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تقديـم
الشيخ العالمة: عبد اهلل بن عبد الرحمن الجبرين



تقدمي ال�شيخ ابن جربين

5

الحمد هلل الذي خلقنا ورزقنا وجعلنا مس��لمين، وش��رع لنا األحكام، وبين لنا 

الحالل والحرام. أحمده س��بحانه وأش��كره وأثني عليه وأستغفره، وأشهد أنه هو 

ربنا وإلهنا وحده ال إله غيره وال رب س��واه، وأش��هد أن محمدًا عبده ورسوله إلى 

عموم خلقه صلى اهلل وسلم عليه وعلى آله وصحبه.

وبع��د فقد يس��ر اهلل أن اطلعت على هذه الرس��الة القيمة، الت��ي صنفها أخونا 

وزميلن��ا الصديق الش��يخ/ محم��د بن عبد العزي��ز النمي رحمه اهلل وأك��رم مثواه، 

والت��ي تتعل��ق بالوالية عل��ى المال، وصف��ة الوالي والمولي عليه، وما يش��رتط يف 

كل منهم��ا؟ وكي��ف يتصرف الوال��ي؟ ومتى تنتهي واليته؟ وكيف ي��رد المال إلى 

مس��تحقه؟ وما يتعلق بذلك. ولقد أعطى المقام حقه، واستوىف ما له صلة بالوالية 

والحجر للسفه، ونحو ذلك، وبيَّن الخالف يف ذلك، وما اسُتِدلَّ به على كل قول، 

وما أجيب به من المخالف وما هو الراجح يف ذلك. وقد أنصف يف االختيار، ولم 

يتعصب لقول أو لمذهب، بل اختياره حس�ب األدل��ة الق��وية والمص�ال�ح الع�امة، 

وعلى هذا فتعترب ه�ذه الرسالة يف نظري من أحسن ما كتب يف هذا الموض�وع 

وت��دل على س��عة اطالٍع م��ن الكات��ب - رحم��ه اهلل تعالى - وعل��ى إنصاف 

واعتدال يف االختيار، والرتجيح لما يؤيده الدليل، وتدل على ما تتضمنه الش��ريعة 
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اإلس��المية م��ن االنتظام لكل م��ا فيه صالح األمة اإلس��المية جماع��ات وفرادى 

كالعناية بالس��فهاء واألطفال وحفظ حقوقهم والتحذير الشديد من ظلمهم وأخذ 

ش��يء من أموالهم بغير حق، وكذا األمر بتنمي��ة أموالهم واالتجار فيها بما يضمن 

لهم بقاءها وتوفيرها لهم عند الحاجة. فالش��ريعة اإلس��المية لم تغفل حق هؤالء 

المستضعفين، بل حثت على العناية هبم، وعمل األصلح فيما يعود عليهم بالفائدة، 

فنس��أل اهلل أن يبصر المس��لمين بما يلزمهم، وأن يدلنا على الهدى، ويجنبنا طرق 

الردى، ونسأل اهلل أن يرحم أخانا الكاتب وأن يخلفه بخير يف ذريته وعقبه، وصلى 

اهلل على محمد وآله وصحبه وسلم 1419/10/13ه�

عبد اهلل بن عبد الرحمن اجلربين
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ترجمة ملقدم الر�شالة

ترجمة ملقدم الر�سالة
نسبه / هو الشيخ أبو إبراهيم محمد بن عبد العزيز بن عبد اهلل النمي التميمي 

الحنبلي .

مولده / ولد يف مدينة )القصب( التابعة لمنطقة الوشم عام 1360ه�

دراسته/أكمل الدراسة االبتدائية يف معهد الرياض القسم العام عام 1378 ه�.

أتم الدراسة الثانوية القسم العام يف معهد الرياض العلمي عام1383 ه�.

أتم الدراس�ة العالي�ة يف كلي�ة الشريع�ة بالرياض عام1387 /1388ه� منتظمًا، 

وكان متفوقًا يف دراسته.

ُعين مدرس��ًا يف المعهد العلمي بمدينة حريمالء عام 1388ه�  ثم  انتقل إلى 

معهد الرياض العلمي عام 1391 ه�.

ثم منح درجة الماجس��تير يف الش��ريعة اإلس��المية وذلك بن��اء على نجاحه يف 

امتحان المعهد العالي للقض�اء عام 1394 ه� . وتولى التدريس يف كلية الش��ريعة 

بالرياض .

حياته/كان رحمه اهلل محبًا للخير ، حريصًا عليه ، محبوبًا لدى من يعرفه، مكثرًا 

من مجالسة العلماء وطلبة العلم ؛ كالشيخ: عبد اهلل بن عبد الرحمن الجربين وغ�يره.

برع يف علم الفرائض، وأبدع يف تقريبها وعرضها ، وقد عرف تالميذه يف الكلية 

بتميزهم يف هذا الفن .
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وفاته :

تويف � رحمه اهلل � يف الساعة )30: 12( من يوم السبت الموافق 1405/1/11 ه�  

يف )واش��نطن � مستش��فى جامعة جورج تاون( بمرض السرطان ،  ونقل إلى مدينة 

الرياض ، وُصلي عليه يف الجامع الكبير ، ودفن يف مقربة العود .

أوالده :

ل��ه ثمانية من الولد : س��تة أبناء ، وابنتان، جعلن��ا اهلل وإياهم هداة  مهتدين    

وغفر لنا ، ولوالدينا ، وللمسلمين أجمعين .
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ترجمة للم�شرف على الر�شالة

ترجمة امل�سرف على الر�سالة 
الشيخ عبد الرزاق عفيفي1

وبي . اسمه / عبد الرزاق بن عفيفي بن عطّية النُّ
ولد يف شنشور ، وهي قرية تابعة لمحافظة المنوفية يف مصر ، سنة 1325ه�   
)يف مقدم��ة كتاب مجموع فت��اوى اللجنة : عام 1323ه�( تلق��ى تعليمه العالي يف 
الجامع األزهر ، وتّخرج فيه س��نة 1351 ه� حاص�اًل على الش��هادة العالمي�ة ، ثم 

درس يف شعبة الفقه وأصوله طلبًا للتخصص .

واصل دراس��ته ، وتحصيله ، هناًل من توالي��ف أهل العلم ، ودراية لكتبهم   

ومصنفاهت��م ، ولق��د وصف��ه من عايش��ه وخالطه � رحم��ه اهلل � بأنه كان موس��وعي 

المعرفة ، متنوع المدارك،  متفننًا يف سائر العلوم .

عمل مدّرسًا يف المدارس األزهرية يف مصر، وكان رئيسًا لجماعة أنصار   

السنة المحمدية، ثم اختار الهجرة إلى بالد الحرمين الشريفين ، )يف مقدمة كتاب 

مجم��وع فت��اوى اللجنة : فانتدب إل��ى المملكة العربية الس��عودية عام 1368ه�( 

فدرس يف مناطق ش��تى منها الطائف ، حي��ث درس يف دار التوحيد هبا ، ودرس يف 

الرياض وعنيزة.

)1(   من كتاب ) حوار علمي مع الشيخ عبدالرزاق عفيفي( إعداد السعيد بن صابر بن عبده .ط: دار 
الوطن - الرياض، الطبعة األولى 1416ه�.

أحمد  جمع   )30-28  /1 الدائمة:  اللجنة  فتاوى  )مجموع  كتاب  مقدمة  يف  ترجمة  وللشيخ 
الدويش الطبعة الثالثة 1419ه�.
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وتول��ى التدري��س يف كلية الش��ريعة يف الرياض إّبان إنش��ائها ، ث��م ُعين مديرًا 
للمعهد العالي للقضاء سنة 1385 ه� .

ويف عام 1391 ه� انتقل إلى دار اإلفتاء ، فكان عضوًا يف هيئة كبار العلماء  ويف 
اللجنة الدائمة لإلفتاء ، وصار نائبًا لرئيسها، وذلك إلى أن تويف رحمه اهلل .

تولى اإلشراف العلمي على عدد من الرسائل العلمية العالية؛ الدكتوراه ، والماجستير 
وكان له حلقاٌت علميٌة يف تفس��ير كتاب اهلل - تعالى - يلقيها يف مسجد الشيخ 

محمد بن إبراهيم يف الرياض ، ثم انتقلت دروسه إلى بيته .
وكان ي��ؤم الن��اس يف المس��جد الذي يلي منزل��ه ، وكان يلقي في��ه � يف أوقات 

متباينة � الدروس العلمية والمواعظ الشرعية .
 له من الولد خمسة من الذكور ، وثالث من اإلناث ، سبقه منهم إلى ربه ثالثة ذكور .
كان��ت عنايُتُه متوجه��ًة إلى التدريس ، والتعليم ، واإلرش��اد واإلفتاء مما أدى إلى 

عدم تفرغه للتأليف والتصنيف .
وم��ع ذلك فقد طبعت له » مذكرُة التوحيِد  »وهي رس��الٌة نافعٌة تمثل إمالءاته 

التى كان يلقيها على طالبه يف الجامعة .
وله تعليقاٌت نافعة على كتاب » اإلحكام يف أصول األحكام » لآلمدي .

ومم��ا يدل على س��عة علم��ه، ودقة نظره ، وش��مول معارفه تِْلك��م التعليقات 
اليس��يرة يف حجمه��ا ، العظيم��ُة يف قيمته��ا � التي أودعها حاش��ية » ش��رح العقيدة 
الطحاوية» البن أبي العز الحنفي يف ذكر إحاالت شرحه على كتب شيخ اإلسالم 

ابن تيمية وتلميذه ابن القيم � رحمهما اهلل � .
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ترجمة للم�شرف على الر�شالة

وصفه الش��يخ العالمة األلباين بأنه » م��ن أفاضل العلماء ، ومن القالئل الذين 

نرى منهم سمت أهل العلم ، وأدهبم ، ولطفهم  وأناهتم ، وفقههم  ».

وق��ال في��ه: » الَتْقيُت��ه غَير مرة يف مواس��م الحج ، وكنت أس��تمع � أحيانًا � إلى 

إجاباته العلمية على اس��تفتاءات الحجاج المتنوعة، محكمة، تدّل على فقه دقيق، 

واتِّباع ظاهر لمنهج السلف.

كانت وفاته � رحمه اهلل رحمة واسعة � صبيحة يوم الخميس لخمسة أيام بقين 

من ربيع األول س��نة خمس عش��رة وأربع مئة وألف ، ودفن يف الرياض بعد صالة 

الجمع��ة، رحم��ه اهلل وألحق��ه بالصالحين وجمعن��ا وإياه يف جنات عدن مع س��يد 

المرسلين صلوات اهلل وسالمه عليه وعلى آله وصحبه  أجمعين.

تالميذ الشيخ

ومن أبرز تالميذ الشيخ � رحمه اهلل �  تعالى :

 فضيلة الشيخ عبد اهلل بن جربين عضو هيئة اإلفتاء.

 فضيلة الشيخ عبد اهلل بن قعود عضو هيئة كبار العلماء .

فضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء.

بل إن أعضاء هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية من تالميذ الشيخ -رحمه 

اهلل تعالى- باستثناء سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه اهلل- ونفر قليل معه .

وأس��ال اهلل ع��ز وجل أن يجزي س��ماحة الش��يخ رحمه اهلل خي��رًا لما قدمه يف 

خدمة العلم وأهله ، وأن يسكنه فسيح جناته إنه سميع عليم . 
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مقدمة املحقق

مقدمة املحقق
الحمد هلل الذي جعل هذا العلم يحمله من كل خلف عدوله، وجعل يف كل   

زمان فرتة من الرس��ل، بقايا من أهل العلم يدعون إل��ى األخذ بالوحيين )الكتاب 

والسنة( ويعينون على فهمهما، وبيان معانيهما، واستخراج أحكامهما. أما بعد،،

فلقد ش��رفني اهلل - عز وجل- بالعمل على إخراج وتحقيق هذه الرس��الة   

 القيم��ة الموس��ومة ب�)الوالية عل��ى المال( والت��ي أعدها صنو أبي فضيلة الش��يخ

محمد بن عبد العزيز النمي - رحمهم اهلل رحمة واسعة- أزفها للقراء بعد خدمتها 

كي ترى النور وتعم هبا الفائدة وقد كانت حبيسة األدراج.

وقد كفاين أصحاب الفضيلة العلماء : الش��يخ عبد اهلل الجربين ، والش��يخ    

محمد النمي صاحب الرسالة مؤنة بيان أهميتها وقيمتها فال حاجة إلى التكرار.

والذي حملني على إخراج هذه الرسالة وتحقيقها ما يلي : 

أواًل : أهميتها المتأتية من أهمية موضوعها ؛ حيث أنه يعالج جانبًا من أهم جوانب 

الوالية وهو تدبير واستثمار أموال من هم بحاجة إلى من يدير أموالهم .

ثانيًا : مسيس حاجة الوالة على أموال المولى عليهم إلى معرفة أحكام الوالية .

ثالثًا : تلبية حاجة القضاة والدارس��ين الملحة إلى كت��اب يجمع بين دفتيه أحكام 

الوالية على المال يسهل مهمتهم ويوفر الوقت عليهم . 

 رابعًا : إظهار فضل اإلس��الم ؛ حيث نظم ش��ؤون الوالية وكفل للمس��تضعفين-  
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الصغير والمجنون والمعتوه والسفيه والمغفل – تنظيم إدارة أموالهم وحفظها 

لهم .

خامسًا : قيمة الرسالة العلمية ، وكفاءة الباحث والمشرف على الرسالة . 

وأفي��د القارئ الكريم أن عملي يف هذه الرس��الة ومنهجي يف تخريج أحاديثها   

يتلخص يف اآليت: 

- وضعت يف ديباجتها ترجمة لمعد الرسالة وللمشرف عليها، وتوجتها بمقدمة 

لشيخي العالمة: عبد اهلل بن عبد الرحمن الجربين رحمه اهلل .

- أضفت يف الحاش��ية بع��ض األحاديث التي رأيت الحاجة إل��ى زيادهتا وهي 

قليلة .

- خرج��ت األحادي��ث واآلث��ار وبينت درجتها م��ن حيث الصح��ة والضعف 

حسب ما تقتضيه قواعد هذا الفن وصناعة اإلسناد .

ولقد أحسن اإلمام ابن كثير - رحمه اهلل - حيث قال: وال تتم فائدة الكتاب 

إال بمعرفة سقمها، من صحتها)1(. يعني األحاديث واآلثار.

وجعل��ت قوس��ين )    ( عل��ى الرق��م عالمة لما أضفت��ه من زي��ادة أو تخريج، 

ومعقوفتين ]   [ لما كان من عمل صاحب الرسالة.

- إذا كان الحدي��ث يف أح��د الصحيحي��ن اقتصرت يف تخريج��ه على الكتب 

السبعة ، وإال تتبعته يف مظانه .

)1(  تحفة الطالب ص�98.
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مقدمة املحقق

- وضعت فهرسًا لآليات القرآنية، وآخر لألحاديث النبوية، وثالثًا لآلثار.

وختامًا أس��أل اهلل – جل وعال - أن يتغمد بواس��ع رحمته معلمي وشيخي 

الضليع فقيه عصره بال مدافعة فضيلة الشيخ العالمة: عبد اهلل بن عبدالرحمن 

الجربي��ن، على تفضله بقراءة هذه الرس��الة والتقديم له��ا ، وليس هذا بأول 

مع��روف ل��ه علي بل أنا مدين له حيث قضيت قراب��ة عقدين من الزمن أهنل 

من علمه وأستفيد من هديه ودله.

هذا وال يفوتني أن أعتذر لكل من وقف على نقص أو زلل يف هذه الرسالة،   

فالبشر معرض لذلك ، والعصمة هلل ولكتابه ولنبيه ، وأستغفر اهلل من جميع ذلك. 

واهلل المستعان.

 وكتبه

علي بن عبد اهلل بن عبد العزيز النمي

1419/11/1هـ





خطبة الرسالة وخطة البحث 
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خطبة الر�شالة وخطة البحث

خطبة الر�سالة وخطة البحث
)1(

الحم��د هلل ) 2 ( القائ��ل يف كتاب��ه العزي��ز : نث ڭ  ڭ  ڭ   ۇ   ۇ     ۆ  ۆ  ۈ

)1( بدأ المؤلف بالبسملة اقتداًء بالقرآن العظيم ، واتباعًا لسيد المرسلين محمد -صلى اهلل عليه 
وسلم- يف كتبه كحديث أبي سفيان يف قصة هرقل ، وحديث الرباء يف قصة سهيل بن عمرو يوم 

صلح الحديبية 
ولحدي��ث : » كل أم��ر ذي ب��ال ال يب��دأ فيه ببس��م اهلل الرحم��ن الرحيم أقط��ع » . رواه الخطيب يف 
الجام��ع )1210 ( وم��ن طريق��ة الس��بكي يف طبق��ات الش��افعية الك��ربى ) 12/1 (، والس��معاين 
يف أدب اإلم��الء )ص :51 ( وه��و حدي��ث ضعي��ف؛ يف س��نده أحم��د ب��ن محم��د ب��ن عم��ران 
المجم��وع  ويف   )  288  ( األذكار  يف  الن��ووي  الحدي��ث  حس��ن  وق��د  الحدي��ث،  يف  يضع��ف 
)73/1(، والعجل��وين يف كش��ف الخف��اء ) 174/2 ( ، وأب��و الطي��ب عظي��م آب��ادي يف ع��ون 
 المعب��ود ) 185/13 ( والمن��اوي يف التيس��ير )211/2 (، وش��يخنا الش��يخ عب��د العزي��ز بن باز 
- رحمه اهلل - وعزاه الس��يوطي يف الدر المنثور ) 26/1 ( للرهاوي يف األربعين ، وقال : إس��ناده 
حسن . ورمز له يف الجامع الصغير )6284 ( بالضعف ، ووهاه ابن حجر يف الفتح ) 220/8 ( .

)2(     قال عليه الصالة والسالم : » كل كالم ال يبدأ فيه بالحمد هلل فهو أجذم » . رواه أبو داود ) 4840 (، وابن 
ماجة  ) 1894 ( ، والنسائي يف عمل اليوم والليلة ) 494 ( ، وأحمد يف المسند ) 359/2 ( ، وابن أبي 
 شيبه ) 263/6 ( ، وابن األعرابي يف المعجم ) 361 ( ، وابن حبان يف صحيحه ) 1و2 ( ، والدار قطني 
) 229/1 ( ، والبيهقي يف الكربى ) 208/3 ( ، والشعب ) 4372 ( ،  والخطيب يف الجامع 
) 70/2 ( ، والسبكي يف الطبقات الكربى  ) 5/1 (، والسمعاين يف أدب اإلمالء )ص: 52 ( 
من طريق قرة ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة - رضي اهلل عنه -  وعزاه النووي 
يف األذكار )288( ألبي عوانة يف مسنده المخرج على صحيح مسلم وللرهاوي يف األربعين، 
وعزاه السندي ) 436/2 ( للحاكم يف المستدرك ، وعزاه يف إتحاف السادة المتقين )466/3(=
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ۈ  مث . ]1[

والصالة والس��الم على أشرف أنبيائه ورسله محمد - � - المبعوث رحمة 

للعالمين.  وبعد : 

فإن��ه لم��ن دواعي الس��رور أن وفقني اهلل لاللتح��اق بالمعه��د العالي للقضاء 

وأكملت الدراسة فيه ، ولما كان نظام المعهد ُيحّتم على كل طالب أن يقّدم بحثًا 

=للبغوي والعسكري يف األمثال. 
ويف سند الحديث قرة بن عبد الرحمن المعافري روى له مسلم يف الشواهد مقرونًا بغيره ، قال 
أحمد: منكر الحديث جدًا ، وقال ابن عدي : أرجو أنه ال بأس به . وكان األوزاعي ويزيد بن 
السمط يقوالن : ما أحد أعلم بالزهري من قرة . وقال السبكي : هو عندي يف الزهري ثقة ثبت .

 قال مقيده - عفا اهلل عنه -  : والحديث الصواب فيه أنه مرسل عن الزهري عن النبي -صلى 
اهلل عليه وسلم-وذلك أن جمعًا رووه مرساًل وفيهم من هو أثبت من قرة يف الزهري كيونس 
وعقيل. وقد صحح الحديث العيني يف عمدة القاري كما يف التحفة ) 11/1 ( ونقل تصحيح 
أبي عوانة له . وصححه السيوطي يف الجامع الصغير ) 6337 ( والمناوي يف التيسير )216/2( 
الحاكم (. ويف  البّيع )وهو  ابن  ( ونقل تصحيحه عن  الكربى ) 21/1  الطبقات  والسبكي يف 

)9/1 ( قضى ابن الصالح بأن الحديث حسن . وانظر: البناية )13/1 ( .
وجود إسناده النووي يف األذكار ) 288 ( وحسنه العجلوين يف كشف الخفاء ) 174/2 ( وأبو الطيب 
عظيم آبادي يف التعليق المغني ) 229/1 (، وذكر الحافظ يف الفتح  ) 8/1 ( أن فيه مقال. ويف 
أن  السخاوي  . ونقل عن  ابن حجر حديث حسن  الحافظ  الربانية )288/2( عن  الفتوحات 
العراقي حسنه. وأطال ابن عالن البحث فيه فراجعه .  وقال الساعايت يف الفتح الرباين ) /197(: 
يف إسناده قرة بن عبد الرحمن فيه كالم . وأومأ ابن الرتكماين يف الجوهر النقي ) 208/3  ( إلى 

عدم ثبوته . وقال الحافظ يف التلخيص )147/3( : رجح النسائي والدار قطني اإلرسال. 
]1[ سورة النساء اآلية : ) 5 ( .
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خطبة الر�شالة وخطة البحث

علمي��ًا يتناول جانبًا م��ن جوانب التخصص بالمعهد،  وجع��ل اختيار الموضوع 

إل��ى كات��ب البحث ، فقد اخرتت موض��وع  - الوالية على الم��ال - وذلك لما له 

من أهمية كبيرة ، حيث إّن المال الذي به قوام الحياة ال يس��تطيع كل الناس تدبيره 

واس��تثماره وحفظه ؛ ألن فيهم الصغي��ر والمجنون والمعتوه والس��فيه والمغفل، 

وكل هؤالء بحاجة إلى من يتولى أموالهم ، ويستثمرها لهم لكي يأكلوا من ثمارها  

ويعيشوا يف مجتمعهم عيشة سعيدة .

وق��د اهتم اإلس��الم اهتمام��ًا بليغًا هب��ذا الصنف م��ن الناس وش��رع الوالية 

عل��ى أمواله��م ، ولك��ن أكث��ر الناس يجه��ل نظام اإلس��الم يف الوالي��ة،  وما درى 

أن اإلس��الم وض��ع له��ا نظام��ًا كام��اًل ، ب�ّي��ن فيه ش��روط الوالي��ة، وصالحياهتم 

 يف التص��رف، وم��ا يج��ب عليه��م يف ذل��ك ، وم��ا يج��ازون ب��ه عن��د التفري��ط 

م��ن ضمان وع��زل ونحوه ، إلى غي��ر ذلك مما س��نفصله إن ش��اء اهلل تعالى ، وبه 

يع��رف القارئ الكريم أن اإلس��الم دين عبادة ودولة ، نّظم الحياة أحس��ن تنظيم ، 

فل��م ي��رتك مجااًل يف الحياة إال وش��رع من األنظمة ما يصلح��ه ويكفل بقاءه ، وأن 

القوانين األرضية التي وضعها البش��ر لم تصل إلى ما وصل إليه اإلس��الم ، يف دقة 

تنظيمه وتشريعاته ووفائه باحتياجات الناس يف جميع مجاالت الحياة. 

ولم��ا عزم��ت عل��ى البحث يف ه��ذا الموضوع تقدم��ت بالخطة التي سأس��ير 

عليها إلى إدارة المعهد لدراس��تها من ِقبل اللجنة المش��رفة على الرسائل ، وتمت 

دراس��تها من ِقبله��م ، وحظي الموضوع والخطة بالموافق��ة ، وقد عينت لي إدارة 
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المعهد مش��رفًا على البحث من خيرة األس��اتذة وهو فضيلة الشيخ / عبد الرزاق 

عفيفي حينما كان يدّرس يف المعهد ، ويف الحال اتصلت بفضيلته فاقتطع لي جزءًا 

من وقته الثمين رغم كثرة مش��اغله ، وقد لمس��ت منه كل تع��اون وتفاهم وتوجيه 

حكيم مع تواضع وحلم ، وال غرابة يف ذلك فقد ُعرف فضيلته بغزارة العلم وسعة 

اإلطالع وسرعة البديهة ، واإلخالص التام والخربة يف البحوث العلمية ، حيث قد 

عاصر هذه المهنة منذ سنوات طويلة وتتلمذ على يديه كثير من المشائخ وطالب 

العل��م يف هذا البلد وغيره فجزاه اهلل عني وعن اإلس��الم والمس��لمين خير الجزاء 

وش�كر اهلل ل�ه جهوده الطيبة ، وبارك اهلل يف عمره وأوقاته . 

وفيما يلي بيان الخطة التي سرت عليها يف هذا البحث :

يتكون البحث من : مقدمة ، وأربعة أبواب ، وخاتمة . 

املقدمة : وتشتمل على مبحثين : 

المبحث األول :  يف بيان أهمية المال يف اإلسالم . 

المبحث الثاين :   يف بيان أهلية التصرف بإيج��از . 

الباب االأول : يف الوالية ، ويشتمل على فصلين : 

الفصل األول : يف تعريف الوالية ، وبيان تقس��يماهتا ، وأس��باهبا ، وش��روط من 

له الوالية .  

الفصل الثاين : يف بيان من ُيولى على أموالهم، وحاجتهم إلى الوالية، وولي كل 

منهم ، مع بيان الوقت الذي تبدأ فيه الوالية عليه .
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خطبة الر�شالة وخطة البحث

الباب الثاين : يف الوصاية على المحجور عليهم ، وفيه ثالثة فصول : 

الفص��ل األول: يف تعري��ف الوصاي��ة ، وحكمه��ا ، واألدلة على مش��روعيتها ، 

وحكم قبولها ، وكيف تتم .

الفص��ل الثاين: فيم��ن له اإليص��اء، وتعريف الوص��ي، وش��روطه، ومتى تعترب 

الشروط . 

اختلف��وا يف  إذا  يصنع��ون  وكي���ف   ، األوصي��اء  تع��دد  : يف  الثال��ث  الفص��ل 

م��ات  أو   ، أحده��م  كفاي��ة  اختل��ت  إذا  الحك��م  وبي��ان  الم��ال،   حف��ظ 

أو زالت أهليته بجنون ونحوه .            

الباب الثالث : يف تصرفات األولياء واألوصياء ، وحقوقهم، وما ُيوجب عزلهم 

وفيه أربعة فصول : 

الفصل األول : يف تصرفات األولياء ، واألوصياء ، وما يجب عليهم يف ذلك.

الفصل الثاين : يف بيان بعض الواجبات يف أموال المحجور عليهم س��واء كانت 

هلل أو لآلدميين . 

الفصل الثالث: يف حقوق األولياء، واألوصياء مقابل عملهم.

الفص��ل الرابع : يف ع��زل األولياء واألوصياء ، ومحاس��بتهم ، وبيان ما ُيوجب 

ذلك . 

الباب  الرابع : يف انتهاء الوالية وتس��ليم المال إلى أهله ، وحكم الش��هادة على 

التسليم وفيه فصول ثالثة :  
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الفصل األول : يف بيان أسباب انتهاء الوالية . 

الفصل الثاين : يف ش��روط تس��ليم المال إل��ى أهله مع الحدي��ث بالتفصيل عن 

البلوغ والرشد . 

الفصل الثالث : يف حكم اإلش��هاد على تس��ليم المال إل��ى أهله ، وهل ُيصدق 

الولي أو الوصي إذا ادعى التسليم بدون بينة. 

خامتة : تلخيص لنظام الوالية على المال.

وقد س��لكت يف بحث��ي طريقة االعت��دال ، فأذكر أقوال العلماء يف كل مس��ألة 

على حس��ب االستطاعة ، وأبين دليل كل قول ومناقشته مع ترجيح ما يظهر لي أن 

الدليل يعضده من غير تعسف ، أو تعصب لمذهب معين . 

وق��د حاول��ت أن يك��ون البحث س��هل العبارة ، متناس��ق الرتكي��ب ، واضح 

المعنى ، وأش��رت يف كل مس��ألة إلى المراج��ع التي اعتمدت عليها ليس��هل على 

القارئ الرجوع إليها . 

واهلل أسأل أن يمدين بعون من عنده ، ويوفقني إلى الصواب ، وأن يجعل عملي 

خالصًا لوجهه الكريم ، وأن يجنبني الخطأ والزلل ، فما كان فيه من صواب فمن 

اهلل ، وما كان من خطأ فمني ، وأس��تغفر اهلل ، فالكمال هلل وحده ، والعصمة لرسل 

اهلل ، وم��ا توفيق��ي إال باهلل ، والحمد هلل أواًل وآخرًا وصلى اهلل على عبده ورس��وله 

محمد وآله وسلم .
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املقدمة- املبحث االأول

املقدمة 
حديث موجز عن أهمية المال يف اإلسالم وأهلية التصرف فيه 

) أ ( - أهمية المال  

خلق اهلل اإلنس��ان وفطره على حب المال نظ��رًا الحتياجه إليه ، إذ به قوام   

حيات��ه ، وصالح معيش��ته يف ه��ذه الدنيا ، قال س��بحانه وتعالى مخ��ربًا عن طبيعة 

اإلنس��ان يف ح��ب الم��ال :نث ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  مث ]  1[ وق��ال س��بحانه : 

نثٿ   ٿ  ٹ مث.]2 [  

ولما كان المال من ضرورات الحياة التي ال غنى عنها ، أمر اهلل عباده المؤمنين 

بطلبه ، والسعي يف تحصيله يف آيات كثيرة من القرآن ، قال سبحانه وتعالى:نث ٹ  

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  مث ]3[ وأخ��رب اهلل س��بحانه عن 

عباده المؤمنين بأهنم يضربون يف األرض يبتغون من فضل اهلل نث چ  چ  چ
چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ مث. ]4[

ولقد امتدح النبي - � – المال إذا ك�ان عند أهله ، فقال - � - :

) نعّم��ا الم��ال الصالح للم��رء الصالح (  ق��ال الحافظ العراق��ي : رواه أحمد 

]1[ سورة العاديات اآلية : )8 ( .
]2[ سورة النساء اآلية : )128 ( .
]3[ سورة الجمعة اآلية : ) 10 ( .
]4[ سورة المزمل اآلية : ) 20 ( .
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والطرباين يف الكبير واألوسط من حديث عمرو بن العاص بسند صحيح.)1(

وبين النبي - �- أن الغني إذا أدى حقوق ماله فإن ذلك مما ُيْغبط عليه.  قال 

- �-: ) ال حس��د إال يف اثنتين ؛ رجل آتاه اهلل مااًل فس��لطه على هلكته يف الحق، 
ورجل آتاه اهلل حكمة فهو يقضي بها ويعلمها( متفق عليه.)2(

أبي شيبة  وابن   ،  ) الصحابة )1745  ( وفضائل   197/4 ( المسند  :  رواه أحمد يف  )1( صحيح 
 )18/7( ، وأبو يعلى ) 7298 ( ، والبخاري يف األدب المفرد ) 300 ( ، والبغوي يف شرح السنة 
حبان  وابن   ،  )  1315  ( الشهاب  مسند  يف  والقضاعي   ،  )  236/2  ( والحاكم   ،  )  2495  (
)اإلحسان : 3210 ( ، والخالل يف الحث على التجارة )54 ( ، وأبو عبيد يف غريب الحديث 
)64/1 (  والبيهقي يف الشعب )1248 ( ، والطرباين يف األوسط )3213 ( ، وابن أبي الدنيا يف 
إصالح المال ) 43 ( ، وابن قانع )213/2-214( ، وابن عساكر يف تاريخ دمشق )143/46( 
كلهم من طريق موسى بن ُعلي ، عن أبيه ، قال : سمعت عمرو بن العاص -رضي اهلل عنه- 
وذكر الحديث . ورجاله ثقات رجال مسلم إال أن ابن عبد الرب )التهذيب : 364/10( قال عن 

موسى بن علي : ما انفرد به فليس بالقوي . 
ورواه ابن حبان يف روضة العقالء ) 223 ( من طريق موسى بن علي بن رباح ، عن أبيه ، عن أبي 
قيس مولى عمرو بن العاص ، عن عمرو بن العاص ؛ أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  قال 
وذكره . قال ابن حبان : سمع هذا الخرب علي بن رباح ، عن عمرو بن العاص ، وسمعه من أبي 

القيس، بدل عمرو عن عمرو ، فالطريقان جميعًا محفوظان .
وقال الحاكم ) 2/2  ( : صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبي ، وصحح إسناده العراقي 
الزوائد : 64/4 ( بعد أن عزاه  )تخريج أحاديث اإلحياء : 2994 ( ، وقال الهيثمي )مجمع 

للطرباين يف الكبير واألوسط : رجال أحمد وأبي يعلي رجال الصحيح .
وقد صحح الحديث شيخنا عبد اهلل بن عبد الرحمن السعد نفعنا اهلل بعلمه .

)2( البخاري ) 73 ( ،  ومسلم ) 816 ( ، وأحمد يف المسند ) 385/1 ( ، وابن ماجة ) 4208 (= 
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املقدمة- املبحث االأول

ولقد اهتم اإلسالم اهتمامًا شديدًا بأمور المال ، وسّن يف ذلك من األنظمة ما 

يحتاج إليه البش��ر يف معاش��هم، مما يجعل المال وسيلة لسعادة البشرية وإسعادها 

يف ه��ذه الدني��ا ، فنّظم أحكام البي��ع والهبة واإلجارة والّره��ن والقرض والضمان 

والوديع��ة والعاري��ة والش��ركة ونح��و ذلك م��ن المعام��الت التي يتبادله��ا الناس 

ويحتاجون إليها ، وح��رم كل معاملة فيها إضرار بالناس، كالربا والغش وتطفيف 

المكي��ال والميزان واالحتكار وغير ذلك م��ن المعامالت الضارة بالمجتمع، كما 

حرم أكل أموال الناس بالباطل؛ كأن يكون عن طريق الرشوة ، أو لعب القمار، أو 

نحو ذلك. 

وحرم صرف المال يف كل شئ محرم؛ كالخمر والميتة والخنزير ومهر البغي 

وأدوات الله��و المحرمة وأخرب النبي - � - ) أن اإلنس��ان مس��ئول عن ماله يوم 
القيامة من أين اكتسبه وفيم أنفقه ( . )1(

=من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم ، عن عبد اهلل بن مسعود رضي 
اهلل عنه به.

)1( صحيح : الرتمذي ) 2417 ( ، والدار مي ) 543 ( ، وأبو يعلى يف المسند ) 7397 (  والخطيب 
يف االقتض��اء )1(  واب��ن أب��ي الدنيا يف إصالح الم��ال )30 - مختصرًا( كلهم من طريق األس��ود 
ابن عامر ، قال : حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن األعمش ، عن س��عيد بن عبد اهلل بن جريج   عن 
أبي برزة األس��لمي  tقال : قال رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : » ال تزول قدما عبد يوم القيامة 
حت��ى يس��أل عن عمره فيم أفن��اه ، وعن علمه فيم فع��ل ، وعن ماله من أين  اكتس��به وفيم أنفقه،  
وع��ن جس��مه فيم  أب��اله » ومن طريق األعمش أخرج��ه أبو نعيم يف الحلي��ة ) 232/10 (، قال 
الرتمذي:حس��ن صحي��ح. ونقل المن��ذري يف الرتغيب  )76/1 ( تصحيح الرتمذي وس��كت= 
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كما اهتم اإلس��الم بحماية مال الغير ، وشرع من األنظمة ما يحفظها ويضمن 

بقاءه��ا ، فح��رم النبي- � - الغصب، وبين ج��زاء المغتصب يوم القيامة  فقال-

� - : ) من أخذ شبرًا من األرض ظلمًا ، فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين( 
متفق عليه . )1(

وأوج��ب عل��ى الغاص��ب رد ما اغتصب��ه إلى مالك��ه ق��ال- � - : ) إذا أخذ 

أحدكم عصا أخيه فليرددها عليه ( رواه أحمد وأبو داود  والرتمذي . )2( 

=عليه. وللحديث ش��واهد من حديث ابن مس��عود ، ومعاذ ، وأبي سعيد ، وأبي الدرداء - رضي 
اهلل تعالى عنهم -.

)1( من حديث سعيد بن زيد   البخاري ) 3026( ، ومسلم ) 1610 ( ، وأحمد ) 188/1 ( .
)2( حدي��ث حس��ن :  أحم��د يف المس��ند ) 221/4 ( ، وأب��و داود ) 5003 ( ، والرتمذي ) 2160 (

وابن أبي شيبة يف المسند ) 682 (، والبخاري يف األدب ) 241 (، والدوالبي يف الكنى )1948( 
والطرباين يف الكبير )241/22(، والبغوي يف ش��رح الس��نة )2572(، والبيهقي يف الكربى )6/ 
92( والشعب )5494( والمزي يف هتذيب الكمال )557/14( كلهم من طريق ابن أبي ذئب ، 
عن عبد اهلل بن السائب بن يزيد ، عن أبيه ، عن جده مرفوعًا ، وعبد اهلل بن السائب وثقة النسائي 
وغيره. قال الرتمذي : حديث حسن غريب ال نعرفه إال من حديث ابن أبي ذئب . وقال أبو بكر 
األثرم )هتذيب الكمال : 556/14( : س��معت أبا عبد اهلل أحمد بن حنبل يس��أل عن حديث ابن 
أبي ذئب ، عن عبد اهلل بن السائب ، عن أبيه ، عن جده : )ال يأخذ أحدكم عصا أخيه( تعرفه من 

غير حديث ابن أبي ذئب ؟ فقال : ال . أه� . 
وقال الش��وكاين يف النيل ) 356/5 ( س��كت عن��ه أبو داود والمنذري، وأخرج��ه أيضًا البيهقي 
وقال: إس��ناده حس��ن . ورواه أب��و داود الطيالس��ي )1302( عن ابن أبي ذئب، ع��ن عبد اهلل بن 
الس��ائب، ع��ن جده. قال أبو بش��ر: هكذا هو يف كتابي عن أبي داود، والن��اس يقولون: عن ابن= 
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وأوجب التعزير البليغ على من اغتصب مال غيره وأهدر كل مجهود يقوم به 

المغتص��ب يف ملك الغي��ر ، روى أبو داود والدار قطني من حديث عروة بن الزبير 

) أن رجلي��ن اختصما إلى رس��ول اهلل-�- غرس أحدهما نخاًل يف أرض اآلخر، 

فقضى رسول اهلل لصاحب األرض بأرضه ، وأم�ر صاح�ب الن�خل أن يخرج  نخله 

منها (.)1( كما ش��رع اإلس��الم حق الدفاع ع��ن المال بكل الوس��ائل حتى لو ألجأ 

=أبي ذئب، عن عبد اهلل بن الس��ائب، عن أبيه، ع��ن جده. ورواه الطرباين يف الكبير )6641( من 
طري��ق عاص��م بن علي: ثنا ابن أبي ذئب، عن عبد اهلل بن يزيد بن الس��ائب، ع��ن أبيه، عن جده. 
قال الهيثمي )مجمع الزوائد : 172/4( : فيه عبد اهلل بن يزيد بن السائب، ولم أجد من ترجمه، 

وبقية رجاله رجال الصحيح.
وقال شيخنا عبد اهلل بن عبد الرحمن السعد : ال بأس به . 

)1( ضعي��ف : رواه أب��و داود ) 3074 ( ، ويحي��ى ب��ن آدم يف كتاب��ه الخ��راج )274( ، وأبو عبيد يف 
غري��ب الحديث )178/1(، وابن زنجويه يف كتابه األموال )1054(، والدار قطني ) 35/3 (، 
والبيهق��ي يف الك��ربى ) 6/ 99( ، وابن عبد الرب يف التمهيد )282/22(، وأبو يوس��ف يف كتاب 
الخ��راج )ص :70 - مختص��رًا( كلهم من طريق  محمد بن إس��حاق ، عن يحيى بن عروة ، عن 
أبيه . وقرن ابن زنجويه ، والدار قطني يحيى وهشام ابني عروة ، وعندهم قال – يعني عروة - : 
فلقد خربين الذي حدثني هذا الحديث – يعني من أحيا أرضا – أن رجلين وذكره ... قال : فلقد 

رأيتها وإهنا لتضرب أصولها بالفؤوس ...الخ .
وعن��د أب��ي داود )3075( ومن طريقه البيهق��ي يف الكربى )99/6-100( : حدثنا أحمد بن س��عيد 
الدارمي : حدثنا وهب ، عن أبيه ، عن ابن إس��حاق بإس��ناده ومعناه ، إال أنه قال عند قوله مكان الذي 
حدثني هذا ، فقال رجل من أصحاب النبي صلى اهلل عليه وسلم وأكثر ظني أنه أبو سعيد الخدري .

ومحمد بن إسحاق فيه كالم ال يضر ، والجمهور على االحتجاج به إذا صرح بالتحديث ، وهو 
هن��ا ل��م يصرح بالتحديث . والحديث  قال عنه أبو الطي��ب يف التعليق المغني ) 35/3 ( بذيل= 
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ذلك إلى قتل المعتدي ويكون دمه هدرًا ، وإذا ُقتِل الشخص دون ماله فإنه يكون 

شهيدًا لقوله - �-: ) من ُقتل دون ماله فهو شهيد ( متفق عليه.)1( 

وش��رع اإلس��الم العقوبات البليغة على كل معتد على مال غيره، فقرر عقوبة 

قطع اليد لمن سرق المال خفية ، قال تعالى :نث ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  

ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ   ڤ  مث. ]2[ 
فأهدر اإلسالم قيمة هذا العضو الغالي لّما تجرأ به صاحبه على التعدي على 

مال الغير ولو كان المسروق شيئًا يسيرًا .

فق��د قرر اإلس��الم قطع اليد إذا س��رق صاحبه��ا ربع دينار ، أو م��ا قيمته ذلك  

وهذا يس��اوي بعملتنا الحاضرة أقل من ري��ال ، كل ذلك محافظة على مال الغير، 

وقد اش��تد النبي - �-  يف تطبيق هذه العقوبة ، ولم يقبل فيها ش��فاعة ، كما ثبت 

ذلك يف حديث عائش��ة يف قصة المخزومية التي تس��تعير المتاع وتجحده، فقد أمر 

=السنن: مرسل . وأشار إلى إرساله الرتمذي )1378 ( وقال الحافظ يف البلوغ )919(: إسناده 
حس��ن وآخ��ره � يعنى ق��ول النبي صلى اهلل عليه وس��لم : )ليس لعرق ظالم ح��ق( عند أصحاب 
الس��نن من رواية عروة ، عن س��عيد بن زيد ، واختلف يف وصله وإرس��اله ، ويف تعيين صحابيه . 
وقال يف التقريب )8604( : عروة بن الزبير )فيمن أحيا أرضًا ميتة( قال : حدثني الذي حدثني، 
يق��ال : ه��و س��عيد بن زي��د . أه� . وق��ال الش��وكاين يف النيل ) 360/5 ( : س��كت عن��ه أبو داود 

والمنذري .
)1( من حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما ، البخاري )2348 ( ومسلم ) 141( وأحمد 

يف المسند ) 163/2 ( ، وأبو داود ) 4771 ( ، والرتمذي ) 1420 ( ، والنسائي )4087 ( .
]2[ سورة المائدة اآلية : ) 38 ( .
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الرسول - �- بقطع يدها ، وأنكر النبي - �-  على أسامة بن زيد شفاعته حين 

كلمه فيها، فقال له: ) يا أسامة أ تشفع يف حد من حدود هلل ؟ ( .)1( 

وإذا كان أخذ المال عالنية بقطع الطريق واالستيالء عليه بالقوة فإن اإلسالم 

يفرض عقوبة أشد من قطع اليد يوضحها قوله تعالى : نث چ   چ  چ  ڇ

ژ    ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ  

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ مث. ]2[ ق��ال ابن عباس يف قطاع الطريق: 

) إذا قتل��وا وأخ��ذوا المال قتلوا وصلبوا ، وإذا قتلوا ول��م يأخذوا المال قتلوا ولم 

يصلبوا،  وإذا أخذوا الم�ال ولم يقتلوا قطع�ت أيديهم وأرجلهم من خالف ، وإذا 

أخافوا السبيل ولم يأخذوا مااًل  نفوا من األرض ( .)3( 

 )1( قصة المخزومية وشفاعة أسامة - رضي اهلل عنه – رواها الجماعة : البخاري ) 6406 (  ومسلم 
 ) 1688 ( ، وأحمد يف المسند ) 162/6 ( ، وأبو داود ) 4373 (، والرتمذي  )  1430 ( والنسائي 
) 4899 ( ، وابن ماجة ) 2547 ( من حديث عائشة رضي اهلل تعالى عنها على اختالف يف لفظ 

الحديث .
]2[ سورة المائدة : اآلية ) 33 ( .

)3( ضعيف: أخرجه الشافعي يف األم )  6/ 151 � 152 ( ، والمسند ) 86/2 ( ومن طريقه البيهقي 
يف الكربى )283/8( قال : أخربنا إبراهيم ، عن صالح مولى التوأمة ، عن ابن عباس، رضي اهلل 
عنهم��ا ، وصال��ح مولى التوأمة صدوق  اختلط ، وإبراهي��م بن محمد ابن أبي يحيى مرتوك، وبه 

أعله يف التعليق المغني )139/3( . 
وبنح��وه أخرج��ه ابن أبي ش��يبة ) 589/6 ( ، واب��ن جرير  ) 213/6 ( ، وأبو يوس��ف يف كتاب 
الخ��راج ص ) 192 ( وأب��و عبيد يف الناس��خ )260( وأحمد بن حنبل يف تفس��يره )التلخيص:=  
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=72/4(، كله��م م��ن طري��ق حج��اج ، ع��ن عطية ، ع��ن ابن عب��اس ، ق��ال النحاس )الناس��خ 
والمنس��وخ: ص121-122( : وعطي��ة والحجاج ليس��ا بذاك عند أهل الحدي��ث . وقال : هذا 
قول – يعني العقوبة على قدر الجناية – قتادة وعطاء الخراس��اين، وزعم إس��ماعيل بن إس��حاق 
أنه لم يصح إال عنهما، يعني من المتقدمين ؛ ألن الرواية عن ابن عباس ضعيفة عنده وعند أهل 

الحديث . 
وروى عب��د ال��رزاق ) 18544 ( ، وم��ن  طريق��ه الدار قطن��ي )138/3( والبيهق��ي يف الكربى 
)283/8( والحازم��ي يف االعتبار )ص464( من طريق إبراهيم – وس��قط من إس��ناد الحازمي 
- ع��ن داود ، ع��ن عكرمة ، عن ابن عباس ، واب��ن جرير  )211/6( ، والبيهقي ) 283/8 ( من 
طريق محمد بن سعد ، قال : ثني أبي ، قال: ثني عمي ، قال : ثني أبي، عن أبيه ، عن ابن عباس 
وأس��انيد هذا األثر ال تخلو من مقال ، وقد عزاه الس��يوطي يف الدر المنثور ) 3/ 68 ( للفريابي 

وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم .                     
قال ابن كثير )التفسير : 52/2( : وعن أبي مجلز وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي والحسن وقتادة 
 والسدي وعطاء الخراساين نحو ذلك، وهكذا قال غير واحد من السلف واألئمة. وقال السيوطي 
)الدر المنثور : 68/3( أخرج الخرائطي يف مكارم األخالق عن ابن عباس - رضي اهلل عنهما- 
وساق قصة العرنيين وأن جربيل - عليه السالم - أمر النبي - صلى اهلل عليه وسلم- أن من أخذ 
المال وقتل يصلب... الخ. قال ابن كثير: رواه ابن جرير يف تفس��يره - إن صح س��نده - وس��اق 

إسناد ابن جرير إال أنه عن أنس - رضي اهلل عنه -.
قال مقيده - عفا اهلل عنه: وإسناد ابن جرير المذكور ال يصح. واهلل أعلم.

وقد روى أبو عبيد يف الناس��خ والمنس��وخ )258( وابن جرير )214/6( والنحاس يف الناس��خ 
)ص121( م��ن طري��ق عبد اهلل بن صالح ، عن معاوية بن صال��ح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن 
ابن عباس يف قوله تعالى : )إنما جزاء الذين يحاربون اهلل ورسوله ..اآلية( قال : من شهر السالح  
وأخاف السبيل ثم ظفر به وقدر عليه فإمام المسلمين فيه بالخيار إن شاء قتله ، وإن شاء صلبه ، 

وإن شاء صلبه ، وإن شاء قطع يده ورجله ... األثر ، وهذا إسناد أقوى من سابقه واهلل أعلم .
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ولم يجز اإلسالم حتى للفرد نفسه أن يضيع ماله ، قال - �-: ) إن اهلل تعالى 
يكره لكم : قيل وقال ، وكثرة السؤال ، وإضاعة المال ( رواه مسلم)1(

وبي��ن الق��در الذي يجوز لإلنس��ان أن ينفقه منه، فقال س��بحانه وتعالى لنبيه : 

 ]2[ مث.  ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ    ٿ     ٿ   ٿ     ٺ   ٺ   ٺ   نثٺ  

وشنع سبحانه وتعالى على المبذرين والمسرفين فقال تعالى : نث ىئ  ىئ    ىئ

ی    یی  ی  جئ  حئ  مئ         ىئ   مث ] 3 [ ووجه الشبه بينهما أن المبذرين 

تجاوزوا الحد يف اإلنفاق وعصوا اهلل س��بحانه حيث لم يقتصدوا ويعطوا الفاضل 

إلخواهنم المعوزين ، والشياطين تجاوزوا الحد يف الكفر والطغيان، فالكل منهما 

عاص هلل وخارج عن أمره . 

ول��م يكتف اإلس��الم يف وجوب حفظ المال بالتعليم والتوجيه فحس��ب ، بل 

ض��رب بي��د من حديد على كل من يضيع ماله، وش��رع الحجر عليهم، س��واء كان 

ذلك لفق��د أهلية التصرف بالكلية كالمجنون والصغير قبل التمييز فإهنما عاجزان 

عن حفظ المال وصيانته لعدم وجود العقل لديهما ، وإما لنقصان األهلية كالصغير 

الممي��ز والمعت��وه والس��فيه وذي الغفلة، فكل ه��ؤالء يمنعون م��ن التصرفات يف 

)1( أخرجه البخاري ) 2277 ( ، ومسلم ) 1715 ( ، وأحمد يف المسند ) 246/4 ( والنسائي يف 
الكربى  )تحفة األشراف : 496/8 ( عن المغيرة بن شعبة   مرفوعًا .

]2[ سورة اإلسراء : اآلية ) 29 ( .

]3[ سورة اإلسراء : اآلية ) 27 ( .
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أمواله��م ، وال ي��رتك المال يف أيديه��م ؛ إذ لو ترك يف أيديهم ألضاعوه بين عش��ية 

وضحاه��ا وأصبحوا كاًل عل��ى مجتمعهم ينتظرون نوال الناس وإحس��اهنم وربما 

ألجأهت��م الحاجة بعد ذلك إلى أن يس��لكوا طرقًا ش��تى من طرق اإلجرام بس��بب 

العوز ؛ كالس��رقة وقطع الطريق ، وفعل الفاحش��ة من زنًا ولواط ، ونحو ذلك من 

الجرائم التي ال تحمد عقباها .    

ولقد اهتم اإلسالم بأموال هذا الصنف من الناس فشرع الوالية على أموالهم 

واش��رتط يف األولي���اء األهلي��ة الكاملة للتصرف م��ن عق�ل ورش��د وعدالة وأمانة 

وذلك ليقوموا بإصالح أموال المحجور عليهم والحفاظ عليها ليأكلوا من ثمراهتا 

ويعيشوا عيش��ة راضية، وإّن القيام هبذه المهمة الشريفة يعترب من التكافل يف األمة 

واعتبار مصلحة كل فرد من أفرادها عين مصلحة اآلخرين. 
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) ب ( - أهلّية التصرف في المال 

يطلق الفقهاء ) رحمهم اهلل ( على من يصح منه إنش��اء العقود والتصرفات   

وتلزمه آثارها أنه أهل للتصرف ، وهذا يقتضينا أن نبحث بإيجاز عن أهلية التصرف، 

لكي نعرف من يصلح للتصرف ومن ال يصلح له ، وفيما يلي الحديث عنها . 

تعريف االأهلية:    

األهلية يف اللغة : تطلق على صالحية اإلنسان للشيء وطلبه منه؛ ولهذا يقال: 

ف��الن أهٌل ألن يكون قاضيًا ، أو أهٌل ألن يكون معلمًا ، أو أهٌل للبيع والش��راء ؛ 

أي صالح لذلك . 

واألهلّية يف االصطالح هي : صالحية الشخص لإللزام وااللتزام . 

والمعنى أن يكون الشخص صالحًا ألن تلزمه حقوق لغيره ، وتثبت له حقوق 
على غيره ، وصالحًا ألن يلتزم هبذه الحقوق .]1[

اأق�شام االأهلية:   

تنقسم األهلية إلى قسمين : 

1- أهلية الوجوب : وهي صالحية اإلنسان لوجوب الحقوق المشروعة
له وعليه . ]2[

ومعنى ذلك أن يكون الش��خص أهاًل ألن تثبت ل��ه حقوق ِقبل غيره ؛ كالعتق 

]1[ أصول الفقه ألبي زهرة ص ) 329 ( 0
]2[ شرح المنار البن ملك ص ) 936 ( ، والتقرير والتحبير ) 2 / 164 ( 0 
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واإلرث والنس��ب والوصية واس��تحقاق وقف ونحو ذلك ، وأهاًل ألن تثبت عليه 

حق��وق لغي��ره؛ كالغرام��ات المالي��ة وأروش الجنايات ونفقة الزوج��ة واألقارب 

ونحو ذلك .

وهذه األهلية ثابتة لإلنس��ان يف حياته إلى أن يموت ، وال يش��رتط فيها تكليف 

وال رش��د ، فتثبت للصغير والكبير ، والذكر واألنثى ، والعاقل والمجنون، والحر 

والعب��د ، إال أهن��ا قد تكون ناقصة يف بعض األش��خاص وكاملة يف بعضهم ، وهذه 

ليست محل بحثنا. 

 2 - أهلية األداء :  وهي صالحية اإلنس��ان لصدور الفعل منه على وجه ُيعتد 

به شرعا.]1[ 

ومعن��ى ذلك أن تكون أفعال اإلنس��ان من عب��ادات ومعامالت معتربة يف نظر 

الش��رع ، فيصل��ح الكتس��اب حقوق م��ن تصرفاته ، وتنش��أ عليه حق��وق من هذه 

التصرف��ات ، وهذه األهلية يتوقف عليها اعتب��ار المعامالت والتصرفات وجميع 

التكاليف الشرعية التي فرضها اهلل على عباده ، ومناط هذه األهلية العقل والقدرة 

عل��ى العمل ، ف��إذا كمل العق��ل كانت األهلية كامل��ة ، وإذا نق��ص كانت األهلية 

ناقص��ة، وإذا ُفِق��د ل��م تثبت أهلية أداء مطلق��ًا ؛ ألنه ال يجوز اإلل��زام باألداء لمن 

يعج��ز عنه ؛ ألن األداء يتعلق بقدرتي��ن ، قدرة فهم الخطاب وهي بالعقل ، وقدرة 

العمل به وهي بالبدن . 

]1[  شرح المنار  ) 936 ( ، والتقرير والتحبير ) 2 / 164 ( 0 
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املقدمة- املبحث الثاين

وأهلي��ة األداء واس��عة الدائ��رة إذ يدخل فيها أهلي��ة األداء للعب��ادات  وأهلية 

األداء للتصرف��ات المالية، والمقصود بحث��ه من هذين النوعين هو أهلية التصرف 

يف المال.

اأهلية الت�شرف:  

تنقسم هذه األهلية إلى قسمين : 

األول : أهلية تصرف كاملة : وتثبت للمكلف الرشيد ، فإذا كان اإلنسان بالغًا 

عاقاًل رش��يدًا فله الحق يف إنش��اء العقود الشرعية من تصرفات ومعامالت وتلزمه 

آثارها، وله أن يس��تنيب غيره، وينوب عن غيره ، وليس ألحد والية عليه ، لكمال 

أهليته .

الث��اين : أهلية تص��رف ناقصة :  وهذه تثبت للصبي المميز إلى البلوغ رش��يدًا 

ومثل��ه يف الحك��م المعتوه المميز ، ولم تكن كاملة فيهم��ا لنقصان العقل لديهما ، 

فإذا تصرف الصبي بإذن وليه صح تصرفه فيما هو نفع محض ، أو مرتدد بين النفع 

والض��رر ؛ ألن عبارته صالحة إلنش��اء العقود لوجود األهلي��ة الناقصة لديه وهذا 

عن��د األئم��ة الثالثة -أبي حنيفة ومالك وأحم��د - رحمهم اهلل - ]1[ ، وإن تصرف 

بدون إذن وليه كان تصرفه موقوفًا على إجازة الولي عند أبي حنيفة ومالك ، وال 

يص��ح عند أحمد إال يف الش��يء اليس��ير]2[ فمن��اط أهلية التص��رف التمييز عند أبي 

]1[  تبيين الحقائق  ) 5 / 219 (، ومواهب الجليل ) 5 / 60(، والمغني البن قدامة  ) 4 / 297(. 
]2[  حاشية المقنع ) 2 / 4 0 (  .
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حنيفة ومالك وعند أحمد التمييز مع إذن الولي . ]1[ 

وقال الش��افعي]2[ ) رحمه اهلل ( يف األصح عنه : ال يصح من الصبي تصرفات 

وال عقود ولو أذن يف ذلك وليه ؛ ألن مناط أهلية التصرف لديه التكليف ، وهو غير 

مكل��ف ، وال يكفي عقله لصح��ة التصرف قبل البلوغ؛  ألنه ال يمكن الوقوف منه 

عل��ى الحد الذي يصلح به التص��رف لخفائه وتزايده تزايدًا خفي التدريج ، فجعل 

الشارع له ضابطًا وهو البلوغ ، فال يثبت له حق التصرف قبل وجود مظنته .]3[  

والمخت��ار : أن للصب��ي الممي��ز أهلية تص��رف ناقصة كما هو ق��ول الجمهور  

وذلك ألن اهلل س��بحانه وتعالى أمر بابتالء اليتامى : فقال س��بحانه : نث ې   ې

ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ      ۇئ  ۇئ مث]4[ وال يتحق��ق االبت��الء 

إال بتفويض البيع والشراء لهم ليعرف الولي بذلك هل ُيْغبَنون أم ال . 

وأّما قول الش��افعي : أن العقل ال يمكن اإلطالع عليه فغير مس��لم ؛ ألنه ُيعلم 

ذلك بآثاره ، وذلك بتصرفه على وفق المصلحة كما ُيعلم ذلك يف حق البالغ ، فإن 
معرفة رشده شرط دفع ماله إليه، وال ُيعلم ذلك إال من خالل تصرفاته .]5[

]1[ الفروق للقرايف ) 3 / 532 ( .
]2[ مغني المحتاج ) 2 / 170 ( .

]3[ الشرح الكبير مع المغني ) 4 / 6 ( .
]4[  النساء  اآلية رقم ) 6 ( .

]5[ الشرح الكبير مع المغني ) 4 / 6 ( .
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اأق�شام ت�شرفات ال�شبي املميز :  

تنقسم تصرفات الصبي المميز إلى ثالثة أقسام : 

القس��م األول :  تصرفات نافعة نفعًا محضًا ، وهي التي يرتتب عليها دخول 

ش��يء يف ملكه بدون مقابل ، وذلك كقبول الهب��ة والصدقة والوصية،  فهذه تصح 

من الصبي، وال يحتاج فيها إلى إذن الولي . ]1[ 

القسم الثاين :  تصرفات ضارة  ضررًا محضًا ، وهي التي يرتتب عليها خروج 

ش��يء من ملكه بدون مقابل ، كالهبة والعتق والصدقة والوقف والطالق والضمان 

فهذه ال تصح من الصبي المميز ولو أجازها الولي ؛ ألن الولي ال يملك هذه األشياء 
بنفسه ؛ ألن واليته للنظر، وليس من المصلحة تصرفه فيما هو ضرر محض . ]2[

القس��م الثالث : تصرفات دائرة بين النفع والض��رر ، وهي التي تحتمل الربح 

والخس��ارة ، وذلك مثل البيع واإلجارة والنكاح واألخذ بالش��فعة ونحو ذلك من 

عق��ود المعاوض��ات ، فهذه تصح من الصب��ي المميز بإذن الولي بن��اًء على نقص 

أهليت��ه، ف��إذا أجازها الول��ي نفذت ؛ ألن إج��ازة الولي تجرب نق��ص أهلية الصغير 

ونحوه ، فيصير العقد حينئذ كأنه صادر من ذي أهلية كاملة . 

اأهلية ال�شفيه :

يرى أبو حنيفة ) رحمه اهلل ( أن للس��فيه أهلية كاملة يف التصرف يف المال؛ 

]1[ تبيين الحقائق ) 5 / 219 ( .
]2[   مواهب الجليل   ) 5 / 60 ( .
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ألنه حر مخاطب مكلف بالتكاليف الشرعية كلها، ولهذا ال يرى الحجر عليه ] 1[ ، 

وس��يأيت ذكر الخالف يف الحجر على السفيه عند من تثبت عليهم الوالية يف الباب 

األول إن شاء اهلل تعالى . 

ويرى اإلمام الش��افعي ) رحمه اهلل ( يف األصح عنه ] 2 [  أنه ليس للس��فيه أهلية 

للتص��رف يف المال مطلقًا ، ول��و أذن له يف ذلك وليه؛  ألن الحجر عليه لمصلحته 

خش��ية إسرافه وس��وء تدبيره ، فإذا أذن له الولي فقد أذن فيما ال مصلحة فيه ، فلم 
يصح إذنه ، كما لو أذن يف بيع  ما يساوي عشرًة بخمسة . ]3[

وي��رى مالك ]4[وأحمد ]5[ يف المش��هور عنه والش��افعي يف أح��د قوليه أنه   

يصح تصرف الس��فيه يف المال إذا أذن له يف ذلك وليه ، وأن عبارته صالحة إلنشاء 

العقود والتصرفات ، وإن لم يأذن له وليه فال يصح منه تصرف مالي عند الشافعي 

وأحمد ويوقف على إذن وليه عند مالك .

والمخت��ار واهلل أعلم : أنه يصح تصرف الس��فيه بإذن ولي��ه إذا لم يكن تصرفه 

ض��ررًا محض��ًا كالهبة والصدقة ؛ ألنه أكم��ل عقاًل من الصب��ي المميِّز ، والحجر 

عل��ى الصبي المميِّز أعل��ى من الحجر عليه ، وقد جاز تصرف الصبي المميز بإذن 

]1[ تبيين الحقائق  ) 5 / 195 ( .
]2[  شرح الجالل هبامش قليوبي وعميرة )2 / 303 ( ، ومغني المحتاج  ) 2 / 171 (  .

]3[ الشرح الكبير مع المغني  ) 4 / 7 ( .
]4[ مواهب الجليل  ) 5 / 61 ( .

]5[  المقنع  ) 2 / 4 ( .
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املقدمة- املبحث الثاين

وليه عند جمهور العلماء فهنا يكون الجواز أولى بالصحة ؛ وألننا لو منعنا تصرفه 

باإلذن لم يكن لنا طريق إلى معرفة رشده واختباره أبدًا ، وهذا يجعل الحجر عليه 

عل��ى ال��دوام وهو ال يجوز؛ ألنه إذا زال عنه الس��فه لم يجز الحج��ر عليه من غير 

خالف .
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الباب االأول - الف�شل االأول

يف الوالية على املال 
وفيه ف�شالن :

الفصل األول : 

يف تعريف الوالية وبيان تقسيماهتا وأسباهبا وشروط من له 

الوالية .

الفصل الثاين : 

يف بي��ان المولى عل��ى أموالهم ، واحتياجهم إل��ى الوالية وولي 

كل منهم ومتى تبدأ الوالية عليه ؟.
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الف�شل االأول 
 يف تعريف الوالية وبيان تق�سيماتها 

واأ�سبابها و�سروط من له الوالية
تعريف الوالية:  

تعريفه��ا يف اللغة : الَوالية بفتح الواو وكس��رها مصدر بمعنى النصرة وبمعنى 

الس��لطة يق��ال : هم على ِوالي��ة ) أي مجتمعون يف النصرة ( ، وُق��رئ قوله تعالى: 
نثک  ک  گ  گ  گ  گ  مث]1[ بفتح الواو وكسرها، والمعنى ما لكم من نصرهتم، 

ويقال : ولي الشيء وعليه ِوالية وَوالية ) أي قام عليه ، وكان له عليه سلطة ( . 

وقال سيبويه : الَوالية بالفتح المصدر ، وبالكسر االسم ، مثل اإلمارة والنقابة، 

وعليه فهي بالكسر اسم لما توليته وقمت به .  

يته ِوالية الكس��ر والوالية كلمة تش��عر بالتدبير  وق��ال الف��راء : ويختارون يف ولَّ
والقدرة والفعل، وما لم يجتمع فيها ذلك فال يطلق على صاحبها اسم الوالْي. ]2[

تعريف الوالية �شرعًا :  

قال صاحب تنوير األبصار]3[: )الوالية تنفيذ القول على الغير ش��اء أو  أبى(. 

وق��ال محمد أبو زهرة] 4 [ : ) الوالية س��لطة ش��رعية تجع��ل لصاحبها التصرف يف 

]1[ األنفال  اآلية رقم ) 72 ( .
]2[ لسان العرب  ) 20 / 227 ( وما بعدها  ، وتاج العروس  ) 10 / 398 ( وما بعدها  .

]3[ تنوير األبصار المطبوع مع حاشية ابن عابدين  ) 3 / 55 (  .

]4[ أحكام الزواج والطالق يف اإلسالم ألبي زهرة ص ) 143( .
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شئون غيره جربًا عليه ( .       
وقال مصطفى الزرقاء ]1[ : ) الوالية عبارة عن قيام ش��خص كبير راش��د على 

شخص قاصر يف تدبير شئونه الشخصية والمالية ( . 
مناق�شة هذه التعريفات : 

وهذه التعريفات السابقة ال تسلم من االعرتاضات ؛ ألن التعريف األول والثاين 
غي��ر جامعي��ن ألنواع الوالي��ة ؛ إذ هما قاصران على والية اإلجبار ، فال يش��مل كل 
منهما الوالية االختيارية التي تثبت للشخص عند تزويج الثيب الكبيرة، فإن الفقهاء 
متفقون على أنه ال جرب عليها ؛ لقول النبي - � -: ) الثيب أحق بنفسها من وليها، 

والبكر تستأذن يف نفسها، وإذنها صماتها (. رواه الجماعة إال البخاري . )2(
كما أن التعريف األول تعريف للوالية ببيان حكمها ال ببيان معناها . 

وأما التعريف الثالث ،  ففيه قصر الوالية على القاصرين مع أهنا تثبت على غير 
القاص��ر، كالثيب الكبيرة،  والبكر العاقلة عن��د إرادة نكاحهما فال يصح نكاحهما 
إال بول��ي عن��د جمهور العلماء خالف��ًا ألبي حنيفة ، كما أن التعبير بقيام ش��خص 

كبير راشد أثر من آثار الوالية وليس هو معنى الوالية. 

والمختار يف تعريف الوالية أن يقال : الوالية س��لطة ش��رعية ُتْجع��ل لمن َيْثبت له 

حق النظر فيما فيه حظ للمولى عليه ، سواء أكان ذلك يف نفسه أو ماله أو فيهما معًا . 

]1[ المدخل الفقهي العام  ) 2 / 815 7 ( .
والرتمذي   ،  )  2098  ( داود  وأبو   ،  )242  /1  ( المسند  يف  وأحمد   ،  )  1421  ( مسلم  أخرجه   )2( 
)1108 (، والنسائي ) 3260 ( ، وابن ماجة ) 1870 ( من حديث ابن عباس � رضي اهلل عنهما � .
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اأق�سام الوالية   
للوالية عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة : ]1[ 

1 - فمن حيث العموم واخل�شو�ص تنق�شم اإىل ق�شمني :

األول : والي��ة عام��ة : وه��ي والية الس��لطان وم��ن ينيبه من القض��اة  إذ تثبت 

له��م الوالية عل��ى كل من يقوم به المعن��ى المقتضي للوالية ، ول��م يوجد له ولي 

خاص، س��واء أكان ذلك يف ش��ئون المال أو غيره فله حق النظر يف أموال اليتامى، 

والمجانين، والسفهاء ، وله تزويج من ال ولي لها من نساء ، لقوله � : ) السلطان 
ولي من ال ولي له ( . )2(

]1[ األحوال الشخصية ألحمد الحصري ص ) 2 0 ( .
)2( حديث صحيح : أخرجه أحمد يف المسند ) 47/6 ( ، وأبو داود ) 2083 (، والرتمذي ) 1102( 
والنسائي يف الكربى ) 5394 ( ، وابن ماجة ) 1879 ( ، والشافعي يف األم ) 13/5 ( ،  والمسند 
)11/2( ، وابن الجار ود ) 700 ( ، وسعيد بن منصور ) 528 ( ، وأبو نعيم يف الحلية ) 6/ 88( 
والدارمي )2190 ( ، والحميدي ) 228 ( ، والسهمي يف تاريخ جرجان ) 554 ( ، وابن أبي 
شيبة ) 272/3 ( ، وعبد الرزاق ) 195/6 ( ، والبغوي يف شرح السنة ) 39/9( ، والدار قطني 
)221/3( ، والطحاوي يف الشرح ) 7/3 ( ، وابن حبان ) 4074 ( اإلحسان ، والحاكم ) 168/2( 
والخطيب يف الكفاية ص )380( ، والبيهقي يف الكربى ) 7/ 105 ( ، والمعرفة ) 13506 (

 والطيالسي ) 1463( ، وابن الجوزي يف التحقيق )1929( ، وابن حجر يف موافقة الخرب الخرب 
) 2/ 205 ( ، وابن عدي ) 266/3- مختصرا( : 

كلهم من طريق ابن جريج ، عن سليمان بن موسى ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة -رضي 
 اهلل عنها - قالت : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم - : ) إذا نكحت المرأة بغير أمر مواله�����������ا
 فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاح����ها باطل ، فإن أصابها ، فلها مهرها بما أصاب منها،= 
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=فإن اشتجروا ، فالسلطان ولي من ال ولي له ( . هذا لفظ أحمد . وقد صرح ابن جريج عند 
يف  وقال   ، عوانة  ألبي   )156/3  : )التلخيص  حجر  ابن  عزاه  والحديث  بالسماع.  بعضهم 
)الفتح:9/ 191( : صححه أبو عوانة وابن خزيمة . وقال يف موافقة الخرب الخرب )205/2(: 
ويف   . الشيخين  شرط  على   )  168/2  : )المستدرك  الحاكم  وصححه    . حسن  حديث  هذا 
)تحفة الطالب البن كثير:  246 ( قال ابن معين : سليمان بن موسى ثقة . وال يصح يف هذا 
الباب شيء إال حديثه ... قلت : وقد صحح هذا الحديث علي بن المديني أحد األئمة وكذا 
حكى المروذي عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. وقال ابن عدي )الكامل : 266/3 ( : هذا 
حديث جليل يف هذا الباب » ال نكاح إال بولي » . وقال ابن الجوزي )التحقيق : 272/8( : هذا 
الحديث صحيح ورجاله رجال الصحيح . وقال ابن عبد الهادي )تنقيح التحقيق : 144/3(: 
الحديث من أجود ما روى الحاكم . وقال ابن الملقن )البدر المنير : 553/7، 559( : هذا 
الحديث صحيح ... وقال عبد الحق يف أحكامه : هذا الحديث أصح شيء يف هذا الباب كذا 
قال ابن معين. وصححه ابن حزم يف )المحلى : 465/9( وقال السندي )شرح سنن ابن ماجه: 
428/2( : وألهل الحديث يف هذا اإلسناد أيضًا تكلم . وقال أبو عيسى الرتمذي )السنن : 
1102 ( : هذا حديث حسن - ويف بعض النسخ حسن صحيح - ثم قال : وقد تكلم بعض 
عليه  اهلل  صلى   - النبي  عن   ، عائشة  عن   ، عروة  عن   ، الزهري  حديث  يف  الحديث  أصحاب 
وسلم - قال ابن جريج: ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره . فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا، 
وذكر عن يحيى بن معين أنه قال : لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إال إسماعيل بن إبراهيم، 
قال يحيى بن معين : وسماع إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج ليس بذاك . أ . ه�  وأعل قصة 
ابن جريج اإلمام أحمد )نصب الراية : 3 / 186 ( ، ويف )التلخيص : 180/3 ( عد أبو القاسم 
بن مندة : عدة من رواه عن ابن جريج فبلغوا عشرين رجاًل ، وذكر أن معمرًا ، وعبيداهلل بن زحر 
تابعا ابن جريج على روايته إياه عن سليمان بن موسى ، وأن قرة ، وموسى بن عقبة ، ومحمد بن 
إسحاق ، وأيوب بن موسى ، وهشام بن سعد وجماعة ، تابعوا سليمان بن موسى، عن الزهري. 
قال : ورواه أبو مال�ك الجنبي ، ون�وح ب�ن دراج ، ومن�دل ، وجعفر  ب�ن برقان وجم�اعة، عن= 
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الثاين : والية خاصة : وهذه كوالية األب على ولده الصغير أو السيد على رقيقه . 
وهذه أقوى من الوالية العامة لقوة سببها ؛ ألن مبناها على القرابة ، أو الملك 
الداِعيْين إلى كمال الشفقة والنظر ، ولذلك كانت مقدمة على الوالية العامة ، فال 

تثبت العامة إال عند عدمها .
2 - التق�شيم الثاين للوالية من حيُث م�شدرها :  

تنقسم إلى قسمين : والية ذاتية ، ووالية جعلية .
فالوالي��ة الذاتي��ة :  ه��ي الت��ي تثب��ت للش��خص لمعن��ى في��ه م��ن غي��ر أن 
 يس��تفيدها م��ن أح��د ، وذل��ك كوالي��ة األقرب��اء ، فه��ذه الزم��ة يف ح��ق الول��ي 
وق��د نقل اب��ن نجيم  ]1[ عن الس��بكي أنه حكى اإلجماع عل��ى أن األب والجد لو 

َعَزال أنفسهما عن والية الصغير والمجنون لم ينعزال. 
والوالية الجعلية : هي التي تثبت للش��خص ال لمعنى فيه وإنما يستفيدها من 
الغير ، كوالية القاضي والوصي والوكيل ، وهذه غير الزمة للولي ما عدا القاضي، 

فال يلزم الوكيل قبول الوكالة وال الوصي قبول الوصاية . 

=هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة . وقال الحافظ : أعل ابن حبان وابن عدي وابن عبدالرب 
والحاكم ) ووافقه الذهبي ( وغيرهم الحكاية عن ابن جريج ، وأجابوا عنها على تقدير الصحة 
بأنه ال يلزم من نسيان الزهري له أن يكون سليمان بن موسى وهم فيه ، وقد تكلم عليه أيضًا 
الدار قطني يف جزء من حدث ونسي ، والخطيب بعده ، وأطال يف الكالم عليه البيهقي يف السنن 
الزوائد  مجمع  راجع  شواهد  وللحديث   . أ.ه�   . التحقيق  يف  الجوزي  وابن   ، الخالفيات  ويف 

. ) 286 -285/4(
]1[ األشباه والنظائر البن نجيم ص ) 160 ( .
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3- التق�شيم الثالث للوالية من حيث املُوىل عليه :  

تنقسم إلى قسمين : والية على النفس ، ووالية على المال .   

فالوالية على النفس : ُس��لطة ش��رعية ، ُتجعل لمن يثبت له حق النظر فيما   

فيه حظ للُمولى عليه يف ش��ئونه الشخصية كرتبيته وتعليمه وتزويجه،  وهذه تثبت 

لجمي��ع األقارب من الَعَصبة على حس��ب ترتيبهم يف المي��راث،  وليس هذا محل 

بحثها . 

والوالية على المال : ُس��لطة ش��رعية ، تجعل لمن يثبت له حق النظر فيما   

في��ه ح��ظ للمولى عليه ، يف ماله بإنش��اء العق��ود وتنفيذها ، وهذه ه��ي المقصودة 

بالبحث هنا دون غيرها من أقسام الوالية . 
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اأ�سباب الوالية
سبب والية المال يف التحقيق شيئان : ]1[

 اأحدهما االأبوة ، والثاين الق�شاء .

فاألب��وة : داعي��ة إلى كمال النظر يف ح��ق ولده الصغير والمجن��ون والمعتوه؛ 

وذل��ك بم��ا جع��ل اهلل يف فطرت��ه من وفور الش��فقة عل��ى أوالده  إذ لي��س أحد من 

الن��اس يش��فق عليهم مثل��ه لكمال عطفه ونظ��ره، ووصي األب قائ��م مقامه ؛ ألنه 

ما رضيه واختاره من بين س��ائر الناس إال لما يعلمه فيه من كمال النظر والش��فقة، 

وأن��ه أحرص من غيره على بذل النفع لهم ، فكان الوصي خلفًا عن األب وقائمًا 

مقام��ه؛ فواليته كوالي��ة األبوة من حيث المعنى الس��تمدادها منه، والجد من قبل 

األب أب فه��و ُين��زل منزلت��ه يف الش��فقة والحرص عل��ى رعاي��ة أوالده العاجزين 

ومس��اعدهتم ؛ ألنه مس��ئول عنهم فيما يحتاجون إليه من النفقة ، وهم مس��ئولون 

عنه لو احتاج إليهم لكنه ُيدلى باألب فتأخرت واليته عنه ؛ألن األب ُيدلى بنفس��ه 

فوالية الجد والية أبوة . 

وكذل��ك وصي الجد ، تثبت له الوالية عن طريق الجد ، فهو قائم مقامه؛ ألنه 

ل��م يقدمه إال لما يعلم فيه من الش��فقة وكمال النظ��ر، فواليته والية أبوة من حيث 

المعنى الستمدادها من الجد . 

وأم��ا القضاء : فإن القاضي لما له من كم��ال العلم والعقل والورع والخصال 

]1[ بدائع الصنائع  ) 5 / 152 ( .
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الحميدة تثبت له الوالية على العاجزين والناقصين ؛ ألن واليته لهذا المنصب من 

أجل توفير المصلحة للناس بإقامة العدل بينهم والنظر فيما يصلحهم ، فهو أرعى 

لمصلح��ة القاصري��ن من غيره ، ولذل��ك جعل له النب��ي - � - الوالية على كل 

من ال ولي له ، إال أن ش��فقته دون شفقة األبوة ، فتأخرت واليته عن والية األبوة، 

وكذل��ك قّيم القاضي تثبت له الوالية عن طريق القضاء ؛ ألنه أمين القاضي ونائبه 

على القاصرين فواليته والية القضاء من حيث المعنى الستمدادها منه .
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�سروط الويل على املال
يجب فيمن يلي أمر القاصرين أن تتوافر فيه الشروط اآلتية : 

1 - الحرية :  فال تثبت للعبد والية على ابنه ؛ ألنه ال والية له على نفسه فعلى 

غيره أولى ، كما أن اش��تغاله بخدمة س��يده يجعله غير متمكن من توفير المصلحة 

لغيره لعدم تفرغه ، وكذلك انسلبت واليته على غيره . 

2 - البل��وغ :  ف��ال تثبت الوالية لصغير على مال غي��ره ؛ ألنه ال والية له على 

نفس��ه فعلى غيره أولى ، كما أن القصد من الوالي��ة النظر، وليس الصغير من أهل 

النظر لعجزه وقصوره . 

3 - العقل :  فال والية لمجنون ؛ ألنه مس��لوب الوالية على نفس��ه فعلى غيره 

أولى . 

4 - إس��الم الولي :  إذا كان المولى عليه مس��لمًا ، فال تثبت لكافر والية على 

مس��لم لقوله تعال��ى :نث ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   مث ] 1 [  وألن يف 

الوالية علو ورفعة، فال يجوز أن يكون وليًا على مس��لم ؛ ألن اإلس��الم يعلو وال 
يعلى عليه . )2(

]1[ سورة النساء   اآلية   ) 141 ( .
)2( ص��ح ع��ن اب��ن عباس -رضي اهلل عنهم��ا- أنه قال: ) اإلس��الم يعلو وال يعل��ى(. رواه البخاري 
معلق��ًا مجزوم��ًا به )الفت��ح : 218/3 ( ، ووصله الطحاوي )ش��رح معاين اآلث��ار : 257/3(: 
حدثن��ا روح ب��ن الف��رج ، ق��ال : ثن��ا يحيى بن عب��د اهلل بن بكي��ر ، قال : ثن��ا حماد ب��ن زيد ، عن 
أي��وب، ع��ن عكرمة ، ع��ن ابن عباس ، رضي اهلل عنهما بلفظ: » اإلس��الم يعل��و وال يعلى عليه»= 
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= وق��ال اب��ن ح��زم )المحل��ى : 7 / 314 ( : ومن طريق حماد بن زيد وس��اقه. وج��اء مرفوعًا 
عن��د ال��دار قطن��ي )الس��نن : 252/3 ( : حدثن��ا محمد ب��ن عبد اهلل ب��ن إبراهيم :  ن��ا أحمد بن 
الحس��ين الح��ذاء : نا ش��باب ب��ن خياط : نا حش��رج بن عبد اهلل ب�ن حش��رج : حدثن��ي أبي، عن 
ج��دي ، ع��ن عائ��ذ ب��ن عم��رو الم��زين ، ع��ن النب��ي صل��ى اهلل عليه وس��لم  ق��ال : » اإلس��الم 
يعل��و وال يعل��ى » وم��ن طري��ق حش��رج بن عب��د اهلل أخرج��ه الروي��اين يف مس��نده )783 ( وأبو 
 نعي��م يف أخب��ار أصبه��ان ) 65/1(، والبيهق��ي يف الك��ربى ) 205/6 ( والضي��اء يف المخت��ارة 
) ق 161 ( ، واب��ن حج��ر يف التغلي��ق  ) 489/2 ( وهذا إس��ناد ضعيف. قال: ال��دار قطني كما 
يف نص��ب الراية ) 213/3 (: عبد اهلل بن حش��رج، وأب��وه  مجهوالن .أه�  وقال الحافظ )الفتح : 
220/3( : أخرجه الدار قطني ، ومحمد بن هارون الروياين يف مسنده من حديث عائذ بن عمرو  
المزين بس��ند حس��ن ، ورويناه يف فوائد أبي يعلى الخليلي من هذا الوجه .أ ه�. وصحح إس��ناده 
العيني يف )عمدة القاري : 169/7( قال مقيده - عفا اهلل عنه - : وقد أقر الحافظ يف )اللس��ان : 
387/2، 342/3( قول أبي حاتم يف كل من عبد اهلل بن حش��رج ، وأبيه : ال يعرف . فتحس��ينه 
لإلس��ناد بعد ذلك محل نظر. وقال الش��وكاين )نيل األوطار : 7/ 14 ( : حديث )اإلسالم يعلو 
وال يعلى عليه ( ... فيه مقال لكنه قد علقه البخاري يف صحيحه.  ورواه بحشل )تاريخ واسط : 
ص 155 ( : ثنا إسماعيل بن عيسى، قال : ثنا خالي عمران بن أبان ، قال : ثنا شعبة، عن عمرو 
ابن أبي حكيم، عن عبد اهلل بن بريدة ، عن يحيى بن يعمر ، عن أبي األسود الدؤلي ، عن معاذ بن 
جبل  قال : قال صلى اهلل عليه وس��لم  : »اإليمان يعلو وال يعلى عليه« وعمران بن أبان ضعيف 
ضعفه النس��ائي وابن معين وأبو حاتم. وقد وثقه ابن حبان، وقال ابن عدي 90/5: له أحاديث 
غرائب خاصة عن محمد بن مس��لم الطائفي وال أر بحديثه بأس��ًا، ولم أر يف حديثه ش��يئًا منكرًا 
فأذك��ره. والحدي��ث قال الزرقاين يف مختصره رقم ) 97 ( : صحي��ح . ورواه الطرباين يف الصغير 
) 948 ( : حدثن��ا محم��د بن علي بن الوليد البصري : حدثن��ا محمد بن عبد األعلى الصنعاين : 
حدثنا معتمر بن س��ليمان حدثنا:كهمس بن الحس��ن :حدثنا داود بن أبي هند ، عن الشعبي ، عن 
عبد اهلل بن عمر ، عن أبيه عمر بن الخطاب بحديث الضب. وفيه، قال رسول اهلل - صلى اهلل =
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فإن كان المولى عليه غير مس��لم فال يش��رتط إسالم الولي فللكافر والية على 

ولده الكافر ، لمساواته له يف الكفر، ولكن يشرتط أن يكون عداًل يف دينه. 

وقيل:  ليس للكافر والية على مال ولده]1[ ، وإنما يليه الحاكم . 

وقي��ل : إن ترافع��وا إلين��ا ال نقره��م وننزع الوالي��ة من أيديه��م بخالف والية 

النكاح؛  ألن القصد يف والية المال األمانة ، وهي يف المس��لمين أقوى ، ويف والية 

النكاح المواالة وهي مع اتحاد الدين أقوى .  

5 - العدالة :  يف الولي من غير خالف ؛ ألن يف تفويضها إلى الفاسق تضييعًا 

للمال ؛ ألنه غير مؤتمن ويكفي يف األب العدالة الظاهرة ؛ لوفور شفقته، وكذلك 

الجد عند من يرى له الوالية . 

=عليه وسلم - لألعرابي - : )الحمد هلل الذي هداك إلى هذا الدين الذي يعلو وال يعلى ( . ومن 
طري��ق محم��د بن علي بن الوليد رواه البيهقي يف دالئل النبوة )36/6 وعنده معمر بدل معتمر- 
وهو الصحيح( ، قال الهيثمي )مجمع الزوائد : 294/8( : رواه الطرباين يف الصغير واألوس��ط 
ع��ن ش��يخه محمد بن علي ب��ن الوليد البصري. ق��ال البيهقي: والحمل يف ه��ذا الحديث عليه . 
قلت: وبقية رجاله رجال الصحيح . أه� . وقال الذهبي )الميزان : 3/ 651 ( : قلت: صدق واهلل 
البيهق��ي ؛ فإنه خرب باطل . وحديث عمر عزاه الس��يوطي يف الخصائص الكربى )65/2 ( البن 
عدي والحاكم يف المعجزات ، وأبي نعيم ،  وابن عساكر ثم قال : ليس يف إسناده من ينظر يف حاله 
س��وى محمد بن علي بن الوليد البصري الس��لمي ، ثم قال : قد زعم ابن دحية أن هذا الحديث 
 موضوع. قال الس��يوطي:  ولحديث عمر طريق آخر ليس فيه محمد بن علي بن الوليد ، أخرجه 

أبو نعيم، وقد ورد أيضًا مثله من حديث علي أخرجه ابن عساكر  .
]1[ اإلنصاف  ) 5 / 325 ( ، ومغني المحتاج ) 2 / 173 ( .
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وقيل : تشرتط العدالة ظاهرًا وباطنًا .  ]1[

6 - أن يكون قادرًا على الوالية :  فإن كان عاجزًا فال تثبت له والية،  فال تصح 

والية س��فيه وال أخرس ال تفهم إش��ارته وال ش��يخ هرم  ؛ ألن الوالية نظر، وليس 

َمْن ُذكر بأهٍل للنظر .

]1[  اإلنصاف  ) 5/  323 ( .
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الف�شل الثاين  
يف بيان املوىل عليهم وحاجتهم اإىل الوالية 
وويل كل منهم وبيان الوقت الذي تبداأ فيه 

الوالية عليه   
المولى عليه��م يف أموالهم هم المحجور عليهم لحظهم . ويتوقف ثبوت   

الوالي��ة على ثب��وت الحجر ، فمت��ى كان الحْجر موجودًا كان��ت الوالية موجودة  

ومتى زال الحجر زالت الوالية . 

واملحجور عليهم ينق�شمون اإىل ق�شمني : 

القس��م األول : م��ن اتف��ق العلم��اء � رحمه��م اهلل � عل��ى الحج��ر عليهم وهم 

)الصغير، والمجنون ، والمعتوه ( ، فهؤالء يولى عليهم باتفاق العلماء .

القسم الثاين : من اختلف العلماء � رحمهم اهلل � يف الحجر عليهم وهم )السفيه، 

وذو الغفل��ة ، والمرأة البكر المكلفة قبل الزواج ( ، فمن يرى الحجر عليهم يثبت 

عليهم الوالية ، ومن ال يرى الحجر عليهم ال يثبت عليهم والية.

وفيما يلي الحديث عن كل من القسمين:
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من اتفق العلماء يف احلجر عليهم

) اأ ( ال�شغري ، وفيه مباحث :  

المبحث األول : يف تعريف الصغير ، وبيان حاجته إلى الولي وأدلة إثبات

 الحجر عليه . 

المبحث الثاين : يف بيان الولي على الصغير . 

المبحث الثالث : يف بيان وقت بدء الوالية عليه. 

) ب ( الكالم على املجنون واملعتوه وفيه مباحث :  

المبحث األول : يف تعريف الجنون والعته. 

المبح��ث الثاين : يف بيان حاج��ة المجنون والمعتوه إلى الوالي��ة وأدلة إثبات 

الحجر عليهما. 

المبحث الثالث : يف بيان الوقت الذي تبدأ فيه الوالية عليهما   ووليهما .



59

الباب االأول - الف�شل الثاين

املبحث االأول
 يف تعريف ال�سغري وبيان حاجته اإىل الويل واأدلة

 اإثبات احلجر عليه  
الصغير يف اصطالح الفقهاء يطلق على من لم يبلغ من ذكٍر أو أنثى . 

بيان حاجته اإىل الويل : 

الصغي��ر حي��ن يولد يكون فاق��دًا أهلي��ة التصرف ، لع��دم وج��ود العقل لديه 

ال��ذي ه��و من��اط ه��ذه األهلية ، ف��ال يفهم البي��ع وال الش��راء وال يعل��م النافع من 

الض��ار ، ويبق��ى كذلك إلى أن يبلغ س��ن التمييز ، ثم يدخل يف ط��ور جديد حيث 

 يب��دأ عن��ده العق��ل واإلدراك إال أهنم��ا ناقص��ان ف��ال يق��وى عل��ى تقدي��ر األفعال 

� التي تصدر عنه أو يتعمد فعلها  � تقديرًا صحيحًا إلى أن يصل إلى مرتبة النضج، 

العقلي، وأولها يكون عند البلوغ   .  

فالصغير بحاجة إلى من يتولى أمواله ألنه عاجز عن تدبيرها ؛ ألنه قبل التمييز 

وبعده ، ال أهلية له، وإن ُوجد عنده أهلية ، إال أن عقله ال زال ناقصًا ، فال يق��وى 

عل��ى إدارهت����ا بنفس��ه ، فه��و محت���اج إلى الول��ي ليحفظها له   ويدرب��ه على البيع 

والش��راء وسائر التصرفات ليكتس��ب بذلك الخربة والمهارة  حتى إذا حان وقت 

البلوغ سلمها إليه بعد إيناس الرشد منه .

اأدلة اإثبات احلجر عليه :   

اسُتِدل على إثبات الحجر عليه بالكتاب والسنة والمعنى واإلجماع . 
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اأما الكتاب : 

1 - فقول��ه تعال��ى :نث ې   ې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    
وئ      ۇئ  ۇئ مث. ]1[

وجه االس��تدالل هبذه اآلية : أن اهلل اش��رتط لتس��ليم اليتامى أموالهم شرطين 

هما : البلوغ والرش��د، والصغير ال ينطبق عليه ذلك ، فدلت اآلية على أن الصغير 

محجور عليه وال يجوز تسليم ماله إليه . 

2 - قوله تعالى :نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ مث. ]2[   

وجه االس��تدالل من هذه اآلية : أن اهلل هنى أولي��اء اليتامى عن قربان أموالهم 

إال على وجه المصلحة لهم بالتصرف فيها حتى يبلغوا أشدهم ، وما ذلك إال ألن 

أموال اليتامى بأيدي األولياء، وأن اليتامى محجور عليهم، ومثلهم ك�ل صغير ، إذ 

ال فرق بين اليتيم وغيره. 

3 - قوله تعالى : نث ٻ  پ  پپ  پ  ڀ       ڀ   ڀ مث . ]3[    

واليتي��م هو : من مات أبوه وهو صغير ، ويس��مى بذلك إل��ى أن يبل�غ )4( وق�د 

]1[ سورة النساء اآلية ) 6 ( .
]2[ سورة  األنعام اآلية  ) 152 ( .

]3[  سورة البقرة  اآلية  ) 220 ( .   
)4( ثب��ت ع��ن عل��ي بن أبي طال��ب - رضي اهلل عنه – أنه ق��ال : حفظت عن رس��ول اهلل - صلى اهلل 
علي��ه وس��لم -:  » ال ُيتم بعد احتالم » . روي عن عل��ي - رضي اهلل عنه - من طرق واختلف يف 
رفع��ه ووقف��ه  ومنهم من يزيد يف متن��ه . رواه أبو داود ) 2873 ( والعقيل��ي يف الضعفاء الكبير= 
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بين اهلل ألولياء اليتامى أن اإلصالح يف أموالهم خير، وذلك باس��تثمارها والعم���ل 

فيها فدلت اآلية على الحجر على الصغير حيث َأِذن لألولياء بإصالح مال اليتامى 

=)428/4- 429 ( والبيهقي يف الس��نن الكربى  ) 6/ 57 ( وحس��ن إس��ناده النووي )رياض
الصالحي��ن : 1800 ( وأعل��ه العقيلي ، وابن القطان )بيان الوهم واإليهام : 1316 ( والمنذري 
)مختص��ر الس��نن : 2753 ( وق��ال : روي هذا الحدي��ث من رواية جابر بن عب��د اهلل ، وأنس بن 
مالك ، وليس فيها ش��يء يثبت . وقال الحافظ ابن حجر ) مختصر تخريج أحاديث الكش��اف : 

277/1( : إسناده حسن ؛ ألن له طريقًا أخرى عن علي . 
 وللحدي��ث طري��ق آخر - مرفوع��ا -  الطرباين يف األوس��ط ) 6560 ( والخطيب يف تاريخ بغداد 

 . ) 299 / 5 (
وطري��ق آخ��ر - مرفوع��ا - الطرباين يف األوس��ط ) 7327  ( وأعل��ه الزيلعي )تخري��ج أحاديث 

الكشاف : 1/ 277 ( ، والهيثمي )مجمع الزوائد : 4/ 262 ( . 
 ول��ه طريق آخ��ر - اختلف فيه  على جويرب - رفعه معمر وأوقفه س��فيان . عبد الرزاق يف مصنفه 
) 11450 ( ومن طريقه ابن عدي يف الكامل )  2/ 122 (  البيهقي يف السنن الكربى ) 7 / 461( 
عن معمر ، عن جويرب - بإسناده - إلى علي - مرفوعًا - وعبد الرزاق ) 1151 ( عن الثوري ، عن 
جويرب - بإسناده - إلى علي - موقوفًا - . قال الثوري : يا أبا عروة إنما هو عن علي موقوف ، فأبى 
عليه معمر إال عن النبي - صلى اهلل عليه وسلم - وقال عبدالرزاق أيضًا : قال سفيان لمعمر : إن 
جويرب حدثنا هبذا الحديث ولم يرفعه ، قال معمر : وحدثنا به مرارا ورفعه . قال العقيلي )الضعفاء 
الكبي��ر: 429/4 ( : رواه الث��وري ، وغيره ، عن جويرب - موق��وف - وهو الصواب . وقال عبد 
 الح��ق )بيان الوهم واإليهام : 12( : المحفوظ موقوف على علي . وتعقبه ابن القطان . وانظر : 
تاريخ الخطيب البغدادي ) 251/7 ( وللحديث شواهد من حديث ) أنس ، وجابر ، وحنظلة ( 
ولالطالع على طرقه وشواهده نحيل على كتاب : ) تخريج األحاديث واآلثار الواقعة يف تفسير 
الكشاف للزمخش��ري 287 للزيلعي ( و)التحقيق البن الجوزي 136/9( و)التنقيح البن عبد 

الهادي : 209/3( ومن أحيل على مليء فليتبع .
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يف حال يتمهم ؛ إذ ال فرق بين اليتيم وغيره .  

واأما ال�شنة:  

1 - فقول��ه -  �- : )ُرِفع القل��م عن ثالثة: عن الصغير حتى يبلغ ، وعن   

النائم حتى يس��تيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق (. رواه أحمد وأبو داود والنسائي 
وابن ماجة والحاكم من حديث عائشة . )1(

وج��ه االس��تدالل : أن النب��ي - � - بي��ن أن ه��ؤالء الثالث��ة رف��ع عنهم قلم 

الحس��اب والتكليف ، وأهنم غير مؤاخذين عل��ى أعمالهم، فدل ذلك على إثبات 

الحجر على الصغير ؛ ألنه غير مكلف لرفع القلم عنه . 

2 - قوله - � - : ) يا أبا ذر ! إين أراك ضعيفًا ، وإين أُحب لك ما أحب   
لنفسي ، ال تأّمرن على اثنين ، وال توّلين مال يتيم (. رواه مسلم . )2(

والنسائي   ،  )  4398  ( داود  وأبو   ،)  144/6  ( المسند  يف  أحمد  أخرجه   : صحيح  حديث   )1( 
) 3432 ( ، وابن ماجة ) 2041 ( ، وأبو يعلي ) 4383 (، والدارمي ) 2301( ، وابن الجارود 
يف المنتقى ) 148 (، وابن أبي شيبة ) 180/4 (، وابن حبان )اإلحسان : 142 (، والبيهقي يف 
الشعب ) 87 (، وابن الجوزي يف التحقيق )11/7( ، والحاكم يف المستدرك )59/2 ( وقال: 
صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبي .كلهم من طريق حماد بن سلمة ، عن حماد، عن 
إبراهيم  عن األسود ، عن عائشة - رضي اهلل عنها - مرفوعًا، وحسن إسناده النووي )المجموع: 
253/6 ( وقال ابن العربي )عارضه األحوذي : 196/6 ( : هذا صحيح من غير كالم .  ويف 
الباب عن غير واحد من الصحابة - رضي اهلل عنهم - انظر نصب الراية للزيلعي ) 4 / 161-

165 ( ويأيت مخرجًا عن علي رضي اهلل عنه .
 )2( أخرجه مسلم ) 1826 ( ، وأبو داود ) 2868 ( ، والنسائي ) 3667 ( ، وأحمد يف المسند= 
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واأما املعنى :

ف��إن الوالية على مال��ه ، لعجزه عن التصرف فيه ، فه��ي لحِظِه ومصلحته   

والش��ريعة اإلس��المية جاءت برعاي��ة المصالح وتحقيقها والتحذير من المفاس��د 

ودرئها . 

اأما االإجماع :

فقد اتفق العلماء على الحجر على الصغير .

 قال ابن رش��د : ] 1[  ) أجمع العلم��اء على وجوب الحجر على األيتام الذين 

لم يبلغوا الحلم لقوله تعالى :  نث ې   ې مث  ]2[ أ . ه� .

 ووهم الحاكم )المستدرك : 91/4( حيث  180/5 - مختصرًا( من حديث أبي ذر   (=
استدركه على الشيخين .

]1[ بداية المجتهد ) 2 / 278 ( .
]2[ سورة النساء اآلية ) 6 ( .
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الويل على مال ال�سغري على الرتتيب عند العلماء

1 -  عن��د الحنفي��ة :  ولّي��ه أب��وه ، ثم وصّيه ، ث��م وصي وصيه، ث��م الجد، ثم 

وصيه، ثم وصي وصيه ، ثم القاضي ، ثم من ينصبه القاضي .]1[ 

2 - وعن��د الش��افعية : ولي��ه أبوه ، ثم ج��ده ، من ِقبل األب ، ث��م وصيهما أي 

وصي من تأخر موُته منهما، ثم القاضي، ثم نائبه .]2[ 

3 - وعن��د المالكي��ة والحنابل��ة :  وليه أبوه ، ثم وصي��ه ، ثم وصي وصيه عند 

المالكية، ثم الحاكم، ثم من يقيمه .]3[ 

ويالحظ من بيان المذاهب ما يلي : 

أن العلم��اء متفقون على والي��ة األب على ولده الصغي��ر وتقديمه يف الوالية 

على كل ولي ؛ وما ذاك إال ألن األب أقرب الناس إلى ولده  وأش��فقهم عليه ولن 

يدخر جهدًا يف كمال النظر وبذل النصح له ،كما أن كاًل من األب واالبن مس��ئول 

عن اآلخر عند حاجته ، فمال االبن ألبيه ومال األب البنه . 

ث��م اختلف��وا فيمن يلي الصغي��ر بعد أبيه ، فاألئم��ة الثالثة : ) مال��ك وأبو حنيفة 

وأحمد (  قدموا وصي األب ؛ ألنه نائبه بعد موته فأشبه وكيله يف الحياة كما أن األب 

]1[ بدائع الصنائع ) 5/ 155 ( .

]2[ مغني المحتاج ) 173/2 ( .
]3[ الشرح الكبير مع المغني ) 323/4 ( وجواهر اإلكليل ) 99/2 ( .
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ل��م يقدم��ه على غيره إال وهو يرى أنه أصلح الن��اس لوالية مال ابنه لما يعرفه فيه من 

بعد النظر والخربة يف شئون تصريف المال ولما يعهده فيه من النصح له ولولده . 

والش��افعي ) رحمه اهلل تعال��ى ( يرى أن الجد أحق من وص��ي األب بالوالية 

ألن الجد بمنزلة األب ، كما أن والية المال كوالية النكاح فيقدم فيها الجد ؛ ألن 

واليته ذاتية لم يكتسبها من أحد فهي أقوى من والية الوصي. 

وأبو حنيفة ) رحمه اهلل تعالى ( يوافق الشافعي بأن للجد والية ولكنه يرى أن 

وص��ي األب مقدم عليه ؛ ألن الوصي نائب األب فيتقدم على الجد فيش��به وكيله 

يف الحياة. 

والمالكية والحنابلة ال يرون للجد والية؛ ألنه ال يدلي بنفس��ه فهو كاألخ ؛ ألنه 

يدلى باألب فال والية له، وليس الجد كاألب ؛ ألنه يختلف عنه يف الميراث، فاألب 

ُيس��ِقط األخوة باإلجم��اع، والجد مختلف فيه، واألم ترث م��ع األب ثلث الباقي يف 

المس��ألتين العمريتين وهما زوج وأم وأب، وزوج��ة وأم وأب دون الجد فرتث معه 
الثلث كاماًل باتفاق العلماء، فقياس الجد على األب قياس مع الفارق. ]1[

ثم يلي بعد الجد والوصي الحاكم ؛  ألن الوالية لما انقطعت من جهة القرابة 

ثبت��ت للحاكم، كوالية الن��كاح لعموم واليته، ثم من يقيمه الحاكم ؛ ألنه يس��تمد 

سلطته منه. 

أرج��ح   للج��د  الوالي��ة  بثب��وت  الق��ول  أن  س��بق  مم��ا  يظه��ر    : الترجي��ح 

]1[ الشرح الكبير مع المغني ) 518/4 ( .
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أص��ل  الج��د  أن  كم��ا  األح��كام  أغل��ب  يف  األب  بمنزل��ة  الج��د  ألن  ؛   وذل��ك 

فال يشبه األخ ؛ ألن األخ فرع من فروعه واألصل أقوى من فرعه ، وكونه ال يدلي 

بنفس��ه ال ي��دل على عدم واليته، فإن األم تدلي بنفس��ها وليس له��ا والية،  كما أن 

الظاه��ر تقديم وصي األب على الجد كما هو مذهب الحنفية ؛ ألن األب ما قدمه 

عل��ى أبيه إال وهو ي��رى أنه أصلح منه لوالية المال لما يعه��ده فيه من كمال النظر 

والخربة يف أمور المال، والجد وإن كان أوفر شفقة منه إال أن ذلك ال يجعله أحق 

بالوالية من الوصي ؛ ألن الشفقة ليست هي مناط والية المال وحدها؛  إذ لو كانت 

كذلك كانت األم مقدمة على غيرها يف ذلك  ألهنا أشفق الناس بولدها، ولكن مناط 

الوالية يرجع إلى عدة اعتبارات منها الش��فقة والقوة وكمال النظر ، وكم من قريب 

ال يس��تطيع أن يدرك المصلحة القريبة لجهله بمواطنها؛ ولذلك هنى النبي - � - 

أبا ذر عن والية اليتيم ألنه ضعيف ال يستطيع تحصيل المصلحة لليتيم. 

هل ملن �شوى ما تقدم والية على مال ال�شغري ؟  

يرى أبو س��عيد االصطخري من الش��افعية ]1[ أن لألم والية بعد األب والجد؛ 

ألهنا أحد األبوين فهي أشفق من وصي األب وأرحم بولدها منه فُتقدم عليه . 

كما يرى ش��يخ اإلس��الم ابن تيمية وبعض العلم��اء أن الوالية تثبت على مال 

الصغي��ر لس��ائر األقارب م��ن العَصبة، واس��تدل هؤالء بأن هذه والي��ة فتثبت لهم 

كوالية النكاح . 

]1[ المهذب ) 1/ 328 ( وروضة الطالبين ) 4 / 187 ( .
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ق��ال يف االختي��ارات الفقهي��ة : ] 1[  ) وأم��ا تخصي��ص الوالية ب��األب والجد 

والحاكم فضعيف جدًا، والحاكم العاجز كالعدم ( اه� .

ويرى جمهور العلماء : أنه ليس لألم وال لسائر العَصبة والية على المال؛   

ألن المال محل الخيانة، وسائر العصبة غير األب والجد ال يؤمنون على المال. 

الرتجيح :

يظه��ر -واهلل أعلم- أن��ه ليس لألم والية على المال ؛ ألن والية المال ال تبنى 

عل��ى الش��فقة وحدها ، وإنما مدارها عل��ى كمال النظر والقوة والخربة يف ش��ئون 

الم��ال ، واألم ليس��ت كذلك ؛ ألهنا ام��رأة ، والمرأة ناقصة عق��ل ودين)2( ضعيفة 

النظ��ر ، ولي��س لديها من الخ��ربة ما يؤهلها لوالي��ة المال ؛ ألهنا مش��غولة بخدمة 

زوجها وأوالدها وتدبير منزلها . 

كم��ا يظه��ر � واهلل أعل��م � أن لس��ائر العصب��ة والي��ة على م��ال الصغي��ر ؛ ألنه 

 ل��م ي��رد ن��ص بقص��ر الوالي��ة عل��ى األب والج��د ، ول��م ينق��ل لن��ا أن الرس��ول 

- �- انت��زع أم��وال الصغار م��ن أخوهتم وأعمامه��م ، كما أن فيهم من الش��فقة 

والعط��ف ما ليس يف غيرهم من األجانب ، ولن يدخروا وس��عًا يف إصالح أموال 

أقارهب��م الصغار ؛ ألهنم مس��ئولون عنهم يف نفقتهم واحتياجاهت��م ، إذ يجب على 

]1[ االختيارات الفقهية  ص ) 137 ( .
)2( روى البخاري واللفظ له ) 298 ( ، ومسلم ) 80 ( عن أبي سعيد الخدري - رضي اهلل عنه - 
عن النبي - صلى اهلل عليه وسلم    - قال : » ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل 

الحازم من إحداكن » .
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القري��ب إذا كان غني��ًا أن ينفق على قريبه ، كم��ا أن األقرباء لو احتاجوا لجأوا إلى 

أموال الصغار فأكلوا منها ، ثم إن القريب يس��ره أن يرى قريبه غنيًا ؛ ألنه س��يكون 

أشفق الناس به، وسيواسيه من مال�ه إذا احتاج إلى ذلك . 

وقوله��م:  إن المال مح��ل الخيانة ومن عدا األب والج��د والوصي والحاكم 

ليس مأمونًا على المال ، نقول : ال نس��لم ذلك ؛ ألننا اش��رتطنا فيمن يتولى المال 

العدالة واألمانة ، ثم إنه لو ظهر من الولي خيانة أو تبذير للمال فإنه يعزل أيًا كان، 

ول��و كان أب��ًا ، فيبعد ما قالوا،  ويظهر � واهلل أعلم � أن والية س��ائر العصبة مؤخرة 

عن والية وصي األب والجد؛ ألن الوصي كما قلت سابقًا نائب عن األب والجد 

وقائم مقامهما فيشبه وكيلهما يف الحياة ، واهلل أعلم بالصواب . 
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املبحث الثالث  
  متى تبداأ الوالية على مال ال�سغري؟ 

تب��دأ الوالية على مال الصغير منذ والدته ، وال تثبت عليه والية قبل ذلك 

عند أكثر الفقهاء . 

ق��ال الش��يخ محمد الش��ربيني  ]1[ الخطي��ب يف مغني المحت��اج على قول   

صاح��ب المنه��اج:  ) ولي الصغير أب��وه ( قال : قضية تعبي��ره بالصبي أنه ال والية 

للمذكورين على مال األجنة، وصرَح به يف الفرائض يف الكالم على ميراث الحمل 

لكن بالنسبة إلى الحاكم فقط، ومثله البقية ( ا.ه� . 

ونق��ل اب��ن عابدين: ]2[ يف رد المحت��ار عن الرملي أنه ق��ال : ) والنقل يف عدم 

والية األب والوصي على الجنين متظاهر كثير ( .  

وقال صاحب الدر المختار : ]3[ ) بل قالوا أن الحمل ال يلي وال يولى عليه ( ا ه� . 

والس��بب يف ع��دم إثباهت��م الوالية على م��ال الجنين أنه قبل ال��والدة ال يجزم 

بملكيت��ه لم��ا وقف له ؛ إذ ربما مات يف بطن أمه ، كما أن مدة الحمل يف الغالب ال 

تطول فيحتاج المال فيها للوالية . 

 ونق��ل اب��ن عابدي��ن : ]4[ ع��ن الحم��وي يف حاش��يته عل��ى األش��باه أن��ه قال : 

]1[ مغني المحتاج ) 5/ 174 ( .
]2[ حاشية ابن عابدين ) 6/ 654 ( .

]3[ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ) 654/6 ( .
]4[ حاشية ابن عابدين ) 654/6 ( .
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)  ينبغ��ي أن يقال: إن كان ش��يئًا ُيخش��ى علي��ه التلف فللولي بيع��ه، وإال فإن كان 

حيوانًا فكذلك؛ ألن مؤنته تستغرقه بالنفقة ولو عقارًا -ال - هذا ما ظهر لي تفقهًا 

والقواعد تقتضيه ( أ . ه� . 

      وق��ال بع��ض الفقهاء : بصحة اإليصاء على مال الجنين ، قال الش��ربيني يف 

مغن��ي المحتاج : ) ويصح اإليصاء على الحمل كما اقتضاه كالم الروياين وغيره، 

والمراد كما قال شيخنا: الحمل الموجود حال اإليصاء (]1[ . أه�. 

والق��ول بثبوت الوالية والوصاية على م��ال الجنين أظهر؛ ألن عدم جواز   

ذل��ك في��ه ضرر بمصلحته ، وضرر بالمال أيضًا؛ ألن��ه ربما طال مكثه يف بطن أمه 

وت��رك أمواله ب��ال حصر وتأجير وقب��ض وتنمية وحفظ ضرر، واإلس��الم ال يجيز 

الضرر . 

]1[ مغني المحتاج ) 74/3 ( .
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) ب ( الكالم على املجنون واملعتوه

وفيه مباحث :  

المبحث األول : 

يف تعريف الجنون والعته . 

المبحث الثاين : 

يف بيان حاجة المجنون والمعتوه إلى الوالية وأدلة إثبات الحجر عليهما. 

المبحث الثالث : 

يف بيان الوقت الذي تبدأ فيه الوالية عليهما ووليهما .
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يف تعريف اجلنون والعته

الجنون لغًة : السرت يقال: َجّنه الليل وعليه ِجّنا وُجنونًا وَأَجنَّه سرته. 

ويف االصط��الح قيل : ]1[ إنه آفة باعثة لإلنس��ان على أفع��ال تنايف مقتضى 

العقل من غير ضعف . 

وقي��ل : إنه م��رض يمنع العقَل م��ن إدراك األمور عل��ى وجهها، ويصحبه   

اضطراب وهياج غالبًا .]2[ 

وأما العته فيطلق لغة : على نقص العقل أو فقده أو دهشه. 

ق��ال يف القام��وس : ) يق��ال ُعتِه كُعنِ��ى ، َعْته��ا وُعْتها وُعَتاه��ًا بضم الثاين 

والثالث فهو معتوه نقص عقله أو ُفِقَد أو ُدِهَش ( . 

ويف االصط��الح قي��ل : إن��ه آفة ُتوجب خل��اًل يف العقل فيصي��ر صاحبه مختلَط   
الكالم، فيشبه بعض كالمه كالم العقالء وبعضه كالم المجانين، وكذا سائر أموره.]3[

وقيل : إنه مرض يمنع العقَل من إدراك األمور إدراكًا كاماًل  صحيحًا . ]4[

الفرق بني املعتوه واملجنون :  

يعت��رب الفقه��اء العت��ه والجن��ون نوعًا واح��دًا ف��ال يذك��رون يف كتبهم إال 

]1[ تسهيل الوصول إلى علم األصول ص ) 309 ( .
]2[ األحوال الشخصية ألبي زهرة ص ) 473 ( .

]3[ كشف األسرار لعبد العزيز البخاري ) 1394/4 ( .
]4[ األحوال الشخصية ألبي زهرة ص ) 473 ( .
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المجنون؛ ألن العته كما هو واضح من معناه نوع من الجنون . ]1[

واألصولي��ون يفرقون بينهم��ا فيجعلون من ال عقل ل��ه وال تمييز مجنونًا   

ومن له عقل وتمييز ناقصان معتوهًا ،  كما يفرقون بينهما بأن المجنون يكون عنده 

اضطراب وهياج يف الغالب وربما يحصل منه أذى لغيره فيضرب ويش��تم بخالف 

المعت��وه فإنه يكون هادئًا فال يضرب وال يش��تم أحدًا، ولذل��ك قال الزيلعي]2[ يف 

تعريف المعتوه : وأحسن ما قيل فيه ) هو من كان قليل الفهم مختلط الكالم فاسد 

التدبير إال أنه اليضرب وال يشتم كما يفعل المجنون ( . 

واالخت��الف بين األصوليين والفقهاء إنما هو اختالف يف المفهوم فقط إذ   

أهن��م متفقون على أن م��ن كان جنونه غالبًا على عقله فال يميز ش��يئًا أنه كالصبي 

قبل التمييز ال يصُح تصرُفه مطلقًا ؛ ألن مناط أهلية التصرف العقل وال عقل لديه، 

ومن كان عنده عقل وتمييز فيكون كالصبي الممّيز يصح تصرفه بإذن وليه فيما ال 

ض��رر فيه عند أكثر الفقهاء كما س��بق بيان ذلك يف تصرف��ات الصبي عند الحديث 

على أهلية التصرف ، وال تأثير لالسم بشيء سواء سمي مجنونًا أو معتوهًا . 

هل ُيلحق بالمجنون والمعتوه أحد يف وجوب الحجر عليه ؟  

مث��ل المجنون يف وجوب الحجر عليه: الش��يخ الكبير إذا اختل عقله بس��بب 

الك��رب فب��دأ خرفه، ف��ال يجوز له تصرف يف مال��ه ويحفظ عنه ؛ ألن��ه ُفِقَدت أهلية 

]1[ تكملة فتح القدير ) 7/ 311 ( .
]2[ تبيين الحقائق ) 5/ 191 ( .
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التصرف لديه . ]1[ 

وكذل��ك األخرس الذي ال تفهم إش��ارته ، ال يصح تصرف��ه ويحجر عليه   

لعجزه عن التصرف .]2[ 

]1[ كشاف القناع ) 3/ 452 ( .
]2[ مغني المحتاج ) 2 / 166 ( .
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املبحث الثاين
بيان حاجة املجنون واملعتوه اإىل الويل

المجنون والمعتوه محتاجان إلى الولي ؛ ألهنما عاجزان عن النظر ألنفسهما 

إذ المجن��ون فاقد العقل بالكلي��ة ، والمعتوه ناقص العقل، فهو قاصر النظر لنقص 

عقل��ه وتميي��زه، والوالية عليهما ال غن��ى لهما عنها، س��واء كان ذلك فيما يخص 

أموالهم��ا أو يخص أنفس��هما؛ ألهنما بالوالي��ة ينمو مالهما ويحص��ل لهما بذلك 

جميع احتياجاهتما من طعام وشراب وكسوة وغير ذلك من ضرورات الحياة كما 

يعم نفع المال من تلزمهما نفقته من زوجات وأقارب. 

ول��و ُتِرك المال يف أيديهما لضيعاه وأفس��داه، وحينئ��ذ يصبحان عالة على   

الغير، وهذا من أعظم الضرر . 

اأدلة اإثبات احلجر عليهما :   

استدل على ذلك بالكتاب والسنة والمعنى واإلجماع : 

 أ - أما الكتاب :
1 - فقوله تعالى : نث ڭ  ڭ  ڭ   ۇ   ۇ     ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  مث. ]1[

وج��ه االس��تدالل : أن اهلل هن��ى األولياء عن إعطاء الس��فهاء أمواله��م ماداموا 

متصفي��ن هب��ذا الوصف ، والس��فيه يعم كل من يضيع المال ويفس��ده، س��واء كان 

عاقاًل أو مجنونًا ، ففيها إثبات الحجر على كل سفيه . 

]1[ سورة النساء اآلية ) 5 ( .
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2 - قول��ه تعال��ى : نث ې   ې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ      
ۇئ  ۇئ مث . ]1[ 

وجه االس��تدالل : أن اهلل اشرتط لتسليم المال وجود الرشد ، والرشد يستلزم 
وجود العقل ، فمن ال عقل له أو كان عقله ناقصًا فهو غير رشيد فال يسلم له ماله 

بل يبقى تحت الحجر إلى أن يوجد الرشد فيه . 
ب - وأما السنة : 

1�  فقوله - � - :  ) رفع القلم عن ثالثة: عن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم 
حتى يس��تيقظ، وعن المجن��ون حتى يفيق ( رواه أحمد وأبو داود والنس��ائي وابن 

ماجة والحاكم من حديث عائشة.)2(
وجه االستدالل : أن المجنون غير محاسب وال مكلف ؛ ألن شرط التكليف العقل ، وإذا 

كان غير مكلف فهو محجور عليه ؛ ألنه غير أهل للتصرف لفقد عقله بالكلية أو نقصه.  

ج - وأما المعنى : 
ف��ألن الحجر عليهما لعجزهما عن التص��رف ؛ ألهنما غير قادرين على حفظ 
المال وصيانته ، فالحجر عليهما لمصلحتهما ، والشريعة جاءت برعاية المصالح 

وتحقيقها، والتحذير من المفاسد ودرئها.
د - وأما اإلجماع : 

فقد اتفق العلماء على أن الجنون سبب للحجر، ولم يخالف يف ذلك أحد .]3[

]1[ سورة النساء اآلية ) 6 ( .
)2( تقدم تخريجه ص62.

]3[ حاشية الشلبي على التبيين ) 5 / 190 ( .
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املبحث الثالث
  متى تبداأ الوالية على املجنون واملعتوه؟

 ومن هو وليهما؟
تب��دأ الوالية عليهما متى وجد الجنون والعته ؛ ألنه يحجر عليهما حينئذ، وال 

يحت��اج يف إثبات الحجر عليهما لحكم حاكم ؛ ألن هذا المرض من أصيب به فال 

يخفى أمره على أحد فال يحتاج إلى اجتهاد يف إثبات أو عدمه لظهوره . 

ويل املجنون واملعتوه :  

الول��ي عل��ى المجن��ون والمعتوه هو وليهم��ا يف حال الصغ��ر إذا كان الجنون 

والعته متصاًل بالبلوغ ، وقد س��بق بيانه يف الحديث على ولي الصغير، وال تنفس��خ 

الوالية عنهما بالبلوغ ؛ ألهنما غير رش��يدين وال يحتاجان إلى تجديد حجر ؛ ألن 

الجن��ون والعت��ه ال يحتاج إلى اجتهاد يف إثباته أو عدم��ه لظهوره لكل أحد ، فتبقى 

الوالي��ة عليهم��ا لوليهما يف الصغ��ر ، وإن كان الجنون والعته طارئي��ن بعد البلوغ 

والرشد ، فأكثر العلماء يرون أن وليهما هو وليهما يف الصغر من أب وجد ووصي 

وحاك��م ، وأن الوالية تعود عليهما؛ ألن س��قوط الوالية عنهم كان بس��بب البلوغ 

والرش��د ، ف��إذا زال العقل أو حص��ل فيه خلل عادت الوالية عليهما لعدم الرش��د 

لك���وهنم��ا حينئذ عاجزين ، وهب���ذا ق����ال الش��افعية ]1[ والحنابلة يف الصحيح من 

]1[ اإلنصاف ) 5 /333 (، وروضة الطالبين ) 4 / 187 (، وحاشية ابن عابدين 5/آخر كتاب 
الحجر  .
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مذهبهم، والحنفية يف المشهور عنهم. 

وق��ال بعض العلماء : إن وليهما يف ه��ذه الحال الحاكم، وال تعود الوالية   

لوليهما يف الصغر ، ووجه هذا القول أن الوالية عليهما سقطت ببلوغهما رشيدين 

والس��اقط ال يع��ود كما هو مقتضى قواع��د الحنفية ، ولهذا كان ه��ذا القول جاريا 
على القياس عندهم ، وهبذا قال بعض الحنفية والمالكية والحنابلة . ]1[

والراجح واهلل أعلم : أن الوالية عليهما تكون لوليهما يف الصغر وال تكون   

للحاك��م حتى قال هبذا أكثر الحنفية، وخالفوا قياس مذهبهم، وقالوا بعود الوالية 

وجعلوا ذلك من االستحس��ان المقدم على القياس ، ووجه االستحسان هو وفور 

شفقة األب والجد على ولدهما ، وأنه ليس من المعقول أن تكون الوالية للقاضي 

الذي بدوره سيعين وصيًا من قبله لعدم تفرغه وانشغاله ، وهذا الوصي لن يكون 

عنده من الشفقة والنصح ما عند األب والجد . 

]1[ اإلنصاف ) 5 / 333 (، وحاشية الدسوقي ) 3 / 263 ( وحاشية ابن عابدين 5/ آخر كتاب 
الحجر. 
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الق�شم الثاين  
َمْن اختلف العلماء )رحمهم اهلل( يف اإثبات الوالية عليهم وهم : 

) ال�سفيه ، وذو الغفلة ، واملراأة البكر املكلفة قبل الزواج (
اأ - الكالم على ال�شفيه وذي الغفلة وفيه ثالثة مباحث :  

المبحث األول  : يف تعريف السفيه وذي الغفلة والفرق بينهما . 

المبحث الثاين  : يف أدلة إثبات الحجر والوالية عليهما . 

المبحث الثالث  : يف بيان الوقت الذي تبدأ فيه الوالية عليهما ووليهما .

 ب- املراأة املكلفة البكر قبل الزواج

وفيما يلي الحديث عن هذه المباحث : 
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   يف تعريف ال�سفيه وذي الغفلة والفرق بينهما   

الس��فيه يف اللغة :  مأخوذ من الَس��َفِه، وهو خفة الحلم ، أو نقيضه، أو الجهل، 

يقال: ثوب َسِفيه أي خفيف، وزمام َسِفيه أي مضطرب، وَسِفه علينا أي جهل . 

ويقال : َتَسّفهه عن ماله خدعه ، أفاده يف القاموس.

والسفيه يف االصطالح :  هو من يبذر المال ويتلفه على خالف مقتضى الشرع 
والعقل . ]1[

 كمن ُيْغبَن َغبنًا فاحش��ًا مع علمه بذل��ك ، أو يدفع ماله إلى المغّنين  أو ينفق 

مال��ه يف مح��رم ، أو يتلف��ه ب��أن يرميه يف بحر أو ن��ار ، أو نحو ذلك م��ن التصرفات 

المنافية للشرع والعقل .]2[ 

وأما ذو الغفلة : فالمراد به المغفل ، ويطلق يف اللغة : على من ال فطنة له.

ويف االصط��الح : ه��و من ُيْغبن يف التجارة وال يصرب عنها لس��المة قلبه]3[ وقد 

يعرب عنه بالضعيف .

الفرق بني ال�شفيه وذي الغفلة :  

يختلف السفيه عن المغفل بأن السفيه يقصد إتالف المال غير عابئ وال مهتم 

]1[  العناية مع تكملة فتح القدير ) 7 / 304 0 ( .
]2[ مغني المحتاج ) 2 / 168 ( ، وتبيين الحقائق ) 5 / 192 0 ( .

]3[ الهداية مع تكملة فتح القدير  ) 7 / 322 ( .
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ب��ه ، وق��د يكون ذكيًا فطنًا ، وأما المغفل فال يقصد اإلتالف  ولكنه ال يهتدي إلى 

التصرفات الرابحة ؛ لغفلته وسهولة خديعته . 

ويشرتكان يف سوء التدبير وفساد الرأي وإتالف المال ، ولذلك اتفقا يف جميع 

أحكام الحج��ر، وبعض العلماء ُيدرجون الغفلة يف الس��فه، فال يذكرون يف كتبهم 

المغفل؛  ألن الس��فه يش��مل الغفلة ، ألن االنخداع ناتج ع��ن ضعف الرأي وخفة 

الحلم ]1[ فيشمله اسم السفيه من هذه الجهة كما هو واضح من تعريف السفيه لغة 

وشرعًا . 

هل يثبت على مال السفيه وذي الغفلة والية ؟   

لل�شفه والغفلة حالتان : 

األولى : أن يكون الس��فه أو الغفلة مصاحبة للبلوغ بأن يبلغ س��فيهًا أو مغفاًل 

ويس��تمر على ذلك ، ويف هذه الحالة اتفق العلماء   ) رحمهم اهلل ( على اس��تمرار 

الوالية على مالهما لكن اختلفوا يف زمن التس��ليم ؛ فالجمهور يرون أنه ال يس��لم 

إليهما ش��يء حتى يزول الس��فه والغفلة ، فإن لم يزل الس��فه والغفل��ة فتبقى يف يد 

الول��ي ؛ ألهن��م يرون الحجر على الس��فيه وذي الغفلة.  وأب��و حنيفة ) رحمه اهلل ( 

يرى تس��ليم المال إليهما إذا بلغا خمسًا وعشرين سنة ولو لم يزل السفه والغفلة؛ 

ألنه ال يرى الحجر على الس��فيه ، وس��يأيت الحديث عن زمن التس��ليم يف ش��روط 

التسليم من الباب الرابع إن شاء اهلل تعالى .

]1[  تبيين الحقائق )192/5( وشرح الجالل على المنهاج هبامش قليوبي وعميره )302/2 ( .
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الحال��ة الثاني��ة : أن يكون الس��فه أو الغفل��ة طارئين بعد البلوغ والرش��د ، ويف 

ه��ذه الحالة اختلف العلم��اء ) رحمهم اهلل ( هل تثبت عليهم��ا الوالية أم ال؟ على 

قولين: 

األول:  قول الجمهور ، وهؤالء يرون إثبات الوالية على مالهما، ولكن ذلك 

يكون بعد الحجر عليهما من قبل الحاكم . 

الثاين :  قول أبي حنيفة، وعنده ال يثبت على مالهما والية ألحد؛  ألنه ال يرى 

الحجر عليهما . 

فالقول بإثبات الوالية وعدمها يتبع إثبات الحجر أو عدمه. 
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املبحث الثاين
    اأدلة اإثبات احلجر والوالية  عليهما 

استدل على ذلك بالكتاب والسنة والقياس الجلي :

 اأ - فاأما الكتاب:    

1 - فقول��ه تعال��ى : نث ڭ  ڭ  ڭ   ۇ   ۇ     ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ  
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ       ۉ  ې  مث. ]1[ 

ووجه االستدالل من اآلية :  أن اهلل هنى أولياء السفهاء عن إعطائهم أموالهم ، 

والعلة يف النهي عن ذلك هي سفههم ، فدلت اآلية على أهنم محجور عليهم، وأن 

أموالهم تكون عند أوليائهم إلى أن يزول عنهم وصف السفه . 

2 - قول��ه تعال��ى : نث ې   ې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ      

ۇئ  ۇئ مث. ]2[  

وجه االستدالل من اآلية : أن اهلل أم��ر أولياء اليتامى بأن يسلموا لهم أموالهم 

بشرط بلوغهم ، وإيناس رشدهم .

فدل��ت اآلية على أن من لم يؤنس منه رش��د ال يس��لم إليه م��ال ، بل يبقى عند 

وليه ؛ ألنه محجور عليه لعدم تحقق الشرط فيه.

3- قول��ه تعال��ى :نث ڃ  ڃ        ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ    ڇ   ڍ  ڍ

]1[ سورة النساء اآلية رقم ) 5 ( . 
]2[ سورة النساء اآلية رقم ) 6 ( . 
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ڌ  ڌ  ڎ  ڎ مث.]1[  
وج��ه االس��تدالل من اآلي��ة : أن فيها نص��ًا على إثب��ات الوالية على الس��فيه 

والضعيف وهو بمعنى المغفل ، ومن ال يستطيع اإلمالل حيث أمر ولي كل منهم 

باإلمالل عنه . 

ب - واأما ال�شنة :

فقوله - � - : ) خذوا على أيدي س��فهائكم ( رواه الطرباين بإس��ناد صحيح 

قاله يف مغني المحتاج .)2( 

]1[  سورة البقرة اآلية رقم ) 282 ( . 
)2( ع��زاه اب��ن الملقن )التحف��ة : 1265( للطرباين يف أكرب معاجمه قال : بس��ند جيد . ] قال محققه: 
بعد هذا جاء يف )ت( : حاشية : » سنده : ثنا الحسن بن العباس الرازي : ثنا حميد بن عثمان : ثنا 
حفص ، عن األعمش، عن الشعبي ، عن النعمان به . [ ، وقال محمد الخطيب )مغني المحتاج : 
170/2( : رواه الطرباين بإسناد صحيح . وعزاه السيوطي )الجامع الصغير : 3894 ( للطرباين 

وضعفه .
ويف كت��اب )المداوي لعلل الجام��ع الصغير : 473/3 ( : أخرجه الط��رباين يف مكارم األخالق 
له، قال )ص70 ، رقم 81( : حدثنا الحسن بن العباس الرازي : ثنا سهل بن عثمان : ثنا حفص 
بن غياث  عن األعمش ، عن الش��عبي ، عن النعمان بن بش��ير ، قال : قال رس��ول اهلل - صلى اهلل 
علي��ه وس��لم - : » خ��ذوا ... » وذكره. وحفص بن غياث ثقة إال أنه يه��م كثيرًا وكان يحدث من 

حفظه . 
والحديث الصحيح أنه من كالم النعمان بن بشير ، أدرجه يف الحديث ، فقد خرجه ابن المبارك 
يف الزهد ] ص 475 ، رقم 1349 [ ومن طريقه ابن قتيبة يف عيون األخبار، عن حسين بن حسن 
الم��روزي راوي��ة كتب ابن المبارك عن��ه، قال : أخربنا األجلح ،عن الش��عبي،  قال : س��معت= 
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وجه االس��تدالل من الحديث : أن الرس��ول - � -أمر األولياء بالقيام على 

الس��فهاء واألخذ على أيديهم، ومن ذلك األخذ على أيديهم يف أموالهم فال ترتك 
يف أيديهم  فيضيعوهنا .)1(

=النعمان بن بش��ير يقول على المنرب : يا أيها الناس ؛ خذوا على أيدي س��فهائكم فإين س��معت 
رسول اهلل - صلى اهلل عليه وسلم - يقول :« إن قومًا ركبوا البحر يف سفينة واقتسموها ، فأصاب 
كل واح��د منه��م مكانًا ، فأخذ رجل منهم الف��أس فنقر مكانه فقالوا : ما تصن��ع ؟ فقال : مكاين 
أصنع به ما شئت ، فإن أخذوا على يديه نجا ونجوا وإن تركوه غرقوا وغرق » . أ ه� وقد أخرجه 
البيهقي يف الشعب ) 7577 ( أخربنا علي بن أحمد بن عبدان : أنا أحمد بن عبيد : نا إسماعيل بن 
الفضل: نا سهل بن عثمان : نا حفص ، عن األعمش ، عن الشعبي عن النعمان بن بشير- رضي 
اهلل عن��ه - مرفوعًا . وأخرجه الديلم��ي يف الفردوس )2838 ( ، وعزاه المناوي )فيض القدير : 
435/3( ألبي الشيخ . وسهل بن عثمان ثقة صاحب غرائب ، وحفص بن غياث ثقة إذا حدث 
م��ن كتاب��ه وقد س��اء حفظه . وقد رواه عن حف��ص ابنه عمر وكان عنده كت��اب أبيه عن األعمش 
فل��م يذك��ر هذا الحرف .قال البخاري )  2540 ( : حدثنا عمر بن حفص بن غياث : حدثنا أبي: 
حدثنا األعمش ، قال : حدثني الش��عبي ؛ أنه س��مع النعمان بن بشير - رضي اهلل عنهما - يقول:  
وذكر حديثه المش��هور )  مثل  المدهن يف حدود اهلل والواقع فيها ، مثل قوم اس��تهموا س��فينة ... 
الحدي��ث( . وق��د تابع حفصًا على هذا اللفظ أبو معاوية عند الرتمذي ) 2173 ( : حدثنا أحمد 
ابن منيع : حدثنا أبو معاوية: حدثنا األعمش به . قال الرتمذي : حديث حسن صحيح . أه� . ويف 

كنز العمال ) 5586 ( ابن النجار عن أبي بكر .
 )1( وم��ن الوعي��د يف ذل��ك م��ا رواه الحاك��م يف المس��تدرك )302/2( والطح��اوي يف مش��كل اآلثار 
) 216/3-217 ( ، والبيهقي يف السنن الكربى )10 / 146(، ويف الشعب ) 8041 ( ، وابن عساكر
يف تاريخ دمشق )24/ 190( ، وأبو نعيم يف مسند فراس، والبندهي يف شرح المقامات ، وابن شاذان 
يف المشيخة الصغرى عن أبي موسى األشعري - رضي اهلل عنه - عن النبي - صلى اهلل عليه وسلم 
قال :« ثالثة يدعون اهلل فال يستجاب لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل= 
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واأما القيا�ص اجللي :

فهو قياس منع الس��فيه من ماله على الصبي المميز يف منعه من ماله بجامع   

الخوف على تضييع المال وإفس��اده بل السفيه أولى من الصبي ألن تبذيره محقق 

وتبذير الصبي المميز محتمل . 

مناق�شة اأبي حنيفة الأدلة اجلمهور والرد عليها :  

قوله تعالى : نث ڭ  ڭ  ڭ   ۇ مث ال تدل على إثبات الوالية على أموال 

السفهاء وليس الخطاب فيها لألولياء وإنما هو لجميع المكلفين وليست األموال 

للس��فهاء بل للمخاطبين ويش��هد لذل��ك ظاهر اإلضافة ، ف��إن اهلل أضاف األموال 

للمخاطبي��ن ولو س��لم أن األموال للس��فهاء ، فإن المراد هبم الصغ��ار والمجانين 

دون الكبار فال تكون حجة لما ذكرتم ومع االحتمال يسقط االستدالل . 

=كان له على رجل مال فلم يشهد عليه،  ورجل آتى سفيها ماله وقد قال اهلل - عز وجل - } وال 
تؤتوا الس��فهاء أموالكم {. صححه الس��يوطي )الجامع الصغير : 3554 ( ، وقال الحاكم : هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ؛ لتوقيف أصحاب شعبة هذا الحديث على أبي 
موسى . ووافقه الذهبي قال: ولم يخرجاه ؛ ألن الجمهور رووه عن شعبة موقوفا ورفعه معاذ بن 
 معاذ عنه. قال يف الفيض ) 3/ 236 ( : لكنه يف المهذب قال : هو مع نكارته نظيف. وقال يف التيسير 
) 1/ 482 ( بع��د تصحي��ح الحاك��م له : لكن نوزع بأنه وإن كان إس��ناده نظيف��ًا لكن فيه نكارة. 
وقد استوىف الشيخ  األلباين رحمه اهلل )الصحيحة : 1805 ( ، والغماري )المداوي : 1496 (، 
ال��كالم  على طرق الحديث والمتابعات . وقال الس��يوطي )ال��در المنثور : 2/ 434( : أخرجه 
ابن أبي شيبة، وابن جرير ، وابن المنذر عن أبي موسى موقوفًا. أه� . قال مقيده : وهو الصواب 
إال أن مثله ال يقال بالرأي فله حكم الرفع واهلل أعلم ، وس��معت ش��يخنا عبد اهلل الس��عد - وفقه 

اهلل – يقول: هذا حديث باطل ال يصح، والصواب أنه موقوف معلول.
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وقد أجاب الجمهور فقالوا : إن الخطاب فيها لألولياء وأن األموال للسفه��اء 

بدليل وقوع هذه اآلية بين آيات أح��كام اليتامى ، ولو كان الخطاب ألهل األموال 

عام��ة دون األولي��اء خاصة لتفكك نظم اآلية ولم يكن له��ا ارتب�اط بما قبله�ا وبما 

بعده��ا، لك��ن إذا جعل الخطاب لألولياء اتحد نظم اآلي��ات حيث إن اآلية قبلها ، 

فيه��ا األمر بإيتاء اليتامى أموالهم ، ويف هذه اآلية هنى عن تس��ليمها إليهم إذا كانوا 

سفهاء، ثم جاءت اآلية بعدها فبينت شروط التسليم إليهم . 

تع��ال��ى  الخط��اب لألولي��اء قول��ه  للس��فهاء وأن  يؤي��د أن األم��وال   ومم��ا 

يف اآلي��ة : نث ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ       ۉ  مث ]1[ 

إذ ل��و كانت األم��وال للمخاطبين لم يكن هناك ما يس��تدعي القول المعروف 

ألمرين:

 األول : أن اإلنسان مشفق بطبعه على أوالده وأهله فلن يغلظ القول معهم .

 الثاين : أن هؤالء السفهاء على حد قولكم ال أموال لهم ، فتتعلق هبا نفوسهم 

ويتطلعون الس��تالمها فيحتاج إلى لين الحديث معهم وتطييب نفوسهم ، لكن إذا 

كان الخطاب لألولياء واألموال للس��فهاء احتي��ج إلى القول المعروف لهم حيث 

إن الس��فهاء إذا رأوا األولي��اء يتصرف��ون يف أمواله��م ويمنعوهن��م منها ال يصربون 

على ذلك ، وربما تثور أنفس��هم على األولي��اء ، ويحاول��ون إيق�اع الض��رر هب��م، 

فيحت��اج األولي��اء إل��ى أن يقولوا لهم ق��واًل معروفًا، وذل��ك بأن ُيلين��وا الحديث 

]1[  النساء اآلية رقم ) 5 ( .
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معهم، ويفهموهم أهنم إنما يتصرفون فيها لمصلحتهم لتنمو لهم أموالهم وتكثر، 

وسيسلموهنا إليهم إذا كربوا واستطاعوا ضبط المال وإصالحه . 

ث��م إن ظاه��ر النهي ع��ن إعطاء الس��فهاء األم��وال يقتضي أن يكون الس��فهاء 

أجانب من المخاطبين ، وذلك أن الش��ريعة اإلس��المية ال تحرم على اإلنس��ان أن 

يعطى ش��يئًا من ماله لولده أو امرأته، وهذا باتفاق العلماء ، وعليه تدل النصوص 

الش��رعية ، وقصركم الس��فيه يف اآلية عل��ى المجنون والصب��ي ال دليل عليه ؛ ألن 

السفيه أعم مما ذكرتم فيدخل فيه المبذر الكبير . 

ولو سلمنا أن األموال للمخاطبين وأن المراد هنيهم أن يعطوا أموالهم للسفهاء 

من الذراري والنساء ، لكانت العلة يف هنيهم عن ذلك هي سفههم وتبذيرهم للمال 

وإضاعته، وهذا ينطبق على السفيه الكبير ؛ ألن الشرع هنى عن إضاعة المال فتسليم 

السفيه مااًل سواء كان له أو لغيره من إضاعة المال الذي هنى الشارع عنه . 

وقوله : إن ظاهر اإلضافة يؤيد أن األموال للمخاطبين . 

يق��ال علي��ه : اإلضافة قد تأيت عل��ى غير ظاهرها، وهذا س��ائغ يف كالم العرب   

وج��اء يف الق��رآن ذلك كقول��ه تعال��ى : نث ڃ  چ  چ مث ]1[ والم�راد ال يقتل 

بعضكم بعضًا، وإنما عرب عن بني نوعهم بأنفس��هم مبالغة يف زجرهم عن قتلهم فكأن 

قتله��م قتل ألنفس��هم ، واإلضافة هن��ا جاءت على غي��ر ظاهرها تنزي��اًل الختصاصها 

باألولياء ، ومنزلة اختصاصها بأصحاهبا، فكأن أموال السفهاء عين أموال األولياء لما 

]1[ سورة النساء اآلية  ) 29 ( .
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بينهم من االتحاد الجنسي والنسبي مبالغة يف حملهم على المحافظة عليها. ]1[ 

قال الفخر الرازي:]2[) المال شيء ينتفع به نوع اإلنسان ويحتاج إليه؛ فألجل 

هذه الوحدة النوعية حسنت إضافة أموال السفهاء إلى األولياء(.أه�. 

وجاء يف تفسير المنار :  أن إضافة المال  للمخاطبين مع أنه للسفهاء ألمور ثالثة : 

أحده��ا : أن��ه إذا ضاع هذا الم��ال ولم يبق للس��فيه من ماله ما ينف��ق منه عليه 

وج��ب على ولي��ه أن ينفق عليه من مال نفس��ه ، فبذلك تكون إضاعة مال الس��فيه 

مفضية إلى إضاعة شيء من مال الولي، فكأن ماله عين ماله.

ثانيها : أن هؤالء الس��فهاء إذا رش��دوا وأموالهم محفوظ��ة لهم وتصرفوا فيها 

تصرف الراش��دين وأنفقوا منها يف الوجوه الشرعية من المصالح العامة والخاصة 

فإنه يصيب هؤالء األولياء . 

ثالثه��ا :  التكافل يف األم��ة واعتبار مصلحة كل فرد م��ن أفرادها عين مصلحة 

اآلخرين ( ]3[ أ . ه� . 

2 - قوله تعالى :نث ې   ې مث ]4[  اآلية فيها تعليق الدفع بشرط إيناس الرشد 
والتعليق بالشرط ال يوجب العدم عند عدم الشرط.]5[

]1[ تفسير أبي السعود ) 1 / 648 ( .
]2[  تفسير الفخر الرازي ) 9 / 184 ( .

]3[ تفسير المنار ) 4 / 380 ( .
]4[ سورة النساء اآلية رقم ) 6 ( .
]5[ تبيين الحقائق ) 5 / 195 ( .



90

يقال عليه : ال نس��لم أن التعليق بالشرط ال يوجب العدم ) وأن مفهوم الشرط 

ليس بحجة ( بل يلزم عليه العدم كما هو مذهب جمهور األصوليين. 

ولو س��لمنا أن مفهوم الش��رط ليس بحجة وأنه ال يفيد العدم عند العدم لكننا 

نثبت الحجر عليه اس��تصحابًا لحكم األصل إذ األصل فيه الس��فه وال ي�خرج عن 

هذا األصل إال بتغير حاله وحاله لم تتغير فيبقى تحت الوالية اس��تصحابًا لحكم 

األصل . 

 3 - قول��ه تعال��ى : نث ڃ  ڃ        ڃ  چ  چ  چ مث.]1[  اآلي��ة  ال تدل على 

إثب��ات الوالي��ة على الس��فهاء البالغي��ن ؛ ألن المراد بالس��فيه يف اآلي��ة الصغير أو 

المجن��ون  ]2[، ألن الس��فه عبارة ع��ن الخفة وذلك بانعدام العق��ل ونقصانه ، وإذا 

كان الم��راد بالس��فيه البال��غ الحر فليس الولي ولي الس��فيه وإنما ه��و ولي الحق؛ 

ألن اهلل س��بحانه أجاز مداينة الس��فيه وحكم بصحة إقراره، وإنما خالف بينه وبين 

غي��ره يف إمالء الكتاب لقصور فهمه وجهل��ه باإلمالء، وغير جائز أن يكون المراد 

بالولي ولي الس��فيه على معنى الحجر عليه وإق��راره بالدّين عليه ؛ ألن إقرار ولي 

المحج��ور عليه غير جائز عليه عند أحد، فعلمن��ا أن المراد بالولي ولي الدّين أمر 

بإمالء الكتاب لعجز السفيه عن اإلمالء فيملي حتى يقر السفيه بالمطلوب . ]3[ 

]1[ البقرة اآلية رقم ) 282( .
]2[ المبسوط للسرخسي ) 24 /  161 ( . 

]3[ أحكام القرآن للجصاص ) 2 / 213 (. 
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ويجاب عن ذلك : بأن قصر السفيه على الصغير أو المجنون ال دليل عليه؛ ألن 

معنى السفيه واسع يشمل المبذر سيئ التدبير كما هو معروف يف اللغة والشرع . 

وقوله : أن المراد بالولي ولي الحق ، ال يصح ، إذ كيف تشهد البينة على شيء 

وتدخل مااًل يف ذمة السفيه بإمالء صاحب الدّين ، وهذا ال نظير له يف الشريعة. 

قال ابن العربي]1[ بعد أن ذكر مرجع الضمير يف وليه :) والظاهر أنه يعود على 

ال��ذي علي��ه الحق ؛ ألنه صاحب الول��ي يف اإلطالق ، ويقال : ولي الس��فيه وولي 

الضعيف، وال يقال: ولي الحق، وإنما يقال: صاحب الحق ( . أ . ه� 

وقوله : إن إقرار ولي المحجور عليه غير جائز عند أحد .  

يقال عليه : هذا الكالم غير مسلم الختالف العلماء يف جواز إقرار الولي على 

محجوره ، وقد ذكر ابن العربي ]2[ والقرطبي جواز ذلك .

4 - قوله- �- : ) خذوا على أيدي سفهائكم ( )3( المراد بالسفهاء الصبيان 

والنساء دون الكبار العقالء لزوال واليتهم عنهم . 

ويجاب عن ذلك : بأن قصر الس��فهاء على النس��اء والصبيان ال دليل عليه   

ألن السفيه شامل للصغير والكبير من الرجال والنساء . 

5 - قياس السفيه على الصبي يف منع ماله منه قياس مع الفارق  لعدم التساوي 

بينهم��ا ؛ ألن الس��فيه قادر على النظر ، والصبي عاجز ع��ن ذلك ، فهو باطل لعدم 

]1[ أحكام القرآن البن العربي  ) 1 / 251 ( .
]2[ أحكام القرآن البن العربي  ) 1 / 251 ( وتفسير القرطبي  ) 3 / 389 ( .

)3( تقدم تخريجه ص84 .
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اتحاد العلة . 

 يجاب عن ذلك : بأن الصبي غير عاجز قبيل بلوغه ، ومع ذلك ال يسلم إليه ماله 

خوفًا من تبذيره ، فكذا السفيه يمنع من ماله ألنه أولى من الصبي لتحقق تبذيره. 

أدلة أبي حنيفة يف نفي الحجر والوالية على مال السفيه والرد عليها :  

1 - قوله تعالى : نث ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ مث   ]1[ . 

وجه االس��تدالل من اآلية : أن اهلل هنى األولياء عن اإلسراف يف أموال اليتامى 

مخافة أن يكربوا فال يبقى لهم والية عليهم ، ففي اآلية تنصيص على زوال الوالية 

على مال الكبير . 

وقد ناق�ص اجلمهور هذا القول :  

فقال��وا : إن المراد بالنهي أكلها على جهة اإلس��راف بحي��ث إذا كرب اليتيم لم 

يجد شيئًا بعد فك الحجر عنه بشروطه ِمن البلوغ والرشد، والتعبير بالكرب روعي 

في��ه الغال��ب ؛ ألن الغال��ب على الكبير الرش��د، وليس المراد أهنا ُتس��لم إليهم إذا 

ك��ربوا مطلقًا ؛ ألن هذا المفهوم مقيد بصريح اآلية بعدها :نث ائ  ەئ  ەئ  وئ

وئ      ۇئ  ۇئ مث.

2 - قوله تعالى : نث ڦ  ڦ  ڄ مث. ]2[    

وجه االس��تدالل من اآلي��ة : أن اهلل أمر بإعطاء اليتامى أمواله��م، والمراد بعد 

]1[ سورة النساء اآلية رقم ) 6 ( .

]2[ سورة النساء اآلية رقم ) 2 ( .
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البل��وغ ، ولكن س��ماهم بذلك حثًا لألولياء على س��رعة التس��ليم من حين زوال 

الُيتم عنهم .

ونوقش هذا االس��تدالل : بأن اآلية مجملة بينها قوله تعالى: نث ائ  ەئ  ەئ

وئ  وئ      ۇئ  ۇئ مث فال تدل على عدم الحجر عليهم . 

3 - قوله تعالى : نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ مث. ]1[ 

وجه االستدالل من اآلية : أن اهلل هنى أولياء اليتامى عن قرب أموالهم إال على 

وج��ه المصلحة لهم إلى غاية بلوغهم األُش��ّد . فدلت اآلي��ة بطريق المفهوم على 

زوال الوالية عنهم بعد ذلك .

وناقش  الجمهور هذا االستدالل :

فقال��وا : اآلي��ة ت��دل بالمفهوم، وأنتم ال تقول��ون به، كما أن ه��ذه اآلية مطلقة 

مقيدة بقوله تعالى :نث ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ      ۇئ  ۇئ مث ]2[  والمطلق يحمل 

على المقيد. 

اهلل-�-  رس��ول  عه��د  عل��ى  رج��اًل  أن   :- أن��س-  وع��ن   -  4  

اهلل رس��ول  أهل��ه  فأت��ى  عقل��ه-  يف  يعن��ي  ضع��ف-  عقدت��ه  ويف  يبت��اع   كان 

- �- فقالوا: يا رسول اهلل، احجر على فالن فإنه يبتاع ويف عقدته ضعف ، فدعاه 

وهن��اه، فق��ال : يا رس��ول اهلل ، إين ال أصرب عن البيع فقال رس��ول اهلل- �- : )إن 

]1[ سورة األنعام اآلية رقم ) 152 ( .
]2[ النساء اآلية رقم ) 6 ( .
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كنت غير تارك للبيع فقل : ها وها وال خالبة ( .  )1(

وجه االستدالل : أن الرسول- �- لم يحجر عليه يف تصرفه ولم ينتزع ماله 

ويجعله يف يد ولي ، فدل الحديث على أن المغفل والسفيه ال يثبت عليهما والية 

ألحد. 

وق��د أج��اب الجمه��ور ع��ن ذل��ك فقال��وا : ه��ذا الحدي��ث دلي��ل لن��ا؛ ألن 

 الحج��ر ل��و لم يك��ن س��ائغًا ما طلب أه��ل ه��ذا الرجل ذل��ك ، كما أن الرس��ول

- � - لم ينكر عليهم طلبهم ، وأما كون الرسول لم يحجر عليه ولم يجعل عليه 

 )1( حدي��ث صحي��ح : أخرج��ه أحم��د يف المس��ند ) 217/3 (، وأب��و داود ) 3501 ( ، والرتم��ذي 

) 1250 (، والنس��ائي ) 4485 (، واب��ن ماج��ة ) 2354 (، واب��ن الج��ارود )568(، والحاك��م 

)101/4( والدار قطني )55/3( كلهم من طريق سعيد ، عن قتادة ، عن أنس ، قال الرتمذي : 

ويف الب��اب عن ابن عمر ، وحديث أ نس حديث حس��ن صحي��ح غريب . وقال الحاكم: صحيح 

على ش��رط الشيخين. ووافقه الذهبي ، وقال المباركفوري )التحفة : 456/4( : سكت عنه أبو 

داود والمنذري .

فائدة: قال الش��وكاين )النيل : 114/1( : وقد صح عنه - يعني أبا داود - أنه ال يس��كت إال عما 

هو صالح لالحتجاج.

وق��ال الن��ووي يف مقدمة كت��اب األذكار ص�57 بعد قول أب��ي داود: )وما لم أذكر فيه ش��يئًا فهو 

صالح(. قال: ما رواه أبو داود يف سننه ولم يذكر ضعفه فهو عنده صحيح أو حسن . أه�.

وذه��ب آخرون إل��ى أن قوله: )فهو صالح( يتن��اول أيضًا الضعيف الذي لم يش��تد ضعفه. وقد 

رجح هذا ابن منده والذهبي وابن عبد الهادي وابن كثير وابن حجر وهو الصحيح إن ش��اء اهلل. 

انظر : تمام المنة ص�28 ، وتوضيح األفكار لمعاين تنقيح األنظار 196/1 - 199. 
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وليًا ؛ فألن الرسول- � - أرشده إلى ما يسلم به من الغبن وذلك باشرتاط عدم 

الخديعة، فيكون علق لزوم العقد على هذا الشرط، فإن تحقق لزم، وإن لم يتحقق 

كان له الخيار كما هو مذهب كثير من العلماء ومنهم أحمد ]1[ ومالك يف رواية. 

5 - وألن السفيه عاقل مكلف فال يحجر عليه كالرشيد ؛  ألن يف الحجر عليه 

وسلب واليته إهدار آدميته وكرامته وإلحاقه بالبهائم . ]2[  

ويجاب عن ذلك : بأن يف الحجر عليه والوالية على ماله إكرامه وحفظ ماله؛ 

ألن�ه لو ترك بيده ضيعه بسوء تصرفه فيص�اب بالفقر، وحينئذ تتكدر حياته وتصيبه 

آالم ويعيش يف ذل وهوان يطلب نوال الناس وإحساهنم عليه . 

وكون��ه مكلفًا ال يمن��ع إثبات الحجر والوالية عليه ؛ ألن��ه لم يكلف إال  ألن 

شروط التكليف موجودة لديه ، وأما أهلية التصرف فال توجد لديه ؛ ألنه ال يصح 

التصرف يف المال مطلقًا إال لمن يكون مكلفًا رشيدًا . 

الرتجيح : 

مما س��بق يتض��ح أن مذهب الجمهور أرج��ح لما ذكروه من األدل��ة القوية. ومما 

يؤكد صحة ما  ذهب إليه الجمهور أن اهلل حرم التبذير واإلسراف فقال سبحانه : نث ۈئ  
ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ    ىئ  ی    یی  ی  جئ  حئ  مئ         ىئ   مث. ]3[

]1[  نيل األوطار ) 5 / 207 ( .
]2[ الهداية مع تكملة فتح القدير  ) 7 / 316 ( .

]3[ سورة اإلسراء اآلية ) 26 ، 27 ( .
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 وق��د هن��ى النب��ي- �- ع��ن إضاع��ة الم��ال الت��ي ه��ي طاب��ع الس��فهاء فق��ال
- �- : ) إن اهلل يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ( . رواه مسلم . )1(

كما أن الش��ريعة اإلس��المية جاءت برعاية المصالح وحفظها ودرء المفاس��د 

ومنعه��ا، وإن م��ن المصلحة الحجر على  الس��فيه  لكي ال يضي��ع ماله فيبقى عالة 

على المجتمع ويصبح عضوًا فاسدًا؛ ألنه يبذر المال يف الفساد ، فالحجر عليه فيه 

مصلح��ة عظيمة ل��ه وألقاربه الذين تلزمه نفقتهم حيث يجدون من المال ما يس��د 

خلته��م وفقره��م، ومصلحة للمجتمع جميعًا حيث يس��لم من المفس��دين الذين 

يضيعون األموال فيما ال فائدة فيه لألمة . 

)1( تقدم تخريجه ص 33.
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  املبحث الثالث
 متى تبداأ الوالية على ال�سفيه وذي الغفلة ومن له 

الوالية  عليهما؟
لل�شفه والغفلة حالتان :

الحالة األولى :  السفه أو الغفلة المصاحبة لإلنسان منذ بلوغه بأن يبلغ سفيهًا 
أو مغفاًل ويس��تمر على ذلك ، ففي هذه الحالة تس��تمر الوالية على ماله لمن كان 
يلي أمره يف حال الصغر إلى أن يزول عنه السفه، وال يحتاج إلى حجر جديد، وال 
تنتهي والية الولي لعدم وجود الرش��د الذي هو ش��رط للتس��ليم بل يستمر إلى أن 

يزول عنه السفه أو الغفلة عند جمهور العلماء . ]1[  
وعند أبي حنيفة ]2[ تنتهي الوالية إذا بلغ الس��فيه أو المغفل خمس��ًا وعشرين 

سنة سواء رشد أولم يرشد ؛ ألنه ال يرى الحجر على السفيه .
وق��ال أبو يوس��ف : ينتهي حج��ر الصبي ببلوغه رش��يدًا، ويحت��اج إلى حجر 
جدي��د من قبل القاض��ي ؛ ألن الحجر على الس��فيه وذي الغفل��ة موضع اختالف 
بي��ن العلم��اء فيحتاج إلى اجته��اد القاضي ليقرر ما هو أصلح م��ن الحجر وعدمه 
ويكون النظر للقاضي   ]3[ ؛ ألنه هو الذي يملك الحجر عليهما دون غيره. وقول 

الجمهور أرجح ؛ ألن اس��تمرار الحجر عليهما اس��تصحاب لألصل، فإن األصل 

]1[  المهذب ) 1 / 331 ( . 
]2[  تبيين الحقائق ) 5 / 195 ( .

]3[  المبسوط ) 24 / 163 ( .
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فيهما عدم الرشد فال يزول هذا األصل عنهما إال بيقين . 

الحال��ة الثاني��ة :   أن يطرأ الس��فه أو الغفلة بعد بلوغ ورش��د ، ويف هذه الحالة 

اختلف العلماء ) رحمهم اهلل ( يف بدء الوالية نظرًا الختالفهم يف بدء الحجر. 

فق��ال الجمه��ور : إن الوالية عليهما تب��دأ من حكم الحاك��م بالحجر عليهما 

وال يعود الحجر بنفس الس��فه والغفلة ، وهذا مذهب المالكية ]1[ والحنابلة وأبي 

يوسف، وهو الصحيح من مذهب الشافعي . 

ووج��ه هذا القول : أن الحجر على الس��فيه وذي الغفل��ة موضع اختالف بين 

العلم��اء وحك��م الحاكم ي�رفع الخ��الف؛ ألنه مرتدد بين المنفع��ة والمضرة ، ألن 

يف صيان��ة أموالهما وحفظها عنهما مصلحة لهم��ا، ويف منعهما من مالهما وإبطال 

تصرفهم��ا مض���رة؛ ألن في��ه إهانة لهم��ا وإه��دارًا لكرامتهما ، فيحت��اج األمر إلى 

اجته��اد الحاكم ونظره للموازنة بينهما، والعم��ل بما هو أصلح لهما، وألن الغبن 

يف المعاملة يحتمل أن يكون لغير س��فه الس��تجالب أنظار الناس وطلب الشهرة ، 

وقد يكون للسفه، فال بد من االجتهاد والنظر فيه . 

وقال بعض العلماء : أن الحجر عليهما يثبت من حين وجود السفه أو الغفلة 

م��ن غي��ر حكم حاكم بذل��ك ، وهبذا قال محمد بن الحس��ن، وهو وجه يف مذهب 

الشافعي . 

ووج��ه هذا القول : أن الس��بب المقتضي للحجر عليهما هو الس��فه أو الغفلة 

]1[ مغني المحتاج ) 2 / 171 ( ، وتييين الحقائق ) 5 / 195 ( والمغني البن قدامة  ) 4 / 519 (.
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وق��د ُوِجدا ، فيعود الحجر عليهما لوجود س��ببه، والحكم ي��دور مع علته وجودًا 

وعدم��ًا فهم��ا كالمجنون والمعتوه يحجر عليهما من حي��ن وجود الجنون والعته 

من غير افتقار لحكم حاكم .    

وق��د اختلف أصحاب هذا الق��ول ]1[ يف وليهما فقيل : وليهما يف الصغر كمن 

بلغ س��فيهًا ، وقيل : وليهما القاضي ؛ ألن الوالية الس��ابقة لألب ونحوه قد زالت 

فال تعود .

والراجح  : قول الجمهور الذين يش��رتطون حكم الحاكم يف بدء الحجر على 

من طرأ عليه الس��فه أو الغفلة بعد البلوغ والرش��د ؛ ألن علي��ًا   أتى عثمان بن 

عفان -  - وسأله أن يحجر على  عبد اهلل بن جعفر حين ابتاع بيعًا )2(، فلو كان 

]1[ روضة الطالبين ) 4 / 182 ( ، المهذب ) 1 / 331 (. 
)2( حسن: الشافعي يف األم ) 3/ 220 (، والمسند ) 2/ 160 (، والخطيب يف التاريخ ) 242/14( 
والبيهقي يف الكربى ) 61/6 (، كلهم من طريق يعقوب بن إبراهيم ، عن هش��ام بن عروة ، عن 
أبيه قال : ابتاع عبداهلل بن جعفر بيعًا ، فقال علي - رضي اهلل عنه - : » آلتين عثمان ، فألحجرن 
علي��ك ... الخ » ، ويعقوب ب��ن إبراهيم من رجال الميزان مختلف يف توثيقه إال أنه لم ينفرد به . 
قال البيهقي يف الس��نن الكربى )61/6 ( والصغرى ) 2078 (: أخربنا أبو عبداهلل الحافظ : أنبا 
أبو الفضل الحسن بن يعقوب العدل : ثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء ، قال : سمعت علي بن 
عث��ام ، يق��ول : حدثني محمد بن القاس��م الطلحي ، عن الزبير بن المديني قاضيهم ، عن هش��ام 
بن عروة به . ومحمد بن القاس��م الطلحي والزبير ب��ن المديني لم أجد لهما ترجمة . ورواه عبد 
الرزاق )15176( - عن رجل لم يسمه قال: أخربين رجل سمع هشام بن عروة يحدث عن أبيه، 
ق��ال: أت��ى عبد اهلل بن جعف��ر الزبير...(. وقال ابن حجر )التلخي��ص : 43/3-44 (  : روى أبو 
عبيد يف كتاب األموال عن عفان ، عن حماد بن زيد ، عن هش��ام بن حس��ان ، عن ابن س��يرين،= 
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الحج��ر على من طرأ عليه الس��فه يجوز بال إذن الحاكم م��ا احتاج علي -  - أن 

يأيت عثمان ويسأله الحجر عليه . فالحجر على من طرأ عليه السفه أو الغفلة يحتاج 

إلى اجتهاد ونظر لتقريره أو نفيه ، وقياسهم السفه والغفلة على الجنون والعته قياس 

فاس��د لوجود الفارق ؛ ألن الجنون والعته واضحان للعيان فال يحتاج يف معرفتهما  

إلى االجتهاد بخالف السفه فيحتاج إلى اجتهاد الختالف أنظار الناس فيه . 
 ) ب ( - الكالم على املراأة املكلفة البكر قبل الزواج : ]1[

اختل��ف العلم��اء ) رحمه��م اهلل ( يف الوالية على مال األنث��ى المكلفة قبل أن 

تت��زوج نظ��رًا الختالفهم يف بق��اء الحج��ر عليها : في��رى جمهور العلم��اء ومنهم 

األئمة الثالثة أبو حنيفة والش��افعي وأحمد ]2[ يف المشهور عنه أن األنثى إذا بلغت 

ورش��دت انفك الحجر عنها ، وال يبقى عليها والية ألحد  فتتصرف يف مالها كما 

يتصرف الذكر الرشيد يف ماله ، سواء كانت بكرًا أو ثيبًا . 

وي��رى مال��ك ] 3 [ وأصحابه وهو رواي��ة عن أحمد ] 4[ أن األنث��ى البكر البالغة 

=ق��ال : ق��ال عثمان لعلي : أال تأخذ على يدي ابن أخي��ك ؟ - يعني عبداهلل بن جعفر - وتحجر 
عليه . اشرتى سبخة بستين ألف درهم ما يسرين أهنا لي بنعلي . وإسناده صحيح إلى ابن سيرين 
وقال الش��وكاين )النيل:277/5(: روى القصة ابن حزم. وقال ابن الملقن )الخالصة : 84/2 (: 

إسناد حسن . 
]1[ من القسم الثاين � المختلف يف إثبات الوالية عليهم � .

]2[ روضة الطالبين ) 4 / 182 ( 0 المغني البن قدامة ) 4 / 517 ( . 
]3[ التاج واإلكليل هبامش مواهب الجليل ) 5 / 69 ( 0 والشرح الكبير للدردير ) 3 / 268 (. 

]4[ المغني البن قدامة ) 4 / 517 (.
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تبقى يف والية أبيها أو وصيه أو مقدم القاضي عليها حتى تتزوج ويدخل هبا زوجها 

وأفعالها مردودة  قبل النكاح ، وال تخرج من الحجر عند المالكية حتى تتوفر فيها 

الشروط اآلتية :

األول : أن تكون بالغة .

الثاين : أن تكون حسنة التصرف يف مالها . 

الثالث : أن يشهد عدالن فأكثر على حسن تصرفها .

الرابع: دخول الزوج هبا ومكثها عنده مدة ، قيل سنة ، وقيل سنتان، وقيل ستة 

أعوام ، وقيل س��بعة وهذا بالنس��بة لذات األب . وأما إن كانت يتيمة عليها وصي 

من ِقبل أبيها ، أو مقدم من ِقبل القاضي ، فال ينفك الحجر عنها إال بأمور خمسة ، 

األربعة السابقة يف ذات األب، والخامس أن يفك الوصي أو مقدم القاضي الحجر 

عنها، فإن لم يفكا الحجر عنها كان تصرفها مردودًا ولو عنست .]1[ 

ف��إن ل��م يدخل هب��ا زوج فهي على الحج��ر حتى تعن��س ]2[ ، واختلف يف حد 

تعنيس��ها فقيل أن تبلغ أربعين س��نة ، وقيل إنه من خمسين إلى ستين ، حيث تقعد 

عن المحيض، وهذا بالنس��بة لذات األب ، وأما ذات الوصي والمقدم فال تخرج 

من الحجر إال بفكهما ولو بعد عنوسها . ]3[ 

]1[ حاشية الدسوقي ) 3 / 268 ( .
بعد  أهلها  الجارية كسمع ونصر وضرب عنوسا طال مكثها يف  : عنست  القاموس  قال صاحب   ]2[
إدراكها حتى خرجت من عداد األبكار ولم تتزوج قط ، والمفرد عانس والجمع عوانس وعنسا . 

]3[ مواهب الجليل ) 5 / 67 ( . 
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وفيما يلي اأدلة الفريقني : 

اس��تدل الجمه��ور عل��ى أن األنث��ى ال يحجر عليه��ا بعد البلوغ والرش��د 

بالكتاب والسنة والقياس : 

اأ - فمن الكتاب : 

1 - فقول��ه تعال��ى :نث ې   ې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ
ۇئ  ۇئ مث.  ]1[

وجه االس��تدالل : أن اهلل أم��ر أولياء اليتامى أن يدفعوا إليهم أموالهم بش��رط 

بلوغهم وإيناس رش��دهم م��ن غير تفرقة بين الذكر واألنثى ، فاش��رتاط النكاح يف 

األنثى زيادة على ما شرطه اهلل فهو باطل . 

2 - قول��ه تعال��ى : نث ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  

ى  ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ مث. ]2[  

وجه االس��تدالل من اآلية : أن عفو المرأة عن حقها من الصداق قبل مس��يس 

زوجها لها معترب، فدل ذلك على جواز تصرفها وأنه ال حجر عليها. 

ب - واأما ال�شنة :

فحدي��ث جاب��ر -  - قال : ش��هدت العي��د مع رس��ول اهلل- �-  وفيه أن 

الرس��ول-�- وعظ النس��اء وذكرهن وق��ال: ) تصدقن ف��إن أكثركن من حطب 

]1[  سورة النساء اآلية رقم ) 6 ( . 
]2[ سورة البقرة اآلية رقم ) 237 ( . 
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جهنم ، فقامت امرأة من وس��ط النس��اء س��فعاء الخدين فقالت لم يا رس��ول اهلل ؟ 

قال: ألنكن تكثرن الش��كاءة وتكفرن العش��ير قالت : فجعلن يتصدقن من حليهن 
يلقين يف ثوب بالل من أقراطهن وخواتمهن ( متفق عليه . )1(

وجه االستدالل من الحديث : أن الرسول- � - أمر النساء جميعًا بالصدقة 

وفيه��ن البكر والثيب كما يدل لذل��ك ، حديث أم عطية – رضي اهلل عنها- قالت: 

)أمرن��ا رس��ول اهلل- � - أن نخرجه��ن يف الفط��ر واألضح��ى العواتق والحيض 

وذوات الخدور ( رواه الجماعة . )2( 

ول��م يف��رق بينهن يف ذلك ب��ل قبل صدقاهت��ن جميعًا، ول��وال أن البكر يصح 

تصرفها ما عمم يف خطابه بالصدقة . 

ج - واأما القيا�ص :

فألهنا يتيم بلغ ، وأونس منه الرشد، فيدفع إليه ماله كالرجل .]3[ 

حجة مالك ومن قال بقوله :   

1 - أن األنثى مخالفه للغالم لكوهنا محجوبة ال تعاين األمور وال تربز ألجل 

الب��كارة ، فلذلك وقف فيها على وجود النكاح ، فبه تفهم المقاصد كلها، والذكر 

بخالفها فإنه بتصرفه ومالقاته للناس من أول نشأته إلى بلوغه يحصل له االختبار 

)1( البخاري ) 918 ، 935(، ومسلم ) 885 (، وأحمد يف المسند )318/3 ( ، والنسائي )1575(.
 )  676/1( داود  وأبو   ،  )  84/5  ( المسند  يف  وأحمد   ،)  890  ( ومسلم   ،)318( البخاري   )2(

والرتمذي ) 539 ( ، والنسائي  ) 390 ( ، وابن ماجة ) 1308( .
]3[ المغني البن قدامة ) 4 / 517 ( .
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ويكمل عقله ولبه فيحصل له الرشد . ]1[  

2 - وألن البك��ر يجوز لألب تزويجها من غير إذهنا فال ينفك عنها الحجر يف 

مالها أيضًا كالصغيرة. 

3 - واحت��ج بعض الحنابلة بما روي عن ش��ريح أنه ق��ال :) عهد إلّي عمر بن 

الخط��اب -  - أن ال أجي��ز لجارية عطية حت��ى تتحول يف بيت زوجها حوال أو 
تلد  ولدًا ( . رواه سعيد يف سننه ) 2( وال يعرف له مخالف من الصحابة .  ]3[

مناق�شة اجلمهور لهذه االأدلة :  

1 - قولهم : أن المرأة قبل الزواج ال تعاين األمور وال تربز ألجل البكارة وأهنا 

بالنكاح تفهم المقاصد .

يج��اب ع��ن ذلك : بما قاله القرطبي يف تفس��يره ]4[ ، ق��ال : ) فإن نفس الوطء 

بإدخال الحش��فة ال يزيدها يف رش��دها إذا كانت عارفة بجميع أمورها ومقاصدها 

غير مبذرة لمالها. 

2 - قي��اس الحج��ر عل��ى األنث��ى يف مالها عل��ى إجبارها على الن��كاح قياس 

]1[ تفسير القرطبي ) 5 / 38 ( ، وأحكام القرآن البن العربي ) 1 / 321 ( . 
)2(  صحي��ح : ق��ال اب��ن ح��زم  يف المحل��ى ) 224/9 ( : م��ن طريق س��عيد بن منصور : نا هش��يم: 
ن��ا إس��ماعيل ب��ن أبي خالد : نا الش��عبي ، قال : قال ش��ريح – وذك��ره . وأخرجه  ابن أبي ش��يبة 

)411/6 ( ووكيع يف أخبار القضاة ) 191/2 � 192 ( .
]3[  المغني البن قدامة ) 4 / 517 ( .

]4[ تفسير القرطبي ) 5 / 38 ( . 
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م��ع الفارق ؛  ألن النكاح ال تس��تطيع فيه اختيار الكفء ألهن��ا محجوبة ال تخالط 

الرجال بخالف المال فتس��تطيع البيع والش��راء قبل النكاح ، كما أنه قياس باطل ؛ 

ألن المقيس عليه غير متفق عليه ؛  ألن كثيرًا من العلماء ال يرون أن لألب إجبارها 

عل��ى النكاح، ويس��تدلون بم��ا رواه أبو هريرة قال : قال رس��ول اهلل - � - : ) ال 

تنكح األيم حتى تس��تأمر ، وال البكر حتى تس��تأذن(. قالوا : يا رس��ول اهلل ، فكيف 

إذهنا ؟ قال : ) أن تسكت(. رواه الجماعة .)1( 

3 - وأثر عمر � إن صح � فلم يعلم انتشاره بين الصحابة، وال يرتك به الكتاب 

والس��نة والقياس؛ ولذلك لم يقل به أكثر العلماء ومنهم اإلمام مالك ، ولو س��لم 

الق��ول به فه��و مختص بمنع العطي��ة، وال يلزم من ذلك أن تمنع من مالها وس��ائر 

التصرفات . ]2[ 

والتحديد الذي ذكروه لفك الحجر عن األنثى بالسنة أو الخمس أو الست أو 

السبع ال دليل عليه ، بل هو مجرد رأي ، ولذلك اختلفوا يف تحديده . 

ق��ال ابن العربي : بعد أن ذكر ما قال��وا من التحديد : ) وليس يف هذا كله دليل 

وتحدي��د األعوام يف ذات األب عس��ير، وأعس��ر منه تحديد الع��ام يف اليتيمة، وأما 

تم��ادي الحجر يف المولى عليها حتى يتبين رش��دها فيخرجه��ا الوصي أو الحاكم 

)1( البخاري ) 4843(، ومسلم ) 1419 (، وأحمد يف المسند ) 2/ 434 (، وأبو داود ) 2092 ( 
والرتمذي ) 1107 ( ، والنسائي ) 3265 ( ، وابن ماجة ) 1871 ( .

]2[ المغني البن قدامة ) 4 / 517 ( .
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منه فهو ظاهر القرآن ( . ]1[ 

الراجح :

وبناء على ما تقدم من بيان األدلة والمناقشة ، يظهر أن ما ذهب إليه الجمهور 

أرج��ح لقوة أدلتهم، وليس مع المالكية دلي��ل يعول عليه وإنما هو مجرد رأي فال 

يصلح لمعارضة األدلة التي ذكرها الجمهور. 

ثم إن المالكية لما اشرتطوا الزواج يف األنثى لم يخرجوها بالزواج من الحجر 

بل إهنا تخرج من حجر كلي على جميع تصرفاهتا ، إلى حجر جزئي،  وذلك أهنم 

حجروا عليها بس��بب الزواج أن تتصرف بال عوض يف ما زاد على ثلث المال ]2[، 

لكن الحجر قبل ال��زواج كان حجرًا لحظها فكانت مولى عليها عندهم، وأما بعد 

ال��زواج فهو حج��ر لحظ الزوج، وذلك بمنعها من التربع بما زاد على ثلث مالها ، 

لكن ليس ألحد عليها والية فيجوز تصرفها يف عقود المعاوضات من بيع وش��راء 

وإجارة وقرض ونحو ذلك، ومالها يف يدها تتصرف فيه كيف شاءت إال يف التربع 

بم��ا زاد عل��ى الثلث، ولي��س بحث الحجر عل��ى المرأة بعد ال��زواج من موضوع 

بحثنا؛ ألن البحث مقصور على من يولى عليهم .

]1[ أحكام القرآن البن العربي ) 1 / 321 ( .
]2[ نيل األوطار ) 6 / 22 ( .



107

الباب الثاين - الف�شل االأول

يف الو�صاية على املحجور عليهم
وفيه ف�شول ثالثة : 

الفص��ل األول : يف تعري��ف الوصاي��ة ، وحكمه��ا ، واألدل��ة

                        على مشروعيتها ، وحكم قبولها ، وكيف تتم .

الفص��ل الثاين : فيم��ن له اإليصاء عل��ى المحجور عليهم،

          وتعريف الوصي ، وشروطه ، ومتى تعترب الشروط .

الفصل الثالث : يف تعدد األوصياء ، وفيه مباحث :

        المبحث األول : يف كيفية تصرفهم .

        المبحث الثاين : يف كيفية حفظ المال عند اختالفهم .

   المبحث الثالث : يف  بيان  الحكم إذا  ضعف أحدهم             

                              أو غاب أو مات أو زالت أهليته .
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الف�شل االأول 
يف تعريف الو�ساية ، وحكمها ، واالأدلة على 

م�سروعيتها ،وحكم قبولها ، وكيف تتم؟
تعريف الو�شاية:

تعريفه��ا يف اللغة : قال صاحب القاموس : ) َأْوَصاه ووّصاه َتوِصية عهد إليه ، 

واالسم الُوصاة والِوصاية والَوصّية ( . 

وق��ال يف المصب��اح المنير : ) وّصي��ت إلى فالن توصية وأوَصي��ت إليه إيَصاء 

واالسم الِوَصاية بالكسر والفتح لغة ، وأوَصيت إليه بمال جعلته له( . 

وجاء يف لس��ان العرب : ) أوصى الرجل ووّصاه عهد إليه  وأوصيت له بشيء 

وأوصي��ت إلي��ه إذا جعلت��ه وصّي��ك ، وأوصيته ووّصيت��ه إيصاًء وتوصي��ًة بمعنى، 

واالسم الوصاة والِوصاية والَوصاية ، والوصّية أيضا ما أوصيت به(.

 وم��ن ه��ذه النص��وص يظه��ر أن��ه ال ف��رق يف اللغ��ة بي��ن المتع��دي بنفس��ه 

أو بالالم أو بالى يف أن كاًل منها يستعمل بمعنى جعلته وصيًا ، وأن المتعدي بإلى 

يستعمل بمعنى تمليك المال وأن كاًل من الوصية واإليصاء يأيت لهما .

ولك��ن الفقهاء فرق��وا بين المتعدي بالالم والمتعدي بإل��ى ، فجعلوا المتعدي 

بال��الم بمعنى التمليك ، فيقولون : أوصى لفالن � بمعنى ملكه � وأوصي إلى فالن� 

جعله وصيًا . ]1[ 

]1[ الدر المختار هبامش حاشية ابن عابدين ) 5 / 635 ( ، وحاشية الدسوقي ) 4 / 375 ( .
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والوصاية يف االصطالح : إثبات تصرِف مضاٍف لما بعد الموت .]1[ 

الفرق بني الو�شية والو�شاية :  

يالحظ مما جاء يف القاموس ولس��ان العرب والمصباح المنير ، والذي س��بق 

يف التعريف اللغوي : أن كاًل من الوصية والوصاية اس��م بمعنى المصدر  فال فرق 

بينهما من حيث اللغة .

وأما من جهة االصطالح فقد اش��تهر إطالق الوصية على التربع المضاف لما 
بعد الموت ، والوصاية على عهده إلى غيره أن يقوم على من بعده . ] 2[

وبعض الفقهاء يطلقون الوصية على ما يش��مل النوعين : التربع المضاف لما 

بعد الموت والنيابة عنه بعده . 

قال منصور البهويت :]3[  الوصية : هي األمر بالتصرف بعد الموت،  والوصية 

بالمال : هي التربع المضاف لما بعد الموت ، فمقتضى األول التفويض للموصى 

إلي��ه أن ينوب ع��ن الموص��ي يف التصرف عنه بع��د موته. والث��اين مقتضاه تمليك 

الموصى له ما تربع به الموصي من المال بعد الموت . 

وق��ال ابن عرفة المالكي ]4[ يف تعريف الوصية : هي عقد يوجب حقًا يف ثلث 

عاقده يلزمه أو يوجب نيابة عنه بعده . أ . ه� 

]1[ قليوبي ) 3 / 177 ( . 
]2[  مغني المحتاج ) 3 / 39 ( . 

]3[ كشاف القناع ) 4 / 335 ( وما بعدها  . 
]4[ مواهب الجليل ) 6 / 364 (. 
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وهذا التعريف يش��تمل على النوعين ألن كلمة ) أو ( فيه ، تفيد معنى الرتديد 

بينهم��ا ، ف��كان يف معنى التعريفين المذكورين قبله ، وعلى كل حال ال مش��احة يف 

االصطالح .

حكم الو�شاية على املحجور عليهم واالأدلة على م�شروعيتها :  

يس��ن اإليصاء بالنظر يف أمر األطفال ، والمجانين ، ومن بلغ س��فيهًا باإلجماع  ]1[، 
واتباع��ًا للس��لف ، وإن كان القي��اس منع��ه ؛ النقط��اع س��لطة الموص��ي وواليته 
بالموت ، لكن قام الدليل على جوازه  فروى البيهقي بإسناد حسن أن ابن مسعود 

قد أوصى فكتب: وصيتي هذه إلى اهلل وإلى الزبير وابنه عبد اهلل .  )2( 
وعن هشام بن عروة أن عبد اهلل بن مسعود والمقداد بن األسود وعبد الرحمن 

ابن عوف ومطيع بن األسود أوصوا إلى الزبير ، رواه الطرباين)3(

]1[  مغني المحتاج  ) 3 / 73 (. 
)2( البيهق��ي يف الكربى ) 282/6 ( : أخربنا أبو الحس��ين : أنا عب��د اهلل : ثنا يعقوب : ثنا إبراهيم بن 
المن��ذر : ثن��ا وكيع ب��ن الجراح ، عن أبي عميس ، عن عامر بن عبد اهلل بن الزبير ، قال : ) أوصى 
عب��د اهلل بن مس��عود فكت��ب ... ( ، ورواه ابن أبي ش��يبة يف المصن��ف ) 7 / 294 - مختصرًا( : 
حدثنا وكيع به .  قال ابن الملقن )الخالصة : 149/2 ( والحافظ )التلخيص : 111/3 (: رواه 

البيهقي بإسناد حسن . أه� . وله شاهد يقويه وهو الذي بعده .
)3( ابن أبي ش��يبة ) 7/ 305 ( : حدثنا أبو أس��امة ، قال : حدثنا هش��ام ؛ أن عبداهلل بن مس��عود ... (  
ورواه الطرباين يف الكبير ) 246( : حدثنا عبيد بن غنام : ثنا أبو بكر بن أبي شيبه به . قال الهيثمي 
يف مجم��ع الزوائ��د )214/4 (: رواه الطرباين مرس��اًل ورجاله رجال الصحي��ح . ورواه البيهقي 
يف الكربى )282/6 ( : أخربنا أبو الحس��ين بن الفضل القطان ببغداد : أنا عبد اهلل بن جعفر بن 
درستويه : ثنا يعقوب بن سفيان : حدثني عبد الغفار بن عبد اهلل الموصلي : ثنا علي بن مسهر،= 
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وذك��ر ابن قدامة يف المغني ]1[ )2( أن أب��ا عبيدة لما عرب الفرات أوصى إلى 

عمر ، وأن ابن عمر كان وصيًا لرجل ولم يعرف لهم مخالف. 

وبعض العلماء يرى وجوهبا، وقد نقل الحطاب يف مواهب الجليل ]3[ أن منذر 

بن س��عيد قال يف كت��اب الوصايا : ) حكمها الوجوب، وحكمة مش��روعيتها الرفق 

بالمحجور عليه وحفظ ماله عليه ( ونقل محمد الشربيني يف مغني المحتاج ]4[ عن 

األذرع��ي أنه ق��ال: ) يظهر أنه يجب على اآلباء الوصية يف أمر األطفال إذا لم يكن 

له��م جد أه��ل للوالية إلى ثقة كاف وجي��ه إذا وجده وغلب على ظن��ه أنه إن ترك 

الوصي��ة اس��تولى على ماله خائن من ق��اض أو غيره من الظلم��ة إذ قد يجب عليه 

حفظ مال ولده عن الضياع ( أ . ه� . 

=ع��ن هش��ام بن ع��روة ، عن أبيه ، ق��ال : أوصى إلى الزبي��ر - رضي اهلل عن��ه - عثمان بن عفان 
وعبدالرحمن بن عوف وعبد اهلل بن مسعود والمقداد بن األسود ومطيع بن األسود - رضي اهلل 

عنهم - ورواته ثقات. 
]1[ المغني ) 576/6 ( .

)2( انظر مصنف ابن أبي شيبة ) 305/7 (. 
]3[ مواهب الجليل )364/6 ( .

]4[ مغني المحتاج ) 74/3 ( .
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حكم قبول الو�شاية :  

اختلف العلماء � رحمهم اهلل � يف حكم قبول الوصاية على قولين : 

األول : أن قبولها سنة ]1[ لمن علم من نفسه األمانة والقوة لعموم قوله تعالى: 
نث ەئ  وئ  وئ  ۇئ مث. ]2[

 وقوله سبحانه : نث چ  چ  چ  ڇ   ڇ  مث. ]3[

وق��د حث النبي - � - على كفالة اليتيم ورغب فيها وبين أن كافله يف الجنة 

قريب المنزلة من النبي - � - ، فقال - �- : ) أنا وكافل اليتيم يف الجنة هكذا( 
وأشار بالسبابة ، والوسطى وفرج بينهما. رواه البخاري وأبو داود . )4(

ولفع��ل الصحاب��ة �  � فإن بعضهم كان يوصي إلى بع��ض ويقبلون الوصية 

كما سبق ذكر ذلك يف األدلة على مشروعية الوصاية .
وألهنا وكالة وأمانة فأشبهت الوديعة والوكالة يف الحياة.]5[

الق��ول الث��اين : أن قبولها مك��روه لما يف ذلك من الخطر ، ق��ال ابن عابدين يف 

رد  المحتار ]6[ :  وعن أبي يوس��ف )  الدخول فيها أول مرة غلط ، والثانية خيانة، 

]1[ مغني المحتاج ) 77/3 ( وكشاف القناع ) 393/4 ( .
]2[ سورة المائدة اآلية ) 2 ( .

]3[ سورة النحل اآلية ) 90 ( .
)4( البخاري ) 4998 ( ، وأحمد يف المسند ) 333/5 ( ، وأبو داود ) 5150 ( ، والرتمذي )1918( 

عن سهل بن سعد - رضي اهلل عنه - .
]5[ المغني البن قدامة ) 577/6 ( .
]6[ حاشية ابن عابدين ) 685/5 ( .
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والثالثة س��رقة (،  وعن الحس��ن: ) ال يقدر أن يعدل ولو كان عمر بن الخطاب (، 

وقال أبو مطيع : ما رأيت يف مدة قضائي عش��رين س��نة من يع��دل يف مال ابن أخيه 

قهستانى .

ولبعضهم : 
:)اح�����ذر م���ن ال������واوات أر الحتوف  م��ن  فهن  ب��عة   
وال�������وال   ال���وك���ال���ة  ي�ة والوصاية والوقوف( .أه�.واو 

ونقل الربيع عن الشافعي أنه قال : ) ال يدخل يف الوصية إال أحمق أو لص ( .]1[

ق��ال اب��ن قدامه يف المغن��ي : ]2[ ) قياس مذه��ب أحمد أن ت��رك الدخول فيها 

أولى؛ لما فيها من الخطر، وهو ال يعدل بالس��المة ش��يئًا ، ولذلك كان يرى ترك 

االلتقاط وت��رك اإلحرام قبل الميقات أفضل ، تحريًا للس��المة واجتنابًا للخطر، 

وقد روي حديث يدل على ذلك وهو ما روي أن النبي - �- قال ألبي ذر : )إين 

أراك ضعيف��ًا وإين أحب لك ما أحب لنفس��ي فال تأّمرن عل��ى اثنين وال تولين مال 
يتيم ( رواه مسلم . أ . ه� )3(

الرتجيح :  

يرتجح واهلل أعلم أن قبولها سنة لمن علم من نفسه األمانة والقوة لما سبق من 

عموم اآليات، ولما رتبه النبي � لمن كفل اليتيم من األجر. قال منصور البهويت 

]1[ مغني المحتاج )77/3 ( .
]2[ المغني ) 6 / 577 ( .

)3( تقدم تخريجه ص 62. 
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يف كشاف القناع : » ]1[  وقد رد الحارثي على من قال بأن األولى ترك الدخول فيها 

بقوله : ) ألن الوصية إما أن تكون واجبة أو مس��تحبة ، وأولوية ترك الدخول فيها 

ي��ؤدى إلى تعطيلها ...  ق��ال : فالدخول فيها قد يتعين فيما هو معرض للضياع إما 

لعدم قاض أو غيره لما فيه من درء المفسدة وجلب المصلحة ( أ . ه� . 

وهني النبي - � -  أبا ذر عن الوالية على اليتيم كان لضعفه كما هو مبين يف 

الحديث . 

كيف تتم الو�شاية ؟  

تتم الوصاية بإيجاب من الموصي وقبول من الموصى إليه. 

ما هو اإليجاب وما أمثلته ؟   

اإليجاب من الموصي كل لفظ يصدر منه يدل على المقصود ، كقوله: أوصيت 

إلي��ك بالنظ��ر عل��ى أوالدي ، أو فوضت إليك النظر فيه��م ، أو أقمتك مقامي ، أو 

وليت��ك أموره��م ، أو أنبتك عني ، أو جعلتك م��كاين ، أو وكلتك على أوالدي أو 

نح��و ذلك ، والبد من لفظ - بع��د مويت - فيما عدا:  أوصيت إليك أو أنت وصي 

فيهم لكونه صريحًا . 

ما هو القبول ؟ 

القبول كل قول أو فعل يدل على الرضى ، فإذا تصرف الوصي ببيع أو ش��راء 

فقد حصل منه القبول عند جمهور العلماء؛ ألن القبول كما يكون صراحة باللفظ 

]1[ كشاف القناع ) 4 / 394 ( .
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يك��ون بالفع��ل ، وفيه رواية يف مذهب الش��افعي : ]1[ أن العمل ال يقوم مقام القول 

ولكن األصح عندهم قيامه مقام القول كالوكالة. 

وقت قبول الو�شاية :  

يصح قب��ول الوصاية بعد موت الموصي باتفاق العلم��اء، واختلفوا يف صحة 

قبولها يف الحياة على قولين : 

األول  : ذهب جمهور العلماء إلى أنه يصح قبول الوصاية يف الحياة كما يصح 

قبوله��ا بع��د الموت ، ووجه ذل��ك أن الوالية إذن يف التص��رف ، فصح قبولها بعد 

العق��د كالوكال��ة ، وألن الموصي إنما يس��ندها إلى من يعتم��د عليه من األصدقاء 

واألمناء، فصح قبولها يف الحياة؛  ألنه لو لم يصح يف حياته لفات بذلك غرضه من 

اإليص��اء ، إذ ربما ال يقبل الوصي فيفوت بذلك غرضه وهو الوصي الذي اختاره 

وهبذا قال الحنفية والمالكية والحنابلة ]2[ وهو رواية يف مذهب الشافعي . 

الثاين :  ال يصح القبول يف الحياة ؛ ألنه لم يدخل وقت التصرف كما ال يصح 

قبول الموصى له الوصية، وهذا هو األصح يف مذهب الشافعي]3[ 

الترجي��ح : يظه��ر واهلل أعلم أن القول بصح��ة قبول الوصاي��ة يف الحياة أظهر 

]1[ قليوبي وعميرة ) 179/3 ( ، والتاج واالكليل هبامش مواهب الجليل ) 403/6 ( ، وتبيين 
الحقائق )206/6 (. 

]2[ المغني )574/6 ( ، وتحفة الفقهاء للسمرقندي ) 306/4 ( ، والتاج واالكليل هبامش مواهب 
الجليل) 402/6 ( 

]3[ شرح الجالل المحلي هبامش قليوبي وعميرة ) 179/3 ( .
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لوجود الفارق بين الوصية بالمال ، والوصية بالتصرف ؛ ألن  الوصية بالمال تمليك له 

بعد الموت فلم يصح قبوله قبله، وأما الوصية بالتصرف فإهنا إذن له يف التصرف فصح 

قبوله��ا بع��د العقد كما لو وكله بعمل يتأخر يصح قبوله يف الحال ؛ وألن نفع الوصاية 

عائد إلى الموصي بخالف الوصية بالمال فإن نفعها عائد إلى الموصى له . 

هل للو�شي رد الو�شاية يف حياة املو�شي ؟  

س��بق أن ذك��رُت أن العلماء مختلفون يف صحة قب��ول الوصاية يف الحياة على 

قولين : 

القول األول  : أنه ال يصح قبولها يف الحياة، وعلى هذا القول ال يصح الرد يف 

الحي��اة ، لوقوعه قبل وقته، فلو ردها يف الحياة ث��م قبلها بعد الموت صح القبول؛ 

ألنه هو وقت التصرف ، وإن لم يقبلها بعده بطلت الوصاية.]1[ 

الق��ول الثاين : أنه يصح قبوله��ا يف الحياة، وعلى هذا الق��ول إذا قبلها يف حياة 

الموص��ي مع علمه ثم ردها مع علمه صح ال��رد؛ ألنه ليس للموصي والية إلزامه 

بالتصرف وال غرر فيه ؛ ألنه يمكن أن ينيب غيره ، وإن ردها من غير علمه فليس له 

ال��رد عند الحنفية ]2[ ؛ ألن فيه غررًا للموصي حيث ترك اإليصاء إلى غيره معتمدًا 

عليه، وعند غيرهم ]3[ يصح الرد . 

]1[ مغني المحتاج )77/3 ( ، وشرح الجالل على المنهاج هبامش قليوبي وعميرة ) 179/3 (.
]2[ حاشية ابن عابدين ) 5/ 688 ( .

]3[ المغني والشرح الكبير) 574/6 ( ، وحاشية الدسوقي ) 4/ 405 ( .
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هل للو�شي ردها بعد موت املو�شي؟ 

إذا قب��ل الوصي الوصاية يف حياة الموصي ثم مات أو َقبَِلها بعد موته فليس له 

ردها بعد ذلك وهبذا قال الحنفية ]1[ ، والمالكية ]2[ يف المشهور عنهم . 

ووج��ه ذلك عند الحنفية : أن الوص��ي إذا قبلها يف الحياة ثم ردها بعد الموت 

ففي��ه ضرر عل��ى الميت ألنه غره بالتزام وصيته يف حياته  ومنعه بذلك من اإليصاء 

إل��ى غيره فال يصح له ال��رد ]3[ ، وإن كان قبوله بعد الموت فتلزمه الحتمال أخف 

الضرري��ن - ضرر المي��ت يف بطالن إيصائه وضرر الموصى إلي��ه يف بقاء اإليصاء 

وإلزامه به ألنه قد يعجز عن القيام بذلك ، فلما لم يمكن دفعهما جميعًا كان البد 

م��ن تحمل أدناهما وه��و إلزام الوصي هبا لدفع الض��رر األعلى وهو ضرر الميت 

ألن ضرره ليس مجبورًا بشيء وضرر الوصي مجبور  بالثواب .]4[ 

وق��ال الش��افعية والحنابلة : ]5[  للوصي رد الوصاية س��واء أكان قبوله يف حياة 

الموصي أو بعد مماته ؛ ألنه يتصرف باإلذن فكان له عزل نفسه كالوكيل . 

الترجيح :  يظهر واهلل أعلم أن للوصي رَد الوصاية يف حياة الموصي، وبعد   

وفاته، ولكن ذلك مش��روط بإذن الحاكم ؛ ألن إلزامه هبا يجعل عليه س��بياًل، وقد 

]1[ تبيين الحقائق ) 206/6 ( .
]2[ مواهب الجليل ) 6 / 404 ( .

]3[ تبيين الحقائق ) 206/6  ( .
]4[ حاشية الشلبي على التبيين ) 6 /206 ( .

]5[ المغني ) 574/6 ( ، وشرح الجالل على المنهاج ) 180/3 ( .
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قال اهلل سبحانه نث ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ مث ]1[

وألنه إذا ردها فال خير يرجى من إلزامه هبا - نقل األثرم وحنبل � له عزل نفسه 

إن وجد حاكمًا، وبه قطع الحارثي ؛ ألن الحاكم يحفظ على المحجور عليه ماله 

ف��إن لم يوجد حاكم ف��ال ، ألن العزل تضييع لألمانة وإبطال لحق المس��لم، وكذا 

إن تعذر تنفيذ الحاكم للموصى به لعدم ثبوته عنده أو غلب على الظن أن الحاكم 
يسندها إلى من ليس بأهل ، أو أن الحاكم ظالم ، ذكره الحارثي .]2[

]1[ سورة التوبة اآلية ) 91( .
]2[ كشاف القناع ) 397/4 ( .
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 الف�شل الثاين 
فيمن له االإي�ساء على املحجور عليهم وتعريف الو�سي 

و�سروطه ومتى تعترب ال�سروط؟
من له االإي�شاء و�شروطه :  

يصح اإليصاء من كل حر مكلف رش��يد له والية على من يوصي عليه ]1[، وال 

يص��ح من عب��د ، ومجنون ، وصبي ، وس��فيه ؛  ألهن��م ال والية لهم على أنفس��هم، 

ف��ال يملكون الوالية على غيرهم م��ن باب أولى ، وال تجوز وصية األخ على أخيه، 

أو الع��م عل��ى ابن أخي��ه المحجور عليهم��ا ، أو َقّيم القاض��ي ، وال ألب على ولده 

المكلف الرشيد  أو على من طرأ سفهه؛ لعدم وجود الوالية لهؤالء عند اإليصاء . 

واختلف��وا يف الج��د هل ل��ه أن يوصي على ولد ولده ، ومبن��ى الخالف يف ذلك 

اختالفهم يف ثبوت الوالية له ، فمن يرى له الوالية وهم الشافعية]2[ والحنفية يثبتون 

له اإليصاء على ولد ولده الصغير ، ومن ال يرى له والية وهم المالكية ]3[، والحنابلة، 

يرون أنه ال يصح له اإليصاء على ولد ولده  ألنه ال والية له عليهم بنفسه. 

واختلف��وا يف األم ه��ل له��ا أن توص��ي على أم��وال أطفاله��ا، ومبنى الخالف 

كذلك، الخالف يف ثبوت واليتها ، فعلى قول أبي سعيد األصطخري من الشافعية 

]1[  مغني المحتاج )75/3 ( .
]2[  شرح الجالل على المنهاج هبامش قليوبي )179/4( وبدائع الصنائع ) 155/5 ( .

]3[  التاج واإلكليل هبامش مواهب الجليل )389/6 ( .
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يثبت إيصاؤها لثبوت واليتها عليهم .  

وعل��ى ق��ول الجمه��ور ال يصح له��ا أن توصي عل��ى أموالهم وقد س��بق ذكر 

الخالف يف ثبوت والية الجد واألم يف الباب األول عند الكالم على ولي الصغير، 

وقد أجاز المالكية وصاية األم بشروط ثالثة: 

األول : أن يكون المال الذي أوصت عليه قلياًل كستين دينارًا. 

الثاين : أال يكون لألوالد ولي من أب أو وصيه أو مقدم من ِقبل القاضي إذ ال 

تصح وصيتها مع وجود هؤالء . 

الثال��ث : أن يكون ما أوصت عليه موروثًا عنها ، فإن كان موروثًا عن غيرها 
لم يصح إيصاؤها عليه.]1[

هل للو�شي االإي�شاء اإىل غريه ؟ 

إذا أوص��ى ش��خص إلى آخ��ر فإما أن يأذن ل��ه باإليصاء إلى غي��ره كأن يقول: 

أذن��ت ل��ك أن توصي عل��ى أوالدي أومن أوصي��ت إليه فقد أوصي��ت إليه أو فهو 

وصيي، وأما أن يوصي له ويسكت فال يأذن له وال يمنعه . 

ف��إن أذن له يف اإليصاء ص��ح ذلك ، وكان للوصي أن يوص��ي إلى غيره؛  ألن 

الموصي رضي باجتهاده واجتهاد من يراه ، وهبذا قال أكثر العلماء، ومنهم المالكية 

والحنفية والحنابلة ]2[ وهو األظهر يف مذهب الشافعية ، وعندهم رواية ثانية ليس 

]1[ الشرح الكبير للدردير هبامش حاشية الدسوقي )402/4 ( .
]2[  المغني البن قدامة )574/6( وتبيين الحقائق )209/6 ( وحاشية الدسوقي ) 402/4 (.
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له أن يوصي؛ ألنه يلي بتوليه فال يصح له اإليصاء كالوكيل ، ورواية ثالثة ال يصح 

له إال إن عين له من يوصي إليه. 

والراج��ح : أن للوص��ي أن يوصي إل��ى غيره إذا أذن له يف ذل��ك، كالوكيل إذا 

ُأم��ر بالتوكيل له أن ي��وكل ، وأما إذا أطلق الموصي للموصى إليه فلم يأذن له ولم 

يمنع��ه فق��ال كثير من العلم��اء:  له أن يوصي إلى غيره، وبه ق��ال مالك وأبو حنيفة 

وه��و رواية عن اإلمام أحمد،  ووجه ذلك عند الحنفية أن الوصي يتصرف بوالية 

منتقل��ة إليه فيملك اإليصاء إلى غيره كالجد ، ولهذا يقدم وصي األب على الجد؛ 

ألن الوالية الثابتة له انتقلت إلى الوصي فتقدم على الجد.

وقال الش��افعي وإس��حاق وهو المش��هور يف مذهب أحمد : ليس للوصي أن 

يوص��ي إلى غي��ره يف حالة اإلط��الق ألن الميت فوض إليه التص��رف ولم يفوض 

إلي��ه اإليص��اء إلى غيره ، فال يملكه، كالوكيل ليس له أن يوكل فيما وكل فيه ؛ ألن 

كليهم��ا يتصرف بتوليه فلم يكن له التفويض إل��ى غيره، ويخالف الوصي األب ، 

ألنه يلي بغير تولية فال يكون مثله يف الحكم . 

وقد اأجاب املجيزون عن قول املانعني فقالوا : 

ال نس��لم أن الموصي لم يرض بتصرف الثاين بل وجد منه ما يدل على الرضا 

باإليصاء ، ألنه لما أوصى إليه مع علمه أن الوصي ال يعيش أبدًا فقد صار راضيًا 

بإيصائ��ه إل��ى غيره ، والس��يما عل��ى تقدير حصول الم��وت قبل تتمي��م مقصوده 

وه��و النظ��ر يف أم��وال أوالده الصغار قبل بلوغهم ؛ ألنه ال يح��ب أن تكون أموره 
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ضائع��ة فص��ار كأنه أذن له بأن يوصي إلى غيره بطري��ق الداللة، ويخالف الوكيل؛ 

ألن الم��وكل ح��ّي يمكن��ه أن يحصل مقصوده بنفس��ه فلم توجد من��ه داللة الرضا 

بالتفوي��ض إل��ى غيره ]1[ ، كم��ا أن الوكيل ينع��زل بموت الم��وكل وجنونه جنونًا 

مطبقًا بخالف الوصي.

 الترجي��ح : ويظه��ر واهلل أعلم أنه لي��س للوصي أن يوصي إل��ى غيره يف حالة 

اإلط��الق؛ ألن والية القاصرين تكون للحاكم أو م��ن ينيبه من القضاة إذا لم يكن 

له��م ولي، فال تكون أمور القاصرين ضائع��ة ؛ ألنه يجب على الحاكم أن ينظر يف 

أموالهم ، أو يسند النظر إلى من يشاء. 

من الو�شي وما �شروطه ؟  

الوصي لغة : جاء يف لسان العرب : ]2[ الوصي الذي ُيوِصي والذي ُيوَصى إليه 

وهو من األضداد، واألنثى َوِصي، ويجمع الجميع على أوصياء ، ومن العرب من 

ال يثني الوصي وال يجمعه ( . 

والوصي يراد به عند الفقهاء : الموصى إليه ، وهو المأمور بالتصرف بعد الموت.

�شروط الو�شي :  

يجب أن تتوفر يف الوصي الشروط اآلتية : 

الش��رط األول : أن يك��ون مكلف��ًا ، أي بالغ��ًا عاقاًل ، فال يص��ح اإليصاء إلى 

]1[ تبيين الحقائق )209/6�210 (  .
]2[  لسان العرب )273/20 ( .
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مجنون وطفل باإلجماع ؛ ألهنما فاقدا األهلية ، فال يليان أنفسهما وال غيرهما . 

وأما الصبي العاقل فقال أكثر العلماء : ] 1[ ال تصح الوصاية إليه ألنه ُمولى عليه 

كالطف��ل والمجنون ، وقال القاضي من الحنابل��ة: قياس المذهب صحة الوصاية 

إليه ألن أحمد نص على صحة وكالته، وعلى هذا البد أن يكون قد جاوز العشر، 

والقول األول أرجح ألن الوصاية والية وليس الصبي من أهل الوالية . 

الش��رط الثاين : أن يكون مس��لمًا إن كان الموصى عليه مسلمًا؛ ألن الوصاية 

والي��ة ، وال والي��ة لكافر على مس��لم  لقوله   تعال��ى :نث ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ

ڄ  ڃ  مث ]2[ ؛ وألن الكاف��ر غي��ر مأمون على المس��لم كما قال تعالى : نث ڑ  

ڑ      ک  ک  ک  ک  گ مث ]3[ كم��ا أن الكاف��ر عدو كما قال تعالى : نث ڇ  ڇ     
ک   ک    ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ    ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ  

ک  گ  گ   گ  گ مث. ]4[
الش��رط الثال��ث :  أن يك��ون ع��داًل فال يص��ح أن يكون الوصي فاس��قًا ؛ ألن 

الوصاية والية وائتمان ، وليس الفاسق من  أهل األمانة .
وقال الخرقي من الحنابلة : بصحة الوصاية إلى الفاسق ويجعل معه أمين. ]5[

]1[ المغني والشرح الكبير )570/6 ( .
]2[ سورة النساء اآلية رقم ) 141 ( .

]3[ سورة التوبة اآلية رقم ) 10 ( .
]4[ سورة آل عمران اآلية رقم ) 118 ( .

]5[ المغني ) 571/6 ( .
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 وقال السرخسي ]1[ من الحنفية : تصح الوصية إلى الفاسق ولكن يخرجه القاضي.

والصحيح أهنا ال تصح الوصاية إلى الفاسق ألنه ليس من أهل الوالية واألمانة.

الش��رط الرابع : أن يهتدي إلى التصرف يف الموصى به فال يصح اإليصاء إلى 
سفيه وهرم ومغفل ، ونحوهم لعدم المصلحة يف الوصاية إليهم]2[

الش��رط الخامس: أن يكون حراً على اختالف يف ذلك، فعند الشافعي ]3[ وأبي يوسف: 

ال يصح اإليصاء إلى عبد مطلقًا، ولو أذن يف ذلك س��يده ولو كان عبدًا للموصي، 

ووجه ذلك أن الرقيق ال يلي أمَر نفسه فال يكون وليًا على غيره بطريق األولى . 

كم��ا أنه لي��س للرقيق التصرف يف مال ابنه ، فال يصل��ح أن يكون وصيًا ؛ ألن 

الوصاية تستدعي فراغًا ، وهو مشغول بخدمة سيده، وإن كان عبدًا للموصي كان 

يف ذلك والية المملوك على المالك وهو قلب  للمشروع. 

وعن��د أب��ي حنيف��ة ] 4[ : يصح إيص��اؤه إلى عب��ده إذا كان ورثته صغ��ارًا ؛ ألنه 

مخاطب مستبد بالتصرف فصحت الوصاية إليه . 

وعن��د المالكي��ة ]5[ والحنابل��ة يص��ح اإليصاء إل��ى العبد س��واء كان عبدًا  

]1[ حاشية الشلبي على التبيين )207/6 ( .

]2[ مغني المحتاج )74/3 ( .

]3[ شرح الجالل  هبامش  قليوبي وعميرة )177/3 ( وتبيين الحقائق )207/6 ( .

]4[ تبيين الحقائق )207/6 ( .

]5[ التاج واإلكليل هبامش مواهب الجليل )389/6 ( وكشاف القناع )394/4 ( .
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للموصي أو لغيره ، إذا أذن يف ذلك سي�ده؛ ألنه أه�ل للرعاية على  الم��ال  لقوله -

� -: ) ... والخادم راع يف مال سيده ومسئول  عن رعيته (. متفق  عليه  )1( 

والرعاية والية فوجب ثبوت صحة اإليصاء إليه ؛ وألنه أهل للعدالة واالستنابة 

يف الحياة فهو أهل لإليصاء إليه . 

وأجابوا عن قول الش��افعي : أنه ال يلي مال ابنه ، فقالوا : ليس ذلك مانعا من 

اإليص��اء اليه ؛ ألن المرأة ال تل��ي على ولدها ويصح أن تكون وصيًا ، وكون عبد 

الغي��ر يتوق��ف تصرفه على إذن س��يده ال أثر ل��ه يف عدم صحة اإليص��اء إليه ، ألن 

اإلنس��ان ال يص��ح تصرفه يف مال��ه يف مرضه بما جاوز الثلث ويتوق��ف نفوذ الزائد 
على إذن الوارث . ]2[

الش��رط الس��ادس :  أن يك��ون بصي��رًا وهذا ق��ول يف مذهب الش��افعية]3[ ألن 

األعم��ى ال يق��در على البيع والش��راء فال يف��وض إليه أمر غيره ، وق��ال الجمهور 

بصحة الوصاية إلى األعمى ؛ ألنه قادر على البيع والش��راء ولو س��لم عدم قدرته 

فإنه يمكنه التوكيل فيما ال يتمكن من مباش��رته ؛ وألنه من أهل الش��هادة والوالية 

على أوالده فصحت الوصاية إليه كالبصير، وهذا هو األظهر . 

 ،)  1829 ( ، ومسلم   )  853 ( له  واللفظ  البخاري   � اهلل عنهما  � رضي  ابن عمر  )1( من حديث 
وأحمد ) 5/2 (، وأبو داود ) 2928 (، والرتمذي ) 1705 ( ، وعزاه المنذري )مختصر السنن: 

192/4 ( للنسائي .
]2[ كشاف القناع )394/4 ( .

]3[ شرح الجالل على المنهاج هبامش قليوبي وعميرة )178/3 ( .
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الشرط السابع:  أن يكون متكلمًا، فال يصح اإليصاء إلى أخرس وإن فهمت 

إش��ارته عن��د بعض الش��افعية ]1[ ، واألص��ح صحة الوصاي��ة إلي��ه إذا كان مفهوم 

اإلشارة. 

الشرط الثامن : أن يكون ذكرًا ، حكاه ابن قدامة يف المغني ]2[ عن عطاء ؛ ألن 

المرأة ال تصلح أن تكون قاضية، فال يصلح أن تكون وصية. 

وق��ال بقي��ة العلماء بصحة الوصاية إل��ى المرأة، وحكى ابن المن��ذر اإلجماع ]  3 [ 

على ذلك ؛ ألهنا من أهل الشهادة فأشبهت الرجل، ويشهد لذلك أن عمر بن الخطاب 

�  � أوص��ى إلى حفصة -رض��ي اهلل عنها -، وقياس الوصاية على القضاء قياس مع 

الفارق؛ ألن القضاء يعترب فيه كمال الخلقة واالجتهاد بخالف الوصاية.

متى تعترب ال�شروط يف الو�شي ؟    

اختل��ف العلم��اء � رحمهم اهلل � يف الوقت الذي تعترب فيه الش��روط يف الوصي 

على ثالثة أقوال : 

األول : تعترب الشروط عند الموت ال عند اإليصاء ، وال بينهما كالوصية له ؛ ألن 

التصرف مضاف إلى ما بعد الموت فاعتربت الشروط عنده كما تعترب عدالة الشهود 
عند األداء أو الحكم دون التحمل ، وهذا هو األصح يف مذهب الشافعي . ]4[

]1[ مغني المحتاج ) 75/3 ( .
]2[ المغني ) 570/6 ( .

]3[ مغني المحتاج )75/3 ( .

]4[ مغني المحتاج )74/3 ( .
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وعل��ى ه��ذا الق��ول إذا كان الوصي على غير ه��ذه الصفات عن��د اإليصاء ثم 

وجدت عند الموت كانت الوصاية إليه صحيحة، كمن أوصى إلى صبي فبلغ ، أو 

كافر فأسلم وصار عداًل قبل الوفاة .

الث��اين :  تعترب هذه الش��روط عند اإليصاء والموت وال تعت��رب فيما بينهما ]1[؛ 

ألهنا ش��روط لعق��د، فتعترب ح��ال وجوده كس��ائر العقود،  وألن ح��ال العقد حال 

اإليجاب، وحال الموت حال التصرف ، فاعترب فيهما . 

الثالث : تعترب من اإليصاء إلى الموت ]2[ ألن كل وقت من ذلك يجوز أن يكون 

مما يستحق فيه التصرف، وذلك بموته فيه ، فاعتربت الشروط يف كل الزمن . 

والظاهر - واهلل أعلم- اعتبار هذه الشروط عند العقد والموت؛ ألهنا شروط 

لصح��ة عقد، فتعترب حال وجوده كس��ائر العق��ود ، فأما الوصية ل��ه فهي صحيحة 

وإن كان وارث��ًا، وإنما يعترب ع��دم اإلرث وخروجها من الثل��ث للنفوذ واللزوم ، 

فاعتربت حالة اللزوم، بخالف مسألتنا ، فإهنا شروط لصحة العقد، فاعتربت حالة 

العقد وال ينفع وجودها بعده . ]3[ 

]1[ المغني )571/6 ( .
]2[ المهذب للشيرازي )463/1 ( .

]3[ المغني ) 571/6 ( .
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الف�شل الثالث

يف تعدد االأو�صياء

وفيه مباحث :

المبحث األول : يف كيفية تصرفهم . 

المبحث الثاين : يف كيفية حفظ المال عند اختالفهم . 

غ��اب  أو  أحده��م  ضع��ف  إذا  الحك��م  بي��ان  يف   : الثال��ث   المبح��ث 

                        أو مات أو زالت أهليته بجنون أو فسق . 
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املبحث االأول
 يف كيفية الت�سرف  

إذا أوصى شخص إلى أكثر من واحد كاثنين مثاًل فال يخلو األمر من ثالث حاالت : 

الحال��ة األول��ى : أن ينص عل��ى اجتماعهما عن��د التصرف ، فيتعي��ن عليهما 

االجتم��اع ، ويبط��ل تص��رف أحدهم��ا ب��دون إذن اآلخ��ر ألن المي��ت ل��م يرض 
بتصرفهما على االنفراد . ]1[

الحالة الثانية : أن ينص على انفراد كل منهما بالتصرف ، كأن يقول: أوصيت 

إل��ى كل منكما، أو كل منكما وص��ي ، أو أوصيت إليكما ولكل منكما التصرف ، 

ففي هذه الحالة يجوز لكل منهما التصرف على حدة من غير أن يتوقف على رأي 

اآلخر ؛ ألن كاًل منهما يتصرف باإلذن ولم يتجاوز ما أذن له . 

الحال��ة الثالثة :  أن يوصي إليهما عل��ى اإلطالق كأن يقول : أوصيت إليكما، 

أو أوصيت إلى فالن وفالن، أو يوصي لكل منهما بعقد. 

ويف هذه الحالة اختلف  العلماء � رحمهم اهلل � هل يصح لواحد منهما أن ينفرد 

بالتصرف أو ال يصح على قولين : 

القول األول : أنه ال يصح لواحد منهما أن ينفرد بالتصرف إال فيما استثنى مما 

يأيت بيانه بعد ذلك، وهبذا قال جمهور العلماء ]2[ ومنهم األئمة األربعة . 

]1[ قليوبي وعميرة ) 3/ 179 (، والمغني البن قدامة ) 6 / 575 (، وحاشية الدسوقي )4 /403(. 
]2[  المهذب ) 1 / 463 ( ، مواهب الجليل ) 6 / 396 ( 0 
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ووج��ه هذا القول : أن الوصاي��ة تثبت لكل منهما بالتفوي��ض فيراعى وصف 

التفويض وهو االش��رتاك يف التصرف ألنه مفيد إذ رأي الواحد ليس كرأي المثنى 

ول��م يرض الموصي برأي واحد، فتصرف أحدهما وحده مخالفة لرأي الموصي 

؛  ألن كل واح��د من الوصيين بمنزلة ش��طر العلة، وه��و ال يثبت به الحكم، فكان 

تصرف الواحد    باطاًل . ]1[ 

القول الثاين : يصح لكل واحد منهما أن ينفرد بالتصرف وهبذا قال أبو يوسف. 

ووجه هذا القول أن الوصاية س��بيلها الوالية ، وهي وصف ش��رعي ال يتجزأ، 

فتثبت لكل واحد منهما كاملة كوالية النكاح لألخوين ، وهذا ألن الوصاية خالفة 

وإنما تتحقق الخالفة إذا انتقلت إلى كل منهما على الوجه الذي كان ثابتًا للموصي 

وهو الكمال  ؛ وألن اختيار الموصي لكل منهما يؤذن باختصاص كل واحد منهما 
بالشفقة، فصار كمواضع االستثناء التي يصح أن ينفرد فيها كل   وصي . ]2[

مناق�شه اجلمهور لقول اأبي يو�شف:  

قالوا: إن الوصاية إلى اثنين فأكثر تخالف والية النكاح لألخوين من جهتين: 

األول :  أن س��بب الوالية القرابة ، وقد قام��ت بكل واحد منهما على الكمال 

بخالف اإليصاء فليس سببه القرابة . 

الثاين :  أن الوالية يف النكاح حق مس��تحق للمرأة على الولي  وليس الحق له، 

]1[  تبيين الحقائق للزيلعي ) 6 / 208 (. 
]2[ الهداية المطبوعة مع تكملة فتح القدير ) 8 / 493 (  وما بعدها . 
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ولذل��ك لو طالبت��ه بإنكاحها من ك��فء يخطبها وجب علي��ه إنكاحها، ولو عضل 

زّوجه��ا األبعد، بخالف اإليصاء إليهما ، فإن الحق فيه للوصي  ولهذا بقي مخيرًا 

يف التصرف، فإذا تصرف أحد الوليين بدون إذن اآلخر فقد أوىف حقًا على صاحبه  

وهو جائز، وإذا تصرف أحد الوصيين بدون إذن اآلخر فقد استوىف حقًا لصاحبه، 

وهو ال يصح ، وأما مواضع االستثناء فإنما جاز فيها انفراد أحد الوصيين للضرورة، 

والضرورة مستثناة دائمًا. 

ما ي�شح لكل و�شي اأن ينفرد به :  

يصح للوصي أن ينفرد يف كل تصرف يضر فيه التأخير ، كشراء الكفن للميت، 

وتجهي��زه، وقب��ول الهبة، وبيع ما يخش��ى عليه التلف ، وجمع األم��وال الضائعة، 

وشراء طعام وكسوة للصغار عند غيبة اآلخر. 

كم��ا يصح االنف��راد يف رد األعيان المس��تحقة للغير ، كالمغص��وب والوديعة 

والعارية والمش��رتى ش��راء فاس��دًا ؛ ألهنا ليس��ت من باب الوالية؛ ألن لصاحب 

الحق أن يستقل بأخذ ذلك فال يضر استقالل أحدهما به، وكذا قضاء دين يف الرتكة 

جنس��ه، ألنه يملكه صاحب الدين، كما يص��ح االنفراد يف تنفيذ وصية بعينها؛ ألن 

تنفيذها من باب اإلعانة وال يحتاج يف ذلك إلى الرأي . 

كم��ا يصح االنفراد يف الخصومة يف حق الميت عن��د الحنفية لتعذر االجتماع 

فيها عندهم . 

وق��ال المالكي��ة : إنه ال يج��وز للوصي أن يخاِصم إال بحض��رة صاحبه إال أن 
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يوكله أو يكون غائبا ، ويكون الغائب على حجته إذا قدم خشية أن يقصر باإلدالء 

يف الحج��ة عند االنفراد . كما يصح االنفراد يف حفظ المال عند أكثر العلماء؛ ألنه 

من باب اإلعانة وال يحتاج فيه إلى الرأي ]1[ .

 وسيأيت الحديث عن الحفظ فيما إذا اختلف الوصيان فيمن يكون المال عنده 

منهما إن شاء اهلل تعالى يف المبحث الثاين.

]1[ مغني المحتاج ) 3 / 77 ( ، تبيين الحقائق للزيلعي ) 6 / 209 ( ، ومواهب الجليل والتاج 
واإلكليل هبامشه ) 6 / 396 ( وما بعدها 0 
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املبحث الثاين 
 يف كيفية حفظ املال عند اختالف االأو�سياء يف ذلك 
إذا اختلف الوصيان فيمن يحفظ المال منهما ، فللعلماء يف ذلك ثالثة أقوال : 

الق��ول األول : أهنما يقتس��مانه س��واء ُنّص على اجتماعهما عن��د التصرف أو 

عل��ى افرتاقهما ، أو كان األمر مطلق��ًا ؛ ألن كل واحد منهما وصي للميت وأمين 

له، وليس أحدهما بأولى من اآلخر يف حفظه ، وهبذا قال الحنفية والشافعية . ]1[ 

القول الثاين : أهنما إذا اختلفا نظر الس��لطان فيهما، وجعله عند أعدلهما، فإن 

استويا يف العدالة جعله عند أكفئهما، وإن اقتسماه ضمنا .

واختلف��وا فيما يضمن��ه كل واحد فقيل : يضمن كل واح��د الجميع  ؛  ألن ما 

تلف عنده فهو متعد باس��تبداده بالنظر فيه، ويضمن ما تلف عند صاحبه لرفع يده 

عنه . وقيل : بل يضمن كل ما تلف بيد صاحبه؛ ألن كاًل منهما سلط صاحبه على 

ما صار بيده ، وهبذا قال المالكية  .]2[ 

القول الثالث : أهنما ال يقتسمان المال بل ُيجعل يف مكان تحت أيديهما لكل 

واحد منهما نحو قفل ، فإن تعذر ذلك ختما عليه ودفع إلى أمين القاضي.  ووجه 

ه��ذا الق��ول أن الموصي ل��م يأمن واحدًا منهم��ا منفردًا على حفظ��ه وال التصرف 

]1[ مغني المحتاج ) 3 / 78 ( ، الهداية مع تكملة فتح القدير ) 8 / 494 ( ، والمغني البن قدامة                
 .) 576 / 6 (

]2[  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ) 4 / 404 (، ومواهب الجليل والتاج واالكليل هبامشه  
 .)398 / 6(
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في��ه ، وألن من لوازم الش��ركة يف التصرف الش��ركة يف الحفظ ؛ ألن��ه مما وصى به 

فال يس��تقل ببعض الحفظ كما ال يس��تقل ببعض التصرف ، وهذا فيما إذا لم يكن 

ألحدهم��ا االس��تقالل بالتصرف ، ف��إن كان ألحدهما االس��تقالل بالتصرف ففيه 

وجهان :

 األول : ما ذكر، والثاين : أن يقتسماه بينهما ، وهبذا قال الحنابلة .]1[ 

األرج��ح   ه��و  األول  الق��ول  أصح��اب  قال��ه  م��ا  أن   : أعل��م  واهلل  ويظه��ر 

الم��ال  أمي��ن للمي��ت، وق��د رض��ي كل واح��د منهم��ا لحف��ظ   ألن كاًل منهم��ا 

وإنما أشرك بينهما يف التصرف، من أجل كمال الرأي؛ ألن رأي االثنين أكمل من 

رأي الواحد ، وال يلزم من عدم االستقالل بالتصرف عدم االستقالل يف الحفظ ؛  

ألن الحفظ ال يحتاج فيه إلى الرأي كالتصرف ، وقد يكون قسم المال أسلم له إذ 

قد يتلف قسم ويبقى قسم آخر فيكون يف ذلك مصلحة للصغير .               

وقوله��م : إن الموص��ي لم يأمن أحدهما على حفظه نق��ول :  لو لم يأمن أحدهما 

على حفظه لم يوص إليه ؛ ألن من ال يؤمن على الحفظ ال يؤمن على التصرف.  

]1[ المغني البن قدامة ) 6 / 576 ( وكشاف القناع ) 4 / 396 ( . 
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املبحث الثالث 
يف بيان احلكم اإذا �سعف اأحد الو�سيني اأو غاب 

اأو مات اأو زالت اأهليته
احلكم اإذا �شعف اأحد الو�شيني اأو غاب : 

إذا ضع��ف أح��د الوصيين أو غ��اب وكان ممن ليس ألحدهم��ا التصرف على 

االنف��راد ، فعلى الحاكم أن يقيم مقامه أمين��ًا يتصرف معه على كل حال ، وال تزال 

يد الضعيف عن الوالية لوجود األهلية الكاملة لديه ألنه أهل لألمانة والوالية . ]1[ 

وإن كان ممن لكل واحد منهما التصرف منفردًا فليس للحاكم أن يضم إليهما 

أمينًا ؛ ألن الباقي منهما يكفي إال أن يكون الباقي منهما يعجز عن التصرف وحده 

لكثرة العمل ونحوه ، فله أن يقيم أمينًا .

احلكم اإذا مات اأحد الو�شيني اأو زالت  اأهليته :  

إذا مات أحد الوصيين أو زالت أهليته بجنون ،  أو فسق،  فال يخلو األمر من حالين : 

الح��ال األولى : أن يكون ل��كل واحد منهما التصرف ، وحينئذ ُيكتفى بالباقي 

منهما ، وال يجوز للحاكم أن يقيم مقامه أمينًا ؛ ألن الباقي منهما له النظر بالوصية 

فال حاجة إلى غيره ، وإن ماتا معًا أو ُأخرجا عن الوصية فللحاكم أن يقيم واحدًا 

يتصرف ؛ ألن الموصي رضي بتصرف كل واحد منهما . 

الح��ال الثانية : أن ينص على عدم اس��تقالل أحدهم��ا ، أو يوصي إليهما على 

]1[ المغني مع الشرح الكبير ) 6 / 576 ( 0 وكشاف القناع ) 4 / 396 ( .
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اإلطالق ، فإذا مات أحد الوصيين أو ُجن أو فَسق أو لم يقبل الوصاية أقام الحاكم 

مقامه أمينًا يف قول أكثر الفقهاء ، وليس له أن يجعل للباقي االستقالل بالتصرف، 

ألن الموصي لم يرض بنظره وحده . 

وقيل : له أن يجعل النظر للباقي منهما، ألن النظر لو كان له  لموت الموصي 

م��ن غي��ر وصية ، كان ل��ه رده إلى واحد، كذل��ك هاهنا فيكون ناظ��رًا بالوصية من 

الموص��ي، واألمانة من جه��ة الحاكم، والظاه��ر الق��ول األول؛ ألن الموصي لم 

ي��رض بتص��رف هذا وحده فوجب ضم غي��ره إليه ، ألن الوصي��ة مقدمة على نظر 

الحاكم واجتهاده، وإن تغي��رت حالهما جميعًا بموت أو غيره لزم الحاكم نصب 

اثني��ن مكاهنما يف قول بعض العلماء؛ ألن الموصي لم يرض بواحد ولم يقتنع به، 

فهو كما لو كان أحدهما حيًا. 

وقيل : له نصب واحد ، ألنه لما ُعدم الوصيان صار األمر إلى الحاكم بمنزلة 
ما لم يوص ، ولو لم يوص الكتفي بواحد منهما ، كذا هاهنا . ]1[

والظاه��ر واهلل أعل��م أن للحاكم أن ينصب واح��دًا ؛ ألن الوالية انقطعت من 

جه��ة الموصي ف��كان النظر يف ذلك للحاكم، وكون الموص��ي لم يرض بواحد ال 

يمن��ع الحاكم من إس��ناد النظر إلى واحد  ؛ ألنه ل��م يرض بنظر واحد ممن نصبه ، 

وهنا لم ينصبه  فاختلفا.

 ]1[ المغني والشرح الكبير ) 6 / 575 ( وم��ا بع��ده��ا ، ومغني الم�حت�����اج ) 3 / 77 ( وقلي��وبي 
) 3 / 179 ( والشرح الكبير للدردير هبامشه حاشية الدسوقي ) 4 / 403 ( والهداية المطبوعة 

مع التكملة ) 8 / 496 (.



يف ت�صرفات االأولياء واالأو�صياء 

وحقوقهم وما يوجب عزلهم
وفيه اأربعة ف�شول :

الفصل األول : يف بيان س��لطة األولي��اء واألوصياء يف التصرف 

وما يجب عليهم يف ذلك .

الفص��ل الثاين : يف بيان ما يج��ب يف أموال المحجور عليهم من 

نفقة وزكاة وأروش جنايات وقيمة متلفات .

الفصل الثالث : يف حقوق األولياء واألوصياء مقابل عملهم .

واألوصي��اء  واألولي��اء  األولي��اء  ع��زل  يف   : الراب��ع  الفص��ل 

ومحاسبتهم وما يوجب ذلك . 
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الف�شل االأول
يف بيان �سلطة االأولياء واالأو�سياء يف ت�سرفاتهم

 وما يجب عليهم يف ذلك
يندب للولي أبًا كان أو جدًا � على رأي من يرى له والية � أو وصيًا أو حاكمًا 

أو قي��َم حاكم أن يتصرف يف مال من له والية عليه ويس��تثمره وينميه ، كي يحصل 

له من أرباحه ما يكفي باحتياجاته واحتياج من تلزمه نفقته ، فيسلم له بذلك رأس 

ماله ، ويجده بعد فك الحجر عنه، وهبذا قال العلماء .

 قال ابن قدامة يف المغني : ]1[  ) وال نعلم أحدًا كرهه إال ما روي عن الحس��ن 

ولعله أراد اجتناب المخاطرة به ؛ وألن خزنه أحفظ له ( ا. ه� 

ولكن ذلك اجتهاد منه يف مقابلة نص فال يعول عليه ، ألن اهلل سبحانه وتعالى 

يق��ول نث ٻ  پ  پپ  پ  ڀ       ڀ   ڀ مث ]2[ وم��ن اإلصالح لهم الس��عي يف 

أموالهم بالتصرفات النافعة . 

ويقول سبحانه وتعالى :نث ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇمث ]3[ ، 

ويف هذه اآلية هنى اهلل سبحانه عن قربان مال اليتيم إال بالتي هي أحسن ، وال شك 

أن العمل فيه على وجه اإلصالح من التي هي أحسن .

ومن الس��نة : ما رواه الطرباين يف األوس��ط عن أنس بن مالك قال : قال رسول 

]1[  المغني ) 4 / 293 ( . 
]2[ سورة البقرة اآلية رقم ) 220 ( . 
]3[ سورة اإلسراء اآلية رقم )34(.  
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اهلل - � - : ) اتج��روا يف م��ال  اليتام��ى ال تأكلها الزكاة ( . قال الهيثمي يف مجمع 

الزوائد ]1[ : أخربين س��يدي وشيخي أن إس��ناده صحيح )2( ويعنى بشيخه الحافظ 

زين الدين العراقي . 

وم��ن حيث المعن��ى : فإن االتجار فيه أح��ظ للمولى عليه ، لتك��ون نفقته من 

فاضله وربحه كما يفعله من ال والية عليهم يف أموالهم . ]3[ 

كيف يت�شرف الويل والو�شي يف مال املحجور عليه ؟   

يج��ب عل��ى الول��ي أن يجته��د ويبذل غاي��ة النص��ح يف حفظ م��ال من تحت 

 ي��ده ع��ن أس��باب التل��ف واله��الك ، وأن يك��ون تصرف��ه مبني��ًا عل��ى المصلحة 

فال يشرتى إال ما يغلب على ظنه حصول الربح فيه ، وال يبيع إال ما يرى المصلحة 

يف بيعه ، ويحتاط عند البيع والشراء ، فال يتجر إال يف المواضع اآلمنة ، وال يشرتي 

ما يس��رع فس��اده ] 4[ ولو كان مما فيه ربح ، وال يغرر]5[ بمال من تحت يده فيما هو 

مرتدد بين الس��المة وعدمها ، وال يحابي يف تصرفه أحدًا فيشرتي بزيادة على ثمن 

المثل ، أو يبيع بأقل منه. 

ف��إذا تصرف على وجه النظ��ر واحتاط يف تصرفه فلم يحص��ل منه تفريط كان 

]1[ مجمع الزوائد ) 3 / 67 ( ، ) 1 / 7 ( .
)2( يأيت تخريجه ص )161 وما بعدها (.

]3[ المغني ) 4 / 293 (  . 
]4[  مغني المحتاج ) 3 / 175 ( . 

]5[ كشاف القناع ) 3 / 449 ( . 
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تصرف��ه الزم��ًا للمول��ى عليه ، ال يملك رده أو فس��خه بعد ف��ك الحجر عنه ، وال 

ضمان عليه فيما تلف حين التصرف. وعلى هذا يمكن أن نقسم تصرفات األولياء 

واألوصياء إلى ثالثة أقسام : 

األول : تصرف��ات ضارة ، فمن ذلك ما يخرجه الولي من مال المحجور عليه 

ب��دون ع��وض ، كالصدقة والهبة والوصي��ة ]1[ والعتق وإبراء المدي��ن والبيع بأقل 

من ثمن المثل لغير حاجة ، أو الش��راء بغبن فاحش ، فهذه تصرفات باطلة ؛ ألهنا 

ض��رر مح��ض ، وكذلك إعارة م��ال المحجور عليه ضرر ألن في��ه بذل لنفع ملكه 

م��ن غي��ر حاجة ، وإقراض ماله للمروءة والمكاف��أة والرفق ]2[ ؛ ألن القرض إزالة 

الملك من غير عوض للحال ، وهو معنى قولهم: القرض تربع ، وال يملك س��ائر 

التربع��ات ، وتطلي��ق امرأته ]3[ ؛ ألن الطالق من التصرفات الضارة ، فكل ذلك ال 

يصح ، ألنه ضرر ، وقد حرم النبي � الضرر ، فقال عليه الصالة والس��الم : ) ال 

ض��رر وال ضرار(. رواه أحمد وابن ماجة والط��رباين والدار قطني من حديث ابن 

عباس .  )4( 

]1[ بدائع الصنائع ) 5 / 153 ( 0 
]2[ كشاف القناع ) 3 / 450 ( 0 

]3[ بدائع الصنائع ) 5 / 153 ( 
)4( صحيح : رواه عكرمة ، عن ابن عباس رضي اهلل  عنهما عن النبي - صلى اهلل عليه وسلم -.

) رواه عن عكرمة ( جابر الجعفي ، سماك ، داود بن الحصين .
 ) طريق جابر الجعفي ( 

 عبد الرزاق )نصب الراية : 384/4 ( ، ومن طريقه أحمد  يف المس��ند ) 313/1 ( ، ابن ماجة= 
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=) 2341 ( : أن��ا معم��ر ، ع��ن جابر ، عن عكرمة ب��ه . ورواه الط��رباين يف الكبير )11806( من 
طريق محمد بن ثور، عن معمر به. وهذا إسناد ضعيف ؛ من أجل جابر وهو الجعفي . وبه أعله 
ابن عبد الرب )التمهيد : 20 / 158( ، والبوصيري )مصباح الزجاجة : 2/ 222 ( ، وابن رجب 
)جامع العلوم : ص363 ( ، وأبو الطيب )التعليق المغني بذيل س��نن الدار قطني : 228/4 ( ، 
والعجلوين )كشف الخفاء : 2/ 509 ( ، والمناوي )فيض القدير : 6/ 431 - 432( ، وقال : 

قال الهيثمي : رجاله ثقات ، وقال النووي يف األذكار: هو حسن .                           
) طريق سماك ( 

 رواه ابن أبي ش��يبة )نصب الراية : 4/ 384 ( : حدثنا معاوية بن عمرو : ثنا زائدة ، عن س��ماك
 عن عكرمة به . وإسناده ضعيف رواية سماك عن عكرمة خاصة مضطربة .

) طري��ق داود ب��ن الحصين ( وعنه: إبراهيم بن إس��ماعيل، إبراهيم بن أبي يحيى ، س��عيد بن أبي 
أيوب. 

رواه الدار قطني ) 4/ 228 ( من طريق إبراهيم بن إس��ماعيل ، عن داود بن الحصين به . وهذا 
إس��ناد ضعي��ف ، قال ابن رجب )جامع العل��وم : ص363 ( : إبراهيم ضعفه جماعة ، وروايات 

داود عن عكرمة مناكير . 
وتاب��ع إبراهيم بن إس��ماعيل إبراهيم ب��ن محمد بن أبي يحيى ومتابعته ال يف��رح هبا . رواه يحيى 
ب��ن آدم يف كتاب��ه الخراج ) 303 ( قال : حدثن��ا إبراهيم بن أبي يحيى ، عن داود بن الحصين به . 

وإبراهيم بن أبي يحيى مرتوك .
 وتاب��ع اإلبراهيمين س��عيد بن أب��ي أيوب. رواه الطرباين يف المعجم الكبي��ر ) 11576 ( : حدثنا 
أحمد بن رشدين المصري : ثنا روح بن صالح : ثنا سعيد بن أبي أيوب ، عن داود بن الحصين 
ب��ه - موقوفا-. وإس��ناده ضعيف روح مختل��ف يف توثيقه ، وأحمد بن رش��دين ، قال ابن عدي 

)الميزان : 133/1(: كذبوه . ورواية داود بن الحصين ، عن عكرمة فيها كالم .
وللحدي��ث ش��واهد م��ن حديث : عبادة بن الصام��ت ، أبي هريرة ، جابر ، ثعلب��ة بن أبي مالك ، 
= عائشة، أبي سعيد ، عمرو بن عوف ، مجاهد ، رضي اهلل عنهم أجمعين .
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= حدي��ث عب��ادة بن الصامت : رواه ابن ماجة )2340 ( وأحمد يف المس��ند ) 5/ 327 ( ، وابنه 
عب��د اهلل يف زوائد المس��ند )5/ 326- 327( ، والبيهق��ي يف الكربى ) 6/ 156-157  (، وأبو 
نعي��م يف تاري��خ أصبهان ) 1/ 344 ( ، وابن عس��اكر يف تاريخ دمش��ق )23/ 114 ( : من طريق 
موس��ى بن عقبة: ثنا إس��حاق بن يحيى بن الوليد ، عن عبادة بن الصامت - مرفوعًا - وإس��ناده 
ضعي��ف. إس��حاق بن يحيى لم يدرك عبادة بن الصامت ، ولم يوثق��ه غير ابن حبان على قاعدته 
المعروف��ة وه��ي قاع��دة مرجوحة  ال يروي عنه غير موس��ى بن عقبة . قال اب��ن حزم )المحلى : 
9/ 28( : طريق فيها إس��حاق بن يحيى وهو مجهول . وقال ابن حجر : أرس��ل عن عبادة ، وهو 
مجه��ول الح��ال . وقال ابن  عس��اكر يف » أطراف��ه » )نصب الراية : 4/ 384 ( : وأظن إس��حاق 
ل��م ي��درك جده . قال ابن رجب )جامع العل��وم : ص362 ( : هذه جملة من صحيفة تروى هبذا 
اإلسناد ، وهي منقطعة مأخوذة من كتاب ، قاله ابن المديني، وأبو زرعة وغيرهما ، وإسحاق بن 
يحيى قيل : هو ابن طلحة ، وهو ضعيف لم يس��مع من عبادة ، قاله أبو زرعة ، وابن أبي حاتم ، 
والدار قطني يف موضع ، وقيل : إنه إس��حاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة ، ولم يس��مع أيضًا من 
عب��ادة ، قال��ه الدار قطني أيضًا . وذكره ابن عدي يف كتابه » الضعفاء » ، وقال : عامة أحاديثه غير 
محفوظة ، وقيل : إن موس��ى بن عقبة لم يس��مع منه ، وإنما روى هذه األحاديث عن أبي عياش 
األسدي عنه ، وأبو عياش ال يعرف . وقال البوصيري )مصباح الزجاجة : 821( : إسناد رجاله 
ثقات إال أنه منقطع . ويف حديث آخر )778 ( قال: هذا إسناد ضعيف لضعف إسحاق بن يحيى 
بن الوليد...(. ورمز لحس��نه الس��يوطي يف الجامع الصغير ، قال يف الفيض  ) 6  / 342 ( : قال 
الذهبي : حديث لم يصح ، وقال ابن حجر: فيه انقطاع ، قال : وأخرجه ابن أبي شيبة وغيره من 

وجه آخر أقوى منه . وقال المناوي أيضًا )التيسير : 2/ 501  ( : إسناده حسن .                      
حديث أبي هريرة : روى الدار قطني )4/ 228 ( بإسناده إلى أبي بكر بن عياش ، قال: أراه قال: 
عن ابن عطاء ، عن أبيه ، عن أبي هريرة - مرفوعًا - إسناده ضعيف . قال الزيلعي )نصب الراية: 
4/ 385(: أب��و بك��ر ب��ن عياش مختلف فيه . وتبع��ه أبو الطيب )التعلي��ق المغني : 4/ 228 (. 
والراوي عن عطاء ابنه يعقوب وهو ضعيف ضعفه أحمد ، وابن معين . قال ابن رجب )جامع= 
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=العلوم : ص 363 ( : هذا اإلسناد فيه شك ، وابن عطاء : هو يعقوب ، وهو ضعيف .
حديث جابر : رواه الطرباين يف األوس��ط ) 5189 ( : حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل ، قال : 
حدثنا حيان بن بشر القاضي ، قال : حدثنا محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن محمد 
بن يحيى ، عن عمه واسع بن حبان ، عن جابر بن عبد اهلل - رضي اهلل عنهما - قال : قال رسول 
اهلل - صلى اهلل عليه وس��لم - : ) ال ضرر وال ضرار يف اإلس��الم ( . قال الطرباين : تفرد به محمد 
ابن س��لمة . أ ه� . محمد بن إس��حاق لم يصرح بالتحديث ، وقد خالف أبا س��لمة عبد الرحمن 
ابن مغراء فرواه مرس��ال . وقد أعل الهيثمي هذا اإلس��ناد بقوله : فيه ابن إس��حاق وهو ثقة ولكنه 

مدلس. )مجمع الزوائد : 4/ 110(. وقال ابن رجب : هذا إسناد مقارب وهو غريب .
طري��ق عب��د الرحمن بن مغ��راء : رواه أبو داود يف المراس��يل ) 407 ( : حدثنا محمد بن عبد اهلل 
القط��ان : حدثن��ا عب��د الرحمن - يعني ابن مغ��راء - : حدثنا محمد بن إس��حاق ، عن محمد بن 
يحيى بن حبان ، عن عمه واس��ع بن حبان ، قال : كانت ألبي لبابة عذق يف حائط رجل - وذكر 
القصة - وفيها قول النبي - صلى اهلل عليه وسلم - : ) ال ضرر يف اإلسالم وال ضرار ( . ومحمد 
اب��ن إس��حاق لم يص��رح بالتحديث أيضًا . ق��ال ابن رجب )جامع العل��وم : ص363 ( عن هذا 

المرسل : هو أصح - يعني من الموصول.
حدي��ث ثعلب��ة بن أبي مالك : رواه الطرباين يف الكبي��ر ) 1387 ( : حدثنا محمد بن علي الصائغ 
المك��ي: ثنا يعقوب بن حميد بن كاس��ب : ثنا إس��حاق بن إبراهيم مول��ى مزينة ، عن صفوان بن 
سليم  عن ثعلبة بن أبي مالك - مرفوعًا - وإسناده ضعيف يعقوب بن حميد مختلف يف توثيقه، 
وإس��حاق ب��ن إبراهي��م ، قال الش��يخ األلباين )السلس��لة الصحيحة : 1/ 48 ( : ل��م أعرفه . قال 
مقيده - عفا اهلل عنه - : هو إس��حاق بن إبراهيم بن س��عيد الصواف مولى مزينة، قال أبو زرعة: 

منكر الحديث، ليس بقوي وقال أبو حاتم: لين الحديث.
 حديث عائشة -رضي اهلل عنها - : وقد رواه عنها : عمرة ، والقاسم بن محمد . روى الدار قطني 
) 4 / 227 ( : ن��ا محم��د بن عم��رو البخرتي : نا أحمد بن الخليل : ن��ا الواقدي : نا خارجة بن 
عبداهلل بن سليمان بن زيد بن ثابت ، عن أبي الرجال ، عن عمرة عن عائشة - رضي اهلل عنها-= 
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=مرفوعًا . وإسناده ضعيف خارجة مختلف يف توثيقه ، والراوي عنه الواقدي مرتوك . وقد أعله 
الزيلعي )نصب الراية : 4/ 386 ( ، وتبعه أبو الطيب ) التعليق المغني.. ( بالواقدي . وقال ابن 
رجب )جامع العلوم : 363 ( : الواقدي مرتوك ، وشيخه مختلف يف تضعيفه . ورواه الطرباين يف 
المعجم األوسط ) 270 ( :  حدثنا أحمد بن رشدين ، قال : حدثنا روح بن صالح، قال : حدثنا 
سعيد بن أبي أيوب، عن أبي سهيل ، عن القاسم بن محمد ،  عن عائشة - رضي اهلل عنها - به . 
وإسناده ضعيف أحمد بن رشدين كذبوه ، وبه أعله الهيثمي )مجمع الزوائد: 110/4 ( وروح 
اب��ن صالح مختلف يف توثيقه . وقد ضعف ابن رجب هذا الوجه )جامع العلوم: 363( . ورواه 
الطرباين من وجه آخر )المعجم األوسط : 1307 ( : حدثنا أحمد ، قال : حدثنا عمرو بن مالك 
الراس��بي ، قال : حدثنا محمد بن س��ليمان بن مس��مول ، عن أبي بكر بن أبي سربة ، عن نافع بن 
مالك ، قال : حدثنا أبو س��هيل ، عن القاس��م به . وإس��ناده ضعيف أبو بكر بن أبي س��ربة متهم ، 
وعمرو بن مالك الراسبي ضعيف ، وشيخه محمد بن سليمان بن مسمول ضعفه أبو حاتم . وقد 

ضعف هذا الوجه أيضًا ابن رجب )جامع العلوم : ص363 ( .
حدي��ث أبي س��عيد : ال��دار قطن��ي يف الس��نن ) 4/ 228 ( والحاكم يف المس��تدرك ) 2/ 57 (، 
والبيهقي يف السنن الكربى ) 69/6( : من طريق عباس بن محمد : نا عثمان بن محمد بن عثمان 
ابن ربيعة بن أبي عبد الرحمن : نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن يحيى المازين، 
ع��ن أبي��ه ، عن أبي س��عيد - مرفوعا - . قال النووي يف )األربعي��ن : الحديث الثاين والثالثون(: 
حديث حس��ن. وقال الحاكم : صحيح اإلس��ناد على ش��رط مس��لم، ووافقه الذهبي . وهذا  ال 
يس��لم لهما.  فعثم��ان بن محمد لم يخرج له مس��لم وقد ضعفه الدار قطن��ي، وقال عبدالحق يف 
أحكام��ه : الغال��ب على حديثه الوه��م . وانظر : تنقي��ح التحقيق البن عبد اله��ادي )537/3-

538( وق��ال البيهق��ي )الك��ربى : 6/ 169 ( : تفرد به عثمان بن محم��د ، عن الدراوردي . قال 
مقي��ده - عف��ا اهلل عنه - : تابع��ه عبد الملك بن معاذ النصيب�ي إال أنه ال يف��رح به كثيرا . رواه ابن 
عبدالرب يف التمهيد ) 20 / 159 ( عن أبي علي الحس��ن بن س��ليمان قبيطة : حدثنا عبد الملك 
ب��ن معاذ النصيب���ي : حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي به . ق��ال الذهبي عن عبد الملك= 
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=ب��ن معاذ النصيب�ي : ال أعرفه . وبه أعله اب��ن القطان )بيان الوهم واإليهام : 2354( قال : عبد 
المل��ك هذا ال تعرف ل��ه حال . وقد خالف الدراوردي اإلمام مالك وه��و مقدم عليه . مالك يف 
 الموط��أ )745/2 ( وعن��ه الش��افعي )المس��ند : 165/2( ، وعن الش��افعي البيهقي يف الكربى 
) 6/ 157 ( ع��ن عم��رو ب��ن يحيى المازين ، عن أبيه مرس��اًل . قال ابن عبد ال��رب )التمهيد : 20 
/157( : لم يختلف عن مالك يف إس��ناد هذا الحديث وإرس��اله ، وقال )20 / 158(: إن هذا 
الحديث ال يس��تند من وجه صحيح . وقال ابن رج��ب )جامع العلوم : ص362 ( : الدراوردي 
كان اإلمام أحمد يضعف ما حدث به من حفظه ، وال يعبأ به ، وال شك يف تقديم قول مالك على 
قوله ، وقال خالد بن سعد األندلسي الحافظ : لم يصح حديث :« ال ضرر وال ضرار » مسندًا .

حديث عمرو بن عوف : قال ابن عبدالرب )التمهيد : 2/ 157 ( : رواه كثير بن عبداهلل بن عمرو 
ابن عوف المزين ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي - صلى اهلل عليه وس��لم - قال : » ال ضرر وال 
ض��رار ».  وإس��ناد كثي��ر هذا عن أبي��ه ، عن جده ، غير صحي��ح . أه� . وهو كما ق��ال . وقال ابن 
رجب كما جامع العلوم والحكم : كثير هذا يصحح حديثه الرتمذي ، ويقول البخاري يف بعض 
حديثه: هو أصح حديث يف الباب ، وحس��ن حديثه إبراهيم بن المنذر الحزامي ، وقال: هو خير 
من مراس��يل ابن المس��يب ، وكذلك حس��نه ابن أبي عاصم ، وترك حديثه آخرون ، منهم اإلمام 

أحمد وغيره .
مرس��ل مجاه��د:  قال ابن ح��زم )المحل��ى : 8 / 241، 9/ 28- 29 ( : روينا من طريق وكيع: 
أن��ا أبو بش��ر، عن ابن أبي نجي��ح ، عن مجاهد - وذكره مرفوعًا - قال ابن حزم : وهذا مرس��ل، 
وقال: هذا خرب لم يصح قط إنما جاء مرس��ال، وقال: هذا خرب ال يصح؛ ألنه إنما جاء مرس��ال أو 

من طريق فيها زهير بن ثابت وهو ضعيف إال أن معناه صحيح. أه� . 
وابن أبي نجيح موصوف بالتدليس من أهل الطبقة الثالثة إال أنه من أخص الناس بمجاهد.                                                                                                 
الخالصة: الحديث صحيح لشواهده . قال النووي ) األربعين ( : له طرق يقوى بعضها ببعض. 
ق��ال اب��ن رجب )جام��ع العلوم : ص 363 - 364 (: وهو كما ق��ال ، وقد قال البيهقي يف بعض 
أحاديث كثير بن عبد اهلل المزين : إذا انضمت إلى غيرها من األس��انيد التي فيها ضعف قويت= 
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ورواه الحاكم يف المستدرك من حديث أبي سعيد وقال : صحيح اإلسناد ولم   

يخرجاه .

الثاين : تصرفات نافعة وال تحتاج إلى نظر كقبول الهبة والصدقة والوصية   

بالمال فيملكها الولي وتصح منه. 

الثال��ث : تصرف��ات تحتم��ل النف��ع وعدم��ه ، وه��ذه تحت��اج إل��ى كم��ال   

، فيج��وز للول��ي أن  إذا روع��ي فيه��ا المصلح��ة  النظ��ر واالحتي��اط ، وتج��وز 

إذا كان فيهم��ا  بنق��د ، أو بع��رض ونس��يئة  يتص��رف يف م��ال محج��وره بنفس��ه 

مصلح��ة ، وإذا ب��اع نس��يئته أش��هد وارهت��ن ب��ه ، ويأخ��ذ ل��ه بالش��فعة أو ي��رتك 

 بحس��ب المصلح��ة ، ول��ه أن يدف��ع مال��ه إلى م��ن يضارب في��ه بجزء م��ن الربح 

ول��ه أن يبضع��ه - أي يدفع��ه إلى م��ن يعمل فيه ب��دون أجرة - ويك��ون الربح كله 

للمحج��ور علي��ه ؛ ألنه إذا ج��از دفعه بجزء من الربح ، فدفع��ه إلى من يوفر الربح 

أولى. 

وله إقراضه إذا كان القرض نظرا له ، كأن يخاف عليه من هنب أو غرق أو 

=... وقد اس��تدل اإلمام أحمد هبذا الحديث ، وقال : قال النبي - صلى اهلل عليه وس��لم - :« ال 
ض��رر وال ض��رار » . وقال أبو عمرو بن الصالح : هذا الحديث أس��نده ال��دار قطني من وجوه ، 
ومجموعه��ا يقوي الحديث ويحس��نه ، وقد تقبله جماهير أهل العل��م ، واحتجوا به ، وقول أبي 
داود : إن��ه م��ن األحاديث التي ي��دور الفقه عليها . يش��عر بكونه غير ضعي��ف واهلل أعلم . وقال 
العالئ��ي )في��ض القدي��ر :6/ 432(: للحديث  ش��واهد ينتهي مجموعها إل��ى درجة الصحة أو 
الحسن المحتج به . وقال المعلم محمد الرامي البنا )اإلعالن بأحكام البنيان : 1/ 199( : هذا 

حديث صحيح ثابت عن رسول اهلل  صلى اهلل عليه وسلم . 
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يريد س��فرًا فيخاف عليه أو يريد نقله إلى بلد فيقرضه إلى من له مال يف تلك البلد 

ليسلم المال من الخطر وال يخسر عليه أجرًة لنقله . 

وله إيداعه إن لم يجد من يقرضه ، والقرض أولى ؛ ألن القرض يضمن بخالف 

الوديعة فال تضمن، وإذا أقرضه أشهد على ذلك، وال يقرضه إال لثقة مليء، ويأخذ 

عليه رهنًا إن أمكن ، وإن أودعه فيشرتط أن يكون المودع مليئًا أمينًا . ]1[  

وله أن يش��رتى له العقار ويؤجره إذا حصل من أجرته الكفاية ولم يخف عليه 

م��ن خراب أو جور س��لطان ، وهو أولى من التجارة ، ألن��ه أقل خطرا ]2[ ، وله أن 

يبني له العقار من بيوت ودكاكين على عادة البلد إذا كان البناء أصلح من الشراء، 

بأن يكون أقل كلفة . وله أن يس��تقرض له عند الحاجة ، كأن يضطر إلى كس��وة أو 

نفقة أو يحتاج عقاره إلى تعمير وال مال لديه، ويسدد ذلك من أجرته. 

وله أن يرهن عقاره عند الحاجة . وال يبيع عقاره إال إذا كان نّظرا له ، كأن يكون 

يف بيعه غبطة ]3[ ، وهو أن يدفع به زيادة كثيرة على ثمن المثل كالثلث ونحوه ، أو 

يك��ون يف مكان ال ينتفع به ، أو نفعه قليل، أو يخش��ى عليه من الخراب ، أو يكون 

بالمولى عليه ضرورة، كاحتياجه إلى نفقة أو كس��وة أو قضاء دين وال مال له غيره  

أو لغير ذلك مما يرى فيه المصلحة .]4[ 

]1[ المهذب ) 1 / 329 (. والمغني البن قدامة ) 4 / 295 ( وما بعدها. 
]2[ مغني المحتاج ) 3 / 174 ( .

]3[ حاشية الدسوقي ) 3 / 272 (، واألشباه والنظائر البن نجيم ) 291 ( .
]4[ المغني البن قدامة ) 4 / 294 (. 
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ولي��س م��ا ذكرته حصرًا للتصرف��ات التي تجوز للول��ي، أو أن المصلحة فيها 

دون غيرها فقط، بل يجوز غير ما ذكر متى كان نّظرًا للمولى عليه .

وال يمك��ن حص��ر المصلح��ة يف تص��رف دون آخ��ر ؛ ألن ه��ذا مم��ا يختلف 

باختالف الزمان والمكان واألشخاص؛ ألهنا قد تظهر يف نوع من التجارة يف وقت 

دون آخر كما يف زماننا الحاضر فإن االتجار يف األراضي والعقارات أكثر نفعًا من 

االتج��ار يف غيره��ا ، وقد يكون ل��دى الولي القدرة والح��ذق يف بعض التصرفات 

دون غيرها حسب ممارسته لها ، فيوجه مال من تحت يده فيما جربه وعرفه . 

والقص��د أن الول��ي يس��عى لمصلح��ة المحج��ور علي��ه م��ا أمكن��ه ، ويش��عر 

بثق��ل المس��ئولية الملق��اة عل��ى عاتق��ه ، ويع��رف أن اهلل مطل��ع عل��ى جمي��ع م��ا 

 يعمل��ه ، وس��يجازيه عل��ى حس��ب عمل��ه، إن خي��رًا فخير ، وإن ش��رًا فش��ر ، كما 

ق��ال تعال��ى :نث ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ مث]1[، وقال اهلل س��بحانه : نث ڌ  ڌ
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  کک  ک  ک  گ  مث ]2[

الفرق بني االأولياء واالأو�شياء يف الت�شرفات :      

ال يختل��ف األوصي��اء ع��ن األولياء يف ج��واز التص��رف للمصلح��ة إذا كانوا 

مستوفين لشروط الصالحية للوالية على الغير، والتي سبق ذكرها يف الباب الثاين، 

إال يف بعض األمور، منها : 

]1[ سورة البقرة اآلية رقم ) 220 ( . 
]2[ سورة النساء اآلية رقم ) 10 (. 
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1 - ان��ه إذا كان الولي أبًا فإن له أن يش��رتي من مال ول��ده المحجور عليه أو 

يبيعه من ماله إذا لم يكن يف البيع أو الش��راء غبن فاحش ، ومثله  ]1[ الجد عند من 

ي��رى ل��ه الوالية؛ ألن التهم��ة بين الولد ووال��ده منفية ألن من طبع الوالد الش��فقة 

عل��ى ولده والميل إليه وترك حظ نفس��ه لحظه ، واختلفوا فيم��ن عداهما ممن له 

والي��ة كالوص��ي والحاكم وأمينه ، هل لهم مثل ما ل��ألب يبيعون لهم من أموالهم 

ويش��رتون ألنفس��هم منهم ، فعند مالك ]2[ وأبي حنيفة وأبي يوس��ف يف المشهور 

عنه��م لهم ذل��ك، إذا كان يف ذلك ح��ظ للمولى عليه ، واختلفوا يف تفس��ير الحظ، 

فقي��ل: نقصان النصف يف البيع ، والش��راء بزيادة نصف القيم��ة، وقيل: درهمان يف 
العشرة نقصان وزيادة. ] 3[

وعند الشافعي وأحمد : ال يصح ؛ ألن من ُذكر ليس كاألب يف الشفقة وزوال 

التهمة ؛ ألنه ربما طلب الحظ لنفسه . 

وق��د رجح اب��ن العربي : ]4[ جواز ش��رائه من��ه ؛ ألن اهلل س��بحانه أذن ألولياء 

اليتامى بمخالطتهم وجعل األمر موكواًل ألمانتهم فقال سبحانه : نث ٺ  ٺ
ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ مث ]5[

]1[ كشاف القناع ) 3 / 448 ( ، ومغني المحتاج ) 3 / 176 ( . 
]2[ أحكام القرآن البن العربي ) 1 / 155 ( وبدائع الصنائع ) 5 / 154 ( .

]3[ األشباه والنظائر البن نجيم ) 292 ( . 
]4[  أحكام القرآن البن العربي )1/ 156 ( . 

]5[ سورة البقرة اآلية رقم ) 220 ( . 
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2 - ل��ألب أن يبيع عقار ولده الذي تحت واليته ، وال يطلب منه إحضار بينة 

على ضرورة البيع أو وجود مس��وغ شرعي لبيعه ، ويكون تصرفه صحيحًا الزمًا 

إال إذا باع��ه بغب��ن فاحش فإنه ال يج��وز ، بخالف الوصي فإن��ه ال يملك البيع إال 

لض��رورة ، كاإلنف��اق على المحجور عليه ، أو س��داد دينه إذا ل��م يكن للمحجور 

عليه نقود وال منقوالت تكفي لسد الحاجة ، أو كان يف بيعه غبطة ظاهرة كأن يبيعه 

بضع��ف قيمته، ف��إن لم يوجد ض��رورة وال نفع يف البيع فال يمل��ك الوصي ذلك، 

والس��بب يف ذلك أن األب وافر الش��فقة بولده وغير متهم ، فإذا كان حس��ن الرأي 

والتدبي��ر مع وفور الش��فقة فق��د اجتمعت له بذلك الوالية الكامل��ة فيكتفى بأن ال 

يك��ون التصرف واضح الض��رر يف العقار بخالف الوصي ، فإنه غير وافر الش��فقة 

وإن كان حسن الرأي فكان االعتبار األول يف واليته هو الحفظ والصيانة ، والعقار 

مصون بنفسه محفوظ فال يصح بيعه ما لم يكن هناك ضرورة أو نفع ظاهر، وهبذا 

قال   مالك ]1[ وأبو حنيفة .]2[     

وعن��د الش��افعي : ]3 [ ال فرق بين األب والوصي يف العق��ار ، فال يملك األب 

بيعه إال لحاجة أو غبطًة كالوصي . 

وق��د جوز اإلمام أحمد ]4[  للولي س��واء كان أبًا أو وصي��ًا بيع العقار إذا كان 

]1[ الشرح الكبير للدردير هبامش حاشية الدسوقي ) 268/3 ( .
]2[ األشباه والنظائر ) ص 291 ( .

]3[ شرح الجالل على المنهاج هبامش قليوبي وعميرة ) 2 / 305 ( . 
]4[ المغني البن قدامة ) 4 / 294 (. 
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يف بيعه مصلحة من غير تقييد بالحاجة والغبطة ؛ ألن القصد من الوالية والوصاية 

على المحجور عليه النظر فيما هو أصلح وأنفع له ، وهذا يقتضي صحة التصرف 

لكل منهما من غير تفريق بين وصي وولي. 

3 - ليس لغير القاضي من األولياء أن يقرض من مال الصبي والمجنون شيئًا 

إال لضرورة ، كخوف حريق أو هنب ، أو يريد س��فرًا يخاف عليه فيه ، أما القاضي 

فله ذلك مطلقًا لكثرة أشغاله .] 1[ 

وألنه ال يخش��ى على المال من جحود المس��تقرض أو مماطلته عليه لقدرته 

على اسرتداده منه ، بخالف غيره فليس له القدرة على ذلك .

]1[ مغني المحتاج ) 2 / 175 ( 0 وبدائع الصنائع ) 5 / 153(0
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الف�شل الثاين 
يف الواجبات يف اأموال املحجور عليهم  

الوالي��ة على القاصرين ش��رعت لمصلحتهم ؛ ألهنم ال يس��تطيعون تحصيل 

مصالحه��م وإدارة أمواله��م بأنفس��هم ، والولي قائم مقامه��م يف حفظها وصيانتها 

واس��تثمارها ليجدوها بعد فك الحجر عنهم ، فال يج��وز للولي حينئذ أن يصرف 

منها شيئًا إال على وجه مشروع . 

ومن أهم ما يجب يف أموالهم ويلزم الولي إخراجه ، ما يلي : 

1 - النفقات :

زوج��ات  م��ن  مؤنته��م  تلزمه��م  م��ن  عل��ى  أو  عليه��م  ذل��ك  كان  س��واء 

يق��رت،  يس��رف وال  ف��ال  بالمع��روف  الول��ي  عليه��م  فينف��ق   ، وأق��ارب  وخ��دم 

 ب��ل يك��ون وس��طًا بي��ن ذل��ك ، كم��ا ق��ال س��بحانه ممتدح��ًا عب��اده المؤمنين : 

نث ېئ  ېئ        ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   مث ]1[ فإن قرت 
أثم ، وإن أسرف ضمن . 

وإذا كان المول��ى علي��ه يتيم��ًا ف��ال ب��أس عل��ى الول��ي أن يخل��ط طعام��ه مع 

طعام��ه وطع��ام أوالده إذا كان الخل��ط يحق��ق مصلحة اليتي��م ، كأن يكون الخلط 

أرف��ق ب��ه وأدع��ى إل��ى تحصي��ل الغ��ذاء الكام��ل ؛ ألن إف��راده ق��د يك��ون ضررًا 

علي��ه يف نفس��ه ومال��ه ، فف��ي نفس��ه ال يش��تهي الطع��ام وح��ده ، وقد يش��عر حين 

]1[ سورة الفرقان اآلية رقم ) 67 ( . 



158

االنف��راد أن��ه منبوذ ومه��ان ، فتتعقد بذلك نفس��ه ، ويف ماله يصع��ب أن يحضر له 
طع��ام كام��ل وح��ده إال بثم��ن رفي��ع يس��تنفد مال��ه ، وقد يبق��ى من الطعام ش��يء 
فيفس��د ويتل��ف علي��ه ، ولذلك رخ��ص اهلل ألولي��اء اليتامى يف مخالطته��م، فقال 
 ]1[ مث.  ٺ  ٺ   ٺ   ڀڀ   ڀ    ڀ        پ   پپ   پ   ٻ   نث   :  س��بحانه 

وق��د روى البيهق��ي يف س��ننه وصححه قال : لم��ا أنزل اهلل قول��ه: نث ٱ  ٻ  ٻ
ٻ  ٻ  پ  پ  پ  مث ]2[ وقول��ه: نث ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  مث]3[ 
اآلية، انطلق من كان عنده يتيم يعزل طعامه عن طعامه  وشرابه عن شرابه ، فجعل 
يفضل له الش��يء من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد فيرمي به ، فاشتد ذلك 

عليه��م  فذك��روا ذل��ك لرس��ول اهلل - �  - فأن��زل اهلل :نث ٻ  پ  پپ  پ
ڀ       ڀ   ڀ مث  اآلية ، فخلطوا طعامهم بطعامهم وشراهبم بشراهبم .أ . ه�)4(  

]1[ سورة البقرة اآلية رقم ) 220 ( . 
]2[ سورة األنعام اآلية رقم ) 152 ( . 

]3[ سورة النساء اآلية رقم ) 10 ( .
)4( حس��ن : أحمد )325/1( ، وأبو داود ) 2871  ( ، والنس��ائي ) 3669 (، وابن جرير )369/2 
 -370(،  والواحدي يف أسباب النزول )ص : 72 ( ، والحاكم  )278/2 ( ، والبيهقي يف الكربى 
) 284/6 ( كلهم من طريق عطاء ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس � رضي اهلل عنهما � وعطاء 
هذا هو ابن الس��ائب، صدوق اختلط ، وانظر : مختصر الس��نن للمنذري رقم )2751( ، واألثر 
صحح��ه الحاكم يف المس��تدرك )279/2 ( ووافق��ه الذهبي ، وعزاه الس��يوطي )الدر المنثور : 

611/1 ( البن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه . 
 وأخرج الطرباين يف الكبير )13020 ( ، وابن جرير )371/2 ( ، وأبو عبيد يف الناسخ والمنسوخ 
)437( ، والجصاص يف أحكم القرآن ) 1/ 451 - 452 ( من طريق معاوية ، عن علي ، عن= 
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وال تختص النفقة بالطعام والشراب والكسوة فحسب ، بل يجب على الولي 

أن يشرتي للمحجور عليه ما يحتاجه من اللوازم التي تكون عند أمثاله كالفرش ، 

واألدوات المنزلية وغيرها مما يوجد عند أمثاله من الناس . 

كما يجب على الولي أن يعالج من تحت يده ويشرتي له ما يلزم من األدوية، 

ويدف��ع أج��رة الطبيب ، إذا لم يتيس��ر له عالج بالمج��ان ؛ ألن ذلك من ضرورات 

الحياة .

كما يجب على الولي أن يش��رتي للصغير ما يحت��اج لتعليمه من كتب وأقالم 

وغير ذلك من األش��ياء الالزم��ة للتعليم، ويدفع له أجرة نقل��ه إذا كان منزله بعيدًا 

عن المدرسة ، وال يقصر الولي يف شيء يعود على المحجور عليه بالنفع  ويعتني 

بم��ن واله اهلل العناية التامة ويظهره بالمظهر الالئق بأمثاله ألن ذلك من اإلصالح 

الذي أمر اهلل به.

2 - قيمة املتلفات واأرو�ص اجلنايات :

إذا أتل��ف المحج��ور علي��ه مااًل لغي��ره لزمه ضمان��ه ؛ ألن ضم��ان المتلفات 

يس��توي في��ه األهل وغيره ، في��ؤدي الولي قيمة م��ا أتلفه من م��ال المحجور عليه  

 لكن يش��رتط يف إتالف الصغير والمجنون أال يكون بتس��ليط م��ن المالك له عليه

=ابن عباس نحوه ، وعلي بن أبي طلحة ، قال عنه الحافظ )التقريب : 4754 ( : أرسل عن ابن 
عباس ولم  يره .... صدوق قد يخطئ. ولكنه قال يف كتابه )العجاب يف بيان األس��باب( : وعلي 

صدوق، ولم يلق ابن عباس لكنه إنما حمل عن ثقات أصحابه. )التفسير الصحيح : ص�48(. 
 وقد حكم الهيثمي )مجمع الزوائد : 116/7( على هذا اإلسناد بالحسن يف غير هذا الحديث . 
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فإن كان اإلتالف بس��بب تس��ليط المالك للصغير أو المجنون على ماله فال شيء  

له وذلك كأن يودع ماله للصغير أو يعيره له ، أو يبيعه عليه  فحينئذ ال ضمان على 

الصغير ألن اإلتالف حصل بسبب من المالك . 

وإذا جن��ى المحجور عليه على إنس��ان لزمه أرش جنايت��ه ويدفعها الولي من 

مال��ه نيابة عن��ه إذا كان األرش مما ال تحمله العاقلة بأن يك��ون أقل من ثلث الدية  

ف��إن كان األرش ثل��ث الدية فصاع��دًا ، أو دية نفس كاملة فتحمل��ه العاقلة إن كان 
خطأ، وعمد الصبي والمجنون من قبيل الخطأ لعدم صحة القصد لديهما .]1[

3 - الزكاة :  

تجب الزكاة يف مال السفيه وبدنه من غير خالف بين    العلماء ]2[ ، وتدفع إليه 

ليفرقها بنفس��ه على المس��تحقين لها ؛ ألهنا عباده والنية ش��رط لصحتها ، والسفيه 

يعقله��ا ألنه مكل��ف ، وال يوزعها إال بحضرة الولي أو م��ن ينيبه؛ ألنه ال يؤمن أن 

يصرفها إلى غير أهلها أو يتلفها ويدعي أنه دفعها إلى أهلها كاذبًا . 

وأما الصبي والمجن��ون فقال جمهور العلماء : ]3[  بوجوب الزكاة يف مالهما. 

وب��ه قال : مالك والش��افعي وأحمد ، وحجتهم عموم اآلي��ات واألحاديث الدالة 

على وجوب الزكاة يف المال من غير تفريق بين صغير وكبير، وعاقل ومجنون.

 ومما يدل على وجوب الزكاة يف مال الصبي ما يأيت : 

]1[ الروض المربع ) 3 / 300 ( . 
]2[ مغني المحتاج ) 2 / 172 ( وتبيين الحقائق للزيلعي ) 5 / 197 ( . 

]3[ المغني البن قدامة ) 2 / 493 ( ، والمجموع للنووي ) 5 / 296 ( مطبعة اإلمام. 



161

الباب الثالث - الف�شل الثاين

:- � 1 - ما رواه الطرباين يف األوسط عن أنس بن مالك قال : قال رسول اهلل -

) اتجروا يف مال اليتامى ال تأكلها الزكاة (.

قال الهيثمي ]1[ يف مجمع الزوائد: أخربين سيدي وشيخي أن إسناده صحيح.

ويعني بشيخه الحافظ زين الدين العراقي . )2( 

2 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : خطب رسول اهلل � فقال: 

) أال من ولي يتيمًا له مال فليتجر له فيه وال يتركه فتأكله الصدقة ( قال الحافظ يف 

التلخيص ]3[: رواه الرتمذي والدارقطني والبيهقي ويف إس��ناده المثنى بن الصباح 

وهو ضعيف .  أ . ه�  )4(. 

]1[ مجمع الزوائد ) 3 / 67 ( ط دار الكتاب العربي . 
)2( ضعيف : الطرباين يف األوسط ) 4164 ( : حدثنا علي ، قال : حدثنا الفرات بن محمد القيرواين قال: 
حدثنا شجرة بن عيسى المعافري، عن عبد الملك بن أبي كريمة، عن عمارة بن غزية، عن يحيى بن 
سعيد، عن أنس - رضي اهلل عنه - مرفوعًا - . قال الطرباين : ال يروى عن أنس إال هبذا اإلسناد . أ 
ه� . وهذا اإلسناد ضعيف . قال الحافظ )اللسان : 6527 ( عن الفرات بن محمد : قال ابن حارث: 
كان ضعيفًا متهمًا بالكذب أو معروفًا به . وهبذا يتبين ما يف كالم ش��يخ الهيثمي ومن وافقه من 
 البعد عن الصواب . وقد رمز لصحته السيوطي )الجامع الصغير : 96 ( وقال المناوي )الفيض : 
1/ 108 ( : أشار يف األصل بقوله: وصحح ، وأما هنا فرمز لحسنه ] كذا قال المناوي [ وهو فيه 
متابع للحافظ ابن حجر فإنه انتصر لمن اقتصر على تحسينه فقط . وقال يف )التيسير : 22/1( : 

وسنده كما قال الحافظ العراقي صحيح . 
]3[ التلخيص الحبير ) 2 / 157 ( . 

)4( ضعي��ف : رواه عم��رو بن ش��عيب ، عن أبي��ه ، عن جده - مرفوعًا - ، وهذه السلس��لة الصواب 
االحتجاج هبا وهو مذهب كثير من أهل العلم : كأحمد والشافعي ومالك وابن عيينة ، ويحيى= 
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=ب��ن معين ، وعل��ي بن عبد اهلل ، والحميدي  واختيار ش��يخنا / عبدالعزيز بن باز-رحمه اهلل-. 
ونس��به الرتم��ذي ألكثر أهل الحدي��ث . وقال البخاري )س��ير أعالم النب��الء : 167/5( : عامة 
أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، ما تركه أحد من المسلمين .أه�.  
وق��ال ابن تيمية )الفت��اوى : 8/18(: وأما أئمة اإلس��الم وجمهور العلم��اء فيحتجون بحديث 
عمرو بن ش��عيب عن أبيه عن جده إذا صح النقل إليه. أه�. وجعل ابن راهويه عمرو بن شعيب، 

عن أبيه، عن جده، كأيوب، عن نافع ، عن ابن عمر. ويف هذا نظر - واهلل أعلم -.
رواه ع��ن )عم��رو بن ش��عيب( : المثنى بن الصباح ، اب��ن لهيعة ، عبداهلل بن علي ، أبو إس��حاق 

الشيباين  محمد بن عبيد اهلل، يزيد بن عياض .
طريق المثنى بن الصباح : رواه الرتمذي ) 641( ، وأبو عبيد ) 1299 ( ، وابن زنجويه )1806( 
يف كتابيهم��ا األموال  ، والدار قطني )109/2 - 110 ( ، والبيهقي يف الكربى )107/4 ( وابن 
الج��وزي يف التحقي��ق )1104( من طريق المثنى بن الصباح ، عن عمرو بن ش��عيب ، عن أبيه ، 
ع��ن ج��ده ، وبعضهم قال : ع��ن أبيه ، عن جده عبد اهلل بن عمرو ب��ن العاص - مرفوعًا - وهذا 
إس��ناد ضعي��ف آفتة  المثنى بن الصباح وب��ه أعله الرتمذي والبيهقي والن��ووي )المجموع : 5/ 
329 (، واب��ن حج��ر )التلخي��ص  : 157/2( . وق��ال مهنا )نصب الراية : 2/ 331 ( : س��ألت 

أحمد بن حنبل عن هذا الحديث ، فقال : ليس بصحيح . 
طري��ق اب��ن لهيع��ة : رواه ابن زنجويه ) 1807 ( : حدثنا حميد: ثنا أبو األس��ود ، عن ابن لهيعة ، 
عن عمرو بن ش��عيب به . وهو يف المدونة ) 1/ 250 ( أش��هب، عن ابن لهيعة به. وهذا إس��ناد 

ضعيف لضعف ابن لهيعة. 
طري��ق عب��د اهلل بن علي : رواه ابن عدي يف الكام��ل ) 146/7 ( من طريق عبداهلل بن علي ، عن 
عمرو بن ش��عيب به. وعبداهلل بن علي هو األفريقي ضعيف ، وبه أعله الحافظ )التلخيص : 2/ 

                                .)158
طريق أبي إسحاق الشيباين : رواه الدار قطني ) 2/ 110 ( ومن طريقه ابن الجوزي يف التحقيق 
)1105( من طريق عبيد بن إس��حاق العطار : ثنا مندل ، عن أبي إس��حاق الشيباين ، عن عمرو= 
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وقال الدارقطني : الصحيح أنه من كالم  عمر . )1(

=بن ش��عيب به . وهذا إس��ناد ضعيف لضعف عبيد بن إس��حاق ، ومندل . وهبما أعله صاحب 
التنقي��ح )1105( والزيلع��ي )نص��ب الراي��ة : 2/ 331 ( ، ووافقه أبو الطي��ب )التعليق المغني 
بذيل س��نن ال��دار قطني : 2/ 110( وأعله البيهقي )الس��نن الك��ربى : 4/ 107 ( ، وابن حجر 

)التلخيص : 2/ 158 ( بمندل .
طري��ق محمد بن عبي��د اهلل: )العرزمي( رواه ال��دار قطني 110/2 ومن طريق��ه ابن الجوزي يف 
التحقي��ق )1106( م��ن طريق رواد بن الجراح: ثنا محمد بن عبيد اهلل، عن عمرو بن ش��عيب به 
)يف مال اليتيم زكاة(. وسنده ضعيف. قال يف )التعليق المغني( : رواد وشيخه محمد بن عبيد اهلل 
العرزم��ي، كالهما ضعيفان. ويف )نصب الراية : 331/2( ق��ال الدار قطني: العرزمي ضعيف، 
وقال صاحب »التنقيح : 185/2«: هذه الطرق الثالثة ]المثنى بن الصباح ، أبو إسحاق الشيباين، 

العرزمي[ ضعيفة. وقال الدارقطني : الصحيح أنه من كالم عمرو .
طري��ق يزيد بن عي��اض: يف المدونة )250/1( اب��ن وهب، عن يزيد بن عي��اض، عن عمرو بن 
شعيب أن رسول اهلل - صلى اهلل عليه وسلم- قال: -وذكره- وهذا مع إعضاله، يزيد بن عياض 

كذبه مالك وغيره. 
ولهذا الحديث شاهد مرسل.

رواه الش��افعي يف األم )29/2( ومن طريقة البيهق��ي يف الكربى )107/4( والمعرفة )8008( 
ورواه عب��د ال��رزاق )6981( وم��ن طريق��ة ابن ح��زم يف المحل��ي )208/5( ورواه أبو عبيد يف 
كتاب األموال )1300(عن ابن جريج، قال: قال يوس��ف بن ماهك: قال النبي - صلى اهلل عليه 
وس��لم- وذكره. وابن جريج. قال يف ش��أنه اإلمام أحمد: إذا قال ابن جريج: »قال« فاحذره وإذا 
قال: »س��معت« أو »س��ألت« جاء بش��يء ليس يف النفس منه ش��يء. وقد صحح إس��ناده النووي 

)المجموع : 329/5( وبين إرساله كما بينه الشافعي والبيهقي وغيرهما.
)1( عن عمر بن الخطاب - رضي اهلل عنه - قال : » ابتغوا يف أموال اليتامى ، ال تأكلها الصدقة » . 
رواه عن عمر بن الخطاب - رضي اهلل عنه -: ) سعيد بن المسيب ، عمرو بن شعيب ، مكحول، 
عمرو بن دينار  الزهري، أبو عون، مجاهد، طاووس - ولم يسمعه  واحد منهم من عمر -=
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=عبدالرحمن بن السائب، عبيد بن عمير ( .
طريق س��عيد بن المس��يب : أخرج��ه أبو عبيد يف األموال )1301 ( ، وال��دار قطني ) 110/2 ( ، 
والبيهقي يف الكربى ) 107/4 ( من طريق حس��ين المعلم ، عن عمرو بن ش��عيب ، عن سعيد بن 
المس��يب ب��ه . وأدخل ال��دار قطني يف العلل ) 2/ 156  ( وابن عبدالرب يف االس��تذكار ) 9/ 82( 
مكح��ول بين حس��ين المعلم وعم��رو بن ش��عيب . ورواه مالك يف الموط��أ ) 1/ 251 ( بالغًا. 
ق��ال البيهق��ي ) 8009 ، 8010 ( المعرف��ة : روي هذا عن عمرو بن ش��عيب ، عن أبيه ، عن جده 
- مرفوعًا - . والمحفوظ عن عمرو بن ش��عيب ، عن س��عيد بن المس��يب : أن عمر بن الخطاب 
قال:- وذكره .  وقال يف الس��نن الكربى ) 107/4 ( : هذا إس��ناد صحيح وله شواهد عن عمر - 
رضي اهلل عنه - وتعقبه ابن الرتكماين ) الجوهر النقي بذيل السنن الكربى (: بأن سعيدا لم يسمع 
من عمر ، وباالختالف فيه - وذكر وجه االختالف-. قال مقيده - عفا اهلل عنه -: س��ماع س��عيد 

ابن المسيب من عمر فيه خالف.
طريق عمرو بن شعيب : قال الدار قطني )العلل : 2/ 157 ( : ابن عيينة ، عن عمرو بن شعيب، 
عن عمر. وقال الرتمذي  ) 631 ( :  روى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن ش��عيب ؛ أن عمر 
ابن الخطاب - فذكر هذا الحديث ، ونقل ابن حجر )التلخيص : 2/ 158 ( عن الدار قطني أن 

هذا أصح من ذكر ابن المسيب . 
طريق مكحول : رواه ابن أبي شيبة )4113 ( : حدثنا ابن علية ، عن أيوب ، عن عمرو بن دينار، 
ع��ن مكح��ول ، قال : قال عمر ... ( . وقال الدار قطني )العلل : 2/ 157 ( : حماد بن زيد رواه 
عن عمرو بن دينار عن مكحول ، عن عمر ، لم يذكر فيه عمرو بن شعيب وال ابن المسيب .                                                  
طريق عمرو بن دينار : رواه الشافعي يف األم ) 2/ 29 ( ومن طريقه البيهقي يف المعرفة ) 8014( : 

أخربنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار؛ أن عمر بن الخطاب - رضي اهلل عنه - قال : ... (.
 طريق الزهري :  ابن أبي شيبة ) 3/ 41 ( : حدثنا ابن إدريس ،   عن محمد بن إسحاق ، عن الزهري ، قال
عمر : ... ( . ويف المدونة ) 1/ 250 ( ابن وهب ، عن ابن لهيعة ، عن عقيل ، عن ابن ش��هاب؛ 
أن عمر ..( ومحمد بن إس��حاق مدلس ولم يصرح بالس��ماع ، وابن لهيعة ضعيف إال أن حاله= 
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=تتقوى برواية ابن وهب عنه .
طري��ق أب��ي ع��ون : عبدال��رزاق ) 6990 ( ، عن الث��وري ، عن ثور ، عن أبي ع��ون ؛ أن عمر بن 

الخطاب  قال : ... ( . 
طري��ق مجاه��د : عبدال��رزاق ) 6989 ( ، واب��ن زنجوي��ه ) 1809 ( إس��رائيل ب��ن يون��س ، عن 
عبدالعزي��ز ب��ن رفي��ع ، عن مجاهد ، قال : قال عم��ر بن الخطاب - رضي اهلل عن��ه - : » اتجروا 

بأموال اليتامى ، وأعطوا صدقتها»  .
طريق طاووس : عبدالرزاق ) 6994 ( ، عن معمر ، عن ابن طاووس ، عن أبيه ؛ أن عمر ، قال: 

» ابتغوا لليتامى يف أموالهم»  . 
طري��ق عبدالرحم��ن بن الس��ائب : البيهقي يف المعرف��ة ) 8015،8016 ( : أخربن��اه عبد اهلل بن 
الحس��ن ب��ن منصور الحافظ - رحمه اهلل - قال : أخربنا عيس��ى بن علي ، ق��ال : أخربنا عبد اهلل 
اب��ن محم��د البغوي ، قال : حدثنا داود بن عمرو ، قال : حدثنا محمد بن مس��لم ، عن عمرو بن 
دينار، عن عبد الرحمن بن السائب ؛ أن عمر بن الخطاب قال : ... ( . وعبد الرحمن بن السائب 

مقبول، ذكره ابن حبان يف ثقاته ، قال الذهبي : عنه عمرو بن دينار فقط .
طريق عبيد بن عمير : الدار قطني ) 111/2 ( من طريق أبي الربيع السمان ، عن عمرو بن دينار، 
عن عبيد بن عمير ؛ أن عمر بن الخطاب - رضي اهلل عنه - قال : ... ( . وأبو الربيع هو أش��عث 

ابن سعيد ضعيف وبه أعله أبو الطيب يف )التعليق المغني( .
وروى عبدال��رزاق ) 6987 ( ، الش��افعي يف األم ) 2/ 28 ( ، وم��ن طريق��ه البيهق��ي يف المعرفة 
)8011( عن معمر ، عن أيوب ، عن ابن س��يرين ؛ أن عمر بن الخطاب - رضي اهلل عنه - كان 
يزك��ي م��ال يتيم ، فقال لعثمان بن أبي العاص : إن عندي مااًل ليتيم قد أس��رعت فيه الزكاة، فهل 
عندكم تجار أدفعه إليهم ؟ قال فدفع إليه ... - وذكر القصة -. ومحمد بن سيرين لم يسمع من 
عم��ر، و ق��د حدث عن عثمان بن أبي العاص. وروى عبدال��رزاق ) 6988 (، عن الثوري ، عن 
عبدالكري��م ب��ن أبي أمية ، وخالد الحذاء ، عن حمي��د بن هالل أن عمر بن الخطاب - رضي اهلل 
عن��ه - قال لعثمان بن أبي العاص - وذكر مث��ل األول - منقطع . وقد رواه البيهقي يف الكربى= 
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3 - وروى الشافعي بإسناده عن يوسف بن ماهك قال : قال رسول اهلل �   

) ابتغوا بأموال اليتامى ال تذهبها الزكاة ( وهو حديث مرسل ألن يوسف بن ماهك 

=)4/ 107 ( ، وأبو عبيد يف األموال ) 1303 ( ، من طريق يزيد بن هارون : ثنا شعبة  عن حميد 
ابن هالل ، قال : سمعت أبا محجن أو ابن محجن - وكان خادمًا لعثمان بن أبي العاص - قال: 
ق��دم عثمان ب��ن أبي العاص على عمر ب��ن الخطاب - رضي اهلل عنه - وذك��ر القصة - هكذا يف 
السنن . أما أبو عبيد ففيه عن ) محجن ، أو ابن محجن ، أو أبي محجن ( - الشك من شعبة -. 
ومحجن بيض له ابن أبي حاتم وذكر أن زيادًا أبا هشام مولى عثمان بن عفان روى عنه )الجرح 
والتعدي��ل : 1718 (. وق��ال الذهب��ي )المي��زان : 443/3 ( : قال البخاري : ل��م يصح حديثه. 
ق��ال الحافظ )اللس��ان : 5/ 24 ( : ذك��ره ابن حبان يف الثقات ، وق��ال : روى عنه أهل المدينة . 
)الثقات : 5/ 448(. قال البيهقي: ورواه معاوية بن قرة، عن الحكم ابن أبي العاص ، عن عمر، 
وكالهما محفوظ . وما أشار إليه  البيهقي ، رواه أحمد )االستذكار : 12521 (  ومن طريقه ابن 
ح��زم )المحل��ى : 5 / 208  ( ورواه أب��و عبيد ) 1304 ( ، وابن زنجوي��ه ) 1808( يف كتابيهما 
األم��وال، والبخ��اري يف التاري��خ الكبير ) 2651 ( وفي��ه : ]الحكم بن أبي الع��اص الثقفي أخو 
عثمان[   من طريق القاس��م بن فضل الحراين ، عن معاوية بن قرة ، عن الحكم بن أبي العاص . 
بنح��و حديث حميد بن هالل، وبعضهم يتمه وبعضهم يختصره. وفيه انقطاع بين معاوية بن قرة 
والحكم بن أبي العاص ، وعند أبي عبيد : ) معاوية بن قرة - قال أبوعبيد: أحسبه عن أبيه -  عن 

ابن أبي العاص ، عن عمر بن الخطاب ( .
الخالص��ة :أن المرف��وع يف ذلك ال يصح، وإنما الصحيح أنه من قول عمر بن الخطاب - رضي 
اهلل عنه - وتلك الطرق عنه يتقوى بعضها ببعض . قال الشوكاين )الدراري المضية :1/ 176(، 
وصديق حس��ن خان )الروض��ة الندية :460/1( : لم يصح يف ذلك ش��يء مرفوعًا إلى النبي - 
صل��ى اهلل عليه وس��لم . وق��ال الدارقطني )العل��ل : 2/ 157( : حديث عم��ر أصح. ويف فيض 
القدي��ر للمن��اوي )1/ 108( : ع��ن الحافظ أن الصحيح خ��رب البيهقي، عن ابن المس��يب، عن 

عمر- موقوفًا.
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تابعي لم يلق رسول اهلل - � - ولكن سنده صحيح كما قال النووي . )1( ]2[

4 - وق��د روى أب��و عبيد يف كت��اب األم��وال]3[، والبيهقي يف الس��نن)4( القول 
بثب��وت الزكاة يف مال الصبي عن عمر)5(وعلي)6( وعائش��ة )7(وجابر بن عبد اهلل )8(

رضى اهلل عنهم ، ولم يعرف لهم مخالف كما قال النووي يف المجموع ]9[ إال ابن 

)1( تقدم تخريجه ص 161.
]2[ المجموع للنووي ) 5 / 297 ( 0 

]3[ األموال ألبي عبيد ) ص 612 ( تحقيق الهراس .
)4( السنن للبيهقى ) 4 / 107 / 108 ( . وكذا ابن أبي شيبة )المصنف : الكتاب الثامن باب 42 ( 

وعبد الرزاق ) 66/4( وراجع كتاب األموال البن زنجويه ) 990/3 ( .
)5(  الشافعي يف األم ) 2/ 28 ( ، عبد الرزاق ) 6991 ( ، أبو عبيد يف كتاب األموال ) 1302 ( .

)6( الش��افعي يف األم ) 30/2 ( ، اب��ن أب��ي ش��يبة ) 40/3 ( ، أب��و عبي��د ) 1305- 1306 ( ، اب��ن 
زنجويه )1810 ( ، الدار قطني )  110،111،112/2 ( ، البيهقي يف الكربى ) 108-107/4(

ومعرفة السنن )8017-8018-8019 ( ، ابن حزم يف المحلى ) 208/5 ( .  
)7(  الش��افعي يف األم ) 28/2-29-30 (، مالك يف الموطأ ) 251/1 (، ابن أبي ش��يبة ) 4013، 41(، 
عبدال��رزاق ) 6983،6984،6985 ( ، أب��و عبي��د ) 1307 (، اب��ن زنجوي��ه ) 1811،1812( 
 البيهق��ي يف الك��ربى ) 4 / 108 ( ، ومعرف��ة الس��نن ) 8023 ، 8024 ( ، اب��ن ح��زم يف المحل��ى 

. ) 208-207 /5 (
)8(  اب��ن أب��ي ش��يبة ) 4013 ( ، عبدالرزاق ) 6981 ( ، أبو عبي��د ) 1310 ، 1311 ( ، ابن حزم يف 
المحل��ى ) 208/5 ( ويف )التنقي��ح الب��ن عب��د اله��ادي : 178/2( : وقال الم��روزي : قال أبو 

عبداهلل : عن خمسة من أصحاب النبي - صلى اهلل عليه وسلم - أنه يزكون مال اليتيم.
]9[ المجموع ) 5/ 297 ( . 
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عباس يف رواية ضعيفة فيها ابن لهيعة )1( وابن مس��عود والرواية عنه منقطعة ؛ ألنه 

رواه عن��ه مجاه��د وهو لم يدرك ابن مس��عود ، كما رواه ع��ن مجاهد ليث بن  أبي 

سليم. قال البيهقي: ضعف أهل العلم ليث بن أبي سليم)2(.

وق��ال أب��و حنيفة : ]3[ ال تجب الزكاة يف مال الصب��ي والمجنون إال يف الزروع 

)1(  أخرجه ابن زنجويه ) 1822 ( ، الدار قطني ) 2/ 122 ( ، من طريق ابن لهيعة ، عن أبي األسود، 
عن عكرمة ، عن ابن عباس - رضي اهلل عنهما - أنه قال : » ال تجب يف مال اليتيم زكاة حتى تجب 
عليه الصالة«. وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة . وبه أعله الدار قطني ، فقال بعده : ابن لهيعة 
ال يحت��ج ب��ه . وقال البيهقي )الس��نن الكربى : 108/4 ( : ينفرد بإس��ناده اب��ن لهيعة وابن لهيعة ال 

يحتج به . وأعله به أيضًا ابن حزم )المحلى : 208/5 ( ، وابن حجر )التلخيص : 2/ 159( .
)2(  أخرج��ه أب��و عبي��د )1315( واب��ن زنجوي��ه )1821( وابن أبي ش��يبة )4113( وعب��د الرزاق 
)6997( والطرباين )9591( والبيهقي يف الكربى )108/4( ومعرفة الس��نن )8027( ومحمد 
ابن الحس��ن الش��يباين )نصب الراية : 334/2( من طريق ليث، عن مجاهد، عن ابن مس��عود- 
رضي اهلل عنه- قال: )أحص ما يف مال اليتيم من الزكاة، فإذ بلغ وآنس��ت منه رش��دًا فأخربه، فإن 
شاء زكى  وإن شاء ترك( . إسناده ضعيف، ويف متنه شيء من الغرابة. أما ضعف إسناده فلضعف 
ليث وهو ا بن أبي س��ليم، واالنقطاع بين مجاهد وابن مس��عود. وأما غرابة متنه: فلكون إخراج 
الزكاة راجعة إلى مشيئة اليتيم إذا بلغ . وقد ضعف هذا األثر أبو عبيد يف كتابه  األموال وتبعه ابن 
زنجوي��ه. قال أب��و عبيد: هذا ليس يثبت عنه عندنا وذلك أن مجاهد لم يس��مع منه، وهو مع هذا 
يفت��ي بخالفه. وأعله اإلمام الش��افعي )األم :29/2(: بأنه منقطع، وأن الذي رواه ليس بحافظ. 
وأقره البيهقي يف الكربى )108/4(. وقال الهيثمي )مجمع الزوائد : 67/3(: مجاهد لم يسمع 
من ابن مسعود، ورواه الطرباين يف معجمه الكبير )9591( عبد الرزاق، عن الثوري، عن مجاهد 

به. هكذا وهو يف مصنف عبد الرزاق )6997( الثوري، عن ليث، عن مجاهد به. 
]3[ بدائع الصنائع ) 2/ 4 (.



169

الباب الثالث - الف�شل الثاين

والثم��ار فق��ط ؛ ألن الزكاة عبادة محض��ة كالصالة ، فال تجب عل��ى الصبي لعدم 

إمكان األداء؛ ألنه ال يصح منه لعدم النية التي هي ش��رط لصحتها وال يصلح أداء 

الول��ي عنه؛ ألن واليته عليه جربية ال اختيار له فيها ، والطاعة ال يصلح أداؤها إال 
عن اختيار، والصبي ليس كذلك . ]1[

واس��تدل عل��ى عدم وجوب ال��زكاة على الصب��ي والمجن��ون بقوله -�- : 

)) رف��ع القلم ع��ن ثالثة: عن الصبي حت��ى يبلغ، وعن النائم حتى يس��تيقظ، وعن 

المجن��ون حت��ى يفي��ق (( رواه أحمد وأبو داود والنس��ائي وابن ماج��ة وابن حبان 
والحاكم من حديث عائشة .)2( 

وجه االس��تدالل م��ن الحديث : أن رف��ع القلم معناه س��قوط التكليف وعدم 

الحس��اب له��ؤالء، فدل عل��ى أن الصبي والمجن��ون ال يلزمهم��ا زكاه ألهنما غير 

مكلفين .

وما قاله الجمهور أصح ، لما س��قناه من األحاديث الدالة على وجوب الزكاة 

يف م��ال الصبي ، ولعموم اآلي��ات واألحاديث الدالة على وجوب الزكاة ، والزكاة 

وإن كانت عبادة يراد هبا الثواب للمزكي ، إال أنه يراد هبا س��د خلة الفقراء من مال 

األغنياء شكرًا هلل تعالى وتطهيرًا  للمال ، فهي حق المال ، فتلزمه كبقية الحقوق ، 

كنفقة الزوجة واألقارب . 

]1[ كشف األسرار على أصول فخر اإلسالم ) 4 / 1361 ( . 
)2( تقدم تخريجه ص 62.
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وقي��اس أبي حنيفة الزكاة على الصالة قياس م��ع الفارق ؛ ألن الزكاة تخالف 

الصالة يف كثير من األحكام . 

ق��ال أب��و عبي��د : ] 1[ وال��ذي عن��دي يف ذل��ك أن ش��رائع اإلس��الم ال يق��اس 

وس��ننها   فرضه��ا  عل��ى  واح��دة  كل  تمض��ى  أمه��ات  ألهن��ا  ؛  ببع��ض  بعضه��ا 

وق��د وجدناه��ا مختلف��ة يف أش��ياء كثي��رة ، منه��ا أن ال��زكاة تخ��رج قب��ل حله��ا 

ال  الص��الة  وأن   ، الع��راق  أه��ل  ق��ول  يف  صاحبه��ا  ع��ن  فتج��زئ   ، ووجوهب��ا 

 تج��زئ إال بع��د دخ��ول الوق��ت ، وم��ن ذل��ك أن ال��زكاة تج��ب يف أرض الصغير 

إذا كانت أرض عش��ر يف قول الناس جميعًا وهو ال تجب عليه الصالة ، ومنها أن 

المكات��ب تجب عليه الصالة وال تجب عليه الزكاة ..... وكذلك تخالف الصالة 

الصي��ام يف كثير م��ن األحكام ألن الحائ��ض تقضي الص��وم وال تقضي الصالة 

وأن اآلكل يف هنار رمضان ناس��يًا ال قضاء عليه ..... وأن الناس��ي للصالة عليه 

القضاء إذا ذكرها ، وكذلك المريض يس��عه اإلفطار إلى أن يصح وهو ال يجزيه 

تأخي��ر الص��الة فيصليها يف وقتها عل��ى ما بلغته طاقته من الجل��وس أو اإليماء، 

ومم��ا يباعد حكم الصالة م��ن الزكاة أن الصالة إنما هي حق يجب هلل عز وجل 

على العباد فيما بينهم وبينه وأن الزكاة شيء جعله اهلل حقًا من حقوق الفقراء يف 

مال األغنياء (  ا. ه� بتصرف

وأم��ا اس��تدالل أبي حنيفة بقوله - � - :  ) رف��ع القلم عن ثالثة ( فالحديث 

]1[ األموال ألبي عبيد ص ) 617 ( وما بعدها تحقيق الهراس . 
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ال ي��دل عل��ى ع��دم وجوب ال��زكاة يف مال الصب��ي ؛ ألن الم��راد من ذل��ك رفع اإلثم 

والحس��اب عنه��م ، ونحن نق��ول: ال إثم عليه��م وال تجب الزكاة علي��ه ، بل تجب يف 

ماله، ويطالب بإخراجها وليه وتقوم نيته مقامه ، كما يجب يف ماله قيمة ما أتلفه مع أنه 

ال يج��ب عليه عقوب��ة وال قصاص ]1[ وأما زكاة الفطر فتج��ب على الصبي والمجنون 

ويؤديه��ا الول��ي عنهما من مالهما  وهبذا قال جمهور العلماء  ]2[  ومنهم األئمة األربعة 

وأبو يوس��ف ، وقال محمد بن الحسن : ال تلزم الصبي لرجحان معنى العبادة والقربة 

فيه��ا ، ث��م إهنا ش��رعت لتطهي��ر الصائم م��ن اللغو والرف��ث ، والصبي لي��س محتاجًا 

 إل��ى التطهي��ر لعدم اإلثم يف حقه ، وم��ا قاله الجمهور أرجح حيث ثبت أن رس��ول اهلل 

- � - : ) فرض زكاة الفطر من رمضان صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد 

والحر والذكر واألنثى والصغير والكبير ( )3( وكوهنا شرعت للتطهير من اللغو والرفث 

ال يمن��ع م��ن ثبوهتا على الصبي ؛ ألن ذلك خرج مخرج الغالب، وليس التطهير وحده 

ه��و الحكمة يف مش��روعيتها ؛ ألهنا  ش��رعت أيض��ًا  ألن تكون طعمة للمس��اكين ]4[ ، 
وإِغناًء لهم يف ذلك اليوم فهي تطهير من جانب ، وإِغناء للفقير من جانب آخر . ]5[ 

]1[ المجموع للنووي ) 5 / 298 ( 0 
]2[ أصول السرخسي ) 2 / 337 / 338 والمغني والشرح الكبير ) 2 / 646 ( 0 

)3( البخ��اري )1432 ( ، ومس��لم )984 ( ، وأحم��د يف المس��ند ) 137/2 ( ، وأب��و داود  )1611(،  
والرتمذي ) 676 (، والنسائي )2504 (، وابن ماجة ) 1826 ( عن ابن عمر - رضي اهلل عنهما -.

]4[ منتقى األخبار مع نيل األوطار ) 4 / 206 ( 0 
]5[ فقه الزكاة للقرضاوي ) 2 / 926 ( .
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 الف�شل الثالث 
يف حقوق االأولياء واالأو�سياء مقابل عملهم 

إذا كان الول��ي أب��ًا  :  فله أن يأخذ من مال ولده م��ا يحتاجه ، وال يلزمه قضاؤه إذا 

أيسر ؛ ألن نفقة الوالد تلزم الولد بدون عمل ، فإذا كانت أجرة المثل ال تفي باحتياجاته 
أتم ما نقصه من مال ولده ؛ ألنه إذا وجب بدون عمل فمع العمل أولى . ]1[ 

ومث��ل األب يف ذلك الجد عندما يكون وليًا عل��ى رأي من يجعل له الوالية، 

واألم إذا كانت وصية . ]2[ 

وأم��ا إذا كان الول��ي حاكم��ًا :  فلي��س ل��ه أن يأخذ م��ن مال المحج��ور عليه 

ش��يئًا، ألنه ال تختص واليته بالمحجور عليه ، كما أن الحاكم يفرض له من مال 

المسلمين شيء يستغني به عن مال المحجور عليه، وقيامه بالنظر على المحجور 

عليهم مما تقتضيه واليته، وقيل إنه كالوصي على ما سيأيت بيانه.]3[ 

وأم��ا وص��ي الميت  : فإن لم يقب��ل الوصاية إال بعد أن ف��رض له الموصي أو 

الحاك��م أج��رًا فله م��ا فرض له إذا كان ذلك يس��اوي أجرة المثل فأق��ل ، ومثله يف 

ذل��ك القّي��م من قبل القاضي إذا فرض له القاضي أجرًا ، ولم يفرض له ش��يء من 

بيت مال المسلمين . ]4[ 

]1[ المغني ) 4 / 295 ( . 
]2[ مغني المحتاج ) 2 / 176 ( . 

]3[ اإلنصاف  ) 5 / 241 ( . 
]4[ حاشية ابن عابدين ) 5 / 698 ( ، وكشاف القناع ) 3 / 455 ( . 
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وأم��ا إذا قب��ل الوصاية من غي��ر أن يفرض له ش��يء من الموص��ي أو الحاكم 

فمحل خالف .  

خالف العلماء يف َمْن قبِل الوصاية ِمْن غير أن يفرض له شيء :

اختلف العلماء ) رحمهم اهلل ( فيَمْن قبل الوصاية ِمْن غير أن يفرض له ش��يء 

من الموصي أو الحاكم هل له حق مقابل عمله أو ليس له حق على أقوال سبعة:

الق��ول األول :   أن��ه يجوز للول��ي إذا كان محتاجًا أن يأخ��ذ أقل األمرين من 

أجرته أو قدر كفايته، وال يلزمه أن يرد ما أخذه إذا أيس��ر، وهبذا قال أكثر الفقهاء، 

وه��و الصحيح يف مذهب الش��افعي وأحمد ، وهبذا قال الحس��ن وعطاء وإبراهيم 

النخعي واختاره ابن العربي . ]1[ 

واستدل أرباب هذا القول بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة :

فاأما الكتاب :
فقوله تعالى : نث ىئ  ىئ              ی  یی  ی  جئ      حئ  مئ  ىئ مث]2[

وجه االستدالل : أن اهلل أباح للولي الفقير األكل على اإلطالق من غير تقييد برد عند 

الغنى ، فدل ذلك على أن للولي األكل مع الحاجة من غير أن يرد شيئًا بعد الغنى . 

واأما ال�شنة : 

 -  فق��د روى عمرو بن ش��عيب ، عن أبيه ، عن ج��ده ؛ أن رجاًل أتى النبي - �

]1[ مغني المحتاج )2 / 176(، واإلنصاف )5 / 339( ، وأحكام القرآن البن العربي ) 1 / 326( . 
]2[ سورة النساء اآلية رقم ) 6 ( .
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فق��ال : إين فقي��ر ليس لي ش��يء ، ول��ي يتيم ، فقال �: ) كل م��ن مال يتيمك غير 
مسرف ، وال مبادر ، ]1[ وال متأثل (. رواه الخمسة إال الرتمذي .)2(

واأما االآثار : 

فقد قالت عائشة - رضي اهلل عنها - يف قوله تعالى: نث ىئ  ىئ              ی  یی

ی  جئ      حئ  مئ  ىئ مث]3 [ : إهن��ا نزل��ت يف ول��ي اليتي��م إذا كان فقي��رًا أنه 

يأكل منه مكان قيامه بالمعروف ، ويف لفظ ) ُأنزلت يف والي اليتيم الذي يقوم عليه 

ويصلح ماله وإن كان فقيرًا  أكل منه بالمعروف ( .)4( أخرجه البخاري ومسلم. 

  وق��د روي ع��ن اب��ن عب��اس – رض��ي اهلل عنهم��ا- أن��ه أت��اه أعراب��ي فقال: 

) إن يف حج��ري أيتام��ًا وله��م إب��ل ، ول��ي إب��ل ، وأن��ا أمن��ح م��ن إبل��ي فق��راء ، 

]1[ معنى وال مبادر : أي غير مبادر كرب اليتيم باإلنفاق والتبذير مخافة أن ينتزعه منه إذا كرب ورش��د. 
ومعنى وال متأثل : أي أنه اليدخر من مال اليتيم لنفسه ما يزيد على قدر ما يأكله . 

)2( جيد : أحمد ) 186/2 ( ، وأبو داود ) 2872 ( ، والنس��ائي ) 3668 ( ، وابن ماجة ) 2718(
واب��ن الج��ارود ) 952 ( ، والنحاس يف الناس��خ ص ) 91 ( ، والبيهق��ي يف الكربى ) 284/6 (
 والبغوي يف السنة  ) 2205 ( ، والتفسير ) 1/ 395-396 ( ، وابن أبي حاتم )تفسير ابن كثير : 
1/ 454 ( ، وأبو يعلى يف مسنده ، والحارث بن أبي أسامة يف مسنده ) تخريج أحاديث الكشاف 
للزيلعي 1/ 287 ( ، كلهم من طريق عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال الحافظ )الفتح: 
241/8 ( : إسناده قوي ، وعزاه  البن خزيمة. وقال الجصاص )أحكام القرآن : 2/ 97 (: فإن 

صح ... ( . والجواب أنه صحيح . وله شاهد من حديث جابر ، وابن عباس - مرفوعًا - . 
]3[ سورة النساء اآلية رقم ) 6 ( . 

)4( البخاري ) 2098 ( ومسلم ) 3019 ( .
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فم��ا يح��ل لي م��ن ألبانه��ا ؟ فق��ال : إن كن��ت تبغ��ي ضالته��ا ، وتهن��أ جرباها ]1[ 

 وتل��وط حياضه��ا ، وتس��عى عليه��ا ، فاش��رب غي��ر مض��ر بنس��ل وال ناه��ك يف 

الحلب ( .)2( رواه مالك يف الموطأ ، عن يحي�ى بن سعيد .

وقد نوق�ص اال�شتدالل باالآية مبا ياأتي : 

قيل : إن الرخصة يف قوله تعالى: نث ی  جئ      حئ  مئ  ىئمث منسوخة، 

واختلفوا يف الناسخ لها ]3[ ، فقال زيد بن أسلم: الناسخ لها قوله تعالى: نث ڌ  ڌ
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  کک  ک  ک  گ  مث]4[

وقال مجاهد : هي منس��وخة بقوله تعالى :نث ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ

]1[ هنأ اإلبل : طالها بالهناء وهو ضرب من القطران . 
)2( صحيح : أخرجه مالك يف الموطأ ) 2/ 934 ( ، وسعيد بن منصور يف سننه ) 571 ( ، وسفيان 
الثوري يف تفسيره ) 202 ( ، والنحاس يف الناسخ )ص 90( ، وعبد الرزاق يف تفسيره ) 147/1( 
واب��ن جري��ر ) 4/ 258 ( ، والبغ��وي يف تفس��يره ) 1/ 396 ( ، والبيهق��ي يف الس��نن )4/6 (

والثعلبي والواحدي )تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي : 1/ 287( كلهم من طريق يحي�ى بن 
س��عيد عن القاس��م بن محمد ، عن ابن عباس رضي اهلل عنهما . وعزاه السيوطي )الدر المنثور : 

437/2( لعبد بن حميد وابن المنذر . وصححه النحاس . 
وأخرج��ه عب��د ال��رزاق يف تفس��يره  )146/1 ( م��ن  طري��ق معمر ، ع��ن الزهري ، عن القاس��م 
اب��ن محم��د قال : جاء رج��ل إلى ابن عب��اس ....(. ، ومن طريق عبد ال��رزاق أخرجه ابن جرير  

. )  258/4(
]3[ تفسير القرطبى ) 5 / 42 ( .

]4[ النساء اآلية رقم ) 10 ( . 
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ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ مث ]1[ وهذا ليس بتجارة. 

وقي��ل : إن المراد بقوله تعالى : نث مئ  ىئمث اليتيم إذا كان فقيرًا أنفق 

عليه وليه بقدر فقره، وإن كان غنيًا أنفق عليه بقدر غناه، وليس للولي فيها شيء. 

وقيل : إن المراد أن يأكل الوصي من مال نفسه بالمعروف حتى ال يحتاج إلى 

مال اليتيم ، فيس��تعفف الغني بغناه ، والفقير يقرت على نفس��ه ، حتى ال يحتاج إلى 

مال يتيمه . 

ق��ال النحاس : وهذا أحس��ن ما روي يف تفس��ير اآلي��ة ؛ ألن أموال الناس   

محظورة ، وال يطلق منها ش��يء إال بحجة قاطعة ، واختاره أبو بكر الجصاص يف 
تفسيره آليات األحكام . ]2[ 

اجلواب على هذه املناق�شة :   

أم��ا قوله��م : إن اآلي��ة منس��وخة فباط��ل ، ألن النس��خ ال يص��ار إلي��ه إال عند 

التع��ارض، وال تع��ارض بين هذه اآلي��ة وبين قوله تعال��ى: نث ڤ  ڤ  ڦ

ڦ  ڦمث  ؛ ألن النه��ي عن أكلها بس��بب كون األكل باطاًل  أي بغير حق ، 
واألكل يف اآلية التي معنا أكٌل بحِق القيام عليها . 

وقوله تعالى :نث ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ مث اآلية تفيد تحريم أكلها 

على وجه الظلم، وال ظلم يف األكل بالمعروف ، ألنه مقابل العمل ، إنما الظلم يف 

]1[ النساء اآلية رقم ) 29 ( . 
]2[ تفسير القرطبي ) 5 / 43 (. 
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اإلسراف، ولسنا نقول به . 

قال ابن العربي : ]1 [ ) وأما من قال إنه منسوخ فهو بعيد ال أرضاه؛ ألن اهلل تعالى   

يقول : نث مئ  ىئمث وهو الجائز الحسن ، وقال : نث ڌ  ڌ  ڎ  ڎ

ڈ  ڈ مث            فكيف ينسخ الظلم المعروف ؟ بل هو تأكيد له يف التجويز ؛ ألنه خارج 

 عنه مغاير له ، وإذا كان المباح غير المحظور لم يصح دعوى النسخ فيه ، وهذا أبين من 

اإلطناب ( . أه� . 

وأم��ا قولهم : إن الخط��اب لليتيم ، فقد أجاب عنه ابن العرب��ي ]2[  فقال: ) ال 

يصح لوجهين( :

 أحدهم��ا : أن الخط��اب ال يصلح أن يكون له ؛ ألن��ه غير مكلف ، وال مأمور 

بشيء من ذلك .

الثاين : أنه إن كان غنيا أو فقيرا إنما يأكل بالمعروف ، فسقط هذا . أه� . 

وأما قولهم : إن الخطاب موجه للولي يف مال نفسه فهو بعيد يأباه السياق؛ ألن 

اهلل أم��ر أولي��اء اليتامى بابتالء اليتام��ى ، ثم أمرهم بالدفع إليه��م، ثم هناهم عن أكل 

أموالهم على وجه اإلسراف والمبادرة لئال يكربوا فينتزعوها منهم ، ثم هنى من كان 

غنيًا من األولياء عن األكل منها ورخص لمن كان فقيرًا أن يأكل بالمعروف . 

ث��م ل��و كان الم��راد أن يأكل الولي من مال نفس��ه لم يكن لألمر باالس��تعفاف 

]1[ أحكام القرآن البن العربي ) 1 / 325 (.
]2[ أحكام القرآن البن العربي ) 1 / 325 (. 
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فائدة؛ ألن اإلنس��ان مأمور باألكل بالمعروف من مال نفس��ه  فال يقرت وال يسرف، 

ثم إن آخر اآلية يدل على أن المراد هبا أموال اليتامى  ألن اهلل أمر األولياء باإلشهاد 

عن��د التس��ليم إليه��م ، فجعل األموال لليتام��ى  والخطاب لألولي��اء ، يجعل اآلية 

مرتبط��ة أتم االرتباط بما قبلها وبما بعدها  وكون الخطاب لليتامى ، أو للولي أمر 

أن ي��أكل من مال نفس��ه يجع��ل اآلية مفككة النظم ، حيث ال تراب��ط بين أجزائها ، 

وذلك بعيد يصان عنه كالم اهلل سبحانه . 

الق��ول الث��اين :  أنه يج��وز للوصي االنتف��اع ، واألكل من غي��ر أعيان األموال 

وأصوله��ا ، كش��رب اللبن ، وركوب الدابة ، واس��تخدام العبي��د،  وأكل التمر من 

الجذوع ، وبه قال مالك ، ويروى عن ابن عباس وأبي العالية والشعبي .

وقد ا�شتدل من قال بذلك :

 بأن األكل واالنتفاع هبذه األش��ياء أمر متعارف بين الخلق متس��امح فيه، وأما 
األصول وأعيان المال فلم يجر العرف بجواز أكلها . ]1[

مناقش��ة هذا الدليل : يقال عليه: إن اآلية ت��دل بإطالقها على جواز األكل من 

جميع المال ، من غير تفريق بين مال ومال ، وكذلك حديث عمرو بن ش��عيب لم 

يفصل ، وما ُأثر عن عائشة يف تفسير اآلية يدل على جواز األكل من غير تخصيص 

بش��يء معي��ن ، ومن خ��ص اإلباحة ببعض األم��وال دون بعض فعلي��ه الدليل من 

الكتاب أو السنة أو اإلجماع . 

]1[ أحكام القرآن البن العربي ) 1 / 325 ( . 
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القول الثالث : أنه يجوز للوصي االنتفاع واألكل إذا كان محتاجًا ولكن ذلك 

  يكون على سبيل القرض ، فيرد ما أخذه إذا أيسر  وبه قال : عمر بن الخطاب

وهو مروي عن ابن عباس – رضي اهلل عنهما - وبه قال عبيدة الس��لماين ومجاهد 

وسعيد بن جبير وأبو العالية واألوزاعي ]1[ واختاره ابن جرير الطربي ]2[ ، وحكى 

أبو بكر الجصاص ]3[ عن الطحاوي أن ذلك مذهب أبي حنيفة ) رحمه اهلل ( . 

وا�شتدل اأ�شحاب هذا القول : 

1� بقوله تعالى :نث جب   حب  خب  مب  ىب  يب مث قال عبيدة الس��لماين: 

ه��ذه اآلي��ة دليل على وج��وب القضاء على م��ن أكل،  والمعنى ف��إذا اقرتضتم أو 

أكلتم فأش��هدوا إذا غرمتم ، وهبذا التفسير قال : عمر بن الخطاب وسعيد بن جبير 
وأبو العالية وعبيدة السلماين . ]4[

2 - قوله تعالى : نث ی  جئ      حئ  مئ  ىئمث

وج��ه االس��تدالل : أن المع��روف أن ي��أكل بق��در الحاج��ة ث��م يقض��ي كم��ا 

 يقض��ي المضط��ر إلى الم��ال يف المخمصة ]5[ ، ومما يؤيد ذل��ك ما روي عن عمر 

- - أن��ه ق��ال : ) إين أنزل��ت نفس��ي من مال اهلل منزل��ة الولي من م��ال اليتيم إن 

]1[ تفسير القرطبي ) 5 / 45 (. 
]2[ تفسير ابن جرير ) 4 / 260 ( .

]3[ أحكام القرآن للجصاص ) 2 / 360 (. 
]4[ تفسير القرطبي ) 5 / 45 ( . 

]5[ أحكام القرآن البن العربي ) 1 / 325 ( . 
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استغنيت استعففت ، وإن افتقرت أكلت بالمعروف ، فإذا أيسرت قضيت ( .)1(

3 �  وألن األصل يف مال الغير أن يكون على الحظر ، وإنما أبيح للحاجة فيرد 

بدله، كما يرد إذا أكل مال الغير عند الحاجة . ]2[  

مناق�شة هذه االأدلة :   

أما قوله تعالى : نث جب   حب  خب  مب  ىب  يب مث  ]3[ فليس المراد هبا إذا 

رددتم ما اقرتضتم وأكلتم ؛ ألن اهلل س��بحانه بين قبلها شروط دفع أموالهم إليهم، 

ولم يتقدم ذلك األمر باألكل منها ، وعلق وجوب الدفع على البلوغ والرشد، وهنى 

األولياء عن أكلها على وجه اإلسراف والمبادرة لكرِبهم ، ثم رّخص للولي الفقير 

أن يأكل بالمعروف عل��ى اإلطالق ، والرتخيص باألكل على وجه المعروف غير 

)1( صحيح : أخرجه ابن جرير يف تفس��يره ) 255/4 ( ، وابن س��عد يف الطبقات الكربى )209/3(
والثعلبي )تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي : 1/ 288 (، وابن أبي الدنيا )تفسير ابن كثير:1/ 
455( والب��الذري يف أنس��اب األش��راف )ص 169 ( ، واب��ن أبي ش��يبة ، والبيهق��ي يف المعرفة 
)تخري��ج أحاديث الكش��اف للزيلع��ي : 1 / 288 ( بدون الزيادة األخي��رة، كلهم من طريق أبي 
إس��حاق ، عن حارثة بن مضرب ، عن عمر . وله طرق بدون الزيادة األخيرة ، وعزاه الس��يوطي 
)الدر المنثور : 436/2 ( بالزيادة لعبد الرزاق وس��عيد بن منصور وعبد بن حميد والنحاس يف 
ناسخه وابن المنذر والبيهقي يف سننه من طرق عن عمر . وقال ابن كثير )تفسير القرآن العظيم : 
1/ 455 ( : قال س��عيد بن منصور : حدثنا أبو األحوص ، عن أبي  إس��حاق ، عن الرباء ، قال : 
قال لي عمر - رضي اهلل عنه - : » إنما أنزلت نفسي من مال اهلل بمنزلة والي اليتيم ، إن احتجت 

أخذت منه ، فإذا أيسرت رددته ، وإن استغنيت استعففت » .  إسناد صحيح .
]2[ تفسير ابن كثير ) 1 / 454 ( . 
]3[ سورة النساء اآلية رقم ) 6 ( . 



182

المنهي عنه وهو اإلسراف والمبادرة ، ثم إن تفسير قوله تعالى : نث جب   حبمث بما 

اقرتضتم غير ظاهر من السياق . 

وأم��ا قوله تعالى: نث مئ  ىئمث فليس الم��راد بالمعروف أن يأكل   

عن��د الحاجة ثم يقضي كما يقضي  المضطر إل��ى المال يف المخمصة ؛ ألن ظاهر 

اآلية يدل على أن للولي أن يأكل من غير رد ، وإيجاب الرد ال يثبت إال بدليل، وال 

دليل من اآلية على وجوب الرد.  

قال ابن قدامة يف المغني :  ]1[ بعد أن ذكر أن األصح عدم القضاء : ) ألنه لو وجب 

عليه إذا أيس��ر لكان واجبًا يف الذمة قبل اليس��ار ، فإن اليسار ليس بسبب للوجوب ، 

فإذا لم يجب بالسبب الذي هو األكل لم يجب بغيره، وفارق المضطر، فإن العوض 

واجب عليه يف ذمته ، وألنه لم يأكله عوضًا عن شيء وهذا بخالفه ( أ.ه� .

 ،- - وقول عمر : إذا صح ال يلزم منه وجوب القضاء، وإنما هذا تورع منه

وإال فقد أجمعت األمة كما قال القرطبي : ]2[ ) على أن اإلمام الناظر للمس��لمين 

ال يجب عليه غرم ما أكل بالمعروف  ألن اهلل تعالى قد فرض س��همه يف مال اهلل ، 

فال حجة لهم يف قول عمر : ) فإذا أيسرت قضيت ( . 

الق��ول الرابع : ليس للوص��ي أن يأكل إال إذا كان مضط��رًا يحل له أكل الميتة 

والخنزير ويقضي إذا أيسر ، وهذا قول الشعبي . ]3[ 

]1[ المغني ) 4 / 295 ( . 
]2[ تفسير القرطبي ) 5 / 42 ( . 

]3[ تفسير ابن جرير ) 4 / 256 ( . 
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وا�شتدل على هذا القول : 

ب��أن األصل يف مال الغي��ر أن يكون على الحظر ، فال يج��وز له األكل إال عند 

الضرورة القصوى . 

والج��واب عن ذلك : أم��ا القول بأن مال الغير األصل فيه الحظر  فيقال عليه: 

ونح��ن نق��ول كذلك ، ولكن قد ورد الرتخيص ب��األكل يف قوله تعالى : نث مئ

ىئمث، ثم إن مال الغير إنما يكون على الحظر إذا أكل بغير حق ، وأكل الولي 
هنا مقابل عمله، فليس من التعدي على مال الغير . 

وأما قولهم : إنه ال يباح إال لمن يحل له أكل الميتة والخنزير ثم يرد إذا أيسر، 

فقال النحاس :هذا ال معنى له ؛ ألنه إذا اضطر هذا االضطرار كان له أخذ ما يقيم 

حيات��ه من مال اليتيم وغيره ، فال يفيد تقيي��د الحاجة بأن تصل إلى حال الضرورة 
شيئًا ؟ ]1[

الق��ول الخام��س :  أنه يجوز للوص��ي أن يأكل يف حال الس��فر من أجل المال 

بق��در الحاجة ، وال يقتني ش��يئًا ، وال يجوز له ذل��ك يف الحضر، وحكى القرطبي 

هذا القول ألبي حنيفة وصاحبيه .]2[ 

ولعل وجه ذلك : َأنه إذا س��افر من أجل المال فقد انقطع بسببه عن التكسب، 

وتف��رغ إلصالحه والعمل فيه ، فجاز له أن يأخذ ما يحتاج إليه،  وال يقتني ش��يئًا، 

بخالف الحضر، فلم ينقطع بس��ببه عن الكس��ب، بل يعمل فيه كما يعمل يف ماله، 

]1[ تفسير القرطبي ) 5 / 43 ( . 
]2[ تفسير القرطبي  ) 5 / 43 ( . 
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ولم يتعب من أجله . 

ويجاب على ذلك : بأن اهلل س��بحانه رخص للولي الفقير أن يأكل بالمعروف 

مطلقًا ، سواء كان يف الحضر أو يف السفر ، فتخصيص جواز األكل يف السفر دون 

الحضر تحكم ال دليل عليه. 

الق��ول الس��ادس : أنه ال يجوز للوص��ي األكل مقابل عمل��ه ، وإن كان فقيرًا، 

وهذا الصحيح يف مذهب أبي حنيفة . 

ق��ال أب��و بك��ر الجص��اص يف أح��كام الق��رآن :) وال��ذي نعرف��ه يف مذه��ب 

يقرض��ه   فقي��رًا وال  أو  كان  غني��ًا   ، غي��ره  يأخ��ذه قرض��ًا وال  أن��ه ال   أصحابن��ا 

غيره (  أ . ه�  ]  1  [

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

1- قول��ه تعال��ى:نث ڦ  ڦ  ڄڄ   ڄ   ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ   چ  چ  چ  

چڇ  ڇ      ڇ  ڇ  ڍ       ڍ  مث. ]2[ 

2 - وقول��ه تعال��ى : نث ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ      ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ
ېئ  ېئ  ېئ مث. ]3[

3 - وقوله تعالى : نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ مث.]4[ 

]1[ أحكام القرآن للجصاص ) 2 / 360 ( . 
]2[  سورة النساء اآلية رقم ) 2 ( . 
]3[  سورة النساء اآلية رقم ) 6 ( . 

]4[ سورة األنعام اآلية رقم ) 152 ( . 
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ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   نث   : تعال��ى  وقول��ه   -  4

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ مث. ]1[ 

وجه االستدالل : من اآليات السابقة أهنا حظرت على أولياء اليتامى أن يأكلوا 

من أموالهم ش��يئًا س��واء كانوا أغنياء أو فقراء ، وإن أكلوا يكون من الباطل الذي 

هنى اهلل عنه وحرمه . 

وم��ن حي��ث المعنى : فإن الوص��ي دخل يف الوصية على وج��ه التربع من غير 

ش��رط أج��رة ، ف��كان بمنزلة المس��تبضع ، ال أجرة له ، وال يحل له أخذ ش��يء منه 

قرضًا وال غيره ، كما ال يجوز ذلك للمستبضع  .]2[ 

مناق�شة هذه االأدلة :    

يق��ال : أما اآلي��ات التي ذكرت��م أهنا حظرت عل��ى األولي��اء األكل من أموال 

اليتامى ، فال تدل على الحظر مطلقًا ، وإنما حظرت األكل إذا كان ظلمًا أو على 

وج��ه الباطل ، واألكل بالمعروف ليس من الظلم  وال من الباطل ، وإنما هو بحق 

القيام عليها ؛ ألن الس��ياق قبلها يدل على ذل��ك ، فإن اهلل حرم على األولياء أكلها 

عن طريق اإلس��راف والمبادرة ، فقال سبحانه وتعالى : نث ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ

ېئ  ېئ مث.

ث��م أعقب النهي بالرتخيص يف األكل بالمعروف للولي الفقير  فالمعروف هو 

]1[ النساء اآلية رقم ) 29 ( . 
]2[ أحكام القرآن للجصاص ) 2 / 364 (. 
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المتعارف بين الناس ، فال يرتف نفس��ه بأموال اليتامى ، ويبالغ يف التنعم بالمأكول 
والمشروب والملبوس ، وال يدع نفسه عن سد الفاقة  وسرت العورة . 

وال يصح أن يوصف األكل عند الحاجة على وجه المعروف بأنه ظلم أو أكل 
بالباطل ، ألن اهلل قد أذن يف ذلك ، والمأذون فيه ال يوصف فعله بالظلم والبطالن؛ 
ألن الولي إنما أكله بالحق والعدل مقابل نظره يف المال  وقيامه بإصالحه، فاستحق 

على قيامه  أن يأكل بالمعروف ، فثبت أن المحظور أكله بغير حق . 
وقياس��هم الوصي على المستبضع قياس باطل ؛ ألنه يف مقابلة نص فال يعول 
عليه ، كما أنه قياس مع الفارق ؛ ألن المستبضع أخذ المال بشرط عدم أخذ األجرة 
ممن يملك إعطاء األجرة ، والوصي ليس كذلك ، ألنه لم يشرتط عليه شيء ، فهو 

يتصرف يف مال من ال تمكن موافقته ، فجاز له األخذ كعامل الصدقات . 
ث��م إن المانعي��ن لألخذ يبدو على قولهم التناق��ض ؛  ألهنم منعوا الوصي من 
األخذ، وجوزوا له إذا عمل يف مال اليتيم مضاربة ]1[  أن يأخذ منه مقدار ربحه مع 
أن الرب��ح نماء مال اليتيم ، وكيف جوزوا للوصي أن يأخذ من الربح وهم يقولون 
إِنه كالمس��تبضع ال يأخذ أجرًا أليس أخ��ذه من الربح أجرة لعمله ؟ وكيف جاز له 

أن يعقدها    لنفسه ؟!! .
القول السابع : أنه يجوز للوصي أن يأخذ بقدر أجرته وإن كان غنيًا ، وبه قال 
اب��ن عقيل من الحنابلة ]2[ ،  وح��كاه رواية يف مذهب أحمد  وحكاه  الماوردي ]3[

]1[ أحكام القرآن للجصاص ) 2 / 362 ( . 
]2[ اإلنصاف ) 5 / 339 ( .

]3[ روضة الطالبين ) 4 / 190 ( . 
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والشاسي وجهًا يف مذهب الشافعي . 

وا�شتدل اأ�شحاب هذا القول : 

بقوله تعالى: نث ىئ  ىئ     ی  یی  ی  جئ حئ  مئ  ىئ مث .  

وجه االس��تدالل : أن األمر يف قوله نث ی مث للندب ؛ ألن االستعفاف 

طلب الرتك من غير جزم .

واس��تدلوا بالقياس : حيث قاس��وا الوصي على مال اليتي��م على عامل الزكاة 

يف أن ل��ه الح��ق وإن كان غنيًا ، مع أن ال��زكاة ال تحل له لغناه ،وإنما حل له األخذ 

لقيامه بالعمل على جمعها وقبضها . 

ويمكن مناقش��ة ما قالوا : بأن حمل اآلية على الندب صرف لألمر عن ظاهره 

بدون قرينة . 

وأم��ا قياس الوصي على عامل الزكاة فقي��اس ال يصح ، لوجود النص المانع 

للولي الغني من األكل ، يف قوله تعالى:نث ىئ  ىئ     ی  ی مث .

الرتجي��ح :   يظه��ر واهلل أعل��م أن للوص��ي حق��ًا لقيام��ه على م��ال اليتيم   

باإلص��الح واالس��تثمار ؛ ألن اهلل س��بحانه رخص للول��ي إذا كان فقي��رًا أن يأكل 

بالمع��روف ، ولم يح��رم على الغني األخذ ، وإنما ندبه وحث��ه على التربع بحقه ، 

ليكون عمله قربة هلل س��بحانه .قال أبو الس��عود يف تفسيره : ) ويف لفظ االستعفاف 
واألكل بالمعروف ما يدل على أن للوصي حقًا لِقيامه عليها ( . ]1[

]1[ تفسير أبي السعود ) 1 / 650 ( .
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الف�شل الرابع 
عزل االأولياء واالأو�سياء وحما�سبتهم وما يوجب ذلك 

معنى العزل  : قال صاحب القاموس : عَزَله َيْعِزَله فاْعَتَزل وْانَعَزل وَتَعّزل َنّحاه 

جانبا َفَتَنّحى . 

ويراد به عند الفقهاء : َسْلب والية الولي أو الوصي وإخراُجه منها، فهو أخص 

من المعنى اللغوي حيث يراد به التنحية عن الوالية أو الوصاية. 

أس��باب العزل : للعزل أس��باب مرجعه��ا إلى عدم صالحي��ة الولي والوصي 

للوالية، منها : 

1 - الفس��ق : ومعناه أن يفعل الولي ش��يئًا محرمًا يسقط عدالته  وذلك كالزنا أو 

اللواط أو شرب الخمر أو الفطر يف هنار رمضان عامدًا ، أو يتأخر عن أداء ما أوجبه اهلل 

عليه ، كأن يؤخر الصالة عن وقتها بال عذر]1[ أو نحو ذلك ، فمتى فعل الولي والوصي 

شيئًا من ذلك فقد األهلية للوالية  وأصبح غير مأمون على أموال القاصرين . 

وق��د اختل��ف الفقه��اء ) رحمهم اهلل(  فيما إذا فس��ق الول��ي والوصي  أينعزل 

بمجرد الفسق أوال بد من عزل الحاكم له على  قولين :

األول : أنه ينعزل متى طرأ فسقه وال يحتاج إلى عزل حاكم ، ومعنى ذلك أن 

كل تصرف يقوم به الولي والوصي بعد الفس��ق يعد باطاًل ، وهبذا قال الشافعية ]2[ 

]1[ قليوبي وعميرة ) 3 / 178 ( . 
]2[ شرح الجالل المحلي على المنهاج هبامش قليوبي وعميرة ) 3 / 178 ( ، وكشاف القناع ) 4 / 396(.



190

والحنابلة يف المشهور عنهم . 

قال الشيخ محمد الشربيني الخطيب ]1[ من علماء الشافعية : 

) وينع��زل الوصي وقيم القاض��ي واألب والجد بعد الوالية بالفس��ق بتعد يف 

المال أو بسبب آخر لزوال الشرط فال يحتاج لعزل حاكم ( . أه� .

وقال الشيخ منصور البهويت : ]2[ )  وإن فسق الوصي  انعزل ( . أ ه� . 

الثاين : أنه ال ينعزل بمجرد طرو الفسق عليه بل البد من عزل الحاكم له . 

وهبذا قال المالكية ]3[ والحنفية ، وعلى هذا يعد تصرفه صحيحًا قبل العزل . 

قال الش��يخ أحم��د الدردير]4[ يف الش��رح الكبير ) وطرو الفس��ق على الوصي 

يعزله إذ تش��رتط عدالته ابتداًء ودوامًا ( أي يكون موجبًا لعزله عن الوصية -ال- 

أنه ينعزل بمجرده، فتصرفه بعد طرو الفسق وقبل العزل ماض(. 

 وقال الشيخ محمد عرفة الدسوقي : ]5[ ) وكذلك طروه على األب يعزله عن 

التصرف يف متاع ولده والنظر فيه كما قاله يوسف بن عمر ( أ . ه�. 

فثم��رة الخالف نفاذ تصرفه بعد طرو موجب العزل وقبل الحكم بعزله وعدم 

نفاده . 

]1[ مغني المحتاج ) 3 / 75 ( . 
]2[ كشاف القناع ) 4 / 396 ( . 

]3[ مواهب الجليل ) 6 / 390 ( ، وتبيين الحقائق ) 6 / 207 ( . 
]4[ الشرح الكبير هبامش حاشية الدسوقي ) 4 / 403 ( . 

]5[ حاشية الدسوقي ) 4/ 403 ( .
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وقال السمرقندي يف تحفة الفقهاء ]1[ : ) ثم للقاضي أن يعزل وصي الميت إذا 

كان فاسقًا غير مأمون على الرتكة ( . 

ويظه��ر - واهلل أعل��م - أن الول��ي والوص��ي ال ينعزالن بمجرد طرو الفس��ق 

عليهما ، بل البد من عزل الحاكم أو نائبه لهما ، وذلك ألن الفاسق كامل األهلية 

يف التصرف ، وحيئنذ يكون تصرفه قبل العزل نافذًا ، وال يعزل عن الوالية إال ألنه 

يخشى على المال منه ؛ ألنه غير مأمون عليه، فالعزل من أجل االحتياط يف ضبط 

المال ، وليس من أجل العجز عن التصرف . 

2 - العج��ز عن القي��ام بالعمل  : فإذا عجز الولي والوص��ي عجزًا كليًا أبعده 

الحاك��م وجعل مكانه غيره ، وذلك مثل أن يص��اب بمرض يقعده عن العمل ، أو 

يصل إلى س��ن الهرم ، أو يطرأ عليه س��فه أو تغفل ال يهتدي بسببهما إلى التصرف 

النافع ]2[ ، أو نحو ذلك .

ق��ال صاحب الدر المخت��ار : ]3[  ) ومن عجز عن القي��ام هبا حقيقة ال بمجرد 

إخب��اره ، ضم القاضي إليه غيره رعاية لحق الموصي والورثة ، ولو ظهر للقاضي 

عجزه أصاًل استبدل غيره ( . أ ه� . 

3 - الخيانة : فمتى كان الولي أو الوصي خائنًا أبعده الحاكم وأسند الوالية إلى 

غيره ألن الوالية يشرتط فيها األمانة الكاملة ، والخائن غير مأمون على المال . 

]1[ تحفة الفقهاء ) 4 / 307 ( بتحقيق وهبة الزحيلي. 
]2[ المقنع بحاشيته ) 2 / 394 ( . 

]3[ الدر المختار هبامش حاشية ابن عابدين ) 5 / 688 ( . 
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فمتى ثبت على الولي والوصي س��رقة أو هنب أو اختالس ، عزل من الوالية، 

وكذا إذا كان غير مبال بأموال القاصرين فيهملها أو يعرضها لألخطار ، أو يتصرف 

فيها تصرفات ضارة ، أو يبّذر المال ويضيعه ذات اليمين وذات الش��مال  فتس��لب 

واليته ؛ ألن الوالية للنظر، وال مصلحة يف بقاء مثل هذا الولي الذي يعرض المال 

للتلف   والضياع. 

قال ابن نجيم يف األشباه والنظائر : ]1[) وأما عزل الخائن فواجب( .

 وقال ابن عابدين : ]2[ ) بل يف عامة الكتب إذا كان األب مبذرًا متلفًا مال ابنه 

الصغير ، فالقاضي ينصب وصيًا وينزع المال من يده ( . 

وقال ابن نجيم ]3[ : ) القاضي ال يعزل وصي الميت إال يف ثالث: فيما إذا ظهرت 

خيانته ، أو تصرف فيما ال يجوز عالمًا مختارًا ، أو ادعى دينًا على الميت وعجز عن 

إثباته ، ولكن يف هذه يقول له : إما أن تربئ الميت أو عزلتك ، وال ينصب وصيًا غيره 

مع وجوده إال إذا غاب غيبة منقطعة أو أقر لمدعى الدين كما يف الخزانة (  . أ ه� . 

4 - الع��داوة بي��ن الوصي والمحج��ور عليه :  فمتى حصلت الع��داوة بينهما 

عزل الحاكم الوصي وأسند الوصاية إلي غيره إذ ال يؤمن عدو على عدوه يف شيء 

من أحواله . ]4[ 

]1[ األشباه والنظائر ص ) 295 ( . 
]2[  حاشية ابن عابدين ) 5 / 688 ( .

]3[ األشباه والنظائر  ص ) 295 ( . 
]4[ مواهب الجليل ) 6 / 390 ( ، وحاشية الدسوقي ) 4 / 403 (. وقليوبي وعميرة ) 3 / 178(. 
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من ميلك عزل الويل والو�شي : 

ال يمل��ك عزل الولي والوص��ي بعد موت الموصي إال الحاكم ، أومن ينيبه من 

القض��اة ، وذل��ك لعموم واليته على األمة ، حيث نصبه الن��اس ليقيم العدل بينهم ، 

وينص��ف المظل��وم من الظالم ، وينظر فيما فيه صالح الرعية  كما قال � : ) كلكم 

راع وكلكم مسئول عن رعيته ، اإلمام راع ومسئول عن رعيته ( متفق عليه .)1( 
ولذلك كان من حقه النظر يف ش��ئون اليتامى والمجانين والسفهاء الذين ال ولي 
له��م ، كما له حق اإلش��راف عل��ى األولياء واألوصي��اء يف تصرفاهتم ، في��رد منها ما 
كان ض��ررًا على القاصري��ن ، وإذا ضعف ولي أو وصي أقام له معينًا يس��اعده على 
التصرف لكي تنمو أموال هؤالء الضعفاء ويجدوها عند الرشد ، وإذا توهم الخيانة]2[ 

يف وصي نصب أمينًا يشرف على تصرفاته ، وال ينفذ تصرف الولي بدونه .

وقد ذكر ابن نجيم ]3[  أن القاضي إذا اهتم الوصي ال يخرجه على قول أبي حنيفة 

� رحمه اهلل � وإنما يضم إليه آخر ، وقال أبو يوسف: يخرجه، وعليه الفتوى (. ا ه� . 

هل للحاكم أو نائبه عزل الولي والوصي بدون سبب يستوجب العزل ؟  

وليس للحاكم أومن ينيبه من القضاة عزل الولي بدون سبب يستحق به العزل، 

ألن والي��ة األب والجد أقوى من والية الحاكم ؛ ألهنا ثبتت لهما بس��بب القرابة، 

فهم��ا أكمل ش��فقة من الحاكم ، ولذل��ك قدمت واليتهما عل��ى واليته لقوهتا، أما 

)1( تقدم تخريجه انظر ص ) 127( .
]2[ قليوبي وعميرة ) 3 / 178 ( . 
]3[ األشباه والنظائر ص) 295 ( . 
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الحاك��م فال تثب��ت له الوالية على أح��د إال إذا عدم وليه من النس��ب كما قال �
)السلطان ولي من ال ولي له ( . )1(

فأما وصي األب أو الجد فليس للحاكم أو نائبه عزله إذا كان عداًل كافيًا، فإن 

عزله كان جائرًا آثمًا، واختلفوا يف صحة عزله .

 قال ابن نجيم : ]2[  ) واختلفوا يف صحة عزله، واألكثر على الصحة كما ذكره 

ابن الشحنة، لكن يجب اإلفتاء بعدم صحته كما يف جامع الفصولين ( .

وق��د نق��ل صاحب الدر المخت��ار : ]3[ عبارة جامع الفصولي��ن وهي: ) الوصي 

م��ن الميت لو عداًل كافيًا ال ينبغي للقاض��ي أن يعزله ، فلو عزله قيل ينعزل، أقول: 

الصحيح عندي أنه ال ينعزل ؛ ألن الموصي أشفق بنفسه من القاضي ، فكيف ينعزل؟ 

وينبغي أن يفتى به لفساد قضاة الزمان ( وهذا هو الصحيح إن شاء اهلل تعالى .

وأم��ا وصي القاضي فله عزل��ه ولو كان ع��داًل إذا رأى يف عزله المصلحة بأن 

يجد من هو أكفأ منه وأقدر على التصرف . ]4[ 

هل للحاكم اأو نائبه حما�شبة االأولياء واالأو�شياء ؟  

لي��س للحاك��م أو نائب��ه محاس��بة الولي ، س��واء كان أبًا أو ج��دًا ، وذلك ألن 

األب غير متهم على مال ولده ، لكمال شفقته وعطفه ، فلن يألو جهدًا يف تحصيل 

)1( تقدم تخريجه انظر ص ) 47( .
]2[ األشباه والنظائر ص )295 ( . 

]3[ الدر المختار هبامش حاشية ابن عابدين ) 5 / 688 (. 
]4[ حاشية ابن عابدين ) 5 / 688 ( . 
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المصلح��ة ل��ه ؛ ألن كاًل منهما مس��ئول عن اآلخر يف نفقته وجمي��ع ما يلزمه ، فهو 

أشفق من القاضي عليه . 

ق��ال الم��اوردي ]1[  والروي��اين : ) ليس للقاضي أن يتكش��ف عن حال أطفال 

األب أو الج��د ، وك��ذا القي��م ، بخ��الف من تكل��م يف الوصي ففي��ه وجهان  وقال 

المارودي: أصحهما عندي أن عليه   ذلك ( . أه�.  

وليس معنى ذلك أن الولي يتصرف كيف يشاء ، سواء وافق المصلحة تصرفه 

أو ل��م يوافقه��ا ، فللقاضي أن ينق��ض كل تصرف غير صالح، كم��ا أن له أن يمنعه 

من اإلس��راف والتبذير يف مال ولده ، وإذا لم يمتنع كان له عزله كما قدمنا ذلك يف 

موجبات العزل .

وأم��ا األوصياء  : فإذا اهتم القاضي الوصي فله محاس��بته ، ونقل ابن نجيم يف 

البح��ر الرائ��ق : ]2[  ) ويف القنية وينبغي للقاضي أن يحاس��ب أمناءه فيما يف أيديهم 

من أموال اليتامى ، ليعرف الخائن فيستبدله ، وكذا الُقوام على األوقاف ( . أ ه� . 

والوصي يعتربه الش��ارع أمينًا عل��ى مال القاصر، وأن القول قول��ه بيمينه، وأنه إذا 

امتنع عن التفسير والبيان عند المحاسبة ال يجرب على البيان إال إذا عرف بعدم األمانة. 

ق��ال اب��ن نجي��م يف البح��ر: ]3[  ) وإن اهتم��ه القاض��ي يحّلف��ه وإن كان أمينًا ، 

]1[ قليوبي وعميرة ) 3 / 178 ( . 
]2[ البحر الرائق ) 5 / 262 ( . 
]3[ البحر الرائق ) 5 / 262 ( . 
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كالمودع يدعي هالك الوديعة أورّدها ، قيل : إنما يس��تحلف إذا ادعى عليه ش��يئًا 

معلومًا ، وقيل : يحّلف على كل حال .

وإن أخ��ربوا أهن��م أنفقوا على اليتيم والضيعة من إن��زال األرض كذا  وبقي يف 

أيدين��ا كذا ، ف��إن ُعرف باألمانة يقب��ل القاضي اإلجمال  وال يجربه على التفس��ير 

شيئًا فشيئا ، وإن كان متهمًا يجربه القاضي على التفسير شيئًا فشيئا ، وال يحبسه 

ولك��ن يحض��ره يومي��ن أو ثالثة ، أو يخوف��ه ويهدده إن لم يفس��ره ، فإن فعل وإال 

فيكتفى منه باليمين ( . أ ه� .  

وقال الشيخ القليوبي : ]1[  ) وال يطالب أمين من وصي وقيم ووكيل ومقارض 

وش��ريك بحساب ، وىف شرح ش��يخنا: الرجوع إلى نظر الحاكم واهلل أعلم ( أ . ه� 

وهذا هو المختار . 

هل للمحجور عليه بعد فك احلجر عنه حما�شبة الويل اأوالو�شي ؟ 

ليس للمحجور عليه بعد فك الحجر عنه أن يحاسب الولي أو الوصي ألهنما 

أمين��ان ، فل��و نازع الصبي بعد بلوغ��ه الولي أو الوصي يف النفق��ة عليه أو على من 

يمونه ، فالقول قول الولي أو الوصي بيمينه يف الالئق بالحال ؛ ألنه أمين وقد تشق 

عليه إقامة البينة ، وهذا ما لم يدع الولي أو الوصي زيادة على الالئق بالحال ، فإن 

كان ما ادعاه الولي زيادة على النفقة الالئقة صدق الصبي . 

وإن ادع��ى الصغي��ر بعد بلوغ��ه على األب والج��د بيعًا لماله ول��و عقارًا بال 

]1[ قليوبي وعميره ) 3 / 180 ( .
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مصلحة صدقا باليمين ؛ ألهنما ال يتهمان لوفور شفقتهما .  

وإن ادع��اه عل��ى الوصي وقيم القاضي ص��دق هو بيمين��ه ، للتهمة يف حقهما  

وقيل: يصدق الولي مطلقًا س��واء كان أب��ًا أوجدًا أو وصيًا أو قيمًا ؛ ألن األصل 

ع��دم الخيان��ة، ومن قال: ال يقبل ق��ول الوصي والقيم فمحل ذل��ك يف غير أموال 

التجارة، أما أموال التجارة فهما المصدقان لعسر اإلشهاد عليها . 

ومثل الصغير بقية المحجور عليهم بعد فك الحجر عنهم واهلل أعلم . 





يف انتهاء الوالية وت�صليم املال 

وحكم ال�صهادة على الت�صليم
وفيه ف�شول ثالثة :

الفصل األول : يف انتهاء الوالية .

الفصل الثاين : يف شروط تسليم المال إلى المحجور عليهم

                               بعد فك الحجر عنهم ، وفيه ثالثة مطالب :

المطلب األول : يف شروط التسليم .

المطلب الثاين : يف البلوغ وعالماته .

المطلب الثالث :  يف بيان معنى الرشد وأقوال العلماء فيه.

الفصل الثالث : يف حكم الشهادة على تسليم المال إلى المولى

عليهم وهل يصدق الولي إذا ادعى تس��ليم

المال بدون بينة.
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الف�شل االأول
يف انتهاء الوالية  

تنتهي والية الولي على مال المحجور عليه بما يأتي : 

أواًل : بم��وت الول��ي : ف��إذا مات انقطع��ت واليته على المحج��ور عليه  ألن 

الوالية ش��رعت للنظر ، وال نظر لإلنس��ان بعد موته ، وال تورث عنه الوالية ، كما 

تورث األموال والحقوق ؛ ألن الوالية لم يس��تفدها من كس��به وإنما هي حق ثبت 

ل��ه بموج��ب قرابته إن كان أبًا أو جدًا ، أو اس��تمدها بالتفويض يف حياته كالوصي 

والقاضي فتزول بالموت . 

ويرتت��ب على م��وت الولي أن يبطل إذن��ه للمحجور عليه بالتص��رف إذا كان 

الول��ي أبًا أوجدًا أو وصي��ًا أو قيمًا من قبل القاضي ، وأما القاضي فال يبطل إذنه 

بموته ؛ ألنه ال يتصرف بوالية نفس��ه ، بل يتصرف بوالية الس��لطان وهي الزالت 

موجودة كما أن إذنه بمنزلة حكمه وهو ال يبطل بموته . 

قال الش��لبي : ]1[ ) وم��وت األب أو وصيه حجر عل��ى الصبي ؛ ألنه يتصرف 

بواليتهم��ا ورأيهما ، وقد زالت واليتهما ورأيهما بموهتما ، ولو كان القاضي أذن 

للصب��ي أو المعت��وه يف التجارة ، ثم ع��زل القاضي ، ال يتصرف بوالية نفس��ه ، بل 

يتص��رف بوالي��ة الخليف��ة ، أو والة المس��لمين ؛ ألن ذلك قائ��م ، أال ترى أن إذنه 

بمنزلة الحكم منه وسائر أحكامه ال تبطل بموته وعزله (  أ . ه�

]1[ حاشية الشلبي على التبيين ) 5 / 220 ( 0 
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ثانيًا : بزوال أهلية الولي : فمتى زالت أهليته للوالية بردة أو جنون أو سفه  أو 

نحو ذلك مما يزيل أهليته انتهت واليته على المحجور عليه . 

فالمرت��د كافر، وال والية لكافر على مس��لم، كما ق��ال تعالى: نث ڦ  ڦ    ڄ

ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  مث ]1[ والمجنون ال عقل له ، فهو مولى عليه بنفسه ، وكذا 
السفيه ليس من أهل الوالية  ألنه ال والية له على نفسه ، فعلى غيره أولى.                         

قال جالل الدين المحلي : ]2[ ) فبالجنون تنس��لب الواليات واعتبار األقوال 

كوالية النكاح واإليصاء واأليتام وأقوال المعامالت وغيرها (  أ . ه� . 

وقال الشيخ محمد الشربيني : ]3[  )  وينعزل الوصي وقيم القاضي واألب والجد بعد 

الوالية بالفسق بتعد يف المال أو بسبب آخر لزوال الشرط فال يحتاج لعزل حاكم (  أ . ه� . 

ثالث��ًا : بموت المحجور عليه : فإذا مات انتهت الوالية على ماله  ألنه حينئذ 

ينتقل إلى الورثة عن طريق اإلرث ، فال يبقى له عليه  والية .

رابعًا : بكمال أهلية المحجور عليه : فمتى بلغ الصبي رشيدًا انقطعت الوالية 

عنه وصار هو ولي نفس��ه وماله ، وتزول الوالية عن المجنون بإفاقته عاقاًل، وعن 

الس��فيه إذا رش��د وفك الحاكم الحجر عن��ه إن كان محجورًا علي��ه بحكمه ، وإال 

يفكه الولي أو الوصي إن كان الحجر عليه من قبلهما. وسيأيت بيان ذلك يف شروط 

التسليم إن شاء اهلل تعالى . 

]1[ سورة النساء رقم اآلية ) 141 ( 0 
]2[ شرح الجالل على المنهاج هبامش قليوبي وعميرة ) 2 / 299 ( 0 

]3[ مغني المحتاج ) 3 / 75 ( 0 
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خامس��ًا : تنتهي واليته بالعزل : فإذا عزل الولي أو الوصي لمسوغ يستوجب 

العزل ، فقد انقطعت واليته على المحجور عليه ولم يصح له تصرف بعد ذلك. 

سادسًا : تنتهي الوصاية بعودة الوالية إلى األب أو الجد : قال الشيخ منصور 

البه��ويت :]1[)وإن فس��ق الولي انعزل وال يعود إلى األهلي��ة إال بعقد جديد على ما 

تقدم يف كالمه وكذا منصوب القاضي بخالف األب إذا فسق تعود واليته ألهليته، 

ألن واليته عن س��بب األبوة وهو ثابت  ووالية الوصي واألمين عن ايصاء وتوليه 

وقد بطل ، فال بد يف العود من مثل ذلك السبب(  .أه�. 

وقال الشيخ عميرة : ]2[ ) لو تاب األب أو الجد عادت الوالية بخالف غيرهما ( . أه�. 

س��ابعًا : تنتهي الوصاية بانتهاء مدتها : إن كانت مؤقتة ، كأن يقول الموصي: 

أوصيت إليك س��نتين ، فإذا مض��ت المدة انتهت وصايته ، وك��ذا إذا كانت معلقة 

على ش��رط ، فإذا حصل الش��رط انتهت مهمة الوص��ي  كأوصيت إليك إلى قدوم 

زيد فإذا قدم فهو الوصي ، وينتهي بقدوم زيد عمل الوصي األول . ]3[  

ثامن��ًا : تنتهي الوصاية إذا غاب الوصي غيبة منقطعة :حيث ال يمكن للقاصر 

االنتفاع من وصايته. 

تاس��عًا : تنتهي الوصاية بعزل الوصي نفس��ه : عند من يرى له عزل نفس��ه ، أو 

بقبول الحاكم استقالته عند من يرى أنه ال يعزل نفسه.

]1[ كشاف القناع ) 4 / 396 ( . 
]2[ قليوبي وعميرة ) 3 / 178 ( . 
]3[ قليوبي وعميرة ) 3 / 179 ( . 





205

الباب الرابع - الف�شل الثاين

الف�شل الثاين 
يف �سروط ت�سليم املال اإىل املوىل عليهم 

وفيه ثالثة مطالب : 

املطلب االأول 
يف بيان �سروط الت�سليم  

يجب قبل تسليم المال إلى المولى عليهم أن تتوفر فيهم الشروط اآلتية : 

الش��رط األول :  البلوغ / وهو ُمجمع عليه ، فال يجوز للولي أن يس��لم المال 

إل��ى الصغير حتى يبلغ ، لقوله تعال��ى : نث ې   ې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ
ەئ  وئ  وئ      ۇئ  ۇئ مث.  ]1[

فهذه اآلية صريحة يف عدم جواز تسليم األموال إلى اليتامى قبل بلوغ النكاح ، 

ومثلهم كل صغير لم يبلغ ، لعدم وجود الفارق بينهم. وسيأيت الحديث عن البلوغ 

وعالماته مستوىف .

الشرط الثاين : العقل/ وهذا ال خالف فيه أيضا ، فال يجوز دفع المال إلى مجنون 

قب��ل اإلفاق��ة ، لعدم وجود العقل لديه ، وال إلى معت��وه قبل زوال عتهه لنقصان عقله ؛ 

ألن اإلنس��ان بالعقل يهتدي إلى حفظ الم��ال والتصرفات النافعة ، وبفقده أو نقصه ال 

يهتدي إلى ذلك  وربما بدد المال وضيعه ، وقد هنى النبي � عن إضاعة المال )2( . 

]1[ سورة النساء اآلية رقم ) 6 ( .
)2( تقدم تخريجه ص33 .
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الشرط الثالث : الرشد / على اختالف فيه : 

فجمهور العلماء ومنهم األئمة الثالثة مالك والش��افعي وأحمد وأبو يوس��ف 

ومحمد بن الحسن ]1[ يشرتطون الرشد لتسليم المال ، فمن لم يرشد ال يسلم إليه 

ماله ولو صار ش��يخًا ، بل يبقى يف يد الولي؛ ولذا يرون الحجر على الس��فيه لعدم 

رش��ده يف ماله ، وأبو حنيفة يرى أنه ال يش��رتط الرشد لتسليم المال ، فمن بلغ غير 

رش��يد يمنع عنه ماله إلى أن يبلغ خمس��ًا وعشرين سنة ، ثم يدفع إليه ، سواء رشد 

حينذاك أو لم يرشد ؛ ألنه ال يرى الحجر على السفيه .]2[ 

وق��د اس��تدل كل م��ن الجمهور وأب��ي حنيفة على م��ا ادعاه بعدة أدل��ة  ذكرنا 

معظمه��ا يف ال��كالم عل��ى ثبوت الوالي��ة على الس��فيه ، ونعيد بعضها هن��ا بإيجاز 

القتضاء المقام ذلك . 

ا�شتدل اجلمهور على دعواهم مبا يلي :

نث ڭ  ڭ  ڭ   ۇ   ۇ     ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ    1 - قول��ه تعال��ى : 
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ       ۉ  ې  مث.]3[

وجه االس��تدالل من اآلية : أن اهلل هنى أولياء الس��فهاء عن إعطائهم أموالهم، 

والعلة يف النهي عن ذلك هي سفههم وعدم رشدهم فدلت اآلية على أنه ال يجوز 

للولي أن يسلم المال إليهم حال السفه ، سواء بلغوا خمسًا وعشرين سنة أو أكثر 

]1[  المغني مع الشرح الكبير ) 4 / 511 ( .
]2 [ تبيين الحقائق للزيلعي ) 5 / 195 ( . 

]3 [  سورة النساء اآلية رقم ) 5 ( .
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أو لم يبلغوا ذلك . 

2 - قول��ه تعال��ى : نث ې   ې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ      
ۇئ  ۇئ مث. ]1[

وجه االستدالل من اآلية : أن اهلل علق األمر بدفع المال إلى اليتامى على أنس 

األولياء رشدهم ، فما لم يوجد الرشد ال يجوز التسليم ، لعدم تحقق الشرط .

3 - وألن المعنى الذي اقتضى منعهم من أموالهم قبل خمس وعش��رين سنة 

ه��و س��فههم ، وال يزال موج��ودًا فيهم بعده��ا ، فيبقى المنع ما بقي��ت العلة ، ألن 

الحكم يدور مع علته وجودًا وعدما . 

مناق�شة اأبي حنيفة الأدلة اجلمهور والرد عليها :   

1 - قول��ه تعال��ى : نث ڭ  ڭ  ڭ   ۇ مث لي��س الم��راد باألم��وال أموال 

الس��فهاء ، بل المراد هبا أموال المخاطبين ، هنوا أن يعطوها للس��فهاء من الذراري 

والنساء ، بدليل ظاهر اإلضافة. 

ورد الجمهور على ذلك : بأن األموال للس��فهاء ال للمخاطبين  ومما يؤيد أن 

األموال للسفهاء وقوع هذه اآلية بين آيات أحكام اليتامى ، وعلى هذا تكون اآلية 

مرتبط��ة بما قبلها وبما بعدها ، ويؤيد أن األموال للس��فهاء وليس��ت للمخاطبين ، 

أن اهلل جعله��ا مص��درًا لرزقهم وكس��وهتم ، كما أمر األولياء ب��أن يقولوا لهم قواًل 

معروفا .

]1[  سورة النساء اآلية رقم ) 6 ( .



208

واإلضاف��ة ق��د ت��أيت على غي��ر ظاهرها ألغ��راض بالغي��ة ، كما هن��ا  فإن اهلل 

أضاف أموال السفهاء للمخاطبين تنزياًل الختصاصها باألولياء منزلة اختصاصها 

بأصحاهب��ا ، فكأّن أموال الس��فهاء عي��ن أموالهم ، لما بينهم من االتحاد الجنس��ي 

والنسبي مبالغة يف حملهم على المحافظة   عليها.]1[ 

2 - وق��ال الحنفي��ة : يف قوله تعال��ى :نث ې   ې مث اآلية  فيه��ا تعليق الدفع 

بشرط إيناس الرشد والتعليق بالشرط ال يوجب العدم عند العدم.]2[ 

وق��د رد الجمه��ور على ذلك : فقالوا إن التعليق بالش��رط يوج��ب العدم عند 

عدم الش��رط ، كما هو مذهب جمهور األصوليين ، ولو سلمنا بأن عدم الشرط ال 

يوجب العدم، وأن مفهوم الشرط ليس بحجة كما تدعون لكن نحن نثبت الحكم 

وهو الحجر لوجود مقتضيه  تمشيًا مع األصل  واستصحابًا لحكمه ؛ ألن األصل 

الحجر عليه لسفهه ، فيبقى هذا األصل بعد تمام خمس وعشرين سنة. 

3 - وقال الحنفية : ال نس��لم أن منعهم من أموالهم قبل خمس وعش��رين سنة 

لس��فههم ، بل كان منعهم من أموالهم عقوبة وزج��رًا وتأديبا لهم كي يرتدعوا عن 

سفههم ، فإذا بلغوا هذا السن ولم يرتدعوا عن السفه فقد انقطع رجاء التأديب فال 

يكون لمنعهم من أموالهم فائدة بعد حصول اليأس منهم . ]3[ 

وق��د رد الجمهور على ذل��ك فقالوا : إن العلة يف منعهم م��ن أموالهم بعد   

]1[  تفسير أبي السعود ) 1 / 648 ( . 
]2[  تبيين الحقائق للزيلعي ) 5 / 195 ( . 

]3[  المبسوط ) 24 / 162 ( . 
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البلوغ هي اتصافهم بالسفه ، فيستمر الحجر عليهم ما داموا متصفين هبذا الوصف 

نظرا لهم ، وحفظًا ألموالهم ، وليس منعهم عقوبة لهم . 

حجة أبي حنيفة يف أن الرش��د ال يش��ترط لفك الحجر وأن التس��ليم يكون بعد 

خمس وعشرين سنة :

1 - قوله تعالى : نث ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ مث   ]1[ 

وجه االس��تدالل من اآلية : أن اهلل هنى الولي على مال اليتيم عن اإلس��راف يف 

مال��ه مخاف��ة أن يكرب فال يبقى له عليه والية بعد ذل��ك ، وهذا تنصيص على زوال 

الوالية عنه بعد الكرب . 

2 - قوله تعالى: نث ڦ  ڦ  ڄ مث.]2[ 

والم��راد باليتام��ى البالغ��ون ، س��ماهم يتامى لق��رب عهدهم باليت��م ، وحثًا 

لألولي��اء على تس��ليمهم ألموالهم ، إال أنه ق��ام الدليل على من��ع المال منهم بعد 

البل��وغ إذا لم يؤنس رش��دهم ، يف قوله تعال��ى : نث ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ      ۇئ

ۇئ مث وح��رف الفاء للوصل والتعقيب ، فيك��ون بّين أن دفع المال إليهم عقيب 
البلوغ بش��رط إيناس الرش��د ، وما يقرب من البلوغ يف معنى حالة البلوغ ، فأما إذا 

بع��د عن ذلك فوج��وب دفع المال إليهم مطلق بقوله تعالى : نث ڦ  ڦ  ڄ مث 

غير معلق بشرط . ]3[ 

]1[  سورة النساء اآلية رقم ) 6 ( . 
]2[  سورة النساء اآلية رقم ) 2 ( . 

]3[  المبسوط للسرخسي ) 24 / 161 � 162 (. 
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ومدة البلوغ بالس��ن ثمانية عشرة ، فقدرنا مدة القرب منه بسبع سنين ، اعتبارًا 

بمدة التمييز يف االبتداء على ما أش��ار إليه النبي - � - يف قوله : ) مروا أوالدكم 

بالصالة وهم أبناء سبع سنين ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ، وفرقوا بينهم يف 
المضاجع (. رواه أبو داود والحاكم.)1(

)1( إس��ناده حس��ن  : أخرج��ه أحمد يف المس��ند ) 187/2 ( ، وأب��و داود ) 495( ، وابن أبي ش��يبة 
 )382/1(، والبغوي يف ش��رح الس��نة  ) 505 ( ، والدار قطني )230/1 ( ، وأبو نعيم يف الحلية 
 ) 10/ 26 ( ، والخطي��ب يف التاري��خ ) 278/2 ( ، والحاكم )197/1 ( ، والبيهقي يف الكربى 
) 84/3 ( ، والعقيل��ي يف الضعف��اء الكبي���ر ) 2/ 167- 168 ( ، واب��ن أب��ي الدني��ا يف كت��اب 
العي��ال )297( والخرائطي يف مكارم األخالق )457( والبخاري يف التاريخ الكبير )168/4- 
مختصرًا( كلهم من طريق سوار أبي  حمزة ، عن عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده - مرفوعا 
- وس��وار وثق��ه  يحي��ى ب��ن معين ، وق��ال أحمد  : ال  بأس ب��ه . وقال  العقيلي بع��د  أن ذكر هذا 
الحديث يف ترجمة سوار  هذا ، قال : رواية  فيها لين . قال النووي )رياض الصالحين : 301 ( : 
إسناده حسن . وصححه  السيوطي   )الجامع الصغير : 8174 (. وقد رواه ابن عدي يف الكامل 
) 3/ 60   ( م��ن طري��ق الخلي��ل بن مرة ، عن الليث  بن أبي س��ليم ، عن عمرو  بن  ش��عيب به . 
وفيه الخليل بن مرة  وشيخه الليث بن أبي سليم ضعيفان . وقد تناول الزيلعي )تخريج أحاديث 
الكشاف : 1/ 283- 285( شواهد هذا الحديث وملخص ما قال : أنه مروي من حديث  سربة  

ابن معبد  الجهني  ، ومن حديث أبي  هريرة ، ومن حديث أنس. 
أما حديث س��ربة : فرواه  أبو داود والرتمذي من حديث عبد الملك بن الربيع بن س��ربة بن معبد 
الجهني ، عن أبيه ، عن جده - مرفوعا - . قال الرتمذي : حديث حسن صحيح . ورواه الحاكم، 
وق��ال : صحيح على ش��رط مس��لم . قال الش��يخ تقي الدي��ن يف اإلمام : وأخرج��ه ابن خزيمة يف 
صحيحه ، ورواه البيهقي يف  الخالفيات ، وقال : إسناده صحيح ، وقد قال الشيخ معرتضًا عليه: 
قال ابن أبي خيثمة : س��ئل يحيى بن معين عن  أحاديث عبد الملك بن الربيع بن س��ربة عن أبيه،= 
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3 - وألن المن��ع باعتب��ار أث��ر الصبا ، وه��و يف أوائل البلوغ ، وبق��اء أثر الصبا 

كبقاء عينه يف منع المال منه ، وال يبقى أثر الصبا بعدما بلغ خمسا وعشرين لتطاول 

الزم��ان من��ذ بلغ ، ف��ال يبقى المنع ، ولهذا ق��ال أبو حنيفة : لو بلغ رش��يدًا ثم صار 

سفيها ال يمنع المال عنه ألنه ليس بأثر الصبا . ]1[ 

4 - وألن من��ع الم��ال منه كان على س��بيل التأديب ، واالش��تغال بالتأديب ما 

ل��م ينقط��ع رجاء التأديب ، فإذا بلغ هذا الس��ن ولم يؤنس رش��ده فقد انقطع رجاء 

التأديب ، ألنه يتوهم أن يصير جدًا .

ومن صار فرعه أصال فقد تناهى يف األصلية ، فإذا لم يؤنس رشده بعد خمس 

=عن جده ؟ فقال : ضعاف، وقد احتج مسلم بعبد الملك بن الربيع بن سربة بن معبد الجهني وأبيه، 

وجده ، وروى لهم يف الصحيح . انتهى ما نقلناه عن هذا الحديث . قال مقيده  - عفا اهلل عنه-: إنما 

روى مسلم ، عن عبد الملك بن الربيع يف المتابعة . انظر صحيح مسلم ) 2/ 1025( . أما حديث 

أبي هريرة : فرواه البزار يف مسنده من طريق محمد بن الحسن العويف، عن محمد بن عبد الرحمن، 

ع��ن أب��ي هريرة - مرفوعا -. ورواه العقيل��ي يف كتابه الضعفاء وأعله بمحمد بن الحس��ن ثم رواه 

ع��ن محمد بن عبد الرحمن، عن النبي-صلى اهلل عليه وس��لم- مرس��اًل ، ق��ال: وهذا أولى. قال: 

والرواي��ات يف هذا الباب فيها لين. )قال مقي��ده : وبعضها ينجرب ببعض ( . قال ابن حبان يف كتاب 

الضعفاء: ورواه عبد المنعم بن نعيم الرياحي - وس��اق إس��ناده إلى  أبي هريرة - مرفوعا - قال: 

وعبد المنعم هذا منكر الحديث جدًا ، ال يحتج به إذا وافق فكيف منفردًا !
أما حديث أنس : فرواه الدار قطني يف سننه عن داود بن المحرب - بإسناده - إلى أنس - مرفوعا -
وداود بن المحرب مجروح . ورواه الطرباين يف معجمه الوسط ، وقال : تفرد به داود بن المحرب . 

]1[ الهداية المطبوعة مع تكملة فتح القدير ) 1 / 317 ( . 
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وعشرين فقد يئس من تأديبه ، فال معنى لمنع المال عنه بعد  ذلك . ]1[ 

5 - وألنه إذا بلغ خمس��ًا وعشرين البد أن يستفيد رشدا ، إما بطريق التجربة 

أو االمتحان ، فإن كان منع المال عنه عقوبة له فقد تمكنت ش��بهة بإصابة نوع من 

الرش��د ، والعقوبة تس��قط بالش��بهة ، وإن كان هذا حكمًا ثابتًا بالنص غير معقول 

المعنى فقوله : رش��دًا نكرة يف موضع اإلثبات، والنكرة يف موضع اإلثبات تخص 

وال تعم ، فإذا وجد رشد ما فقد وجد الشرط ، فيجب دفع المال إليه، وهذا معنى 

م��ا نقل عن مجاهد �رحمه اهلل �  يف معنى قوله تعالى : نث ائ  ەئ  ەئ  وئ مث أي 

عقال ؛ ألنه بالعقل يحصل له رشد ما. 

مناق�شة اجلمهور الأدلة اأبي حنيفة : 

1 - قول��ه تعال��ى : نث ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ مث تفيد هنى األولياء عن 

أكل أموال اليتامى على جهة اإلس��راف ، بحيث إذا كربوا لم يجدوا شيئًا وليست 

نص��ًا يف زوال الوالي��ة عن كل كبي��ر ، وإنما تدل بالمفهوم عل��ى ذلك ، والمفهوم 

لي��س بحج��ة عندكم ، ثم هذه اآلي��ة مطلقة  مقيدة بقول��ه تعالى: نث ائ  ەئ  ەئ

وئ  وئ      ۇئ  ۇئ مثوالمطل��ق يحم��ل على المقيد ، والتعبير بالكرب روعي فيه 

الغالب يف الكبير ، وأنه يصير رشيدًا إذ ذاك فإذا تبين خالفه لم ُيبن عليه حكم. 

2 - وقول��ه تعالى :نث ڦ  ڦ  ڄ مث هذه اآلية مطلقة  مقيدة بقوله تعالى :  

نث ائ  ەئ  ەئ  وئمث  والمطلق يحمل على المقيد .

]1[ المبسوط ) 24 / 162 ( . 
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وأم��ا تفريقك��م :  بين ما قرب من البلوغ وما بعد منه ، فال دليل عليه ، إذ القيد 

عام فيما قرب وما بعد ، فال يسلم لليتيم شيء حتى يؤنس منه الرشد .

وقولكم  : إن مدة البلوغ بالسن ثماين عشرة غير مسلم ، بل هي خمس عشرة 

عن��د جمه��ور العلماء. وس��يأيت الحدي��ث عنها يف عالم��ات البلوغ واس��تداللكم 

بالحديث استدالل به يف غير محله . 

وقولكم : إن السبع كافية يف تغير األحكام ال دليل عليه ؛ ألن الحكم قد يتغير 

بما دون ذلك ؛ ألن الولي أمر يف الس��بع بأمر الصبي فقط بالصالة ، ويف العشر أمر 

بالض��رب ، ورد النب��ي - � - ابن عمر وه��و ابن أربع عش��رة ، وأجازه وهو ابن 

خمس   عشرة . )1( 

وقولك��م : إن المن��ع باعتبار أثر الصبا وبقاء أثر الصب��ا كبقاء عينه، هذه مجرد 

دعوى ال دليل عليها ، إذ ال فرق بين الس��فه الذي من أثر الصبا والسفه الذي ليس 

من أثره ، فهما متساويان يف التبذير وسوء التدبير. 

وقولكم : إن منع المال منه إلى خمس وعش��رين كان على سبيل التأديب غير 

مس��لم ؛ ألن المنع كان على س��بيل النظر له ، ومنعكم له من ماله ال يفيده تأديبًا ؛ 

ألنكم أجزتم تصرفه ، وحينئذ يستطيع أن يتلفه بلسانه. 

وقولكم :  أنه يحتمل أن يكون جدًا ، ليس تحته معنى يقتضي الحكم له ، وال 

)1( البخاري ) 2521 ( ، ومس��لم ) 1868 ( ، وأحمد يف المس��ند ) 17/2 ( ، وأبو داود ) 4406(
والرتم��ذي ) 1711(، واب��ن ماج��ة ) 2543 ( ، وع��زاه المنذري )مختصر الس��نن : 233/6 ( 

للنسائي.
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له أصل يش��هد له يف الش��رع ، ويتصور أن يكون جدًا وهو مجنون  كما يتصور أن 
يكون أصاًل ألقل من هذه المدة ، فإن المرأة قد تكون جدة إلحدى وعشرين )1(

فقولكم هذا ال  أصل له. ]2[
قال ابن العربي : ) وأما كونه جدًا فضعيف ؛ ألنه إذا كان جدًا ولم يكن ذا َجّد 

فماذا ينفعه جد النسب وجد البخت فائت ( أ . ه� .]3[ 

)1( روى البيهق��ي يف الس��نن الك��ربى ) 319/1 � 320 ( : أخربن��ا أبو عبداهلل الحاف��ظ قراءة عليه : 
حدثني أبو أحمد محمد بن أحمد الش��عبي : ثنا محمد بن عبد الرحمن األرزناين : ثنا أحمد بن 
طاهر بن حرملة : ثنا جدي: ثنا الش��افعي ، قال : رأيت بصنعاء جدة بنت إحدى وعش��رين س��نة 
حاضت ابنة تس��ع ، وولدت ابنة عش��ر ، وحاضت البنت ابنة تس��ع ، وولدت ابنة عش��ر . وهذا 
إسناد باطل ، قال ابن الرتكماين يف الجوهر النقي قلت: يف سنده أحمد بن  طاهر بن حرملة ، قال 
الدارقطن��ي : ك��ذاب  وقال اب��ن عدي : حدث عن جده ، عن الش��افعي بحكايات بواطيل يطول 
ذكره��ا ك��ذا يف المي��زان . أ . ه� ثم قال البيهقي : ويذكر عن الحس��ن بن صال��ح أنه قال : أدركت 
جارة لنا صارت جدة بنت إحدى وعش��رين س��نة . وما ذكره البيهقي عن الحسن بن صالح ذكره 
البخ��اري يف صحيح��ه معلقا مجزومًا به )الفتح : 5/ 276 ( قال الحافظ : رويناه يف المجالس��ه 
للدين��وري م��ن طريق يحيى بن آدم عنه نحوه . الدين��وري هو : أحمد بن مروان الدينوري  ، قال 
الذهب��ي )المي��زان : 1/ 156 ( : اهتم��ه الدار قطني  ومش��اه غيره . وقال الحافظ )اللس��ان : 1/ 
339 ( : صرح الدار قطني يف غرائب مالك بأنه يضع الحديث . ونقل عن مسلمة ، قوله : أدركته 
ولم أكتب عنه ، وكان ثقة كثير الحديث . وقد رواه الحافظ يف تغليق التعليق ) 3/ 391 (  بسنده 
إلى أحمد بن مروان . ) هو الدينوري  ( : ثنا أحمد بن محمد : ثنا إسحاق بن  إبراهيم : ثنا يحيى 
بن  آدم ، عن الحس��ن بن حي -هو ابن صالح بن حي- قال : رأيت جدة  بنت إحدى وعش��رين 

سنة، وأقل أوقات الحمل تسع سنين .
]2[ المغني البن قدامة ) 4 / 512 (. 

]3[ أحكام القرآن البن العربي ) 1 / 322 ( 0 
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وقولكم : إنه إذا بلغ هذه المدة البد أن يستفيد رشدًا...الخ. نقول: إن استفاد 

رش��دًا يف إصالح ماله ُسلم إليه ، س��واء بلغ هذه المدة أولم يبلغها، وإن لم يستفد 

فال يس��لم إليه ش��يء ؛ ألن ما بعدها يش��به ما قبلها يف وجود الس��فه ، وهو العلة يف 

الحجر عليه قبل ذلك ، فيستمر الحجر عليه بعدها إذ ال فرق بينهما . 

وقولك��م :  إن النك��رة يف موض��ع اإلثبات تخص، غير مس��لم ؛ ألن النكرة يف 

سياق الشرط تعم ؛ ألن الشرط يشبه النفي يف العموم.

وقولكم : إن العقل يكفي لدفع المال غير مسلم ، إذ لو كان كذلك لم يشرتط 

يف التس��ليم البل��وغ والرش��د ؛ وألن العقل يوجد يف الجمل��ة يف الصبي المميز وال 

يسلم إليه ماله باالتفاق . 

الترجيح :   مما س��بق من األدلة والمناقشة يتضح أن مذهب الجمهور أرجح 

وأن من لم يرش��د ال يس��لم إليه ماله من غير تحديد بسن معين ؛ ألن ما ذكروه من 

األدل��ة لم ينهض ما ذكره أبو حنيفة لمعارضتها، وليس مع أبي حنيفة دليل صريح 

لمعارضة أدلة الجمهور واهلل أعلم  بالصواب. 

الش��رط الرابع :  حكم الحاكم بأن المحجور عليه رش��يد / على اختالف يف 

ذلك ، وهذا فيمن بلغ رشيدًا أو طرأ عليه السفه ثم رشد. 

والكالم على هذا ينقسم إلى قسمين :

 األول : فيمن بلغ رشيدًا . والثاين:   فيمن طرأ عليه السفه ثم رشد.

أقوال العلماء يف القسم األول فيمن بلغ رشيدًا : 
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األول :  قول جمهور العلماء ]1[  أن من بلغ رش��يدًا ارتفع الحجر عنه وس��لم 

إليه ماله بدون إذن حاكم يف ذلك . 

الثاين : أنه ال يرتفع الحجر عنه وال يس��لم إليه ماله إال بعد إذن الحاكم ، وهو 

قول بعض الشافعية ]2[  وحكاه ابن قدامة  عن مالك ]3[ . 

حجة من لم يشترط إذن الحاكم يف رفع الحجر: 

1 - قول��ه تعال��ى : نث ې   ې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ      

ۇئ  ۇئ مث. 

وجه االس��تدالل : أن اهلل أمر أولياء اليتامى بتسليمهم أموالهم إذا آنسوا منهم 

رشدًا ، ولم يقيد ذلك بإذن الحاكم ، فاشرتاط إذن حاكم يف ذلك زيادة تمنع الدفع 

عند وجود الرشد ، وهو مخالف لما دلت عليه اآلية من العموم. 

2 - وألن الحج��ر علي��ه ثبت بغي��ر حكم حاكم فيزول بغي��ر حكمه  كالحجر 

على المجنون .

وحجة من  اشترط إذن الحاكم يف رفع الحجر : 

أن الرش��د يحتاج إلى اجتهاد ونظر ، فاش��رتط فيه إذن الحاكم كزوال الحجر 
عن السفيه.]4[

]1[ التاج واإلكليل هبامش مواهب الجليل ) 5 / 64 � 65 ( ، المغني البن قدامة ) 4 / 510 (. 
]2[ مغني المحتاج ) 2 / 170 ( ، وروضة الطالبين ) 4 / 182 (. 

]3[ المغني البن قدامة ) 4 / 510 ( . 
]4[ المغني البن قدامة ) 4 / 510 ( . 
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ُيرد على هذا القول بأن الحجر على الصبي يختلف عن الحجر على الس��فيه، 

فالحجر على الصبي ثابت بغير حكم حاكم ، فال يتوقف زواله على إزالة الحاكم، 

فهو يشبه الحجر على المجنون ،ألن العلة يف الحجر عليهما واحدة ، وهي العجز 

عن التصرف وحفظ المال، فإذا زال سبب الحجر زال الحجر . 

ومما س��بق يتضح أن القول بزوال الحجر عمن بلغ رش��يدًا بدون إذن الحاكم 

هو األرجح .

الق�شم الثاين : من طراأ عليه ال�شفه ثم عاد ر�شيدًا : 

والخالف يف هذا يبنى على الخالف يف كيفية الحجر عليه  .]1[ 

فم��ن ي��رى أنه ال يحجر علي��ه إال الحاكم وهم أكثر العلم��اء يقولون: ال يرفع 

الحجر عنه إال الحاكم ، ألنه ال يثبت إال بحكمه . 

وم��ن ي��رى أن الحجر عليه يعود بنفس الس��فه وهم القلة م��ن العلماء  ومنهم 

محم��د بن الحس��ن صاح��ب أبي حنيفة وعب��د الرحمن بن القاس��م من  أصحاب 

مالك اختلفوا يف كيفية رفع الحجر عنه ، كاختالفهم فيمن بلغ رش��يدًا ، وقد س��بق 

الكالم عليه يف القسم األول. 

والراجح:  أنه يش��رتط إذن الحاكم يف رفع الحجر وتسليم المال  ألنه ال يثبت 

إال بحكمه ، فال يرفعه إال حكمه . 

ويش��رتط لتسليم المال إلى األنثى المحجور عليها خاصة شرط خامس وهو 

]1[ روضة الطالبين للنووي ) 4 / 182 ( . 
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أن تتزوج ، ويدخل هبا زوجها ، وتمكث عنده مدة ، قيل سنة ، وقيل سنتان ، وقيل 

خمس ، وقيل ست ، وقيل سبع ، وهذا عند المالكية . ]1[ 

ووج��ه ذل��ك: أن البك��ر مادام��ت يف الخ��در ال تحس��ن النظر لنفس��ها ألهنا 

محجوب��ة  ال تع��اين األمور، وال تختلط بالناس ألجل حي��اء البكارة  فال يحصل 

لها رش��د لعدم ممارسة التصرف ، فينتظر يف تس��ليمها لمالها أن تتزوج  ألهنا إذا 

تزوج��ت دخل إليها الناس، وخرجت إليهم ، وبرز وجهها  فتعرف حينئذ النافع 

من الضار .]2[ 

وروي عن أحمد ]3[  ال ُيدفع إلى الجارية مالها بعد رشدها حتى تتزوج وتلد، 

أو تقيم يف بيت الزوج سنة . 

وهو قول عمر، وبه قال ش��ريح والش��عبي وإس��حاق ، لما روى ش��ريح قال : 

)عه��د إلي عمر أن ال أجيز لجارية عطية حتى تتحول يف بيت زوجها حواًل أو تلد( 
رواه سعيد يف سننه . )4(

ومذهب الجمهور ]5[  أن األنثى كالرجل يف التس��ليم ، فمتى بلغت ورش��دت 

انفك الحجر عنها ، وسلم إليها مالها ، سواء تزوجت أو لم تتزوج .

]1[ حاشية الدسوقي ) 3 / 268 ( . 
]2[ تفسير القرطبي ) 5 / 29 ( . 

]3[ المقنع مع حاشيته ) 2 / 141 ( . 
)4( تقدم تخريجه ص 104. 

]5[ المغني ) 4 / 517 ( ، وروضة الطالبين ) 4 / 182 ( . 
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والراج��ح م��ا ذهب إليه الجمهور ، لدخول األنث��ى يف عموم قوله تعالى : نثې

ې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ      ۇئ  ۇئ مث]1[ ، ولف��ظ اليتام��ى 
ش��امل للذكور واإلناث، فإن اليتيم يطلق على من مات أبوه وهو صغير ، س��واء كان 

ذك��رًا أو أنثى،  وقد علق اهلل األمر بدفع المال إليهم بالبلوغ وإيناس الرش��د ، من غير 

ش��رط الزواج ، وما قاله المالكية ال دليل عليه، بل هو مجرد رأي ، فال يعول عليه يف 

مقابلة النص ، ثم إن قولهم : إن المرأة إذا تزوجت يتم رش��دها غير مس��لم  لما ذكره 

القرطبي ]2[  ) رحمه اهلل(  يف تفسيره قال : ) فإن نفس الوطء بإدخال الحشفة ال يزيدها 

يف رشدها إذا كانت عارفة بجميع أمورها ومقاصدها غير مبذرة لمالها ( أ . ه�  .

وم��ا روي ع��ن عمر رضى اهلل عنه � إن صح � فلم يعلم انتش��اره بين الصحابة، 

وال يس��وغ المصير إليه مع وج��ود النصوص التي تجيز للم��رأة التصرف يف مالها 

والتي س��بق بياهنا يف الب��اب األول عند الحديث على من يول��ى عليهم ، ثم إن أثر 

عمر خاص بمنع العطية، وال يلزم من منع العطية منع بقية التصرفات . 

ويشرتط يف تسليم المال إلى األنثى المحجور عليها خاصة أيضا شرط سادس وهو 
شهادة عدلين فأكثر على صالح حالها ، وحسن تصرفها ، وهذا عند المالكية . ]3[

وأم��ا الجمهور الذي��ن ال يرون الحجر عليها ألنوثتها ، فل��م يفرقوا بين الذكر 

واألنث��ى يف رفع الحجر عليهما ، ويرون أن للولي أن يس��لم الم��ال إلى األنثى إذا 

]1[ سورة النساء اآلية رقم ) 6 ( . 
]2[ تفسير القرطبي ) 5 / 38 ( . 

]3[ الشرح الكبير للدر دير هبامش حاشية الدسوقي ) 3 / 268 ( . 
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بلغت ورش��دت بدون ش��هادة على صالح حالها ، ولكن اس��تحبوا الشهادة على 
الرشد عند التسليم ألي محجور عليه . ]1[

والراجح واهلل أعلم قول الجمهور ، ألن اهلل سبحانه أمر األولياء بتسليم المال 

إلى اليتيم بش��رط بلوغه وإيناس رش��ده ، فاش��رتاط بينة على الرش��د زيادة على ما 

شرطه اهلل.

]1[  كشاف القناع ) 3 / 443 (. 
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املطلب الثاين  
يف بيان البلوغ وعالماته وذكر ما فيها من خالف   

س��بق أن ذكرُت أن البلوغ من ش��روط فك الحجر وتس��ليم المال. وفيما يلي 

تعريفه وبيان عالماته واألدلة على اعتبارها ، وبيان ما فيها من خالف . 

تعريفه لغة وا�شطالحًا : 

البل��وغ لغ��ة : الوصول ، يقال بل��غ المكان بلوغًا وصل إليه أو ش��ارف عليه، 

والغالم أدرك ، وجارية بالغ وبالغة . ]1[ 
والبلوغ شرعًا :  هو انتهاء حد الصغر . ]2[

عالمات البلوغ : 

للبلوغ عالمات خمس ، ثالث يش��رتك فيها الرجال والنس��اء ، وهي : ) إنزال 

المن�ي ، ونبات ش��عر العانة الخشن، والس��ن ( ، واثنتان تختصان باإلناث وهما : 

)الحيض والحبل ( . 

وفيما يلي احلديث عن كل عالمة : 

العالمة األولى : إنزال المن�ي /  وهو الماء الدافق الذي يخلق منه الولد لوقت 

إمكانه من ذكر أو أنثى بجماع أو احتالم ، ووقت إمكان خروجه اس��تكمال تس��ع 

سنين قمرية ، من غير فرق بين الذكر واألنثى.

]1[ القاموس المحيط باب الغين فصل الباء . 
]2[ حاشية ابن عابدين ) 6 / 153 ( . 
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وقيل : إنه ال يكون يف الذكر إال يف نصف العاشرة أو تمامها.  

وقيل :  أدنى ذلك يف حقه اثنتا عشرة سنة . ]1[  

وهو عالمة على البلوغ باالتفاق ، والدليل على ذلك الكتاب والسنة واإلجماع . 

اأما الكتاب : 

فقول��ه تعال��ى :نث ھ  ھ    ے   ے         ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  

ڭ  ۇ  ۇ   ۆ   ۆ مث اآلية . 
ويف اآلي��ة الت��ي بعدها ق��ال س��بحانه : نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ

پ  پ     پ  ڀ  ڀ مث ]2[

وجه االستدالل من اآليتين:أن األطفال قبل بلوغ الحلم يؤمرون باالستئذان 

يف الع��ورات الث��الث ، وبع��د بلوغ الحل��م أمره��م اهلل باالس��تئذان يف جميع 

األوقات ، ش��أهنم ش��أن المكلفين األحرار ، فدلت اآليتان على أن االحتالم ينقل 

الحكم وما ذاك إال ؛ ألنه عالمة بلوغ .

ومن ال�شنة : 

أ - قوله � : ) رفع القلم عن ثالثة ...( وفيه ) ...وعن الصبي حتى يحتلم ( 
رواه أبو داود والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين.)3(

]1[ مغني المحتاج ) 2 /167  ( ، وتبيين الحقائق ) 5 / 203 ( . 
]2[ سورة النور اآليتان ) 58 ، 59 ( . 

)3( ج��اء عن علي بن أب��ي طالب - رضي اهلل عنه - مرفوعًا وموقوف��ًا، موصواًل ومنقطعًا، بألفاظ 
مختلفة. رواه عن علي رضي اهلل عنه:ابن عباس، القاسم بن يزيد، أبو الضحى،الحسن.         =
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=)طريق ابن عباس-رضي اهلل عنهما(.
رواه عنه: أبو ظبيان، ومجاهد.

)طري��ق أبي ظبي��ان عن ابن عباس( رواه عن أبي ظبيان س��ليمان بن مه��ران األعمش ورواه عن 
األعم��ش جرير بن ح��ازم، جرير بن عبد الحمي��د، وكيع، ابن نمير، جعفر بن عون، ش��عبة. ابن 

فضيل كما يف العلل للدار قطني )72/3(.
)طريق جرير بن حازم عن األعمش(: أبو داود )4401(، والنسائي يف الكربى )7343( ، وابن 
خزيم��ة )1003( و)3048(، وابن حبان )اإلحس��ان : 143( ، والدار قطني )139-138/3( 
والحاك��م )258/1(، والبيهق��ي يف الك��ربى )264/8(، و الصغ��رى )3240( ، وابن حزم يف 
المحل��ى )116/1( من طريق اب��ن وهب: أخربين جرير بن حازم، عن س��ليمان بن مهران به - 
مرفوع��ا - )عزاه يف الكنز )10323( البن جرير(، وقال الحافظ )الفتح : 121/12( : س��ندها 

متصل، لكن أعله النسائي بأن جرير بن حازم حدث بمصر بأحاديث غلط فيها .
)طري��ق جري��ر بن عبد الحميد ع��ن األعمش(:أب��و داود )4399(: حدثنا عثمان بن أبي ش��يبة: 

حدثنا جرير به - موقوفًا - وفيه )وعن الصبي حتى يعقل(. 
)طري��ق وكيع عن األعم��ش(: أبوداود )4400(: حدثنا يوس��ف بن موس��ى: حدثنا وكيع، عن 
األعمش به. وفيه )وعن الصبي حتى يعقل(. قال الدار قطني )العلل : 74/3( : قول وكيع وابن 

فضيل أشبه بالصواب .
)طريق ابن نمير عن األعمش(: البيهقي يف الكربى )264/8( وفيه )والصبي حتى يعقل(.

)طريق جعفر بن عون عن األعمش(: الحاكم )388/4-389( وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين. ووافقه الذهبي.

)طريق ش��عبة عن األعمش(: الحاكم )389/4(، والبغوي يف »الجعديات« )الفتح : 393/9(
وق��ال الحاك��م: قد روي هذا الحديث بإس��ناد صحيح عن علي - رضي اهلل عن��ه - عن النبي - 

صلى اهلل عليه وآله وسلم- مسنداً.
وأبو ظبيان واسمه حصين بن جندب، واألعمش سليمان بن مهران ثقتان، إال أن األعمش لم= 
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=يصرح بالسماع يف جميع هذه الطرق، لكن شعبة قال: ما سمعت من رجل حديثًا إال قال لي: 
حدثني أو حدثنا، إال حديثًا واحدًا، وقتادة قال: قال أنس - وذكره. وقال أيضًا: كفيتكم تدليس 
ثالثة: األعمش وأبي إسحاق وقتادة. قال الحافظ ابن حجر: فهذه قاعدة جيدة يف أحاديث هؤالء 
الثالثة أهنا إذا جاءت من طريق ش��عبة دلت على الس��ماع ولو كان��ت معنعنة. وخالف األعمش 

عطاء بن السائب وأبو حصين روياه عن أبي ظبيان عن علي دون ذكر البن عباس.
رفعه عطاء بن الس��ائب وأوقفه أبو حصين والموقوف أش��به، عطاء بن الس��ائب صدوق اختلط. 
رواه أحم��د يف المس��ند )1-154-155، 158(، ويف فضائ��ل الصحاب��ة )1209(، وأب��و داود 
)4402(، والنس��ائي يف الكربى )7344( ، والطيالس��ي )90(، وأبو يعلى )583(، والبيهقي يف 
الك��ربى )264/8( من طرق عن عطاء بن الس��ائب، عن أبي ظبي��ان- وذكر قصة عمر وعلي- 
وفي��ه ع��ن علي - رضي اهلل عنه - أن رس��ول اهلل - صلى اهلل عليه وس��لم - ق��ال: رفع القلم عن 
ثالث��ة: عن الصب��ي حتى يبلغ..( وقال بعضهم: )وعن الصبي حت��ى يكرب( وبعضهم قال: )حتى 
يعقل(... الحديث. وأعله المنذري )مختصر السنن : 4240( بعطاء بن السائب. وقال البيهقي 
)264/8( : رواه عطاء ابن الس��ائب، عن أبي ظبيان مرس��اًل مرفوعًا. ورواه النسائي يف الكربى 
)7345( : أخربنا أحمد بن س��ليمان، قال: ثنا عبد اهلل، قال: أنا إس��رائيل، عن أبي حصين، عن 
أب��ي ظبيان، ع��ن علي - رضي اهلل عنه  - ق��ال: )رفع القلم عن ثالثة: عن النائم حتى يس��تيقظ، 
وع��ن المعتوه، وعن الصب��ي(، قال أبو عبد الرحمن: وهذا أول��ى بالصواب، وأبو حصين أثبت 
من عطاء بن السائب وما حدث جرير بن حازم به فليس بذاك وحديثه عن يحيى بن أيوب أيضًا 
فلي��س بذاك. وقال الدار قطني )العل��ل : 73/3(: ورواه عمار بن زريق، عن األعمش، عن أبي 
ظبي��ان، عن علي وعمر موقوفًا. ولم يذكر فيه عن ابن عباس. وكذلك رواه س��عد بن عبيدة عن 
أب��ي ظبيان موقوفًا.ولم يذكر ابن عباس. ورواه أبو حصين، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، عن 
علي وعمر - موقوفًا - ثم ذكر االختالف عن أبي حصين. وسئل الدار قطني )العلل : 74/3(: 
ألق��ي أب��و ظبيان عليًا وعمر -رض��ي اهلل عنهما-؟ قال: نعم. وقال أبو حاتم )المراس��يل البنه : 

ص�47( : ال يثبت له سماع من علي.= 
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=)طريق مجاهد عن ابن عباس(:
الطرباين يف المعجم الكبير )11141( ، واألوسط )3427( : حدثنا الحسن بن جرير الصوري: 
ثنا أبو الجماهر: ثنا إسماعيل بن عياش، عن عبد العزيز بن عبيد اهلل، عن مجاهد، عن ابن عباس 
به - مرفوعًا - وفيه )والصبي حتى يعقل أو يحتلم(. وقال: ال يروى عن ابن عباس إال من هذا 

الوجه، ولم يحدث به إال أبو الجماهر.
ق��ال مقي��ده - عفا اهلل عنه-: أبو الجماهر ثقة، وآفة الحديث عبد العزيز بن عبيد اهلل بن حمزة بن 
صهيب ضعيف. والراوي عنه إسماعيل بن عياش صدوق يف روايته عن أهل بلده وهذه الرواية 
من هذا القبيل فإسماعيل وشيخه حمصيان. وقد أعل الهيثمي الحديث بعبد العزيز بن عبيد اهلل 

)مجمع الزوائد : 251/6(.
)طريق القاسم بن يزيد عن علي(:

قال ابن ماجة )2042( : حدثنا محمد بن بش��ار: ثنا روح بن عبادة: ثنا ابن جريج: أنبأنا القاس��م 
اب��ن يزي��د، عن علي بن أبي طالب - رضي اهلل عنه - ؛ أن رس��ول اهلل - صلى اهلل عليه وس��لم -

قال: )يرفع القلم عن الصغير، وعن المجنون، وعن النائم(. وعلقه أبو داود )561-560/4(. 
وفي��ه انقطاع بين القاس��م وعلي ، ثم إن القاس��م بن يزي��د مجهول. وضعف إس��ناده البوصيري 
)مصباح الزجاجة : 720( وأعله هباتين العلتين. وأما المنذري )مختصر الس��نن : 4241( فلم 

يعله إال باالنقطاع .
 )طريق أبي الضحى عن علي(:

أبو داود )4403(، والبيهقي يف الكربى )57/6(، )359/7(، )265/8( من طرق عن خالد- 
الح��ذاء- ع��ن أبي الضحى، عن عل��ي -رضي اهلل عن��ه- مرفوعًا. وفيه انقط��اع ، قال المنذري 

)مختصر السنن : 4241(: هذا منقطع ؛ أبو الضحى لم يدرك علي بن أبي طالب.
)طريق الحسن عن علي(:

رواه عنه : قتادة، يونس. واختلف على يونس فرفعه هشيم وأوقفه يزيد . وحدث به عن الحسن 
مسندًا حميد الطويل كما يف العلل للدار قطني )192/3(.=  
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=أخ��رج الرتم��ذي )1423(، والنس��ائي يف الك��ربى )7346( ، وأحم��د )118/1(، والحاكم 
)389/4( ع��ن هم��ام، عن قتادة، عن الحس��ن البصري، عن علي - رض��ي اهلل عنه - مرفوعًا. 
وفي��ه )وع��ن الصبي حتى يش��ب(. قال أبو عيس��ى: حدي��ث علي حديث حس��ن غريب من هذا 
الوجه... وال نعرف للحس��ن س��ماعًا من علي ب��ن أبي طالب ...قد كان الحس��ن يف زمان علي 
وقد أدركه ولكّنا النعرف له س��ماعًا منه. وقال الذهبي )التلخيص(: صحيح فيه إرسال. ورواه 
أحم��د يف المس��ند )140/1( وفضائل الصحاب��ة )1232( من طريق محمد ب��ن جعفر، قال: نا 
س��عيد، عن قتادة به - مرفوعًا- وفيه )وعن الطفل حتى يحتلم(. وأحمد )116/1(، والبيهقي 
يف الكربى )265/8( من طريق هش��يم : أنبأنا يونس، عن الحس��ن، عن علي - مرفوعًا - وفيه 

)عن الصغير حتى يبلغ( رواية أحمد و)عن الصبي حتى يعقل( رواية البيهقي.
ورواه النسائي يف الكربى )7347( : أخربنا محمد بن عبد األعلى، قال ثنا يزيد، قال: ثنا يونس 

عن الحسن به -موقوفًا- وفيه )وعن الصبي حتى يبلغ الحنث(.
وق��ال أبو عبد الرحمن النس��ائي: ما فيه ش��يء صحي��ح والموقوف أصح هذا أول��ى بالصواب. 
وقال الدار قطني: الموقوف أش��به بالصواب )العلل : 192/3( قال الحافظ ابن حجر )الفتح: 
120/12- 121( وللمرف��وع ش��اهد من حديث أبي إدريس الخ��والين )أخربين غير واحد من

الصحابة منهم ش��داد بن أوس وثوبان أن رس��ول اهلل -صلى اهلل عليه وس��لم- قال: ...( أخرجه 
الط��رباين. ]ق��ال الهيثمي: رجاله ثق��ات )مجمع الزوائ��د : 251/6([ قال الحاف��ظ : وقد علقه 
البخ��اري موقوفًا مجزومًا به . أه��� . وفيه )وعن الصبي حتى يدرك( ق��ال الحافظ:وهو مرفوع 

حكمًا. 
فائ��دة: قال ابن العربي )الفتح : 122/12( : الرواي��ة بلفظ )حتى يحتلم( هي العالمة المحققة 

فيتعين اعتبارها وحمل باقي الروايات عليها.
الخالص�ة:

حدي��ث عل��ي - رضي اهلل عن��ه - الصحيح أنه موق��وف عليه وهو يف حكم المرف��وع وللمرفوع 
ش��واهد تق��دم منها حديث عائش��ة - رضي اهلل عنه��ا - رقم )57( وقال الن��ووي )المجموع := 
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ب - وقول��ه � لمع��اذ : ) خذ من كل حالم دين��ارًا، أو عدل معافر ]1[ ( رواه 

أبو داود والرتمذي وحسنه والنسائي والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين 

ولم يخرجاه . )2( 

=253/6( : ه��ذا الحدي��ث صحيح رواه أبو داود والنس��ائي يف كتاب الحدود من س��ننهما من 
رواية علي بن أبي طالب - رضي اهلل عنه - بإسناد صحيح.

دريد يف  ابن  وقال   ، نسبة  بال  للثوب  اسما  ثم صار  مّر  بن  معافر  إلى  منسوب  ثوب   : المعافر   ]1[
الجمهرة : المعافر بفتح الميم موضع باليمن تنسب إليه الثياب المعافرية .

)2( حس��ن : رواه أب��و داود ) 1577 ( ، والنس��ائي )2452(، وابن خزيم��ة )2268(، والدار قطني 
)102/2(، والبيهق��ي يف الك��ربى )98/4( من طريق أبي معاوية، ع��ن األعمش، عن إبراهيم، 
ع��ن مس��روق، عن مع��اذ - مرفوعًا - قال البيهقي: ق��ال أبو داود يف بعض النس��خ: هذا حديث 
منكر، بلغني عن أحمد أنه كان ينكر هذا الحديث إنكارًا شديدًا، قال البيهقي: إنما المنكر رواية 
أب��ي معاوية، عن األعمش، عن إبراهيم، عن مس��روق، عن معاذ، فأم��ا رواية األعمش، عن أبي 
وائل، عن مس��روق فإهنا محفوظة قد رواها عن األعمش جماعة منهم: سفيان الثوري، وشعبة، 
ومعم��ر، وجري��ر، وأبو عوانة، ويحيى بن س��عيد، وحفص بن غياث، وق��ال بعضهم: عن معاذ، 
وقال بعضهم: أن النبي - صلى اهلل عليه وس��لم - لما بعث معاذًا إلى اليمن أو ما يف معناه. أه�. 
ومم��ن رواه عن األعمش أيض��ا: يعلى بن عبيد، ومفضل بن مهلهل، وعب��د الرحمن بن مغراء، 
ويحيى بن عيسى، وشريك، وعيسى بن يونس، وزفر بن الهذيل، والقاسم بن معن، ومروان بن 

معاوية الفزاري.
رواه الرتم��ذي )623(، والنس��ائي )2450(، وعب��د الرزاق )6841(، واب��ن خزيمة )2268(، 
واب��ن حب��ان )الم��وارد : 794( ، والدار قطن��ي )102/2(، والحاك��م )398/1(، والبيهقي يف 
الكربى )98/4(، والبغوي يف ش��رح السنة )1571(، واختصره أبو داود )1578(، وابن ماجة 
)1803( والدارم��ي )1630(، وابن الجارود يف المنتقى )343( من طريق األعمش، عن أبي= 
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=وائل - شقيق بن سلمة - عن مسروق، عن معاذ. وعزاه يف نصب الراية )446/3( إلسحاق يف 
مسنده، قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وقال ابن عبد الرب )التمهيد: 
275/2(: إس��ناد متص��ل صحيح ثابت. وقال الرتمذي: هذا حديث حس��ن. قال المباركفوري 
)التحف��ة : 258/3(: وزع��م ابن بطال أن حدي��ث معاذ هذا متصل صحيح، ق��ال الحافظ: ويف 

الحكم بصحته نظر؛ ألن مسروقًا لم يلق معاذا، وإنما حسنه الرتمذي لشواهده.
ويف التلخيص الحبير )152/2(: يقال: إن مسروقًا أيضًا لم يسمع من معاذ، وقد بالغ ابن حزم 
يف تقري��ر ذل��ك، وقال ابن القطان: هو على االحتمال، وينبغ��ي أن يحكم لحديثه باالتصال على 

رأي الجمهور. 
قال الرتمذي )11/3( : وروى بعضهم هذا الحديث عن س��فيان، عن األعمش، عن أبي وائل، 
عن مس��روق؛ أن النبي - صلى اهلل عليه وس��لم - بعث معاذَا إلى اليمن فأمره أن يأخذ..( وهذا 
أصح، قال المباركفوري )التحفة )258/3( : أخرجه ابن أبي ش��يبة بس��نده عن مس��روق، قال: 
بعث رسول اهلل - صلى اهلل عليه وسلم- معاذًا إلى اليمن - فذكره - كذا يف نصب الراية. أه� . 

والذي رأيته يف نصب الراية )446/3(: وأما المرسل فرواه عبد الرزاق أيضا: أخربنا معمر، عن 
األعمش، عن شقيق بن سلمة، عن مسروق، قال: بعث رسول اهلل - صلى اهلل عليه وسلم- معاذ 

بن جبل ...(.
وانظر : السنن الكربى للبيهقي )193/9( والمحلى البن حزم )11/6( وأعله باالنقطاع، وأن 

مسروقًا لم يلق معاذًا. قال الحافظ )التلخيص : 122/4(: وفيه نظر.
ورواه أبو عبيد يف كتابه األموال )64( ومن طريقه البالذري يف فتوح البلدان )ص�82( من طريق 

مروان بن معاوية الفزاري، عن األعمش به.
ويف عل��ل ال��دار قطن��ي )69/6(: والمحفوظ��ة عن أب��ي وائل، عن مس��روق، عن مع��اذ، وعن 
إبراهي��م مرس��اًل.أه�. قال البيهقي )الس��نن الكربى : 193/9( و )الصغ��رى : 3708(: هذا هو 

المحفوظ.
ورواه النس��ائي )2451(، والبيهق��ي يف الك��ربى )193/9(، واب��ن زنجوي��ه يف كتابه األموال= 
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=)105( والدارم��ي واختص��ره )1630( من طري��ق يعلى بن عبيد، عن األعمش، عن ش��قيق، 
عن مسروق واألعمش، عن إبراهيم، قاال: قال معاذ.. وصف البيهقي يف الصغرى رواية إبراهيم 
باالنقطاع. ورواه ابن أبي شيبة )19/3( من طريق األعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، قال: لما 
بعث رسول اهلل - صلى اهلل عليه وسلم - معاذًا... ورواه يحيى بن آدم يف كتابه الخراج )228(، 
والدارم��ي )1631( واختص��ره م��ن طريق أبي بكر بن عي��اش، عن عاصم، عن أب��ي وائل، عن 
مسروق، عن معاذ. ورواه أحمد يف المسند )233/5( من طريق أبي بكر بن عياش، عن عاصم، 
عن أبي وائل عن معاذ. قال ابن القيم )أحكام أهل الذمة : 29/1(: رواه يف مسنده - يعني اإلمام 

أحمد - بإسناد جيد.أه�. وقال الدار قطني )العلل : 67/6(: وقول من ذكر مسروقًا أصح.
ورواه أب��وداود )1576(، والبيهق��ي يف الكربى )193/9(، والنس��ائي مختص��رًا )2453( من 
طريق األعمش، عن أبي وائل ، عن معاذ. ورواه ابن أبي شيبة )20/3( من طريق األعمش، عن 

إبراهيم، وأبي وائل، قال: بعث النبي - صلى اهلل عليه وسلم - معاذًا.
ورواه ابن خزيمة )2268( قال : وحدثنا س��عيد بن أبي يزيد، قال: حدثنا محمد بن يوس��ف: ثنا 

سفيان، عن معاذ بن جبل.
ورواه أبو يوسف يف كتابه الخراج )ص�138( عن األعمش، عن عمارة بن عمير أو مسلم بن صبيح 

أبي الضحى، عن مسروق، عن معاذ بن جبل، قال: أمرين النبي - صلى اهلل عليه وسلم - ...
ورواه أبو داود يف المراس��يل )117( ويحيى ب��ن آدم يف كتابه الخراج )229( وأبو عبيد يف كتابه 
األم��وال )65( وابن زنجويه )109( والبالذري يف فت��وح البلدان )ص�82( والبيهقي يف الكربى 
)193/9-194( واب��ن ح��زم )12/6( من طريق جرير، عن منصور، ع��ن الحكم، قال: كتب

رسول اهلل - صلى اهلل عليه وسلم - إلى معاذ... مرسل صحيح.                         
قال البيهقي: هذا منقطع... ورواه أبو شيبة إبراهيم بن عثمان، عن الحكم موصواًل، وأبوشيبة ضعيف. 
ثم س��اق إس��ناده إلى أبي شيبة، عن الحكم بن عتيبة، عن مقسم، عن ابن عباس- رضي اهلل عنهما -؛ 

أن النبي - صلى اهلل عليه وسلم - كتب إلى معاذ ... ثم قال: هذا ال يثبت إال هبذا اإلسناد.
فائدة: نقل البيهقي عن الش��افعي قوله: س��ألت ع��ددًا كثيرًا من ذمة أهل اليم��ن متفرقين يف بلدان= 
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ووجه االستدالل : أن أخذ الجزية على المحتلم دليل على بلوغه؛ ألن الجزية 

ال تؤخذ من الصبيان . 

وأم��ا اإلجماع : فقد اتف��ق العلماء على أن خروج المن��ي من عالمات البلوغ  

قال الحافظ ابن حجر : ) وقد أجمع العلماء على أن االحتالم يف الرجال والنساء 

يلزم به العبادات والحدود وسائر األحكام (.]1[ 

وقال ابن قدامة]2[ بعد أن ذكر االحتالم : ) ال نعلم يف ذلك خالفا ( ، ونقل عن 

=اليمن فكلهم أثبت لي ال يختلف قولهم؛ أن معاذَا أخذ منهم دينارًا عن كل بالغ منهم، وسموا البالغ 
حالمًا قالوا: وكان يف كتاب النبي – صلى اهلل عليه وسلم - مع معاذ ؛ أن على كل حالم دينارًا.

وج��اء ما يش��هد - له��ذا المعنى - من حديث: عب��د اهلل بن عمرو، وعروة بن الزبير، والحس��ن، 
وعبد اهلل ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وأبي زرعة بن سيف بن ذي يزن.

انظ��ر : كت��اب األموال ألبي عبيد )66( واب��ن زنجويه )106، 108( وفت��وح البلدان للبالذري 
)ص�82-83( وابن حزم )12/6( وابن إس��حاق )الس��يرة البن هش��ام : 231/4( والطربي يف 

تاريخ األمم )261/3( والبيهقي يف الكربى )194/9-195( وتكلم على بعضها.
تنبيه: 

جاء فيما كتبه النبي - صلى اهلل عليه وس��لم - إلى معاذ يف بعض المروي عنه )حالم أو حالمة( 
والصواب؛ أن ذكر الحالمة يف الحديث غير محفوظ.  

وأشار إلى هذا: 
أب��و عبي��د )األموال : ص���42( والبيهقي )الك��ربى : 194/9( وابن القيم )أح��كام أهل الذمة : 

45/1( وغيرهم. 
وليس على المرأة والعبد جزية.

]1[ فتح الباري البن حجر ) 5 / 277 ( ط . السلفية . 
]2[ المغني المطبوع مع الشرح الكبير ) 4 / 513 ( . 
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ابن المن��ذر أنه قال : ) وأجمعوا على أن الفرائض واألحكام تجب على المحتلم 

وعلى المرأة بظهور الحيض منها  ( أ . ه�. 

العالمة الثانية : نبات �شعر العانة /على اختالف يف ذلك : 

والمراد به الشعر الخشن الذي يحتاج يف إزالته إلى نحو حلق حول ذكر الرجل 

وف��رج الم��رأة ، وال عربة بالزغب الضعيف ، فإنه يك��ون يف الصغير ، وقد اختلف 

العلماء يف اإلنبات ، هل يعترب عالمة على البلوغ أو ال يعترب على ثالثة أقوال : 

الق��ول األول : اعتب��اره عالمة على البلوغ مطلقًا ، س��واء يف حق المس��لم أو 

الكافر ، وهبذا قال أحمد وإس��حاق وأبو ثور وهو المش��هور عن مالك ورواية عن 

الشافعي، ويروى عن مالك اعتباره إال يف حق اهلل ، فال إثم عليه يف ترك الواجبات 
وارتكاب المحرمات ، لكن المشهور يف مذهبه العموم . ]1[

القول الثاين : عدم اعتباره عالمة على البلوغ مطلقًا ، وهذا مذهب الحنفية ]2[

ورواية عن مالك. 

القول الثالث : اعتبار اإلنبات عالمة للبلوغ يف حق الكافر دون المسلم ، وهو 

المشهور يف مذهب الشافعي .]3[ 

]1[ المغني البن قدامة ) 4 / 513 ( 0 وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ) 3 / 264 (. 

]2[ حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ) 5 / 203 ( . 

]3[ مغني المحتاج ) 2 / 167 (. 
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وفيما يلي أدلة كل قول :

استدل من اعترب اإلنبات عالمة للبلوغ يف حق المسلم والكافر بما يأيت : 

أ - حدي��ث عطية القرظ��ي، قال : ) عرضنا على النبي-� - يوم قريظة فكان 

من أنبت ُقتل ومن لم ينبت ُخلي سبيله ، وكنت فيمن لم ينبت ُفخلي سبيلي ( رواه 

الخمسة وصححه الرتمذي . )1( 

ويف لف��ظ : ) فم��ن كان محتلمًا أو أنبتت عانته قت��ل ، ومن - ال -  ترك ( رواه 

صحي��ح : أحم��د يف المس��ند ) 310/4 ( ، وأب��و داود ) 4404 (، والرتم��ذي ) 1584 (،    )1(

والنس��ائي يف المجتب��ى ) 3430 ( ويف الك��ربى )5623(، واب��ن ماج��ة ) 2541 ( ، والدارم��ي 

)2467( ، واب��ن الج��ارود )1045( ، وأب��و عوانة )55/4-57( ، والطحاوي يف ش��رح معاين 

اآلث��ار )313/3، 317( واب��ن حب��ان )الم��وارد : 1499، 1501( ، والحاك��م )123/2 ( ، 

والحميدي يف المس��ند )394/2 (  وعبد الرزاق ) 10 / 179 ( ، وابن أبي ش��يبة ) 12/ 384 

و 539 ( ، وابن إس��حاق كما يف س��يرة ابن هش��ام )3/ 193 (، وابن س��عد يف الطبقات الكربى 

) 59/2 (، وأب��و عبي��د يف األم��وال )ص 143( واب��ن زنجوي��ه ) 539 ( ، والبيهق��ي يف الكربى 

)58/6 ( والصغ��رى )2075( واب��ن حزم يف المحلى )116/1( كلهم م��ن طريق عبد الملك 

اب��ن عمير: قال س��معت عطية القرظ��ي ، والحديث عزاه يف المغن��ي  )176/13 ( لألثرم ، ويف 

الفتح الرباين )104/14( للش��افعي. قال الرتمذي: حس��ن صحيح. وقال الحاكم: رواه جماعة 

من أئمة المس��لمين عن عبد المل��ك بن عمير ولم يخرجاه وكأهنما ل��م يتأمال متابعة مجاهد بن 

جبي��ر عبد المل��ك على روايته عن عطية القرظي ثم -س��اق المتابعة- ثم ق��ال : فصار الحديث 

 بمتابع��ة مجاهد صحيحًا على ش��رط الش��يخين. ووافقه الذهب��ي ، وقال الحاف��ظ كما يف النيل 

) 280/5 ( : وه��و كم��ا ق��ال إال أهنما لم يخرج��ا لعطية وما له إال هذا الحدي��ث الواحد. وقال 
الشوكاين )النيل : 280/5(: صححه ابن حبان . 
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أحمد والنسائي . )1(

ب - ما رواه الش��يخان من حديث أبي س��عيد بلفظ ) فكان يكشف عن مؤتزر 
المراهقين فمن أنبت منهم قتل ومن لم ينبت جعل يف الذراري ()2(

)1( حس��ن : أحم��د )الفت��ح الرب��اين : 14 / 104(: ثنا عفان: ثنا حماد بن س��لمة، ع��ن أبي حفص 
الخطم��ي، ع��ن محمد بن كع��ب القرظي، عن كثير بن الس��ائب، ق��ال : حدثني ابن��ا قريظة أهنم 
عرضوا على النبي -صلى اهلل عليه وس��لم - زمن قريظة فمن كان منهم محتلمًا، أو نبتت عانته 
قت��ل، وم��ن ال ترك (. قال الس��اعايت : ل��م أقف عليه لغير اإلم��ام أحمد، ويف إس��ناده أبو حفص 

الخطمي لم أعرفه وبقية رجاله ثقات .
وأخرجه النسائي ) 3429 ( قال : أخربنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا أسد بن موسى، قال: حدثنا 
حماد بن سلمة، عن أبي معمر الخطمي، عن عمارة بن خزيمة، عن كثير بن السائب به ، وأخرجه 
 يف الك��ربى )5622 ( وفيه عن أب��ي جعفر الخطمي وهو الصواب وهو ثقة. أخرجه ابن زنجويه 
) 540 ( ، والطح��اوي يف ش��رح المعاين )217/3( ، والبيهق��ي يف الكربى )58/6 ( كلهم من 
طري��ق حماد بن س��لمة، عن أب��ي جعفر الخطمي ب��ه ، وعزاه يف المغن��ي ) 13 / 176( لألثرم، 
وكثير بن الس��ائب ذك��ره ابن حبان يف ثقاته وقال عنه الحاف��ظ يف التقريب ) 5612 (: مقبول. - 

يعني حيث يتابع - ورواية النسائي له تقوية لحاله. وهذا الحديث يتقوى بما قبله .
)2( نس��به الش��وكاين )النيل : 280/5 ( بحروفه إلى الشيخين ، لكن قال الحافظ )التلخيص : 48/3(:
متف��ق عليه دون قصة اإلنبات.أه���. وهذا الجزء المذكور رواه الط��رباين يف الكبير ) 334/1 (: 
حدثنا الحس��ين بن إس��حاق التس��رتي: ثنا عمرو بن سواد الس��رحي: ثنا ابن وهب: أخربين ابن 
عياش، عن إسحاق بن عبداهلل بن أبي فروة، عن إبراهيم بن محمد بن أسلم بن بجرة األنصاري 
أخربه عن أبيه عن أسلم بن بجرة، عن رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم-  أنه جعله على أسارى 
قريظ��ة، ف��كان ينظر إل��ى فرج  الغالم، فإذا رآه قد أنبت الش��عر ضرب عنق��ه، وأخذ من لم ينبت 
فجعله يف مغانم المس��لمين. وهذا إس��ناد ضعيف، قال الهيثمي )مجمع الزوائد : 252/6(: فيه 
إس��حاق بن عبداهلل بن أبي فروة وهو مرتوك . ورواه يف األوس��ط )351/2 � 352( ، والصغير= 
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ووجه االس��تدالل : هو أن قتل من أنبت لكونه بالغًا مبلغ الرجال ، وترك من 

ل��م ينتب ألنه ال يزال صغي��رًا ، فدل ذلك على أن إنبات ش��عر العانة من عالمات 

البلوغ .

ج - م��ا روى أن عم��ر بن الخط��اب �- رُفع إليه غالم ابته��ر جارية فقال : 

)انظروا إليه، فلم يجدوه أنبت، فدرأ الحد عنه ( .  والمراد بابتهارها هو قذفها بأنه 
زنى هبا كذبًا ، قاله أبو عبيد يف الغريب. وروى عبد الرزاق نحو هذا .)1(

=)1/ 122 � 132( وم��ن طريق��ه األصبه��اين يف تاري��خ أصبه��ان )128/1(: حدثن��ا أحمد بن 
محمد بن مصقلة األصبهاين، قال : حدثنا الزبير بن بكار، قال: حدثنا عبداهلل بن عمرو )النهري( 
بالن��ون كذا يف األوس��ط ويف الصغير وتاري��خ: أصبهان )الفهري( بالفاء، ع��ن محمد بن إبراهيم 
اب��ن محم��د األنصاري، عن أبيه، عن جده أس��لم األنصاري، وقال: ال ي��روى هذا الحديث عن 
أس��لم األنصاري إال هبذا اإلس��ناد، تفرد به الزبير بن بكار. قلت : إس��ناده ضعيف، قال الهيثمي 
)مجمع الزوائد : 141/6 ( : فيه جماعة لم أعرفهم ، وقال الحافظ )التلخيص : 49/3 ( : هو 

ضعيف. 
)1( قال الحافظ )التلخيص : 50/3 ( وابن كثير )التفس��ير : 454/1(: قال أبو عبيد يف الغريب: ثنا 
 ابن علية، عن إس��ماعيل بن أمية، عن محمد بن يحي بن حبان؛ أن عمر .. ( ، ورواه عبد الرزاق 
) 18734 ( ع��ن الثوري، عن أيوب بن موس��ى، عن محمد بن يحيى ب��ن حبان به نحوه، ورواه 
البيهق��ي يف الك��ربى )58/6( م��ن طري��ق اب��ن علية ومن طري��ق الث��وري ورواته ثق��ات إال أنه 
مرس��ل وروى أبو عبيد يف األموال )93(، وابن زنجويه )157(، وس��عيد بن منصور )2632(، 
والطح��اوي يف ش��رح المعاين )217/3( ، وأبو يوس��ف يف الخراج )ص���138(، ويحيى بن آدم 
)231(، وعبد الرزاق )10096(، وابن أبي ش��يبة )654/7(، والبيهقي يف الكربى )198/9( 
من طريق نافع، عن أس��لم - مولى عمر - ؛ أن عمر كتب إلى أمراء األجناد: أن يقاتلوا يف س��بيل 
اهلل، وال يقاتل��وا إال من قاتلهم، وال يقتلوا النس��اء، وال الصبيان، وال يقتلوا إال من جرت عليه= 
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وجه االس��تدالل:  أن عمر لم يقم عليه الحد لما وجده لم ينبت فدل على أن 

اإلنبات يثبت به الحكم ألنه من عالمات البلوغ. 

وم��ن حيث المعن��ى : فإن اإلنبات خ��ارج يالزمه البلوغ غالبًا  ويس��توي فيه 
الذكر واألنثى فكان َعَلمًا على البلوغ . ]1[

مناق�شة هذه االأدلة من ِقبل َمْن مل يعترب االإنبات عالمة : 

قال��وا:  يف حدي��ث عطية وم��ا يف معناه ، إن قتلهم ليس م��ن أجل بلوغهم ، بل 

من أجل التخلص من شرهم ، كقتل الحية والعقرب، كما أن قتلهم كان بناء على 

حكم س��عد فيه��م ، وقد رضوا بحكمه، فقد ذكر أهل المغازي والس��ير أن س��عدًا 

حك��م فيهم بذلك ، فلم يكن قتلهم حينئذ لبلوغهم، ولو س��لم أن قتلهم لبلوغهم 

باإلنبات،  فقد روي أنه أمر بقتل من اخضّر مئزره ، وهذا يزيد على اإلنبات ؛ ألن 

اخضرار اإلزار يكون بنبات الشعر من السرة إلى العانة ، كما روى أنه أمر بقتل من 

جرت عليه المواس��ي )2(  وه�ذا يقتض�ي تك��رار الحلق بعد اإلنبات ، وهو خالف 

=الموس��ى، وكتب إلى أمراء األجناد: أن يضربوا الجزية، وال يضربوها على النساء، والصبيان، 
وال يضربوها إال على من جرت عليه الموس��ى. قال أبو عبيد: يعني من أنبت وإس��ناده صحيح. 

ويف خالصة البدر المنير البن الملقن )360/2(: رواه البيهقي بإسناد صحيح.
]1[ المغني البن قدامة ) 4 / 514 ( . 

)2( صحي��ح : قال الحميدي يف مس��نده ) 889 (: ثنا س��فيان، قال : ثنا ابن أب��ي نجيح، عن مجاهد، 
قال : س��معت رجاًل يف مس��جد الكوفة يقول : كنت يوم حكم سعد بن معاذ يف بني قريظة غالمًا 

فشكوا يّف فنظروا إلي فلم يجدوا المواسي جرت علّي فاستبقيت. 
وم��ن طريق اب��ن أبي نجيح أخرجه النس��ائي يف الك��ربى )83/9( . وقال البيهق��ي يف الكربى=  
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ما يعتربه الخصم.]1[

اجلواب على هذه املناق�شة : 

أم��ا قولهم :إن قتلهم كان للتخلص من ضرر هم كقتل الحية والعقرب ، فغير 

م  ؛ ألن الرسول �  كان يغزوا أهل البالد البعيدة كتبوك ، وكذلك أصحابه  ُمس��لَّ

من بعده قاتلوا فارس والروم ، مع كون الضرر من هؤالء مأمونًا . ]2[ 

ولك��ن قاتله��م؛ ألهنم كافرون ، كما ق��ال �: ) أمرت أن أقات��ل الناس حتى 

يقولوا ال إله إال اهلل (. )3( وطلب اإليمان وإزالة المانع فرع التكليف. 

=)58/6(: أخربنا أبو عبداهلل الحافظ    وأبو بكر أحمد ابن الحسن القاضي، قاال: ثنا أبو العباس 
محم��د بن يعقوب: أنب��أ محمد بن عبداهلل بن عبد الحكم المصري: أنب��أ ابن وهب: أخربين ابن 
جريج وسفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن عطية � رجل من بني قريظة � أخربه 
أن أصحاب رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم-  يوم قريظة جردوه فلما لم يروا المواسي جرت 
على ش��عره � يريد عانته � تركوه من القتل. وقد ذكر ابن حجر ابن أبي نجيح يف المرتبة الثالثة من 
»طبقات المدلس��ين« وقال: أكثر عن مجاهد، وكان يدل��س عنه. أه�. وابن أبي نجيح من أخص 
الن��اس بمجاهد وقد س��مع منه وقيد بعضهم تدليس��ه ع��ن مجاهد يف روايته للتفس��ير فقط. واهلل 

أعلم. وقال الحافظ يف التلخيص )48/3 ( :
روى البزار من حديث س��عد بن أبي وقاص؛ أن س��عد بن معاذ حكم على بني قريظة أن يقتل كل من 

جرت عليه المواسي. وانظر مغازي الواقدي )512/2 ( .
]1[ حاشية الشلبي على التبيين ) 5 / 203 ( 0 

]2[ نيل األوطار ) 5 / 282 ( 0 
 ،)2640( داود  وأب��و   ،  )  377/2( المس��ند  يف  وأحم��د   ،)21( ومس��لم   ،  )2786( البخ��اري   )3(
والرتمذي)2606(، والنسائي )3090(، وابن ماجة )3927( من حديث أبي هريرة -رضي اهلل عنه-.
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وأم��ا قوله��م : إن قتله��م كان لحك��م س��عد فيه��م بذل��ك ولي��س م��ن أج��ل 

بلوغه��م فغي��ر مس��لم أيض��ا ، ب��ل كان قتلهم لبلوغه��م ، إذ ل��و كانوا غي��ر بالغين 

م��ا قتل��وا بحض��رة النب��ي �  ال��ذي ينه��ى ع��ن قت��ل الصبي��ان ، كما ثب��ت ذلك 

 فيم��ا رواه اب��ن عم��ر، ق��ال :) وج��دت ام��رأة مقتول��ة يف بع��ض مغ��ازي  النب��ي 

-�- فنهى عن قتل الصبيان، والنساء (. رواه الجماعة إال النسائي .]1[)2( 

ثم ما ذكره أهل المغازي ال يعارض ما صح عنه � ، ومن المحال أن يحكم 

س��عد بقت��ل من هن��ى النبي -�- عن قتله��م ، ولكن حكم س��عد-  كان بقتل 

مقاتلتهم وسبي ذراريهم ، ولذلك أي�ّد النبي -�- حكمه وقال : ) قضيَت بحكم 
اهلل ( رواه البخاري . )3 (

وأما قولهم : إن الذين أمر بقتلهم هم من قد اخضّر مئزره ، أو من جرت عليه 

المواسي ، وهذا زيادة على اإلنبات . 

فيجاب عنه بأنه إذا ثبت ذلك فال يرفع الحكم يف قتل من أنبت ، لعدم منافاته 

له ، فيحكم بأن اإلنبات هو الحد األدنى للبلوغ .

]1[ المنتقى المطبوع مع نيل األوطار ) 7 / 279 ( 0 
)2( البخاري ) 2852 ( ، ومس��لم ) 1744 ( ، وأحمد يف المس��ند ) 23/2 ( ، وأبو داود )2668(

والرتم��ذي ) 1569 ( ، واب��ن ماج��ة ) 2841 ( ، ونس��به المن��ذري )مختصر الس��نن : 12/4 ( 
للنسائي .

)3( قصة س��عد يف حكمه يف بني قريظة جاءت من حديث أبي س��عيد وغيره ، وحديث أبي سعيد عند 
البخاري ) 2878 ( ، ومس��لم ) 1768 ( ، وأحمد يف مس��نده ) 22/3 (. والنس��ائي يف الكربى 

.)8222(



238

دليل من مل يعترب االإنبات عالمة للبلوغ مطلقًا : 

قالوا : إن إنبات ش��عر العانة يش��به إنبات شعر س��ائر البدن ، فمثله كشعر اللحية 
أو الش��ارب ، بل اللحية أولى من العانة؛ ألنه يمكن التوصل بنبات ش��عر اللحية إلى 
معرف��ة البل��وغ من غير ارت��كاب محظور، بخالف العان��ة ، فإنه ال يتوص��ل إليها إال 

بالمس أو النظر ، وهو ال يجوز .]1[ 
وق��د نوقش هذا الدليل : ممن اعترب اإلنب��ات عالمة ، بأن هذا قياس يف مقابل 

النص ، فهو باطل .
كما أنه قياس مع الفارق ؛ ألن ش��عر اللحية والش��ارب يوجد يف الرجال دون 
النس��اء ، بخالف ش��عر العانة فيوجد فيهما ، كما أن ش��عر اللحية والشارب يتأخر 

خروجه يف الغالب عن شعر العانة فال تخرج يف زمن واحد حتى تتشابه .
كما أن شعر اللحية والشارب يتأخر يف الغالب عن االحتالم ، بينما شعر العانة 

يصاحب االحتالم فافرتقا.
وقولهم : إن كشف العانة يؤدي إلى ارتكاب محظور . 

يق��ال : ال يجوز النظر إليهما إال عند الحاجة كما هنا ، ثم إن كش��ف عوراهتم 
م��ع أن األصل فيه المنع ، دليل على أن ش��عر العانة يثبت به الحكم خاصة ، إذ لو 

كان غيره يقوم مقامه ما احتيج إلى كشف عوراهتم مع وجوده وظهورها . 

دليل من اعترب االإنبات عالمة يف حق الكافر دون امل�شلم : 

ق��ال:  إن ما ورد يف ذلك من األحادي��ث كانت يف بني قريظة وهم كفار، فكان 

]1[ حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ) 5 / 203 ( . 
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نصًا يف اعتباره عالمة يف حق الكافر ، وال يمكن إلحاق المس��لم به ؛ ألن المس��لم 
يمكن التوصل إلى معرفة بلوغه بمراجعة آبائه وأقاربه المسلمين ، بخالف الكافر 

فال يمكن معرفة ذلك منهم. 
كما أن المس��لم يستفيد بالبلوغ الكمال ؛ ألنه ربما استعجل اإلنبات بمعالجة 
ش��عره ، دفعًا للحجر وتشوفًا للواليات فيتهم لذلك ، بخالف الكافر فال يستفيد 
باإلنب��ات ش��يئًا ، بل يضره ؛ ألنه يفضي ب��ه إلى القتل أو ض��رب الجزية فال يتهم 

بالمعالجة.]1[ 
وق��د ناق��ش هذه األدل��ة : من اعت��رب اإلنبات عالم��ة يف حق الكافر والمس��لم 
فقالوا: قولكم: إن األحاديث وردت يف الكفار فال تش��مل المس��لمين  يجاب عنه 
بأن اإلنبات من األمور التي يش��رتك فيها الكافر والمس��لم ]2[ ، إذ هو أمر طبعّي ال 
يختل��ف في��ه الكافر عن المس��لم ، ولذل��ك اعتربه عم��ر - - ودرأ الحد عمن 

قذف الجارية حين وجده لم ينبت ، كما سبق ذكره . 
وقولكم : إن المسلم يمكن معرفة بلوغه عن طريق آبائه وأقاربه. 

نق��ول : ال يلزم من ذلك عدم اعتبار اإلنبات عالمة يف حقه إذا ثبت بدليل، ثم 
إن اإلنبات يالزمه البلوغ يف الغالب ، فيكون عالمة يف حق المس��لم والكافر دون 
ف��رق بينهم��ا ؛ ألن العالم��ة يراد هبا هنا م��ا يحصل البلوغ عنده��ا ، وذلك حاصل 

باإلنبات دون فرق بينهما . 

]1[ مغني المحتاج ) 2 / 167 ( . 
]2[ المغني البن قدامة ) 4 / 514 ( . 
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وقولكم : إن المس��لم يس��تفيد بالبلوغ الكمال والتصرف ، فيتهم أن يستعجل 

اإلنبات بمعالجة شعره ، دفعًا للحجر وتشوفًا للواليات . 

يق��ال : يل��زم عل��ى قولك��م التناقض ؛ ألنك��م تصدقون��ه حين يدع��ي البلوغ 

باالحت��الم وهو أمر خف��ي ، وال تصدقونه حي��ن يدعي البلوغ باإلنب��ات وهو أمر 

ظاهر ال يمكن الكذب فيه ، ولم تتهمونه هنا ، وال تتهمونه هناك. 

الرتجيح : 

مما سبق من البيان ألدلة كل فريق يظهر أن قول من اعترب اإلنبات عالمة للبلوغ 

يف حق المس��لم والكافر أرجح مما س��واه ، ألنه قول مبنى على أدلة صحيحة، وما 

س��واه فمج��رد رأي ال دليل عليه ، ومما يقوي إن اإلنبات م��ن عالمات البلوغ أنه 

خ��ارج يالزمه االحتالم يف الغالب ، ويس��توي فيه الذكر واألنث��ى ، كما أنه عالمة 

ظاهرة يمكن رؤيتها بالعين ، بخالف غيرها من العالمات كاإلنزال والحيض فال 

تعرف إال من قبل صاحبها . 

العالمة الثالثة:ال�شن / على اختالف يف ذلك: 

فجمهور العلماء يعتربون بلوغ سن معين من عالمات البلوغ، ولكن اختلفوا 

يف تحديده . 

فقال األكثرون منهم : يعترب البلوغ بخمس عش��رة س��نة ، وهبذا قال الش��افعي 

وأحمد واألوزاعي وعمر بن عبد العزيز وأبو يوس��ف ومحمد بن الحسن ]1[ وابن 

]1[ المغني البن قدامة ) 4 / 514 ( . 



241

الباب الرابع - الف�شل الثاين

وهب من المالكية ]1[.

وقال آخرون ومنهم المالكية ]2[  يف المشهور عنهم: يعترب البلوغ بثماين عشرة 

س��نة، ووافقهم أبو حنيفة يف المش��هور عنه بالنس��بة للغ��الم دون الجارية إذ اعترب 

بلوغها بسبع عشرة . 

وقال داود الظاهري : ) أن اإلنسان ال يبلغ بالسن ما لم يحتلم  ولو بلغ أربعين 

سنة ( . ]3[ 

واس��تدل على ذلك بقوله � : ) رفع القلم عن ثالثة عن الصبي حتى يحتلم، 

وع��ن النائ��م حتى يس��تيقظ ، وعن المجنون حت��ى يفيق ( رواه أب��و داود والحاكم 
وقال: صحيح على شرط  الشيخين . )4(

وجه االستدالل : أن الحديث أفاد رفع التكليف والمحاسبة عن الصبي حتى 

يبلغ الحلم، وإثبات التكليف بغيره خالف ما دل عليه الحديث.

وق��د نوق��ش هذا الدليل : ب��أن حديث ) رفع القلم عن ثالث��ة ( ال يمنع  إثبات 

البلوغ بغير االحتالم إذا ثبت بدليل آخر، ولهذا كان إنبات الشعر َعَلمًا عليه . ]5[ 

]1[ مواهب الجليل ) 5 / 59 (. 
]2[ مواهب الجليل )5 / 59 ( ، تبيين الحقائق ) 5 / 203 ( . 

]3[ تفسير القرطبي ) 5 / 35 ( ، والمغني البن قدامة ) 4 / 514 ( .
)4( تقدم تخريجه ص62.

]5[ المغني ) 4 / 515 ( . 
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اأدلة من اعترب البلوغ بخم�ص ع�شرة �شنة : 

أ - حدي��ث اب��ن عمر قال : ) ُعرض��ت على النبي � يوم أح��د وأنا ابن أربع 

عش��رة س��نة )1( فل��م يجزين ، وعرض��ت عليه ي��وم الخندق وأنا ابن خمس عش��رة 
فأجازين(  رواه الجماعة .)2(

وورد يف رواي��ة البخ��اري زي��ادة ) فقِدم نافع على عمر بن عب��د العزيز وحدثه 

بحدي��ث اب��ن عمر ( ، قال : إن هذا لحدٌّ بين الصغير والكبير، وكتب إلى عماله أن 

يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة. ويف رواية مسلم ) ومن كان دون ذلك فاجعلوه يف 

العيال ( . 

وقال القيلوبي : ) قال الش��افعي : رد النبي � س��بعة عشر من الصحابة وهم 

أبن��اء أربع عش��رة ؛ ألنه لم يره��م بلغوا ، ثم عرضوا عليه وهم أبناء خمس عش��رة 
فأجازهم ، منهم زيد بن ثابت ورافع بن خديج وابن عمر ( . ]3[ 

وج��ه االس��تدالل : من حديث ابن عمر أن الرس��ول أجازه وقد بلغ خمس عش��رة 

سنة، ورده قبل ذلك ألنه لم يبلغ ، فدل على أن تمام خمس عشرة سنة عالمة البلوغ . 

ب - وعن أنس بن مالك � رضي اهلل � عنه عن النبي -�- قال : ) إذا استكمل 

المولود خمس عش��رة س��نة كتب مال��ه وما علي��ه، وأقيمت عليه الح��دود (.رواه 

البيهق��ي يف الخالفيات من طري��ق عبد العزيز بن صهيب بس��ند ضعيف وذكره يف 

)1( عند ابن حبان )اإلحسان : 4727( زيادة )ولم أحتلم( . 
)2( تقدم تخريجه ص213.

]3[ مغني المحتاج ) 2 / 166 (. 
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السنن الكربى عن قتادة بال إسناد وق�ال: إنه ضعيف . ]1[  ) 2(

وج��ه االس��تدالل : أن من بلغ خمس عش��ره س��نة ، فهو مكل��ف   ألنه يؤاخذ 

بأقواله وأفعاله ، والتكليف ال يكون إال بعد البلوغ. 

ج - وألن المؤث��ر يف الحقيقة العقل ، واالحت��الم دليله ، واالحتالم ال يتأخر 

عادة عن خمس عش��رة س��نة ، وان تأخر عن هذه السن فهو آلفة يف خلقته ، واآلفة 

يف الخلقة ال توجب آفة يف العقل.

مناق�شة هذه االأدلة ممن مل يعترب البلوغ بخم�ص ع�شرة : 

أ - حديث ابن عمر ال يدل على أن حد البلوغ خمس عشرة  ألن الرسول� 

ل��م يتعرض لس��نه ، وإنما خط��ر ذلك ببال ابن عم��ر ، وإنما أجازه ألن��ه رآه يطيق 

القتال ، ورده قبل ذلك ؛ ألنه ال يطيقه ، والقدرة على القتال تختلف من ش��خص 

إلى آخر على حس��ب قوته وكمال بنيته وال دخل لها يف الس��ن، أو أنه أجازه لعلمه 

أنه احتلم ]3[ ومع االحتمال يسقط االستدالل.

]1[ التلخيص الحبير ) 3 / 42 ( . 
)2( ضعي��ف : ق��ال البيهقي يف الكربى )57/6 (: روى قتادة ع��ن أنس- مرفوعًا-: )الصبي إذا بلغ 
خم��س عش��رة أقيمت عليه الحدود(. وإس��ناده  ضعي��ف ال يصح وهو بإس��ناده يف الخالفيات. 
وقال الحافظ )التلخيص : 48/3(: البيهقي يف الخالفيات من طريق عبد العزيز بن صهيب عنه 
بس��ند ضعيف، وقال الغزالي يف الوس��يط تبعًا لإلمام يف النهاية: رواه الدار قطني بإسناده، فلعله 

يف األفراد أو غيرها فإنه ليس يف السنن مذكورًا.
]3[ نيل األوطار ) 5 / 281 ( . 
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ب - وحديث إذا استكمل المولود خمس عشرة سنده ضعيف ال يثبت به حكم . 

وأما قولكم : إن االحتالم دليل العقل وال يتأخر عن خمس عشرة سنة ،  فغير 

م لحصول االحتالم يف المجانين وهم ليسوا عقالء .  ُمسلَّ

الج��واب عل��ى هذه المناقش��ة : يق��ال م��ا ذكرتم��وه يف حديث اب��ن عمر من 

االحتم��االت غي��ر مس��لم،  وذل��ك أن ه��ذا الحدي��ث ورد بلف��ظ: ) عرض��ت 

 عل��ى النب��ي -�- ي��وم أح��د فل��م يج��زين ول��م ي��رين بلغ��ت ( وه��ي زي��ادة 

صحيحة . ]1[ )2( 

وابن عمر أعلم بما روى من غيره السيما يف قصة تتعلق به . 

كم��ا وردت هذه الزي��ادة يف رواية البيهقى وابن حبان يف صحيحه بلفظ: ) فلم 

يجزين ولم يرين بلغت ( وبعد قوله: ) فأجازين ورآين بلغت( .]3[ )4( 

]1[ فتح الباري ) 5 / 279 (. 
)2( صحي��ح: رواه ابن حبان )اإلحس��ان : 4728 ( ، والدارقطن��ي )115/4-116( ، والبيهقي يف 
الكربى )55/6( كلهم من طريق محمد بن بكر، عن ابن جريج، قال: أخربين عبيد اهلل بن عمر، 
ع��ن ناف��ع، عن ابن عمر به. وهذا إس��ناد صحيح. ق��ال الدارقطني : وتابعة عب��د الرزاق عن ابن 
جريج وهو صحيح . وقال البيهقي )الكربى : 55/6( : قال ابن صاعد  : يف هذا الحديث حرف 
غريب وهو قوله ) ولم يرين بلغت ( . وقال الشوكاين )النيل : 280/5( : صحح هذه الرواية ابن 
خزيمة. وعزاه الحافظ )الفتح : 279/5( لعبد الرزاق وأبي عوانة من طريق ابن جريج »أخربين 
نافع« قال الحافظ : وهي زيادة صحيحة ال مطعن فيها ؛  لجاللة ابن جريج وتقدمه على غيره يف 

حديث نافع، وقد صرح فيها بالتحديث فانتفى ما يخشى من تدليسه .
]3[ نيل األوطار ) 5 / 282 ( . 

)4( وعزاه هبذا اللفظ ابن الملقن )الخالصة : 84/2 ( البن حبان.
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والظاه��ر أن ابن عمر ال يقول هذا بمج��رد الظن من دون أن يصدر منه � ما 
يدل على ذلك .

وحديث ) إذا اس��تكمل المولود خمس عش��ره ( وإن كان ورد بسند ضعيف، 
لكنه إذا أضيف إلى حديث ابن عمر قوي صحة ما فهمه ابن عمر من أنه لم يجزه 

إال ألنه قد رآه بلغ ولم يردده  إال  ألنه لم يبلغ .
أدلة من قال : بأن البلوغ بالسن ال يكون قبل ثماين عشرة يف حق الغالم وسبع 

عشرة يف حق الجارية :   
أ - قوله تعالى : نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ مث. ]1[  

وج��ه االس��تدالل : أن اآلية حظرت على األولياء التع��رض لمال اليتيم بوجه 
من الوجوه إال على وجه المصلحة له إلى غاية بلوغه أش��ده، واألش��د أقل ما قيل 
فيه ثماين عشرة ، كما قاله ابن عباس والقتيبي، فوجب تعليق الحكم به لالحتياط، 
غير أن اإلناث نش��أهتن وإدراكهن أس��رع فزدنا يف حق الغالم سنة الشتمالها على 

الفصول األربعة التي واحد منها يوافق المزاج ال محالة فيقوى فيه . ]2[ 
ب - وألن الش��رع عل��ق الحكم والخط��اب باالحتالم ، فيج��ب بناء الحكم 
علي��ه، وال يرتف��ع الحكم عنه ما لم يتيقن بعدمه ، ويق��ع اليأس من وجوده ، وإنما 
يقع اليأس هبذه المدة ؛ ألن االحتالم إلى هذه المدة متصور يف الجملة ، فال يجوز 

إزالة الحكم الثابت باالحتالم عنه مع االحتمال ، وعلى هذا أصول الش��رع ، فإن 

]1[ سورة األنعام اآلية رقم ) 152 (. 
]2[ حاشية الشلبي ) 5 / 203 ( . 
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حك��م الحيض لم��ا كان الزمًا يف حق الكبيرة ال يزول بامت��داد الطهر ما لم يوجد 

اليأس ، ويجب االنتظار لمدة اليأس الحتمال عود الحيض ، وكذا التفريق يف حق 

العّني��ن ال يثبت م��ادام طمع الوصول ثابتًا ، بل يؤجل س��نة ، الحتمال وصوله يف 

فصول الس��نة ، فإذا انقضت السنة ووقع اليأس حكم بالتفريق ، فكذلك هنا مادام 

االحتالم يرجى يجب االنتظار وال إياس بخمس عشرة سنة بخالف ما قلنا ؛ ألنه 

ال يحتمل وجوده بعدها . ]1[ 

مناق�شة هذين الدليلني ممن اعترب البلوغ بخم�ص ع�شرة : 

أم��ا قولك��م :  إن أقل ما قيل يف األش��د ثماين عش��رة فغير مس��لم  ألن العلماء 

مختلفون يف األشد اختالفًا كثيرًا . 

فقال بعضهم : األش��د بلوغ الحلم ، قاله زيد بن أس��لم والش��عبي ويحيى بن  
يعمر وربيعة ومالك بن أنس .)2(

قال ابن الجوزي ، بعد أن ذكر األقوال يف األش��د :) وال أظن الذي حكينا عنهم 

األق��وال التي قبله فس��روا ه��ذه اآلية بم��ا ذكر عنه��م ، وإنما أظ��ن أن الذين جمعوا 

التفاس��ير نقلوا هذه األقوال من تفس��ير قوله تعالى : نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  مث ]3 [ إلى 

]1[ بدائع الصنائع ) 9 / 471 ( ط جديد بمطبعة اإلمام . 
)2( ع��زا الس��يوطي )ال��در المنث��ور : 384/3( قول الش��عبي البن أب��ي حاتم، وقول ربيع��ة بن أبي 
عبدالرحمن، وزيد بن أسلم ألبي الشيخ. قال: وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن قيس يف قوله 

)حتى يبلغ أشده( قال: خمس عشرة سنة.
]3[ سورة القصص اآلية رقم ) 14 ( .
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هذا المكان وذلك هناية األشد وهذا ابتداء تمامه، وليس هذا مثل ذاك ( ]1[ ا . ه�

ثم هذه اآلية مجملة مبينة بقوله تعالى : نثې   ې مث . 

وأما قولكم: إن الش��رع علق الحكم والخط��اب باالحتالم، فنقول: كما علقه 

بذل��ك علقه على غي��ره كاإلنبات والحيض ، فإن ذلك َعَلُم على البلوغ ، وما ثبت 

بدليل ال يمنع من ثبوته بدليل آخر. 

وقياسكم البلوغ على الحيض والعنة قياس مع الفارق ؛ ألنكم قستم معدومًا 

عل��ى موج��ود ؛ ألن البلوغ لم يحصل بعد ، والحي��ض والعنة حصال  فال يرتفعان 

إال بيقين .

وأم��ا قولكم : إن من بلغ ثماين عش��رة ولم يحتلم حص��ل اليأس من احتالمه 

فغير مسلم ؛ ألن من حصل له آفة يف خلقته ربما تأخر احتالمه عن ذلك ، وقولكم 

بالتحديد لم يثبت بنص أو اتفاق .  

وقولك��م :  إن ذلك قول ابن عباس يجاب عنه بما قاله الحافظ ابن حجر : لم 

أجده ، وإنما ذكر يف تفس��ير البغوي بغير إس��ناد، أن ابن عباس قال : ) األشد هناية 

قوته وغاية شبابه ، وهو ما بين ثماين عشرة إلى أربعين (.  ]2[ )3( 

]1[ زاد المسير يف علم التفسير البن الجوزي ) 3 /  153 ( ط . أولى . 
]2[ الدراية البن حجر ) 2 / 199 ( ط. الفجالة .

)3( ويف نص��ب الراي��ة )166/4 ( قوله : عن ابن عباس يف قوله تعالى : )حتى يبلغ أش��ده( أن أش��د 
الصب��ي ثمان عش��رة س��نة . قل��ت : ) غريب (. وقال الش��يخ األلباين - رحم��ه اهلل – )الضعيفة : 
44/2(: هذه عادته يف األحاديث التي تقع يف »الهداية« وال أصل لها ... فإنه اصطالح خاص= 
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الرتجيح :  

مما س��بق من بيان األدلة لكل فريق ، والمناقش��ة لها ، يظهر أن قول من اعترب 

البلوغ بالس��ن بخمس عش��رة أرجح من غيره ؛ ألن حديث اب��ن عمر وإن لم يكن 

نصًا لورود بعض االحتماالت عليه ، إال أن الحديث اآلخر  وهو : ) إذا استكمل 

المولود خمس عش��رة ( الحديث  وإن كان ضعيفًا إال أنه يبين صحة ما فهمه ابن 

عم��ر ، ومم��ا زاد ذلك قوة ، هو ما فعله عم��ر بن عبد العزيز � رحمه اهلل � حين بلغه 

ق��ال : ) إن هذا لح��د بين الصغير والكبير، وكتب إلى عمال��ه أن يفرضوا لمن بلغ 

خمس عشرة ( وذلك بحضور راويه نافع الذي أقره على   ذلك. 

كم��ا أن االحت��الم الذي قد اتفق على أنه يحصل ب��ه البلوغ ويلزم به العبادات 

والحدود وسائر األحكام ، يمكن وجوده ألقل من خمس عشرة  فقد تحتلم األنثى 

لتسع وقد يحتلم الصبي يف العاشرة كما سبق بيان ذلك عند الكالم على اإلنزال ، 

وقد احتلم مغيرة بن مقس��م الضبي ]1[ )2(وهو ابن اثنتي عش��رة سنة وكذلك عمرو 

ابن العاص -- ]3[ ، فقد ذكر أنه ليس بينه وبين ابنه إال اثنتا عشرة سنة ( .

وقال الحسن بن صالح ]4[  )5( : ) أدركت جارة لنا جّدة بنت إحدى وعشرين( 

=به. وراجع لتقف على ألفاظ هذا األثر : نصب الراية )166/4( وزاد المسير )149/3(.
]1[ صحيح البخاري مع الفتح )276/5 ( .

)2( رواه البخاري معلقًا مجزومًا به .
]3[ فتح الباري ) 5 / 277  ( .

]4[  صحيح البخاري مع الفتح ) 276/5 ( .
)5 ( تقدم تخريجه ص 214.
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فإذا كان االحتالم يحصل يف هذا الس��ن ، ويصير به الش��خص مكلفًا، فجعل حد 

البلوغ بالس��ن لمن لم يحتلم بخمسة عش��رة أظهر من تحديده بثماين عشرة ؛ ألن 

غال��ب الناس يحتلمون فيها  وال يتجاوزوهنا، ومن تجاوزها بدون احتالم فيعطى 

حكم الغالب ؛ ألنه نادر ، والنادر ال حكم له .  

العالمة الرابعة :  الحيض / وهو عالمة يف حق النساء ، ووقت إمكان خروجه 

تس��ع س��نين،  ف��إذا حاضت المرأة حك��م ببلوغه��ا. واألدلة عل��ى أن الحيض من 

عالمات  البلوغ ، الكتاب ، والسنة ، واإلجماع . 

فاأما الكتاب :

فقول��ه تعال��ى : نث ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   

ې  ې   ى مث ]1[  مع ق�وله تع�الى :نث ڃ  ڃ     چ  چ  چ مث. ]2[ 
وج��ه االس��تدالل من اآليتي��ن : ه��و أن المرأة الت��ي لم تحض أو يئس��ت من 

المحي��ض تعتد ثالثة أش��هر ، ومن تحي��ض تعتد ثالثة قروء ، ف��دل ذلك على أن 

الحيض ينقل الحكم ، وما ذاك إال  ألنه من عالمات البلوغ . 

وقد ترجم البخاري فقال : ) وبلوغ النساء إلى الحيض ( لقوله تعالى :نثۈ  
ۈ    ٴۇ  ۋ مث.]3[

]1[ سورة الطالق اآلية رقم ) 4 ( .
]2[ سورة البقرة اآلية رقم ) 228 ( .

]3[ صحيح البخاري مع فتح الباري ) 5 / 277 ( . 
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ومن ال�شنة :

م��ا رواه أب��و داود قال: حدثنا يعقوب بن كع��ب األنطاكي ومؤمل بن الفضل 

الحراين، قاال : حدثنا الوليد، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن خالد، قال يعقوب: 

ابن دريك، عن عائش��ة – رضي اهلل عنها - أن أس��ماء بن��ت أبي بكر دخلت على 

النبي -�- وعليها ثياب رقاق ، فأعرض عنها وقال : ) يا أس��ماء، إن المرأة إذا 

بلغت المحيض لم تصلح أن ُيرى منها إال هذا وهذا(. و أش��ار إلى وجهه وكفيه. 
قال أبو داود : هذا مرسل، خالد بن دريك لم يدرك عائشة- رضي اهلل عنها . )1(

)1( ضعي��ف اإلس��ناد ، منكر المتن : رواه أبو داود ) 4104 ( باإلس��ناد ال��ذي ذكره المؤلف ، ومن 

طريق الوليد أخرجه الطرباين يف مس��ند الش��اميين ) 2739 ( ، وابن عدي يف الكامل )373/3(، 

والبيهق��ي يف الك��ربى )86/7( ، وع��زا الحدي��ث ابن قدام��ة )المغن��ي : 499/9 ( ألبي بكر ، 

والسيوطي )الدر المنثور : 181/6 ( البن مردويه . 

أما ضعف إسناده؛ فلوجود أكثر من علة يكفي واحدة منها للجزم بضعفه : 

األولى : كونه مرس��الً فخالد لم يدرك عائش��ة -رضي اهلل عنها- وقد أش��ار إلى هذا أبو داود وأبو 

حات��م ال��رازي وعبد الحق . انظر : )أضواء البيان : 200/6( ، )بيان الوهم واإليهام : 672( وأما 

قول ابن القطان : وخالد بن دريك فإنه مجهول الحال . فمتعقب بتوثيق النسائي وغير واحد له . 

الثانية : يف إس��ناده س��عيد بن بش��ير ضعفه يحيى بن معين وعلي بن المديني والنس��ائي وغيرهم، 

وقال محمد بن عبد اهلل بن نمير: يروي عن قتادة المنكرات. قال ابن عدي )الكامل : 373/3(: 

وال أعلم رواه عن قتادة غير س��عيد بن بش��ير. وقال مرة فيه عن خالد بن دريك، عن أم س��لمة، 

بدل عائشة . 
وبس��عيد بن بش��ير أعله ابن القطان ، والمنذري ، وابن حجر ، وابن الرتكماين . انظر :  )هتذيب 
الكم��ال : 354/10 � 355 ( ، )بي��ان الوه��م واإليهام : 672( ، )مختصر الس��نن : 58/6(، = 
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=)التلخيص الحبير : 49/3( )الجوهر النقي : 86/7( .  
الثالثة : قتادة موصوف بالتدليس وقد رواه بالعنعنة . هذا وأشار ابن الرتكماين يف معرض إعالله 

للحديث )الجوهر النقي : 86/7( إلى تدليس الوليد . 
أم��ا نكارة متنه وحس��بك هب��ا علة ؛ فألن أس��ماء  -رض��ي اهلل عنها- بنت الصدي��ق ال يمكن أن 
يحصل منها هذا التربج ودخولها على رسول اهلل - صلى اهلل عليه وسلم- بتلك الثياب الرقاق، 
ث��م إن هذا الحديث مصادم لصريح القرآن وصحيح الس��نة يف وج��وب تغطية الوجه ، وقد ثبت 
ع��ن ابن مس��عود -رضي اهلل عنه- مرفوع��ًا » المرأة عورة » رواه الرتمذي )1173 ( وحس��نه ، 
وصحح��ه اب��ن حبان )اإلحس��ان : 5599 ( ، والس��يوطي )الجامع الصغي��ر : 9193( والكفان 

يدخالن يف هذا العموم . 
ق��ال العالمة الش��نقيطي رحمه اهلل )أض��واء البيان : 200/6( : حديث ضعي��ف عند أهل العلم 
بالحديث. أه�. وس��معت شيخنا الشيخ / عبد العزيز بن باز -رحمه اهلل- يضعف هذا الحديث 
ويعله بعدة علل  . وسمعت شيخنا الشيخ / عبد اهلل بن عبد الرحمن السعد – متعنا اهلل بعلمه - 

يضعفه ويقول: هذا الحديث يصلح مثااًل لكثير من العلل. 
ورواه أب��و داود يف المراس��يل )437 (: حدثن��ا محمد بن بش��ار: حدثنا اب��ن داود )وانظر : تحفة 
األش��راف 19220( : حدثنا هش��ام، عن قتادة، أن رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم-  قال : )إن 
الجاري��ة إذا حاض��ت ل��م يصلح أن يرى منه��ا إال وجهها ويداها إلى  المفصل(. وهذا مرس��ل . 
وروى الطرباين يف الكبير ) 142/24 ( والبيهقي يف الكربى )86/7 ( من طريق ابن لهيعة، عن 
عي��اض بن عبد اهلل؛ أنه س��مع إبراهيم بن عبيد ب��ن رفاعة األنصاري يخرب عن أبيه أظنه عن ]عند 
الطرباين عن أبيه عن أس��ماء[ أس��ماء بنت عميس أهنا قالت : دخل رس��ول اهلل -صلى اهلل عليه 
وس��لم- على عائشة بنت أبي بكر وعندها أختها أسماء بنت أبي بكر وعليها ثياب شامية واسعة 
األكمام فلما نظر إليها رس��ول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم-س��ألته عائش��ة -رضي اهلل عنها-  لِم  
قام؟ قال : أولم تري إلى هيئتها أنه ليس للمرأة المسلمة أن يبدو منها إال هذا وهذا وأخذ بكفيه 
فغطى هبما ظهر كفيه حتى لم يبد من كفه إال أصابعه، ثم نصب كفيه على صدغيه حتى لم يبد إال=  
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وجه االستدالل : أن الرسول � علق وجوب سرت المرأة لعورهتا بالمحيض 

فدل ذلك على أن الحائض مكلفة، وأن الحيض عالمة بلوغ . 

قوله � يف حديث عائشة: )ال يقبل اهلل صالة حائض إال بخمار()1( رواه أبو داود 

=وجهه (. قال البيهقي: إسناده ضعيف . وإنما كان ضعيف اإلسناد؛ لضعف عبد اهلل بن لهيعة، 
ويف عياض لين قاله الحافظ )التقريب : 5228 ( ، وأما قول الهيثمي )مجمع الزوائد : 137/5( 
بع��د أن ع��زاه للطرباين يف الكبير واألوس��ط : وفيه ابن لهيعة وحديثه حس��ن وبقي��ة رجاله رجال 
م واهلل أعلم وقد تكلمت على هذا الحديث يف كتابي الموسوم ب�)الشهاب  الصحيح ، فغير مس��لَّ

يف كشف الشبهات عن الحجاب( .  
)1 ( حس��ن : أحم��د )218/6 (، وأب��و داود ) 641 ( ، والرتم��ذي ) 377 (، واب��ن ماجة ) 655(، 
وابن أبي شيبة  ) 133/2 (، وابن الجارود )173(، والبغوي يف شرح السنة ) 436/2 (، وابن 
خزيم��ة )775( وابن حبان )اإلحس��ان : 17/1 ( ، والحاكم ) 251/1 (، والبيهقي يف الكربى 
)233/2 (، وابن عبد الرب يف التمهيد )368/6 (  كلهم من طريق حماد، عن قتادة، عن محمد 
ابن س��يرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائش��ة رضي اهلل عنها -مرفوعًا- ورواه ابن حزم من 
طري��ق حم��اد بن زيد، عن قتادة به. قال الش��يخ أحمد ش��اكر: وقد أخطأ أب��و محمد بن حزم هنا 
يف ذك��ر حم��اد بن زيد، عن قت��ادة، فإن الحديث حديث حماد بن س��لمة - وذكر ما يؤيد ذلك - 
)المحلى : 118/1و282/3( وصححه أحمد ش��اكر. والحديث عزاه الزيلعي )نصب الراية: 
295/1 � 296( إلس��حاق ب��ن راهويه وأبي داود الطيالس��ي يف مس��انيدهم ، والحديث حس��نه 
الرتمذي، وقال ابن القيم )هتذيب الس��نن : 612 بذيل مختصر المنذري(: رجال إس��ناده محتج 
هب��م يف الصحيحي��ن، إال صفية بنت الحارث، وق��د ذكرها ابن حبان يف الثق��ات، وقال الحاكم: 
صحيح على ش��رط مسلم ووافقه الذهبي ، قال الحاكم:ولم يخرجاه وأظن أنه لخالف فيه على 
قت��ادة، أخربنا الحس��ن بن يعق��وب العدل: ثنا يحيى بن أب��ي طالب: ثنا عبد الوه��اب بن عطاء: 
أنبأ س��عيد، عن قتادة، عن الحس��ن؛ أن رس��ول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم- قال : ... ( وأشار إلى=
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والرتمذي وابن ماجة وقد سكت عنه أبو داود وقال الرتمذي : حديث حسن  . 

وجه االس��تدالل :  أن من ش��رط صحة صالة المرأة إذا بلغت المحيض لبس 

الخم��ار ، فدل على أن الحائض مكلفة ، وأن الحيض عالمة بلوغ ؛ ألن التكليف 

ال يكون إال بعده . 

واأما االإجماع : 

فقد اتفق العلماء � رحمهم اهلل � على أن المرأة إذا حاضت فقد بلغت ، نقل ذلك 

الحافظ بن حجر يف فتح الباري وابن قدامة يف المغني والقرطبي يف تفسيره .]1[ 

= ه��ذا المرس��ل أبو داود وكأن��ه يعل الموصول به . وق��د أخرجه من طريق الحاك��م البيهقي يف 

الكربى )233/2(، وقال الذهبي يف تلخيصه: وعلقه ابن أبي عروبة ، وذكر الحافظ )التلخيص: 

298/1 (: أن ال��دار قطني أعله بالوقف ، وقال : إن وقفه أش��به. وق��ال الزيلعي )نصب الراية : 

296/1 ( :  قال الدار قطني يف كتاب العلل: اختلف فيه على قتادة، فرواه حماد بن س��لمة، عن 

قتادة هكذا مس��ندًا مرفوعًا عن النبي -صلى اهلل عليه وس��لم-  وخالفه ش��عبة، وس��عيد بن بسر 

فروياه عن قتادة موقوفًا ، ورواه أيوب الس��ختياين، وهش��ام بن حس��ان، عن ابن س��يرين مرساًل 

عن عائش��ة، أهنا نزلت على صفية بنت الحارث حدثتهما بذلك، ورفعا الحديث، وقول أيوب، 

وهشام أشبه بالصواب.

ورواه اب��ن األعراب��ي يف المعج��م )ق1/197( على م��ا يف اإلرواء )196(: نا أب��و رفاعة: نا أبو 

عم��ر، عن حماد، عن هش��ام، عن محمد بن س��يرين، ع��ن حفصة ]ليس يف ال��رواة حفصة بنت 

الحارث بل صفية[ بنت الحارث، عن عائشة نحوه. أخرجه ابن األعرابي عقب اإلسناد األول. 

قال الشيخ األلباين رحمه اهلل : وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات.
]1[ فتح الباري ) 5 / 276 ( والمغني ) 4 / 515 ( وتفسير القرطبي ) 5 / 35 ( . 
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العالمة اخلام�شة : احلبل / ) احلمل (  : 

وهو عالمة على البلوغ يف حق النس��اء ؛ ألنه دليل على اإلنزال ألن اهلل أجرى 

العادة أن الولد يخلق من ماء الرجل وماء المرأة ، كما قال تعالى :نث ٿ  ٿ  ٿ
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ   مث ]1[

ف��إذا حملت الجارية حكم ببلوغها من حين الحمل ، ولكن ال يتيقن ذلك إال 

بالوض��ع، ف��إن كانت المرأة مزوج��ة فولدت ، حكمنا بأهنا بالغ قبل الوضع بس��تة 

أش��هر ؛ ألن ذل��ك أقل مدة الحم��ل ، وإن ك�انت مطلقة وأتت بول��د يلحق الزوج 

حكمن��ا بأهن��ا بالغ قبل الط��الق .]2[ والحبل متفق على أنه دليل عل��ى البلوغ، قال 

القرطبي يف تفس��يره : ) فأما الحيض والحبل فلم يختلف العلماء يف أنه بلوغ، وأن 

الفرائض واألحكام تجب هبما ( .  ]3[   

هل للبلوغ عالمات �شوى ما تقدم ؟ 

ي��رى بع��ض المالكي��ة ] 4[  أن م��ن عالم��ات البل��وغ : انفراق األرنب��ة، وغلظ 

الص��وت، ونتن اإلب��ط ، وأن يأخذ خيط��ًا ويثنيه ويديره برقبت��ه ويجمع طرفيه يف 

أسنانه فإن دخل رأسه منه فقد بلغ، وإال فال.

]1[ سورة الطارق اآليات رقم ) 5 ، 6 ، 7 ( . 
]2[ مغني المحتاج ) 2 / 167 ( . 
]3[  تفسير القرطبي ) 5 / 35 ( . 
]4[ مواهب الجليل ) 5 / 59 ( . 
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وقال بعض الحنفية  ]1[ : هنود الثدي عالمة بلوغ . وخالفهم يف ذلك أكثر العلماء 

فلم يعتربوا للبلوغ سوى العالمات الخمس السابقة ، وهذا القول هو الصحيح إن 

ش��اء اهلل تعال��ى ؛ ألنه لم يرد دليل على اعتبار غيرها ب��ل هو قول بمجرد الرأي فال 

يعترب لعدم اطراد ما ذكر وتأخره عادة عن البلوغ حسب االستقراء والتتبع . 

اإذا ادعى ال�شبي البلوغ فما احلكم ؟ 

إذا ادعى الصبي البلوغ فإنه يصدق يف اإلنزال والحيض إن كان ذلك يف وقت 

إم��كان خروجهم��ا ؛ ألن ذلك ال يع��رف إال من جهته، وق��ال المالكية إنه يصدق 

أيضا يف اإلنبات ، كما قال بعضهم إنه يصدق يف السن إذا جهل تاريخ حياته ، هذا 
إذا لم يرتب يف كالمه ويتهم بعدم الصدق، فإن ُارتيب يف كالمه، فقال الش��افعية: ]  

2[  إنه يحلف إذا كان من الغزاة وطلب س��هم المقاتلة أو إثبات اس��مه يف الديوان، 

وقال المالكية : ]3[ ال يصدق يف األموال، ويصدق يف غيرها كالطالق والجناية إن 

ادع��ى ع��دم البلوغ ، فإن ادع��ى وجوده صدق يف الطالق فق��ط دون الجناية ؛ ألن 

الريبة يف قوله: شبهة تدرأ الحد عنه .

]1[ حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ) 5 / 203 ( 0 
]2[ هناية المحتاج ) 4 / 361 ( 0 

]3[ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ) 3 / 264 ( 0 
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املطلب الثالث
يف بيان معنى الر�سد ووقته

سبق يف بيان شروط تسليم المال إلى المحجور عليهم ، أن من شروطه إيناس 

الرش��د على اختالف يف ذلك . وفيما يلي الحديث عن معنى الرش��د وبيان وقته ، 

وهل الذكر واألنثى يف ذلك على السواء ، وفيه مبحث��ان : 

املبحث االأول : يف تعريف الر�شد :

الرش��د يف اللغة : االس��تقامة على طريق الحق مع تصل��ب فيه ، وهو مصدر ، 

وفعله رَش��َد ، قال صاحب القاموس : ) َرَش��د  كنصر وفِرح ُرْشدًا وَرَشدًا ورشادًا 

اهتدى كاسرتشاد ، واسرتشد طلبه ( أ . ه� . 

ويف االصطالح : اختلف فيه على أربعة أقوال : 

الق��ول األول : أن��ه الصالح يف المال ، وذلك بأن يك��ون حافظًا لماله من التبذير 

وسوء التدبير ، فال ينفق ماله يف محرم ، وال يغبن غبنًا فاحشًا يف تصرفاته ، وال يضيع 

ماله فيما ال فائدة فيه، وهبذا قال أكثر العلماء ومنهم مالك وأبو حنيفة وأحمد  ]1[ . 

الق��ول الثاين : الرش��د � الصالح يف المال والدين � ، وذل��ك بأن يكون حافظًا 

لماله غير مبذر ، ومصلحًا لدينه ، فال يرتكب محرمًا يسقط العدالة ؛ ألن الفاسق 

غير مأمون على حفظ المال ، إذ ربما دعاه فس��قه إلى التبذير ، فيمنع من ماله كما 

]1[ المغني ) 4 / 522 ( والتاج واإلكليل هبامش مواهب الجليل ) 5 / 59 ( ، وحاشية ابن عابدين           
 . ) 145 / 5 (
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تمنع شهادته وواليته ، وإن لم يعرف منه كذب وال تبذير .

وهبذا قال الحس��ن وقتادة وس��عيد بن جبير والش��افعي واختاره ابن عقيل من 
الحنابلة . ]1[

القول الثالث : الرشد � الصالح يف الدين فقط � ، وهبذا قال ابن حزم الظاهري ]2[

فمن بلغ مميزا لإليمان من الكفر فقد أونس منه الرشد ، فيجب دفع ماله إليه. 
القول الربع :  إن الرشد هو العقل خاصة ، وبه قال مجاهد . ] 3[

مناق�شة اجلمهور لهذه االأقوال :  

أما قول الشافعية إن الفاسق ال يؤمن على حفظ المال فغير مسلم  ألنه ال يطلب 

من��ه حفظ مال غي��ره ، فال يؤمن عليه ، وإنما المال هنا مال��ه ثم إِنه قول مفرتض ، 

والواقع يخالفه ؛ ألن كثيرًا من الفسقة يحفظون المال ويصلحونه خوفًا من فوات 

حوائجه��م ومقاصده��م وحرمان اللذات التي ال تن��ال إال بحفظ المال، وإذا وقع 

من الفاسق تبذير بإنفاق يف محرم أو شراء ماال فائدة فيه كان سفيهًا، فيحجر عليه 

حينئذ كبقية السفهاء .

كونه ال تقبل شهادته ال يلزم عليه أن يمنع من ماله ؛ ألن الشهادة مرتبة والفاسق 

محطوط المنزلة ش��رعًا، ولو لزم على رد الش��هادة منع الم��ال لحجر على من ال 

مرْوءة له ومن يعرف بكثرة الغلط والنس��يان ونحوهم ممن ترد ش��هادهتم ، وكونه 

]1[ المهذب ) 1 / 331 ( والسلسبيل يف معرفة الدليل على زاد المستقنع ) 2 / 87 ( . 
]2[ المحلى ) 9 / 183 ( . 

]3[ تفسير الطربي ) 4 / 253 (. 
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ليس أهاًل للوالية ال يلزم عليه أال يدفع إليه ماله ؛ ألن الوالية أمانة والفاسق ليس 

م��ن أهل األمانة ، أما ماله فال والية ألحد عليه كما ال والية عليه بنفس��ه فيخاصم 

عنها ويقبل النكاح لها.

ثم إن الشافعية الذين اعتربوا صالح الدين من الرشد ، لم يلتزموا قولهم حيث 

حجروا على من اس��تمر فسقه بعد البلوغ ومنعوه من ماله ، ولم يحجروا على من 

طرأ عليه الفس��ق بعد التس��ليم إليه، مع أن المحذور فيهما واحد ، وهو عدم الثقة 

فيهما بحفظ المال .]1[ 

وق��ول ابن حزم : إن الرش��د هو الصالح يف الدين؛ ألنه لم ي��رد يف القرآن وال 

يف اللغ��ة إال كذل��ك، يقال عليه:  الرش��د يس��تعمل يف كل مقام بحس��به ، وال يمنع 

اس��تعماله يف موض��ع بمعنى من اس��تعماله يف موض��ع آخر بخالف ه��ذا المعنى، 

فالرشد يف الدين الصالح فيه والرشد يف المال الصالح فيه ، وما قلنا به هو المروي 

عن الس��لف كابن عباس والحس��ن وقتادة وسعيد بن جبير وغيرهم. كما أن سياق 

اآلي��ة :نثې   ې   ې  ى  ى  ائ مث اآلي��ة ، يؤيد أن الم��راد به إصالح المال ؛ 

ألن اهلل س��بحانه أمر بابتالء اليتام��ى ، واالبتالء معناه االختبار ، وذلك يف عقولهم 

وتصرفاهت��م ، ولو كان المراد به صالح الدين ما احتاج الولي إلى اختبارهم ؛ ألن 

ذلك يعرفه الناس من سلوكهم ، ولو كان المؤثر يف الحجر عدم الصالح يف الدين 

لحجر على كثير من الناس، وهذا بعيد .     

]1[  روضة الطالبين ) 4 / 182 ( .
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قال ابن جرير:  ]1[ � رحمه اهلل تعالى � يف التفسير بعد أن ذكر ما قيل يف الرشد: 

) وأول��ى هذه األق��وال عندي بمعنى الرش��د يف هذا الموض��وع : العقل وإصالح 

المال، إلجماع الجميع على أنه إذا كان كذلك لم يكن ممن يس��تحق الحجر عليه 

يف ماله ، وحوز ما يف يده عنه ، وإن كان فاجرًا يف دينه الخ ( أ . ه� . 

وقول مجاهد : إنه العقل خاصة، يجاب عنه بأن العقل ال يستلزم الرشد؛ ألنه 

قد يكون عاقاًل غير رش��يد، كالصبي إذا ميز، والمبذر لماله مكابرة، فالعقل ش��رط 

الرشد، وليس هو الرشد .

المبحث الثاين : يف بيان وقت الرشد المعترب وهل يختلف فيه الذكر واألنثى ؟ 

ليس للرشد سن محدد يكون فيه ؛ ألنه قد يوجد عند الصبي من حين التمييز 

لكنه ناقص ، وقد ال يوجد يف بعض الناس إلى أن يموت . 

ولك��ن الزم��ن الذي يعترب فيه الرش��د لفك الحجر وتس��ليم الم��ال هو ما بعد 

البلوغ لقوله تعال��ى : نثې   ې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ      ۇئ

ۇئ مث فاألمر بدفع المال إليهم معلق على بلوغهم وإيناس رشدهم . 

وأما ما قبل البلوغ فتصرفات الصبي محمولة على السفه لعدم اكتمال عقله . 
والذك��ر واألنثى يف ذلك على الس��واء عن��د جمهور العلماء خالف��ًا  للمالكية . ]2[

الذي��ن قال��وا : إن الم��رأة ال يتم رش��دها وال تخترب في��ه إال بعد دخ��ول الزوج هبا 

]1[ تفسير ابن جرير ) 4 / 253 ( .
]2[ مواهب الجليل ) 5 / 67 (.
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ومكثهما عنده مدة أقل ما قيل فيها سنة ؛ ألهنا قبل النكاح ال يمكن اختبارها  ]  1[؛

ألهنا محجوبة عن الناس ، وال تعاين األمور بنفس��ها ، فال تبيع وال تش��رتي ، وال 

تتص��رف  من أجل حياء الب��كارة، فإذا تزوجت وزالت بكارهتا دخلت مع الناس ، 

وذهب حياؤها ، فتربز للبيع والش��راء وس��ائر التصرفات ، وحينئذ تكتسب رشدًا 

مع مضي المدة .

والراجح:  يف ذلك هو مذهب الجمهور ؛ ألن اهلل س��بحانه أمر بابتالء اليتامى 

عموم��ًا، ولم يفرق بي��ن الذكر واألنثى يف كيفي��ة االبتالء ، كما أمر بالتس��ليم إلى 

اليتي��م ماله إذا بلغ وأونس رش��ده ،ول��م يفرق بين الذكر واألنث��ى، فاعتبار دخول 

الزوج باألنثى من الرشد زيادة على ما شرعه اهلل فيكون باطاًل.

ويج��اب عن ق��ول المالكية بأن الم��رأة قبل الزواج ال تعاي��ن األمور وال تربز 

 ألج��ل الب��كارة ، ف��ال يحصل لها الرش��د : بما قال��ه القرطبي يف تفس��يره ]2[  قال :

) ف��إن نفس الوطء بإدخال الحش��فة ال يزيدها يف رش��دها إذا كانت عارفة بجميع 

أمورها ومقاصدها غير مبذرة لمالها ( .

]1[ أحكام القرآن البن العربي ) 1 / 321 ( . 
]2[  تفسير القرطبي ) 5 / 38 ( . 
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الف�شل الثالث
يف حكم االإ�سهاد على ت�سليم املال اإىل
املحجور عليهم بعد فك احلجر عنهم

اتفق العلماء � رحمهم اهلل تعالى � على مش��روعية اإلش��هاد على تس��ليم المال 

إل��ى المحجور عليهم بعد فك الحجر عنهم، لقوله تعالى: نث جب   حب  خب  مب

ىب  يبجت  حت  خت  مت  مث   ]1[ وذل��ك لما يف اإلش��هاد م��ن الفوائد العظيمة التي 

تع��ود عل��ى الطرفين - الولي والمولى عليه - ومنها أن الولي باإلش��هاد تبين براءة 

س��احته، وتظهر أمانته ، ويبتعد عن الخصومة، ويسلم عرضه من توجيه التهم إليه، 

كما أنه يس��لم من تبعات الجحود، فال يلحقه ضمان عند من يرى تضمينه إذا أنكر 

المحجور عليه، ويسلم من اليمين عند من يرى أن الولي مصدق على التسليم . 

وبالنس��بة للمحجور عليهم يس��لمون من الدع��اوى والخصومات التي قد ال 

تنفعه��م عند من يرى أن الول��ي مصدق على الدفع ، وينال��ون حقوقهم كاملة فال 

يبخسون وال يظلمون ؛ ألن الوصي يجتهد يف إظهار المال كاماًل لكي يحظى بثقة 

الناس ، فال يتهم بخيانة أو تقصير. 

وعلى كل حال فاإلش��هاد فيه مصلحة للطرفين إذ يس��توثق به الولي والوصي 
على نفسه ويحصل للمحجور حقه . ]2[

]1[ سورة النساء بعض اآلية رقم ) 6 ( .
]2[ أحكام القرآن للجصاص ) 2 / 365 ( ، وتفسير الفخر الرازي ) 9 / 192 ( . 
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ولم��ا كان اإلش��هاد هبذه األهمية أمر به س��بحانه ، غي��ر أن العلماء اختلفوا يف 

حكمه على قولين : 

األول :  أنه واجب  والثاين :  أنه مندوب .

ومنشأ الخالف يف ذلك يرجع إلى شيئين : 

األول: هل يعترب الولي أو الوصي أمينًا فيعطى حكم األمناء ، أو ال يعترب أمينًا.

الثاين : هل يف اآلية ما يصرف األمر باإلشهاد عما هو األصل فيه وهو الوجوب، 

أو ليس فيها قرينة تصرفه عن ذلك . 

تعال��ى:  قول��ه  يف  األم��ر  بظاه��ر  يس��تدل  واج��ب  اإلش��هاد  أن  ي��رى   فم��ن 

نث ىب  يب مث؛ ألن صيغ��ة األم��ر للوجوب إذا تجردت ع��ن القرائن الصارفة 

لها ، وليس يف اآلية من القرائن ما يصرفها عن ذلك ، ومعنى الواجب هنا أنه البد 

من اإلش��هاد، لكي يحص��ل للولي الرباءة م��ن التبعات،  وهذا هو المش��هور عند 

المالكية والشافعية . 

ومن يرى أن اإلشهاد مندوب يقول : األمر لإلرشاد وليس للوجوب ، والذي 

َص��رَف األَمر عن ظاه��ره ، أن الولي أمي��ن ، واألمين ال يجب عليه اإلش��هاد عند 

تسليم األمانة ،كما أن آخر اآلية يؤيد ذلك  حيث ختمت بقوله تعالى : نث حت  خت  

مت  مث والحسيب المراد به الكايف والشاهد ، وهذا قول الحنفية ، وهو المشهور 

عند الحنابلة . 

وق��د ناقش : من اعترب األمر للوجوب ما احتج ب��ه من ادعى الندب . فقالوا : 
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قولكم:  إن الولي أمين فال يلزمه اإلشهاد ، يقال: ليس الولي أمينًا للمحجور عليه 

وإنما هو أمين من جهة الشرع لغيره .

وقولك��م : إن آخ��ر اآلية يؤيد أنه للن��دب، يقال عليه: بل آخ��ر اآلية مما يؤيد 

أن��ه للوجوب ؛ ألن معنى الحس��يب إما المحاس��ب ، وإِما ال��كايف ، وكونه بمعنى 

المحاسب أليق ؛ ألن اهلل سبق أن هنى األولياء عن أكل أموال اليتامى فقال : نثۆئ  

ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ مث . وهن��ى عن تبديلها بغيرها ، فقال س��بحانه : نث ڄ

ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ   چ  چ  چ  چڇ  ڇ      ڇ  ڇ  ڍ       مث . فه��ذا مم��ا يؤك��د 

عرضه لالهتام وأنه سبق من بعضهم األكل والتبديل ، ولهذا هددهم اهلل وتوعدهم 

على ذلك ، وهبذا يظهر أن القول بالوجوب أرجح . 

ثمرة اخلالف : 

من قال : إن األمر للوجوب .   

ق��ال : ال يصدق الولي إذا ادعى دف��ع المال إلى المحجور عليه بعد الفك من 

الحجر، ولذلك علل األمر باإلش��هاد بقول��ه: لئال تضمنوا؛ ألنكم ال تصدقون إال 

باإلشهاد؛ ألنكم مدعون الدفع واألصل عدمه .

ومن قال : إن األمر للندب .

علل األمر باإلشهاد بقوله : لئال تحلفوا ولو صدقتم؛ ألن عليكم اليمين حينئًذ إلنكاركم .
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خالف العلماء يف الولي والوصي إذا ادعيا دفع المال بغير إِشهاد ، هل يصدقان 

أم ال؟ 

اختل��ف العلم��اء � رحمه��م اهلل � ، هل يصدق الولي أو الوص��ي إذا ادعى دفع 

المال إلى المحجور عليه بعد فك الحجر عنه، أو ال يصدق  على ثالثة أقوال:

الق��ول األول : أن الولي أو الوصي ال يصدق ، وهذا هو المش��هور يف مذهب 

الشافعية ]1[ ، ووافقتهم المالكية ]2[  يف المشهور عندهم يف الوصي ووصيه ومقدم 

القاضي دون األب والقاضي فيصدقان ، وهذا عند بعضهم ما لم يطل زمن االدعاء 

عن دعوى التسليم . 

الق��ول الث��اين : أنه يصدق الولي أو الوصي ، وهذا مذهب الحنفية ]3[  وبه قال 

عب��د الملك بن الماجش��ون وابن وهب من المالكية ]4[ وهو المش��هور يف مذهب 

الحنابلة . ]5[ 

الق��ول الثالث : يص��دق إن كان متربع��ًا ، وال يص��دق إن كان بُجعل. قال يف 
اإلنصاف وشرح المنتهى: وهو الصحيح من المذهب. ]6[

]1[ مغني المحتاج ) 2 / 236 ( ، ) 3 / 78 ( . 
]2[ الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي ) 4 / 406 ( . 

]3[ أحكام القرآن للجصاص ) 2 / 265 (. 
]4[ حاشية الدسوقي ) 4 / 406 (. 

]5[ اإلنصاف ) 5 / 342 ( والشرح الكبير مع المغني ) 4 / 532 ( . 
]6[ اإلنصاف ) 5 / 342 ( وشرح المنتهى ) 2 / 297 ( . 
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حجة من قال باأنه ال ي�شدق :

1 - قوله تعالى : نث جب   حب  خب  مب  ىب  يب مث.

 وجه االستدالل: أن اهلل أمر باإلشهاد، واألصل يف األمر الوجوب، فمن تركه 

فهو مفرط والمفرط يلزمه الضمان. 

2 - إن الوصي ليس بأمين من جهة المحجور ين فيقبل قوله عليهم، وإنما هو 

أمين من جهة غيرهم، فال يقبل قوله عليهم، كالوكيل إذا ادعى دفع المال لشخص 
بأمر موكله، ال يقبل إال ببينة . ]1[

مناق�شة هذين الدليلني : 

1 - قول��ه تعال��ى : نث ىب  يب مث ليس يف األمر باإلش��هاد داللة على أنه 

غي��ر أمين وال مصدق ؛ ألن اإلش��هاد مندوب يف األمان��ات كندبه يف المضمونات 
من الديون . ]2[

2 - قولك��م : إنه غير أمين من جهة المحجور عليه إلخ .. غير مس��لم ألنه لو 

كان��ت العل��ة ما ذكرتم وهو أنه أمي��ن من جهة غيره، للزم عل��ى قولكم أال يصدق 

القاض��ي إذا ق��ال لليتيم: قد دفعت إليك مالك ؛ ألنه ل��م يأتمنه ، كذلك يلزم عليه 

أال يصدق األب إذا ادعى دفع المال إلى الصغير بعد البلوغ؛ ألنه لم يأتمنه . 

كما يلزم عليه الضمان إذا تصادق مع المحجور عليه أنه قد هلك ألنه أمسك 

]1[ تفسير القرطبي ) 5 / 44 ، 45 ( . 
]2[ أحكام القرآن للجصاص ) 2 / 366 و367 ( .
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ماله من غير ائتمان له عليه . 

وأما تش��بيهه إي��اه بالوكيل يدفع المال إلى غير موكله فهو تش��بيه بعيد  ومع ذلك 

فال فرق بينهما من الوجه الذي صدقنا فيه الوصي ؛ ألن الوكيل مصدق أيضًا يف براءة 

نفس��ه غي��ر مصدق يف إيج��اب الضمان إلى غي��ره ، وإنما لم يقبل قول��ه على المأمور 

بالدفع إليه ، فأما براءة نفسه فهو مصدق ، كما صدقنا الوصي على الرد بعد البلوغ . 

واجلواب على هذه املناق�شة : 

أما قولكم:  إن اآلية ال تدل على أنه غير مصدق وال على أنه غير أمين، نقول: 

ظاهر النص يؤيد ما نقول ، وأما كون اإلش��هاد مندوبًا يف األمانات والمضمونات 

فال يؤثر يف صحة اس��تداللنا ؛ ألن الوصي ليس بأمي��ن من جهة الصبي، وإنما هو 

أمي��ن م��ن جهة غيره ، فإذا س��لم الم��ال إليه بغير إِش��هاد ، فقد س��لمه إلى غير من 

ائتمنه، ويكون مفرطًا، ومن فرط فعليه الضمان. 

وأم��ا قولك��م:  إِنه يلزم على قولن��ا أال يصدق القاضي إذا ق��ال لليتيم: دفعت 

إلي��ك مال��ك ؛ ألنه لم يأتمنه ، يقال عليه : إنه قياس مع الفارق ، ألن القاضي ليس 

كالوص��ي ، فالقاضي حاكم مؤتمن على مصالح الن��اس كلها  فيجب إزالة التهمة 

عنه ليكون قضاؤه نافذًا ، ولوال ذلك لتمكن كل من قضى عليه القاضي أن ينس��به 

إل��ى الكذب والمي��ل والمداهنة ، وحينئذ يحتاج القاضي إل��ى قاض آخر ، ويلزم 

التسلسل: وهذا غير موجود يف الوصي .]1[ 

]1[ تفسير الفخر الرازي ) 9 / 192 (. 
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وأما األب ، ففرق ظاهر بينه وبين الوصي ؛ ألن شفقته أتم من شفقة األجنبي، 

وال يلزم من ضعف التهمة يف حقه ضعفها يف حق األجنبي. 

كم��ا أن األب يختل��ف عن األجنبي ب��أن له أن يأكل من مال ول��ده وينتفع منه 

بم��ا ال يضره ، فش��أنه يختلف عن ش��أن الوصي من وجوه كثيرة  ولذلك س��اغ له 

التصرف يف مال ولده بدون قيود بخالف الوصي. 

وأم��ا قولك��م : يلزم عليه الضمان إذا تصادق مع المحج��ور عليه أنه قد هلك 

ألنه أمسك ماله من غير ائتمان له عليه . 

يقال عليه: إن كان قد اعرتف أنه هلك بسبب تقصيره فهنا يلزمه الضمان ]1[، وأما 

إذا اعرتف بأنه هلك ال بتقصيره وكان الولي قد فك الحجر عنه ولم يمتنع من تسليمه 

له فال يضمن؛ ألنه ترك ماله باختياره عنده فيكون أمينًا له ، وأما إن طالبه بالمال بعد 

رشده فامتنع فعليه الضمان يف هذه الحالة ؛ ألن يده عليه حينئذ يُد غاصب. 

وأما قولكم : إن الوكيل مصدق يف براءة نفسه ، غير مصدق يف إيجاب الضمان 

ودفع��ه إلى غيره ، يق��ال عليه : وما هذا التناقض ؟!! تصدقونه يف براءة نفس��ه وال 

تصدقونه يف ضمان المال ، وماذا ينفعه تصديقه وقد ألزمتموه بالضمان ؟. 

دليل احلنفية على اأن الويل والو�شي ي�شدقان يف الت�شليم : 

قال��وا : اتفق الجميع على أن الولي مأمور بحفظه وإمس��اكه على وجه األمانة 

حتى يوصله إلى اليتيم يف وقت اس��تحقاقه ، فهو بمنزلة الودائع والمضاربات وما 

]1[ تفسير الفخر الرازي ) 9 / 193 ( .
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ج��رى مجراها م��ن األمانات ، فوجب أن يكون مصدق��ا يف الرد كما يصدق يف رد 

الوديعة ، والدليل على أنه أمانة أن اليتيم لو صدق على الهالك لم يضمنه ، كما أن 
المِودع إذا صدق الموَدع يف هالك الوديعة لم يضمن . ]1[

وق��د نوقش هذا الدليل : بأن الولي لي��س أمينًا من جهة المحجور عليه وإنما 
هو أمين من جهة غيره . ]2[

وقياس��كم: على الودائ��ع والمضاربات قياس مع الف��ارق ؛ ألن الوديعة أمانة 

وضعها الموِدع عند الموَدع بخالف ما معنا. 

وقولك��م : إنه لو صدقه لم يضمن، نقول : هذا قياس مع الفارق؛  ألن الهالك 

ال يمكن إثباته ببينة ، وهذا يمكن إثباته هبا . 

حجة من فّرق بني َمْن له ُجعل وَمْن لي�ص له ُجعل : 

قالوا : إن الوصي إذا كان له ُجعل فقد قبض المال لمصلحته ، فأشبه المستعير 

يضمن العارية إذا تلفت عنده .]3[ 

ويمكن مناقشة هذا الدليل:  فيقال عليه: هذا قياس مع الفارق؛ ألن المعير ال 

ينتفع بش��يء ممن أعاره ؛ ألن المستعير يرد عليه عين ماله  بخالف الوصي بُجعل 

فإن��ه أخذ المال والمصلحة عائ��دة إليه وإلى المحجور عليه  كالعين المس��تأجرة 

]1[ أحكام القرآن للجصاص ) 3 / 365 ( . 
]2[ تفسير الفخر الرازي ) 9 / 192 ( . 

]3[ شرح المنتهى للبهويت ) 2 / 297 ( . 
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عند المستأجر ، ومال المضاربة عند المضارب . 

الرتجيح : 

مم��ا س��بق من بي��ان األقوال وأدلته��ا يظهر أن الق��ول بعدم تصدي��ق الولي أو 

الوصي إذا ادعى دفع المال إلى المحجور عليه بدون بينة أرجح ألن األصل عدم 

التس��ليم ،ولعم��وم قوله �:)البينة على الم�دع��ي ، واليمين على من أنكر(. رواه 

البيهقى بسند صحيح . ]1[ )2( 

]1[ نيل األوطار ) 8 / 344 ( . 
)2( إسناده صحيح : البيهقي ) 252/10 (: أخربنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان: أنبأ  أحمد 
ابن عبيد الصفار: ثنا جعفر بن محمد الفريابي: ثنا الحس��ن بن س��هل: ثنا عبداهلل بن إدريس: ثنا 
ابن جريج وعثمان بن األسود، عن ابن أبي مليكة، قال : » كنت قاضيًا البن الزبير على الطائف 
... » فذكر قصة المرأتين ، قال : فكتبت إلى ابن عباس، فكتب ابن عباس -رضي اهلل عنهما- أن 
رس��ول اهلل -صلى اهلل عليه وس��لم-  قال : » لو يعطى الناس بدعواهم الدعى رجال أموال قوم، 
ودماءهم ولكن البينة ... »، ورواه )جامع العلوم والحكم : ص�372( اإلسماعيلي يف صحيحه، 
والشافعي من طريق ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس - رضي اهلل عنهما- مرفوعًا 
نح��وه. ق��ال ابن حجر )بل��وغ المرام : 1437 ( : إس��ناد صحي��ح. وكذا قال الش��وكاين )النيل : 
344/8 ( ، و )الدراري : 370/2 ( وقال ابن الصالح )جامع العلوم والحكم : ص 372 ( يف 
األحاديث الكليات : إس��ناد حس��ن . وقال النووي يف )األربعين : الحديث الثالث والثالثون(: 
حديث حسن. ويف شرح صحيح مسلم )3/12( قال : إسناد حسن أو صحيح . وقال ابن رجب 
)جامع العلوم : ص 372( : وقد استدل اإلمام أحمد وأبو عبيد بأن النبي -صلى اهلل عليه وسلم-  
قال » البينة على المدعي واليمين على من أنكر » وهذا يدل على أن اللفظ عندهما صحيح محتج 
به . أه�. وقد رواه البيهقي )252/10( من طريق الوليد هو ابن مسلم: ثنا ابن جريج، عن ابن= 
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=أب��ي مليكة به. إال أنه قال: )البينة على الطالب واليمين على المطلوب(. ومن طريق الفريابي: 
ثنا س��فيان، عن نافع، عن اب��ن عمر، عن ابن أبي مليكة به. ولفظه )البين��ة على المدعي واليمين 
عل��ى المدعى علي��ه(. وأخرجه الدار قطني )110/3 (  وابن ع��دي يف الكامل ) 310/6 ( من 
طري��ق عب��اس بن محمد: نا عثم��ان بن محمد بن عثمان بن ربيعة بن أبي عبدالرحمن: نا مس��لم 
ابن خالد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن أبي هريرة -رضي اهلل عنه- عن النبي -صلى اهلل عليه 
وس��لم-  قال : » البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر إال يف القس��امة» قال يف التلخيص 
الحبي��ر )39/4( : وه��و ضعيف. وأخرجه الدار قطن��ي )111/3 (، ابن عدي يف الكامل ) 6/ 
310 (، والبيهق��ي يف الك��ربى ) 123/8 ( وابن عبد الرب )التلخيص: 39/4( من طريق مس��لم 
ابن خالد الزنجي، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا واإلسنادان 
ضعيفان؛ لضعف مس��لم بن خالد الزنجي، أضف على هذا عنعنة ابن جريج، قال ابن الرتكماين 
يف الجوه��ر النقي: يف إس��ناده لين ك��ذا يف التمهيد؛ وذلك أن الزنجي ضعيف، وإرس��ال الحفاظ 
ل��ه عن ابن جريج.. وابن جريج لم يس��مع من عمرو... ومع ضع��ف الزنجي خالفه عبدالرزاق 
وحجاج وقتادة فرووه عن ابن جريج، عن عمرو مرساًل ، كذا ذكره الدار قطني يف سننه واختلف 
في��ه أيض��ًا على الزنجي. وأعل��ه ابن رجب )جام��ع العلوم : ص 373( بضع��ف الزنجي، قال: 
ورواه الحف��اظ عن ابن جريج، عن عمرو مرس��اًل. وقال الزيلع��ي )نصب الراية : 96/4 (: قال 
يف التنقي��ح : مس��لم بن خالد تكلم في��ه غير واحد من األئمة . وللموصول ش��اهد رواه الرتمذي 
)1341( م��ن طريق محمد عن عبيد اهلل، عن عمرو بن ش��عيب، ع��ن أبيه، عن جده؛ أن النبي - 
صلى اهلل عليه وسلم- قال يف خطبته: )البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه(. قال أبو 
عيس��ى: يف إسناده مقال، ومحمد بن عبيد اهلل العرزمي يضعف يف الحديث من قبل حفظه.وقال 
الحافظ )التلخيص : 208/4( : للرتمذي والدار قطني وإس��ناده ضعيف. وأخرجه الواقدي يف 
كتاب المغازي )835/2� 837(: حدثني علي بن محمد بن عبيداهلل، عن منصور الحجبي، عن 
أمه صفية بنت ش��يبة، عن برة بنت أبي تجراة، قالت : أنا أنظر إلى رس��ول اهلل فذكرت خطبة النبي 
-صلى اهلل عليه وسلم-  وفيها » البينة  على من ادعى واليمين على من أنكر ». وسنده ضعيف.= 
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وألن��ه لو ُصّدق الولي بدون بين��ة كانت أموال اليتامى ُطعمة س��ائغة لألولياء 

الذي��ن مكثت األموال عندهم م��دة طويلة مما يجعل خروجها م��ن أيديهم يكون 

ثقياًل عليهم ، واهلل أعلم بالصواب .

=وقال ابن رجب )جامع العلوم : ص 372 ( : روى محمد بن عمر بن لبابة الفقيه األندلس��ي، 
عن عثمان بن أيوب األندلس��ي -ووصفه بالفضل- عن غازي بن قيس، عن ابن أبي مليكة، عن 
ابن عباس، عن النبي -صلى اهلل عليه وس��لم- قال : » لكن البينة على  من ادعى، واليمين على 
من أنكر » وغازي بن قيس األندلسي كبير صالح سمع من مالك وابن جريج وطبقتهما، وسقط 
من هذا اإلس��ناد ابن جريج واهلل أعلم . وقال: وقد روي عن عمر؛ أنه كتب إلى أبي موس��ى: إن 
البينة على المدعي، واليمين على من أنكر ». وعند البخاري ) 4277 ( ومسلم )1711 ( بلفظ 
» اليمين على المدعى عليه ». ويف معنى هذا الحديث أحاديث كثيرة. وانظر إلى كتاب ابن القيم 

)الطرق الحكمية :  ص�104( فما بعد.
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تلخي�ص لنظام الوالية على املال 
اتضح مما س��بق أن نظام الوالية على المال يف اإلس��الم نظام متكامل  يحقق 

للمول��ى عليه��م حقوقه��م كاملة ، ويحميه��م من ظلم ال��والة والوص��اة  ويكفل 

ألموالهم النمو والبقاء . 

وميكن اأن يتلخ�ص يف القواعد االآتية : 

القاع��دة األول��ى : ال تثب��ت الوالية إال على م��ن كان بحاجة إليه��ا  ممن ُعدِم 

األهلية بالكلية ، كالمجنون والصبي قبل التمييز ، أو كانت أهليته ناقصة ، كالصبي 

المميز والسفيه والمغفل ، وأما من كان كامل األهلية فال تثبت عليه والية  ألحد، 

بل هو حر يف ماله يتصرف فيه كيف يشاء. 

القاع��دة الثانية : ال تثب��ت الوالية والوصاي��ة إال لذي أهلية كامل��ة، فال تثبت 

لصب��ي وال لمجنون وال لس��فيه ؛ ألن هؤالء مولى عليه��م ، فال يولون أمر غيرهم 

من باب أولى .

القاعدة الثالثة : ال يجوز أن يلي المال إال عدل أمين قادر على جلب المصلحة 

للمولى عليه ، فأما الفاسق والخائن والعاجز فُيبعدون عن الوالية . 

القاع��دة الرابع��ة : ال يجوز لولي وال لوصي أن يتص��رف إال فيما فيه مصلحة 

للمول��ى عليه ، وإذا ثبت أن تصرفه بخالف المصلحة كان باطاًل ، ال يلزم المولى 



276

عليه ، ألن الوالية ُشرعت لتحصيل المصلحة ودرأ المفسدة .

القاعدة الخامسة : ال يتقيد الولي والوصي بنوع من التصرف دون آخر إذا كان 

فيه مصلحة ، فاألمر موكول إلى أمانته واجتهاده. 

القاع��دة السادس��ة : الولي أو الوصي أمين على أم��وال من تحت واليته ، فال 

يضمن ما تلف منها إذا لم يتعد أو يفرط .

القاع��دة الس��ابعة : إذا اختلت كفاية ولي أو وص��ي يف أداء عمله ضم القاضي 

إليه من يعينه ويساعده . 

القاعدة الثامنة : إذا اهتم القاضي وصيًا بالخيانة جعل معه أمينًا يش��رف على 

تصرفاته . 

القاعدة التاسعة : إذا ثبت للقاضي خيانة ولي أو وصي أو عجزه عزله ، وانتزع 

المال من يده . 

القاعدة العاشرة : ال تثبت الوالية للقاضي على صبي ومجنون ومعتوه إال إذا 

عدم وليه من النسب أو وصيه . 

القاع��دة الحادية عش��رة : يج��وز للحاكم اإلش��راف على تصرف��ات األولياء 

واألوصياء ، ليتأكد من سالمة تصرفهم وقيامهم بما يجب عليهم . 

القاعدة الثانية عش��رة : ال يجوز للقاضي ع��زل األب والجد ووصي أحدهما 

بدون سبب يستوجب العزل، فإن عزله لم ينفذ عزله .
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القاعدة الثالثة عش��رة : إذا ع��زل األب أو الجد لفق��د أهليتهما للوالية ثم 

عادت أهليتهما ، عادت الوالية لهما بدون تعيين من القاضي .

القاعدة الرابعة عش��رة : يجوز للقاضي محاس��بة األوصياء ، وله تحليفهم إذا 

اهتموا بالخيانة .

القاعدة الخامس��ة عش��رة : الوالية على المال قربة إلى اهلل ، وتكافل بين أفراد 

األم��ة ، وال يقص��د منه��ا تحصيل الم��ال ، ولذل��ك ينبغي لكل ول��ي أو وصي أن 

يستعف عن أخذ شيء من أموال القاصرين والعاجزين إن كان غنيًا ، ويأكل منها 

بالمعروف إذا كان فقيرًا . 

القاعدة السادسة عشرة : ال يجوز لولي وال لوصي تسليم المال إلى مالكه إال 

إذا توفرت فيه ش��روط التس��ليم من البلوغ ، والعقل  والرشد ، فإن سلمها إليه قبل 

ذلك كان مفرطًا يلزمه ضماهنا إذا تلفت . 

القاعدة الس��ابعة عش��رة : إذا تبين للولي أو الوصي كمال األهلية يف ش��خص 

تحت واليته ، وجب عليه أن يبادر بتسليم ماله إليه، وال يجوز له أن يؤخر التسليم 

لغير عذر ، فإن أخره فيعد مغتصبا آثما يضمنها إذا تلفت. 

القاعدة الثامنة عشرة : ال يحتاج يف تسليم المال إلى مالكه إذن حاكم يف ذلك، 

إال إذا كان هو الذي حجر عليه، فحينئذ يجب على الولي أو الوصي اس��تئذانه يف 

ذلك .

وم��ن ه��ذا الع��رض الموج��ز لنظ��ام الوالي��ة ، يتبين أن اإلس��الم دي��ن عبادة 
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ودول��ة ، وأن��ه الدي��ن الخال��د الصال��ح ل��كل عص��ر ، وذل��ك لمرون��ة تعاليم��ه 

وتجدده��ا حي��ث ج��اء بقواع��د كلي��ة صالحة للبق��اء يف كل زم��ان وم��كان ، وقد 

أحاط اإلنس��انية جميعًا بما فيه خيرها وصالحه��ا ، ففيه طيب الحياة وازدهارها، 

 وفي��ه س��عادة اآلخ��رة ونعيمه��ا ، وص��دق اهلل العظي��م القائ��ل يف كتاب��ه العزي��ز: 

نث ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  مث. ]1[  وقوله 
سبحانه : نث چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ مث . ]2[

وقال أبو ذر -  - : ) تويف رسول اهلل � وما طائر يحرك جناحيه يف السماء 
إال ذكر لنا منه علما ( . )3(

]1[ سورة النحل اآلية رقم ) 89 ( . 
]2[ سورة المائدة اآلية رقم ) 3 ( . 

)3(  صحي��ح: أحم��د )153/5( ، الطيالس��ي )479 ( ، أبو بكر بن أبي ش��يبة وم��ن طريقه أبو يعلى 
)370( ]إتحاف الخيرة المهرة. وفيه مندل بدل منذر[ من طريق األعمش، عن منذر: ثنا أشياخ 
من التيم، قالوا : قال أبو ذر : لقد تركنا محمد -صلى اهلل عليه وس��لم- وما يحرك طائر جناحيه 
يف الس��ماء إال ذكر لنا منه علمًا » ، وفيه من لم يس��م. قال الهيثمي )مجمع الزوائد : 264/8(: 
يف إس��ناد أحم��د من لم يس��م. ورواه وكيع يف الزه��د )522( ومن طريقه ابن س��عد يف الطبقات 
)354/2(: حدثن��ا فط��ر، عن منذر الثوري، عن أبي ذر. وم��ن طريق فطر أخرجه الهروي يف ذم 
ال��كالم )612( إال أنه قال عن أبي الدرداء. قال الهروي: صوابه عن أبي ذر. وهذا منقطع ، قال 
البزار : ومنذر لم يدرك أبا ذر، ورواه البزار )3897( والطرباين يف الكبير )155/2(، وابن حبان 
)اإلحسان : 65( والهروي يف ذم الكالم )613(. من طريق محمد بن عبد اهلل بن يزيد المقري: 
ثن��ا س��فيان بن عيينة، عن فطر، عن أبي الطفيل، عن أب��ي ذر - رضي اهلل عنه-قال : » تركنا ... » 
وهذا  إسناد صحيح، وقد تابع ابن عيينة الثوري، رواه الدار قطني يف العلل 290/6 والهروي= 
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والحم��د هلل أواًل وآخ��رًا وصلى اهلل على عبده ورس��وله محم��د وآله وصحبه 

وسلم. 

=يف ذم ال��كالم )613( والصي��داوي يف معجم الش��يوخ )95( وابن الج��وزي يف تذكرة الحفاظ 
ترجم��ة رق��م )819( من طريق عيس��ى بن أبي ح��رب، قال: ثن��ا يحيى بن أبي بكير: ثنا س��فيان 
الثوري، عن فطر به. قال الهيثمي )مجمع الزوائد : 264/8 ( : ورجال الطرباين رجال الصحيح 
غير محمد بن عبد اهلل بن يزيد المقري وهو ثقة. وقال الش��يخ س��ليمان بن عبد اهلل )تيسير العزيز 
الحمي��د : 303(: إس��ناد جيد. وقال الدار قطني بعد طريق اب��ن عيينة عن فطر بن خليفة: وقيل: 
ع��ن الثوري أيض��ًا، وليس بصحيح عنه. وغير ابن عيينة يرويه عن فط��ر، عن منذر الثوري، عن 
أبي ذر مرس��اًل. وهو الصحيح. وأش��ار الهروي إلى أن طريق األعمش المتقدم أحفظ وجه فيه. 
ورواه أب��و يعل��ى )المقصد العل��ي :60( : حدثنا محمد ب��ن أبي بكر: حدثنا يحي��ى عن فطر بن 
خليف��ة، ع��ن عطاء، قال: قال أبو الدرداء: لقد تركنا رس��ول اهلل -صلى اهلل عليه وس��لم- وما يف 
الس��ماء طير يطير بجناحيه إال ذكر لنا منه علمًا. وإس��ناده معلل. قال يحيى بن س��عيد - الراوي 
عن فطر -: حدث عن عطاء ولم يسمع منه، وقال الساجي: وقد حكى وكيع أن فطرًا سأل عطاء. 
)التهذيب : 302/8( وعطاء بن أبي رباح كثير اإلرس��ال. والمحفوظ أنه من قول أبي ذر ال من 
قول أبي الدرداء. واهلل أعلم. ورواه أحمد بن منيع )إتحاف الخيرة المهرة : 372(: ثنا محمد بن 
عبيد الطنافسي: ثنا فطر، عن أبي يعلى، عن أبي الدرداء به. قال الهيثمي )المجمع : 264/8(: 
رواه الط��رباين ورجال��ه رجال الصحيح . ويف المطالب العالية )3872( � ألحمد بن منيع � ثقات 
إال أنه منقطع. وقال البوصيري )مختصر إتحاف السادة المهرة : 133/1(: رواه أحمد بن منيع 

وأبو يعلى بسند صحيح .
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األنعام/152  چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ
 ،158 ،60

245
45األنفال/72چ ک  ک  گ  گ  گ  گ    چ

125التوبة/10    چ ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گگ  چ

119التوبة/91چ ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہچ

278النحل/89چ ڦڦ  ڦ  ڄ    چ

113النحل/90چ چ  چ  چ  ڇ   ڇ  چ

33، 95اإلسراء/26-27چ ۈئ  ېئ  ېئ     چ

33اإلسراء/29چ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ    چ

143اإلسراء /34چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ
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222النور/58  چ ھ  ھ    ے   ے    چ

157الفرقان/67چ ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  چ

246القصص/14     چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ   

25الجمعة/10  چٹ  ٹ  ڤ  ڤ   چ

249الطالق/4چ ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  چ

25المزمل/20چ ڃ   چ  چ  چ  چ  چ

254الطارق/5-7چٿ  ٿ  ٿ  ٹ چ

25العاديات/8چ ۓ  ۓ    ڭ  ڭ    چ
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فهر�ص االأحاديث
) ابتغوا بأموال اليتامى(...................................................166

) اتجروا يف مال اليتامى(...........................................134، 161

) إذا أخذ أحدكم عصا أخيه ...............................................28

المولود (..................................................242 إذا استكمل   (

) أال من ولي يتيمًا له مال (...............................................161

) أمرت أن أقاتل الناس(................................................. 236

) أمرنا رسول اهلل- � - أن نخرجهن (..................................103

) إن اهلل تعالى يكره لكم (.............................................33، 96

)إن كنت غير تارك للبيع (..................................................94

) أنا وكافل اليتيم يف الجنة هكذا (.........................................113

)إين أراك ضعيفًا(........................................................114

)اإلسالم يعلو( – حاشية...................................................53

271.................................................... )البينة على الم�دعى( 

) تصدقن فإن أكثركن(...................................................102

– حاشية................................................85  )ثالثة يدعون اهلل( 

) الثيب أحق بنفسها من وليها(.............................................46

) خذ من كل حالم دينارًا(................................................ 227    
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) خذوا على أيدي سفهائكم (.........................................84، 91

)رفع القلم ... حتى يحتلم(........................................222، 241        

)ُرِفع القلم ...حتى يفيق(.........................62، 76، 169، 170، 241

) السلطان ولي من ال ولي له (.......................................47، 194 

) ُعرضت على النبي � (................................................242

)عرضت على النبي � يوم أحد(..................................242، 244 

)عرضنا على النبي � يوم قريظة(........................................232

) فرض زكاة الفطر (.....................................................171

) فكان يكشف عن مؤتزر المراهقين(.....................................233 

) قضى رسول اهلل- � - لصاحب األرض(...............................29

) قضيَت بحكم اهلل (.....................................................237

) كل أمر ذي بال( - حاشية................................................19

) كل كالم ال يبدأ فيه(  - حاشية............................................19 

) كل من مال يتيمك غير مسرف(.........................................175

) كلكم راع(......................................................127، 193

) ال تزول قدما عبد يوم القيامة(.............................................27

) ال تنكح األيم حتى تستأمر (............................................105

) ال حسد إال يف اثنتين(.....................................................26
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) ال ضرر وال ضرار (.....................................................145

)ال يتم بعد احتالم( – حاشية...............................................60

)ال يقبل اهلل صالة حائض إال بخمار(.....................................252

)ما رأيت من ناقصات( – حاشية...........................................67

) مروا أوالدكم بالصالة(.................................................210

) من أخذ شبرًا من األرض ظلمًا (.........................................28

) من ُقتل دون ماله فهو شهيد (.............................................30

) نعّما المال الصالح(......................................................25

)نهى عن قتل الصبيان(...................................................237

) يا أبا ذر ! إين أراك ضعيفًا(.........................................62، 114

) يا أسامة أ تشفع يف حد(...................................................31

)يا أسماء إن المرأة إذا بلغت(............................................250
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فهر�ص االآثار
رقم ال�شفحةالقائــــــل طـــــرف االأثـــــر 

99عروة)ابتاع عبد اهلل بن جعفر(

163عمر بن الخطاب)ابتغوا يف أموال اليتامى(  

248مغيرة بن مقسم)احتلم ابن اثني عشر سنة (

168ابن مسعود )أحص ما يف مال اليتيم(

214، 248الحسن بن صالح)أدركت جارة لنا( - حاشية

31ابن عباس)إذا قتلوا وأخذوا المال(

111هشام بن عروة)أن عبد اهلل بن مسعود والمقداد(

176ابن عباس)إن كنت تبغي ضالتها(

175  عائشة) ُأنزلت يف والي اليتيم(

180عمر بن الخطاب) إين أنزلت نفسي من مال(

247ابن عباس) األشد هناية قوته(

278أبو ذر) تويف رسول اهلل �( 

104، 218شريح)عهد إليَّ عمر بن الخطاب(

235أسلم)كتب عمر إلى أمراء األجناد(

235رجل)كنت يوم حكم سعد(

168ابن عباس)ال تجب يف مال اليتيم زكاة(    

158ابن عباس)لما أنزل اهلل چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ

111ابن مسعود)وصيتي هذه(
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فهر�ص اأهم م�سادر البحث
أواًل القرآن وعلومه

الــموؤلــــف                     املطـبـعـــــة     ا�شــم الكـــتاب
جامع البيان عن- 1

تأويل آي القرآن

تفسير القرآن- 2
العظيم

الجامع ألحكام- 3
القرآن

أحكام القرآن- 4

أحكام القرآن- 5

إرشاد العقل- 6
السليم إلى مزايا القرآن 

الكريم

زاد المسير يف- 7
علوم التفسير

التفسير الكبي������ر- 8

تفسير المن�����������ار- 9

أبو جعفر محمد بن 
الطربي

إسماعيل بن كثير

محمد بن أحمد 
األنصاري الشهير 

بالقرطبي

محمد بن عبد اهلل 
المعروف بابن العربي

أحمد بن علي الجصاص 

ألبي السعود محمد 
العمادي الحنفي

عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي

لإلمام الفخر الرازي

محمد رشيد رضا

مطبعة الحلبي، الطبعة 
الثانية عام 1373ه���

مطبعة الحل�����������������ب��ي

طبعة مصورة عن طبعة دار 
الكتب

مطبعة الحلبي، الطبعة 
الثانية عام1387

مطبعة عبد الرحمن محمد 
بمصر

مطبعة السعادة

المكتب اإلسالمي 
للطباعة والنشر بدمشق

المطبعة البهية المصرية

دار المن����������������������������ار
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ثانياً : احلديث وعلومه
   ا�شــم الكـــتاب                            الــموؤلــــف                     املطـبـعـــــة

1-فتح الباري، شرح
صحيح البخاري

2- رياض الصالحي����ن

3- نيل األوطار شرح
منتقى األخبار

4- الرتغي��ب والرتهي�ب

5- سن�ن أب��ي داود

6- السنن الكربى
للبيهق�������ي

7- مجمع الزوائد ومنبع
الفوائد

8-التلخيص الحبير

9-الدراية يف تخريج
أحاديث الهداية

10-صحيح مسلم مع 
شرحه للنووي

11-نصب الراية يف 
تخريج أحاديث الهداية

أحمد بن علي بن حجر 
العسقالين

يحيى بن شرف النووي

محمد بن علي الشوكاين

عبد العظيم بن عبد القوي 
المنذري

سليمان بن األشعث

أحمد بن الحسين بن علي 
البيهقي

علي بن أبي بكر الهيتمي

للحافظ أحمد بن حجر 
العسقالين

للحافظ أحمد بن حجر 
العسقالين

يحيى بن شرف النودي

جمال الدين الزيلع����������ي

المطبعة السلف�ي�����������������ة

دار الكتاب العربي 
ببيروت

مطبعة الحلبي، الطبعة 
األخيرة

مطبعة الحل�������������ب�ي

مطبعة الحل������������ب��ي

طبعة مصورة عن طبعة 
مجلس دائرة المعارف بالهند

دار الكتاب العربي 
ببيروت

شركة الطباعة الفنية 
المتحدة

مطبعة الفجالة

-

المكتبة اإلسالمي�������������ة



292

ثالثاً : الفقه
)اأ(الفقه احلنفي:

الــموؤلــــف                     املطـبـعـــــة    ا�شــم الكـــتاب
1- المبس��������وط

2- بدائع الصنائع يف
ترتيب الشرائع

3-تبيين الحقائق شرح
كنز الدقائق

4- تكملة فتح القدير
ومعه الهداية شرح 

البداية وبالهامش شرح 
العناية على الهداية 

5- البحر الرائق شرح
كنز الدقائق 

6- األشباه والنظائر

7- حاشية ابن عابدين

  
8- تحفة الفقهاء

شمس الدين السرخسي

عالء الدين أبي بكر بن
مسعود الكاساين

عثمان بن علي
الزيلع����ي

أحمد بن قادر المعروف
بقاضي زاده أفندي 

علي بن أبي بكر 
المرغيناين 

محمد بن محمود البابريت

زين العابدين بن إبراهيم
بن نجيم  

زين العابدين بن إبراهيم بن
نجيم  وتحقيق عبدالعزيز 

بن محمد الوكيل
محمد أمين الشهير بابن

عابدين

عالء الدين السمرقندي
وتحقيق وهبه الزجيلي

مطبعة السعادة، الطبعة
األولى

المطبعة الجمالية 
بمصر،الطبعة األولى

طبعة مصورة عن 
المطبعة األميرية ببوالق

بمصر

طبعة مصورة عن 
المطبعة األميرية ببوالق

بمصر

المطبعة العلمية، الطبعة
األولى

مطبعة الحلب������������������ي

المطبعة األميرية ببوالق
بمصر

دار الفكر ببيروت
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)ب( الفقه املالكي:

ال��دس��وق��ي ح��اش��ي��ة   -1
ع��ل��ى ال���ش���رح ال��ك��ب��ي��ر

الجليل م���واه���ب   -2
خليل  م��خ��ت��ص��ر  ش���رح 
واإلكليل  التاج  وهبامشه 
ل���م���خ���ت���ص���ر خ��ل��ي��ل 

ال��م��ج��ت��ه��د ب���داي���ة   -3
وهن�����اي�����ة ال��م��ق��ت��ص��د

اإلك��ل��ي��ل ج���واه���ر   -4
خليل م��خ��ت��ص��ر  ش���رح 

محمد بن عرفة الدسوقي

م���ح���م���د ب�����ن م��ح��م��د 
المعروف  عبدالرحمن 
بن محمد  ب��ال��ح��ط��اب، 
بالمواق الشهير  يوسف 

محمد بن أحمد بن رشد

ص������ال������ح ب�������ن ع���ب���د 
ال���س���م���ي���ع األزه�������ري

ط���ب���ع���ة م����ص����ورة ع��ن 
بمصر ال��ت��ق��دم  مطبعة 

مطبعة مكتبة النجاح بليبيا

بمصر االستقامة  مطبعة 

الحل�������������������بي مطبعة 

)ج( الفقه ال�شافعي:

1- المه�������������������ذب

2- مغني المحتاج إلى
معرفة معاين ألفاظ المنهاج

3- حاشيتا قليوبي وعميرة 
على شرح المنهاج

4- وبالهامش الشرح 
المذكور

5- روضة الطالبي�ن

6- المجم��������������������وع

إبراهيم بن علي الشيرازي

محمد الشربيني الخطيب

القليوبي  الدين  شهاب 
والشيخ عميرة

جالل الدين المحلي

يحيى بن شرف النووي

يحيى بن شرف النووي

مطبعة الحل���������������بي

مطبعة الحل���������������بي

مطبعة الحل�������������������بي

مطبعة الحل�������������������بي

المكتب اإلسالمي للطباعة 
والنشر

مطبعة اإلم�����������������������ام
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) د ( الفقه احلنبلي:

1- المغني والشرح الكبير

ال��ق��ن��اع ك���ش���اف   -2
ع�����ن م���ت���ن اإلق����ن����اع

حاشيته مع  المقنع   -3

الفقهية االختيارات   -4
تيمية   اب���ن  ف��ت��اوي  م��ن 

يف اإلن������ص������اف   -5
ال���راج���ح م��ن ال��خ��الف 
أح���م���د م�����ذه�����ب  يف 

ال��م��رب��ع ال�����روض   -6
ب���ح���اش���ي���ة ال��ع��ن��ق��ري

يف ال��س��ل��س��ب��ي��ل   -7
حاشية  ال��دل��ي��ل  م��ع��رف��ة 
المستقنع زاد  ع��ل��ى 

8- شرح منتهى اإلرادات

ال��م��غ��ن��ي ل��م��وف��ق ال��دي��ن
الشرح  قدامة،  بن  اهلل  عبد 
ال��ك��ب��ي��ر ل��ح��ف��ي��ده ع��ب��د 
الرحمن بن أبي عمر بن قدامة

منصور بن يونس البهويت 

موفق  للشيخ  ال��م��ق��ن��ع 
أحمد  بن  اهلل  عبد  الدين 
بن قدامة وحاشيته للشيخ 
بن  اهلل  عبد  بن  سليمان 
الوهاب عبد  بن  محمد 

ع����ل����ي ب������ن م��ح��م��د 
ب����ن ع����ب����اس ال��ب��ع��ل��ي

الحسن  أبي  الدين  لعالء 
علي بن سليمان المرداوي

يونس  بن  لمنصور  الروض 
لعبداهلل  والحاشية  البهويت، 
العنقري العزيز  عبد  اب��ن 

صالح بن إبراهيم البليهي

منصور بن يونس البهويت

ط���ب���ع���ة م����ص����ورة ع��ن 
بمصر ال��م��ن��ار  ط��ب��ع��ة 

م����ك����ت����ب����ة ال����ن����ص����ر 
ال���ح���دي���ث���ة ب���ال���ري���اض

السلفي����������������ة المطبعة 

المطبعة السلفي�����������������ة

المحمدية  السنة  مطبعة 
ال����ط����ب����ع����ة األول��������ى 
ه������������  1374 ع������ام 

المطبعة السلفي�����������������ة

م��ط��اب��ع ن��ج��د ب��ال��ري��اض

المحمدية السنة  مطبعة 
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)هـ( : اأ�شول الفقه

األس�����رار ك��ش��ف   -1
ع��ل��ى أص���ول ال��ب��زدوي

والتحبير ال��ت��ق��ري��ر   -2

3- شرح المنار البن ملك 

الفق����ه أص����ول   -4

ع��ب��د ال��ع��زي��ز ال��ب��خ��اري

الحاج أمير  اب��ن  المحقق 

ب��ن عبد ال��ل��ط��ي��ف  ع��ب��د 
ال���ع���زي���ز ب����ن ال��م��ل��ك

ل��م��ح��م��د أب�����ي زه����رة

بمعرفة  ت��رك��ي��ا  يف  ط��ب��ع 
ح�������س�������ن ح����ل����م����ي

ال���م���ط���ب���ع���ة ال���ك���ربى 
ب��ب��والق مصر األم��ي��ري��ة 

ال��م��ط��ب��ع��ة ال��ع��ث��م��ان��ي��ة 
1315 س��������ن��������ة 

ال��ع��رب��ي ال���ف���ك���ر  دار 

رابعًا: كتب اأخرى

الدي��ن عل��وم  1-إحي��اء 

الش��خصية  2-األح��وال 

الش��خصية 3-األح��وال 

4-فقه الزك��اة

5-األم��وال ألب��ي عبي�د

6- المدخل الفقهي العام

أبو حامد بن محمد الغزالي

زه������������رة أب��و  محم��د 

الحص��������������ري أحم��د 

القرض���������اوي يوس��ف 

أب��و عبي��د القاس��م بن س��الم 
وتحقيق محمد خليل الهراس

الزرق�������������اء مصطف��ى 

الحلب��������ي مطبع��ة 

نش��ر  مخيم��ر  مطبع��ة 
العرب��ي الكت��اب  دار 

مطبع��ة النهض��ة الجدي��دة نش��ر 
مكتبة الكلي��ات األزهرية بمصر

-بي��روت  اإلرش��اد  دار 

مكتب��ة الكليات األزهرية

-
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خام�شًا : كتب اللغة

1- القاموس المحي��ط

2- تاج العروس شرح
القاموس

3- لس�����ان الع�������رب

4- المصباح المني�������ر

مجد الدين محمد بن 
يعقوب الفيروز أبادي

محمد مرتضى الزبيدي

محمد بن مكرم بن منظور

أحمد بن محمد الفيومي

مطبعة الحلب�������������ي

المطبعة الخيرية بجمالية 
مصر

تصوير دار صادر بيروت

مطبعة الحلب���������������ي
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فهر�ص مو�سوعات الر�سالة

ال�شفحة              املو�شـــــــــوع
تقديم الشيخ : عبد اهلل الجربين...............................................5

ترجمة لمقدم الرسالة ........................................................7

ترجمة المشرف على الرسالة ................................................9
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