرير 

 و ما بعدها (  72مع أحاكم النساء للعدوي ص )أنظر جاالطربي بس ند حصيح .

 

 قوال أهل العمل يف رواع الكبريأمن  اثلثا :
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رمحه هللا يف تفسري آية } والوادلات يروعن أوالدهن حولني اكملني ملن أراد أن  بن كثريقال  -1

اعة و يمت الرواعة { : قال .. هذا إرشاد من هللا تعاىل للوادلات أن يروعن أوالدهن كامل الرو

وذهب أكَث األمئة , هذا قال ملن أراد أن يمت الرواعةيه سنتان فال اعتبار ابلرواعة بعد ذكل ول 

إىل أنه ال حيرم من الرواعة إال ما اكن دون احلولني فلو ارتضع املولود ومعره فوقهام مل حيرم .. إىل 

و عيل و بن مسعود  أن قال : والقول بأن الرواعة ال حترم بعد احلولني يروى عن ) بن عباس

وجابر و أبو هريرة و بن معر و أم سلمة و سعيد بن املسيب و عطاء و امجلهور و هو مذهب 

الشافعي و أمحد و إحساق و الثوري و أبو يوسف و محمد الشيباين وماكل يف رواية و عنه أنه 

 اخل ( ا.هـسنتان و شهران و يف رواية و ثالثة أشهر و قال أبو حنيفة سنتان و س تة أشهر ..

 

يف تفسريه لآلية قال : انَتع ماكل ومن اتبعه وجامعة من العلامء من هذه  القرطيبوكذا قال  -2

اآلية أن الرواعة احملرمة اجلارية جمرى النسب إمنا يه ما اكن يف احلولني , ألن ابنقضاء احلولني 

 متت الرواعة , وال رواعة بعد احلولني معتربة هذا قوهل يف موطئه .

 

ا ما اكن بعد  ماكلوقال  -3 م . فأمى يف املوطأ : الرواعة قليلها و كثريها إذا اكن يف احلولني حيرى

م شيئا , وإمنا هو مبزنةل الطعام احلولني , فإن قليهل و كثريه ال حيرى
21

. 

 

يف األم  الشافعيوقال اإلمام  -4
22

وادلالةل عىل الفرق بني الصغري و الكبري موجودة يف كتاب  

ز وجل , قال هللا تعاىل } والوادلات يروعن أوالدهنى حولني اكملني ملن أراد أن يمت هللا ع

 الرواعة { جفعل هللا عز و جل متام الرواعة حولني اكملني .ا.هـ.
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 النوويوقال اإلمام  -5
23

واختلف العلامء يف هذه املسأةل فقالت عائشة و داود )الظاهري ,  

تثبت حرمة الرواع برواع البالغ كام تثبت برواع الطفل هبذا  د ( :محمو -وتبعه بن حزم يف ذكل 

احلديث ) أي حديث سهةل املتقدم ( وقال سائر العلامء من الصحابة و التابعني و علامء األمصار 

من هل دون س نتني إال أاب حنيفة قال : س نتني و نصف و  بإرواعإىل اآلن : ال يثبت التحرمي إال 

عن ماكل رواية : س نتني و أايم .. واحتج امجلهور بقوهل تعاىل }  قال زفر : ثالث س نني . و

والوادلات يروعن أوالدهن حولني اكملني ملن أراد أن يمت الرواعة { و ابحلديث اذلي ذكره 

مسمل بعد هذا : )) إمنا الرواعة من اجملاعة (( وبأحاديث مشهورة , ومحلوا حديث سهةل عىل 

وى مسمل عن أم سلمة و سائر أزواج النيب صىل هللا عليه وسمل أنه خمتص هبا و بسامل , وقد ر 

 أهنن خالفن عائشة يف هذا , وهللا أعمل .

 

امةوقال  -6 يف املغين  بن قدى
24

م وكذا قال   يف بدائع الصنائع الاكساينملل ما تقدى
25

, وكذا ذكر 

يف نيل األوطار الشواكين 
26

 

 

يف الفتح  بن جحرونقل  -7
27

أن قصة سامل منسوخة و قال بعضهم أهنا عن بعض أهل العمل  

يف بداية اجملهتد القرطيبواقعة عني خاصة بسهةل و بسامل ريض هللا عْنام , وقال ملهل 
23

. 

 ( .267\4) البن عبد الربوأنظر المتهيد 
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و زوجات رسول هللا صىل واتبعهيم و األمئة األربعة  أهل العمل من أاكبر الصحابة و التابعني جفل

و ش يخ اإلسالم بن تميية و بن القمي  و أهل الظاهر ريض هللا عْنا  وسمل عدا عائشة هللا عليه

و الليث بن سعد و عطاء و روي عن عيل ريض هللا عنه و ال يصح )المتهيد البن عبد الرب 

4\266) . 

( بعد أن ذكر حديث سهةل و قول أم سلمة أن هذا يف 39\5أيضا قال اإلمام الشافعي يف األم )

اِفِعيُّ  ] موىل أيب حذيفة خاصة : سامل  ُ تََعاىَل أَْعملَُ   :  [ قَاَل الشَّ يِف َساِلٍم َمْوىَل أيَِب ُحَذيَْفَة  َوَهَذا َواَّلَلَّ

ةً     . َخاصَّ

اِفِعيُّ  ]     . عىََل َما َوَصْفت َما َدلَّ   : فَِإْن قَاَل قَائِلم   :  [ قَاَل الشَّ

اِفِعيُّ  ]  يفَذَ   :  [ قَاَل الشَّ ِ - َعْن النَّيِبِّ  ) يُقَاُل هَلُ َمْوىَل أيَِب ُحَذيَْفَة َعْن ُأمِّ َسلََمَة  كَْرت َحِديَث َساِلٍم اذلَّ

َُّه أََمَر اْمَرأََة أيَِب ُحَذيْفََة أَنْ  -َصىلَّ هللُا عَلَْيِه َوَسملََّ  نَّ  أَن ُرُم هِبِ َس َرَوَعاٍت حَيْ , قَالَْت ُأمُّ  ( تُْرِوَعُه ََخْ

ًة َوِإَذا اَكَن َهَذا ِلَساِلمٍ  َة يِف َسلَمَ  ًة فَالَْخاصُّ اَل يَُكوُن إالَّ  الَْحِديِث َواَكَن َذكِلَ يِف َساِلٍم َخاصَّ َخاصَّ

إالَّ أَْن  يِف الَْعامِّ  اَكَن ُمْخَرًجا ِمْن ُحمْكِ الَْعامِّ فَالَْخاصُّ غرَْيُ الَْعامِّ َواَل ََيُوزُ  ُمْخَرًجا ِمْن ُحمْكِ الَْعامِّ َوِإَذا

ُم َواَل بُدَّ  اَلةَلِ  يَُكوَن َرَواُع اْلَكِبرِي اَل حُيَرِّ ِغرِي َواْلَكِبرِي ِمْن َطلَِب ادلَّ َواُع يِف الصَّ عىََل  إَذا اْختَلََف الرَّ

ي إَذا َصاَر إلَْيِه الُْمْرِوُع فََأْرَوَع لَمْ  ِ ُرمْ  الَْوْقِت اذلَّ اَلةَلُ   :  [ قَالَ  ]   . حَيْ ِغريِ َوادلَّ َواْلَكِبرِي   عىََل الَْفْرِق بنَْيَ الصَّ

ِ َعزَّ َوَجلَّ  ُ   . َمْوُجوَدةم يِف ِكتَاِب اَّللَّ اُت ُيْرِوْعَن أَْواَلَدُهنَّ َحْولنَْيِ اَكِملنَْيِ  } تََعاىَل  قَاَل اَّللَّ ِلَمْن  َوالَْوادِلَ

َواعَةَ  أََراَد أَنْ  ُ َعزَّ   { يمُِتَّ الرَّ َواعِ َحْولنَْيِ اَكِملنَْيِ  فََجَعَل اَّللَّ  فَِإْن أََراَدا ِفَصاالً  } َوقَاَل   . َوَجلَّ تََماَم الرَّ

َما ُ تََعاىَل أَْعمَلُ قَْبَل الَْحْولنَْيِ فََدلَّ عىََل أَنَّ يَْعيِن   { َعْن تََراٍض ِمْْنَُما َوتََشاُوٍر فاََل ُجنَاَح عَلهَْيِ   َواَّلَلَّ

ََّما يَُكوُن اِبْجِتَماِعهَِما عىََل ِفَصاهِلِ قَْبَل الَْحْولنَْيِ  إْرَخاَصُه َعزَّ َوَجلَّ يِف ِفَصاِل الَْحْولنَْيِ عىََل أَنَّ َذكِلَ إن
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ُ تََعاىَل أَ  َوَذكِلَ الَ  يِْه أَْن يَُكواَن يََراَيِن أَنَّ ِفَصاهَلُ قَْبَل  ْعمَلُ إالَّ اِبلنََّظِر ِللَْمْولُوِد ِمنْ يَُكوُن َواَّلَلَّ َوادِلَ

ٍ تَُكوُن ِبِه أَْو ِبُمْرِوَعتِهِ  الَْحْولنَْيِ َخرْيم  َواعِ هَلُ ِلِعةلَّ َُّه اَل يَْقبَُل َرَواَع غرَْيَِها أَْو َما  هَلُ ِمْن إتَْماِم الرَّ َوأَن

ُ تََعاىَل هَلُ غَايًَة اِبلُْحمْكِ بَْعَد ُمِِضِّ الْغَايَِة ِفيهِ  َوَما َجَعلَ   . َبَه َهَذاأَشْ  َا اَّللَّ ُه قَْبَل ُمِضهيِّ فَِإْن قَاَل   . غرَْيَ

ُ تََعاىَل  ِقيَل قَالَ   ؟ قَائِلم َوَما َذكِلَ  وا ِمْن  بمُْتْ يِف اأْلَْرِض فَلَيَْس عَلَْيمُكْ ُجنَاحم َوِإَذا رَرَ  } اَّللَّ أَْن تَْقرُصُ

اَلةِ  ِط الْقرَْصِ لَهُْم حِبَاٍل َمْوُصوفَةٍ  اآْليَُة فاََكَن لَهُْم أَنْ   { الصَّ وا ُمَساِفرِيَن َواَكَن يِف رَشْ َدِليلم عىََل  يَْقرُصُ

َفِة  َّْصَن ِبَأنُْفِسهِنَّ ثاََلثَةَ  } َوقَاَل تََعاىَل   . غرَْيُ الْقرَْصِ أَنَّ ُحمْكَهُْم يِف غرَْيِ ِتكْلَ الصِّ ب َّقَاُت يرََتَ   { ُقُروءٍ  َوالُْمَطل

َّاَلثَُة اأْلَْقَراءُ  َا غرَْيُ ُحمْكِهِنَّ فِ  فَُكنَّ إَذا َمَضْت الث    . هيَافَُحمْكُهُنَّ بَْعَد ُمِضهيِّ

اِفِعيُّ  ]   َصىلَّ هللُا عَلَْيهِ -ُعْرَوُة قَاَل غرَْيُ عَائَِشَة ِمْن أَْزَواجِ النَّيِبِّ  فَِإْن قَاَل قَائِلم فَقَْد قَالَ   :  [ قَاَل الشَّ

فَقَْوُل ُعْرَوَة َعْن   : ِقيلَ   . إالَّ ُرْخَصًة يِف َساِلمٍ  -َصىلَّ هللُا عَلَْيِه َوَسملََّ -َما نََرى َهَذا ِمْن النَّيِبِّ  -َوَسملََّ 

اعَةِ  هَا أَنَّ َذكِلَ  غرَْيِ عَائَِشَة الَ  -َصىلَّ هللُا عَلَْيِه َوَسملََّ -أَْزَواجِ النَّيِبِّ  مَجَ خُيَاِلُف قَْوَل َزيْنََب َعْن ُأمِّ

ًة َوِزاَيَدُة قَوْ  ُرْخَصةم َمَع قَْوِل ُأمِّ  إالَّ ُرْخَصًة َمَع َما  ِل غرَْيَِها َما نََراهُ َسلََمَة يِف الَْحِديِث ُهَو َخاصَّ

ْن لَِقيت ِمْن أَْهِل الِْعمْلِ أَنَّ َرَواَع َساِلمٍ  َوَصْفت ِمْن َداَلةَلِ الُْقْرآِن َوِإينِّ قَْد َحِفْظت ٍة ِممَّ  َعْن ِعدَّ

ِبَما  -َصىلَّ هللُا عَلَْيِه َوَسملََّ -اِب النَّيِبِّ أحَْصَ  فَهَْل يِف َهَذا َخرَبم َعْن أََحٍد ِمنْ   : فَِإْن قَاَل قَائِلم   . َخاصٌّ 

 ِ اَن َماكِلم َعْن أَنٍَس َعْن َعْبدِ   : ِقيَل نََعمْ   ؟ اْلَكِبريِ  ُقلْت يِف َرَواع ِ ْبِن ِدينَاٍر قَاَل َجاَء َرُجلم  أَْخرَبَ اَّللَّ

َر َوأاََن َمَعُه ِعْندَ  َر َجاءَ  َداِر الْقََضاِء يَْسَأهُلُ  إىَل اْبِن مُعَ َر  َعْن َرَواعَِة اْلَكِبرِي فَقَاَل اْبُن مُعَ َرُجلم إىَل مُعَ

اِب فَقَاَل اَكنَْت يِل َوِليَدةم فَُكنْت  أََطُؤَها فََعَمَدْت اْمَرأيَِت إلهَْيَا فََأْرَوَعهْتَا فََدَخلْت عَلهَْيَا ْبِن الَْخطَّ

ِ أَْرَوْعهتَا ُر ْبنُ   . فَقَالَْت ُدونَك فَقَْد َواَّلَلَّ َواُع  فَقَاَل مُعَ ََّما الرَّ اِب أَْوِجْعهَا َوائَْت َجاِريَتَك فَِإن الَْخطَّ

ِغريِ  َرَواعُ  َُّه اَكنَ   . الصَّ َر أَن اَن َماكِلم َعْن اَنِفعٍ َعْن اْبِن مُعَ غَِر  أَْخرَبَ يَُقوُل اَل َرَواَع إالَّ ِلَمْن أَْرَوَع يِف الصِّ

اَن َماكِلم َعنْ  ُم فَقَاَل اْبُن  َِ ْبِن َسِعيٍد أَنَّ أاََب ُموىَس قَاَل َرَواعَُة اْلَكِبرِي َما أََراَهاحيَْ  أَْخرَبَ إالَّ حُتَرِّ
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ُجلُ  اَكَن يِف  فَقَاَل اَل َرَواعََة إالَّ َما  ؟ فَقَاَل أَبُو ُموىَس فََما تَُقوُل أَنَْت  َمْسُعوٍد ُانُْظْر َما يُْفيِت ِبِه الرَّ

ٍء َماالَْحْولنَْيِ فَ     . اَكَن َهَذا الَْحرْبُ بنَْيَ أَْظهُرُِكُْ  قَاَل أَبُو ُموىَس اَل تَْسَألُويِن َعْن يَشْ

اِفِعيُّ  ]  َواُع يِف الَْحْولنَْيِ فَِإَذا فَِجَماُع فَْرِق َما بنَْيَ   :  [ قَاَل الشَّ ِغرِي َواْلَكِبرِي أَْن يَُكوَن الرَّ ُأْرِوَع  الصَّ

َس َرَوَعاٍت مََكَ َوَصْفت فَقَدْ الَْمْولُوُد يِف  مُ  الَْحْولنَْيِ ََخْ ي حُيَرِّ ِ  . ََكَُل َرَواُعُه اذلَّ

 انهتيى الكم الشافعي وهو من أمجل ما كتب يف ذكل, وهللا املس تعان. 

   :ورأي ش يخ اإلسالم بن تميية يف املسأةل - مناقشة مذهب عائشة ريض هللا عْنا

 هللا عْنا يف هذه املسأةل :شة ريض ئ نورد أوال ما حصى عن عا

 . يف املسأةل ( حديث سامل املتقدم وهو العمدة1)

البغوي يف املس ند  ههناك  أثر عن عائشة , أخرج ( 2)
29

شعبة عن احلمك ُسعت  من طريق 

 ".حيرم من الرواع ما أنبت اللحم و ادلم"قيس بن أيب حازم و أاب الشعثاء عن عائشة قالت :

ت أن الرواع إمنا حيرم إذا اكنوهذا األثر الصحيح عن  ينبت اللحم و  عائشة يفيد أهنا هنا أقرى

 .يف الصغر و هذا رصحي جدا مْنا  ادلم وهذا

إمنا الرواعة من اجملاعة " وهو حديث متفق "من ذكل أهنا روت حديث  كَث رصاحةوأ (3)

عليه
30

  

دى ذكل عليه ورأت وفيه أن النيب صىل هللا عليه وسمل دخل علهيا وعندها رجل قاعد فاش ت

الغضب يف وهجه فقالت : اي رسول هللا إنه أيخ من الرواعة , فقال النيب صىل هللا عليه وسمل 

 .انظرن أخوتكنى من الرواعة فإمنا الرواعة من اجملاعة " " 
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( من طريق محمد بن 25291ولها مناقشة مع أم سلمة يف ذكل وهو ما أخرجه أمحد )( 4)

ن محيد بن انفع عن زينب بنت أم سلمة قالت أم سلمة لعائشة : إنه جعفر قال : ثنا شعبة ع

يدخل عليك الغالم األيفع اذلي ما أحب أن يدخل عيل , فقالت عائشة : أما كل يف رسول هللا 

أسوة حس نة ؟, قالت : إن امرأة أيب حذيفة قالت : اي رسول هللا إن ساملا يدخل عيل وهو 

, فقال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل "أروعيه حىت رجل ويف نفس أيب حذيفة منه يشء 

 يدخل عليك ".وهذا اس ناد حصيح.

 :أن َخس روعات معلومات حيرمنى كام يف( وقد روت عائشة حديث  5)

قال: حدثنا حيِ بن حيِ قال قرأت عىل ماكل عن عبد هللا بن أيب ( 1452حصيح مسمل ) 

من ,  اكن فامي ":عن عائشة أهنا قالت بكر عن معرة  أنزل من القرآن عرش روعات معلومات حيرى

 ."يقرأ من القرآن مث نسخن ِخمس معلومات فتويف الرسول صىل هللا عليه وسمل وهن فامي

  .إال بعرش روعات وهو خمالف ملا روت  امث اهنا اكنت ال تدخل علهيا أحد

أن عائشة أم  :"ربه( عن انفع عن سامل بن عبد هللا بن معر أخ603ماكل يف املوطأ ) جأخر و 

املؤمنني أرسلت به وهو يروع إىل أخهتا أم لكثوم بنت أيب بكر الصديق فقالت أروعيه عرش 

روعات حىت يدخل عيل , قال سامل فأروعتين أم لكثوم ثالث روعات مث مروت فمل تروعين 

  ."أن أم لكثوم مل تمت يل عرش روعاتغري ثالث روعات فمل أكن أدخل عىل عائشة من أجل 

و بني ما تفعل , فروت أن  فكام ترى أن هناك تعارض بني ما روت عائشة ريض هللا عْنا 

َخس روعات حيرمن و لكْنا مل تكن تدخل علهيا أحد إال بعرش و حصى عْنا أيضا س بع روعات 

حيرمن , وللعلامء ردود عىل ذكل , مفْنم من ردى فتواها يف العرش و الس بع و متسك بظاهر ما 

و قال العربة مبا روت ال مبا رأت و فهمت , وهذا هو ما  (1452)يف حصيح مسملروته كام 

نرحجه إذا تعارض قول أو فعل الصحايب مع روايته للحديث ألن املصري إىل الكم النيب صىل هللا 
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, ومْنم من قال أهنا رجعت عن فتواها إىل أصل ما عليه وسمل أوىل و أحمك و أحسن تأويال 

 .روت , فاهلل أعمل

أما ابلنس بة ملسأةل رواع الكبري , فقد رأت أهنا تعمل حبديث سامل , مع أهنا روت حديث " إمنا 

ع و لكن العربة يه يو يش بع الر الرواعة من اجملاعة " , فرمبا يه فهمت أن العربة ليست هنا مبا 

 رم , ع حميالامتثال لألمر و أن هذا النوع من الرواع َيوز إن أحتيج إىل أن يكون هذا الرو 

بعد أن ذكر قول امجلهور وهو   (39\34هذا ما ذكره ش يخ اإلسالم بن تميية يف فتواه فقال )و 

 :أن رواع الكبري ال حيرم

مسمل  واحتجوا مبا يف حصيح  . وقد ذهب طائفة من السلف واخللف إىل أن إرواع الكبري حيرم "

األيفع اذلي ما  يدخل عليك الغالمإنه   : وغريه عن زينب بنت أم سلمة أن أم سلمة قالت لعائشة

إن امرأة أيب   : قالت  !   ؟ ماكل يف رسول هللا أسوة حس نةأ  : أحب أن يدخل عىل, فقالت عائشة

  ؟ يف نفس أيب حذيفة منه يشء اي رسول هللا, إن ساملا يدخل عىل وهو رجل  : حذيفة قالت

, ويف رواية ملاكل يف املوطأ  ( خل عليكيد أروعيه حىت )   : فقال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل

وهذا احلديث أخذت به عائشة   . مبزنةل ودله من الرواعة فاكن  ( أروعيه َخس روعات )   : قال

  : قوهلصىل هللا عليه وسمل أن يأخذن به مع أن عائشة روت عنه  غريها من أزواج النيب وأَب

مل  مفىت اكن املقصود الثاين  . ن يقصد رواعة أو تغذيةلكْنا رأت الفرق بني أ  ( اجملاعة الرواعة من ) 

احتيج إىل جعهل  وأما األول فيجوز إن  . وهذا هو إرواع عامة الناس  . حيرم إال ما اكن قبل الفطام

 ا.هـ."  . وقد َيوز للحاجة ما ال َيوز لغريها, وهذا قول متوجه  . ذا حمرم

, ولكن أيضا عىل  ورحجه يخ اإلسالم بن تمييةفهذا هو وجه عائشة وهللا أعمل , كام ذكر ش  

أنه قد عارض عائشة أاكبر الصحابة ممن ُه مس تأمنون عىل دين هللا وحمال أن  جند اجلانب اآلخر

فالقصة أشهر من َيمتعوا عىل فتوى إال واكنوا ملمني هبا , وحمال أن يقال أن خرب سامل مل يبلغهم 
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ر بن اخلطاب ريض هللا عنه وهو من هو و حصىت حصت الفتوى عن مع وقد أن ُتفى عىل أحد

عن عيل بن أيب طالب ريض هللا عنه 
31

عبد هللا بن عباس و أيب  عبد هللا بن مسعود و و 

 .موىس األشعري و ابن معر و أيب هريرة و سائر أهمات املؤمنني 

سار قد و  ريض هللا عْنا رتك قول هؤالء لكهم إىل قول عائشةيمن الصعب أن .. ويف احلقيقة 

هنجهم مجهور التابعني و أتباعهم , وصاروا إىل احملمك من احلديث أن " الرواعة من اجملاعة " عىل 

م من الرواعة إال ما فتق األمعا يف الثدي و اكن قبل الفطام " وهذا هو حديث  ءو أنه " ال حيرى

أم سلمة عند الرتمذي 
32

ظاهرهام  وهو حصيح أيضا , وهذا وجه من أراد امجلع بني حديثني

كام حدث مع أزواج النيب صىل وهل , ؤ التعارض أن يعمل بأحصهام وهو احملمك و يرتك املتشابه و ي

 هللا عليه و آهل وسمل ملا تأولن حديث سامل وقلن هو رخصة هل وحده .

بن مسعود و ابن معر أن الناس يف اهذا وإن اكن الظاهر من األاثر املذكورة آنفا عن معر و 

وا ذكل علهيم وهذا , إال أن أاكبر الصحابة ردى  أو فتواها ا يأخذون أحياان مبذهب عائشةزماهنم اكنو 

من أين أخذمت هبذا , إذ مل يذكر أهنم سألوُه  مما يدل عىل أهنم اكنوا عىل عمل بقصة سامل و ال ريب

إىل احملمك من إهنم خيالفونه ال وأ عىل أهنم اكنوا يعلمونه يقينا احلمك ؟ أو من أين عرفمتوه ؟ فدلى 

 األحاديث, و هللا أعمل .

بن القمي اهذا و قد ْسد 
33

رجع إلهيا  الاسَتادةمفن شاء  يف زاد املعاد, ذاكجحج القائلني هبذا و  

ح قول ش يخ اإلسالم و  , كعادته يف ْسد املسائل اخلالفية هناكل فقد أجاد و أفاد رمحه هللا رجى

قال رمحه هللا " املسكل الثالث أن حديث سهةل يكون رخصة للحاجة ف امنا بن تميية أن هذا

ليس مبنسوخ و ال خمصوص و ال عام يف حق لك واحد و إمنا هو رخصة للحاجة ملن ال يس تغين 

                                                 
31
 

(622\4يد )التمه
 

32
  
33
 

وما بعدها( 652\ 4) زاد المعاد 
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عن دخوهل عىل املرأة  ويشق احتجاهبا عنه كحايل سامل مع امرأة أيب حذيفة مفثل هذا الكبري إذا 

ؤثر إال رواع الصغري و هذا مسكل ش يخ فال ي و أما من عداهأروعته للحاجة أثر رواعه 

ما مطلقة فتقيد حبديث سهةل ااإلسالم بن تميية رمحه هللا و األحاديث النافية للرواع يف الكبري 

أو عامة يف األحوال فتخصص هذه احلال من معوهما وهذا أوىل من النسخ و دعوى التخصيص 

ني و قواعد الرشع تشهد هل و هللا لشخص بعينه و أقرب إىل العمل جبميع األحاديث من اجلانب

 املوفق " ا.هـ. 

 

 ومل يبلغ زاد معره عن الس نتني اذليإرواع اليتمي 

حاالت  يبني أن للفتوى دامئا ,  من قبهل رمحهام هللا تعاىل بن تمييةاو  ,بن القمياوهذا , ما قاهل 

يتامي بال مأوى ملال  : لو أنخاصة أو حرجة قد حيتاج البعض إىل مللها , ملل ما يف حبثنا هذا 

, هل هل أن إىل ما قبل البلوغ فوق الس نتني من معرهكفهل خشص ما يف مزنهل و هو  اأو لقيط

 تروعه امرأته فتحرم عليه ويكون أبناء هذا الشخص أخوة لهذا اليتمي أو اللقيط من الرواعة ؟

أهنا مس تحةل يف  بقصة سامل , ويكون هذا مقام املسأةل فقد يصار إىل ذكل حيْنا و نس تدلى 

أةل و قدر املس تفيت و قدر يعمل قدر املس أو قايض حاالت خاصة جدا , ال يقدرها إال عامل مفيت

 , وسزييد دفع التوُه القادم ذكل بياان.الفتوى

, وال تتعدى خمللوق بعدهسامل ل قعة عني خاصة الو قال قائل أن هذه املسأةل و  أنه .. واخلالصة

 .و كل يف ذكل سلف  قلنا عىل العني و الرأس

عام يف حق لك يعترب احلمك ر إليه عند الرضورة القصوى و ال و إن قال آخر بل هذا يصا 

 , اكن هل يف ذكل سلف , وهللا تعاىل أعمل .  واحد
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 م ـــع توهـدف

كيف تأمر عائشة غريها من النساء أن تروع أحدا كام يف حوارها مع أم سلمة  –فإن قال قائل 

إنه يدخل   : عن زينب بنت أم سلمة أن أم سلمة قالت لعائشةْنا, يف حصيح مسمل, ريض هللا ع

ويتوُه أن عائشة, وحاشاها أن  .. احلديث, األيفع اذلي ما أحب أن يدخل عىل عليك الغالم

 تأمر بذكل, رمبا تأمر بإرواع الرجل الكبري البالغ.

جال البالغني, حاشاها, بل اكن ذكل فاجلواب أن عائشة ريض هللا عْنا مل تكن تأمر بذكل للر 

قال يف اللغة كام " والغالم األيفع إنه يدخل عليك الغالم للغلامن الصغار, بدليل قول أم سلمة "

أبو حيَّان
34

 ا.هـ.  : يَُطلق لفظ الغالم حقيقة عىل الودل ما بني احلَْولنَْيِ إىل البلوغ

َك ِبُغاَلٍم عَِلميٍ قَالُوا اَل تَْوَجْل إِ لقوهل تعاىل } اوذكل مصداق ُ َك { وقوهل تعاىل }انَّ نُبرَشِّ ُ اَي َزكَِرايَّ ِإانَّ نُبرَشِّ

يًّا * قَاَل َربِّ أىَنَّ يَُكوُن يِل غاَُلمم َواَكنَِت اْمَرأيَِت  َعْل هَلُ ِمْن قَْبُل َُسِ َِ لَْم جَنْ ُه حَيْ  عَاِقًرا َوقَْد ِبُغاَلٍم اُْسُ

ا الِْجَداُر فاََكَن ِلُغاَلَمنْيِ يَِتميَنْيِ يِف الَْمِدينَةِ { وقوهل س بحانه }ابَلَْغُت ِمَن اْلِكرَبِ ِعِتيًّ  { .. وغريها من َوأَمَّ

اآلايت ادلاةل عىل أن الغالم هو الودل الصغري حىت يبلغ .. ومل يثبت عن عائشة ريض هللا عْنا 

ثبت عْنا إال لكمة ي  مل رجل ابلغ أبدا .. ال يف حديث حصيح وال وعيف .. بل بإرواعأهنا أمرت 

مع أخهتا أم .. وأثر سامل بن عبد هللا بن معر, أم سلمة ملن ُه دون البلوغ من الصبيان .. كام بينا 

 لكثوم وهذا األثر حني اكن سامل رويعا وليس حني اكن غالما حىت!

اكنت  عائشة ريض هللا عْنا اكنت تأمر بإرواع من ومن حديث سامل هذا رمبا اكنت أم املؤمنني

علهيا وهو يف سن الرواعة حىت إذا كرب صلح أن يدخل علهيا .. ورمبا, أحياان تريد أن يدخل 

 اكنت تأمر بإرواع صيب فوق الس نتني ودون البلوغ ليدخل علهيا حلاجة ما.
                                                 

34
 5/293البحر المحيط  
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وهذا متام  قصدان من تزنيل مسأةل إرواع الكبري عىل الغلامن والفتيات اليتاىم أو اللقط حني 

حياان أو حيتاج إىل كفالهتم يف بيوهتم فيأمر الرجل امرأته أن تروع اليتمي أو اليتمية يضطر البعض أ

وعليه  املس تعان أو اللقط يك حترم عليه ويرفع احلرج يف دخول وخروج الصيب علهيم, وهللا

 .التالكن
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 يـانـــــم اللـــسـ ق ـ ال 

 األول فــــصـلال

 كفاةل الرتبوية ()ال يـــة األيتــــامـ فـقــــه ترب 

 

 قوهل عليه الصالة و السالم إمنا األعامل ابلنيات

عن أمري املؤمنني أيب حفص معر بن اخلطاب ريض هللا عنه , قال: ُسعت رسول هللا صىل 

هللا عليه وسمل يقول: )إمنا األعامل ابلنيات , وإمنا للك امرئ ما نوى , مفن اكنت جهرته إىل هللا 

 ورسوهل , ومن اكنت جهرته دلنيا يصيهبا أو امرأة ينكحها فهجرته إىل ما ورسوهل فهجرته إىل هللا

هاجر إليه(.
35

 

هذا احلديث أصل عظمي من أصول اإلسالم و اإلميان يدخل يف جل أبواب الفقه و اإلميان , و 

 وإمنا بدأان به ليعمل املقدم عىل كفاةل اليتمي و اللقيط أن معهل يف ذكل إمنا هو عىل حسب نيته ,

إال  و إن اكن غري ذكل , فال يلومنى  لخالصا فس يجزيه هللا أحسن مما مع فإن اكن معهل هلل

 .نفسه .. يف ادلنيا واآلخرة

 

 :"كهاتنيو خطأ فهم حديث " أان و اكفل اليتمي يف اجلنة  .. معىن الكفــــالــــــــــــــة

 لرجل أي مضنه .الكفاةل .. من فعل ) كفل ( : أي مضن , و يقال كفل الرجل و اب

ه و أنفق عليه , كام قال جل و عال } وكفىلها زكراي {   و كفل الصغري : أي رابى
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 كام س نبني إن شاء هللا. لعناية ابلصغري ماليا و تربوايفالكفاةل يه الرتبية و ا

ديث ح وأما
36

سهل بن سعد الساعدي قال : قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل " أان و  

 يف اجلنة هكذا " وأشار بإصبعيه الس بابة و الوسطى .. أي متقاربني يف اجلنة . اكفل اليتمي 

قال بن جحرف
37

قال ش يخنا يف "رشح الرتمذي" : لعل احلمكة يف كون اكفل اليتمي يش به يف  

دخول اجلنة أو ش هبت مزنلته يف اجلنة ابلقرب من النيب صىل هللا عليه وسمل أو مزنةل النيب .. 

ه أن يبعث إىل قوم ال يعقلون أمر ديْنم فيكون اكفال هلم ومعلام و مرشدا , لكون النيب شأن

وكذكل اكفل اليتمي يقوم بكفاةل من ال يعقل أمر دينه بل و ال دنياه , ويرشده و يعلمه و حيسن 

 أدبه , فظهرت مناس بة ذكل .. ا.هـ. ملخصا.

 وخطأ فهم احلديث من هجتني : – قلت )محمود(

كام , ىل مزنةل ينالها خملوق يف اجلنةالنيب صىل هللا عليه و آهل و سمل يه أع مزنةلأن  األوىل:

من حديث  عبد هللا بن معرو قال : قال رسول ( 337)جاء يف احلديث اذلي أخرجه مسمل 

ىوا عيل , فإنه من صلى  هللا صىل هللا عليه وسمل " إذا ُسعمت املؤذن فقولوا ملل ما يقول , مث صل

هللا عليه هبا عرشا , مث سلوا هللا يل الوس يةل .. فإهنا مزنةل يف اجلنة , ال تنبغي  عيل صالة  صىلى 

ىت عليه الشفاعة "  يل وأرجو أن أكون أان هو , مفن سأل إال لعبد من عباد هللا ,  الوس يةل حل

أخرجه أبوداود أيضا واحلديث 
33

والرتمذي  
39

وفيه " وقرن بني أصبعيه , أصابعه , الوسطى و  

 تيل الاهبام " هذا لفظ أبو داود .اليت 

ويف رواية للبخاري 
40

" أان واكفل اليتمي يف اجلنة هكذا " و أشار ابلس بابة و الوسطى وفرج  

 بيْنام شيئا .
                                                 

 
34
 5315برقم  
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قال العلقمي يف رواية " وفرج بيْنام شيئا " فيه اشارة إىل أن بني درجة النيب صىل هللا عليه 

 .لس بابة و الوسطىوسمل واكفل اليتمي قدر تفاوت ما بني ا

ويف رواية " كهاتني إذا اتقى " أي اتقى هللا فمي يتعلق ابليتمي , وحيمتل أن يكون املراد ْسعة 

 دخول اجلنة و وعلو املرتبة . انهتيى . 

وليس  فل اليتمي من النيب صىل هللا عليه وسمل ,اكزنةل ميدل عىل شدة قرب  احلديث, عىنمف

" مفزنةل رسول هللا صىلى هللا عليه معناه أنه "يف نفس مزنةل رسول  هللا صىلى هللا عليه وسملى

عبد هللا بن معرو يف  وسملى ال تكون إال لعبد واحد فقط, ال يكون معه غريه, كام بينا يف حديث

   حصيح مسمل, 

قال ابن بطال : حق عىل من ُسع هذا احلديث أن يعمل به ليكون رفيق النيب صىل هللا عليه 

وال مزنةل يف اآلخرة أفضل من ذكل . )عون املعبود وسمل يف اجلنة
41

 ( بترصف.

 

فال يتصور أبدا أن اكفل اليتمي ُتَتل كفالته يف الشق املايل اذلي هو الانفاق عليه  اخلطأ الثاين:

ابلتربعات املادية و العينية وترك أُه جزء من الكفاةل وهو تربيته عىل التوحيد و عىل مْنج هللا و 

 و حفظ ماهل و اتقاء هللا فيه و يف الترصف يف ماهل , فش تان بني هذا و ذاك , س نة رسول هللا

وال يتصور أن احلفالت الراقصة و الغنائية اليت جتمع التربعات لهؤالء و يه أبعد ما يكون عن 

مْنج هللا و رسوهل يه اليت تقرب هؤالء زلفى من النيب صىل هللا عليه و آهل وسمل , إذ كيف 

نفق عىل هؤالء اليتاىم و اللقىط من حرام مث يرجو جوار النيب صىل هللا عليه وسمل يتصور من ي 

 يف أعىل درجات اجلنة ؟! هذا حمال و يأابه الرشع و العقل .
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أن نذكىر مبثال من الرشع نبني فيه كيف تكون كفاةل بنا وحض صورة  الكفاةل أكَث حيسن نو حىت 

 اليتمي خاصة و الكفاةل بصفة عامة  ..

قال تعاىل حييك عن مرمي } فتقبلها رهبا بقبول حسن وأنبهتا نباات حس نا و كفىلها  املثال األول, (1)

 زكراي { 

: خيرب ربنا أنه تقبلها من أهما نذيرة و أنه أنبهتا نباات حس نا أي  تفسريهقال بن كثري رمحه هللا يف 

هنا ابلصاحلني من عبادة تتعمل يرس لها أس باب القبول و قر و  شالك مليحا ومنظرا هبيجا  جعلها

مْنم العمل و اخلري و ادلين فلهذا قال } وكفلها زكراي { أي جعهل اكفال لها . قال بن إحسق : وما 

ر هللا كون زكراي كفلها لسعادهتا لتقتبس منه  ذكل إال أهنا اكنت يتمية .. مث قال رمحه هللا : و إمنا قدى

اكن زوج خالهتا عىل ما ذكره بن إحساق و بن جرير و غريهام  علام جام انفعا ومعال صاحلا .. و ألنه

 .ا.هـ. 

 وهنا تمكن نكتة هممة:

وهو أن اليتمي )املكفول( يتأثر تأثرا مبارشا باكفهل و بشخصية اكفهل و مما يأخذه منه , ألنه يعترب 

ض هل عن األب , و األم أحياان, فيكون مبثابة احلياة هل أو لها ...  املعوى

 من اكنت كفالته ابملال فقط شبى هذا اليتمي حبيبا للامل , إال من رمح هللا !ذلكل : 

 ومن اكنت كفالته بسوء األدب و الرتبية الفاسدة , شبى هذا اليتمي كذكل !

ومن اكنت كفالته عىل كتاب هللا و عىل س نة رسول هللا , اكن اليتمي عىل كتاب هللا و عىل 

يتمي احلق اذلي ذكره رسول هللا صىل هللا عليه وسمل يف س نة رسول هللا , وهذا هو اكفل ال 

, و لكن الكفيل اكن حريصا عىل ذكل فهل األجر ال شك ديث , وإن مل يشبى اليتمي صاحلااحل

 !شاء هللاإن 

 فائدة:
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فاكن اجلزاء من جنس العمل .. فلام أحسن زكراي كفاةل مرمي وأحسن تربيهتا, واكنت تتعبد هلل 

اكنت تأتهيا فاكهة الصيف يف الش تاء والعكس,  روي أهناا رغدا من هللا حىت واكن يأتهيا رزقه

َ  قَاَل اَي َمْرمَيُ أىَنَّ كَلِ  وقال }عليه السالم فتعجب زكراي  ِ إنَّ اَّللى َهـَذا قَالَْت ُهَو ِمْن ِعنِد اَّللى

رته ال حدود لها فاكنت { فذكرت مرمي  زكراي أن هللا عزى وجل قديَْرُزُق َمن يََشاء ِبغَرْيِ ِحَساٍب 

ًَّة َطيَِّبةً  اآلية التالية لها مبارشة } ي نَْك ُذرِّ َُّه قَاَل َربِّ َهْب يِل ِمْن دَلُ يُع  ُهنَاكِلَ َدعَا َزَكِرايَّ َرب ََّك َُسِ ِإن

عَاءِ  َِ ُمَصدِّ  ادلُّ َك ِبَيْح ُ َ يُبرَشِّ ِ فَنَاَدتُْه الَْماَلئَِكُة َوُهَو قَامِئم يَُصيلِّ يِف الِْمْحَراِب أَنَّ اَّللَّ َمٍة ِمَن اَّللَّ قًا ِبَِكِ

اِلِحنيَ  اْلِكرَبُ َواْمَرأيَِت عَاِقرم قَاَل َربِّ أىَنَّ يَُكوُن يِل غاَُلمم َوقَْد بَلَغيَِنَ  َوَسيًِّدا َوَحُصوًرا َونَِبيًّا ِمَن الصَّ

ُ يَْفَعُل َما يََشاءُ   {, قَاَل كََذكِلَ اَّللَّ

فانظر كيف علمت التلميذة أس تاذها! نعم, إهنا بركة الرتبية الصاحلة, هل اكن زكراي ال يعمل أن هللا 

 عىل لكى يشء قدير؟

جناب أال وهو بل اكن يعمل ذكل, ولكن رمبا غفل عن ذكل, وأراد هللا هل تيسري سبب اإل

"ادلعاء" فذكرته مرمي علهيا السالم هبذا السبب "ادلعاء" فلام دعا اس تجيب هل, وهذه من بركة 

الرتبية الصاحلة والكفاةل الصاحلة, فلام أحسن زكراي الرتبية .. أحسنت مرمي النصيحة .. ومعىت 

 الربكة املاكن.

, بسبب نية أم خلصت هلل ,ني َعيباالصاحلهؤالء التسلسل يف بيوت  اكن هذافس بحان هللا .. 

إذ قالت امرأة معران  أخلصت امرأة معران النية يف محلها وقالت }وهللا مسبب األس باب .. ف

فلام ووعهتا قالت رب  حمررا فتقبل مين إنك أنت السميع العلمي رب إين نذرت كل ما يف بطين

ها بك وإين أعيذ إين ووعهتا أنىث وهللا أعمل مبا ووعت وليس اذلكر اكألنىث وإين ُسيهتا مرمي

 {, وذريهتا من الش يطان الرجمي
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كفلها زكراي النيب عليه ي  اكن السبب الثاين أن جفاءت مرمي صاحلة بصدق نية ودعوة أهما .. مث

يف معجزة إلهية ال س بق لها .. وأجنب زكراي حيِ  عليه السالم وأجنبت مرمي عيىس.. السالم 

 جياال وأتت ابملعجزات!وأمرأته عاقر وهو ش يخ كبري, فرب نية صادقة أصلحت أ

 

ريض هللا عنه, وهو اكن موىل خلدَية زوج رسول  زيد بن حارثة وهو  ,أما املثال الثاين( 2)

, ووهبته خدَية لس يدان محمد صلوات ريب وسالمه عليه, فلام اكن معه  هللا صىلى هللا عليه وسملى

ذكل قبل أن يبعث رسول  ) والحظ أن صىلى هللا عليه وسملى  ريه رسول هللاخف ظهر وادل زيد,

هللا صىل هللا عليه وسمل نبيا ( بني أن يذهب مع وادله أو أن يبقى معه .. فاختار البقاء مع 

رسول هللا صىل هللا عليه وسمل , فقال هل رسول هللا صىل هللا عليه و سمل " إن شئت فأمق 

و  لطرباين ة رواها اعند ي و إن شئت فانطلق مع أبيك " قال : بل أمق عندك !... وهذه القص

ْنا يف اجملمع الهيمثي حسى
42

وال خيفى ما  ويه مشهورة معروفة ..  و ذكرها بن إحساق يف السرية , 

ه خدَيه  صىل هللا عليه وسمل و خلق زوجزيد من خلق رسول هللا إذ ملا رآه, من شاهد افهي

فآثره عىل  ماكن آخر يفَيد ملهل لن رمبا عمل أنه يف بيت رشيف ذو خلق رفيع , ريض هللا عْنا

أن  عىلأن يكون موىل يف بيت رسول هللا صىل هللا عليه وسمل  بل أحب, هيالرجوع مع أب 

 يكون حرا مع أبيه .

. نعم مل تكن أبدا كفاةل اليتمي يف اإلسالم يه اإلنفاق و التربع و اللهو املباح و غري املباح  .إذا, 

معىن الكفاةل كام بينىا  خالصن هو جزء ممكىل وليس هو ال ننكرها , ولكالكفاةل املالية مطلوبة  و

 , وهللا تعاىل أعمل .
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َّهَُما َواَكَن أَ  تَُه كزَنم ل ا الِْجَداُر فاََكَن ِلُغاَلَمنْيِ يَِتميَنْيِ يِف الَْمِدينَِة َواَكَن حَتْ بُومُهَا قوهل تعاىل } َوأَمَّ

 32َصاِلحاً..{ الكهف 

" ففيه ما يدل عىل أن هللا تعاىل حيفظ الصاحل يف نفسه ويف ودله  يف تفسريه لآلية القرطيبقال 

أن هللا تعاىل حيفظ الصاحل يف س بعة من ذريته؛ وعىل هذا يدل قوهل  وإن بعدوا عنه وقد روي

 ا.هـ."  196  : افاألعر  { الكتاب وهو يتوىل الصاحلني }إن ويل هللا اذلي نزل  تعاىل

" فيه دليل عىل أن الرجل الصاحل حيفظ يف ذريته وتشمل بركة عبادته هلم يف   بن كثريوكذا قال 

ادلنيا واآلخرة بشفاعته فهيم ورفع درجهتم إىل أعىل درجة يف اجلنة لتقر عينه هبم كام جاء يف 

أبهيام ومل يذكر هلام القرآن ووردت به الس نة قال سعيد بن جبري عن ابن عباس حفظا بصالح 

صالحا وتقدم أنه اكن األب السابع فاهلل أعمل"
43

 

 

َ وَ  ْم فَلَْيتَُّقوا اَّللى ًَّة ِوَعافاً َخافُوْا عَلهَْيِ ي يَن لَْو تََرُكوْا ِمْن َخلِْفهِْم ُذرِّ ِ لَْيُقولُوْا قوهل تعاىل َولَْيْخَش اذلَّ

 {النساء9قَْواًل َسِديداً }

ية " كام حتب أن تعامل ذريتك من بعدك فعامل الناس يف ذرايهتم إذا يف تفسري اآل بن كثريقال 

وليهتم " .. وهذا تفسري حصيح و سديد , مفن أحب أن يعامل أوالده من الناس ِخري معامةل , 

 فليتق هللا يف أوالد الناس و خاصة اليتاىم مْنم .. سواء يف تربيهتم أو يف احملافظة عىل أمواهلم.

نا واآلابء أن يتقوا هللا عامة وخاصة يف ذريهتم وأبناِئم, فرمبا ال يعيش األب ولهذا ننصح أنفس  

حىت بلوغ ابنه, فإذا اتقى الوادل ربه يف ابنه ويف تربيته وأحسن ذكل, مفات, مل يضيع هللا الودل, 
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وحفظه حبفظه, ويرس هل أس باب الرتبية احلس نة, فييرس هل كفيال أمينا حيسن تربية ودله وينشأ 

.الو  دل منشأ حس نا, وذكل بسبب تقوى الوادل لربه عزى وجلى

 

 م إن أوىص و إال فلأل  اليتمي يكون ويص األب يصو

 .فإذا أوىص األب إىل أحد ابلوالية عىل أبنائه اكن هو الويل علهيم و إال فاألم أوىل

 أيتاهما ودليلنا عىل ذكل ما ييل : تكون وصية عىل األم ف

ِ  ( َعْن َزيْنََب ِبنِْت ُأمِّ َسلََمَة َعْن ُأمِّ َسلََمَة قَالَْت ُقلُْت ايَ 1467ما أخرجه  البخاري ) َرُسوَل اَّللَّ

ََّما ْم فكََلِ أَْجُر َما أَنْفَْقتِ  أيَِلَ أَْجرم أَْن ُأنِْفَق عىََل بيَِن أيَِب َسلََمَة ِإن ْم. ُُهْ بيَِنَّ فَقَاَل أَنِْفِقي عَلهَْيِ  عَلهَْيِ

امرأة معها  جاءتين( قالت 5995ريض هللا عْنا  اآليت عند البخاري ) وكذكل حديث عائشة

ابنتان لها , فسألتين فمل جتد عندي إال مترة واحدة , فأعطيهتا , فقسمهتا بني ابنتهيا , مث قامت 

خفرجت , فدخل النيب صىل هللا عليه وسمل حفدثته فقال :" من ييل من هذه البنات شيئا 

 رتا من النار " .فأحسن إلهينى كنى هل س

 أمحد و احلاُك و أحصاب السنن  من حديث جابر بن عبدهللابل و أرصح من ذكل ما أخرجه 

ِبيعِ اِببْنَتهَْيَا ِمْن َسْعٍد ِإىَل ريض هللا عنه  ِ صىل هللا  , قال : َجاَءِت اْمَرأَُة َسْعِد ْبِن الرَّ َرُسوِل اَّللَّ

 ِ ِبيعِ ُقِتَل أَبُومُهَا َمَعَك يَْوَم ُأُحٍد َشهِيًدا َهااَتنِ عليه وسمل فَقَالَْت اَي َرُسوَل اَّللَّ َوِإنَّ  ابْنَتَا َسْعِد ْبِن الرَّ

ُ يِف َذكِلَ   " قَاَل   . تُْنَكَحاِن ِإالَّ َولَهَُما َمالم  مَعَّهَُما أََخَذ َمالَهَُما فمََلْ يََدْع لَهَُما َمااًل َوالَ    .   " يَْقِِض اَّللَّ

ِ صىل هللا عليه وسملفزََنَلَْت  أَْعطِ ابْنىََتْ َسْعٍد   " ِإىَل مَعِّهَِما فَقَاَل  آيَُة الِْمرَياِث فَبََعَث َرُسوُل اَّللَّ

ُّلُثنَْيِ َوأَْعطِ  ُُّمَن َوَما بَِقَي فَهَُو كَلَ  الث هَُما الث يحم اَل نَْعرِفُُه  قَاَل أَبُو ِعيىَس َهَذا  .   " ُأمَّ َحِديثم َحَسنم حَصِ

 



 تـحـفـة الـيتـيـم واللـقيــط

 

44  

 

ِ ْبنِ إِ  ِ ْبنِ  الَّ ِمْن َحِديِث َعْبِد اَّللَّ ِد ْبِن َعِقيٍل َوقَْد َرَواُه رَشِيكم أَيًْضا َعْن َعْبِد اَّللَّ ِد ْبِن  ُمَحمَّ ُمَحمَّ

 . َعِقيٍل 
44

  

وشاهدان من هذا .. أن النيب صىل هللا عليه وسمل عمل والية األم عىل مال البنات , فمل ينكر 

 عم والية عىل مال البنات .علهيا ذكل و مل َيعل لل

وال يلتفت لقول من قال أن األم ليس لها كفاةل, فاألحاديث ههنا تردى قول من قال بذكل , 

ما  و كذكل فالنيب صىل هللا عليه و آهل وسمل أقرى والية أم سلمة عىل أيتاهما و مل يويص غريها 

 .املتقدميف حديث عائشة  جاء

اهما من غريها, وس تبني قصة ابن مسعود القادمة هذا األمر أكَث, ابلوصية عىل أيت فاألم إذا أوىل

 , وهللا تعاىل أعمل .وذكل ما مل يوص األب بغري ذكل

 

 هل تكفل املرأة أيتام غريها

وكذكل َيوز أن تكفل أيتام غريها إن قدرت عىل  ابْنا, اذلي هورأة معوما لها أن تكفل اليتمي املف

ُ َزيْنََب ا كام يف حديث ذكل,  ِ قَالَْت ُكْنُت يِف الَْمْسِجِد فََرأَيُْت النَّيِبَّ َصىلَّ اَّللَّ عَلَْيِه  ْمَرأَِة َعْبِد اَّللَّ

ْقَن َولَْو ِمْن ُحِليُِّكنَّ َواَكنَْت  َ فَقَاَل تََصدَّ ِ َوأَيْتَاٍم يِف َحْجرَِها قَاَل  َوَسملَّ َزيْنَُب تُْنِفُق عىََل َعْبِد اَّللَّ

ُ عَلَْيِه َوَسملََّ ِلَعْبِد  فَقَالَْت  ِ َصىلَّ اَّللَّ ِ َسْل َرُسوَل اَّللَّ زِي َعينِّ أَْن ُأنِْفَق عَلَْيَك َوعىََل أَيْتَاٍم يِف  اَّللَّ أَََيْ

ُ عَلَْيهِ  َحْجرِي ِمنْ  ِ َصىلَّ اَّللَّ َدقَِة فَقَاَل َسيِل أَنِْت َرُسوَل اَّللَّ َ فَانَْطلَْقُت ِإىَل النَّيِبِّ َصىلَّ  الصَّ  َوَسملَّ

ُ عَلَْيِه َوَسملََّ  فََمرَّ عَلَْينَا ِباَللم فَُقلْنَا  فََوَجْدُت اْمَرأًَة ِمْن اأْلَنَْصاِر عىََل الَْباِب َحاَجهُتَا ِملُْل َحاَجيِت  اَّللَّ

ُ عَلَْيهِ  زِي َعينِّ أَْن ُأنِْفَق عىََل َزْوِِج َوأَيْتَاٍم يِل  َسْل النَّيِبَّ َصىلَّ اَّللَّ َ أَََيْ َحْجرِي َوُقلْنَا اَل   يِف َوَسملَّ
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رِبْ ِبنَا فََدَخَل فََسَأهَلُ فَقَاَل َمْن مُهَا ِ قَالَ  ُُتْ اَيِنِب قَاَل اْمَرأَُة َعْبِد اَّللَّ نََعْم لَهَا  قَاَل َزيْنَُب قَاَل أَيُّ الزَّ

َدقَِة.  أَْجَراِن أَْجُر الْقََرابَِة َوأَْجُر الصَّ

وليسوا ببنهيا كام بينت رواية أيب داود يف جحرها  ااموهذا رصحي جدا أهنا اكنت تكفل أيت

زُِئ َعينِّ أَْن أََوَع َصَدقيَِت يِف بيَِن أيَِخ أَيْتَامٍ ( "1753الطياليس ) " فاكنوا بين أخهيا, وذكل أََُيْ

 .بعمل النيب صىل هللا عليه وسمل و إقراره لها عىل ذكل

 

 : بعد أهمم مح الناس هبمأحلق القايض األيتام بأر أب أو أم, فإن مل يوجد

 وادلليل عىل ذكل :

 ما أخرجه اإلمام البخاري يف حصيحه :

اِء  -4251 ا اْعتََمَر النَِِّبُّ صىل هللا عليه وسمل ىِف ِذى الْقَْعَدِة ,  -رىض هللا عنه  -َعِن الرَْبَ قَاَل لَمَّ

ا َكتَُبوا فََأََب أَْهُل َمكََّة أَْن يََدُعوُه يَْدُخُل َمكََّة , َحىتَّ قَ  ٍم , فَلَمَّ اَواُُهْ عىََل أَْن يُِقمَي هِبَا ثاََلثََة أاَيَّ

 َّ ِ . قَالُوا اَل نُِقرُّ هِبََذا , لَْو نَْعمَلُ أَن دم َرُسوُل اَّللَّ ِ اْلِكتَاَب َكتَُبوا , َهَذا َما قَاىَض عَلَْيِه ُمَحمَّ َك َرُسوُل اَّللَّ

 ْ ِ . فَقَاَل َما َمنَْعنَاَك َشيْئاً , َولَِكْن أَن ُد ْبُن َعْبِد اَّللَّ ُد ْبُن َعْبِد » َت ُمَحمَّ ِ , َوأاََن ُمَحمَّ أاََن َرُسوُل اَّللَّ

 ِ ِ » مُثَّ قَاَل ِلَعىِلٍّ « . اَّللَّ ِ « . اْمُح َرُسوَل اَّللَّ ِ اَل أَْمُحوَك أَبَداً . فََأَخَذ َرُسوُل اَّللَّ قَاَل عىَِلٌّ اَل َواَّللَّ

ِ صىل هللا عليه وسمل ُد ْبُن َعْبِد اَّللَّ ِسُن يَْكُتُب , فَكَتََب َهَذا َما قَاىَض ُمَحمَّ  الِْكتَاَب , َولَيَْس حُيْ

ُرَج ِمْن أَْهِلهَا ِبَأَحٍد , ِإْن أََرادَ  ْيَف ىِف الِْقَراِب , َوأَْن اَل خَيْ اَلَح , ِإالَّ السَّ  أَْن اَل يُْدِخُل َمكََّة السِّ

ا َدَخلَهَا َوَمىَض اأَلَجُل أَتَْوا عَِليًّا يَتْبََعُه , َوأَْن اَل  اِبِه أََحداً , ِإْن أََراَد أَْن يُِقمَي هِبَا . فَلَمَّ يَْمنََع ِمْن أحَْصَ

ُة فَقَالُوا ُقْل ِلَصاِحِبَك اْخُرْج َعنَّا , فَقَْد َمىَض اأَلَجُل . فََخَرَج النَِِّبُّ صىل هللا عليه وسمل فَتَِبَعْتُه ابْنَ 

زَ  اَلُم  -َة تُنَاِدى اَي ََعِّ اَي ََعِّ . فَتَنَاَولَهَا عىَِلٌّ , فََأَخَذ ِبَيِدَها َوقَاَل ِلَفاِطَمَة مَحْ ُدونَِك ابْنََة  -عَلهَْيَا السَّ

لهَْتَا فَاْختََصَم ِفهيَا عىَِلٌّ َوَزيْدم َوَجْعَفرم . قَاَل عىَِلٌّ أاََن أََخْذهُتَا َوْْهَ ِبنُْت  مَعِّى . َوقَاَل َجْعَفرم  مَعِِّك . مَحَ
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ىِت . َوقَال َزيْدم ابْنَُة أَِِخ . فَقَىَض هِبَا النَِِّبُّ صىل هللا عليه وسمل ِلَخالهَِتَا  » َوقَاَل ابْنَُة مَعِّى َوَخالهَُتَا حَتْ

ةَلِ اأُلمِّ  أَْشهَبَْت َخلِْقى َوُخلُِقى » َل ِلَجْعَفٍر َوقَا« . أَنَْت ِمىنِّ َوأاََن ِمنَْك » َوقَاَل ِلَعىِلٍّ « . الَْخاةَلُ ِبَمزْنِ

َزَة . قَاَل « . أَنَْت أَُخواَن َوَمْواَلاَن » َوقَاَل ِلَزيٍْد « .  ُج ِبنَْت مَحْ وَّ َا ابْنَُة أَِِخ » َوقَاَل عىَِلٌّ أاََل تَََتَ ِإهنَّ

َواعَِة   « . ِمَن الرَّ

صىل هللا عليه و سمل زنةل األم " فأحلق وشاهدان هنا , قوهل صىل هللا عليه وسمل " اخلاةل مب

من األم يف احلنو و الشفقة و الاهتداء ملا يصلح الودل ملا دل  أقرب الناساحلضانة ابخلاةل ألهنا 

عليه الس ياق
45

 . 

 

 صـــــل يف احلــــضــانـــــةــف

قال يف س بل السالم 
46

احلضانة : بكرس احلاء املهمةل , مصدر من حضن الصيب حضنا و 

انه جعهل يف حضنه , أو رابه فاحتضنه . واحلضن بكرس احلاء هو ما دون الابط اىل حض

الكشح أو الصدر أو العضدان و ما بيْنام , وجانب اليشء و انحيته كام يف "القاموس" )أي 

ه ,  احمليط ( وهو يف الرشع : حفظ من ال يس تقل بأمره و تربيته ووقايته عام هيلكه أو يرضى

 ا.هـ..

 هأو عند فقد أحدهام ألنه حيدد فياملنفصلني ابب همم من أبواب الفقه بني الزوجني  واحلضانة

الرشع بدقة من يقوم عىل الودل يف حال صغره , ليقوم برعايته , مث يف حال كربه بعد ذكل .. 

للفصل فهيا  صىل هللا عليه وسمل إىل نصوص كتاب هللا و س نة نبيه والبد من الرجوع يف ذكل
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وه إىل ن يؤمن ابهلل و اليوم اآلخر } وأحسن تأويال ملن اك فهذا خري و إن تنازعمت يف يشء فردى

 .هللا و الرسول إن كمت تؤمنون ابهلل و اليوم اآلخر . ذكل خري و أحسن تأويال {

 

مل تَتوج فإن تزوجت فال حضانة  ة من األب للطفل يف حال صغره ماواألم أحق ابحلضان

 لها : 

معرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد هللا  من حديث( 6707رمحه هللا )اإلمام أمحد  أخرج 

بن معرو بن العاص : أن امرأة أتت النيب صىل هللا عليه وسمل فقالت : اي رسول هللا إن ابين 

هذا اكن بطين هل وعاء , وجحري هل حواء , وثديي هل سقاء , وزَع أبوه أنه يزنعه مين ؟ , قال " 

 كحي " ,أنت أحق به ما مل تن

( من طريق محمود بن خادل السلمي أخربان الوليد عن 2273ه أبوداود أيضا )واحلديث أخرج 

أيب معرو األوزاعي حدثين عبد هللا بن معرو عن أبيه عن جده عبدهللا بن معرو بن العاص ... 

 احلديث .

ن شعيب , وهذا حديث حصيح قال بن القمي يف الزاد " هو حديث احتاج الناس فيه اىل معرو ب

ومل َيدوا بدا من الاحتجاج به ههنا ومدار احلديث عليه و ليس عن النيب صىل هللا عليه و 

سمل حديث يف سقوط احلضانة ابلَتوجي غري هذا , وقد ذهب إليه األمئة األربعة و غريُه , و قد 

حلديث رصىح بأن اجلد هو عبدهللا بن معرو فبطل قول من يقول لعهل محمد وادل شعيب فيكون ا

 مرسال .

وقد حصى سامع شعيب من جده عبد هللا بن معرو فبطل قول من قال أنه منقطع , وقد احتج به 

البخاري خارج حصيحه و نص عىل حصة حديثه و قال : اكن عبد هللا بن الزبري امحليدي و أمحد 

حساق بن و احساق و عيل بن عبد هللا حيتجون حبديثه مفن الناس بعدُه , هذا لفظه , و قال ا
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راهويه : هو عندان كامكل عن انفع عن بن معر , وحىك احلاُك يف علوم احلديث هل الاتفاق عىل 

 حصة حديثه " ا.هـ.

 

بيْنام ودل صغري وذكل فهذا نص يف حملى الزناع بني األب و األم اذا افرتقا و اكن  -قلت )محمود( 

حىت سن المتيزي .
47

  

لشخصية هذا املبدأ فأعطى املرأة حق احلضانة للودل حىت وقد وافق القانون املرصي لألحوال ا

 من قانون األحوال الشخصية. 20سن العارشة والفتاة حىت سن الثانية عرش, كام هو نص املادة 

 

  هل حتتفظ املرأة حبضانة الطفل ولو تزوجت ؟

 اخلالف بني أهل العمل يف هذه املسأةل يدور عىل حديثني ظاهرهام التعارض ..

 حديث عبدهللا بن معرو ريض هللا عنه  املتقدم . :ألولا

 قبهل . اذلي حديث ابنة محزة ريض هللا عنه :الثاين

فاألول فيه أن النيب صىل هللا عليه وسمل رفع احلضانة عن األم إذا تزوجت , والثاين فيه أن 

 . ابنة محزة ريض هللا عنه خلالهتا ويه مزوجة حضانةالنيب صىل هللا عليه وسمل جعل 

 فاختالف الناس يف سقوط احلضانة ابلناكح عىل أقوال :

أيب بكر مفن أهل العمل من منع مطلقا سواء اكن احملضون ذكرا أو أنىث , وهذا مذهب   -1

األمئة األربعة , قال بن املنذر : أمجع عىل هذا لك من أحفظ عنه الصديق و معر بن اخلطاب و 

 من أهل العمل , وقىض به رشحي .
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ما اس تدلوا به حديث معرو بن شعيب املتقدم ذكره و فعل أبو بكر ريض هللا عنه مع وأقوى 

 .معر ريض هللا عنه 

وأخرج ماكل يف املوطأ يف كتاب الوصااي )ابب ما جاء يف املؤنث من الرجال ومن أحق ابلودل (  

طاب من حديث حيِ بن سعيد أنه قال ُسعت القامس بن محمد يقول : اكنت عند معر بن اخل

امرأة من األنصار فودلت هل عامص بن معر , مث انه فارقها جفاء معر قباء . فوجد عاصام ابنه يلعب 

بفناء املسجد فأخذ بعضده فووعه بني يديه عىل ادلابة , فأدركته جدة الغالم . فنازعته اايه حىت 

بكر خلى بيْنا و بينه . أتيا أيب بكر الصديق , فقال معر : ابين . وقالت املرأة : ابين , فقال أبو 

قال , مفا راجعه معر الالكم .
43

 

زوجة و غريها و هو قول احلسن ني املبومْنم من قال , ال تسقط ابلَتوجي حبال , و الفرق  -2

وجحهتم حديث ابنة محزة و أن النيب صىل هللا عليه وسمل قىض هبا خلالهتا و  البرصي و بن حزم

جة , ويبقى اشاكل حديث معر  و بن شعيب املتقدم و ال عربة ملن وعىفه كام فعل ابن يه مزوى

 . حزم رمحه هللا , فهو حصيح كام تقدم
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وهذا ) ألن جعفر ابن َع محزة ( ذا تزوجت بنسيب من الطفل مل تسقط اهنا ا من قال ومْنم -3

عىل خالف بني أحصاب هذا القول أيشرتط أن يكون نسيبا فقط أو ذا رمح حمرم أو أن يكون 

لزوج و الطفل ايالد بأن يكون جدا للطفل ؟بني ا
49

 

 وهذا وجه للجمع بني احلديثني

والرابع أن الطفل اذا اكن بنتا مل تسقط احلضانة بناكح أهما , واذا اكن ذكرا سقطت ويه  -4

 احدى الروايتني عن أمحد .

وال  ن الناكح إمنا يسقط حضانة األم وحدها حيث اكن املنازع لها األبأ مث قول خامسو -5

. م حيث اكن املنازع لها غري األبيسقط حق غريها وال حق األ
50

  

 وهذا وجه آخر للجمع بني احلديثني.

اىل مصلحة احملضون , قالوا : أنه اذا ريض الزوج اجلديد حبضانة ودل ونظر بعض أهل العمل  -6

د الاررار الزوج األول فاحلضانة ال تسقط , ويه ابقية , خاصة لو عمل أن الزوج األول يري

قول لإلمام ابلزوجة فقط أو س يرض ابلطفل لكونه رجل غري عدل فيأخذ الطفل فيضيعه , وهذا 

اختيار ش يخ الاسالم بن تميية و بن القمي و الش يخ محمد بن صاحل العثميني .أمحد و 
51

 

فالظاهر األخري أظهر  وهذا القول و اذلي قبهل , هام أقوى ما قيل يف املسأةل وإن اكن قلت :

من األدةل أن النيب صىلى هللا عليه وسملى إمنا اكن ينظر ملصلحة احملضون, ويف هذا الزمان شاب 

حبضانة ملال فليس من الهني اآلن أن حيمك القايض ضمري, الفساد وقةل ال النفوس ما شاهبا من 

جة اذ ما يش هتر بني الناس من حوادث حترش  ابنة ُتطت الثانية عرشة س نة ألهما ويه مزوى

واج األهمات لبناهتن كثرية, بل أكَث من أن حتىص, فالشاهد أن هذه املسائل دقيقة والبد أن أز 
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 مصلحة احملضون وال يقدرها القايض جيدا وينظر بعني الاعتبار إىل الشواهد والقرائن ادلاةل عىل

طفل بداية لل ألحوال الشخصية اذلي رتب احلاوناتملال من قانون ا 20يكتفى بظاهر املادة 

 .من األم مقدما من يديل ابألم عىل من يديل ابألب ومعتربا فيه األقرب من اجلهتني

ملن قال أن احلضانة تسقط بَتوجي  – وهل تسقط احلضانة مبجرد العقد أو تسقط ابدلخول

 ؟  املرأة

 قال بن القمي رمحه هللا :

 –قوالن 

 , ألن ابلعقد ميكل الزوج منافع األول : تسقط ابلعقد وهو قول الشافعي و أبو حنيفة رمحهام هللا 

 الودل . حضانةالاس متتاع هبا و ميكل نفعها من 

احلضانة  , فإن ابدلخول يتحقق اش تغالها  عن الثاين : أهنا ال تزول الا ابدلخول وهو قول ماكل

, واحلديث حيمتل األمرين , واألش به سقوط حضانهتا ابلعقد ألهنا حينئذ صارت يف مظنة 

لدلخول و أخذها حينئذ يف أس بابه , وهو قول امجلهور . الهتيؤالودل و الاش تغال عن 
52

 

 

 من األوىل حبضانة الطفل بعد أبيه و أمه ؟

يف احلقيقة هذه املسأةل من أطول املسائل خالفا يف كتب الفقه و فهيا الكم كثري أغلبه غري 

, فأعرونا عنه الواحد  , وعليه جتد تناقضات بني أراء املذهب منضبط بدليل يركن اليه القلب

 خش ية الاطاةل , ونورد أقرب األقوال إىل احلق بإذن هللا .
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بداية نقول أنه ان اكن التنازع يف الصيب غري املمزي , ما دون س بع س نوات , بني األب و األم , 

 فاألم أحق به ما مل تَتوج كام بينا , وإال فاألب أوىل , وس يأيت الالكم بعد سن المتيزي .

 فلمن تكون احلضانة ؟ ة ألم أو غري ذكلن تنازع الودل ملال َع و خال أو جد ألب و جدأما ا

حفني ننظر يف األدةل اليت بني أيدينا , جند نصوصا عامة ملل } وأولوا األرحام بعضهم أوىل ببعض 

 يف كتاب هللا { مفن اكن أقرب فهو أوىل . 

 الصحيحني أن النيب صىل هللا عليه وعندان نص ملال يف األموال , ملل حديث ابن عباس يف

 وسمل قال " أحلقوا الفرائض بأهلها مفا بقي فألوىل رجل ذكر " .

مث عندان قوهل عليه الصالة و السالم " اخلاةل مبزنةل األم " يف حديث ابنة محزة , مع العمل أن 

ههنا بني أهل ويه معة البنت , فتضاربت األقوال صفية بنت عبد املطلب اكنت عىل قيد احلياة 

م اخلاةل ,  العمل , فطائفة قالت يقدم هجة األم عىل هجة األب , ألن النيب صىل هللا عليه وسمل قدى

 عىل معهتا .

أخرى ابلعكس و أجابوا عن هذا القول بأن صفية مل تنازع أحدا حىت يقِض لها  طائفةوردت 

يضا مل تنازع , فأجيبوا : بأن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل , فـأجابت األخرى بأن اخلاةل أ

 زوهجا جعفر يعترب منازع لها .

بقرب اجلهة أم مبصلحة  يف احلضانة هل العربةواحلاصل , أن ْس اخلالف يمكن يف سؤال : 

  احملضون ؟

اختاره بن القمي من بعده وقال عنه " هذا الضابط , و ا و قد وبط ش يخ اإلسالم بن تمييةهذ

لباب وجرهيا عىل القياس الرشعي و اطرادها و موافقهتا ألصول ميكن حرص مجيع مسائل هذا ا

وردت عليك أمكن أخذها من هذا الضابط مع كونه مقتىض ادلليل , ومع  مسأةلالرشع , فأي 

 .سالمته من التناقض ومناقضة قياس األصول و ابهلل التوفيق " 
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عمتد الشفقة و الرتبية و املالطفة قال ش يخ الاسالم بن تميية رمحه هللا " ملا اكنت احلضانة والية ت 

وُه أقاربه يقدم إليه أقرهبم إليه و أقوهمم بصفات اكن أحق الناس هبا أقوهمم هبذه الصفات 

احلضانة , فإن اجمتع مْنم اثنان فصاعدا , فإن اس توت درجهتم قدم األنىث عىل اذلكر , فتقدم 

, والعمة عىل العم , واألخت عىل األخ , األم عىل األب , واجلدة عىل اجلد , واخلاةل عىل اخلال 

فإن اكان ذكرين أو أنثيني قدما أحدهام ابلقرعة , يعين مع اس تواء درجهتام , وان اختلفت درجهتام 

من الطفل , فإن اكنوا من هجة واحدة قدم األقرب اليه , فتقدم األخت عىل ابنهتا و اخلاةل عىل 

جلد , واجلدة و اجلد أبو األم عىل األخ لألم هذا هو خاةل األبوين , وخاةل األبوين عىل خاةل ا

الصحيح , ألن هجة األبوة و األمومة يف احلضانة أقوى من هجة األخوة فهيا ... اىل أن قال : و 

ان اكنوا من هجتني كقرابة األم و قرابة األب ملل العمة و اخلاةل , و األخت لألب و األخت 

األب و خاةل األم , قدم يف ذكل لكه هجة األب عىل احدى  لألم , وأم األب و أم األم , وخاةل

أو اكنت هجة األب أقرب اىل الطفل , و أما اذا الروايتني فيه , هذا لكه اذا اس توت درجهتم 

اكنت هجة األم أقرب و قرابة األب أبعد كأم األم و أم أب األب و خاةل الطفل و معة أبيه  فقد 

قرب اىل الطفل لقوة شفقته و حنوه عىل شفقة األبعد , ومن تقابل الرتجيحان و لكن يقدم األ

 قدم قرابة األب فإمنا يقدهما مع مساواة قرابة األم لها .

أبعد مْنا قدمت قرابة األم القريبة و إال لزم من تقدمي القرابة البعيدة للوازم ابطةل ال فأما اذا اكنت 

يقول هبا أحد " 
53

 

ن النظر اىل مصلحة احملضون اذلي حيتاج اىل تربية و عطف و واحلقيقة أن القول بقرب اجلهة دو 

أو أن قرب اجلهة و قوهتا تس تلزم قوة الشفقة , هو قول ليس براحج عىل طول اخلط , عناية 

 خاصة يف هذه األزمان .
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يبعد الطفل عن رمحه و عن  َيب أن نراعي قوة اجلهة أيضا قدر املس تطاع حىت الال شك أننا و

 ننظر اىل الرعاية و الشفقة و العطف قبل ذكل .أصوهل , ولكن 

أتفق مع ش يخ اإلسالم  حىت قوهل "  و ان اكنوا من هجتني كقرابة األم و قرابة األب قد واين 

ملل العمة و اخلاةل , و األخت لألب و األخت لألم , وأم األب و أم األم , وخاةل األب و 

ى الروايتني فيه , هذا لكه اذا اس توت درجهتم خاةل األم , قدم يف ذكل لكه هجة األب عىل احد

 أو اكنت هجة األب أقرب اىل الطفل .."

ففي القلب من هذا يشء , خاصة يف مسأةل وجود اخلاةل مع وجود العمة أو أم األب أو أم األم 

, فإن النيب صىل هللا عليه وسمل قد حمك للخاةل مع علمه بوجود العمة و يه أقرب و ال شك , 

فال م أن العمة مل تنازع اخلاةل أو يه اكنت بعيدة أو اكنت كبرية يف السن أو غري ذكل .. أما قوهل

, إذ هللا َيري عىل لسان نبيه احلق حيث اكن و أيامن اكن , فلو اكنت  ةسديد ةبأظن هذه أجو 

 العمة أوىل لبني النيب صىل هللا عليه وسمل ذكل مع علمه ببعدها و كرب س ْنا و غري ذكل , فهو

قال ملال ) العمة أوىل , ولكن حنمك هبا خلالهتا لكذا و كذا ( فيبني ل, و يعمل ذكل و ال خيفى عليه 

لنا احلمك و علته , فلام مل يفعل النيب صىل هللا عليه وسمل ذكل مع وجود العمة اكن من املفرتض 

يقول , أن , هذا ولقائل أن أن حمكه للخاةل هو أوىل األحاكم خاصة مع وجود عصبات البنت 

أم األم ان وجدت تكون أقرب من اخلاةل و هو قول لإلمام أمحد , وأبو حنيفة 
54

, ألن حق  

احلضانة بسبب األمومة و أم األم أقرب من اخلاةل قياسا فتكون أوىل مْنا و هو قياس حصيح 

 يرواه الرشع و العقل .
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اهنا مبزنةل األم" عمل أنه يقصد فاحلاصل , أن النيب صىل هللا عليه وسمل ملا حمك للخاةل و قال "

ان اس توت اجلهات وتعددت  ريب فيكون هذا هو مناط احلمك و مبزنلهتا يف الشفقة و الرتبية و ال

 . 

فيجب أن ينظر أوال يف اجلهات املتنازعة و األقرب اىل وعليه فلو تنازع اثنان من أقارب الطفل 

, مفثال ان  عطفا من اجلهة البعيدة , ألن الغالب أن قرب اجلهة تكون أكَث حنوا و الطفل

, فاخلاةل أقرب و ال شك من العمة و يه مبزنةل األم كام أخرب النيب تنازعت معة األب مع اخلاةل 

 صىل هللا عليه وسمل , لكن معة األب بعيدة و ال تساوي اخلاةل يف عطفها و حنوها عىل الطفل .

ليه من اخلاةل أو أهنا أشفق ع  ي أن معة أبيهالقرائن العكس , أ لكن لو ظهر للقايض ابلتحري و

هما القايض و ال  . بدأكَث حرصا عليه و غري ذكل , قدى

وهو يف سن الرواع حىت المتيزي , هو  خاصةفاختيار من حيسن الرتبية و يكون أرفق ابلطفل , 

نة حىت وإن اوطر القايض لزنع حق احلضانة من األم نفسها لغلبة الظن أهنا غري مأمو األصل 

مُّ َمْأُمونًَة يِف ِديِْنَا َوُدنَْياَها نُِظرَ قال بن حزم عىل طفلها يف دينه ودنياه,  ِغرِي  " فَِإْن لَْم تَُكْن اأْلُ ِللصَّ

َما مُثَّ ُدنَْيامُهَا, ِغرَيِة اِبأَلْحَوِط يِف ِديِْنِ نْيِ  أَْو الصَّ  َوَجبَْت  فََحْيثَُما اَكنَْت الِْحَياَطُة لَهَُما يِف الِكَ الَْوهْجَ

ِة, أَوْ  ِحِم أَْوىَل  ُهنَاكِلَ ِعْنَد اأَلِب, أَْو اأَلخِ, أَْو اأْلُْخِت, أَْو الَْعمَّ , أَْو الَْخاِل َوُذو الرَّ , أَْو الَْعمِّ الَْخاةَلِ

ُِهْ  نَْيا ِمْن غرَْيِ َّبم عىََل ادلُّ يُن ُمغَل ".  ِبلُكِّ َحاٍل, َوادلِّ
55

 

كعم وخال و األب من نفس ادلرجة أو اكنت هجة األب أقرب , وكذكل لو تنازعا من هجيت األم  

اكنت اخلاةل موجودة فهيي أوىل لظاهر , أو خاةل األب و خاةل األم , فإن أو أم األب و أم األم 

مت هجة األب ألهنا احلديث , وإن فقدت اخلاةل و  تساووا لكهم يف درجة الشفقة و الرتبية قدى

فيه القايض قدر املس تطاع خاصة يف هذه األزمان اليت األقوى, وهذا لكه َيب أن يتحرى 
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لع اىل حضانة ت اذلمم و النفوس اليت ال تاكد  اخربت فهي طفل إال ملا تركه هل أبواه من مال و التطى

 أعيان .

, إذ يكون لو اكن احملضون فقريا ال مال هل لقايض البت فهياا هني عىلوذلكل جتد هذه املنازعات 

, حىت اذا تنازع فيه اثنان أو أكَث و العناية به ضانته حريصا عىل تربيتهيف الغالب الطالب حل

 .ة أن َيهتد يف احلمك و يقِض فيهاس تطاع القايض بال كثري تفكر و مشقى 

أما ان اكن الطفل واراث , فهنا تمكن املشقة يف احلقيقة , اذ َيب عىل القايض أن ميزي قدر 

  نداي .سن اس تطاعته أي الفريقني خري مقاما و أح 

 فضل من عال البنات اليتاميت من أقاربه وغريهنى وأدهبنى و أحسن إلهينى  

من حديث عائشة زوج النيب صىل هللا عليه و سمل قالت  ( 5995أخرجه البخاري )ففمي 

جائتين امرأة معها ابنتان لها , فسألتين فمل جتد عندي إال مترة واحدة , فأعطيهتا , فقسمهتا بني 

, مث قامت خفرجت , فدخل النيب صىل هللا عليه وسمل حفدثته فقال :" من ييل من هذه ابنتهيا 

 البنات شيئا فأحسن إلهينى كنى هل سرتا من النار " .

ويف األدب املفرد 
56

عن أنس بن ماكل : جاءت امرأة إىل عائشة ريض هللا عْنا فأعطهتا عائشة 

بيان المترتني و نظرا إىل أهمام , فعمدت إىل ثالث مترات , فأعطت لك صيب لها مترة , فألك الص 

المترة فشقهتا فأعطت لك صيب نصف مترة , جفاء النيب صىل هللا عليه وسمل فأخربته عائشة فقال 

 " وما يعجبك من ذكل ؟ لقد رمحها هللا برمحته صبيهيا " 

 عليه و سمل سمل أهنام بنتان و قال النيب صىل هللامل ويف رواية  ( 6363وهو مبعناه عند مسمل )

 " إن هللا قد أوجب لها هبا اجلنة أو أعتقها من النار " . 
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وأخرج أبوداود و الرتمذي و البخاري يف األدب املفرد 
57

من حديث أيب سعيد اخلدري أن  

رسول هللا صىل هللا عليه وسمل قال " ال يكون ألحد ثالث بنات , أو ثالث أخوات فيحسن 

أو ابنتان أو أختان فأحسن حصبهتنى و ( " ...1916ظ الرتمذي )نة " ولفإلهينى إال دخل اجل 

 اتقى هللا فهينى فهل اجلنة " 

وروى أمحد و الْبار و الطرباين يف األوسط 
53

و قال الهيمثي " واس ناد أمحد جيد " عن جابر  

بن عبد هللا قال : قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل " من كنى هل ثالث بنات يؤوهينى و 

هنى و يكفلهنى و جبت هل اجلنة البتة " قيل اي رسول هللا , فإن اكنتا اثنتني ؟ قال " و إن يرمح 

 .أن لو قال واحدة لقال " واحدة " اكنتا اثنتني " قال : فرأى بعض القوم

وأخرج البخاري يف األدب املفرد 
59

عن عقبة بن عامر قال : ُسعت رسول هللا صىل هللا عليه  

, وكساهنى من جدته, كنى هل جحااب من النارتهل ثالث بناوسمل يقول "من اكن   "., وصرب علهينى

 بن جحر احلافظ قال
60

" وقد اختلف يف املراد ابإلحسان هل يقترص به عىل قدر الواجب أو 

 والظاهر الثاين, فإن عائشة أعطت املرأة المترة فآثرت هبا ابنتهيا فوصفها النيب صىل  ؟ مبا زاد عليه

مل يكن  مل ابإلحسان مبا أشار إليه من احلمك املذكور, فدل عىل أن من فعل معروفاهللا عليه وس

وإن اكن  واجبا عليه أو زاد عىل قدر الواجب عليه عد حمس نا, واذلي يقترص عىل الواجب

يوافق  يوصف بكونه حمس نا لكن املراد من الوصف املذكور قدر زائد, ورشط اإلحسان أن

إىل أن حيصل  هر أن الثواب املذكور إمنا حيصل لفاعهل إذا اس مترالرشع ال ما خالفه, والظا

واإلحسان إىل لك أحد  اس تغناؤهن عنه بزوج أو غريه كام أشري إليه يف بعض ألفاظ احلديث,
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فقط ففي حديث ابن  حبسب حاهل, وقد جاء أن الثواب املذكور حيصل ملن أحسن لواحدة

ويف حديث عوف بن   " اثنتني  أو  : فقال  ؟ أو اثنتني  : فقال رجل من األعراب  " عباس املتقدم 

  " قلنا   " ويف حديث أيب هريرة   " وقيل   "  ويف حديث جابر  " فقالت امرأة   " ماكل عند الطرباين 

فرأى بعض القوم أن لو قال وواحدة   " حديث جابر  وهذا يدل عىل تعدد السائلني, وزاد يف

   . وثنتني  : قال  ؟ وثنتني  : قلنا أيب هريرةويف حديث   " لقال وواحدة 

من اكنت هل ابنة فأدهبا   "  وشاهده حديث ابن مسعود رفعه  " وواحدة   : قال  ؟ وواحدة  : قلنا

أخرجه الطرباين   " هللا اليت أوسع عليه  وأحسن أدهبا وعلمها فأحسن تعلميها وأوسع علهيا من نعمة

 " ا.هـ. . بس ند واه

سان اآلن يشمل الرتبية عىل كتاب هللا و عىل س نة رسول هللا صىل هللا عليه و سمل وهذا اإلح 

و عىل السرت و عدم التربج و السفور و اختيار األفضل و األتقى لهنى يف لك يشء و اختيار 

, وهذه األحاديث يف فضل تربية البينات من أقوى إىل غري ذكل مما يتضمنه املعىن الزوج الصاحل

 مزاَع الاكذبني أن الرشيعة مل تسوي بني الرجل واملرأة, فهذه األحاديث خص هبا الردود عىل

, واكن لهن يف فضل تربيهتن ما ليس لألوالد اذلكور, وهلل امحلد البنات ومل خيص هبا األوالد ملال

 عىل فضهل.

حديث واألجر يثبت إن شاء هللا عند بلوغ تكل البنات و ذكل ملا أخرجه اإلمام مسمل  وليعمل,

( عن أنس بن ماكل ريض هللا عنه قال : قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل " 6364رمق )

 من عال جاريتني حىت تبلغا جاء يوم القيامة أان وهو " ومضى أصابعه .

 كن لليتمي اكألب الرحمي
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ل قدم انس من األعراب عىل رسو   : قالت  . عن عائشة  ( 2317 ) الامام مسمل رمحه هللا أخرج

   . ما نقبل  ! وهللا لكنا,  : فقالوا  . نعم  : فقالوا  ؟ فقالوا أتقبلون صبيانمك  . هللا عليه وسمل هللا صىل

من  " وقال ابن منري   " الرمحة وأمكل إن اكن هللا نزع منمك " فقال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل 

   .  " قلبك الرمحة

 

األقرع بن حابس أبرص النيب صىل هللا عليه وسمل يقبل  أن عن أيب هريرة؛  ( 2313 )  أخرجو 

   . من الودل ما قبلت واحدا مْنم إن يل عرشة  : فقال  . احلسن

  .  " إنه من اليرمح ال يرمح " فقال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل 

 

أخرج البخاري يف األدب املفرد و 
61

يتمي عن عبد الرمحن بن أبزى قال : قال داود : " كن لل  

اكألب الرحمب , و اعمل أنك كام تزرع كذكل حتصد , ما أقبح الفقر بعد الغىن ! و أكَث من ذكل 

أو أقبح من ذكل الضالةل بعد الهدى , وإذا وعدت صاحبك فأجنز هل ما وعدته , فإن ال تفعل 

 يورث بينك و بينه عداوة , وتعوذ ابهلل من صاحب إن ذكرت مل يعنك , وإن نسيت مل يذكىرك

. " 

 واليتمي يؤدب كام يؤدب الودل

َر ْبنِ  (2022)اإلمام مسمل  أخرج َعُه ِمْن, مُعَ أيَِب َسلََمَة قَاَل ُكْنُت يِف  َعْن َوْهِب ْبِن َكيَْساَن, َُسِ

ِ صىل هللا عليه وسمل ْحَفِة فَقَاَل يِل  َحْجِر َرُسوِل اَّللَّ  اَي غاَُلُم مَسِّ   " َواَكنَْت يَِدي تَِطيُش يِف الصَّ

ا يَِليَك  َ َولُكْ ِبَيِميِنَك َولُكْ ِممَّ   .   " اَّللَّ
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فدلى ذكل عىل أن رسول هللا صىلى هللا عليه وسملى قد كفل أيتام أوالد أيب سلمة من أم سلمة, 

, وهو تربيته لألطفال  ورابُه ورعاُه, وهذا من اجلوانب اخلفية يف حياته صىلى هللا عليه وسملى

 هم, كام يف هذا احلديث, الصغار وكيف تعامل مع 

فتجد اللطف مع الودل الصغري وعدم احراجه ابلبطش والِكامت الغليظة أمام الناس وال التبسط 

 معه فيرتكه يعيث فسادا ابلطعام فاكن ترصفه وسطا حس نا صلوات ريب وسالمه عليه.

 الرقيق.فاكنت هذه قاعدة نبوية يف تربية األوالد عدم التبسط مع التوجيه 

هذا متناقضا أن يكون الاكفل اكألب الرحمي, بل أحياان من القسوة "املعتدةل" ما فيه رمحة  وليس

للصغري من أن يؤذي نفسه ملال, كام هو معلوم, فاألب قد يقسو أحياان, أو األم, من أجل 

مصلحة أكرب, بل وشفقة ورمحة ابالبن, أال تراه َيربه عىل أخذ ادلواء ليشفى الصيب, واملذاكرة 

 تفوق, وهكذا.لي 

ا قَِدمَ 2309اإلمام مسمل ) ما أخرجهنرجع, أنظر أيضا إىل  ِ صىل  ( َعْن أَنٍَس, قَاَل لَمَّ َرُسوُل اَّللَّ

ِ صىل هللا عليه وسمل  هللا عليه وسمل الَْمِدينََة أََخَذ أَبُو َطلَْحَة ِبَيِدي فَانَْطلََق يِب ِإىَل َرُسوِل اَّللَّ

ِ  فَقَاَل اَي َرُسولَ  ِّسم فَلَْيْخُدْمَك  اَّللَّ ِ َما قَالَ   . ِإنَّ أَنًَسا غاَُلمم َكي َفِر َوالَْحرَضِ َواَّللَّ  قَاَل فََخَدْمُتُه يِف السَّ

ٍء لَمْ  ٍء َصنَْعُتُه ِلَم َصنَْعَت َهَذا َهَكَذا َواَل ِلََشْ  . أَْصنَْعُه ِلَم لَْم تَْصنَْع َهَذا َهَكَذا يِل ِلََشْ

ِ َماية يف روا (2309وقال أيضا ) ِ صىل هللا عليه وسمل َعرْشَ ِسنِنَي َواَّللَّ  قَاَل َخَدْمُت َرُسوَل اَّللَّ

ٍء ِلَم فََعلَْت َكَذا َوَهالَّ   . قَاَل يِل ُأفًّا   .. فََعلَْت َكَذا قَطُّ َواَل قَاَل يِل ِلََشْ

 من ذكل ما : بل أرصح
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ِ  قال:  أَنَس عن( 2310أيضا ) أخرجه مسمل   صىل هللا عليه وسمل ِمْن أَْحَسنِ اَكَن َرُسوُل اَّللَّ

ِ اَل أَْذَهُب     .  النَّاِس ُخلُقًا فََأْرَسليَِن يَْوًما ِلَحاَجٍة فَُقلُْت َواَّللَّ

 ِ صىل هللا عليه وسمل فََخَرْجُت َحىتَّ أَُمرَّ عىََل ِصْبَياٍن  َويِف نَْفيِس أَْن أَْذَهَب ِلَما أََمَريِن ِبِه نيَِبُّ اَّللَّ

ِ صىل هللا عليه وسمل قَْد قَبََض ِبقََفاىَ  يَلَْعُبونَ  َوُُهْ  وِق فَِإَذا َرُسوُل اَّللَّ  -قَاَل  -ِمْن َوَراِِئ  يِف السُّ

 أَْذَهُب اَي قَاَل ُقلُْت نََعْم أاَنَ ,  " َهْبَت َحْيُث أََمْرتَُك ُأنَيُْس أَذَ  ايَ   " فَنََظْرُت ِإلَْيِه َوُهَو يَْضَحُك فَقَاَل 

ِ  َرُسولَ     . "اَّللَّ

أال يتبسط املريب جدا "فيذهب بنفسه  وهذا أدب نبوي يف تربية األطفال عامة و األيتام خاصة

ال يرضب ويقسو عىل الطفل أمام األطفال عىل النقيض, لقضاء احلاجة ويرتك الصيب ليلعب" و 

رفق بأنس , فلعدم ذهابه, بل ليكن رد فعهل وسطا, كام فعل رسول هللا صىلى هللا عليه وسملى 

األطفال للعب واملرح, ويف ذات الوقت مل يذهب بنفسه صىلى هللا  ألنه عمل أنه طفل وعمل حاجة

عليه وسملى فيكون تفريطا يف األمر, بل سأهل سؤالا رقيقا مع ابتسامة مجيةل, رفعت لك احلرج 

 من األمر, مفا اكن من أنس سوى أن يقول "نعم أان أذهب اي رسول هللا".

النيب صىل  فمل يْنرهام ,ربيبهاألول يتامي  وكذكل أنس , وهذا خادمه و أيب سلمة اكن فعمر بن  

ىمهامزجرا و هللا عليه وسمل و مل يزجرهام برفق و رمحة , فصيل اللهم عىل املريب و  و عاملهام إمنا عل

 عىل آهل و حصبه أمجعني .

خرج البخاري يف األدب املفرد أو 
62

كر أدب اليتمي عند عائشة عن مشيسة العتكية قالت : ذ 

 ,ريض هللا عْنا فقالت " إين ألررب اليتمي حىت ينبسط " 
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يعين رمبا اكنت عائشة ريض هللا عنه ترضبه كام ترضب األم ودلها فيبيك الصيب ويفرتش عىل 

 األرض, كام يفعل الصبيان عند غضهبم.

وأخرج أيضا 
63

 , قال " اصنع به ما عن أسامء بن عبيد قال : قلت البن سريين : عندي يتمي 

 تصنع بودلك , ارربه ما ترضب ودلك " .

 

قلت )محمود( : وهذا يؤيد ما ذكران من معىن الكفاةل الشامل للرتبية من مجيع معانهيا و ليس 

 املعىن الانفاق فقط من املال أو اللباس و الطعام .

 هل يكفل اليتمي يف بيته ؟

هريرة ريض هللا عنه قال : قال رسول هللا صىل  ورد يف ذكل حديث عن أيبواجلواب أن نعم, 

هللا عليه وسمل " خري بيت يف املسلمني بيت فيه يتمي حيسن إليه , ورش بيت يف املسلمني بيت 

( وابن ماجة 137وهو يف األدب املفرد )فيه يتمي يساء إليه , أان و اكفل اليتمي يف اجلنة كهاتني " 

 ىل األقل حسن, مل يصب من وعفه.(, وهو حديث اس ناده حصيح أو ع3679)

( و أخرجه أبو يعىل و الطرباين 13926وورد أيضا حديث أخرجه أمحد ) 
64

من حديث ماكل  

بن احلرث ُسع النيب صىل هللا عليه وسمل يقول " من مض يتامي بني مسلمني يف طعامه و رشابه 

نه الهيمث ي , ويف اس ناده عيل حىت يس تغين عنه و جبت هل اجلنة البتة " و هذا احلديث  حسى

لكنه حديث قابل للتحسني كام قال الهيمثي لشواهده الكلرية, وهللا تعاىل بن زيد بن جدعان , 

 أعمل.

  مْنا :غري ما س بق, هناك احاديث حصيحة أشارت إىل كفاةل اليتمي يف املزنل كذكل و 
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} وإن خفمت   عاىل ( ملا سألها ابن الزبري عن قوهل ت4574حديث عائشة عند الامام البخاري )

أال تقسطوا يف اليتاىم { فقالت " هذه اليتمية تكون يف جحر ولهيا ترشكه يف ماهل , ويعجبه مالها , 

 و جاملها... احلديث " و س يأيت .

ُ عَلَْيِه َوَسملََّ  ِ َصىلَّ اَّللَّ ِ َسْل َرُسوَل اَّللَّ  وكذكل حديث زينب املتقدم وفيه أهنا قالت ِلَعْبِد اَّللَّ

 زِي َعينِّ أَْن ُأنِْفَق عَلَْيَك َوعىََل أَيْتَاٍم يِف َحْجرِي.. احلديث أََيَْ 

يتمك اليت يف جحورُك { أي يف كنفمك و رعال} ورابئبمك اجحري أي كنفي و بييت كقوهل تعاىلومعىن 

وعىل أي حال فكفاةل اليتمي ليس برشط أن تكون يف مزنل , , فهذه اشارات إىل جواز ذكل

ملا جاء يف  َيوز أن يكون اليتمي يف بيته مع أمه ملال أو اخوته و يكفل و هو هناكالويص , بل 

ِ ( 2934حصيح مسمل ) : " اَكِفُل الَْيِتمِي صىلى هللا عليه وسملى َعْن أيَِب ُهَرْيَرَة, قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّ

ِه أاََن َوُهَو َكهَاتنَْيِ يِف الَْجنَِّة ", َوأَ  بَّابَِة َوالُْوْسَطى َشارَ هَلُ أَْو ِلغَرْيِ  , َماكِلم اِبلسَّ

) اَكِفل الَْيِتمي ( الْقَامِئ ِبُأُموِرِه ِمْن نَفَقَة َوِكْسَوة قال اإلمام النووي رمحه هللا يف رشح مسمل : 

ُصل ِلَمْن َكفهََلُ ِمْن َمال نَْفسه,  , َوَهِذِه الَْفِضيةَل حَتْ أَْو ِمْن َمال الَْيِتمي َوتَْأِديب َوتَْرِبَية َوغرَْي َذكِلَ

ه  ِه َوُأمى ي هَلُ أَْن يَُكون قَرِيبًا هَلُ َكَجدِّ ِ ِه ( فَاذَلَّ ا قَْوهل: ) هَلُ أَْو ِلغَرْيِ ِعيَّة.َوأَمَّ ته َوأَِخيِه ِبِواَليٍَة رَشْ َوَجدَّ

ي ِلغَ  ِ ِه أَْن يَُكون أَْجنَِبيًّا .َوُأْخته َومَعىه َوَخاهل َومَعَّته َوَخالَته َوغرَْيُْه ِمْن أَقَاِربه, َواذَلَّ  ا.هـ.رْيِ

َيوز أن يتكفل اليتمي يف بيته هو , أي بيت الويص , ولكن حيذر من أن يشعره بيشء يعين,  

من الظمل أمام أوالده بل يعامهل و يكرمه ملل أوالده و يؤدبه مما يؤدهبم كام ذكران , و إن اكنت 

 بناء , فاهلل ال حيب الفساد .فتاة فيحذر الاختالط  مع أبنائه إن اكن هل أ
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هذا و قد س ئل ش يخ اإلسالم بن تميية 
65

عن أيتام حتت احلجر , وهلم ويص و كفيل و ألهمم 

 زوج أجنيب : فهل هل علهيم حمك ؟

 فأجاب :

امحلد هلل رب العاملني , ليس لزوج األم علهيم حمك يف أبداهنم و ال أمواهلم , بل األم املزوجة 

لها لئال حيضْنم األجنيب , فإن الزوجة حتت أمر الزوج فأسقط الشارع  ابألجنيب ال حضانة

حضانهتا , لئال يكونوا يف حضانة أجنيب , و إمنا احلضانة ألم األم أو غريها من األقارب . وأما 

 ا.هـ.املال فأمره إىل الويص . والناكح للعصبة .

 

 اليتمي ليصري ابنا لها و أخا ألبناِئا؟ رأةوهل تروع امل

هللا تعاىل , و وقد حيدث حني يكفل اليتمي يف بيت وليه أن يبدأ خيتلط ببناته و زوجته حني يبلغ

م بنات البيت عليه ,  ال حيب الفساد , فهل ميكن للزوجة أن تروع اليتمي حىت حترم عليه و حترى

 فيرصن أخواته من الرواعة درءا للمفسدة ؟

 : حاالت ثالثوهذا يف احلقيقة هل 

 

م بال خالف لقول هللا تعاىل } األول :  ان يكون معر هذا اليتمي دون الس نتني , فرواعه حيرى

والوادلات يروعن أوالدهن حولني اكملني ملن أراد أن يمت الرواعة { اآلية , وعىل هذا مجهور 

 , كام بينا يف القسم األول.عه املرأة و ال بأس ان شاء هللاأهل العمل , فهنا ترو
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ون معر اليتمي أكرب من س نتني و دون البلوغ, إذا أنه بعد البلوغ ال يسمى يتامي كام الثانية : أن يك

 أوحضنا  , فهل لها أن تروعه يف هذه احلاةل ؟

نعم , َيوز لها ذكل , وهذا من األمور الرضورية اليت يشق الاحرتاز مْنا فال بأس  أن واجلواب

و عىل بناهتا , وراجع ما قلناه يف شأن رواع  إذا أروعته زوجة الويل يف هذه احلاةل ليحرم علهيا

أما وقد بلغ اليتمي فزيول عنه امس اليمت وال يكون يتامي حينئذ وال َيوز ارواعه ,يف املقدمةالكبري 

 حبال ومينع من خمالطة النساء كذكل, وهللا تعاىل أعمل.

 

 

 

 

 الثاين فــــــصـلال

 ة ابملالاملتعلقالفـقـهـية  أحــــكـام اليـتـيـــــم

  )أحاكم النظر يف مال اليتمي(

 

 اليتمي اذلي ال مال هلأوال: 

مال , أو ال مال هل , فالثاين إما أن يتوىل أحد أقاربه  اس بق أن بينىا أن اليتمي إما أن يكون ذ

خمصوص فهو الانفاق عليه أو تنفق عليه أمه أو يعطى من الزاكة الواجبة و الصدقات أيضا 

ىل } قل ما أنفقمت من خري فللوادلين و األقربني و اليتاىم و املسكني.. { وقال تعا هلوقابلصدقة ل
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ىوا وجوهمك قبل املرشق و املغرب و لكن الرب ... { إىل أن قال } و  جل شأنه } ليس الرب أن تول

 اآلية  { آَت املال عىل حبه ذوي القرَب و اليتاىم ...

اري,  من حديث أيب هريرة " الساعي عىل األرمةل أخرجه البخ فاميوقال عليه الصالة و السالم 

و املسكني اكجملاهد يف سبيل هللا.. أو اكلقامئ ال يفرت و الصامئ ال يفطر ".
66

 

 

 ليتاىم والزاكة ل الصدقة احلث عىل 

ُ عَ ( عن َعَطاُء ْبُن يََسارٍ  1465أخرج البخاري )  َع أاََب َسِعيٍد الُْخْدِريَّ َريِضَ اَّللَّ َُّه َُسِ ُث أَن ْنُه حُيَدِّ

َ َجلََس َذاَت يَْوٍم عىََل  أَنَّ  ُ عَلَْيِه َوَسملَّ ا أََخاُف  النَّيِبَّ َصىلَّ اَّللَّ الِْمْنرَبِ َوَجلَْسنَا َحْوهَلُ فَقَاَل ِإينِّ ِممَّ

نَْيا َوِزينهَِتَا فَقَالَ  عَلَْيمُكْ ِمنْ  ِ أََويَْأيِت الَْخرْيُ  َرُجلم  بَْعِدي َما يُْفتَُح عَلَْيمُكْ ِمْن َزْهَرِة ادلُّ اَي َرُسوَل اَّللَّ

ِّ فََسكََت النَّيِبُّ  َ فَِقيَل هَلُ َما َشْأنَُك تَُِكُِّم النَّيِبَّ  اِبلرشَّ ُ عَلَْيِه َوَسملَّ َ َواَل  َصىلَّ اَّللَّ ُ عَلَْيِه َوَسملَّ َصىلَّ اَّللَّ

َُّه يزُْنَلُ  ائِلُ عَلَْيِه قَاَل فََمسَ  ُيَِكُِّمَك فََرأَيْنَا أَن َحَضاَء فَقَاَل أَْيَن السَّ َُّه اَل  َح َعْنُه الرُّ َدُه فَقَاَل ِإن َُّه مَحِ َوَكَأن

ِّ َوِإنَّ  ِبيُع يَْقُتلُ  يَْأيِت الَْخرْيُ اِبلرشَّ ا يُْنِبُت الرَّ اءِ  )يف رواية يقتل حبطا ( ِممَّ  أَْو يمُِلُّ ِإالَّ آلِكََة الَْخرْضَ

ْمِس ألََكَْت َحىتَّ ِإَذا اْمتَدَّ  اَتَها اْستَْقبَلَْت عنَْيَ الشَّ فَلَلََطْت َواَبلَْت َوَرتََعْت َوِإنَّ َهَذا الَْماَل  ْت َخارِصَ

ةم ُحلَْوةم  ِبيِل أَْو مََكَ قَاَل النَّيِبُّ  فَِنْعَم َصاِحُب الُْمْسمِلِ َما أَْعَطى ِمنُْه الِْمْسِكنَي َوالَْيِتميَ  َخرِضَ َواْبَن السَّ

 ُ ي يَْألُكُ َواَل يَْشَبعُ  عَلَْيِه َوَسملََّ  َصىلَّ اَّللَّ ِ َُّه َمْن يَْأُخُذُه ِبغَرْيِ َحقِِّه اَكذلَّ َويَُكوُن َشهِيًدا عَلَْيِه يَْوَم  َوِإن

 ."الِْقيَاَمةِ 

و يه من األحاديث اليت يه من جوامع لكم النيب صىل هللا عليه وسمل وال ريب هذا من  ,قلت

 ذلا وجب التنويه عىل رشح لفظه و معناه :الفصاحة والبالغة مباكن , 
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اذلي آاته فيرصفه  ه, اكملالحىت يؤدي املسمل حق هللا فيأن نعمي ادلنيا ال يمكل فهو  –أما املعىن 

, وش به النيب صىل هللا عليه وسمل ذكل واجبا اكلزاكة أو مس تحبا اكلصدقةيف وجوه اخلري مما اكن 

انتفخت  فه يف حقوق هللا كدابة ألكت من مرعى طيب حىتالرجل اذلي آاته هللا املال و مل يرص 

( " واملعىن أهنا 343\11الفتح  , أما من أاته هللا املال فرصفه يف حقه قال احلافظ )اتتمفبطْنا 

تس تقبل الشمس  إذا ش بعت فلقل علهيا ما ألكت حتيلت يف دفعه بأن جترت فزيداد نعومة, مث

مل تمتكن من  ل الانتفاخ فسلمت, وهذا ِخالف منفتحمي هبا فيسهل خروجه؛ فإذا خرج زا

 ذكل فإن الانتفاخ يقتلها ْسيعا " ا.هـ.

 (  :343\11)الفتح  كام يفأما معاين األلفاظ  

 الربيع : جدول املاء , 

 يقتل حبطا : احلبط انتفاخ البطن من كَثة األلك , 

 يمل : أي يقرب من الهالك , 

 .  ثلطت : أي ألقت ما يف بطْنا رقيقا

 

ِ قَالَْت ُكْنُت يِف الَْمْسِجِد فََرأَيُْت النَّيِبَّ َصىلَّ 1466وأخرج البخاري ) ( َعْن َزيْنََب اْمَرأَِة َعْبِد اَّللَّ

 ُ ْقَن َولَْو ِمْن ُحِليُِّكنَّ َواَكنَْت  اَّللَّ َ فَقَاَل تََصدَّ ِ َوأَيْتَامٍ  عَلَْيِه َوَسملَّ يِف َحْجرَِها  َزيْنَُب تُْنِفُق عىََل َعْبِد اَّللَّ

ُ عَلَْيِه َوَسملََّ  قَاَل فَقَالَْت  ِ َصىلَّ اَّللَّ ِ َسْل َرُسوَل اَّللَّ زِي َعينِّ أَْن ُأنِْفَق عَلَْيَك َوعىََل أَيْتَاٍم  ِلَعْبِد اَّللَّ أَََيْ

ُ عَلَْيهِ  يِف َحْجرِي ِمنْ  ِ َصىلَّ اَّللَّ َدقَِة فَقَاَل َسيِل أَنِْت َرُسوَل اَّللَّ َ فَانَْطلَْقُت ِإىَل النَّيِبِّ َصىلَّ َوسَ  الصَّ ملَّ

ُ عَلَْيِه َوَسملََّ  فََمرَّ عَلَْينَا ِباَللم فَُقلْنَا  فََوَجْدُت اْمَرأًَة ِمْن اأْلَنَْصاِر عىََل الَْباِب َحاَجهُتَا ِملُْل َحاَجيِت  اَّللَّ

ُ عَلَْيهِ  زِي َعينِّ أَ  َسْل النَّيِبَّ َصىلَّ اَّللَّ َ أَََيْ َحْجرِي َوُقلْنَا اَل  ْن ُأنِْفَق عىََل َزْوِِج َوأَيْتَاٍم يِل يِف َوَسملَّ
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رِبْ ِبنَا فََدَخَل فََسَأهَلُ فَقَاَل َمْن مُهَا ِ قَالَ  ُُتْ اَيِنِب قَاَل اْمَرأَُة َعْبِد اَّللَّ نََعْم لَهَا  قَاَل َزيْنَُب قَاَل أَيُّ الزَّ

 َدقَِة.أَْجَراِن أَْجُر الْقََرابَِة َوأَْجُر الصَّ 

 

ِ أيَِلَ  ُقلُْت ايَ :"( َعْن َزيْنََب ِبنِْت ُأمِّ َسلََمَة َعْن ُأمِّ َسلََمَة قَالَْت 1467وأخرج البخاري ) َرُسوَل اَّللَّ

ََّما ْم فكََلِ أَْجُر َما أَنْفَقْ  أَْجرم أَْن ُأنِْفَق عىََل بيَِن أيَِب َسلََمَة ِإن مْ  تِ ُُهْ بيَِنَّ فَقَاَل أَنِْفِقي عَلهَْيِ  ."عَلهَْيِ

 ه يكون من األصناف امخلسة حينئذ .فقري يعطى من زاكة املال الواجبة ألنلوال شك أن اليتمي ا

, قال يف املغينولو اكن اليتمي قريبا هل  رج الزاكةوخي 
67

" فإن اكن يف عائلته من ال َيب عليه  

ته إليه ألنه ينتفع بدفعها إليه َيوز هل دفع زاك اإلنفاق عليه كيتمي أجنيب فظاهر الكم أمحد أنه ال

شاء هللا جواز دفعها إليه ألنه داخل يف أصناف املس تحقني  إن  , إلغنائه هبا عن مؤنته والصحيح

فال َيوز إخراجه من معوم النص بغري   , وال إجامع وال قياس حصيح للزاكة ومل يرد يف منعه نص

هبا  فإنه يرصفها يف مصاحله اليت ال يقوم  , ينتفع به قد ال  : ينتفع بدفعها إليه قلنا دليل وإن توُه أنه

فمل مينع ذكل   , إليه ادلافع وإن قدر الانتفاع فإنه نفع ال يسقط به واجب عليه وال َيتلب به مال

 انهتيى. " . ادلفع كام لو اكن يصهل تربعا من غري أن يكون من عائلته

 

 غنيا ؟وهل يعطي اليتمي من صدقة التطوع و ان اكن اليتمي 

لقول النيب صىل هللا عليه وسمل لعمر  وهذا برشط أن يعطهيا لليتمي الغين بغري مسأةل من اليتمي .

" ما جاءك من غري مسأةل فِكه و متوهل فإمنا هو رزق ساقه هللا اليك " 
63
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قال النووي 
69

" حتل صدقة التطوع لألغنياء بال خالف فيجوز دفعها الهيم ويثاب دافعها علهيا  

كن احملتاج أفضل , قال أحصابنا : ويس تحب للغين التزنه عْنا و يكره التعرض ألخذها , , ول

قال حصاب البيان : وال حيل للغين أن أخذ صدقة التطوع مظهرا للفاقة , وهذا اذلي قاهل حصيح 

وعليه محل احلديث الصحيح " أن رجال من أهل الصفة مات فوجد هل ديناران , فقال النيب 

تان من انر ليه وسمل : كيى صىل هللا ع 
70

. وهللا أعمل . و أما اذا سأل الغين صدقة التطوع فقد 

قطع صاحب احلاوي و الرسخيس و غريهام بتحرميها عليه , قال صاحب احلاوي : اذا اكن غنيا 

م عليه .هذا لفظه ."ا.هـ.  عن املسأةل مبال أو ويعة فسؤاهل حرام و ما يأخذه حمرى

عىل اجلواز أيضا ما أخرجه ماكل  بن عبد الرب ومما اس تدل به أبو معر
71

عن احساق بن عبدهللا  

بن أيب طلحة , أنه ُسع أنس بن ماكل يقول : اكن أبو طلحة أكَث أنصاري ابملدينة ماال من خنل 

, واكن أحب أمواهل إليه بريحاء , واكنت مس تقبةل املسجد , واكن رسول هللا صىل هللا عليه 

من ماء فهيا طيب , قال أنس : فلام نزلت }لن تنالوا الربى حىت تنفقوا مما وسمل يدخلها , ويرشب 

حتبون { قام أبو طلحة , فقال : اي رسول هللا إن هللا يقول }لن تنالوا الربى حىت تنفقوا مما حتبون 

ها و ذخرها عند هللا , فضعها اي رسول  { و إن أحب أموايل بريحاء , وإهنا صدقة هلل أرجو برى

يث شئت . قال : فقال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل " خب , ذكل مال راحب , ذكل هللا ح 

مال راحب , وقد ُسعت ما قلت , و إين أرى أن جتعهل يف األقربني " فقال أبو طلحة : أفعل اي 

رسول هللا , فقسمها أبو طلحة بني أقاربه و بين معه
72

  . 
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قال أبو معر
73

لتطوع للغين من غري مسأةل , ألن أقراب أيب " وفيه رد عىل من ألك الصدقة ا 

, مل ينب لنا أهنم فقراء , ممن حيل هلم أخذ الصدقة املفرووة طلحة اذلين قسم علهيم صدقته  تكل 

, وقد ذكر بعض أهل العمل , أن أيب بن كعب , اكن من أيرس أهل املدينة , وهو أحد اذلين 

ض خمالفيه , فزَع أن أبيا اكن فقريا , و احتج قسم علهيم أبو طلحة صدقته هذه , وقد عاروه بع

برواية من روى يف هذا احلديث , فقسمها أبو طلحة بني فقراء أقرابئه , ويه لفظة خمتلف فهيا 

ال تثبت , وعىل أي وجه اكن , فإن الصدقة التطوع جائز قبولها من غري مسأةل , للك أحد غنيا 

 عند بعض العلامء " ا.هـ. اكن أو فقريا , و إن اكن التزنه عْنا أفضل

وكذا قال بن جحر يف الفتح " وفيه جواز أخذ الغين من صدقة التطوع إذا حصل هل بغري مسأةل 

"
74

  

 

وكذكل َيوز أن هيدي الفقري و املسكني للغين حلديث بريرة ملا أهدت لعائشة ريض هللا عْنا 

ق به عىل  بريرة . وأنت ال تألك الصدقة , حلم فقيل لرسول هللا صىل هللا عليه وسمل أنه حلم تصدى

فقال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل "هو علهيا صدقة و هو لنا هدية " و احلديث أخرجه 

ماكل يف املوطأ من حديث ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن القامس بن محمد عن عائشة ريض هللا 

طالقا  و مسمل يف كتاب  عْنا , و أخرجه البخاري يف كتاب الطالق ابب : ال يكون بيع األمة

 العتق ابب : إمنا الوالء ملن أعتق  .

وروى أمحد 
75

أن امرأة أهدت الهيا رجل شاة "عن أم سلمة زوج النيب صىل هللا عليه وسمل  

 ."يب صىل هللا عليه وسمل أن تقبلهاتصدق علهيا هبا فأمرها الن
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 واليتمي اذلي ال مال هل يعطى من امخلس

ة من العدو اذلي هو يف قوهل تعاىل } واعلموا أمنا غمنمت من يشء فأن هلل وامخلس أي َخس الغنمي

َخسه و للرسول و ذلي القرَب و اليتاىم و املساكني و ابن السبيل إن كنمت آمنمت ابهلل و ما 

 (41أنزلنا عىل عبدان يوم الفرقان يوم التقى امجلعان , وهللا عىل لك يشء قدير { )األنفال 

 الباقية تكون للغامنني .واألربع أخامس 

عىل عدة أقوال ليس هذا مووعها  واختلف أهل العمل يف كيفية توزيع هذا امخلس
76

, الشاهد أن 

 حىت يف غنمية احلرب . امن عظم حق اليتمي عند هللا أن جعل هل مرصف

 

نُْه َوُقولُوْا لَهُْم َوِإَذا َحرَضَ الِْقْسَمَة ُأْولُوْا الُْقْرََب َوالَْيتَاَمى َوالَْمَسا :قوهل تعاىل ِكنُي فَاْرُزُقوُُه مِّ

ْعُروفاً }  , وهل هو منسوخ؟ {النساء3قَْواًل مَّ

" وقال ماكل عن الزهري عن سـعيد بـن املسـيب يه منسـوخة نسـخهتا  قال بن كثري رمحه هللا

املواريث والوصية وهكذا روى عن عكرمة وأيب الشعثاء والقامس بن محمد وأيب صـاحل وأيب مـاكل 

وزيد بن أسمل والضحاك وعطاء اخلراساين ومقاتل بن حيان وربيعة بن أيب عبد الرمحن أهنم قالوا 

" إهنا منسوخة وهذا مذهب مجهور الفقهاء واألمئة األربعة وأحصاهبم
77

 ا.هـ. 

 

يف كتاب التفسري  حدثنا أمحد بن محيد, أخـربان عبيـد هللا األيعـي,  قال البخاريوقد هذا ..  

وإذا حرض القسـمة  عن ابن عباس ـ رىض هللا عْنام ـ } عن الشيباين, عن عكرمة,عن سفيان, 
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اتبعـه سـعيد عـن ابـن عبـاس   . قال يه حممكة وليست مبنسوخة   { أولو القرَب واليتاىم واملساكني

 .
73
  

أن أسامء بنـت عبـد الـرمحن بـن أيب بكـر الصـديق و القـامس بـن محمـد  أيضا عبد الرزاق أخرجو 

عبد هللا بن عبد الرمحن بن أيب بكر قسم مرياث أبيه عبد الـرمحن و عائشـة حيـة فـمل أخرباه أن 

يدع يف ادلار مسكينا و ال ذا قرابه إال أعطاه من مرياث أبيه , قاال و تال } وإذا حرضـ القسـمة 

أولو القرَب { قال القامس فذكرت ذكل البـن عبـاس فقـال مـا أصـاب لـيس ذكل هل إمنـا ذكل إىل 

إمنا هذه اآلية يف الوصية , يريد امليت يويص هلم . الوصية و 
79

  

"وهذا ال ينايف حديث الباب )أي حديث بن عباس األول( و هو أن اآليـة حممكـة  قال ابن جحر

و ليست مبنسوخة وقيل معىن اآلية : إذا حرض قسمة املرياث قرابة امليت ممن ال يرث و اليتـاىم 

ــذ ــوف إىل أخ ــهم تتش ــإن نفوس ــاكني ف ــأمر هللا  و املس ــزيال , ف ــ امي إن اكن ج ــه , وال س يشء من

س بحانه و تعاىل أن يرخض هلم بيشء عىل سبيل الرب و اإلحسان "
30

 

" بـل املعــىن أنـه إذا حرضـ هـؤالء الفقـراء مــن القرابـة اذليـن ال يرثـون واليتــاىم  وقـال بـن كثـري

أخـذ وهـذا يأخـذ وُه واملساكني قسمة مال جزيل فإن أنفسهم تتوق إىل يشء منه إذا رأوا هذا ي

ايئسون ال يشء يعطونـه فـأمر هللا تعـاىل وهـو الـرؤف الـرحمي أن يـرخض هلـم يشء مـن الوسـط 

 يكون برا هبم وصدقة علهيم وإحساان إلهيم وجربا لكرسُه "

رمحه هللا  وقال الش يخ السعدي
31

" أعطوُه ما تيرس من هذا املال اذلي جـاءُك بغـري كـدى و ال  

ب , فإن نفوسهم متشوقة اليه و متطلعة , فاجربوا خواطرُه مبا ال يرضُك تعب وال عناء و ال نص

و هو انفعهم . ويؤخـذ مـن هـذا املعـىن أن لك مـن هل تطلـع و تشـوف اىل مـا حرضـ بـني يـدي 
                                                 

 

 

 



 تـحـفـة الـيتـيـم واللـقيــط

 

73  

 

اإلنسان ينبغي هل أن يعطيه ما تيرسى , كام اكن النيب صىل هللا عليه وسمل يقول " إذا جـاء أحـدُك 

ه معه , فإن مل َيلسه معه , فليناوهل لقمة أو لقمتـني " أو كـام قـال . و , فليجلسخادمه بطعامه 

اكن الصحابة رووان هللا علهيم , إذا بدأت ابكورة أيارُه , أتوا هبا رسـول هللا صـىل هللا عليـه 

وسمل فربىك علهيا و نظر إىل أصغر وليد عنده فأعطاع ذكل , علام منـه بشـدة تشـوفه إىل ذكل , 

ماكن اإلعطاء , فإن مل ميكن ذكل لكونه أو مثى أُه من ذكل , فليقولـوا هلـم } قـوال وهذا لكه مع إ

ا مجيال بقول حسن غري فاحش و ال قبيح " ا.هـ. وهنم ردى  معروفا { يردى

 وما قاهل ابن جحر و ابن كثري و الش يخ السعدي هو األقرب للحق ان شاء هللا .

 

وقـول هللا  ملال حيرم ألك مـاهل دون وجـه حـقواليتمي صاحب ا, اثنيا: اليتمي اذلي هل مال

 تعاىل } وإن ُتالطوُه فإخوانمك {

قال تعاىل } وآتوا اليتاىم أمواهلم و ال تتبدلوا اخلبيث ابلطيب و ال تألكوا أمواهلم إىل أموالمك إنه 

انرا و  اكن حواب كبريا { و قال تعاىل } إن اذلين يألكون أموال اليتاىم ظلام إمنا يألكون يف بطوهنم

 س يصلون سعريا { وقال تعاىل } وال تقربوا مال اليتمي إال ابليت يه أحسن حىت يبلغ أشده {.

 

عن أيب هريرة عن النيب صىل هللا عليه وسمل أنه ( 91)و مسمل ( 6357)أخرجه البخاري  وفامي

هلل , قال : )) اجتنبوا الس بع املوبقات (( قلنا ما هن اي رسول هللا ؟ قال : )) الرشك اب

والسحر , وقتل النفس اليت حرم هللا إال ابحلق , وألك الراب , وألك مال اليتمي , والتويل يوم 

 .الزحف , وقذف احملصنات الغافالت املؤمنات ((

أما قوهل تعاىل } وال تتبدلوا اخلبيث ابلطيب { , أي يعمد أحدُك إىل مال يتميه فيكون أطيب من 

لليتمي ملال مزنال حس نا و للويل مزنال و لكنه دون مزنل اليتمي أو  ماهل فيبدهل مباهل , فإذا اكن
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اهل مبال يتميه , وهذا ال َيوز قطعة أرض أو ما شابه ذكل فيعمد الويل إىل هذا املال فيبدل م

 .وكبرية حرامو 

يس ئلونك عن اليتاىم , قل إصالح هلم خري , و إن ُتالطوُه فإخوانمك وهللا يعمل تعاىل } و  وقال

 فسد من املصلح , ولو شاء هللا ألعنتمك إن هللا عزيز حكمي {امل 

( و النساِئ و غريهام عن ابن عباس ريض 2371روي يف سبب نزولها ما أخرجه أبو داود )

هللا تعاىل } وال تقربوا مال اليتمي إال ابليت يه أحسن { و } إن اذلين هللا عنه قال : ملا أنزل 

انطلق من اكن عنده يتمي فعزل طعامه من طعامه و رشابه من  يألكون أموال اليتاىم ظلام { ,

رشابه جفعل يفضل من طعامه فيحبس هل , حىت يألكه أو يفسد فاش تد ذكل علهيم , فذكروا 

ذكل لرسول هللا صىل هللا عليه وسمل  فأنزل هللا تعاىل } ويسألونك عن اليتاىم قل إصالح هلم 

ن  .رشاهبم برشابه . وعىل هذا السبب أكَث املفرسين خري { اآلية خفلطوا طعاهمم بطعاهمم و وحسى

 .رمحه هللا يف حصيح سنن أيب داود األلباينالش يخ هذا احلديث 

ن غريها من ألواضاربة و املتجارة و ابل ية دليل عىل جواز النظر يف مال اليتمي و إصالحه هل ويف اآل

 كام س نبني بعد قليل إن شاء هللا . اإلصالح,

 

 ال تألكوها إْسافا و بدارا أن يكربوا {} و قوهل تعاىل

 " يْنيى تعاىل عن ألك أموال  اليتاىم من غري حاجة ررورية  قال بن كثري

 هـ.."ا } إْسافا و بدارا { أي مبادرة قبل بلوغهم

وهذا من عظمي اجلرم , وهو مشهور يف هذه اآلونة , وهل العديد من الصور .. ومن صوره أن 

يتميه عليه مث يقول هل حني يبلغ , مل يعد دليك مال فقد أنفقته عليه يف ينفق الويص من مال 

 تربيتك و تعلميك .. اخل !
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ط , ألن املرشوع أن يمني مال اليتمي وهو اكذب ,  ال يرتكه حىت وو إن اكن الكمه حقا فهو مفرى

الويص أن تألكه النفقات كام س يأيت إن شاء هللا  .. ففي الك احلالني هو عىل خطأ وَيب عىل 

يتقي هللا يف أموال أيتامه و ال يتحايل عليه ليألك أمواهل ابلباطل وهو يعمل و هذا من ألك أموال 

 اليتاىم ظلام , وهللا تعاىل أعمل !

 

 

 

 

 

 و يزيك ماهل أيضايتاجر الويصى مبال اليتمي ملصلحة اليتمي  و

قال القرطيب 
32

ألب أن يصنعه من جتارة و " و َيوز للويص أن يصنع يف مال اليتمي ما اكن ا

إبضاع و رشاء و بيع . وعليه أن يؤدي الزاكة من سائر أمواهل : عني و حرث و ماش ية و فطرة و 

يؤدي  عنه أروش اجلناايت و قمي املتلفات , ونفقة الوادلين و سائر احلقوق الالزمة .. اخل الكمه 

 رمحه هللا " .

و السالم " من ويل لليتمي ماال فليتجر به و ال واس تدلوا عىل ذكل حبديث للنيب عليه الصالة 

يدعه حىت تألكه الصدقة " وهذا مرسل وعيف و لكن العمل عليه عند الفقهاء
33
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حصى ذكل عن عائشة ريض هللا عْنا كام أخرج ذكل بن أيب شيبة  قد و
34

من طريق عيل بن 

تزيك أموالنا و نت أيتاما يف جحر عائشة فاك امسهر عن حيِ بن سعيد عن القامس قال : كن

35تبضعها يف البحر
 , وهذه ملل صورة العمل يف الاس ترياد و التصدير اليوم . 

وكذكل هو مشهور عن عيل ريض هللا عنه 
36

 . 

 

 وههنا مسأةل مشهورة , ويه هل الزاكة جتب يف عني املال أو جتب حني البلوغ ؟

والشافعي, وأمحد, وأيب ثور,  وهو قول ماكل, والليث, الزاكة جتب يف عني املالوالصحيح أن 

اجتروا يف   : معر, وجابر ـ ريض هللا عْنم ـ قال معر وهو مروي عن معر, وعائشة, وعيل, وابن

وروي ذكل عن احلسن ابن عىل, وهو قول   . الزاكة, وقالته عائشة ـ أيًضا أموال اليتايم,/ال تألكها

 . بن زيد, وجماهد, وابن سريين عطاء, وجابر
37

 

زيكى مال اليتمي , وقد حصى عن الصحابة يف ذكل آاثر , كام أخرجه الشافعي يف األم وكذكل ي

( بس ند حصيح عن عبد الرمحن بن القامس عن أبيه قال : اكنت عائشة زوج النيب صىل 657)

هللا عليه وسمل تليين أان و أخوين يل يتميني يف جحرها , فاكنت ُترج من أموالنا الزاكة , كذكل 

 (.661معر كام يف األم )حصى عن بن 

 قال الشافعي
33

} خذ من أمواهلم ل البالغ , ألن هللا عز وجل يقولالزاكة يف مال اليتمي كام يف ما

 صدقة تطهرُه و تزكهيم هبا{ ومل خيص ماال دون مال .ا.هـ. 

 وعن ابن معر أنه اكن يزيك من أموال اليتاىم , وس يأيت األثر عنه بعد قليل وهو حصيح.
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 لبهيقي أيضاأخرج او 
39

من طريق موىس بن داود الضيب ثنا القامس بن الفضل احلداين عن 

ة قال : حدثين احلمك بن أيب العاص , قال قال يل معر بن اخل طاب ريض هللا عنه : معاوية بن قرى

هل قبلمك متجر فإن عندي مال يتمي قد اكدت الزاكة أن تأيت عليه قال : قلت هل : نعم , قال : 

فغبت عنه ماشاء هللا مث رجعت إليه , فقال يل : ما فعل املال ؟ , قال : فدفع إيل عرشة أالف 

به .  قلت : هو ذا قد بلغ مائة ألف , قال : رد علينا مالنا  ال حاجة لنا
90

 

 أخرج بن أيب شيبةوقد 
91

محيد بن عبدهللا بن عبيد  وكيع وابن أيب زائدة عن من طريق 

وهذا وعيف  .إليه مال يتمي مضاربةيض هللا عنه دفع األنصاري عن أبيه عن جده أن معر ر

  الاس ناد .

 

 والرحب لكه لليتميويتاجر مبال اليتمي ملا هو أحظ هل , وليس فيه خطر و ال غرر 

ا هو قول ابن معر و النخعي و احلسن بن صاحل و ماكل و الشافعي و أبو ثور و أحصاب وهذ

الرأي و يروى اابحة التجارة به عن معر و عائشة أيضا .
92

 

اكفل ل ابليت يه أحسن { ومعىن ذكل أن وذكل ألن هللا تعاىل يقول } وال تقربوا مال اليتمي إال

, فال يعروها للضياع , فإن اكنت مصلحته يف ذكل أن يوظف هل ماهل إن اكنتاليتمي أو وليه 

أن يتأكد قدر املس تطاع من عدم اخلطر و الغرر يف هذه التجارة , و إن اشرتى هل  ملالجتارة 

 شيئا من عقار أو حنوه , يتأكد من سالمته من العيوب إىل غري ذكل . 
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 تقدم , فهذا حمهل أنه اكن يف وأما ما يروى عن عائشة أهنا اكنت تتاجر مبال اليتاىم يف البحر كام

 مووع مأمون أو أهنا جعلت علهيا الضامن , أي إن هكل املال غرمته .

 .ه و ال وامن "قال الشافعي رمحه هللا  " وأحب أن يتجر الويص مبال من ويل علي

البضائع  به تؤمنما قوانني من الأصبح هذا األمر من اليرس مباكن, إذ هناك  –ويف العرص احلايل 

ابملقارنة  نسبيا ألحصاهبا وتعامالهتم ادلولية وليس األمر ملل ذي قبل, فاخلطر والغرر أصبح قليال

ابلعصور السالفة, وميكن للتاجر أن يصل ألبعد ماكن عنه يف العامل يف أقل من يوم ليشرتي 

ئع وحيمل بضاعته ويطمنئ علهيا, وأصبحت اخلطوط املالحية البحرية واجلوية تقوم بنقل البضا

 بسالمة ش به اكمةل.

من حديث عبد هللا بن معرو قال : قال رسول الرتمذي و البهيقي و ادلارقطين أخرجه  وأما ما

هللا صىل هللا عليه وسمل " من ويل يتمي و هل مال فليتجر هل مباهل وال يرتكه حىت تألكه الصدقة " 

, فضعيف
93

وهو  قلت )محمود( قة ", و قال معر " اجتروا يف مال اليتاىم ال تألكها الصد 

وعيف أيضا
94

  .ولكن العمل عىل ذكل كام قلنا 

وَيب عىل الويل أن حيتفظ ابملواثيق احلالية املعروفة اليت تثبت أنه اتجر مبال يتميه أو أنه اشرتى 

به شيئا أو غري ذكل , اكلعقود املوثقة ابجلهات املعنية و الفواتري ... اخل , حىت إذا كرب اليتمي و بلغ 

وردى إليه ماهل عمل اليتمي ماهل وُك أنفق عليه منه , فإذا حدث تنازع بني اليتمي ووليه ورفع األمر  ,

إىل القضاء اكن هناك أدةل عىل الكم الويل , وما نقوهل نستشهد عليه بقوهل تعاىل } وال تقربوا مال 

ال ابليت يه اليتمي إال ابليت يه أحسن { و هذا الترصف من الويل هو من الترصف يف امل

أحسن , ويه تشمل لك ذكل , وغريه مما حيفظ حق اليتمي يف ماهل , وهللا تعاىل أعمل
95

. 
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  غريه ؟وهل يتاجر ويل اليتمي بنفسه يف املال أم البد أن يولكى 

 قوالن ألهل العمل , 

 من أهل العمل من منع ويل اليتمي أن يتاجر هو نفسه ابملال مضاربة ملال ,

 قال : ألنه جاز أن يدفع املال إىل غريه جفاز أن يأخذ ذكل لنفسه أي من وأما من أجاز ذكل

 ابب أوىل .

ألن الرحب مناء مال اليتمي فال يس تحقه غريه إال بعقد , وال َيوز أن يعقد الويل املضاربة مع قالوا : 

ا إن دفعه إىل غريه فللمضارب ما جعهل هل الويل ووافقه عليه أي اتفقا علي ه يف قوهلم نفسه , فأمى

ألن الويص انئب عن اليتمي فامي فيه مصلحته , وهذا فيه مصلحته فصار ترصفه فيه  مجيعا ,

 كترصف املاكل يف ماهل .

والقول الثاين  قال الش يخ بن العثميني
96

 " ألنه مهتم فال َيوز أن يأخذ " ا.هـ.

 من غريه للمتاجرة مبال أن ويل اليتمي قد يكون اتجرا ملال , فال شك أنه أوىل وقد يقول قائل : 

 الصدق و املكسب من غريه ؟ اليتمي ألنه س يكون أحرص عىل حفظه و أحرص عىل حتري

 :بني أمرين هنا يفرقف ,  قلنا : هذا حصيح

يتاجر مبال  يكون ويل اليتمي اتجرا أصال و لن يصده الاجتار مبال يتميه عن أشغاهل فهذا أن :األول

لليتمي و ال يشء هل ألنه ويص وهو مزنىل مزنةل صاحب املال فأش به اليتمي و لكن الرحب لكه يكون 

 .أن يكون اتجر اليتمي لنفسه فال يصح أن يأخذ منه شيئا 
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ب أما إن اكن اجتاره لليتمي يصده عن أشغاهل و َيهده ملال فهذا ال بأس أن يكون هل نصي  الثاين:

ره القايض   وهللا تعاىل أعمل .من الرحب و لكن يقدى

 

 يقرض من مال اليتمي ؟هل 

قال البهيقي 
97

أخربان أبو احلسني بن برشان , أنبأ اسامعيل بن محمد الصفار , ثنا احلسن بن عيل 

بن عفان , ثنا بن منري , عن عبيد هللا , عن انفع , عن ابن معر , أنه اكن يستسلف أموال 

 دي زاكته من أمواهلم . اليتاىم عنده ألنه اكن يرى أنه أحرز هل من الووع , قال : واكن  يؤ 

ومعىن األثر أن ابن معر اكن يقرض من أموال اليتاىم , وهذا حمهل أن يكون املقرض أمني و أنه 

موثوق به أنه يرده , وإال فمينع ألنه هللا قال } وال تقربوا مال اليتمي إال ابليت يه أحسن { و قال 

 مْنا , اواعة املال " .عليه الصالة و السالم " إن هللا كره لمك ثالث , وذكر 

قال يف املغين
93

: 

به أو  مفىت أمكن الوىل التجارة  , فأما قرض مال اليتمي فإذا مل يكن فيه حظ هل مل َيز قروه

ميكن ذكل واكن  وإن مل  , حتصيل عقار هل فيه احلظ مل يقروه ألن ذكل يفوت احلظ عىل اليتمي

ومودته ويقرض عىل   , ماكفأته ليتمي ألحد يريدال يقرض مال ا  : قروه حظا لليتمي جاز قال أمحد

إمنا اس تقرض   : معر اس تقرض مال اليتمي قال إن  : كام صنع ابن معر وقيل ألمحد  , النظر والشفقة

ومعىن احلظ أن يكون لليتمي مال يف   : قال القايض نظرا لليتمي واحتياطا إن أصابه بيشء غرمه

يقصد بذكل   , روه من رجل يف ذكل البدل ليقضيه بدهل يف بدلهفيق فرييد نقهل إىل بدل آخر  , بدله

أو حنوهام أو يكون مما يتلف   , نقهل أو خياف عليه الهالك من هنب أو غرق حفظه من الغرر يف
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  , اكحلنطة وحنوها فيقروه خوفا أن يسوس أو تنقص قميته  , أو حديثه خري من قدميه بتطاول مدته

وإمنا   , حظ نه مما لليتمي فيه حظ جفاز اكلتجارة به وإن مل يكن فيهوأش باه هذا فيجوز القرض أل

ز كهبته وإن أراد فمل َي  , قصد إرفاق املقرتض وقضاء حاجته فهذا غري جائز ألنه تربع مبال اليتمي

من إيداعه ألن الوديعة ال تضمن إذا  الويل السفر مل يكن هل املسافرة مباهل وقروه لثقة أمني أوىل

فهل إيداعه ألنه مووع حاجة ولو أودعه مع  فإن مل َيد من يس تقروه عىل هذه الصفة  , تلفت

رأى اإليداع أحظ هل من القرض فال يكون مفرطا  وال وامن عليه فإنه رمبا  , إماكن قروه جاز

ليأمن حجوده وتعذر اإليفاء وينبغي أن يأخذ   , مليلء أمني هل قروه فال َيوز إال  : ولك مووع قلنا

عليه أخذ الرهن جاز تركه يف ظاهر الكم أمحد ألن الظاهر ممن  وإن تعذر  , هنا إن أمكنهر 

أنه ال يبذل رهنا فاشرتاط الرهن يفوت هذا احلظ وقال أبو   , اليتمي يس تقروه من أجل حظ

إذا أخذ ابلقرض رهنا فظاهر هذا أنه ال يقروه إال برهن ألن فيه احتياطا للامل  يقروه  : اخلطاب

  , واملطل وإن أمكنه أخذ الرهن فاألوىل هل أخذه احتياطا عىل املال  , هل عن اجلحد فظاوح

الظاهر  وحفظا هل فإن تركه احمتل أن يضمن إن واع املال لتقريطه واحمتل أن ال يضمن ألن

  ا.هـ.. سالمته وهذا ظاهر الكم أمحد لكونه مل يذكر الرهن

ال اليتمي ألنه ليس فيه أي مصلحة لليتمي وال يف ماهل, بل واذلي يظهر يل وهللا أعمل, أال يقرض م

وياعه كبرية, خاصة يف هذه األزمان, وال حىت  تعىل العكس الغرر فيه متحقق جدا, واحامتال

يقال بضامن ش ياكت بنكية أو هذا الالكم, فلو واع املال مل تنفع الش ياكت وال غريها, فاألوىل 

 وليحتفظ به طاملا ال يس تطيع أن يستمثره هل, وهللا أعمل. وهللا أعمل أال يقرض مال اليتمي,

 

 التصدق منه  و وقفهاعارته و التربع من مال اليتمي و 
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غري جائز و ال أن يتصدق من ماهل ألنه ليس  واعارته وعىل هذا , يكون التربع من مال اليتمي

أحظ لليتمي يف يشء
99

 . 

 

 عقار أو س يارة أو حنوه , إال حلاجةوال َيوز أن يبيع شيئا من أصول مكل لليتمي , ك

أو نفقة و ليس هل مال حىت يقض  ورثه من أبيه احلاجة ملل أن يكون عىل اليتمي دين هوهذ 

فيه غبطة , رحب كثري ,  فيسد دينه به, أو يبيع األصل اذلييبيع هذا العقار  , إال أنحاجته به 

 ليشرتي غريه و يوفر هل مال ملال .

 ينتفع به يف ماكنه فيبيعه و يشرتي يف ماكن أفضل .. وهكذا.أو أن عقارا قد ال 

 املهم أن يرى الناظر أي ذكل  أحظ لليتمي فيفعهل , 

 ألنه هللا تعاىل يقول } وال تقربوا مال اليتمي إال ابليت يه أحسن { .

 

 هل يبيع عقار اليتمي ملصلحة املسلمني , وإن مل يكن حمتاجا إىل بيعه ؟

ري يف حصيحه قال اإلمام البخا
100

وهو  ربين عبد الرمحن بن ماكل املدجلي: قال ابن شهاب وأخ 

جعشم ـ أن أابه, أخربه أنه, ُسع ْساقة بن جعشم, يقول جاءان  ابن أيخ ْساقة بن ماكل بن

رسول هللا صىل هللا عليه وسمل وأيب بكر دية لك واحد مْنام, من  رسل كفار قريش َيعلون يف

ان جالس يف جملس من جمالس قويم بين مدجل أقبل رجل مْنم حىت قام أ قتهل أو أْسه, فبيامن

  . فقال اي ْساقة, إين قد رأيت آنفا أسودة ابلساحل ـ أراها محمدا وأحصابه  علينا وحنن جلوس,

  . بأعيننا  ْساقة فعرفت أهنم ُه, فقلت هل إهنم ليسوا هبم, ولكنك رأيت فالان وفالان انطلقوا قال
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من وراء أَكة  لس ساعة, مث مقت فدخلت فأمرت جارييت أن ُترج بفرو  وْهمث لبثت يف اجمل

وخفضت  فتحبسها عىل, وأخذت رحمي, خفرجت به من ظهر البيت, حفططت بزجه األرض,

خفررت  عاليه حىت أتيت فرو  فركبهتا, فرفعهتا تقرب يب حىت دنوت مْنم, فعَثت يب فرو ,

أم ال  س تخرجت مْنا األزالم, فاس تقسمت هبا أررُهعْنا فقمت, فأهويت يدي إىل كنانيت فا

هللا  خفرج اذلي أكره, فركبت فرو , وعصيت األزالم, تقرب يب حىت إذا ُسعت قراءة رسول

األرض  صىل هللا عليه وسمل وهو ال يلتفت, وأبو بكر يكَث الالتفات ساخت يدا فرو  يف

اس توت قامئة, إذا  تكد ُترج يدهيا, فلام حىت بلغتا الركبتني, خفررت عْنا مث زجرهتا فْنضت, فمل

خفرج اذلي أكره, فناديهتم  ألثر يدهيا عثان ساطع يف السامء ملل ادلخان, فاس تقسمت ابألزالم,

لقيت ما لقيت من احلبس عْنم  ابألمان فوقفوا, فركبت فرو  حىت جئهتم, ووقع يف نفيس حني

  . قومك قد جعلوا فيك ادلية   إنأن س يظهر أمر رسول هللا صىل هللا عليه وسمل فقلت هل

واملتاع, فمل يرزآين ومل يسأالين إال أن  وأخربهتم أخبار ما يريد الناس هبم, وعروت علهيم الزاد

أمن, فأمر عامر بن فهرية, فكتب يف رقعة من  فسألته أن يكتب يل كتاب  . قال أخف عنا 

ن شهاب فأخربين عروة بن الزبري أن قال اب  . وسمل  أدمي, مث مىض رسول هللا صىل هللا عليه

الزبري يف ركب من املسلمني اكنوا جتارا قافلني من الشأم,  رسول هللا صىل هللا عليه وسمل لقي

هللا عليه وسمل وأاب بكر ثياب بياض, وُسع املسلمون ابملدينة خمرج  فكسا الزبري رسول هللا صىل

دون لك غداة إىل احلرة فينتظرونه, حىت هللا عليه وسمل من مكة, فاكنوا يغ رسول هللا صىل

هيود  الظهرية, فانقلبوا يوما بعد ما أطالوا انتظارُه, فلام أووا إىل بيوهتم, أوىف رجل من يردُه حر

وأحصابه مبيضني  عىل أطم من آطاهمم ألمر ينظر إليه, فبرص برسول هللا صىل هللا عليه وسمل

العرب هذا جدُك اذلي  بأعىل صوته اي معارش يزول هبم الرساب, فمل ميكل الهيودي أن قال

هللا عليه وسمل بظهر احلرة,  فلار املسلمون إىل السالح, فتلقوا رسول هللا صىل  . تنتظرون 
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وذكل يوم الاثنني من شهر ربيع  فعدل هبم ذات الميني حىت نزل هبم يف بين معرو بن عوف,

عليه وسمل صامتا, فطفق من جاء من  األول, فقام أبو بكر للناس, وجلس رسول هللا صىل هللا

حييي أاب بكر, حىت أصابت الشمس رسول  األنصار ممن مل ير رسول هللا صىل هللا عليه وسمل

عليه بردائه, فعرف الناس رسول هللا صىل  هللا صىل هللا عليه وسمل فأقبل أبو بكر حىت ظلل

مل يف بين معرو بن عوف بضع هللا عليه وس هللا عليه وسمل عند ذكل, فلبث رسول هللا صىل

وصىل فيه رسول هللا صىل هللا عليه  عرشة ليةل وأسس املسجد اذلي أسس عىل التقوى,

بركت عند مسجد الرسول صىل هللا عليه  وسمل, مث ركب راحلته فسار مييش معه الناس حىت

وسهل واكن مربدا للمتر لسهيل املسلمني,  وسمل ابملدينة, وهو يصيل فيه يومئذ رجال من

رسول هللا صىل هللا عليه وسمل حني بركت به  غالمني يتميني يف جحر أسعد بن زرارة, فقال

مث دعا رسول هللا صىل هللا عليه وسمل الغالمني, فساوهمام   .   " هذا إن شاء هللا املزنل   " راحلته 

طفق رسول هللا و  فقاال ال بل هنبه كل اي رسول هللا, مث بناه مسجدا, ابملربد ليتخذه مسجدا,

هذا امحلال ال حامل   " وسمل ينقل معهم اللنب يف بنيانه, ويقول وهو ينقل اللنب  صىل هللا عليه

  .   " واملهاجره  اللهم إن األجر أجر اآلخره فارمح األنصار  " ويقول   .   " هذا أبر ربنا وأطهر  خيرب

يبلغنا يف األحاديث أن رسول  ب وملقال ابن شها  . فمتثل بشعر رجل من املسلمني مل يسم يل 

 ا.هـ. . البيت  هللا صىل هللا عليه وسمل متثل ببيت شعر اتم غري هذا

 

" فائدة:  يف رشاء مسجد املدينة من اليتميني , وجعلها  :رمحه هللا يف الفوائد ابن القميقال 

بيعه للنفقة إذا اكن  مسجدا من الفقه , دليل عىل جواز بيع عقار اليتمي و إن مل يكن حمتاجا إىل

يف البيع مصلحة للمسلمني عامة لبناء مسجد أو سور أو حنوه . ويؤخذ من ذكل أيضا بيعه إذا 

ض عنه مبا هو خري هل منه " ا.هـ.   عوى
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يرتك هذا األمر للقضاء لتقديره, وال يرتك للويل, فالويل كام قلنا مهتم يف  –قلت ويف هذا العرص 

ن َينب نفسه الش هبات وليرشك اجلهات القضائية يف ملل ذكل, وال مال اليتمي, فليحرص عىل أ

 يترصف فهيا من نفسه.

 

 وللويل أن يؤجر مال اليتمي إن اكن ذكل ملصلحته 

وهو من ابب أيضا } وأن تقوموا لليتاىم ابلقسط { .. فإذا احتاج الويل ذلكل يك ينفق عىل يتميه 

معوما , فال بأس بذكل أبدا .. بل هو مس تحب و راض هل أو للقيام مبصاحله غملال أو لرشاء أ

مقبول , برشط أن تكون اإلجارة بأجرة املثل أو أكَث ) أي أجرة املتعارف عليه يف ماكن اإلجارة 

. ) 

واختلف أهل العمل إذا بلغ اليتمي أثناء مدة اإلجارة عىل قولني
101

 : 

إلجارة فاختلف العلامء يف ملكه فسخ عقد إذا أجر الويل مال اليتمي مث بلغ اليتمي رش يداً أثناء مدة ا

 اإلجارة عىل أقوال:

أن الويل إذا أجر مال اليتمي فإن اكن يعمل بلوغ اليتمي يف املدة بأن أجره س نتني وهو  القول األول:

ابن أربع عرشة انفسخت اإلجارة وقت بلوغه, وإن مل يعمل بلوغه كن أجره يف اخلامس عرش فبلغ 

 . يف أثناِئا مل تنفسخ 

وهو مذهب املالكية, والشافعية , واحلنابةل 
(336)

 . 

 وجحته :

                                                 
131
 استفدنا هذه المسألة من بحث دكتور خالد المشيقح "اإلفادة من مال اليتيم" 
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أواًل : دليلهم عىل أنه إذا اكن الويل يعمل بلوغ اليتمي أثناء املدة تنفسخ اإلجارة: أنه مترصف يف غري 

 زمن واليته فال ميلكه. 

ولئال يفِض إىل أن يعقد عىل مجيع منافعه طول معره
(331)

 . 

 

 يار لليتمي . أنه ال خ  القول الثاين :

وهو قول احلنفية 
(334)

 . 

 وجحته : 

 اي أهيا اذلين آمنوا أوفوا ابلعقود  قوهل تعاىل :  – 1
(335)

 . 

وجه ادلالةل : أن هللا عز وجل أمر بإيفاء العقد , ويدخل يف ذكل ما عقده الويل من اإلجارة 

 عىل مال اليتمي؛ ألنه مأذون لـه يف ذكل. 

 ال واليته وهو ما قبل البلوغ, دون ما بعده فال ميكل الترصف فيه. ونوقش : بأنه مأذون لـه ح

أن إجارة ماال لصغري ترصف يف ماهل عىل وجه النظر فيقوم الويل مقامه – 2
(332)

 . 

ما ذهب إليه القول األول؛ لقوة دليهل يف مقابل وعف دليل  –وهللا أعمل  –الرتجيح : الراحج 

 القول الثاين مبناقش ته. 

 

 ابلعرض وقس يط( )ابل يل اليتمي  بيع مال اليتمي نسيئة وَيوز لو
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, و أحياان قد تكون مصلحة اليتمي منوطة بذكل .. ئزان و ال شك خاصة يف تكل األايموهام جا

, كأن يبيع ا لليتمي إىل أجل, مع زايدة يف الرحب, وكذكل البيع ابلعرضفيضطر الويل أن يبيع شيئ

 كل لكه :س يارة بس يارة أو حنو ذكل , وجحة ذ

قوهل تعاىل } وال تقربوا مال اليتمي إال ابليت يه أحسن { , وقوهل تعاىل } وأن تقوموا لليتاىم 

 ابلقسط { , وقوهل تعاىل } ويسألونك عن اليتاىم قل إصالح هلم خري { ..

وأما من منع ذكل من أهل العمل , فمل نقف هل عىل دليل حصيح يف ذكل , وويل اليتمي هل حق 

  مال يتميه ملا فيه مصلحته , يف أي وجه اكنت .النظر يف

وابلنس بة للبيع نسيئة , فلويل اليتمي أن يأخذ ما شاء من الاحتياط لضامن مال اليتمي كأن يرهن 

برشط أال يكون حمرما , كأن َيعل بناك ربواي وس يطا هل ملال كام هو  أو غري ذكلمن املشرتي 

, وهللا تعاىل أعمل . حال بعض الرشاكت
107

  

 وَيوز املزارعة و املساقاة ملال اليتمي 

َيوز للويل أن يدفع أرض اليتمي مزارعة , ويره مساقاة ؛ ألن معل الويل يف مال اليتمي منوط 

 ملصلحته, وهذا من مصلحته. 

لكن هل للويل أن يزارع نفسه , أو يسايق نفسه , يرد يف هذا اخلالف السابق يف أخذ الويل 

تمي مقابل املضاربة به.جزء من رحب مال الي 
103

 

 

 ؟لليتمي أحضية الويص يشرتي  هل
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وذكل حمهل إن اكن اليتمي موْسا و لن يترضر ماهل هبذه األحضية , فيكون ذكل من ابب أن 

العيد أايم ألك و رشب و ذكر هلل عز وجل كام يف حديث النيب صىل هللا عليه وسمل يف حصيح 

فال  . أما إن اكن ذكل يرض ماهل (1141مسمل )
109

. 

فال  ,وقد يعترب يف ذكل العرف , فإذا اكن عرف أهل اليتمي األحضية ملال حضىوا , و إن اكن ال

 وهللا أعمل .

 

 وهل يرهن الويص مال يتميه ؟

ماهل إال عند ثقة يودع ماهل عنده  ومجلته أن ويل اليتمي ليس هل رهن( " 963\1قال يف املغين )

  : لوليه رهن ماهل إال برشطني ليس  : القايض لئال َيحده أو يفرط فيه فيضيع قال

 أن يكون عند ثقة   :  أحدهام 

أو كسوة أو إنفاق عىل عقاره   , وهو أن يكون به حاجة إىل نفقة الثاين : أن يكون هل فيه حظ

أو مثرة ينتظرها أو هل دين مؤجل   , هبامئه وحنو ذكل وماهل غائب يتوقع وروده أو  , املهتدم أو أروه

  , متاع اكسد يرجو نفاقه فيجوز لوليه الاقرتاض ورهن ماهل وإن مل يكن هل يشء ينتظره ل أوحي

  , يقروه فال حظ هل يف الاقرتاض فيبيع شيئا من أصول ماهل ويرصفه يف نفقته وإن مل َيد من

  , شيئا من ماهل ووجد من يبيعه نسيئة واكن أحظ من بيع أصهل جاز أن يشرتيه نسيئة ويرهن به

 والوىص واحلاُك وأمينه يف هذا سواء" ا.هـ.

وليس هل أن يرهن مال اليتمي لصاحل خشص آخر أي اكن , ألن هذا ليس من مصلحة  قلت :

اليتمي يف يشء و ليس هو من القرَب ابليت يه أحسن , بل هو خماطرة مبال اليتمي .. وهللا تعاىل 

 أعمل .
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 والويص هل أن يس تعيد مال اليتمي املرهون :

لرهن إما مباهل أو مبال وصورة ذكل أن يكون لليتمي مال مرهون فيأيت ويص اليتمي و يفك هذا ا

فإن اس تعاده مباهل : فهل أن يأخذ ما غرم من مال اليتمي ألنه غرم هذا من ماهل , وإن , يتميه

 .اس تعاده مبال يتميه فال إشاكل إذا 

نه ال ميكل الترصف يف مال اليتمي لنفسه و وال َيوز أن يس تعيد مال اليتمي املرهون لنفسه , أل

عليه الضامن , وهذا لكه يدخل حتت معوم قوهل تعاىل } وال تقربوا مال اليتمي إال ابليت يه أحسن 

 { . وهللا أعمل .

 

 

}و من اكن غنيا فليس تعفف و من اكن فقريا فليألك ابملعروف { ووايل اليتمي هل أن قوهل تعاىل 

 ف , إن اكن فقريا, نظري قيامه عىل ماهل يألك من ماهل ابملعرو

وذكل ملا أخرجه البخاري
110

قال : حدثين احساق , أخربان عبدهللا بن منري , حدثنا هشام عن  

عائشة ريض هللا عْنا , يف قوهل عز وجل  }و من اكن غنيا فليس تعفف و من اكن أبيه عن 

ن فقريا أن يألك منه ماكن قيامه عليه فقريا فليألك ابملعروف { إهنا نزلت يف وايل اليتمي إذا اك

 ابملعروف .
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و النساِئ أبوداودأخرجه  وفامي
111

عن معرو بن شعيب عن أبيه عن جده , أن رجال أَت النيب  

صىل هللا عليه وسمل فقال : إين فقري ليس يل يشء ويل يتمي , قال فقال : لك من مال يتميك 

س ناده قويا غري مرسف و ال مبادر وال متأثل" قال بن جحر
112

 

 متأثل : قال اخلطايب : أي غري متخذ منه أصل مال .

أن يكون من قبل احلاُك )ادلوةل( وهذا  وإمامن أقارب اليتمي  ويص األب أو والويل إما أن يكون

الثاين ال يألك من مال اليتمي شيئا ألن هل أجر من ادلوةل
113

. 

 أما الويل فهو إما :

 يف مال اليتمي ألن هللا تعاىل يقول } ومن اكن غنيا أن يكون غنيا وهذا ال حظ هل أوال :

. إال أن فليس تعفف { أي يس تعفف بغناه عن األلك من ماهل , قاهل غري واحد من املفرسين .

 خيلط مطعمه مبطعمه ملال جفائز حينئذ , لقوهل تعاىل } وإن ُتالطوُه فإخوانمك {.

 ملعروف , أن يكون الويل فقريا , فهذا هل أن يألك اب اثنيا :

 واختلف أهل العمل يف ش يئني ههنا ..

 ... مقدار هذا املعروف , فقال بعضهم ما يسد جوعه و يسرت عورته األول:

و قال بعضهم عىل قدر حاجته و ال يكتيس منه ولك هذا قريب , فاملهم أن يأخذ من املال غري  

ال ابليت يه أحسن حىت يبلغ أشده { . ابغ و ال عاد كام يقول هللا تعاىل } و ال تقربوا مال اليتمي إ

 املتقدم نص يف املسأةل . معرو بن شعيبو حديث 

 

 هل يرد ما أخذه عىل أنه عىل سبيل القرض أو ال ؟ عىل قولني يف امجلةل . :الثاين
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وقال بن عباس : إن اكن ذهبا أو فضه مل َيز أن يأخذ منه شيئا إال عىل سبيل القرض , وإن 

 قدر احلاجة .اكن غري ذكل جاز ب

ومذهب الشافعي : يأخذ أقل األمرين من أجرته و نفقته و ال َيب الرد عىل الصحيح , 

واس تدلوا عىل ذكل حبديث معرو بن شعيب عن أبيه عن جده املتقدم , ومل يأمر النيب صىل 

 هللا عليه و سمل فيه برد شيئا .

: حدثنا أبو األحوص يد بن منصور واس تدلوا عىل القول ابلرد , مبا أخرجه بن أيب ادلنيا و سع 

قال : إمنا أنزلت نفيس من مال هللا  عن أيب احساق عن الرباء قال : قال يل معر ريض هللا عنه

مبزنةل وايل اليتمي , إن احتجت أخذت منه , فإذا أيرست رددته  , و إن اس تغنيت 

اس تعففت
114

 . 

وروى البهيقي
115

د هللا احلافظ , أنبأ عبد الرمحن : أخربان أبو عب عن ابن عباس حنو ذكل قال 

بن احلسن القايض ثنا ابراهمي بن احلسني , ثنا آدم بن اايس , ثنا ورقاء , عن عبد األعىل عن 

يف قوهل تعاىل } ومن اكن فقراي فليألك ابملعروف { قال : يألك  سعيد بن جبري عن ابن عباس

ويرشب فضل اللنب , ويركب فضل  وايل اليتمي من مال اليتمي قوته , ويلبس منه ما يسرته ,

 الظهر فإن أيرس قىض و إن أعرس اكن يف حل .

( و روينا عن عبيدة و جماهد و سعيد بن جبري و أيب العالية 7\6) يف السنن البهيقي الامام قال

 أهنم قالوا : يقضيه .

 وروينا عن احلسن البرصي و عطاء بن أيب رابح : ال يقضيه .
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فيه بني أهل العمل أن لويص اليتمي أن يألك ابملعروف إن اكن فقريا ,  اذلي الشك -قلت )محمود(

حتتاج إىل هجد كبري ملال جاز هل أن يأخذ منه نظري قيامه عىل  هأو إن اكنت وصاية اليتمي هذ

( أما ابلنس بة للقضاء 551\5أعامهل عىل الصحيح كام اس تدل عىل ذكل البخاري حبديث عائشة )

أثر  لكن يبقىكل حديث حصيح عن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل , فمل يثبت عندان يف ذ

, فاحلمك فهيام ليس عىل الوجوب عندهام , أقصد عىل يف الباب ريض هللا عْنام معر و بن عباس

وجوب الردى , و إمنا يفعل ذكل اس تعفافا , كام أن النيب صىل هللا عليه وسمل مل يأمر السائل 

القضاء عىل اآللك من مال وجوب  يظهر , ذلا الن شعيب املتقدمام يف حديث معرو بابلقضاء ك

 . اليتمي ابملعروف

قال بن العريب 
116

, و األلك ابملعروف " والصحيح أنه ال يقِض , ألن النظر هل , فتعني به

املعروف هو حق النظر , وقد قال أبو حنيفة : يقارض يف مال اليتمي و يألك حظه من الرحب , 

مي املال مبقدار النظر , هذا إذا اكن فقريا , أما إذا اكن غنيا فال يأخذ شيئا فكذكل يأخذ من مص

 , ألن هللا س بحانه و تعاىل أمره ابلعفة و الكف عنه " ا.هـ. 

أما لو ألك الويص من املال أو أخذ منه بغري معروف , فيلزم عليه رده و ال شك , فهذا ظمل و 

ثبت عنده ذكل أن يقاويه و يسرتد ماهل و هللا تعاىل هذه أمانة ال َيب أن تضيع و لليتمي إن 

 أعمل . 

 

قوهل تعاىل } وابتلوا اليتاىم حىت إذا بلغوا الناكح فإن ءانس مت مْنم رشدا فادفعوا إلهيم 

 أمواهلم {
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 :أي أن اليتمي ال يدفع إليه ماهل إال برشطني

بلوغ والرشد ولو صار ش يخا وهذا ال   , قال يف املغين " أنه ال يدفع إليه ماهل قبل وجود األمرين

  ,   , والشام أكَث علامء األمصار من أهل احلجاز والعراق  : أكَث أهل العمل قال ابن املنذر قول

القامس بن محمد بن أيب بكر  ومرص يرون احلجر عىل لك مضيع ملاهل صغريا اكن أو كبريا وهذا قول

وابتلوا  ... إىل أن قال يف قوهل تعاىل } الصديق وبه قال ماكل والشافعي وأبو يوسف ومحمد .

{ علق ادلفع عىل  أمواهلم اليتاىم حىت إذا بلغوا الناكح فإن آنس مت مْنم رشدا فادفعوا إلهيم

{  وال تؤتوا السفهاء أموالمك }   : بدوهنام وقال هللا تعاىل واحلمك املعلق عىل رشطني ال يثبت  , رشطني

اكن اذلي عليه احلق سفهيا أو وعيفا أو ال يس تطيع أن ميل  فإن }    : تعاىل يعين أمواهلم وقول هللا

 .اهـ. وألنه مبذر ملاهل فال َيوز دفعه  , فأثبت الوالية عىل السفيه  {  ابلعدل هو فلميلل وليه

  األول : البلوغالرشط 

مجهور أهل العمل عىل أن سن البلوغ هو َخس عرشة س نة , واس تدلوا عىل ذكل حبديث بن 

ر يف الصحيحني قال : عروت عىل النيب صىل هللا عليه وسمل يوم أحد و أان ابن أربع عرشة مع

فمل َيزين , و عروت عليه يوم اخلندق و أان ابن َخس عرشة فأجازين . فقال معر بن عبد 

 العزيز ملا بلغه هذا احلديث , إن هذا الفرق بني الصغري و الكبري .

أن ابن معر قال " ومل ( 55\6( و البهيقي يف الكربى )4723ويف رواية رصحية البن حبان )

يرن بلغت و عروت عليه و أان ابن َخس عرشة س نة فأجازين و رآين بلغت " وهذا رواية 

رصحية يف حتديد سن البلوغ , وذكل حىت ال ينازع منازع يف أن النيب صىل هللا عليه وسمل قد 

ه لضعف يف بدنه أو لعدم قدرته عىل ال   قتال أو غري ذكل .يكون ردى
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وقالوا البلوغ اترة يكون ابالحتالم وهو أن يرى يف منامه ما يزنل به املاء ادلافق اذلي يكون منه 

الودل كام يف احلديث " رفع القمل عن ثالثة الصيب حىت حيتمل وعن النامئ حىت يستيقظ و عن 

 .اجملنون حىت يفيق "

 

الرتمذي  كام يف احلديث اذلي رواه اإلمام و اترة يكون بنبات الشعر اخلشن حول الفرج 

عن عطية القرظي قال عرونا عىل النيب صىل هللا عليه وسمل يوم  وقال حسن حصيح, 1509

قريظة فأمر أن ينظر من أنبت قتل ومن مل ينبت خيل سبيهل فكنت فمين مل بنبت خفيل سبييل , 

. راجع تفسري بن كثري لقوهل  وذكل يف قضية حمك سعد بن معاذ ريض هللا عنه يف بين قريظة

 .الناكح {. هذا وهللا تعاىل أعمل تعاىل } و ابتلوا اليتاىم حىت إذا بلغوا

ومن هنا يظهر خطأ تقنني سن الطفوةل حىت مثاين عرشة س نة يف قانون الطفل املرصي, ألنه زاد 

جرامئ قتل  وقد رأينا يف الس نوات القلية السالفةعن سن البلوغ بثالث س نوات ورمبا أكَث, 

واغتصاب فعلها من ُه يف سن الثامنة عرش ومع ذكل اعتربُه القانون أطفاال, فمل َيز أن 

حيبسهم حبس مؤبد أو إعداهمم, فضاعت احلقوق وغاب القصاص, ذلا وجب أن يعدل القانون 

 حىت يكون البلوغ هو عالمة انهتاء الطفوةل ابلعالمات املشهورة املذكورة.

  رشدالثاين : الالرشط 

 واختلف أهل العمل , هل الرشد هو الصالح يف املال أو الصالح يف ادلين و املال ؟

 , هو قول أكَث أهل العمل مْنم ماكل وأبو حنيفة فقط  الصالح يف املال و 
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وابن   , والشافعي قال يف املغين " هذا قول أكَث أهل العمل مْنم ماكل وأبو حنيفة وقال احلسن 

إفساده دلينه مينع الثقة به يف  ه يف دينه وماهل ألن الفاسق غري رش يد وألناملنذر الرشد صالح

غريه وإن مل يعرف منه كذب وال تبذير ولنا  وثبوت الوالية عىل  , حفظ ماهل كام مينع قبول قوهل

 يعين صالحا يف  : قال ابن عباس  {  إلهيم أمواهلم فإن آنس مت مْنم رشدا فادفعوا }    : قول هللا تعاىل

إذا اكن عاقال وألن هذا إثبات يف نكرة ومن اكن مصلحا ملاهل فقد وجد منه   : أمواهلم وقال جماهد

وألن   , العداةل ال تعترب يف الرشد يف ادلوام فال تعترب يف الابتداء اكلزهد يف ادلنيا وألن  , رشد

فاملؤثر فيه ما أثر   , يههذا مصلح ملاهل فأش به العدل حيققه أن احلجر عليه إمنا اكن حلفظ ماهل عل 

هو غري رش يد يف دينه أما يف ماهل   : إن الفاسق غري رش يد قلنا  : يف تضييع املال أو حفظه وقوهلم

رش يد وال حيجر عليه ذلكل وكذكل لو طرأ  مث هو منتقض ابلاكفر فإنه غري  , وحفظه فهو رش يد

جر عليه من أجهل ولو اكنت العداةل يزل رشده ومل حي مل  , الفسق عىل املسمل بعد دفع ماهل إليه

فإن   , كحفظ املال وال يلزم من منع قبول القول منع دفع ماهل إليه لزال بزوالها  , رشطا يف الرشد

  , الغلط والغفةل والنس يان أو من يألك يف السوق وميد رجليه يف جمامع الناس من يعرف بكَثة

 م إذا ثبت هذا فإن الفاسق إن اكن ينفق ماهل يفال تقبل شهادهتم وتدفع إلهيم أمواهل وأش باههم

لتبذيره ملاهل  فهو غري رش يد  , كرشاء امخلر وآالت اللهو أو يتوصل به إىل الفساد  , املعايص

الزاكة وإواعة الصالة مع  ومنع  , وتضييعه إايه يف غري فائدة وإن اكن فسقه لغري ذكل اكلكذب

وماهل حمفوظ بدون احلجر وذلكل لو  صود ابحلجر حفظ املالدفع ماهل إليه ألن املق  , حفظه ملاهل

 " ا.هـ.  . مل يزنع منه  , طرأ الفسق بعد دفع ماهل إليه

( فريى أن الرش يد هو من بلغ ممزيا لإلميان من الكفر واس تدل 237\3)احملىلى يف زم بن حاأما و 

{ و قوهل } وإن يروا سبيل عىل ذكل بقوهل تعاىل } ال اكراه يف ادلين قد تبني الرشد من الغي 
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" ليس هو كسب  الرشد ال يتخذوه سبيال و إن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيال { وغريها قال :

املال , وال منعه من احلقوق ووجوه الربى , بل هذا هو السفه , وإمنا الرشد طاعة هللا تعاىل , 

ين , وال ُتلق العرض , وإنفاقه يف ب به إىل  كسب املال اليت ال تثمل ادلى الواجبات , وفمي يتقرى

هللا تعاىل للنجاة من النار , وإبقاء ما يقوم ابلنفس , والعيال , عىل التوسط و القناعة , فهذا هو 

وقال : " وكذكل مل جند يف يشء من لغة العرب : أن الرشد هو الكيس يف مجع املال و الرشد " 

املال بإيناسه . و حصى أنه موافقة لقولنا , وأنى وبطه , فبطل تأويلهم يف الرشد ابآلية , ويف دفع 

مراد هللا تعاىل يقينا هبا : إمنا هو أن من بلغ عاقال ممزيا مسلام وجب دفع ماهل إليه , وجاز فيه من 

مجيع أفعاهل ما َيوز من فعل سائر الناس لكهم , ويردى من أفعاهل ما يردى من أفعال سائر الناس 

بلغ غري عاقل , وال ممزي لدلين , مل يدفع إليه ماهل . ولو اكن اذلي  لكهم , وال فرق , و أن من

, ومعاذ هللا من ذكل , لاكن طوائف من الهيود و يف الرشد , ويف السفه قوال حصيحاقالوا 

, وحاش هلل من هذا " , ولاكن طوائف من املؤمنني سفهاءالنصارى , وعبىاد األواثن ذوي رشد 

 ا.هـ.

 

 م بن حزم , رمحه هللا , من وجوه :ولنا تعقب عىل الك

, دلفع املال إىل من و من بلغ ممزيا لإلميان من الكفر, وهه لو اكن املقصود ابلرشد ما قاهلأن أوال :

ممن ُه دون البلوغ يدركون حقيقة اإلميان من الكفر و هذا اثبت يف  ا, ألن كثري البلوغُه دون 

الب و هو صيب , و أنس بن ماكل و محمود بن دواوين الس نة بكَثة ملل إسالم عيل بن أيب ط

ملا اكن هناك داع ذلكر ) البلوغ ( يف اآلية قبل الرشد و أكَث  هبذا القولو غريُه , فإذا قلنا  لبيد
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, وال َيوز ابتفاق دفع املال اىل من ابن رشده  أهل العمل عىل أن الرشد ال يكون إال بعد البلوغ

 .و مل يبلغ 

ه أيضا برجاحة الترصف كام يف أن القرآن كام :اثنيا  فرسى الرشد ابتباع سبيل املؤمنني , فقد فرسى

فعمل  ,, وعدم دفعها للسفهاءيف األموال قبهل اآلية يف سورة النساء و معلوم أن س ياق اآلايت

, وهذا هو تفسري الكبار لها من أهل التفسري صود ابلرشد هو رجاحة الترصف فهيايقينا أن املق

وه كذكل مقرتان ابدلين اكحلسن و قتادة و غريهاماكبن عباس و   السدي و الثوري و غريُه فرسى

وهؤالء ُه أهل العمل ابلعربية و القرآن و ما ُسعنا لهذا القول من سلف , وحس بك يف ذكل 

 . لقرآناترجامن باس و هو قول عبد هللا بن ع 

ذكل وُه يف  ن أنفسهمولاكفر ا نفى, بل د وصف أهل الكفر أيضا بعدم العقلأن القرآن ق اثلثا:

, فاعرتفوا بذنهبم أو نعقل ما كنا يف أحصاب السعري هجمنى , كام يف آية تبارك } وقالوا لو كنا نسمع

, نيا جمانني , وال يقول أحد هبذافسحقا ألحصاب السعري { و ليس معىن الكهمم أهنم اكنوا يف ادل

العقل نفوا  هفلام مل يفعلو, قلاما يفعهل الع ُسىأولكْنم نفوا عن أنفسهم العقل ألن اتباع الرسل هو 

صام , ولكن ملا مل يسمعوا  يكونوا ملو , وُه اكنوا يسمعون يف ادلنياعْنم ابلِكية و كذكل السمع

, وهذا كقول ابليس جلنوده" ما فعلت شيئا " عىل الرمغ لكه لصوت احلق نفوا عن أنفسهم السمع

ق بني الرجل و امرأته قال " نعم , عايصوه من ايقاع املسلمني يف املمما فعل , وملا جاءه من فرى

ا , فالشاهد أن اس تعامل الرشد يف القرآن هتأنت أنت " , وهذا كثري جدا يف اللغة و يف اس تعامال

 .بغروه األُسى ال ينفي عنه معانيه األخرى وهذا
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اب وجه األمر و قال يف لسان العرب " ... ورش يد وهو نقيض الضالل , إذا أصكام  رابعا :

ه بذكل أهل العمل ابللغة العربية أي أنه صالح العقل و ادلين و الصالح يف  الطريق " وقد فرسى

 . من املفرسين كام س بق بيانه املال

املسلمني يف بعض أمور بعض أن أهل الكفر من الهيود و النصارى قد يكونوا أعقل من  :خامسا

, وال ريب , وقد اس تأجر النيب صىل  بعض أمور ادلنيا وقد يكونوا أعرف مْنم و أهمر يف ادلنيا

الاكفر املاهر جائز و مسائهل مشهورة يف  واستئجار, يف الهجرة إلرشاده ا اكفر هللا عليه وسمل

الفقه , فهذا ابب , أما ابب الكفر و اإلميان فال شك أنه } ولعبد مؤمن خري من مرشك و لو 

, فاملعاين و األلفاظ قد يكون لها عىل املسلمني يف أحدلوليد يتفوق أَعبمك { وهذا خادل بن ا

عام يعرفه الناس وهو ما يعرف ابللغة و الاصطالح , وهذا  معىن رشعي و قد يكون لها معىن

فاظ كثرية جدا , فالكرب يف الرشع هو بطر احلق ومغط الناس و اإلميان يف الرشع هو ليف أ

 اليوم اآلخر و القدر خريه و رشه .. اخل . اإلميان ابهلل و مالئكته و كتبه و رسهل و 

 ويعرف الرشد ابالختبار: 

هو أن يتأمل الويص أخالق يتميه و يس متع إىل  "عن أهل العمل  يف معىن الابتالء قال القرطيب 

أغراوه فيحصل هل العمل بنجابته و املعرفة ابلسعي يف مصاحله و وبط ماهل .. وقال : ال بأس أن 

ن النظر فيه فقد وقع الاختبار , يدفع إليه شيئا م ن ماهل يبيح هل الترصف فيه فإن مناه و حسى

  عليه إمساك ماهل عنده. ووجب عىل الويص تسلمي مجيع ماهل إليه . و إن أساء النظر فيه وجب 

ي و الثوري  .: صالحا يف العقل و حفظا يف املال " يف قوهل } رشدا { قال بن عباس و السدى
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جحة هل أن اليتمي قد أصبح قادرا عىل أن  ويكونلويص ا يطمنئ هلأي اختبار و ب قلت )محمود(

يترصف يف ماهل حبمكة و رشد جاز هل أن خيتربه طاملا هذا الاختبار ليس فيه معصية هلل و 

 رسوهل , أي أن هذا يرجع الجهتاد الويص و هذا لكه يف اليتمي و اليتمية سواء , هللا تعاىل أعمل .

  

 ر يكون بعد البلوغ أو قبهل ؟وهل الاختبا

 ( فظاهر اآلية أن ابتالِئم قبل البلوغ لوهجني :1013قوالن ألهل العمل , قال يف املغين )

 أنه سامُه يتاىم , وإمنا يكونوا يتاىم قبل البلوغ . أحدهام :

 أنه مد اختبارُه إىل البلوغ بلفظ }حىت{ فدلى عىل أن الاختبار قبهل , وألن تأخري الثاين :

الاختبار إىل البلوغ مؤد إىل احلجر عىل البالغ الرش يد , ألن احلجر ميتد إىل أن خيترب و يعمل 

رشده , واختباره قبل البلوغ مينع ذكل فاكن أوىل . لكن ال خيترب إال الرهمق املمزي اذلي يعرف 

 هـ.البيع و الرشاء و املصلحة من املفسدة . ومىت أذن هل وليه فترصف , حصى ترصفه . ا.

و قال )القرطيب( " وأكَث العلامء عىل أن الرشد ال يكون إال بعد البلوغ و عىل أنه إن مل يرشد 

بعد بلوغ احلمل و إن شاخ ال يزول احلجر عنه وهو مذهب ماكل و غريه " وقال " دفع املال ال 

ملال , يكون إال برشطني : إيناس الرشد و البلوغ فإن وجد أحدهام دون اآلخر مل َيز تسلمي ا

 كذكل نص اآلية , وهو قول جامعة الفقهاء ".

ه ملال هذه األزمان يكون قد ورثه عن أبي وقد يكون لليتمي مرشوعا جتاراي كبريا يف قلت )محمود(

ال يكفي حيْنا البلوغ و الرشد فقط , بل إدارية و فطنة , وملل تكل املشاريع حتتاج إىل خربة 

, فينتظر , وهذه اخلربة يه من الرشد أيضاهذه املرشوعات دارةإلحيتاج أيضا إىل اخلربة الالزمة 

, س ئولية هذه اإلدارة, مث يدفعها إليه بعد ذكلويص اليتمي حىت يشعر أنه قادر عىل حتمل م 
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وذكل ألن يف هذا الزمن قد تعقدت الرشاكت و املشاريع و أصبحت معليات مركبة ال يقدر علهيا 

 دارة هذه املرشوعات الكبرية .إال من اكن هل خربة و دراية يف إ

العةل اليت يدور علهيا الالكم مفىت وجدت  ا وهذا أيضا من ابب احملافظة عىل املال لليتمي ألهن

, وهذا من احملافظة عىل املال وهو األس باب للمحافظة عىل هذه العةل متسكنا هبا , وال حرج 

هذا املال من الضياع و التبدد  من املقاصد الرشعية امخلسة فبأي وس يةل تيرست للحفاظ عىل

 اس تعنا به , وهللا املس تعان .

 

 جحر عليه بعد بلوغه وإن عاود السفه 

هور التبذير و قةل التدبري عاد إليه احلجر ألن ظ فإن سمل إليه املال بعد الرشد مث عاد إىل السفه ب 

{ و قال تعاىل } فإن اكن هللا تعاىل يقول } وال تؤتوا السفهاء أموالمك اليت جعل هللا لمك قياما 

يع أن ميل هو فلميلل وليه ابلعدل { و مل يفرق بني اذلي عليه احلق سفهيا أو وعيفا أو ال يس تط 

 .(35\6أن يكون حمجورا سفهيا أو أن يطرأ عليه ذكل بعد اإلطالق .)القرطيب 

 وهو قول مجهور أهل العمل كام قال يف الفتح و غريه . -قلت )محمود( 

وأبو   , ( وهبذا قال القامس بن محمد وماكل والشافعي واألوزاعي وإحساق1013غين )قال يف امل

وترصفه انفذ   , وأبو يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة ال يبتدأ احلجر عىل ابلغ عاقل ثور وأبو عبيد

ذكل عن ابن سريين والنخعي ألنه حر مِكف فال حيجر عليه اكلرش يد ولنا إجامع  وروي

آلتني  أن عبد هللا بن جعفر ابتاع بيعا فقال عيل ريض هللا عنه  , وة بن الزبريوروى عر  الصحابة

عليا يريد أن يأيت  وإن  , قد ابتاع بيعا  : عامثن ليحجر عليك فأَت عبد هللا بن جعفر الزبري فقال

ال إن يف البيع فأَت عىل عامثن فق أان رشيكك  : أمري املؤمنني عامثن فيسأهل احلجر عىل فقال الزبري

كيف أجحر   : أان رشيكه يف البيع فقال عامثن  : الزبري فاجحر عليه فقال  , ابن جعفر قد ابتاع بيع كذا
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مل أُسع هذا إال من أيب يوسف القايض وهذه قصة يش هتر   : أمحد عىل رجل رشيكه الزبري قال

ه كام لو بلغ سفهيا فيحجر علي  , يف عرصُه فتكون إجامعا وألن هذا سفيه مللها ومل خيالفها أحد

 وألن السفه لو قارن البلوغ  , اليت اقتضت احلجر عليه إذا بلغ سفهيا سفهه وهو موجود فإن العةل

قارن  منع دفع ماهل إليه فإذا حدث أوجب انَتاع املال اكجلنون وفارق الرش يد فإن رشده لو

 ا.هـ. . البلوغ مل مينع دفع ماهل إليه

من  , أوا , أي من احلجر بعد إطالق املالعجب من هذولعل البعض يت قلت )محمود( :

, و قد يمتسك البعض ابحلرية يف الترصف خاصة بعد سن البلوغ الوصاية عىل اليتمي و إن شاخ

 وخالفه.و أن هذا مناف للعقل 

كام  , و املال والعقل و النسل حلفظ  ادلين و النفس جاءتأن اإلسالم رشيعة اكمةل  :واجلواب

إىل كيفية حفظ  العلمي س بحانه, فال ينفك أحدها عن اآلخر , وذلا أرشدان احلكمي, هو معلوم 

بسن الترشيعات الالزمة و تِكيف الناس هبذه الترشيعات حىت حيفظوا أمواهلم و أنفسهم  ذكل 

 بيْنم أيضا . و ديْنم ألنفسهم و فامي

حىت إذا ط حيرسه و خيزنه والويص عىل اليتمي , هو من هذا الباب فهو ليس بقامئ عىل املال فق

ه إليه  من ذكل فالويص عىل اليتمي مس ئول عن تربية  ق, فاألمر أوسع و أمع, الكبلغ اليتمي ردى

اليتمي و تعلميه و تأديبه و حفظ دينه و ماهل من الضياع و هذا هو معىن الكفاةل احلقيقي اذلي 

هو مس ئول عن تربيته و تعلميه  ذلا, فهو معه اكألب مع أبنائه و أكَث , قبل ذكل أرشان إليه 

أمور دينه و عقيدته ابلضبط كام هو مس ئول عن ماهل وحفظه هل , فإذا اختل أحدهام عن اآلخر 

فقد قرصى الويص ومل يمت , وس ئل عن ذكل يوم القيامة , وإذا أمتى الويص الوصية صار يف اجملمتع 

ي هو ويص عليه أمانة حتفظ حىت و إن , فاملال اذلليمت أبداأمانة و رشدا و مل يشعر أي يتمي اب

 ,مخلسة اليت حفظها الرشعا قاصدشاخ اليتمي ألن هذا حفظ هل و ملاهل سواء بسواء واملال من امل
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سواء اكن صاحب املال صغريا أو كبريا وهذه , حافظ عىل هذا املال من الضياعذلا فاهلل يرشىع لي

 املسأةل من هذا الباب.

 ,أصلح هل حال آخرته قبل حال دنياهو  ه أو أيتامه ملل ما أمره هللافإذا فعل لك ويصى مع يتمي 

 .املفتقدان هذه األايم حالالصاألمانة و ساد اجملمتع 

, ُهءاحلرايت و غريُه ممن يتبعون أهوافاألمر أعظم و أخطر مما يتصور البعض و مما يظنه أهل 

العقل هل , وهللا  القلب و و تدبر ُه دون حتكمي الرشعءأهوا وحتكميو ينرصفون إىل حتكمي العقل 

 هو الهادي إىل سواء السبيل .

 

 هو يف حق اذلكر و األنىث سواء :لكه وما س بق 

فإذا حتقق الرشطان , البلوغ و الرشد , دفع إليه ماهل وجواب و ال خالف يف ذكل كام قال ابن 

جر عىل املال اكن لسبب فلام و ذكل لقوهل تعاىل } فادفعوا إلهيم أمواهلم { , وذكل ألن احلاملنذر 

 زال السبب وجب رد املال ,

وذكل يف حق اذلكر و األنىث سواء , ألن من أهل العمل من قال أن املرأة ال يعطى إلهيا املال 

 ,ىت تَتوج أو تنجب .. إىل غري ذكلح

 وزال احلجروأونس رشدها بعد بلوغها دفع إلهيا مالها   , " يعين أن اجلارية إذا بلغت قال يف املغين

املنذر ونقل  وابن  , وإن مل تَتوج وهبذا قال عطاء والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأبو ثور  , عْنا

أو ميِض علهيا س نة   , وتدل أبو طالب عن أمحد ال يدفع إىل اجلارية مالها بعد بلوغها حىت تَتوج

روي عن رشحي أنه  وإحساق ملا  , يف بيت الزوج روي ذكل عن معر وبه قال رشحي والشعيب

جلارية عطية حىت حتول يف بيت  عهد إىل معر بن اخلطاب ريض هللا عنه أن ال أجزي  : قال

ال   : فصار إجامعا وقال ماكل  , خمالف زوهجا حوال أو تدل ودلا رواه سعيد يف سننه وال يعرف هل
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وَيها من غري إذهنا مل زوهجا ألن لك حاةل جاز لألب تز  يدفع إلهيا مالها حىت تَتوج ويدخل علهيا

وابتلوا اليتاىم حىت إذا بلغوا الناكح فإن  }   : ولنا معوم قوهل تعاىل اكلصغرية  , ينفك عْنا احلجر

ماهل اكلرجل  { وألهنا يتمي بلغ وأونس منه الرشد فيدفع إليه فادفعوا إلهيم أمواهلم آنس مت مْنم رشدا

فمل   , وحديث معر إن حص لها اكليت دخل هبا الزوججفاز لها الترصف يف ما  , وألهنا ابلغة رش يدة

  , حديث معر خمتص مبنع العطية يعمل انتشاره يف الصحابة وال يرتك به الكتاب والقياس عىل أن

وإمنا اعمتد   , سائر الترصفات وماكل مل يعمل به فال يلزم منه املنع من تسلمي مالها إلهيا ومنعها من

فإمنا أجربها عىل الناكح ألن   , أن مننع ذكل وإن سلمناه اكح ولناعىل إجبار األب لها عىل الن

يعمل إال مببارشته والبيع والرشاء واملعامالت ممكنة قبل الناكح وعىل  اختيارها للناكح ومصاحله ال

إذا مل تَتوج أصال احمتل أن يدوم احلجر علهيا معال بعموم حديث معر وألنه مل   , هذه الرواية

يدفع إلهيا  عندي أنه  : فمل َيز دفعه إلهيا كام لو مل ترشد وقال القايض  , مالها إلهيا رشط دفع يوجد

 ..هـ مالها إذا عنست وبرزت للرجال يعين كربت" ا

ْوجِ ُمَفاِرقَةم   : " فَِإْن قَاَل قَائِلم ( 366-362\3الامام الشافعي يف األم ) وقال الَْمْرأَُة َذاُت الزَّ

ُجِل الَ  ا ِقيَل هَلُ ِكتَاُب تُعْ  ِللرَّ فْعِ إىَل  ِطي الَْمْرأَُة ِمْن َماِلهَا ِبغَرْيِ إْذِن َزْوهِجَ ِ َعزَّ َوَجلَّ يِف أَْمِرِه اِبدلَّ اَّللَّ

ُ َعزَّ  الَْيتَاَمى إَذا بَلَُغوا ْشَد يَُدلُّ عىََل ِخاَلِف َما ُقلْت؛ أِلَنَّ َمْن أَْخَرَج اَّللَّ لَْم  َوَجلَّ ِمْن الِْواَليَةِ  الرُّ

ُجُل َوالَْمْرأَةُ  يَُكْن أِلََحٍد أَْن ييَِلَ عَلَْيِه إالَّ  ُدُث هَلُ ِمْن َسَفٍه َوفََساٍد, َوَكَذكِلَ الرَّ أَْو َحقٌّ يَلَْزُمُه  حِبَاٍل حَيْ

ا َما لَْم يَُكْن َهَكَذا ْقت ِلُمْسمِلٍ يِف َماهِلِ فََأمَّ ُجُل َوالَْمْرأَُة َسَواءم فَِإْن فَرَّ تَْأيِتَ  بَيَْْنَُما فََعلَْيك أَنْ  فَالرَّ

َهاٍن عىََل فَْرِقك بنَْيَ الُْمْجتََمعِ فَِإْن قَاَل قَائِلم   لَيَْس ِللَْمْرأَِة أَْن تُْعِطَي ِمْن َماِلهَا َشيْئًا ) فَقَْد ُرِوَي أَْن  ِبرُبْ

ا ْعنَاُه, َولَيَْس ِبثَابِ   : ِقيلَ   .  ( ِبغَرْيِ إْذِن َزْوهِجَ  فَيَلَْزُمنَا أَْن نَُقوَل ِبِه َوالُْقْرآُن يَُدلُّ عىََل ِخاَلِفِه مُثَّ  تٍ قَْد َُسِ

نَُّة مُثَّ اأْلَثَُر مُثَّ الَْمْعُقوُل فَِإْن قَاَل فَاْذُكْر الُْقْرآنَ  ُ َعزَّ َوَجلَّ ِبَدفْعِ أَْمَواِلهِمْ  السُّ َّيِت أََمَر اَّللَّ  ُقلْنَا اآْليََة ال
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ى فِ  ْم َوَسوَّ ُجِل َوالَْمْرأَِة, َواَل ََيُوُز أَنْ إلهَْيِ َق بَيَْْنَُما ِبغَرْيِ َخرَبٍ اَلِزمٍ  هيَا بنَْيَ الرَّ  فَِإْن قَاَل أَفَتَِجُد يِف   . يَُفرَّ

ُ   ؟ الُْقْرآِن َداَلةَلً عىََل َما َوَصْفت ِسَوى َهَذا َّْقُتُموُهنَّ ِمْن قَْبِل } َعزَّ َوَجلَّ  ِقيَل نََعْم قَاَل اَّللَّ َوِإْن َطل

وُهنَّ َوقَدْ  ي ِبَيِدِه ُعْقَدُة  فََرْومُتْ لَهُنَّ فَرِيَضًة فَِنْصُف َما فََرْومُتْ إالَّ أَْن يَْعُفوَن أَوْ  أَْن تََمسُّ ِ يَْعُفَو اذلَّ

ْ  النِّاَكحِ َوأَْن تَْعُفوا أَْقَرُب  َ ِبَما تَْعَملُونَ ِللتَّْقَوى َواَل تَن َّْت َهِذِه   { بَِصريم  َسْوا الَْفْضَل بَيْنمَُكْ إنَّ اَّللَّ فََدل

ُجِل أَنْ  َ إىَل الَْمْرأَِة ِنْصَف َمهْرَِها مََكَ اَكَن عَلَْيِه أَْن يَُسملَِّ  اآْليَُة عىََل أَنَّ عىََل الرَّ َّنْيِ ِمْن  يَُسملِّ إىَل اأْلَْجنَِبي

َجاِل َما وَ  َّْت   . َجَب لَهُمْ الرِّ ََّطةم عىََل أَْن تَْعُفَو ِمْن َماِلهَا َوَدل نَُّة عىََل أَنَّ الَْمْرأََة ُمَسل ُ َعزَّ  السُّ َونََدَب اَّللَّ

َُّه أَْقَرُب  وُز ِمْن َعْفوِ  َوَجلَّ إىَل الَْعْفِو َوَذكََر أَن ُجِل ِفميَا ََيُ ى بنَْيَ الَْمْرأَِة َوالرَّ لُكِّ َواِحٍد  ِللتَّْقَوى َوَسوَّ

 لُكَُّه َواَكَن هَلُ أَْن يَْرِجَع ِبِنْصِفِه فََعَفاُه َجاَز, َوِإَذا لَمْ  ِمْْنَُما َما َوَجَب هَلُ ََيُوُز َعْفُوُه إَذا َدفََع الَْمهْرَ 

ْق  َِّساءَ  }   : َوقَاَل َعزَّ َوَجلَّ   . بَيَْْنَُما يِف َذكِلَ  يَْدفَْعُه فاََكَن لَهَا أَْن تَْأُخَذ ِنْصَفُه فََعَفْتُه َجاَز لَْم يَُفرَّ  َوآتُوا الن

ٍء ِمنُْه نَْفًسا ةَلً فَِإْن ِطنْبَ لمَُكْ َعْن يَشْ نَّ حِنْ نَّ َما فََرَض   { فَُِكُوُه َهِنيئًا َمرِيئًا َصُدقَاهِتِ فََجَعَل يِف إيتَاِِئِ

نَّ يَْدفَُعونَُه إلهَيِْ  لَهُنَّ ِمنْ  ْم َحقٌّ  نَّ َدفَْعهُْم إىَل فَرِيَضٍة عىََل أَْزَواهِجِ ْن َوَجَب هَلُ عَلهَْيِ َجاِل ِممَّ ُِهْ ِمْن الرِّ غرَْيِ

َجاِل ألَْكُ َما َطاَب ِنَساُؤُُهْ َعْنُه نَْفًسا مََكَ َحلَّ لَهُْم َما ِبَوْجٍه َوَحلَّ  َطاَب اأْلَْجنَِبيُّوَن ِمْن أَْمَواِلهِْم  ِللرِّ

ْق بنَْيَ ُحمْكِهِْم َوُحمْكِ  َعْنُه نَْفًسا َوَما َطابُوا ُهُْ  ْم َعْنُه نَْفًسا لَْم يَُفرِّ ِّنَي َوغرَْيِ  أِلَْزَواهِجِ ْم َواأْلَْجنَِبي أَْزَواهِجِ

ْم ِفميَا أَْوَجبَُه ِمنْ  , َوأََحلَّ َما ِطنْبَ َعْنُه نَْفًسا ِمْن أَْمَواِلهِنَّ  أَْزَواهِجِ َم ِمْن أَْمَوالِ  َدفْعِ ُحُقوِقهِنَّ هِنَّ َما َوَحرَّ

ِّنيَ  َم ِمْن أَْمَواِل اأْلَْجنَِبي ِ َعزَّ َوَجلَّ   . ِفميَا َذكَْرت َحرَّ اْسِتْبَداَل َزْوجٍ َماَكَن  َوِإْن أََرْدمُتْ  } َويِف قَْوِل اَّللَّ

فَِإْن ِخْفمُتْ أَْن اَل يُِقميَا  }  َوقَاَل َعزَّ َوَجلَّ   . اآليَةَ   { ا ِمنُْه َشيْئًاتَْأُخُذو  َزْوجٍ َوآتَيمُْتْ إْحَداُهنَّ ِقنَْطاًرا فاَلَ 

َما ِ فاََل ُجنَاَح عَلهَْيِ ُ إَذا اَكَن ِمْن ِقبَِل الَْمْرأَِة مََكَ   { ِفميَا افْتََدْت ِبهِ  ُحُدوَد اَّللَّ ُجِل ِمْن َماِل  فََأَحهلَّ َحلَّ ِللرَّ

ِّنيَ  ٍء ِفيهِ  اأْلَْجنَِبي َمُه إَذا اَكَن ِمْن ِقبَلِ  ِبغرَْيِ تَْوِقيِت يَشْ , َواَل أَْكََثُ َوَحرَّ , َواَل أَقَلُّ َم  ثُلُثم ُجِل مََكَ َحرَّ الرَّ

ِّنَي أَْن يَْغتَِصُبوَها قَالَ  ُ َعزَّ َوَجلَّ  أَْمَواَل اأْلَْجنَِبي لَهُنَّ  لمَُكْ ِنْصُف َما تََرَك أَْزَواُجمُكْ إْن لَْم يَُكنْ وَ  } اَّللَّ

ِ   . اآليَةَ   { َودَلم  ْوج ْق بنَْيَ الزَّ أَنَّ َدْيَن  َوالَْمْرأَِة يِف أَنَّ ِللُكِّ َواِحٍد ِمْْنَُما أَْن يُويِصَ يِف َماهِلِ َويِف  فمََلْ يَُفرِّ

 

javascript:openquran(1,237,237)
javascript:openquran(1,237,237)
javascript:openquran(1,237,237)
javascript:openquran(3,20,20)
javascript:openquran(3,20,20)
javascript:openquran(3,12,12)
javascript:openquran(3,12,12)


 تـحـفـة الـيتـيـم واللـقيــط

 

135  

 

 َهَذا َهَكَذا اَكَن لَهَا أَْن تُْعِطَي ِمْن َماِلهَا َمْن َشاَءْت ِبغَرْيِ  اهِلِ فَِإَذا اَكنَ لُكِّ َواِحٍد ِمْْنَُما اَلِزمم هَلُ يِف مَ 

ِبَس َمهَْرَها َوهَتََبُه, َواَل تََضعَ  ا َواَكَن لَهَا أَْن حَتْ َّقَهَا أَْخُذ ِنْصِف َما  إْذِن َزْوهِجَ ِمنُْه َشيْئًا َواَكَن لَهَا إَذا َطل

ْت لَهَا ُدونَُه إَذا اَكَن لَهَا الَْمهُْر اَكَن لَهَاِنْص  أَْعَطاَها الَ    : فَِإْن قَاَل قَائِلم   . َحبُْسُه َوَما أَْشهَبَهُ  ِف َما اْشرَتَ

نَُّة يِف  انَ  ] ُقلْت   ؟ َهَذا فََأْيَن السُّ َرةَ   [ أَْخرَبَ َِ ْبِن َسِعيٍد َعْن مَعْ مْحَِن أَ  َماكِلم َعْن حَيْ تُْه ِبنِْت َعْبِد الرَّ ْخرَبَ

َت اَثِبِت ْبِن قَيِْس ْبِن مِشَاٍس, َوأَنَّ  أَنَّ َحِبيَبَة ِبنَْت َسهْلٍ  )  ََّة اَكنَْت حَتْ نَْصاِري ِ  اأْلَ َصىلَّ -َرُسوَل اَّللَّ

ْبحِ  -هللُا عَلَْيِه َوَسملََّ  ِ  ِس فَقَاَل َرُسولُ فََوَجَد َحِبيَبَة ِبنَْت َسهٍْل ِعْنَد اَبِبِه يِف الْغَلَ  َخَرَج ِلَصاَلِة الصُّ اَّللَّ

ِ فَقَاَل َما َشْأنُك فَقَالَْت أاَنَ   ؟ َمْن َهِذهِ  -َصىلَّ هللُا عَلَْيِه َوَسملََّ -   ؟ َحِبيَبُة ِبنُْت َسهٍْل اَي َرُسوَل اَّللَّ

ا َجاَء اَثِبُت ْبُن قَيٍْس  فَقَالَْت الَ  ا فَلَمَّ ِ قَا أاََن, َواَل اَثِبُت ْبُن قَيٍْس ِلَزْوهِجَ َصىلَّ هللُا -َل هَلُ َرُسوُل اَّللَّ

ُ أَْن تَْذُكَر فَقَالَْت َحِبيَبةُ  َهِذِه َحِبيَبةُ  -عَلَْيِه َوَسملََّ  ِ  ِبنُْت َسهٍْل قَْد َذكََرْت َما َشاَء اَّللَّ اَي َرُسوَل اَّللَّ

 ِ  ُخْذ ِمْْنَا فََأَخَذ ِمْْنَا َوَجلََسْت يِف  -هللُا عَلَْيِه َوَسملََّ  َصىلَّ -لُكُّ َما أَْعَطايِن ِعْنِدي فَقَاَل َرُسوُل اَّللَّ

   .  ( أَْهِلهَا

اِفِعيُّ  ]  ٍ   :  [ قَاَل الشَّ اَن َماكِلم َعْن اَنِفع َا اْختَلََعْت ِمنْ  أَْخرَبَ َزْوهِجَا  َعْن َمْواَلٍة ِلَصِفيََّة ِبنِْت أيَِب ُعَبْيٍد أهَنَّ

ٍء لَهَا فمََلْ يُْنِكْر َذكِلَ  ِ ْبنُ ِبلُكِّ يَشْ    . مُعَرَ   َعْبُد اَّللَّ

اِفِعيُّ  ]  نَُّة عىََل َما َدلَّ   :  [ قَاَل الشَّ َّْت السُّ َا إَذا اْختَلََعْت ِمْن َزْوهِجَا َحلَّ  فََدل  عَلَْيِه الُْقْرآُن ِمْن أهَنَّ

وُز لَهَا يِف َماِلهَا َما ا اأْلَْخُذ ِمْْنَا, َولَْو اَكنَْت اَل ََيُ َجاِل َما َحلَّ َيَُ  ِلَزْوهِجَ وُز ِلَمْن اَل َحْجَر عَلَْيِه ِمْن الرِّ

 اخل الكمه رمحه هللا , وما أحس نه . ..." . هَلُ َخلُْعهَا

 قوهل تعاىل } فإذا دفعمت إلهيم أمواهلم فأشهدوا علهيم و كفى ابهلل حسيبا { 
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و إيناسهم الرشد مْنم  " وقوهل }فإذا دفعمت إلهيم أمواهلم { يعين بعد بلوغهم احلمل بن كثري قال

وا إلهيم فإذا دفعمت إلهيم أمواهلم } فأشهدوا علهيم { و هذا أمر من هللا تعاىل لألولياء  حفينئذ سلمى

أن يشهدوا عىل األيتام إذا بلغوا احلمل و سلموا إلهيم أمواهلم لئال يقع من بعضهم حجود و إناكر ملا 

و كفى ابهلل حماس با و شاهدا و مراقبا عىل قبضه و تسلمه مث قال }وكفى ابهلل حسيبا { أي 

األولياء يف حال نظرُه لأليتام و حال تسلميهم ألمواهلم هل يه اكمةل موفرذة أو منقوصة مبخوسة 

 مروج حساهبا مدلس أمورها ؟ هللا عالم بذك لكه .ا.هـ.

 

 واختلف أهل العمل هل هذا اإلشهاد واجب أم مس تحب ؟ 

 ,قوالن

اهر أن املراد إذا أنفقمت شيئا عىل املوىل عليه فأشهدوا , حىت لو وقع قال القرطيب " و الظ

خالف أمكن إقامة البينة فإن لك مال قبض عىل وجه األمانة بإشهاد ال يربأ منه إال ابإلشهاد 

 عىل دفعه لقوهل تعاىل }فأشهدوا{

بغري إشهاد . وهللا فإذا دفع ملن دفع إليه بغري إشهاد فال حيتاج يف دفعها إلشهاد إن اكن قبضها 

 أعمل . ا.هـ. 

وهذا تفصيل من القرطيب رمحه هللا ولكنه قد يفتح علينا ابب شديد ,أال وهو  قلت )محمود( :

أخذ املال بدون إشهاد فال حيتاج حني دفعه إىل إشهاد مما قد يأخذه من ال أمانة هل بغري حق و 

 يألكه ابلباطل ,

اإلشهاد عىل لك وجه سواء اكن هناك إشهاد عىل أخذه أو اَياب  هو :أظهر و  فالقول األولذلا  

واثنيا ألن اختالف الضامئر يف هذا الزمان تلزم اجملمتع بذكل, ولقد ..  يف اآلية ال لظاهر األمر

وما بعدها من قانون األحوال الشخصية املرصي صفة وكيفية إدارة أموال  25حددت املواد 
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املبدأ أن يقوم الويص ابخطار احملمكة عن مرصوفاته من القرص وعدميي األهلية وقد أقرت هذا 

 مال الوايل عليه وتقدمي املستندات اليت تؤيد ذكل.

( قال : وال حيتاج إىل شهود , 191\31, وهو اختيار ش يخ اإلسالم بن تميية )والثاين: ال َيب

هل إثبات ذكل عند  أي عند دفع املال , ويسمل إلهيم أمواهلم , وذكل جائز بغري إذن احلاُك , لكن

 احلاُك و هللا أعمل .ا.هـ. بترصف

 

 وإذا تنازع الويل و اليتمي , فالقول قول من ؟

 :أمور ثالثةالويل يكون يف وأصل التنازع بني اليتمي و 

 .األول: وهو مقدار النفقة

 .الثاين: زمن النفقة

 .الثالث: تلف املال

 و اليتمي عىل مقدار نفقته , فيقول الويل أنفقت أما األول : وهو مقدار النفقة , فقد يتنازع الويل

 عليك كذا و كذا و يقول اليتمي ما أنفقت عيل إال كذا ..

 :هنا ألهل العمل قوالن

أن القول قول الويل ألنه مؤمتن و ألنه جاز هل البيع و الرشاء و املضاربة يف مال اليتمي  :األول

 فيجب قبول قوهل ههنا , وذكل مع ميينه .

من ادعى  يف احلديث " البينة عىلن الويص مدعي واليتمي منكر وأن القول قول اليتمي أل :الثاين

 .والميني عىل من أنكر "

حه ابن قدامه و غريه ) املغين  و مثة قول اثلث وسط بني القولني  و( 913\1القول األول رجى

إن اكن عىل العكس مل  وهو إذا اكن الويل معروفا ابلورع و التقوى و الصدق , فالقول قوهل , و
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يقبل قوهل , مع أننا ال نقبل قوهل إال بميني .) الرشح املمتع عىل زاد املس تقنع البن العثميني 

4\211. ) 

أن القايض هل أن يقدر لك حاةل بقدرها , فقد تظهر قرائن تبني أن القول قول الويل أو .. واحلق

لحاُك فإن أصاب هل أجران و إن أخطأ فهل أمر اجهتادي ل يض أن حيمك هبا , فهذاالعكس , فللقا

مفا يقدم القضااي هذا النوع من خاصة أن هذا الزمن حيتاج إىل متحيص و تدقيق يف أجر واحد , 

 ,يف اثبات أو نفي النفقةدورا  ام, إىل جانب الشهود س يكون هلستندات وواثئق" ملالم " من

زم الويل بتقدمي مستندات ما أنفق عىل وقد ذكران أن قانون األحوال الشخصية املرصي ملال, يل

لكن يبقى أن تتأكد احملمكة أن هذه املستندات سلمية وغري مزورة و أنه مل حيدث الوايل عليه, 

بيعا صوراي ملال, للتحايل ألخذ مال اليتمي, وذكل ابلسؤال والتحري عن معليات البيع والرشاء 

  , وهللا تعاىل أعمل .واملوفق من وفقه هللامن أموال اليتمي من حني آلخر, 

 ,ابلنس بة للخالف الثاين و الثالث وكذا احلال

أما زمن النفقة , كأن  يقول الويل " أنفقت عليك ثالث س نني " ويقول اليتمي " ما أنفقت عيل 

( " فالقول قول الغالم . ذكره القايض 913\1إال منذ س نتني منذ وفاة أيب " , فقال يف املغين ) 

ياة وادله , واختالفهام يف أمر ليس الويص أمينا فيه , فاكن القول قول من , ألن األصل ح 

 يوافق قوهل األصل " ا.هـ.

والزام القانون األقارب ابالغ النيابة العامة خالل وهذا أيضا اآلن , قد تيرس بشهادات الوفاة 

 و ال ريب . , كام قلنا يف األول , فللقايض أن حيمك هباثالثة أايم من وقوع الوفاة للويل

 وكذا احلال أيضا ابلنس بة للخالف الثالث , وهو ادعاء الويل تلف املال وغري ذكل .

 

 هل يرفض من عرض عليه والية اليتمي ؟
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أن رسول هللا  -ريض هللا عنه  –حديث أيب ذرى  يف هذا,( 1326اإلمام مسمل ) أخرج قد

. و إينى أحب كل ما أحب لنفيس . ال  صىل هللا عليه وسمل قال " اي أاب ذرى ! إينى أراك وعيفا

ىنيى مال يتمي " .  تأمرنى عىل اثنني . و ال تول

( " هذا احلديث أصل عظمي يف اجتناب الوالايت , ال س امي ملن 450\6قال اإلمام النووي )

اكن فيه وعف عن القيام بوظائف تكل الوالية ... إىل أن قال : وأما من اكن أهال للوالية , 

, فهل فضل عظمي , تظاهرت به األحاديث الصحيحة كحديث "س بعة يظلهم هللا " و وعدل فهيا 

, ومع حديث " إن املقسطني عىل منابر من نور " و غري ذكل , وإجامع املسلمني منعقد عليه  

هذا فلكَثة اخلطر فهيا حذر النيب صىل هللا عليه وسمل مْنا , وكذا حذر العلامء و امتنع مْنا 

 ف , وصربوا عىل األذى حني امتنعوا " ا.هـ . ملخصا .خالئق من السل

هل أن يرفض إن اكن فيه وعف عىل الوالية و خوف عدم القيام حبقها , فهيي أمانة و يه   .. اذا

 يوم القيامة خزي و ندامة .

وألن للوالية رشطني أساس يني , األول : العمل حبقائقها .. والثاين : القدرة عىل حتصيل مصاحلها و 

( وقد نبه عىل هذين الرشطني يوسف عليه السالم فقال 52\3ء مفاسدها )عون املعبود در 

 }إين حفيظ علمي{ .

 

 قوهل تعاىل } وإن خفمت أال تقسطوا يف اليتاىم {

أخرج اإلمام البخاري يف حصيحه عن عروة بن الزبري , أنه سأل عائشة عن قوهل تعاىل } و إن 

قالت اي ابن أخيت : هذه اليتمية تكون يف جحر ولهيا ترشكه يف خفمت أال تقسطوا يف اليتاىم {  ف

ماهل , ويعجبه مالها , و جاملها , فرييد ولهيا أن يَتوهجا بغري أن يقسط يف صداقها فيعطهيا ملل 

ما يعطهيا غريه , فْنوا أن ينكحوهن إال أن يقسطوا لهن , ويبلغوا لهن أعىل سنهتن يف الصداق 
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و إن الناس ا طاب هلم من النساء سواهنى , قال عروة : قالت عائشة : , فأمروا أن ينكحوا م

اس تفتوا رسول هللا صىل هللا عليه و سمل فأنزل هللا } و يس تفتونك يف النساء { قالت عائشة : 

وقول هللا تعاىل يف آية أخرى : } وترغبوا أن تنكحوهن { رغبة أحدُك عن يتميته حني تكون 

الت : فْنوا أن ينكحوا , عن من رغبوا يف ماهل و جامهل يف يتاىم النساء إال قليةل املال و امجلال ق

 ابلقسط , من أجل رغبهتن عْنن ى , إذا كنى قليالت املال و امجلال .

 

وهذا كام يف قوهل تعاىل } و يس تفتونك يف النساء قل هللا يفتيمك فهين و ما يتىل عليمك يف الكتاب 

ؤتوهننى ما كتب لهن ى و ترغبوا أن تنكحوهنى و املس تضعفني من يف يتاىم النساء الاليت ال ت

 127الودلان و أن تقوموا لليتاىم ابلقسط , وما تفعلوا من خري فإن هللا اكن به علامي { النساء 

ُتري يف الناكح إذا اكنت دون  تزوج ؟ وهل اليتمية هلس ئل ش يخ الاسالم بن تميية عن  و

 (33:35\32)اجملموع  البلوغ أو ال ؟

قوالن , األول : وهو قول أيب حنيفة و أمحد يف احدى الروايتني : أهنا تزوج بدون إذهنا , و لها 

 اخليار إذا بلغت .

الثاين : و هو املشهور يف مذهب أمحد و غريه : أهنا ال تزوج إال بإذهنا , و ال خيار لها إذا 

و هريرة قال : قال رسول هللا بلغت . وهذا هو الصحيح اذلي دلت عليه الس نة , كام روى أب

صىل هللا عليه وسمل " تس تأذن اليتمية يف نفسها , فإن سكتت فهو إذهنا , وإن أبت فال جواز 

رواه أهل السنن و رواه أمحد .. فهذه الس نة نص يف القول الثالث اذلي  ث" و هو حدي علهيا

تبلغ فال تصري يتمية . والكتاب  : إهنا ال تزوج حىتهو أعدل األقوال أهنا تزوج , خالفا ملن قال 

و الس نة رصحي يف دخول اليتمية قبل البلوغ يف ذكل , إذ البالغة اليت لها أمر يف مالها َيوز لها 
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أن ترىض بدون صداق املثل , وألن ذكل مدلول اللفظ و حقيقته , وألن ما بعد البلوغ و إن 

 ُسي يتامي جمازا فغايته أن يكون داخال يف العموم .

و هللا ما أن يكون املراد ابليتمية البالغة دون اليت مل تبلغ فهذه ال يسوغ محل اللفظ عليه حبال و إ

 أعمل . ا.هـ. ملخصا .

 (.355, 354\3وانظر جامع أحاكم النساء البن العدوي )

( عن يتمية حرض من يرغب يف تزوَيها و لها أمالك , فهل َيوز للويص أن 191\31وس ئل )

 شيئا , ويرصف مثنه يف هجاز و مقاش لها و حيل يصلح ملثلها أم ال ؟يبيع من عقارها 

 فأجاب :

 ا.هـ.نعم للويل أن يبيع من عقارها ما َيهزها به , وَيهزها اجلهاز املعروف , واحليل املعروف .

 ثـالـــم اللـــسـ الق 

وأحكــــام  يف تـعـريـف اللقيــــط و الفــــرق بني اليـتـيـم و اللـقيـــط

 للقـيـــط ا

 

قال يف املغين )كتاب اللقيط( : وهو الطفل املنبوذ . و اللقيط مبعىن امللقوط , فعيل مبعىن مفعول 

و التقاطه واجب لقول هللا تعاىل }وتعاونوا عىل الرب و  , كقوهلم : قتيل و جرحي و طرحي .

ائه من الغرق . التقوى{ . و ألن فيه إحياء نفسه , فاكن واجبا , كإطعامه إذا اوطر و إجن

 .ا.هـووجوبه عىل الكفاية , إذا قام به واحد سقط عن الباقني ٍ.
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أما الفرق بني اليتمي و اللقيط فواحض , فاليتمي معروف األهل و يف الغالب يكون ذا مال , أما 

يف الطرق و هو ما يش به اآلن ما يعرف بأطفال  فال يكون هل أهل ألنه يوجد منبوذاللقيط , 

, أو يكون من فقد أبواه يف حادث ملال أو يف جح أو يف الغالب ال يكون معه مال الشوارع و 

 غري ذكل .

 أو من يليه . يهة للرعاية من اليتمي لفقدانه أبو واللقيط هو أشد حاج

/  22يف  21145هذا و قد صدرت فتوى من  اللجنة ادلامئة للبحوث العلمية واإلفتاء برمق 

فقرة مْنا ما ييل : ) من أبوب اإلحسان يف رشيعة اإلسالم هـ , وجاء يف أول 1420/  10

حضانة اللقيط اجملهول النسب , واإلحسان إليه يف كفالته وتربيته تربية إسالمية صاحلة , وتعلميه 

فرائض ادلين و آداب الرشع وأحاكمه , ويف هذا أجر عظمي وثواب جزيل , ويدخل يف األجر 

: )) أان واكفل اليتمي يف اجلنة هكذا صىل هللا عليه وسملقول النيب املرتتب عىل كفاةل اليتمي لعموم 

 .انهتيى., وأشار ابلس بابة والوسطى وفرج بيْنام شيئاً ((

 

 فـصــــــل

 أحكــــام اللقـــيطمجةل من يف بيـــان 

 

 ,ة أيضاَيب أن تكون أكَث رمحيي اكلكفاةل الرتبوية لليتمي بل و , فه أما كفاةل اللقيط الرتبوية

احلمك بل أشد, , فهو اكليتمي يف أي أصل هل وال فرع ليعتين به دال يوجإذ هذا اللقيط 

 .وهللا تعاىل أعمل
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  :واللقيط حر وكفالته فرض عني عىل أول من َيده

, و كفالته فرض عني عىل أول من وحىك ابن املنذر اإلجامع يف ذكل وهو قول عامة أهل العمل

( " ألنه لو قلنا 533\4الش يخ بن العثميني فقال كام يف )الزاد َيده , وهذا هو اختيار فضيةل 

, فيضيع الطفل بيْنم ال س امي إذا بعدم عىل األول جلاء و اعتذر , مث اعتذر الثاين و الثالث أيضا 

اكن يف أايم احلر و الضيف أو أايم الش تاء و الربد يف البالد الباردة , فعىل هذا َيب عىل أول 

 إال إذا رأى خشصا آخر يقول : دعه يل , فهنا نقول حصلت الكفاية " ا.هـ.  من َيده أن يأخذه

 

 

وما وجد معه من مال فهو هل و ينفق عليه منه أو ينفق عليه من وجده , أو ينفق عليه 

 من بيت مال املسلمني )احلكومة(:

نفق عليه , فهو هل و ي خالفه مفا وجد مع اللقيط من مال , أي مال , كأن يكون مربوطا به أو

 منه .

وإن مل يوجد معه يشء وجب عىل من التقطه أن ينفق عليه لقوهل تعاىل } وتعاونوا عىل الرب و 

 التقوى { و قوهل } ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس مجيعا { , وهنا اختلف أهل العمل يف مسائل :

  ؟ُكابإذن احلاُك أم ال يشرتط إذن احلاألوىل : هل ينفق عليه 

واحلق أنه إذا وجد الطفل اللقيط , ومل يوجد معه مال خاصة , وجب أن ينفق  , عىل قولني

عليه و ال ينتظر إذن احلاُك هنا , مث بعد ذكل َيب عىل من وجد اللقيط أن خيرب السلطات به 

ألن السلطة قد توفر للقيط من هو أوفر خربة و أكَث صيانة , هذا من انحية و من انحية أخرى 

 هذا الطفل مهال .ال تضيع حقوق 
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وهذا اللقيط ينفق عليه من بيت املال , احلكومة , اليت توفر هلم اآلن ما يعرف بدور الرعاية و 

 ال شك .ودور األيتام , وهذا ال زم 

وألزم قانون الطفل املرصي
117

, امللتقط بتسلميه للرشطة أو ألقرب فرع من فروع دور الرعاية 

اك تعديل يف هذه املادة لتتيح الفرصة للملتقط )لو أراد( أن ووددت أن يكون هناملعمتدة لدلوةل, 

وحترايهتا عن امللتقط ليس توثق من أمانته  يكفل الطفل وتقوم ادلوةل ابستيفاء مستنداهتا يف ذكل

وقدرته عىل رعاية الطفل والتثبت أنه لن يرضه أو يس تغهل كام س يأيت معنا ادلليل عىل ذكل من 

كون مبثابة تفعيل دلور اجملمتع يف رعاية بعضه البعض وُتفيف العبء , فيفعل معر ريض هللا عنه

 عىل ادلوةل ودور الرعاية أيضا.

 

 يف معامةل اللقيط : - أصل –أثر معر ريض هللا عنه 

 ماكلكام أخرج حصى عن معر ريض هللا عنه 
113

عن ابن شهاب عن  (1397يف موطئه ) 

ر ريض هللا عنه فذكره عريفي لعمر ريض هللا قال : أخذت منبوذا عىل عهد معس نني أيب مجيةل 

, فلام رآين قال : عىس الغوير أبؤسا , فقال العريفي : عنه فأرسل إيل و دعاين و العريف عنده 

إنه ال يهتم , فقال معر : ما محكل عىل ما صنعت ؟ قلت : وجدت نفسا مبضيعة فأحببت أن 

ا رواعه , ويف رواية والؤه كل ونفقته من يأجرين هللا فيه , فقال : هو حر ووالؤه كل و علين

  .بيت املال 

                                                 
117
 23المادة  
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وهذا األثر أصل يف معامةل اللقيط وهو مروي عن معر بن اخلطاب ريض هللا عنه , اثين 

اخللفاء الراشدين اذلي قال النيب صىل هللا عليه وسمل فهيم " عليمك بسنيت و س نة اخللفاء 

 ."الراشدين املهديني من بعدي

 : وفيه فوائد مجة

 أن اللقيط حر ليس بعبد و ال مس تعبد و ال يباع أو يشرتى . :أوال

 والؤه ملن حضنه و يرثه احلاون لو مات اللقيط و عنده مال عىل الراحج كام س يأيت . :اثنيا

ال َيوز أن يأخذ اللقيط فاسق و ال مهتم و ال اكفر لقول معر " عىس الغوير بؤسا " أي  :اثلثا

أَت برش , فأجابه العريفي : إنه ال يهتم " , فدل عىل أن األمني هو  عىس أن يكون هذا الرجل

 من هل حضانة اللقيط .

ولويل األمر أن يس توثق من أمانة احلاون هذا , لسؤال معر لس نني ما محكل عىل ما  :رابعا

 فعلت و اقرار معر احلضانة هل .

 .أن اإلنفاق عليه يكون من بيت مال املسلمني )احلكومة(  :خامسا

 وس يأيت مزيد لهذه الفوائد ان شاء هللا.

 

 :مال  قيطإذا مل يكن لل  ونفقة اللقيط غري واجبة عىل امللتقط 

قال يف املغين ) قال بن املنذر : أمجع لك من حنفظ عنه من أهل العمل عىل أن نفقة اللقيط غري 

لقرابة و الزوجية واجبة عىل امللتقط كوجوب نفقة الودل , وذكل ألن أس باب وجوب النفقة من ا

و املكل و الوالء منتفية , والالتقاط إمنا هو ُتليص هل من الهالك , وتربع حبفظه فال يوجب 

ذكل نفقة كام لو اكن فعهل بغري اللقيط , فإذا عرف هذا و اكن نسمة َيب تعهدها ابلرتبية و 

ه : هو حر كل اإلنفاق انرصف هذا الواجب إىل بيت مال املسلمني , لقول معر ريض هللا عن
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والؤه و علينا نفقته , وذكل ألنه اكلفقري اذلي ال كسب هل فإن نفقته واجبة هل يف بيت مال 

املسلمني , وذكل ألن بيت املال وارثه , وماهل مرصوف إليه فتكون نفقته عليه كقرابته و موالاته 

 (ا.هـ..

ء اللقط جفزاُه هللا خريا وما يفعهل اآلن من أهل الفضل من بناء مؤسسات لهؤال ,قلت )محمود(

كام تفعل ملال وزارة الش ئون الاجامتعية مبرص  عىل ذكل , وإن اكن هو من دور احلكومة أوىل

. و لكن تبقى مسأةل , إال أهنم هلم األجر و ال ريب وغريها من الهيئات يف ادلول اإلسالمية

و سمل حىت يمكل و يثبت  الرتبية عىل كتاب هللا و عىل س نة رسول هللا صىل هللا عليه و آهل

األجر إن شاء هللا , فنحن نرى كثريا من هؤالء األطفال هيربون من املؤسسات هذه أو 

 , والأهنم حمطمون نفس يا عىل طول اخلط أو ,يتخرجوا مْنا حيملون العداوة يف قلوهبم للمجمتع

 .هللا املس تعانومن هؤالء إال من رمح ريب  واينج

 

 فاسق فال حضانة هلام للقيط : إذا وجد اللقيط اكفر أو

 ألن معر أقر حضانة س نني ملا عمل أنه رجل صاحل و أمني .

أما الفاسق : فألن املقصود ابحلضانة يف لك أحوالها هو حفظ احملضون والقيام مبصاحله , فإذا 

 (.540\4متع رشح امل الواجد ليس أمينا فال حضانة هل )ال  عرفنا أن

" وليس للاكفر التقاط مسمل , ألنه ال والية لاكفر عىل  (1377)أما الاكفر : فقال يف املغين

مسمل و ألنه ال يؤمن أن يفتنه و يعلمه الكفر , بل الظاهر أن يربيه عىل دينه , وينشأ عىل ذكل 

كودله . فإن التقطه مل يقرى يف يده . و إن اكن الطفل حمكوما بكفره , فهل التقاطه , ألن اذلين 

 ء بعض . كفروا بعضهم أوليا
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 إذا التقط اللقيط مسلامن فألهيام تكون حضانته :

 :يف امجلةل حاالت أربع الاشرتاك يف الالتقاط هل

أن يكون ممن يقرى يف يديه , اكملسمل العدل احلر , و اآلخر ممن ال يقر يف يديه اكلاكفر  :األوىل

و تكون مشاركة هؤالء هل  - يف يديه إذا اكن اللقيط مسلام , والفاسق , فإنه يسملى إىل من يقر

 .كعدهما

 .نه يزنع مْنام و يردى إىل غريهامأن يكوان مجيعا ممن ال يقرى يف يده واحد مْنام , فإ :الثانية

دهام أحظ للقيط من اآلخر حيف  يده لو انفرد إال أن أ أن يكون لك واحد مْنام ممن يقرى  :الثالثة

 فاملوْس أحق ألن ذكل أحظ للطفل . , ملل أن يكون أحدهام موْسا و اآلخر معرسا ,

واء فيه , فإن ريض أحدهام لمني عدلني حرين مقميني , فهام سأن يتساواي يف كوهنام مس :ةالرابع

بإسقاط حقىه و تسلميه إىل صاحبه جاز , ألن احلق هل , فال مينع من اإليثار به . و إن تشاحا 

 هيتقاُسونلقون أقالهمم أهيم يكفل مرمي { . وال أقرع بيْنام لقول هللا تعاىل } وما كنت دلهيم إذ ي

هذا يوما و هذا يوما , ألنه مرض ابلطفل , و ال يؤخذ دون قرعة لتساوي حقهام فيه ,
119

 . 

و املرأة و الرجل سواء يف هذا , وال ترحجى املرأة ههنا , كام ترحجى يف حضانة  :يف املغينقال 

حت مثى لشفقهتا و األب حيضنه عىل ودلها , و تولهيا حلضانته بنفسها ,  ودلها عىل أبيه , ألهنا رجى

بأجنبية , فاكنت أمذه أحظ هل و أرفق به , أما ها هنا فإهنا أجنبية من اللقيط , والرجل حيضنه 

 بأجنبية فاس تواي . ا.هـ.

 

 :يح أغلب ساكنه من غري املسلمني إذا وجد مسمل اللقيط يف
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فإن  -وحمك ادلار لإلسالم  اكنه من غري املسلمنيماكن أغلب سإذا وجد الاكفر اللقيط يف 

 إذا وجده مسمل واكفر إىل من يردى ؟ وأالتقطه أحد مْنم فهل تكون هل حضانة, 

 قوالن ألهل العمل :

قاهل الشافعية , هام سواء ألن للاكفر والية عىل الاكفر , ويقرى يف يده إذا انفرد ابلتقاطه ,  :األول

 فساوى املسمل يف ذكل .

( " ولنا أن دفعه للمسمل أحظ هل , ألنه يصري 1373أن املسمل أحق به , قال يف املغين ) :لثاينا

مسلام , فيسعد يف ادلنيا و اآلخرة , وينجو من النار و يتخلص من اجلزية و الصغار , والرتجيح 

ون املوْس هبذا أوىل من الرتجيح ابليسار , اذلي إمنا يتعلق به توسعة عليه يف اإلنفاق , وقد يك

فاكن املسمل فقريا و الاكفر موْسا , فاملسمل ِخيال فال حتصل التوسعة . فإن تعارض الرتجيحان 

 أوىل , ألن النافع احلاصل هل بإسالمه أعظم من النفع احلاصل بيساره مع كفره ." ا.هـ.

أَنَّ أاََب ُهَرْيَرةَ وهذا القول هو القول الراحج السديد و ال ريب , ففي احلديث 
120

ُ َعْنُه,   َريِضَ اَّللَّ

 ِ َداِنِه صىلى هللا عليه وسملى قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّ : " َما ِمْن َمْولُوٍد ِإالَّ يُودَلُ عىََل الِْفْطَرِة, فََأبََواُه هُيَوِّ

سُّ  َعاَء, َهْل حُتِ ميًَة مَجْ ميَُة هَبِ َساِنِه مََكَ تُنْتَُج الهَْبِ اِنِه أَْو يَُمجِّ َ وَن ِفهيَا ِمْن َجْدعَاَء ", مُثَّ يَُقوُل أَبُو َويُنرَصِّ

ُ َعْنُه: يُن الْقمَيُِّ  }ُهَرْيَرَة َريِضَ اَّللَّ ِ َذكِلَ ادلِّ َّيِت فََطَر النَّاَس عَلهَْيَا ال تَْبِديَل ِلَخلِْق اَّللَّ ِ ال  {ِفْطَرَة اَّللَّ

ِ  (2367عند مسمل ) يف حديث عياض بن حامرو قَاَل َذاَت   هللا عليه وسملى صىلى أَنى َرُسوَل اَّللَّ

ََّميِن يَْوِمي َهَذا, لُكُّ  ا عَل لمُْتْ ِممَّ َِّممُكْ َما هَجِ لُْتُه يَْوٍم يِف ُخْطَبِتِه: " أاََل ِإنَّ َريبِّ أََمَريِن أَْن ُأعَل  َماٍل حَنَ

ُْم أَتهَْتُ  , َوِإينِّ َخلَْقُت ِعَباِدي ُحنََفاَء لُكَّهُْم َوِإهنَّ َمْت َعْبًدا َحاَللم ْم َوَحرَّ َياِطنُي, فَاْجتَالهَْتُْم َعْن ِديِْنِ ُم الشَّ

ْم َما أَْحلَلُْت لَهُْم, َوأََمَرهْتُْم أَْن يرُْشُِكوا يِب َما لَْم ُأْنِزْل ِبِه ُسلَْطاانً   .. احلديث" عَلهَْيِ

                                                 
123
 2254، مسلم 1354البخاري  

 



 تـحـفـة الـيتـيـم واللـقيــط

 

119  

 

ت و قال تعاىل } و إذ أخذ ربك من بين آدم من ظهورُه ذريهتم و أشهدُه عىل أنفسهم ألس

 (.172بربمك  قالوا بىل شهدان أن تقولوا يوم القيامة إان كنا عن هذا غافلني { )األعراف :

ويه ومن فلك هذه أدةل عىل أن املولود إمنا يودل عىل فطرة التوحيد, مث يسمل أو يكفر عىل دين أب

 لقرائن أنإال إذا تبني اب ,للقيط يف ذكل, فيحمك هل ابإلسالم يربيه, فلزم أن يؤخذ ِخري األمور

 أابه من غري املسلمني, أو يدعي أحدُه أنه ابنه أو أمه, فهنا هل يلحق الطفل به أو ال؟

 ه, وهللا تعاىل أعمل, كام س يأيت.الظاهر أنه يلحق ب

 و إذا أقرى رجل أو امرأة ذات زوج أو اكفر أن هذا اللقيط ودله أحلق به :

أنه هل فإننا نلحقه به دون بينة , ذات زوج  ( إن أقرى رجل و امرأة 542\4قال يف رشح الزاد )

ألن الرشع يتشوف إىل احلاق األنساب , فلو عمل رجل ابللقيط جفاء إىل القايض أو األمري أو 

احملافظ و قال : هذا ودلي فيلحق به , إال إذا علمنا كذب ادلعوة ملل أن يأيت و هل عرشون 

 هذا مس تحيل . س نة و اللقيط هل اثنتا عرشة س نة , فال ميكن ألن

إذا البد من إوافة قيد , وهو : أن ميكن حصة ادلعوى , فإن مل ميكن حصة ادلعوى فإنه ال يقبل 

ج أحلق ابملرأة و مل يلحق عت امرأة ذات زوج أنه ودلها فإنه يقبل فلو أنكر الزوفلو ادى  .

أو أهنا ووعته  , الحامتل أن يكون هذا الودل أاتها قبل أن تَتوج ) من الرجل هذا ( ,ابلزوج

 بش هبة أو بزان و زوهجا ال يريد أن يس تلحقه .

فإن مل تكن ذات زوج فإنه يلحق هبا أيضا من ابب أوىل , ألنه إذا اكنت ذات زوج تقبل 

دعواها أنه ودلها مفن مل يكن لها زوج من ابب أوىل . اللهم إال إذا كذهبا الواقع كأن تكون بكرا و 

. فنقول : نلحقه به لكن ال منكنه من حضانتهو إذا اكن املقرى اكفرا بل .تقول هذا الودل يل , فال يق 

 إذا ما الفائدة بإحلاقه ؟ وم بإسالمه و ال حضانة كل عليه,الودل ودلك لكن الودل حمك
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اجلواب : النسب , ألن هذا الاكفر رمبا يسمل يف يوم من األايم فريد اللقيط إليه و يتواراثن , 

 .غ يف إحلاق النسب .ا.هـ. بترصفلوالشارع هل تشوف اب

 

 

 

 

عى هذا اللقيط اثنان , مسلامن أو مسمل و اكفر أو اكفران :  و إن ادى

عاه مسلامن أو اكفران ) إن اكن يف بدل كفر أو غالب أهلها من الكفار (  , يلحق بأقواهام  وإن ادى

الرتمذي عن عبد هللا بينة , ألن النيب صىل هللا عليه وسمل يقول كام يف احلديث اذلي أخرجه 

عى عليه " )الصحيحة  عي , والميني عىل املدى بن معرو ريض هللا عْنام  " البينة عىل املدى

2397.) 

 ففي ذكل الكم :وإن مل يتبني ذكل , 

( ملال DNA) لفصائل ادلم أو حتليل احلامض النوويهل للقايض أن يطلب حتليال  -األول:

 إلثبات النسب؟

وقد أقر ذكل جملس الفقه  تعترب أقوى من القيافة دليال وهللا أعمل, ويه –نعم واجلواب أن 

 هـ قال ما نصه : 26/10/1422اإلساليم يف قراراته, يف ادلورة املنعقدة يف 

 : خامسا : َيوز الاعامتد عىل البصمة الوراثية يف جمال اثبات النسب يف احلاالت اآلتية

ف صور التنازع اليت ذكرها الفقهاء سواءا اكن حاالت التنازع عىل جمهول النسب مبختل –أ 

التنازع عىل جمهول النسب بسبب انتفاء الادةل او تساوهيا , ام اكن بسب الاشرتاك يف وطء 
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 . الش هبة وحنوه

حاالت الاشتباه يف املواليد يف املستشفيات ومراكز رعاية الاطفال وحنوها وكذا الاشتباه  –ب 

 . يف اطفال الاانبيب

ت وياع الاطفال واختالطهم , بسبب احلوادث او الكوارث او احلروب وتعذر حاال -جـ 

معرفة اهلهم , او وجود جلث مل ميكن التعرف عىل هويهتا , او بقصد التحقق من هوايت اْسى 

 انهتيى.. احلروب واملفقودين

 

وأشهر , وهو قوم يعرفون األنساب ابلش به ,  إن توفرت نعروه عىل القافة ميكن أن -الثاين :

 بنو مدجل . هؤالء من العرب ُه

 والقافة لها اس تدالالهتا من الكتاب و الس نة ,

أما من الكتاب فكقوهل تعاىل يف قصة موىس و اخلرض يف سورة الكهف } فارتدا عىل آاثرهام 

 قصصا { قال بن كثري " يقصان آاثر مش هيام ويقفوان أثرهام"

وأما من الس نة فكام يف املتفق عليه
121

النيب صىل هللا عليه وسمل ملا دخل عىل عائشة , أن  

؟ دخل عىل ذات يوم من السوق تربق أسارير وهجه فسألته فقال " أمل ترى إىل جمزز املدجلي 

أسامة بن زيد و زيد بن حارثة و هام قد تغطيا يف ردائه قد بدت أقداهمام فقال : إن هذه األقدام 

 بعضها من بعض " .

م زيد بن حارثة يف أسامة ألن أسامة أسود و زيد أبيض و هذا طعن وذكل ألن قريشا اكنت تهت

يف أسامة و هو موىل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل و ليس هذا ابألمر الهني عليه صلوات 

 هللا و سالمه عليه .
                                                 

121121
 2255، مسلم 3555البخاري  
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والقافة هذه عمل عظمي , يعرفه من جربه و قرأ عنه و ال ياكد خيطيء صاحبه , ويكون إما ابلوجه 

 قدم كام هو مقرر يف مووعه .أو ابل

ها , ذلا يه من  املهم أن النيب صىل هللا عليه و سمل أخذ بشهادة القاف هذا , جمزز , و أقرى

 ( .1331\2الوسائل الرشعية عندان أهل اإلسالم .انظر فصل القافة يف املغين )

رية و اإلسالم ثبتا هل " و إن أحلقته القافة باكفر أو رقيق مل حيمك بكفره أو رقه ألن احل وقال فيه

, فال يزل ذكل مبجرد الش به و الظنى , كام مل يزل ذكل مبجرد ادلعوى من املنفرد . بظاهر ادلار 

 وإمنا قبلنا قول القائل يف النسب للحاجة إىل اثباته . ا.هـ.

 :.. وإذا جىن جناية أو جين عليهمرياث اللقيط وديته 

 نه إذا مات و ترك ماال , ففيه قوالن :أما مرياث اللقيط : ففيه قوالن , أي أ

أن املال لبيت املال ألن أس باب املرياث ثالثة و يه الناكح و النسب و الوالء , وهذل  :األول

وهو قول امجلهورليس هل سبب , ال ناكح و ال نسب و ال والء فيكون مرياثه لبيت املال 
122

 

مك من عرف نس به و انقرض أههل ( " فإن حمك اللقيط يف املرياث ح1376\قال يف )املغين 

يدفع إىل بيت املال إذا مل يكن هل وارث فإن اكن هل زوجة فلها الربع و البايق لبيت املال و إن 

اكنت امرأة لها زوج فهل النصف و البايق لبيت املال , و إن اكنت هل بنت أو ذو رمح كبنت بنت 

 "ا.هـ..ملال. و هللا أعمل أخذت مجيع املال ألن الردى و ذا الرمح مقدم عىل بيت ا

قول امجلهور اىل ترجيح " ه البخاري رمحهم هللا مجيعايشري  اىل ما ذهب الي قال احلافظ بن جحر

لَّلي التقطه واحتج  أن اللقيط حر ووالؤه يف بيت املال, وإىل ما جاء عن النخعي أن والءه

وتقدم هذا   " فقته وكل والؤه ن  اذهب فهو حر وعلينا  " بقول معر أليب مجيةل يف اذلي التقطه 

                                                 
122
 (55\12فتح الباري ) 
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وصهل, وأجبت عنه بأن معىن قول معر  األثر معلقا بامتمه يف أوائل الشهادات وذكرت هناك من

والقيام بأمره فهيي والية اإلسالم ال والية العتق,  أي أنت اذلي تتوىل تربيته  " كل والؤه   " 

فاقتىض أن من مل يعتق ال والء هل   " عتق إمنا الوالء ملن أ  "  واحلجة ذلكل رصحي احلديث املرفوع

س بق مكل واللقيط من دار اإلسالم ال ميلكه امللتقط ألن األصل يف الناس  ألن العتق يس تدعي

 خيلو املنبوذ أن يكون ابن حرة فال يسرتق أو ابن أمة قوم مفرياثه هلم فإذا هجل ووع احلرية إذ ال

 اء عن عيل أن اللقيط موىل من شاء وبه قاليف بيت املال وال رق عليه لَّلي التقطه, وج

احلنفية إىل أن يعقل عنه فال ينتقل بعد ذكل معن عقل عنه"
123

 

, وهذا القول روي عن معر بن اخلطاب و ابراهمي النخعي و احلسن قط الى أن مرياثه ل :الثاين

البرصي
124

وقول رشحي و احساق   
125

ده , وهذا هو القول الراحج , أن مرياث اللقيط ملن وج 

و هو اختيار ش يخ اإلسالم بن تميية و من املعارصين الش يخ بن العثميني رمحه هللا , قال يف 

علوم أن هذا أوىل من أن جنعهل يف بيت املال , ألن بيت املال مكل ينتفع به م( و 541\4الزاد )

يف  و حضنه و رمبا يكون هو السببعامة املسلمني و لكن هذا ينتفع به الواجد اذلي تعب عليه 

 حتصيل املال .ا.هـ.

وأما ادلية , أي إذا قتل اللقيط : فديته إىل بيت املال عىل الراحج من أقوال أهل العمل .
126

 

 واللقيط ملهل ملل احلر فامي إذا جىن جناية توجب القصاص أو ادلية , أو اس توجب حدا .

 ذ األرش .و إن جين عليه فامي دون النفس جناية توجب األرش قبل بلوغه , فلوليه أخ
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ىقيط , استيفاء القصاص أو العفو  وإن جين عليه جناية معدا , فللقايض أن ينظر أهيام أحظ لل

و ذكل قول الشافعي و ابن املنذر و أبو حنيفة , إال أنه خيريه بني القصاص و  عىل مال .

" فالسلطان ويل من ال ويل هل " لقول النيب صىل هللا عليه و سمل املصاحلة , وذكل
127

 

 

 سفر اللقيط مع ملتقطه 

 وإذا أراد من التقط اللقيط السفر به فيفرق :

 لكن داخل ادلوةل نفسها فال بأس  أوال : إذا أراد أن يسافر به من بدل إىل بدل و

 اثنيا : إن أراد أن يسافر به خارج ادلوةل , ففيه وهجان ألهل العمل ..

 لكشف نس به .األول : أن ال يقر يف يده ألن بقاءه يف بدله أرىج 

والثاين : أنه يقر يف يده خاصة لو اكن امللتقط أمني , طاملا البدل الثاين اكألول يف الرفاهية و 

 ادلين , أما إن سافر إىل بالد كفر و خيش علية الفتنة فال .

األطفال حىت تراعي حق هؤالء واحلقيقة أن هذا  أمر دقيق حيتاج إىل أمانة و مراقبة من ادلوةل 

النسب وال َيب أن ترتك  لويمأن توفر هلم أحسن فرص املعيشة مللهم ملل األوالد معجيدا و 

نس هبم ويف توفري حياة ملل هذه األمور  لتقدير األشخاص حىت نعظم فرصة هؤالء يف معرفة 

, ولسد ابب اس تغالل األطفال وخاصة الفتيات يف اخلارج وجربُه عىل العمل دلى الغري كرمية هلم

مه هللا أو يف أش ياء  أخرى اكلعمل يف أماكن غري أخالقية واس تغالل أجساد الفتيات فامي حرى

 ورسوهل.
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 هذا اللقيط مباذا يسمى ؟ و إىل من ينسب ؟  

( " يسمى ملال عبد هللا بن عبد الكرمي بن عبد 540\4قال الش يخ بن العثميني يف رشح الزاد )

 إذا أروعته املرأة فتصري أمه من الرواعة الرؤوف , أما حمكه مع من يعوهل فإهنم أجانب منه إال

 و البنات يرصن أخواته من الرواعة . ا.هـ.

بعد الكشف عليه من , ثالثيايسمون اللقيط  , 20يف قانون الطفل املرصي, مادة  –قلت 

طبيب خمتص لتقدير س نه, وتثبت بياانته يف دفرت املواليد, مث يس تخرج هل أوراقه اخلاصة من 

يف خالل س بعة أايم عىل األكَث من اترخي القيد بدفرت مواليد الصحة, مث يس تخرج السجل املدين 

  هل شهادة ميالد عىل نفقة ادلوةل.

 

 اللقيط إذا اكن ودل زىن 

حيث أنه  ,قد يكون كذكلو  ,قد يقع لبس عىل بعض الناس حني يعمل أن هذا اللقيط ودل زىن

هللا بن معرو ريض هللا عنه " ال يدخل روي عن النيب صىل هللا عليه وسمل من حديث عبد 

اجلنة ودل زنية " , ولكن احلق أن هذا احلديث وعيف
123

, وأغلب الرواايت اليت جاءت ,  
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مخلر و املنان و العاق لوادليه , كام جاء ذكل عن عبد هللا بن معر و أيب مدمن اجاء فهيا ذكر 

ادلرداء و أيب سعيد اخلدري ريض هللا عْنم أمجعني
129

أخرجه الهيمثي يف اجملمع من ا م كلوكذ..  

حديث أيب هريرة ريض هللا عنه مرفوعا " ال يدخل ودل الزان اجلنة و ال يشء من نسهل إىل 

س بعة آابء " وقال الهيمثي ) فيه احلسني بن ادريس و هو وعيف ( .
130

 

ِبنَي َحىتَّ وهذا احلديث خمالف لألصول كقوهل تعاىل} َواَل تَِزُر َواِزَرةم ِوْزَر ُأْخَرى َومَ  ا ُكنَّا ُمَعذِّ

 {.15نَْبَعَث َرُسواًل }

ته عائشة و اس تدلت به ملا ُسعت ما يروي أيب هريرة ريض هللا عْنم أمجعني حديث  وهو ما أقرى

عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه  رشى الثالثة " قالت كام أخرج عبد الرزاق ان" ودل الز

قيل لها : هو رش الثالثة , عابت ذكل , و قالت : ما عن عائشة ريض هللا عْنا , اكنت إذا 

عليه من وزر أبويه .؟ قال هللا } َواَل تَِزُر َواِزَرةم ِوْزَر ُأْخَرى{
131

, وهذا مروي أيضا عن بن  

 معر ريض هللا عنه .

أما حديث أيب هريرة ريض هللا عنه عن النيب صىل هللا عليه وسمل " ودل الزان رش الثالثة " 

, وابلطبع هو أبو داود و أمحد و غريهام النساِئ يف الكربى و , و قد أخرجه لالكم عليهفس يأيت ا

مالحظ ومشهود أن هذا لكنه حيمل معىن مل معىن احلديث األول و ال شك و حديث ال حي
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إن معل بعمل وادليه , وهذا قد  ,و ليس ببعيد أن يؤثر هذا يف معهل بعد ,ودل من سفاح, الودل

و فيه " ودل الزان رش الثالثة  ,وعيف الكهامشة و بن عباس مرفوعا ولكن ورد يف حديث عائ 

إذا معل بعمل وادليه " والصحيح أن قوهل " إذا معل بعمل وادليه هو من الكم أحد الرواة
132

 

 .. وهو تفسري حصيح ال ريب فيه .

وقال الش يخ أمحد شاكر يف تعليقه عىل احلديث يف املس ند 
133

ل بعض قال اخلطايب : وقد قا" 

أهل العمل : معناه أنه رش الثالثة أصال و عنرصا و نس با و مودلا . وذكل ألنه خلق من ماء 

الزاين و الزانية , وهو ماء خبيث . و قد روي يف بعض احلديث : العرق دساس . فال يؤمن أن 

يؤثر ذكل اخلبث فيه , ويدب يف عروقه , فيحمهل عىل الرشى و يدعوه إىل اخلبث . وقد قال 

ِك بَِغيىاً { و قد  س بحانه يف قصة مرمي } اَي ُأْخَت َهاُروَن َما اَكَن أَبُوِك اْمَرأَ َسْوٍء َوَما اَكنَْت ُأمُّ

قضوا بفساد األصل عىل فساد الفرع . قال الش يخ أمحد شاكر : وهذا اذلي قاهل اخلطايب الكم 

, وندرته . والنادر غري ذكل جيد , واس تدالل حصيح , يؤيده الواقع املشاهد يف األغلب األكَث 

 ال ُترج احلديث عن املعىن الصحيح الواحض " ا.هـ.

قلت : وأما إذا اكن ودل الزان صاحل احلال و اسالمه حسن و غري ذكل , فليس هو رشى الثالثة 

 إن شاء هللا بل يكون خريُه و ال شك , وهللا تعاىل أعمل .

 

 تمتة يف الالكم عىل أحاديث ودل الزىن

 دث اآلن عن بعض رواايت حديث "ال يدخل اجلنة ودل زىن" ولنتح
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 رواية أيب سعيد اخلدري ريض هللا عنه: -1

 وليس فهيا ال يدخل اجلنة ودل زىن, إال من طريق :

 ِ ْعُت َرُسوَل اَّللَّ , قَاَل: َُسِ , َعْن يَزِيَد ْبِن أيَِب ِزاَيٍد, َعْن ُمَجاِهٍد, َعْن أيَِب َسِعيٍد الُْخْدِريِّ  َجرِيرم

, َوال َمنَّانم " صىلى هللا عليه وسملى  ٍر, َوال عَاقٌّ  يَُقوُل: " ال يَْدُخُل الَْجنََّة َودَلُ َزىًن, َوال ُمْدِمُن ََخْ

, ويزيد بن أيب زايد وهو ليس ابلقوي, وبعضهم ترك حديثه 1163عند أيب يعىل يف مس نده 

عند أهل الرواية كام يف  اكلنساِئ, لكن هذا شديد, وعىل أي حال هو وعيف, واحلديث

, 24436, وكذا ابن أيب شيبة يف مصنفه, 11372, 10333, 10723املس ند ألمحد 

وغريُه كثري, مل يذكروا يف رواايهتم "ودل الزان" فهيي غالبا من مناكري  4399والنساِئ يف الكربى 

 يزيد بن أيب زايد يف رواية أيب سعيد هذه, وهللا أعمل.

 

 ن معرو بن العاص ريض هللا عْنام,رواية عبد هللا ب -2

ثَنَا ُشْعَبُة, ( 5672قال اإلمام النساِئ يف اجملتِب ) ٍد, قَاَل: َحدَّ اٍر, َعْن ُمَحمَّ ُد ْبُن بَشَّ اَن ُمَحمَّ أَْخرَبَ

ِ ْبِن  ٍرو, َعِن النَّيِبِّ َعْن َمنُْصوٍر, َعْن َساِلِم ْبِن أيَِب الَْجْعِد, َعْن نُبَْيطٍ, َعْن َجااَبَن, َعْن َعْبِد اَّللَّ مَعْ

ٍر " صىلى هللا عليه وسملى  , َواَل ُمْدِمُن ََخْ , َواَل عَاقٌّ  قَاَل: " اَل يَْدُخُل الَْجنََّة َمنَّانم

رمحه  –حال رواية عبد هللا بن معرو هذه فقال  2/236حسم البخاري كام يف اترخيه الكبري 

  –هللا 

, َُسِ  , ثنا َوْهبم َع ُشْعَبَة, َعْن َمنُْصوٍر, َعْن َساِلٍم, َعْن نُبَْيطٍ, َعْن َجااَبَن, َعْن َعْبِد قَاَل يِل الُْجْعِفيُّ

ٍرو, َعِن النَّيِبِّ  ِ ْبِن مَعْ ,  صىلى هللا عليه وسملى اَّللَّ قَاَل: " ال يَْدُخُل الَْجنََّة َودَلُ ِزاًن ", َواَتبََعُه غُْنَدرم

 ُ : ن َّْوِريُّ , َوالث بَْيطم, َوقَاَل عبدان, َعْن أَِبيه, َعْن ُشْعَبة, َعْن يزيد, َعْن سامل, َعْن َولَْم يَُقْل َجرِيرم
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رو, َوال لسامل  , ومل يصح, َوال يعرف جلاابن سامع من َعْبد اَّللَّ ْبن مَعْ رو, قوهَلُ َعْبد اَّللَّ ْبن مَعْ

 .من جاابن, َوال من نبيط

وحمك بعدم حصته أيضا بسبب أن يعين أن احلديث الصحيح فيه وقفه عىل عبد هللا بن معرو 

 جاابن ال يعرف هل سامع من ابن معرو وال لسامل من جاابن.

 فقد كفينا مؤونة هذه الرواية وهلل امحلد!

بل إن ههنا نكتة وفائدة جليةل تدل عىل أمر خطر, وهو أن هذه الرواية أيضا رمبا اكنت يه يه 

 د,رواية أيب سعيد املتقدمة من رواية يزيد بن أيب زاي

 قال: 213ففي التارخي األوسط للبخاري 

ثَنَا ُشْعَبُة, َعْن َمنُْصوٍر, َعْن َساِلٍم, َعْن نُبَْيطٍ, ع , قَاَل: َحدَّ ثَنَا َوْهبم , قَاَل: َحدَّ ثيَِن الُْجْعِفيُّ ن َحدَّ

ٍرو, َرفََعُه: " اَل يَْدُخُل الَْجنََّة َودَلُ ِزىَن  ِ ْبِن مَعْ   ".َجااَبَن, َعْن َعْبِد اَّللَّ

, َعْن َمنُْصوٍر: نُبَْيطم,  َّْوِريُّ , َوالث , َعْن ُشْعَبَة, َولَْم يَُقْل َجرِيرم  َواَتبََعُه غُْنَدرم

 ِ ثَنَا َعْبَداُن, َعْن أَِبيِه, َعْن ُشْعَبَة, َعْن يَزِيَد, َعْن َساِلٍم, َعْن َعْبِد اَّللَّ , قَاَل: َحدَّ دم ثَنَا ُمَحمَّ  ْبِن َحدَّ

ٍرو, قَْوهَلُ   .مَعُ

اعم ِمْن َجااَبَن َواَل ِلُنبَْيطٍ. , َواَل ِلَساِلٍم َُسَ ِ اعم ِمْن َعْبِد اَّللَّ  َواَل يُْعمَلُ ِلَجااَبَن َُسَ

ٍرو, َرفََعُه يِف أَْواَلِد الزِّ  ِ ْبِن مَعْ اَن, َعْن َعْبِد اَّللَّ َواَل  انَ َوُيْرَوي َعْن عيَِلِّ ْبِن َزيٍْد, َعْن ِعيىَس ْبِن ِحطَّ

 ا.هـ. يَِصحُّ 

فهذه الرواية اليت ذكر البخاري اس نادها ههنا يف األوسط موقوفة عىل عبد هللا بن معرو يه من 

 طريق يزيد بن أيب زايد أيضا! 

 فرمبا ذكل من ُتليطه وغلطه أو مما اكن يتلقنه, فقد اكن يلقن.
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ة عىل ابن لكن أخرج النساِئ يف الكربى, ما يعكر عىل هذا الاس تنتاج, طريقا نظيفة موقوف

, َعْن ( 4397معرو, فقال ) , قَاَل: ثنا ُشْعَبُة, َعِن الَْحمَكِ دم اٍر, قَاَل: ثنا ُمَحمَّ ُد ْبُن بَشَّ اَن ُمَحمَّ أَْخرَبَ

يِْه, َوال وَ  , َوال عَاقٌّ َوادِلَ , قَاَل: " ال يَْدُخُل الَْجنََّة َمنَّانم ِ    ِزاَن "دَلُ َساِلِم ْبِن أيَِب الَْجْعِد, أَنَّ َعْبَد اَّللَّ

وهذا اس ناد حصيح, فعىل أي حال, يبقى هذا األثر موقوفا عىل عبد هللا بن معرو وليس مرفوعا 

, ولنمكل مبحثنا ..  إىل رسول هللا صىلى هللا عليه وسملى

 

 رواية أيب هريرة ورد عائشة علهيا ريض هللا تعاىل عْنام, -3

, َعْن َسلََمُة ْبُن ا أخرج احلاُك يف مس تدركه من طريق  ْهرِيِّ ِد ْبِن ِإحْسَاَق, َعِن الزُّ لَْفْضِل, َعْن ُمَحمَّ

 ِ ُ َعْْنَا, أَنَّ أاََب ُهَرْيَرَة, يَُقوُل: ِإنَّ َرُسوَل اَّللَّ , قَاَل: بَلََغ عَائَِشَة َريِضَ اَّللَّ برَْيِ ُ ُعْرَوَة ْبِن الزُّ  َصىلَّ اَّللَّ

, قَاَل: أَلْن ُأَمتَّ  َ اَن ", َوِإنَّ عَلَْيِه َوآهِلِ َوَسملَّ , أََحبُّ ِإيَلَّ ِمْن أَْن ُأْعِتَق َودَلَ الزِّ ِ َع بَِسْوٍط يِف َسِبيِل اَّللَّ

َّالثَِة, َوِإنَّ الَْميَِّت يُعَ  اَن رَشُّ الث , قَاَل: " َودَلُ الزِّ َ ُ عَلَْيِه َوآهِلِ َوَسملَّ ِ َصىلَّ اَّللَّ ُب ِبُباَكِء َرُسوَل اَّللَّ ذَّ

: " أَلْن ُأَمتََّع الَْحيِّ ", فَقَا ا قَْوهُلُ ًعا, فََأَساَء ِإَصابًَة, أَمَّ ُ أاََب ُهَرْيَرَة أََساَء َُسْ لَْت عَائَِشُة: َرِحَم اَّللَّ

ا نََزلَْت: َا لَمَّ اَن ", أهَنَّ , أََحبُّ ِإيَلَّ ِمْن أَْن ُأْعتَِق َودَلَ الزِّ ِ َة } فاَل اْقتََحَم الَْعقَبَ  }ِبَسْوٍط يِف َسِبيِل اَّللَّ

, َما ِعْنَداَن َما نُْعِتُق ِإال أَنَّ أََحَداَن هَلُ  12{ َوَما أَْدَراَك َما الَْعقَبَُة }  11 ِ { , ِقيَل: اَي َرُسوَل اَّللَّ

, فَِجنْئَ اِبأَلْوالِد فََأْعتَْقنَاُُهْ  ُدُمُه, َوتَْسَعى عَلَْيِه, فَلَْو أََمْراَنُهنَّ فََزننَْيَ , فَقَاَل َرُسوُل َجاِريَةم َسْوَداُء َُتْ

ِ أََحبُّ ِإيَلَّ ِمْن أَْن آ : " أَلْن ُأَمتَّْع بَِسْوٍط يِف َسِبيِل اَّللَّ َ ُ عَلَْيِه َوآهِلِ َوَسملَّ ِ َصىلَّ اَّللَّ اَن, مُثَّ اَّللَّ ُمَر اِبلزِّ

 ُأْعِتَق الَْودَلَ "

َّالثَِة ", فمََلْ يَكُ  اَن رَشُّ الث : " َودَلُ الزِّ ا قَْوهُلُ ََّما اَكَن َرُجلم ِمَن الُْمنَاِفِقنَي, َوأَمَّ ِن الَْحِديُث عىََل َهَذا, ِإن

, فَقَاَل: َمْن يَْعِذُريِن ِمْن فاُلٍن؟ ِقيَل: اَي َرُسوَل  َ ُ عَلَْيِه َوآهِلِ َوَسملَّ ِ َصىلَّ اَّللَّ , يُْؤِذي َرُسوَل اَّللَّ ِ اَّللَّ
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 ِ ُ  َمَع َما ِبِه َودَلُ ِزاًن, فَقَاَل َرُسوُل اَّللَّ َّالثَِة, َواَّللَّ : " ُهَو رَشُّ الث َ ُ عَلَْيِه َوآهِلِ َوَسملَّ  عزى وجلى َصىلَّ اَّللَّ

 " { َوال تَِزُر َواِزَرةم ِوْزَر ُأْخَرى }يَُقوُل:

ُب ِبُباَكِء الَْحيِّ ", فمََلْ يَُكِن الَْحِديُث عىََل َهَذا, َولَكِ  : " ِإنَّ الَْميَِّت لَُيَعذَّ ا قَْوهُلُ ِ َوأَمَّ نَّ َرُسوَل اَّللَّ

َ َمرَّ ِبَداِر َرُجٍل ِمَن الهَْيُوِد قَْد َماَت, َوأَْههُلُ يَْبُكوَن عَلَْيِه, فَقَ  ُ عَلَْيِه َوآهِلِ َوَسملَّ ُْم َصىلَّ اَّللَّ اَل: " ِإهنَّ

 ُ ُب, َواَّللَّ َُّه لَُيَعذَّ ُ  }يَُقوُل: عزى وجلى يَْبُكوَن عَلَْيِه, َوِإن َهَذا قال احلاُك:  {نَْفًسا ِإال ُوْسَعهَا ال ُيَِكُِّف اَّللَّ

َجاهُ  , َولَْم خُيَرِّ ِط ُمْسمِلٍ يحم عىََل رَشْ  .انهتيى.َحِديثم حَصِ

َسلََمُة ْبُن الْفَْضِل اأَلْبَرُش يَْرِوي بعد إخراج هذا األثر:" 10/56 البهيقي يف الكربىلكن قال 

, َعْن عَائَِشَة َريِضَ َمنَاِكرَي, َوقَْد ُرِوَي َعْن أيَِب ُسلَْيَماَن ال  ْهرِيِّ اِميِّ َوُهَو ُبْرُد ْبُن ِسنَاٍن, َعِن الزُّ شَّ

ُ أَْعملَُ  اَن, َواَّللَّ ُ َعْْنَا ُمْرَسال يِف ِإْعتَاِق َودَلِ الزِّ  "اَّللَّ

يعين أن الصحيح يف هذه الرواية اإلرسال ولبعضها شواهد عن عائشة فال يستبعد حصهتا 

 وس تأيت,

 عن أيب هريرة مرفوعا وموقوفا:  4907-4903 يف الكربى وقد أخرج النساِئ

, وذكر طرقه, واختالف الرواة فيه عىل جماهد, وأحس ْنا الطريق " ال يَْدُخُل َودَلُ ِزنَْيٍة الَْجنََّة "

ِ  املوقوف من طريق  َُّه اَكَن اَنِزال عىََل َعْبِد اَّللَّ , َعْن ُمَجاِهٍد, " أَن )هو ابن عبد ُشْعَبَة, َعِن الَْحمَكِ

َك َمنُْبوذم ِإْن اَكَن الرمحن ابن سعيد ابن أيب ذابب(  : َمنُْبوذم, فَقَاَل: ثَِِكَْتَك ُأمُّ َوِعْنَدُه غاُلمم يُقَاُل هَلُ

: َوَما َذاَك؟ قَاَل: يَُقوُل: " ال يَْدُخُل الَْجنََّة َودَلُ ِزاَن "  أَبُو ُهَرْيَرَة َصاِدقًا, قَاَل هَلُ ُمَجاِهدم

 واملرفوع أيضا أسانيده ال بأس هبا .. لكن املوقوف عندي أحص, كذا,

 , من طريق: 5/37ويقوي ذكل املوقوف أن هل إس نادا آخر أخرجه البخاري يف اترخيه الكبري

مْحَن ْبن أيَِب ذابب, قَاَل: فقَاَل أَبُو  وكيع, ثنا األمعش, َعْن جماهد, ُسعت َعْبد اَّللَّ ْبن َعْبد الرَّ

ُ تََعاىَل َعْنُه: " ال يدخل اجلنة ودل زان ",  ُهَرْيَرَة,  َريِضَ اَّللَّ
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مْحَن ْبن سعد  ثَنَا األمعش, َعْن جماهد, نزلت عىل َعْبد الرَّ ثَنَا َعْبد الَْواِحِد, َحدَّ ُموىَس, قَاَل: َحدَّ

 ْبن ذابب, حنوه.

رو,وهو ثقة ثبت, فهذا األمعش وافق احلمك بن عتيبة عىل وقفه ومن خالفهام فرفعه اكحلسن بن مع

 ال يقاوهمام قطعا 

 مث هناك خالف آخر عىل جماهد أخرجه النساِئ, 

, َعْن َزيٍْد, َعْن يُونَُس ْبِن قال: ثنا  ِ ِهالُل ْبُن الَْعالِء ْبِن ِهالٍل, قَاَل: ثنا أيِب, قَاَل: ثنا ُعَبيُد اَّللَّ

 َ َر, قَاَل: " ال ي َّاِلُث "َخبَّاٍب, َعْن ُمَجاِهد, َعِن اْبِن مُعَ َّايِن, َوال الث  ْدُخُل الَْجنََّة َودَلُ ِزاَن, َوال الث

والعالء بن هالل وعيف احلديث, ويونس بن خباب هذا فيه الكم كثري وهو رافِض, وقال 

عنه يف التقريب صدوق خيطئ, والظاهر أن هذه الرواية من خطأ العالء بن هالل, أو ينوس 

 ولفظها منكر أيضا.

ءم ِمْن نَْسهِلِ ِإىَل َسْبَعِة َآاَبٍء الَْجنََّة " ومللها رواية " فهيي من رواية  ال يَْدُخُل َودَلُ ِزاَن َوال يَشْ

إبراهمي بن هماجر البجيل عن جماهد وقد وعىف, مع خمالفته يف لفظه أيضا لرواية الثقات عن 

 جماهد.

 حلاُك األوىل,ومثة رواية اثلثة عن أيب هريرة ريض هللا عنه وتقدم لفظها يف رواية ا

, َعْن ُسهَْيٍل,  4909أخرهجا النساِئ أيضا يف الكربى  اَن ِإحْسَاُق ْبُن ِإْبَراِهمَي, قَاَل: أان َجرِيرم أَْخرَبَ

 ِ َّالثَِة "صىلى هللا عليه وسملى َعْن أَِبيِه, َعْن أيَِب ُهَرْيَرَة, قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّ اَن رَشُّ الث  : " َودَلُ الزِّ

 اس ناد حصيح, وهل طرق أخرى,وهذا 

لكن عارض بعض الصحابة هذه الرواية, فصحى عن ابن معر ريض هللا عنه قال كام أخرح عبد 

 من طريق: 13362الرزاق يف مصنفه 
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َُّه َشهَِد اْبَن مُعََر, َصىلَّ عىََل َودَلِ ِزاًن, فَقَالَ  ِد ْبِن َكْعٍب, َعْن َمْيُموِن ْبِن ِمهَْراَن, " ِإن : ِإنَّ أاََب  ُمَحمَّ هَلُ

َّالثَِة " َر: ُهَو َخرْيُ الث َّالثَِة, فَقَاَل هَلُ اْبُن مُعَ  ُهَرْيَرَة لَْم يُِصلِّ عَلَْيِه, َوقَاَل: ُهَو رَشُّ الث

, َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة, َعْن أَِبيِه, َعْن عَائَِشَة, قَالَْت: " َما  13361وأخرج كذكل  َّْوِريِّ َعِن الث

: عَلَْيهِ  ُ  {  َوال تَِزُر َواِزَرةم ِوْزَر ُأْخَرى} ِمْن ِوْزِر أَبََويِْه؟ قَاَل اَّللَّ

َُّه  13363وأخرج أيضا  يِن َحاِزمم, َعْن ِعْكرَِمَة َمْوىَل اْبِن َعبَّاٍس, ِإن اَن اْبُن ُجَريٍْج, قَاَل: أَْخرَبَ أَْخرَبَ

َّالثَِة ِلالْبِن "  قَاَل: " ُهَو َخرْيُ الث

 ثة من الصحابة عارووا ما روى أبو هريرة ريض هللا عنه, فهؤالء ثال

 مث ْسد آاثرا عن معر وابن معر ريض هللا عْنام خمالفة أليب هريرة أيضا,

 هذا ..

 وقد وجىه أهل العمل رواية أيب هريرة بتوجهيات مْنا:

ومن الكم ( أن معىن احلديث أنه رشى الثالثة إذا معل بعمل أبويه, وروي هذا املعىن مرفوعا 1)

عائشة ريض هللا عْنا, وال يصح الكهام, والصحيح أنه من الكم أحد الرواة وهو سفيان الثوري 

 رمحه هللا.

( وقيل أنه رش الثالثة إن أبويه أسلام ومل يسمل هو وروي مرفوعا أيضا ملل هذا املعىن وال 2)

 يصح رفعه, 

ينَا عَ قال: و  7/449( ويف السنن واآلاثر للبهيقي 3) اِنَيِة ُروِّ ََّما ُُسَِّي َودَلُ الزَّ َُّه قَاَل: ِإن ِن الَْحَسِن, أَن

َّالثَةِ  َي رَشَّ الث ي تُْدَعى ِبِه فَقَتَلَهَا, فَُسمِّ ِ : لَْسَت أَلِبيَك اذلَّ ُه, قَالَْت هَلُ َّالثَِة أَلنَّ ُأمَّ  انهتيى..رَشَّ الث

َّالثَِة " َوُهَو َحِديثم  َوقَْد َوَردَ : 1/134( وقال ابن القمي يف املنار املنيف 4) َُّه رَشُّ الث ِه " ِإن يِف َذمِّ

ُه يِف  , فرََشُّ , َوَهَذا نُْطَفةم َخِبيثَةم يحم هِبََذا الاْعِتَباِر فَِإنَّ رَشَّ اأَلبََوْيِن عَاِرضم ,  َحِسنم َوَمْعنَاُه حَصِ أَْصهِلِ
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اَرقَْطيِنُّ َوالَْخِطيُب: قَْد  َورَشُّ اأَلبََوْيِن ِمْن ِفْعِلهَِما َوِمْن َذكِلَ َحِديُث: " لَيَْس ِلَفاِسٍق ِغيَبةم " قَاَل ادلَّ

 .انهتيى.ُرِوَي ِمْن ُطُرٍق َوُهَو اَبِطالم 

اَن رَشُّ وال يصح أنه قال " 10/59( وروي عن ابن عباس كام يف الكربى للبهيقي 5) َودَلُ الزِّ

َّالثَِة, أَلنَّ أَبََويِْه يَُتواَبِن "  الث

قوال عندي جيدة يف تأويل هذا احلديث أنه رشى الثالثة, وال تزر وازرة وزر ولك هذه األ

أخرى, فرمبا اكن ودل الزىن رجل صاحل حافظ للقرآن, فبأي ذنب يؤخذ, وس يأيت معنا أن فعل 

رسول هللا صىلى هللا عليه وسملى خمالف ملا روى أبو هريرة ريض هللا, فرمبا أو هذا هو األقرب, 

 ن يف رجل بعينه, وهللا أعمل.أن هذا احلديث اك

 

  –وهناك رواايت أخرى أعرونا عن ذكرها لضعفها 

 

فعل رسول هللا صىلى هللا عليه وسملى بودل الزان واس تدالل ابن عباس بذكل ردا عىل رواية  -4

 "رشى الثالثة":

َن اْبُن َعبَّاٍس, َعْن عيَِلِّ ْبِن أيَِب َطلَْحَة, قَاَل: اكَ ابس ناد حسن  24/135* أخرج ابن عبد الرب 

ِه أَْن تُْرَجَم َحىتَّ تََضَعُه " َّالثَِة لَْم يَتََأنَّ ِبُأمِّ اَن: " لَْو اَكَن رَشَّ الث  يَُقوُل يِف َودَلِ الزِّ

يشري بذكل إىل قصة الغامدية اليت زنت, كام جاء يف حصيح مسمل من حديث سلامين بن بريدة 

 عن أبيه:

ِ َطهِّْريِن, فَقَاَل: َوحْيَِك اْرِجِعي  قَاَل: مُثَّ َجاَءتْهُ "...  اْمَرأَةم ِمْن غَاِمٍد ِمَن اأْلَْزِد, فَقَالَْت: اَي َرُسوَل اَّللَّ

 , ْدَت َماِعَز ْبَن َماكِلٍ َديِن مََكَ َردَّ َ َوتُويِب ِإلَْيِه, فَقَالَْت: أََراَك تُرِيُد أَْن تَُردِّ قَاَل: َوَما فَاْستَْغِفرِي اَّللَّ

اَن, فَقَاَل: آنِْت, قَالَْت: نََعْم, فَقَاَل لَهَا: َحىتَّ تََضِعي َما يِف بَْطِنِك, َذاِك؟,  َا ُحْبىَل ِمَن الزى قَالَْت: ِإهنَّ
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فَقَاَل: قَْد  صىلى هللا عليه وسملى قَاَل: فََكَفلَهَا َرُجلم ِمْن اأْلَنَْصاِر َحىتَّ َوَوَعْت, قَاَل فََأََت النَّيِبَّ 

َها َصِغرًيا لَيَْس هَلُ َمْن ُيْرِوُعُه, فَقَاَم َرُجلم ِمَن َوَوَعِت الْغَ  هَا َونََدُع َودَلَ َُّة, فَقَاَل: ِإًذا اَل نَْرمُجُ اِمِدي

هَا " , قَاَل: فََرمَجَ ِ  .اأْلَنَْصاِر, فَقَاَل: ِإيَلَّ َرَواُعُه اَي نيَِبَّ اَّللَّ

هذه املرأة, ومع ذكل  ووعتها اذلي وهذه قضية وواقعة أحص من لك ما ورد, فهذا ودل زان يقين

مل يرمج رسول هللا الودل, بل أهمل حىت ووعت املرأة, وأقر برواع الصيب ومل يذكر فيه شيئا أنه 

رش الثالثة أو غريه, ويف بعض الرواايت أنه تركها حىت فطمته مث دفع الودل إىل رجل من 

 .7231املسلمني, يعين ليكفهل, كام يف الكربى للنساِئ 

سأل رجل الشعيب عن كام ذكر اذلهيب يف ترمجته يف السري,  –رمحه هللا  –ذكل قال الشعيب وك

ودل الزىن رش الثالثة هو؟ فقال: لو اكن كذكل, لرمجت أمه وهو يف بطْنا ومل تؤخر حىت 

 انهتيى.تدل.

من حديث سهل بن سعد الساعدي, ويف آخره:  134* وكذكل قصة املتالعنني يف الصحيحني

َر قَِصرًيا ِملَْل َوَحَرٍة, فاََل ُأَراُه ِإالَّ صىلى هللا عليه وسملى لنَّيِبُّ َوقَاَل ا : " انُْظُروَها فَِإْن َجاَءْت ِبِه أمَْحَ

, فاََل أَْحِسُب ِإالَّ قَْد َصَدَق عَلهَْيَا, فََجاَءْت بِ   ِه عىََل قَْد كََذَب, َوِإْن َجاَءْت ِبِه أحَْسََم أَعْنَيَ َذا أَلَْيتنَْيِ

 اأْلَْمِر الَْمْكُروِه "

 ُ سب إىل وأيضا ههنا سكت النيب صىلى هللا عليه وسملى عن حمك الودل وما قال فيه شيئا وقد ن

َق بنَْيَ الُْمتاََلِعننَْيِ َواَكنَْت أمه, كام  نَُّة بَْعَدمُهَا أَْن يَُفرَّ  قَاَل اْبُن ُجَريٍْج: قَاَل اْبُن ِشهَاٍب: فاََكنَِت السُّ

َا تَرِثُُه َويَرُِث ِمْْنَا َما فَرَ َحاِماًل  نَُّة يِف ِمرَياِِثَا أهَنَّ ِه, قَاَل: مُثَّ َجَرِت السُّ مِّ ُ َواَكَن اْبُْنَا يُْدَعى أِلُ َض اَّللَّ

 .هَلُ 
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 إمامة ودل الزان وقبول شهادته

فالشاهد من هذا لكىه, أن ودل الزىن لو غلب عليه الصالح فهو صاحل وال تزر وازرة وزر 

صول واألدةل الصحيحة, وكذكل معل أهل العمل , والعكس ابلعكس, هذا هو املوافق لألأخرى

ِخصوص ودل الزان خيالف رواايت أيب هريرة ريض هللا عنه, إذ أهنم جوزوا إمامته يف الصالة 

انَ ع 6142كام يف املصنف البن أيب شيبة  َُّه ُسِئَل َعْن ِإَماَمِة َودَلِ الزِّ : " أَن ْعيِبِّ  ؟, فَقَاَل: ِإنَّ ِن الشَّ

, وكذكل جوز اكفة أهل وهو قول عطاء وابراهمي النخعي وغريُه من لَنَا ِإَماًما َما يُْعَرُف هَلُ أَبم "

 العمل شهادته حىت يف حد الزىن.

 

عت امرأة أن اللقيط ودلها :  لو ادى

أن دعواها تقبل  فروي  ,  -رمحه هللا-وإن اكن املدعى امرأة فاختلف عن أمحد  قال يف املغين:"

اكألب وألنه ميكن أن يكون مْنا كام   , ويلحقها نس به ألهنا أحد األبوين فيثبت النسب بدعواها

بل أكَث ألهنا تأَت به من زوج ووطء بش هبة ويلحقها ودلها من   , ميكن أن يكون ودل الرجل

لهيام امرأاتن اكن هلام وألن يف قصة داود وسلامين علهيام السالم حني حتاُك إ  , الزىن دون الرجل

فادعت لك واحدة مْنام أن البايق ابْنا وأن اذلي أخذه اذلئب ابن   , ابنان فذهب اذلئب بأحدهام

وحمك به سلامين لألخرى مبجرد ادلعوى مْنام وهذا قول بعض   , األخرى حفمك به داود للكربى

وز أن يلحقه نسب ودل مل يقر أحصاب الشافعي فعىل هذه الرواية يلحق هبا دون زوهجا ألنه ال َي

الرجل ميكن أن يكون هل ودل من   : مل يلحق بزوجته فإن قيل  , به وكذكل إذا ادعى الرجل نس به

ميكن أن   : وال حيل وطؤها لغريه قلنا  , امرأة أخرى أو من أمته واملرأة ال حيل لها ناكح غري زوهجا

يكون موجودا قبل أن يَتوهجا هذا الزوج تدل من وطء ش هبة أو غريه وإن اكن الودل حيمتل أن 

إمنا قبل اإلقرار ابلنسب من الزوج ملا فيه من   : أمكن أن يكون من زوج آخر فإن قيل
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بدفع العار عن الصِب وصيانته عن النس بة إىل كونه ودل زان وال حيصل هذا بإحلاق   , املصلحة

بل قبلنا دعواه ألنه يدعى   : ه وإلهيا قلنابل إحلاقه هبا دون زوهجا تطرق للعار إلي  , نس به ابملرأة

كدعوى املال وهذا متحقق يف   , حقا ال منازع هل فيه وال مرضة عىل أحد فيه فقبل قوهل فيه

مل يثبت النسب بدعواها إلفضائه إىل إحلاق   , دعوى املرأة والرواية الثانية أهنا إن اكن لها زوج

ويف ذكل ررر   , ىل أن امرأته وطئت بزان أو ش هبةالنسب بزوهجا بغري إقراره وال رواه أو إ

عليه فال يقبل قولها فامي يلحق الرضر به وإن مل يكن لها زوج قبلت دعواها لعدم هذا الرضر 

  : نقلها الكوجس عن أمحد يف امرأة ادعت ودلا  , وهذا أيضا وجه ألحصاب الشافعي والرواية الثالثة

وإن مل يكن لها دافع مل حيل بيْنا وبينه   , صدق إال ببينةإن اكن لها إخوة أو نسب معروف ال ت

ويترضرون بإحلاق النسب هبا ملا   , ألنه إذا اكن لها أهل ونسب معروف مل ُتف والدهتا علهيم

فيه من تعيريُه بوالدهتا من غري زوهجا وليس كذكل إذا مل يكن لها أهل وحيمتل أن ال يثبت 

  : والشافعي و أيب ثور وأحصاب الرأي قال ابن املنذر  , ثوريالنسب بدعواها حبال وهذا قول ال 

عىل أن النسب ال يثبت بدعوى املرأة ألهنا ميكْنا إقامة   , أمجع لك من حنفظ عنه من أهل العمل

 ,البينة عىل الوالدة فال يقبل قولها مبجرده كام لو علق زوهجا طالقها بوالدهتا

فإنه متكنه   , األب وإماكن البينة ال مينع قبول القول اكلرجلفأش هبت   , ولنا أهنا أحد الوادلين 

  , البينة أن هذا ودل عىل فراشه وإن اكن املدعى أمة فهيي اكحلرة إال أننا إذا قبلنا دعواها يف نس به

مل نقبل قولها يف رقه ألننا ال نقبل ادلعوى فامي يرضه كام مل نقبل ادلعوى يف كفره إذا ادعى نس به 

 هتيى.ان  . اكفر

 قلت )محمود( .. وما أحسن تعقيب ابن قدامة وكفى!

أما إذا ادعى الطفل امرأاتن فهن اكلرجلني, ويرفع أمرهام إىل القضاء ليفصل بيْنام ابلبينة أو كام 

س بق وبينا ابختبار احلامض النووي أو مبا قد يظهر للقضاء من أدةلى توجب الفصل يف ادلعوى, 
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 اجهتاد وحتري من القضاء واملؤسسات الرُسية يف ادلول, وهذا أمر عسري شاق, حيتاج إىل

إىل مصلحة اللقيط, وهللا   -والبد  –والنظر يف لك ذكل إمنا ينبغي أن يؤسس ويرجع 

 املس تعان.

 

 

 القسم الرابع )اخلامتة(

 يف املـــزيانم ـــــيـ ت ـ ي ـ وم ال ــــي

 

 رويت لمك اإلسالم دينا { قال تعاىل} اليوم أَكلت لمك ديمن و أمتمت عليمك نعميت و

 وقال تعاىل } لقد اكن لمك يف رسول هللا أسوة حس نة ملن اكن يرجو هللا و اليوم اآلخر { 

وعن عائشة ريض هللا عْنا قالت : قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل " من معل معال ليس 

  135عليه أمران  فهو رد "

 

و هو حديث  أبو داودو  الرتمذي ي أخرج ويف حديث العرابض بن سارية ريض هللا عنه اذل

.. قال : صىلى بنا رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ذات يوم  حصيح كام قال عنه الرتمذي حسن

, مث أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة , ذرفت مْنا العيون , ووجلت مْنا القلوب , فقال قائل : 

 إلينا ؟ اي رسول هللا , كأن هذه موعظة مودع , مفاذا تعهد 
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قال " أوصيمك بتقو ى هللا و السمع و الطاعة و إن عبدا حبش يا ) أي و إن تأمر عليمك عبدا 

حبش يا ( , فإنه من يعش منمك بعدي فسريى اختالفا كثريا , فعليمك بسنيت و س نة اخللفاء 

وا علهيا ابلنواجذ , و إايُك و حمداثت األمور , فإن لك  الراشدين املهديني , متسكوا هبا و عضى

  132حمدثة بدعة و لك بدعة والةل "

 

" , لك بدعة والةلوقال عبد هللا بن مسعود ريض هللا عنه " اتبعوا و ال تبتدعوا فقد كفيمت
137

 

 

وقال معر بن عبد العزيز " قف حيث وقف القوم , فإهنم عن عمل وقفوا , وببرص انفذ كفىوا , 

هيا أحرى , فلنئ قلمت حدث بعدُه , مفا أحدثه وهلم عىل كشفها اكنوا أقوى , و ابلفضل لو اكن ف

إال من خالف هدهيم , ورغب عن سنهتم , و لقد وصفوا منه ما يشفي , وتِكموا منه مبا يكفي 

, مفا فوقهم حمرسى , وما دوهنم مقرص , لقد قرص عْنم قوم جففوا , وجتاوزُه آخرون فغلوا , 

 وإهنم فامي بني ذكل لعىل هدى مس تقمي .

 

عليك بآاثر  السلف و إن رفضك الناس , وإايك وآراء "مام أبو معرو األوزاعي : وقال اإل

, فإن األمر ينجيل وأنت عىل طريق مس تقمي"الرجال و إن زخرفوه كل ابلقول
133
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137
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العجب , أن توجه لك تكل الطاقات ادلعائية و املالية من إعالانت و منشورات  عجب أشدُ فال 

صىل هللا عليه وسمل رسوهل  الحملالت من أجل يشء ما فعهل هللا ويف التلفاز و الراديو و عىل ا

 أو اللقيط! دون من الناس أن هتمت ابليتمي بدعوى أهنم يريه و ال أحصاب

م هللا اليتمي من فوق س بع ُسوات , بل كفى األيتام رشفا أن نبهيم  ىد ووهللا لقد كرى صىل هللا  محم

 وطوهل هللا ولحاكم اليتمي و صفة الكفاةل كام بينىاها آنفا حبولو عمل هؤالء أ ,عليه وسمل اكن يتامي 

 هل , وامحلد هلل ., لعمل هؤالء أن اإلسالم قد جعل من اجملمتع اإلساليم لكه أاب و أما 

ت تلمك امحلالت اإلعالنية الرهيبة , لتوعية إسالمية حصيحة عن اليتمي و اللقيط و  و لو وهجى

املؤمترات و الندوات و اإلعالانت , لاكن أليق و أصوب و أطفال الشوارع , بدال من عقد 

 أحرى و ال شك .

يف ذكل اليوم  م!؟ , و بإسامعه عامعىل ) يوم ( يف ال ةقارص  مأو اللقط وتربيهت يتامهل كفاةل األو 

يرتاقصون معهم مث ليتربعون هلم حبفنة س مشفقني علهيم , ا, ويأيت الن احملرمة املوس يقى و األغاين

 ؟! ,  لأموا

, ولقد غلط ا يه رشف ال يناهل إال من عرف وفهم معىن الكفاةلالك وهللا .. بل كفاةل اليتمي إمن

 هؤالء و فهموا أن الفردوس األعىل قد ينال ببضعة آالف من اجلنهيات أو مباليني حىت !

ذا , وال يعلمون أن هيشرتى ابملال حفسب جوار رسول هللا صىل هللا عليه و سمل يظنون أن 

معىن  يه اليت سادة,, ال ياكد ينال إال بشق األنفس , و الرتبية اي  أغىل جدا من املالاجلوار 

, يريب الصحابة رووان هللا  صىل هللا عليه وسمل معره لكهقىض فهيا رسول هللا ,الكفاةل الرئيس

 علهيم , ومن أحسن منه مريب !!

 و ال )بيوم احلب ( و ال ) بعيد األم ( .. اخل . ال يوجد ما يعرف ) بيوم اليتمي يف اإلسالم (نعم, 
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نعم , ال يعرف ذكل , ولو اكن يف ذكل خريا , لبينه رسول هللا صىل هللا عليه وسمل , ولبينه 

 أحصابه , وهذا مامل حيدث .. 

وخيطئ لك اخلطأ من يعترب ذكل من املصاحل املرسةل , كيف تكون مصلحة مرسةل , وحنن عندان 

ص القرآنية و األحاديث الرشيفة فهيا فضل كفاةل اليتمي و القيام عىل مصاحلة , ُكى من النصو 

 كواجب رشعي فرض عىل الكفاية ؟؟

, وهللا جلى وعال مل يوم لليتمي هل عمل هؤالء ما مل يعلمه هللا و رسوهل من أن اخلري إمنا هو يف 

 .صىلى هللا عليه وسملى ال رسوهل و ا"اجعلوا لليتمي يوم "يقل 

عي البعض و يقول , أن ملل هذه األايم و األعياد ) احملدثة ( ليس فهيا يشء تعبدي , يو  أن و دى

 , أو أنى هذه بدعة حس نة النية فهيا خري  النية خالصة لوجه هللا تعاىل و ال شأن يل بيوم أو غريه

 ؟

 

و خطر اإلبتداع  قال الش يخ بن العثميني رمحه هللا تعاىل يف رسالته ) اإلبداع يف بيان كامل الرشع

 (: قال ..

 العبادة ال تكون معال صاحلا إال إذا حتقق فهيا رشطان ...

 األول : اإلخالص .

 الثاين : املتابعة .

 واملتابعة ال تتحقق إال بأمور س تة ..

األول : السبب , أي يتعبد اإلنسان هلل عبادة مقرونة بسبب غري رشعي , َكن حيتفلون بليةل 

من رجب ) ألهنا الليةل اليت أْسي فهيا رسول هللا و ال يثبت يف ذكل يشء ( السابع و العرشين 
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فيقوم الليل و يقرأ القرآن .. اخل , فهذه بدعة مردودة عىل صاحهبا ) قلت محمود : والحظ أن 

 العمل مرشوع من قيام الليل و قراءة القرآن و لكن سبب العبادة قلهبا إىل بدعة (

 

أن تكون العبادة موافقة للرشع يف جنسها , فال تقبل أحضية من حضىى  الثاين : اجلنس , فال بد

بفرس ملال , ألنه خالف الرشيعة من أن األحضية ال تكون إال من هبمية األنعام ) اإلبل , البقر , 

 املاعز (

 

القدر , فلو أراد اإلنسان أن يزيد صالة عىل أهنا فريضة : فنقول هذه بدعة غري مقبوةل الثالث : 

 ومن ابب أوىل لو أن اإلنسان صَّلى الظهر َخسا مل تصح الصالة ابإلتفاق . ,

 

, فال يصح أن يصيل أحد بكيفية غري الكيفية اليت صىلى هبا  (الرابع : الكيفية , ) قلت محمود

ىوا كام رأيمتوين أصيلى "رسول هللا صىل هللا عليه و سمل , ألنه عليه الصالة و السالم ق  ال " صل

 

: الزمان , فلو أن رجال حضىى يف أول أايم ذي احلجة فال تقبل األحضية خملالفة الرشع يف اخلامس 

 الزمان .

 

السادس : املاكن , فلو أن الرجل إعتكف يف غري مسجد فال يقبل منه , ألن اإلعتاكف ال 

 يكون إال يف املساجد .ا.هـ . بترصف !

لكنى العمل غري مرشوع , و أن نيتك حصيحة و ها ابلعمل , فلوتالحظ ههنا , أن النوااي ال دخل ل 

 ما قبل منك العمل عىل حصة نيتك , وهللا تعاىل أعمل !
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واستامثر أموال الترباعات لصاحل تربية اليتاىم واللقط  أفضل والقصد .. أن توجه هذه اجلهود

 بشلك تربوي وعلمي ينفعهم يف حياهتم بعد, متاما كام لو اكنوا أبناءان من ظهوران.

إنه ويل من ُه أهل بذكل , واللقطاء خريا .. أسأل هللا أن هيدي املسلمني و أن يكفىل األيتام وأ

 ذكل و القادر عليه , 

 .محمد و امحلد هلل رب العاملنياللهم و سملى وابرك عىل س يدان  وصلى 

  

 

 


