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  .غزة–الجامعة اإلسالمية 
  .عمادة الدراسات العليا
  .كلية الشريعة والقانون
  .قسم القضاء الشرعي

  
  

 
 

  

  إعداد الطالب
 

  

  إشراف فضيلة الدكتور
 

  
  

  متطلبات الحصول على درجة الماجستير في القضاء الشرعي ل ستكماالًة اقدمت هذه الرسال
  .غزة–من كلية الشريعة والقانون في الجامعة اإلسالمية 

  
  العام الجامعي
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 ويسَألُونَك عـِن الْيتَـامى     ...{
  ــر خَي ــم لَّه ــالَح ــْل ِإص  قُ

ــِإخْوانُ  ــاِلطُوهم فَ  كُم وِإن تُخَ
واللّه يعلَم الْمفِْسد ِمن الْمصِلِح     
 ــتَكُم ــه ألعنَ ــاء اللّ ــو شَ  ولَ

  ــيم ــز حِك ــه عِزي    }ِإن اللّ
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 عأهدي هذا اجلهد املتواض



 
 ب

  شكر وتقدير
ــي  ــد هللا وكف ــصطفى   الحم ــب الم ــي الحبي ــى النب ــالماً عل ــالة وس    ،r وص

  -:وبعد .yوعلى آله وأصحابه أولي النهى
فلقد علمنا موالنا سبحانه أن الشكر جالب للنعم وأن من يطلب المزيد من الخير فعليـه بالـشكر                  

 في الحـديث الـصحيح     rوعمالً بقول رسولي الحبيب     ). ١(} لَِئن شَكَرتُم لََأِزيدنَّكُم  { لقوله تعالى 
  ).٢)(من ال يشكر الناس ال يشكر اهللا(

/ فان،وخالص الحب  والتقدير لشيخي وأستاذي الـشيخ الـدكتور         فإنني أتقدم بجزيل الشكر والعر    
   أبي عبد الرحمن  الـذي تفـضل منـذ البدايـة مـشكوراً باإلشـراف                 سلمان بن نصر الداية   

على رسالتي ،ومن ثَم أشكره على فيض عطائه الذي ال ينقطع  بإرشادي إلـى مـواطن العلـم                   
ة زالتي وعثراتي،وكذلك علـى رفـع       والمعرفة، وكذلك على صبره على تصحيح أخطائي وإقال       

  معنوياتي في كل لقاء علمي كان يتجدد بيننا،فكان نعم السند والمعين بعد اهللا تعالى علـى إتمـام                  
  فله مني خالص االحترام والتقدير وجـزاه اهللا خيـر الجـزاء وأدامـه اهللا               .هذا الجهد المتواضع  

  .عوناً لطالب العلم للوصول إلى الخير والحق
  -:أتقدم بالشكر والتقدير ألستاذي الفاضلين عضوي المناقشة كما أنني 

  .حفظه اهللا... عميد كلية الشريعة والقانون الحولي حامدماهر:فضيلة الدكتور
  .حفظه اهللا... نائب عميد كلية الشريعة والقانون السوسي أحمدماهر :فضيلة الدكتور و

  .لخطأ ؛ليخرج للناس في أبهى حلةعلى ما بذاله من جهد كريم في مراجعة بحثي وتصويب ا
وكـذلك ال أنـسى أن    . فالشكر والتقدير لهم مني ولكل العلماء العاملين وطالب العلم المخلصين           

أخص بالشكر قضاة المحاكم الشرعية على اختالف درجاتها كل في موقعه على جهدهم الرائـع               
  .في إحقاق الحق وإقامة العدل وإنصاف الضعفاء

حملوا معي المشقة والعناء وبذلوا بصبرهم من الجهد مثلي وزيادة أمي وأبـي             كما ال أنسى من ت    
وأخوتي وأخواتي وشكر خاص لزوجتي الغاليتين على صبرهما ومساعدتي فيما كنت أحتاجه من             

آية وأنـس وأفنـان وأحـالم       -وأخص بالذكر أوالدي    .كتب وكتابة فلهما خالص حبي وتقديري     
  .وقات لعبهم ومرحهم ليهيئـوا لـي أجـواء الدراسـة والعلـم             الذين ضحوا بكثير من أ     -وأمير

  .فأسأل اهللا أن يحفظهم وأن يبارك فيهم
 وا أسأل أن جيزي عين كل من ساهم وساعد يف إخراج هذا اجلهد إىل النور خري اجلزاء

                                                
  .٧ من اآلية/ سورة إبراهيم- ١
ح ) ٣/٥٠٥(باب ما جـاء فـي الـشكر لمـن أحـسن إليـك      /كتاب البر والصلة  /أخرجه الترمذي في سننه     - ٢

  . في صحيح الترمذيوصححه الشيخ األلباني.١٩٥٤



 
 ت

  المقدمة
   ،حت عـن بـصائرنا غـشاوة الغوايـة        ز و أ  ،نحمدك يا من أوضحت لنا سبيل الهداية      

 ،ا منيراً و سراج  بإذنه    إلي اهللا    اًيو داع ،  و نذيراً  بشراًم و  من أرسلته شاهداً   ىنسلم عل و نصلي و    
ـ والرضوان و    الصحابة الذين هجروا األوطان يبتغون من اهللا الفضل        ىو عل    ووا آ الـذين    ىعل

  .ما جمعوا و ما ادخروا  الدينإلعزازبذلوا وو نصروا 
  :أما بعد

ونادى بحقوقه في المؤتمرات وعبر     أنشأ له المالجئ،وفتح له المدارس،    فاهتم العالم بأكمله باليتيم،    
  ،ولم يوفـه حقـه كـامالً      ؛لم يغط جميع جوانب اليتيم    ذلك كله كان جهداً بسيطاً؛    ولكن  الفضائيات؛

  وربما كان مجرد حبر على ورق ليس له على أرض الواقع تطبيـق فـي كثيـر مـن الـبالد؛                 
  اية،وجاءت آيات القرآن الكريم مؤكدة علـى هـذا األمـر ،            اليتيم أيما رع   ىولكن اإلسالم راع  

هتمـام ترجمـة عمليـة علـى أرض         االهتمام به والعمل على ترجمة اال     ة المسلمين على    وحاثَّ
 أربع وعشرين مرة في اثنتـي       اليتيمالواقع،ولقد برز اهتمام القرآن الكريم باليتيم من خالل ذكره          

 علـى المكانـة    بدورها السنة المطهرة لتدللكدت ذلكأثم . عشرة سورة على ثالثة وعشرين آية    
  ؛)١(}َألَم يِجدك يِتيماً فَـآوى  {نفسه يتيم خاطبه ربه بذلك قائالً   r ال ونبي األمة   مِل الرفيعة لليتيم، 

 أهميـة كبـرى فـي     من لهبحث خاص عن حقوق اليتيم المالية لما من إفراد  كان البد  لذلك كله 
صيب من البحث لنسهم في إبراز الصورة المشرقة التي يحاول أعـداء اهللا             الشريعة اإلسالمية بن  
  -:فكان هذا البحث الذي أسميته.طمسها عن اإلسالم

   في المحاكم الشرعيةاأحكام اليتيم المالية في الشريعة اإلسالمية وتطبيقاته
   في قطاع غزة

  : وطبيعتهأهمية الموضوع
 .همالو تهحماي،وحرصها على ليتيم مدى اهتمام الشريعة اإلسالمية باتوضيح .١

 . المساس بحقوق اليتيمالتحذير األكيد والوعيد الشديد منبيان  .٢

 . آراء العلماء فيمن له حق رعاية اليتيم والمحافظة على مالهذكر .٣

 .تفصيل ما يجوز لألولياء واألوصياء فعله في مال اليتيم .٤

البحـث عبـارة عـن    .ما يخص اليتيم ذكر المواد القانونية والتطبيقات في المحاكم الشرعية ل        .٥
دراسة فقهية مقارنة بين المذاهب األربعة مع بيان ما هو معمول به في المحاكم الشرعية في                

 .قطاع غزة

                                                
  .٦ اآلية/الضحى سورة - ١

 خطة البحث  خطة البحث



 
 ث

 
  -:سبب اختيار موضوع البحث

  -:   يعود سبب اختيار الموضوع فضالً عما ذكرته من أهميته إلى ما يلي
فلسطيني خاصة، البحث في موضوع اليتيم      أصبح في مجتمعنا اإلسالمي عامة ونحن كشعب         .١

الشهداء الذين سقطوا جراء الهجمات الـصهيونية       بمكان،حيث أن أعداد    واألهمية  من الضرورة   
  يتزايـد يومـاً بعـد يـوم،        ،  بحق شعبنا ليل نهـار     والمجازر التي يرتكبها الصهاينة   الشرسة ،   

 .مامترك الشهداء خلفهم أطفاالً بحاجة ماسة إلى رعاية واهتوقد 

، وعدم التمييز فيمن لـه       مالياً تعدد الجمعيات الخيرية التي تعمل على كفالة األيتام ورعايتهم         .٢
 . من غيرهحق أخذ الكفالة المالية

أقرباء األيتام وطمعهم في أخـذ أمـوالهم ،وسـلب    و  وأوصياءضعف نفوس كثير من أولياء   .٣
 .حقوقهم

 .همبيان حفظ الشريعة اإلسالمية لهؤالء األيتام وحقوق .٤

 .عدم تفرد كتاب يعالج هذا الموضوع بشكل خاص .٥

  :الجهود السابقة
إن الدراسات في هذا الموضوع كموضوع مستقل قليلة،ولكن فروعها منتشرة في بطون الكتـب              
وثنايا األبحاث والدراسات بكثرة،فأغلب كتب الفقه إن لم  تكـن كلهـا تحـدثت عـن الواليـة                   

بقـدر  –ة منهما،فأحببت أن يكون هذا البحـث شـامالً          ما يتبع كل واحد   القاصرين و والوصاية و 
  . في مكان منفرد-ما استطعت-لما شملته تلك الكتب واألبحاث،جامعاً لها-جهدي

  :أهداف البحث
 .بيان حرص اإلسالم وعنايته باليتيم .١

 .ذكر خطورة التعدي على مال اليتيم والتشدد في أكله بغير حق .٢

نفاق على اليتيم،وبيان دور األولياء في المحافظة       إلإظهار عدالة الشريعة في الحث على ا       .٣
 .على إنسانية اليتيم

 .توضيح مدى تطبيق المحاكم الشرعية في غزة ألحكام الشريعة الخاصة باليتيم .٤

لالستفادة منه  المالية من منظور فقهي مقارن بقانون األحوال الشخصية         جمع أحكام اليتيم     .٥
 . في قطاع غزةفي المحاكم الشرعية

 خطة البحث  خطة البحث



 
 ج

   :البحثخطة 
  .قسمت بحثي هذا إلى مقدمة وفصل تمهيدي وفصلين وخاتمة

  -: اليتيم ورعاية اإلسالم له وفيه مبحثان:الفصل التمهيدي
  .حقيقة اليتيم في الشرع والقانون :المبحث األول 

  .موقف الشرع من كفالة اليتيم ورعايته:المبحث الثاني
  .الوالية المالية على اليتيم:الفصل األول

  :وفيه مطالب.الوالية وأقسامها:حث األولالمب
  .تعريف الوالية ومشروعيتها:المطلب األول
  .أقسام الوالية:المطلب الثاني
  :وفيه مطالب.الوالية على المال:المبحث الثاني
  .والية اإلنفاق:المطلب األول
  .والية اإلنماء:المطلب الثاني
  . الولي من الهبات والعطاياموقف:المطلب الثالث

  التطبيقات في المحاكم الشرعية:ل الثانيالفص
  :وفيه مطالب.الدعاوى المالية:المبحث األول 
  .دعاوى النفقات:المطلب األول
  .دعاوى المحاسبة:المطلب الثاني
  .الحجج والمعامالت المالية:المبحث الثاني
  .الحجج المالية:المطلب األول
  .المعامالت المالية:المطلب الثاني

  .الخاتمة
  .التوصيات
  . العامةالفهارس

  :منهج البحث
منهج البحث كان منهجاً استقرائياً وصفياً جمعت فيه آراء العلماء وحللتهـا بـشكل علمـي                 .١

 .موضوعي

 .عزو اآليات القرآنية إلى سورها مع ذكر رقم اآلية .٢

 خطة البحث  خطة البحث



 
 ح

تخريج األحاديث من مظانّها،مع بيان ضعف وصحة الحديث ما أمكـن، إن لـم يكـن فـي           .٣
 .لمصحيحي البخاري ومس

 .لغة واصطالحاًشرح اللفظ  .٤

 .  المذاهب األربعة،وغيرهم في بعض المسائلفقهاءت في المسألة الواحدة على آراء اعتمد .٥

 .ذكر سبب الخالف إن وجد، مع ذكر أدلة كل مذهب مبيناً وجه الداللة .٦

 .مناقشة األدلة واالعتراضات واإلجابة عليها إن وجد .٧

 . المسألة بذكر رقم المادة ونصهابيان موقف قانون األحوال الشخصية من .٨

 واقعنا المعاصر ووقتنا الحـالي،    والئم  ت في هذا الموضوع بما ي      ترجيح الرأي الذي أرتضيه    .٩
 .المحاكم الشرعية في قطاع غزةمراعياً ما هو مطبق في 

الموضوع،مكتفياً بذكر اسم شـهرة المؤِلـف       ذكر المصدر أو المرجع الذي استقيت منه         .١٠
  كتاب والباب اللذين تـضمنا المـسألة مـع ذكـر رقـم المجلـد والـصفحة،                والمؤلَف وال 

 .مكتفياً بتفصيل اسم المؤِلف والمؤلَف كامالً في فهرس المصادر والمراجع

ختمت بحثي بخالصته،وذكرت التوصيات التي أراها مناسبة للتطبيق العملي على أرض            .١١
  .  الواقع

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 خطة البحث  خطة البحث
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  .حقيقة اليتيم في الشرع والقانون

 
 .موقف الشرع من كفالة اليتيم ورعايته

 

  الفصل التمھیدي اليتيم ورعاية اإلسالم له



 
٢

 




 

 
 

  الفصل التمھیدي اليتيم ورعاية اإلسالم له



 
٣

.حقيقة اليتيم في الشرع والقانون  
.تعريف اليتيم:أوالً   

:اليتيم في اللغة-أ  
تْموالجمع أيتام ويتامى ويتمةاالنفراد الي .ُ  
تْمهو  اليو.اَألب ِفقْدانتْمل من الناس في اليل من البهائم وفي ،اَألب ِقبل من الطير فيو ،اُألم ِقبِقب 
. واُألم باَأل  

 يموتُ الذي  واللَّطيم-وقيل منقطع–ُأمه تموت الذي والعِجي َأبوه يموت الذي اليتيم":قال ابن بري
)١(."َأبواه  

:اليتيم في االصطالح:-ب  
  )٢".(اليتيم هو المنفرد عن األب ألن نفقته عليه ال على األم" عرفه الجرجاني بقوله-

  ).٣"(ن قبل األباليتيم إنما هو م" قال العبدري
  .)٤("اليتيم الذي ال أب له وال يسمى بعد البلوغ يتيماً:"وقال الشيرازي
  ).٥"(اليتيم من فقد األب من الصغر:"وقال ابن قدامة 

  إن المتأمل في تعريف الفقهاء لليتيم يجـدها ذات مـؤدى واحـد وأنهـا تفيـد نفـس المعنـي؛        
  .غ بأن اليتيم هو من مات أبوه وهو دون سن البلو

.تم؟متى ينقطع الي:ثانياً  
ــق ال ــاءاتفـ ــى أن فقهـ ــت  علـ ــفة اليـ ــه صـ ــي عنـ ــيم تنتفـ ــهاليتـ   ،م ببلوغـ

  -: ويثبت البلوغ بأمور ،بعضها متفق عليها،وأخرى مختلف فيها،وإليك بيان كل منها

                                                
باب المـيم فـصل     )٤/١٩٥ (-القاموس المحيط / ؛ الفيروز أبادي  )٦٤٥/-١٢ (–لسان العرب   /  ابن منظور  -١

 .الياء

  ).١٤٠ /٨(العين/ ، الفراهيدي١٦٤٠رقم) ٣٣١ / ١(التعريفات /  انظر الجرجاني- ٢
  .)٦٤ / ٦ (ما يتعلق بهاباب في بيان الهبة وأحكامها و/كتاب الوقف والهبة واللقطة/ التاج واإلكليل/العبدري- ٣
  ).٣/٣٠٠(-باب قسم الخمس/كتاب السير/المهذب/  الشيرازي- ٤
  ).٢/٢٧٥(باب الموصى له/كتاب الوصايا/الكافي/ابن قدامة- ٥

  الفصل التمھیدي اليتيم ورعاية اإلسالم له



 
٤

   -) :١( األمور المتفق عليها -أ
   االحتالم .١

  ).٢ (الِجماع ونحوه في النوم:لغة 
  .)٣(غيره أو بجماع يقظة أو نوم في منيال خروجهو :اصطالحاً

وِإذَا بلَغَ الَْأطْفَاُل ِمنكُم الْحلُم فَلْيستَْأِذنُوا كَمـا         { تعالى  قال . وهو أمارة على بلوغ الذكر واألنثى     
   )٤(}يماستَْأذَن الَِّذين ِمن قَبِلِهم كَذَِلك يبين اللَّه لَكُم آياِتِه واللَّه عِليم حِك

 علـى  المغلوب المجنون عن ثالثة عن القلم رفع(ما  ابن عباس رضي اهللا عنه    وفي الحديث عن    
فإذا تحقق االحتالم يثبـت     ) ٥( )يحتلم حتى الصبي وعن يستيقظ حتى النائم وعن يفيق حتى عقله

تم بعد  ال ي (r قال حفظت من رسول اهللا       tالبلوغ به وينتفي اليتم عند من فقد أباه قبله فعن علي          
  ).٦)(احتالم وال صمات يوم إلى الليل

 :الحيض  .٢

  .)٧(السيالن:لغة
 بلوغهـا  بعـد  المرأة رحم أقصى من يخرج - السليمة الطباع تقتضيه أي - جبلة دم :اصطالحا

  )٨(.معلومة أوقات في سبب غير من الصحة سبيل على
   .والحيضة أمارة على بلوغ المرأة يثبت به التكليف وينتفي به اليتم

  :أما المختلف فيها -ب

  -: الذي هو مظنة البلوغ السن تحديدفيالعلماء  اختلف
                                                

  /كتـاب التفلـيس     /التاج واإلكليل /، العبدري ) ١/١٦٦/(كتاب الحجر /اللباب في  شرح الكتاب    /انظر؛الغنيمي- ١
  ، )٢/١٦٥(بـاب الحجـر     /كتـاب التفلـيس   /مغنـي المحتـاج   /،الـشربيني )٥٩/ ٥(باب في بيان أسباب الحجر    

  ).٤/٥٥١(كتاب الحجر/المغني/ابن قدامة
  ).١٢/١٤٥(لسان العرب/ ابن منظور -٢
  ).٢/١٦٦(باب الحجر /كتاب التفليس/مغني المحتاج/ الشربيني- ٣
   ٥٩اآلية /سورة النور- ٤
  ، ٤٤٠٣ح) ٤/٢٤٤( فــي المجنــون يــسرقبــاب/كتــاب الحــدود/ أخرجــه أبــو داوود فــي ســننه - ٥

  . داووديأب سنن في وصححه الشيخ األلباني
   ،٢٨٧٥ح ) ٣/٧٤(بـاب مـا جـاء متـى ينقطـع اليـتم      /كتـاب الوصـايا  / أخرجه أبو داود في سـننه   - ٦

 . داووديأب سنن في وصححه الشيخ األلباني

  ).٧/١٤٢(لسان العرب/  ابن منظور- ٧
  ١/١٠٨باب الحيض /كتاب الطهارة /مغني المحتاج/انظر؛ الشربيني- ٨

  الفصل التمھیدي اليتيم ورعاية اإلسالم له



 
٥

م وال أن اليتيم ال تنتفي عنه صفة اليت إلى -:ذهب الحنفية في المشهور عندهم والمالكية    -١
  يصبح بالغاً حتـى يـتم لـه ثمـاني عـشرة سـنة للغـالم وسـبع عـشرة سـنة للجاريـة                        

)١.(  

إلى أن البلوغ  -: وأبو يوسف ومحمد و أبو حنيفة في رواية       وذهب الشافعية والحنابلة  .٢
من غيـر تفريـق عنـدهم بـين ذكـر            الغالم والجارية خمس عشرة سنة قمرية        يتحقق إذا أتم  

  ).٢.(وأنثى
  -:أدلة المذهب األول

 َأشُـده وَأوفُـواْ ِبالْعهـِد ِإن       والَ تَقْربواْ ماَل الْيِتيِم ِإالَّ ِبالَِّتي ِهي َأحسن حتَّى يبلُغَ          {: قوله تعالى 
  )٣(}الْعهد كَان مسُؤوالً

  -:وجه الداللة
  ال يصبح بالغاً حتى يتم له ثمـاني عـشرة سـنة للغـالم      و -وهو البلوغ –أن اليتيم ال يبلغ أشده      

  )٤(وسبع عشرة سنة للجارية 
  -:أدلة المذهب الثاني

 سنة فلـم  ةيوم أحد وله أربع عشر rعلى النبي أنه عرض ( ابن عمر رضي اهللا عنهما       حديث
ــنة    ــشرة سـ ــه خمـــس عـ ــدق ولـ ــوم الخنـ ــه يـ ــزه وعـــرض عليـ   يجـ

  )٥).(فأجازه 
   -:وجه الداللة

بالسنة القدرية الكونية الجارية على      tأن الحديث نص في تحديد السن ،ويتأيد حديث ابن عمر           
  غالباً الغالم والجارية ال يتأخر البلوغ عنهما عن خمس عشرة سنة أن

                                                
  )٧ /٥(بـاب العـدة   /كتاب الطالق   /المبسوط  /السرخسي  ) .٣٥ /٥(الجامع ألحكام القرآن    / انظر؛القرطبي   - ١

  ) .٤٢٢/ ١(باب في أحكام الرهن/ كتاب اإلجارة /التلقين /      القاضي عبد الوهاب
باب بلوغ  /كتاب الرهن الكبير  / األم/ ، الشافعي )٢٥ /١(كتاب الحجر / اللباب في شرح الكتاب   /انظر؛ الغنيمي - ٢

  ، )٢/١٦٥(بـاب الحجـر   / كتـاب التفلـيس   / مغنـي المحتـاج   / ،الـشربيني )٢٤٧ /٣(الرشد وهـو الحجـر    
مسألة إذا ظفر بهم لم يقتـل       / كتاب الجهاد / الشرح الكبير / ،ابن قدامة )٥٥١ /٤(كتاب الحجر / المغني/ ابن قدامة 

  ).١٠/٣٩٠(صبي
  ٣٤اآلية / راء سورة اإلس- ٣
  .)٤٢٩ / ٣ (روح المعاني/األلوسيانظر؛- ٤

   .٤٠٩٧ح ) ٥/١٠٧(باب غزوة الخندق/كتاب المغازي / أخرجه البخاري في صحيحه- ٥

  الفصل التمھیدي اليتيم ورعاية اإلسالم له



 
٦

  :موقف قانون األحوال الشخصية
 ٤٩٥:نصت المادة   فلقد  وافق قانون األحوال الشخصية ما ذهب إليه أصحاب المذهب الثاني           لقد  

بلوغ الغالم باالحتالم واإلنزال واإلحبال وبلوغ البنـت   "الفلسطيني ةمن قانون األحوال الشخصي  
ا إذا بلغـا مـن   مهذه العالمات يحكم ببلوغه بالحيض والحبل واالحتالم مع اإلنزال فإن لم تظهر         

  .)١.(السن خمس عشرة سنة

   الشافعية والحنابلة وأبو يوسـف ومحمـد        ما ذهب إليه الجمهور من     والمرتضى عند الباحث  
 وذلك لقوة دليلهم،فإن الحديث نص فيما أفـادوا، وال يـسلم ألصـحاب              و أبو حنيفة في رواية    

  . أنها ال تدل على تحديد السن البتةالمذهب األول استداللهم باآلية؛وذلك

                                                
   ).١٠/٨٠(األحوال الشخصية/ مجموعة القوانين الفلسطينية/ سيسالم وآخرون- ١

  الفصل التمھیدي اليتيم ورعاية اإلسالم له



 
٧

 
 

 
  

  الفصل التمھیدي اليتيم ورعاية اإلسالم له



 
٨

.من كفالة اليتيم ورعايتهالشرع موقف   

   على فترة من الرسل ، وجهل من األمـم ،          rلقد بعث اهللا تبارك وتعالى رسوله الكريم        
 قويهم يأكل ضعيفهم ، ال يعطون الحقوق ألصحابها إالّ من أخذ ذلك بقوة سالح ،أو سفك دمـاء               

  رأة ، وذهبت كرامة اليتيم فعمل اإلسالم على تغير كل هذه المعـالم الجاهليـة ،               ، أهينت فيه الم   
التي تحمل بين طياتها الترجمة الحقيقية للشر والفساد الذي استشرى في ذلك المجتمـع الجـاهلي       
فكرم اإلنسان أيما تكريم ، بعيداً عن النظرة الضيقة لجنسه أو لونه كرمه ألنه إنسان من بني آدم                  

ولَقَد كَرمنَا بِني آدم وحملْنَاهم ِفي الْبر والْبحِر ورزقْنَاهم من الطَّيباِت وفَضلْنَاهم علَى             { :Yفقال
 فأحل اهللا النكاح،وحرم السفاح، وأشاد باألسـرة وتكوينهـا ،وأنـاط       )١(} كَِثيٍر ممن خَلَقْنَا تَفِْضيالً   

ى عاتق األب ليحافظ على كيان هذه األسـرة ، ويعمـل علـى تماسـكها                المسئولية العظمى عل  
وترابطها ويمنع من االعتداء على أفرادها أو المساس بهم أو أن ينال أحد منهم بـأذى مـادي أو    

  . معنوي
  ......ولكن 

   )٢(}كُـلُّ مـن علَيهـا فَـانٍ        :{  وألن اهللا تبارك وتعالى كتب الموت على جميع مخلوقاته بقوله         
فربما قدر لرب أسرة أن يتوفاه اهللا عز وجل ، وما زال أوالده صغاراً بحاجة ماسة إليـه يقـول              

 هو الذي يهذبه ويرزقه وينـصره بموجـب   - أي اليتيم–وألن أباه   : " اإلمام ابن تيمية رحمه اهللا    
 ، واإلنفـاق  الطبع المخلوق ولهذا كان تابعاً في الدين لوالده ، فكان نفقته عليه ، وحضانته عليـه   

  هو الرزق،والحضانة هي النصر ألنها اإليواء ومنع األذى ، فإذا عدم أبوه طمعت النفـوس فيـه      
ألن اإلنسان ظلوم جهول ، والمظلوم عاجز ضعيف فتقوى جهة الفساد من جهة قـوة المقـتص                 
ومن جهة ضعف المانع ويتولد عنه فسادان ضرر اليتيم الذي ال دافع عنـه وال يحـسن إليـه ،                

لذلك أعظم اهللا أمر اليتامى ، ورفـع مـن شـأنهم ،             ) ٣(هـ.ا" وفجور اآلدمي الذي ال وازع له     
وعزز مكانتهم في المجتمع وأجزل العطاء وأعظم الثواب ، لمن أكرم اليتيم ورعـاه أو ضـمه                 
وحماه ، بل من مسح على رأسه إكراماً له وإحساناً إليه وحناناً عليه ويظهر لـه هـذا االهتمـام         

ني باليتيم من خالل اآليات القرآنية التي ذكر اليتيم فيها فقد ورد ذكـر اليتـيم فـي اثنتـين             الربا
  -:وإليك بيان بعضها.وعشرين سورة شملت ثالثة وعشرين آية

                                                
  . ٧٠اآلية/ سورة اإلسراء-١
  .٢٦اآلية /  سورة الرحمن- ٢
  ).٣٤/١٠٨(مجموع الفتاوى/ن تيميةاب- ٣

  الفصل التمھیدي اليتيم ورعاية اإلسالم له



 
٩

  فضل كفالة اليتيم من منظور قرآني. أوالً

لّه وِبالْواِلديِن ِإحساناً وِذي الْقُربـى      وِإذْ َأخَذْنَا ِميثَاقَ بِني ِإسراِئيَل الَ تَعبدون ِإالَّ ال        {:Yقال   .١
         ـنكُمِإالَّ قَِليالً م تُملَّيتَو كَاةَ ثُمآتُواْ الزالَةَ وواْ الصَأِقيمناً وسقُولُواْ ِللنَّاِس حاِكيِن وسالْمى وتَامالْيو

ونِرضعَأنتُم م١(}و(. 

  -:وجه الداللة
 ال الـذين  الـصغار   وهـم  المؤمنين بما أمر به بني إسرائيل من اإلحسان لليتامى        أمر اهللا تعالي    

 .)٢(،وإيفائهم حقوقهم وإكرامهماآلباء من لهم كاسب

لَّيس الِْبر َأن تُولُّواْ وجوهكُم ِقبَل الْمشِْرِق والْمغِْرِب ولَـِكن الِْبر من آمن ِباللّـِه              {:Yوقال   .٢
اآلِخِر والْمآلِئكَِة والِْكتَاِب والنَِّبيين وآتَى الْمـاَل علَـى حبـِه ذَِوي الْقُربـى والْيتَـامى                والْيوِم  

             ـِدِهمهِبع وفُونالْمكَاةَ وآتَى الزالةَ والص َأقَامقَاِب وِفي الرو آِئِلينالسِبيِل والس نابو اِكينسالْمو
هدواْ والصاِبِرين ِفي الْبْأساء والضراء وِحين الْبْأِس ُأولَـِئك الَِّذين صدقُوآ وُأولَـِئك هـم             ِإذَا عا 

تَّقُون٣(}الْم(. 

  -:وجه الداللة
  لقد مدح اهللا تعالى المؤمنين في هذه اآلية بأنهم على الرغم من حاجتهم للمال إال أنهـم ينفقـون                  

ويطِْعمون الطَّعام علَـى حبـِه ِمـسِكينًا        { :Yومن ذلك قوله   ن هم بحاجة إليه،    في سبيل اهللا،لم  
 مـن  فقدوا  ألنهم وخاصة اليتامى الذين يتناساهم الناس،ويغفلون عن رعايتهم،      )٤(}ويِتيما وَأِسيرا 

  هللا تعـالى    فكان مـدح ا    عليهم والحنو إليهم باإلحسان اهللا فأمر ،عليهم ينفق ومن بمصالحهم يقوم
 ).٥(لهذا الصنف من الناس دليالً على اهتمام اإلسالم باأليتام 

                                                
  .٨٣اآلية /  سورة البقرة- ١
  ).١/١٦٩(تفسير القرآن العظيم/ بن كثيرا  انظر؛- ٢
 .١٧٧اآلية / سورة البقرة - ٣
 .٨اآلية /  سورة اإلنسان- ٤
  ).١/٦٥٦(تفسير القرآن العظيم/ بن كثيرا ،) ٢/٩٨(جامع البيان عن تأويل آي القرآن/ انظر؛الطبري- ٥

  الفصل التمھیدي اليتيم ورعاية اإلسالم له



 
١٠

يسَألُونَك ماذَا ينِفقُون قُْل ما َأنفَقْتُم من خَيـٍر فَِللْواِلـديِن واَألقْـرِبين والْيتَـامى              {:Yوقال   .٣
 ).١(} فَِإن اللّه ِبِه عِليموالْمساِكيِن وابِن السِبيِل وما تَفْعلُواْ ِمن خَيٍر

 -:وجه الداللة

قد بين اهللا تعالى لمن تُعطَى الصدقات ومن أولى الناس بها،وذلك لمن يرغب بالصدقة لينـال                   
: ثنـاؤه  جـل  بذلك يعني : جعفر أبو قال:" األجر منه سبحانه، فقال الطبري في تفسير هذه اآلية        

 فيمـا  ينفقونه من وعلى ؟ به فيتصدقون أموالهم من ونينفق شيء أي : محمد يا أصحابك يسألك
 بـه  وتـصدقوا  فـأنفقوه  بـه  وتصدقتم أموالكم من أنفقتم ما : لهم فقل ؟ به ويتصدقون ينفقونه
 خير من تأتوا ما فإنكم السبيل وابن والمساكين منكم ولليتامى وأقربيكم وأمهاتكم آلبائكم واجعلوه
 ويثيـبكم  القيامة يوم عليه أجوركم يوفيكم حتى لكم محصيه هوو عليم به اهللا فإن إليهم وتصنعوه

  ).٢(".عليه بإحسانكم أطعتموه ما على

واعلَمواْ َأنَّما غَِنمتُم من شَيٍء فََأن ِللِّه خُمسه وِللرسوِل وِلِذي الْقُربى والْيتَـامى             {:Yوقال   .٤
تُم آمنتُم ِباللِّه وما َأنزلْنَا علَى عبِدنَا يوم الْفُرقَاِن يوم الْتَقَـى            والْمساِكيِن وابِن السِبيِل ِإن كُن    

ٍء قَِديرلَى كُلِّ شَيع اللّهاِن وعم٣(}الْج.( 

  -:وجه الداللة
تظهر لنا هذه اآلية الكريمة مدى االهتمام الرباني باليتم،فجعل لهم نصيباً من الغنائم التي يحصل               

ا المسلمون في جهادهم،حتى لو لم يكونوا أحد الجنود في القتـال ،فكـان نـصيبهم خمـس      عليه
واعلَمواْ َأنَّما غَِنمـتُم مـن    {:Y قوله الخمس كما ورد في اآلية الكريمة،قال الطبري في تفسير   

   هسِللِّه خُم ٍء فََأناهللا نبي كان : قال اآلية } ....شَي r خمس فكان أخماسا جعلت غنيمة غنم إذا 
 ولـذوي  لرسـوله  ،ولرسـوله  هللا جعل الذي الخمس وكان بقي ما المسلمون ويقسم ولرسوله هللا

 ،ورسـوله  هللا خمس : أخماس خمسة الخمس هذا فكان،السبيل وابن والمساكين واليتامى القربى
  ).٤.(السبيل البن وخمس ،للمساكين وخمس ،لليتامى وخمس ،القربى لذوي وخمس

                                                
 .٢١٥اآلية /  سورة البقرة - ١
  ).٢/٣٥٥(جامع البيان عن تأويل آي القرآن/ الطبري- ٢
 ٤١اآلية / سورة األنفال - ٣
  ).٦/٢٤٨(جامع البيان عن تأويل آي القرآن/الطبري  )٨/١٠(الجامع ألحكام القرآن، /انظر؛القرطبي - ٤

  الفصل التمھیدي لهاليتيم ورعاية اإلسالم 



 
١١

  فضل كفالة اليتيم في السنة النبوية :ثانياً
 خير من دب على وجه األرض اهتم باليتيم أيما اهتمام، كيف ال وهو يعلم               rإن نبينا الكريم      

معاناة اليتيم ، ويشعر بمأساته ، بل لقد عايش اليتم حتى أطلق عليه يتيم أبي طالب، بل لقد كـان                 
ــذلك    ــر ب ــوائجهم  يخب ــضاء ح ــسه بق ــوم بنف ــد اهللا يق ــى عب ــي أوف ــن أب ــنب    ع

يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الـصالة ويقـصر الخطبـة وال     rكان رسول اهللا  :" يقولrالنبي  
 )١".(يأنف أن يمشي مع األرملة والمسكين فيقضي له الحاجة

 من ذكر اليتيم ، إما حاثاً على كفالته ورعايته واالهتمام به أو محذراً من االعتـداء   r فكان يكثر 
  و معنوياً ، أو آمراً األولياء واألوصياء بتنمية مال هذا اليتـيم وزيـادة مالـه لـه ،                  عليه مادياً أ  

ــي    ــث النب ــد بلوغــه فح ــة عن ــيش كريم ــة ع ــد لقم ــهrليج ــه ورعايت ــى كفالت    عل
   -:وجعلها سبباً لفضائل عديدة منها 

  على الرعاية االجتماعية لليتيم ، وتأمين لقمة العـيش الكريمـة،           rفقد حث   :دخول الجنة   -١
رجـل  عن مالك بن الحارث     وتوفير الحياة اآلمنة الهنيئة له ،وجعل ذلك من أسباب دخول الجنة ف           

 من ضم يتيما بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يستغني            :(يقول r أنه سمع النبي     منهم
 . )٢()عنه وجبت له الجنة البتة

ات درجـات األنبيـاء ،      ألن الجنة درجات ، وأعظـم الـدرج       :  في الجنة  rمرافقة النبي -٢
 r ، وألن النفوس دائماً تطمح ألعلى الدرجات، فقد جعل النبـي           rوأعظمها درجة النبي محمد     

أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وقال       :(قالrعن النبي   t سهل بن سعد     كفالة اليتيم سبباً لذلك فعن    
   فـي القرابـة فقـط      ولكي ال يظن الناس أن الكفالـة مقـصورة        .)٣()بإصبعيه السبابة والوسطى  

   ذلك في الحـديث الـذي يرويـه   r بين النبي -من غير قرابته- وغير متعدية إلى أيتام أجانب    
كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة وأشـار            :( rقال رسول اهللا  : قال   t هريرة وأب 

   .)٤()مالك بالسبابة والوسطى
القائم بأموره من نفقة وكسوة وتأديـب       )كافل اليتيم   :( يقول اإلمام النووي في شرح هذا الحديث        

أو من مـال اليتـيم بواليـة    ، وهذه الفضيلة تحصل لمن كفله من مال نفسه ، وتربية وغير ذلك   
فالذي له أن يكون قريبا له كجده وأمه وجدته وأخيـه وأختـه             ) له أو لغيره  :( وأما قوله   .شرعية

                                                
  ،) ١٤١٤(  ح )٣/١٢٠(الخطبـة باب مـا يـستحب مـن تقـصير          /كتاب الجمعة /أخرجه النسائي في سننه   - ١

  . في سنن النسائيوصححه الشيخ األلباني
  وصححه الشيخ األلباني في صـحيح الترغيـب والترهيـب          ).١٩٠٤٧( ح   )٤/٣٤٤(أخرجه أحمد في مسنده   - ٢
  ).١٨٩٥( ح
 ).٦٠٠٥( ح)٨/٩(باب فضل من يعول يتيماً/كتاب األدب /أخرجه البخاري في صحيحه- ٣
  ).٧٦٦٠( ح)٨/٢٢١(باب اإلحسان إلى األرملة والمسكين/كتاب الزهد والرقائق/ ه أخرجه مسلم في صحيح- ٤
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 فحتى ال يحـرم  )١(. والذي لغيره أن يكون أجنبيا،هه وعمته وخالته وغيرهم من أقارب    وعمه وخال 
اليتيم الذي ليس له من قرابته وعائلته من يستطيع أن يضمه إليه وأن يكفله جعل األمر عاماً لكل                  

  .rمن أراد أن ينال قرب النبي 
 وكفاه نفقته في فكان يتيماً ضم من: ( rاهللا رسول قال: لقا tأنس عنف -:البعد عن النار  .٣

 ).٢)(حسنة شعرة بكل له كان يتيم برأس مسح ومن القيامة يوم النار من حجابا له كان مؤنته

ألن النفوس مختلفة الطباع ، متباينة األمزجـة ، فربمـا زيـن    :خيرية البيت الذي يؤويه     .٤
أمـا  - الكافـل –الشيطان لمن كفل أبوه أو أمه يتيماً في بيت، أن األجر خاص باألب أو األم           

ة فهم في حل من أمرهم وليس لهم عالقة بالرعاية االجتماعية ، أو المعاملة              باقي أفراد األسر  
عن النبي  tعن أبي هريرة     أنها مسئولية الجميع ففي الحديث       rاإلنسانية لليتيم فوضح النبي   

rوشر بيت في المسلمين بيـت فيـه        ،بيت فيه يتيم يحسن إليه        خير بيت في المسلمين    :(قال
لخيرية كلها للذي كفل يتيماً فأكرموه وأحسنوا إليـه، وجعـل شـر             فجعل ا )٣()يتيم يساء إليه  

 .  البيوت لمن اعتدى وأساء إلى اليتيم

ألن المسلم يرغب بالقرب من اهللا تعالى ، ويخشى أن يكـون مـن              :ذهاب قسوة القلب     .٥
  البعيدين عن رحمته وحفظه ورعايته ، كان ال بد له أن يبحث عن شيء يعالج فيه قـسوة قلبـه               

 r عالج هذا األمر رعاية اليتيم المعنويـة فقـال النبـي    rبد له من العالج ، فجعل النبي      كان ال 
 شـكا إلـى    أن رجـالً tعن أبي هريرةمجيباً ومعالجاً لرجل شكى إليه قسوة قلبه ففي الحديث      

 فبث  )٤()مين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتي       إن أردت تل   : له قسوة قلبه فقال   rرسول اهللا   
 من خالل لمس اليد ، من أكثر األشياء التي يحتاج إليه اليتيم فضالً عن الكفالـة الماليـة                   الحنان

 أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتـك         :(rالنبي  قال  قال  tأبي الدرداء   ومنها حديث   . والمادية  
   )٥)(وتـدرك حاجتـك   ،يلـن قلبـك     ، وأطعمـه مـن طعامـك        ،ارحم اليتيم وامـسح رأسـه     

 قلبـك  يلين أن ( قلبه قسوة إلينا شكى الذي الرجل أيها أحببت إن استفهام)  أتحب( :"قال المناوي 
ــدرك ، ــك وت ــر أي ،حاجت ــك تظف ــال بمطلوب ــل فق ــى :الرج ــا بل ــول ي    اهللا رس

                                                
  ).٩/٣٠٠(شرحه على صحيح مسلم /النووي- ١
  ..لم أجد في كتب الحديث نصه فأوردته للفائدة دون تحقيق )٩٠ /٢٠(الجامع ألحكام القرآن / القرطبي- ٢
 في سـنن ابـن       الشيخ األلباني  ضعفه،.٣٦٧٩ ح) ٥/٢٦٢ (باب حق اليتيم  / كتاب األدب /أخرجه ابن ماجه    - ٣

  . ماجه
  ) ٢/٥٠٧(لسلـسلة الـصحيحة   وحسنه الشيخ األلبـاني فـي ا      ).٧٥٦٦( ح )٢/٢٦٣( أخرجه أحمد في مسنده      - ٤
 . ٨٥٤ ح
 وصححه الشيخ األلبـاني فـي        ٢٠٠٢٩ح   )١١/٩٦(باب أصحاب األموال  /أخرجه عبد الرزاق في مصنفه      - ٥

  . ٨٠ته حصحيح الجامع الصغير وزياد
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  ، إليه واإلحسان عليه التفضل يقتضي حنوا وتحنو عليه تعطف بأن وذلك ) اليتيم ارحم( :rقال
) حاجتك وتدرك،قلبك يلين(  باليد أو لشعره إصالحاً بالدهن أي وإيناساً تلطفا ) رأسه وامسح( و
 علـى  حـث  وفيـه  بالبغية وتظفر القلب لين لك يحصل ذكر ما وفعلت إليه أحسنت إن فإنك أي

  )١.(خالصا تعالى هللا وإكرامه والتعظيم الرعاية بمزيد ومعاملته اليتيم إلى اإلحسان
من مسح رأس يتيم أو يتيمة لـم         :(قال r عن النبي    t أبي أمامة  لحديث :حصد الحسنات    .٦

يمسحه إال هللا كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنات ومن أحسن إلى يتيمة أو يتيم عنـده               
 ولكن شرط أن يكون الماسح يبتغي من        )٢(.كنت أنا وهو في الجنة كهاتين وقرن بين أصبعيه        

 ال بـأن  لكـن  :"اقـي العر الزينوراء ذلك الثواب من اهللا تعالى،ال شهوة في نفسه كما يقول      
 يكن لم وإن واالحتظاء به  مؤانسته يريد جميل كأمرد لريبة مسحه يقع قد ألنه، هللا إال يمسحه
 .)٣("ذلك إلى دعى فربما الشهوة إلى مفضياً الشعر مسح

  فمن أعظم أسباب مغفـرة الـذنوب والـسيئات اإلحـسان إلـى اليتـيم                :مغفرة السيئات  .٧
 طعامـه  إلـى  مسلمين بين من يتيماً ضم من( : r اهللا رسول قال :قالt عباس ابن لحديث
 )٤.(يغفر ال عمالً يعمل أن إال البتة ذنوبه له غفرت وجل عز اهللا يغنيه حتى وشرابه

 اهتز بكى إذا اليتيم إن: قالr اهللا رسول أن tعمر ابن حديث من :الرضى يوم القيامة   .٨
 الذي اليتيم هذا أبكى الذي ذا من الئكتيم يا : لمالئكته تعالى اهللا فيقول الرحمن عرش لبكائه
 مالئكتـي  يـا :لمالئكتـه  تعالى اهللا فيقول أعلم أنت ربنا المالئكة فتقول التراب في أباه غيبت
 مسح يتيماً ىرأ إذاt  عمر ابن فكان) القيامة يوم أرضيه وأرضاه؟أن أسكته من أن اشهدوا
 ٥).(شيئا وأعطاه برأسه

اهللا تبارك وتعالى من يقوم على شئون اليتامى بالسعي لهـم  فلقد جعل    -:من أعظم القربات   .٩
عن مصدر رزق أو حياة آمنة،له أجر المجاهدين في سبيل اهللا عز وجل،بل لقـد جعـل اهللا                  

  rقال النبـي  :  قال t أبي هريرة  تعالى له أجر من أمضى نهاره صائماً،وليله قائماً،  لحديث         
 ).٦)(رائم الليل الصائم النهاسبيل اهللا أو الق الساعي على األرملة والمسكين كالمجاهد في (

                                                
  ).١/١٠٨(فيض القدير شرح الجامع الصغير/ المناوي- ١
،وضعفه الشيخ األلباني في ضعيف الترغيب والترهيـب        ٢٢٣٣٨ح  ) ٥/٢٥٦(أخرجه اإلمام أحمد في مسنده    - ٢
  ).١٥١٣(ح
  ).١/١٠٨(فيض القدير شرح الجامع الصغير/ المناوي- ٣
  .ي كتب الحديث نصه فأوردته للفائدة دون تحقيقلم أجد ف).٢/١٦(الجامع ألحكام القرآن / القرطبي - ٤
  .لم أجد في كتب الحديث نصه فأوردته للفائدة دون تحقيق). ٩٠ /٢٠(الجامع ألحكام القرآن / القرطبي- ٥
ــي صــحيحه- ٦ ــاري ف ــه البخ ــاب األدب/أخرج ــة/كت ــى األرمل ــساعي عل ــاب ال   ،٥٣٥٣ح) ٧/٦٢(ب

  ).٧٦٥٩(ح ) ٨/٢٢١(رملة والمسكينباب اإلحسان إلى األ/ومسلم كتاب الزهد والرقائق
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  .الوالية وأقسامها

 
 .الوالية على المال
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  تعريف الوالية ومشروعيتها:المطلب األول 

 أقسام الوالية: المطلب الثاني
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  . تعريف الوالية ومشروعيتها
.تعريف الوالية:أوالً   
  :الوالية في اللغة-أ

ْؤِمنُون والْمْؤِمنَاتُ والْم{  ومنه قوله تعالى. النُّصرة  بالفتحاليةالووالِوالية بالكسر السلطان      
   .)١(}بعضهم َأوِلياء بعٍض

ــه تعــالى ــورِ {:وقول ــى النُّ ــاِت ِإلَ الظُّلُم ــن م مهــِرج ــواْ يخْ ــِذين آمنُ ــي الَّ ــه وِل   )٢(}اللّ
  ).٣(ولـي اليتـيم الـذي يلـي َأمـره ويقـوم بِكفايتـه         :الوِلي  و. به وقُمت تولَّيته لما اسم وهي
  :الوالية في االصطالح-ب

  )٤(".  أبى أو الغير شاء الغير على القول تنفيذ : " بقولهجرجانيعرفها ال -
قيام شخص كبير راشد على شخص قاصر في تـدبير شـؤونه الشخـصية              :وقيل هي    -

 ).٥(والمالية

  سلطة شرعية يتمكن بها صاحبها من إنـشاء العقـود          "وبذلك يمكن تعريف الوالية المالية بأنها       
  )٦(".لتصرفات وتنفيذهاوا

  -:مشروعية الوالية:ثانياً
  -:لقد دل على مشروعية الوالية األدلة  الكتاب والسنة 

ــِعيفًا{ : قولــه تعــالىمــن الكتــاب  - أ ض ا َأوــِفيه ــقُّ ســِه الْح لَيالَّــِذي ع ــان ــإن كَ   فَ
  .)٧ (}  َأو الَ يستَِطيع َأن يِملَّ هو فَلْيمِلْل وِليه ِبالْعدِل

  -:وجه الداللة
 فقد شرع اهللا لليتيم أن يكون له ولي يقوم مقامه ليحافظ على ماله بما فيه الحظ والمصلحة لجهته               

 وكيـلٍ  أو صبيا أو سفيها كان إن وصي من أمره يلي الذيالولي  " :،قال الزمخشري في الكشاف   
  .)٨("يصدقه وهو عنه يمل ترجمان أو مستطيع غير كان إن

                                                
 .٧١اآلية /سورة التوبة- ١
  .٢٥٧اآلية /سورة البقرة- ٢
   ).١٥/٤٠٥مادة ولى،(لسان العرب/ ابن منظور- ٣
  ).٣٢٩ / ١( التعريفات /الجرجاني- ٤
  )٤٥/١٣٥(الموسوعة الكويتية/وزارة األوقاف- ٥
  .)٤٩٤ / ٤( الفقھ اإلسالمي وأدلتھ  /الزحیلي- ٦
  .٢٨٢اآلية /ورة البقرة  س- ٧
  ).١/١٦٠(الكشاف/الزمخشري- ٨

 مالية على اليتيمالوالية ال   األول الفصل
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 أيما امرأة نكحت بغير     :(قال r أن رسول اهللا      رضي اهللا عنها   عن عائشة  ف سنةأما من ال    -  ب
إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما اسـتحل مـن                  

  .)١()فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من ال ولي له 
  -:وجه الداللة

  r من لوازمه،فلو لم يكن مشروعاً لما طلـب النبـي   شرع  الولي في النكاح وجعله  rأن النبي   
  .من المرأة أن تستأذن وليها

  -:أما المعقول
 مشروع معقول أمر النظر عن العاجز على للقادر النظر والية ثبوت:" يقول الكاساني في بدائعه   

 كـل و اللهفان وإغاثة الضعيف إعانة باب ومن اإلحسان باب ومن البر على اإلعانة باب من ألنه
 على نعمة كل شكر إذ القدرة نعمة وهي النعمة شكر باب من ذلك وألن ؛وشرعاً عقالً حسن ذلك

 عـن  فـضالً  وشـرعاً  عقالً واجب النعمة وشكر العاجز معونة القدرة نعمة فشكر النعمة حسب
  )٢"(الجواز

                                                
 صححه الشيخ.١١٠٢ح )٢/٣٩٢(باب ما جاء ال نكاح إال بولي/كتاب النكاح/أخرجه الترمذي في سننه- ١

  . في سنن الترمذياأللباني
  )١٥٢ / ٥ (فأنواع عليه المعقود إلى يرجع الذي وأما  فصل/كتاب البيوع/ بدائع الصنائع/الكاساني- ٢

 الوالية المالية على اليتيم   األول الفصل



 
١٨

  الوالية أقسام:المطلب الثاني
  :. الوالية عند الحنفية:أوالً

  -: إلى قسمينةيقسم الحنفية الوال
وهي والية الشخص على أمواله وأمالكه وشؤونه الخاصة      ):والية ذاتية ( الوالية القاصرة أو     -١

نفساً وماالً، وتكون تصرفاته نافذة في أمواله وأمالكه ، وهي تثبت للـشخص الكامـل األهليـة                 
  .بالحرية والبلوغ والعقل 

شخص على غيـره ، وال تكـون إال لمـن           والية ال  ):والية غير ذاتية    ( والوالية المتعدية    -٢
  فيكون الشخص متـصفا بوصـفين ، فلـه واليـة علـى نفـسه،            . نصبت له الوالية على نفسه    

  .  وله والية على غيره

  : باعتبار المصدر الذي تثبت به إلى –وتنقسم هذه الوالية من حيث من ثبتت له 
مستمدة من الغير ، كواليـة األب       وهي الوالية التي تثبت ابتداء ، من غير أن تكون           :أصلية   -أ

  .والجد ، فإن واليتهما تثبت ابتداء بسبب األبوة ، وليست مستمدة من غيرها
  -:وهي على ثالثة أقسام .  هي الوالية المستمدة من شخص آخر : نيابية -ب
  النيابة الثابتة من األب أو الجد ، ويسمى النائب في هذه الحالة وصي األب،أو وصي الجد .١
ة الثابتة من القاضي ، وتكون غالباً في حال لم يوص األب أو الجد وصياً من قبلهمـا،                  النياب .٢

  . فيعين القاضي إما وصياً أو قيماً
  .النيابة الثابتة من شخص لآلخر ، وهي الوكالة ، والنائب في هذه الحالة يسمى وكيالً  .٣

  :كما تنقسم الوالية المتعدية بحسب موضوعها إلى ثالثة أقسام 
والوالية على النفس تكون في األمور المتعلقة بـشخص المـولى            : فقط   النفس على واليةال-١

عليه، كوالية التعليم والحضانة ووالية التزويج ، فالولي في هذه األمور له حق إنشاء عقد زواج                
، المولى عليه وتنفيذه ، وهذه كوالية األخ الشقيق على أخته فاقدة األهلية أو ناقصتها في التزويج               

  .إذا لم يوجد األب أو الجد ، أو وجد أحدهما مع عدم أهليته للوالية 
  :وهي على نوعين 

  .شاء بمن غيره يزوج أن في الولي حق هيو :اإلجبار والية/النوع األول
 المعتـوه  وعلـى  ثيبـاً،  كانت ولو الصغيرة على: الحنفية عند المعنى بهذا اإلجبار والية وتثبت

  .مجبر ولي: لصاحبها ويقال. وقةالمرق واألمة والمجنونة

 الوالية المالية على اليتيم   األول الفصل



 
١٩

 ورضاه، اختياره على بناء عليه المولى تزويج في الولي حق فهي :االختيار والية /النوع الثاني 
 البالغـة  الحرة المرأة تزويج في وزفر حنيفة أبي عند مستحبة وهي. مخَير ولي: لصاحبها ويقال
 إذ اإلسـالم،  يراعيهـا  التـي  واآلداب العادات سنلمحا رعاية ثيباً، أم بكراً أكانت سواء العاقلة،
 العقـد  أمـر  يوِلتُ أن لها يستحب لكن وإرادتها، باختيارها نفسها تزويج تتولى أن عندهم للمرأة
  .غير ال عليه المولى رضا هو الوالية هذه ثبوت وشرط. لوليها

الخاصة بأموال المـولى    والوالية على المال تكون في المسائل المالية        :والية على المال فقط     -٢
عليه، وتجعل لمن تثبت له القدرة على إنشاء العقود والتصرفات المتعلقة باألموال نافذة، كواليـة               

  .الموصي عليهالوصي على 
والوالية على النفس والمال ، كواليـة األب علـى أوالده فاقـدي    :  والية النفس والمال معاً   -٣

  ).١( األهلية أو ناقصيها

  -:لمالكية ا عند ةالوالي:ثانياً
  -:وعامة خاصة: قسمان المالكية عند الوالية

 ووصـيه،  األب،: أصـناف  سـتة  وهـم  ، معينين ألناس تثبت التي هي :الخاصة الوالية - ١
  . والسلطان والكافل، والمولى، العصبة، والقريب
 كانـت  وإن لبكرل اإلجبار فيقع، والصغر البكارة،: سببين بأحد المالكية عند اإلجبار والية وتثبت
  .استئمارها ويستحب ثيباً، كانت وإن وللصغيرة بالغاً،

. األب عـدم  عنـد  األب فوصي فاألب، العبد، أو األمة مالك: ثالثة أحد عندهم :المجبر والولي
 ثـم  الكافـل،  ثـم ) عصبته ثم المرأة أعتق من (المولى ثم العصبة، يشمل :المجبر غير والولي
  .الحاكم
 الثيـب  وتـأذن  بإذنهـا،  البالغـة  إال يزوجون ال العم، وابن والجد واألخ بنكاال العصبة وقرابة
  .بالصمت والبكر بالكالم،
  .ثيباً أم بكراً البالغ أكانت سواء ورضاها، بإذنها الصغيرة ال البالغ يزوج المجبر غير والولي

لطان وهو جائز مع    وأما الوالية العامة فوالية الدين وعلى رأسها والية الس        :العامة والوالية - ٢
  -:تعذر الوالية الخاصة، أما مع وجودها

                                                
كتاب /المختار  الدر /الحصكفي) ٤/٤٣(باب نكاح الصغير والصغيرة     /كتاب النكاح /المبسوط/السرخسي. انظر -١

الوالية فـي   /قارن لألحوال الشخصية  الفقه الم /بدران). ٥٠٤ / ٢( /كتاب النكاح / بدائع الصنائع  /الكاساني/ النكاح
 ).١٦٢-١٥٨(ة والنيابيةالوالية الشرعي/النظريات الفقهية/، الزحيلي) ١٣٥-١٣٤(الزواج

 الوالية المالية على اليتيم   األول الفصل



 
٢٠

  فقط)١(إنه جائز في الدنية/فقيل-
  .ال يجوز بأي حال/وقيل  −
 بهـا،  الـزوج  دخل إن مجبر غير خاص ولي وجود مع العامة بالوالية شريفة زواج يصح كما

 الـصغيرة  زواج مدة كطول سنين، كثالث األوالد فيه تلد زمن يمضي أن هي مدة الدخول وطال
  .)٢(بعضها أو الشروط فقد مع زوجت إذا لها أب ال التي

  -:الشافعية عند الوالية :ثالثاً
  -:اختيارية ووالية إجبارية والية: نوعان عند الشافعية  والوالية

 بغيـر  كبيـرة  أو صغيرة البكر تزويج فلألب عدمه، عند وللجد لألب، فتثبت :اإلجبار والية -أ
  . سكوتها تزويجها في استؤذنت إذا العاقلة البالغة البكر في ويكفي استئذانها، ويستحب إذنها،

  تـزويج  للـولي  فليس الثيب، المرأة تزويج في العصبات اءياألول لكل فتثبت: االختيار والية -ب
  معتبـر،  غيـر  الصغيرة إذن ألن تبلغ؛ حتى تزوج لم صغيرة الثيب كانت فإن بإذنها، إال الثيب
  .سـكوتها  يكفـي  وال اإلذن، بـصريح  البالغـة  الثيـب  وتـزوج  البلـوغ،  إلى يجهاتزو فامتنع

  .اإلذن بصريح استئذانها، يجب والثيب صماتها، وإذنها استئذانها، يستحب فالبكر- 
  .)٣(للمصلحة بلوغها قبل عدمه عند والجد األب، فيزوجها المجنونة أما-

  :الحنابلة عند الوالية :رابعاً
  -: الحنابلة إلى قسمينتنقسم الوالية عند

ـ األول وسائر للجد تثبت وال الحاكم، ثم ووصيه، ألب، تثبت :اإلجبار والية-أ  عنـد  وذلـك  اء،ي
   .فقط الصغيرة تزويج

 بإذنها، بكراً أو كانت ثيباً مكلفة حرة امرأة تزويج عند األولياء لسائر تثبت :االختيار والية-ب 
 .)١(الكالم: الثيب وإذن الصمت،: البكر وإذن

                                                
   الـشبهة  أو الزنـا  بنـت  :النـسب  من والخالية. والنسب والحسب والمال الجمال من الخالية هي :الدنيئة - ١
 محاسـن  مـن  ونحوهـا  والكـرم  والتـدبير  كـالعلم  الكريمة األخالق هو: والحسب .الجواري من المعتوقة أو

 ).٤/٤٤٨(النكاح بالوالية العامة/باب في النكاح/رحاشية الصاوي على الشرح الصغي/انظر؛الصاوي.األخالق
  حاشـية الدسـوقي علـى الـشرح الكبيـر        /،الدسـوقي )٢/١٠٠(كتاب النكاح   /المدونة الكبرى / مالك؛ انظر - ٢
  ،  )١/٢٧٩( كتـاب النكـاح   / التلقـين / القاضـي عبـد الوهـاب     ( / ).أركان النكاح /باب النكاح وما يتعلق به    /

  .)٩/٦٦٩٣(األحوال الشخصية / دلته الفقه اإلسالمي وأ/ الزحيلي
فـصل  /كتاب النكاح /،مغني المحتاج ).٢/٤٢٦(باب ما يصح به النكاح    /كتاب النكاح /المهذب/الشيرازي؛انظر - ٣

 .)٩/٦٦٩٥(األحوال الشخصية / الفقه اإلسالمي وأدلته / ،الزحيلي)٣/١٣٩(في أركان النكاح

 الوالية المالية على اليتيم   األول الفصل



 
٢١

يزوج الرجل البالغ العاقل نفسه باالتفاق باألصالة عن نفـسه، ويـزوج الـولي              : )٢(والخالصة
  .الصغار والمجانين والمعتوهين باالتفاق بالوالية عن الشارع
لهـا أن تتـزوج بنفـسها، وقـال         : واختلف الفقهاء في زواج المرأة البالغة العاقلة، فقال الحنفية        

كن عند الحنابلة بإذنها سواء أكانت بكـراً أم ثيبـاً، وعنـد المالكيـة               يزوجها وليها، ل  : الجمهور
  .بإذنها إذا كانت ثيباً، وبغير إذنها إذا كانت بكراً صغيرة أم كبيرة: والشافعية

األب ووصيه والحـاكم، والمجبـر   : وكل ولي مجبر عند الحنفية، والمجبر عند المالكية والحنابلة 
  . عند عدم األباألب، والجد فقط: عند الشافعية

ويستحب استئذان البنت البكر عند المالكية والشافعية، وال إذن للصغيرة بحـال عنـد الحنابلـة،                
  .وليس عندهم للحاكم ولسائر األولياء تزويج بنت دون تسع سنين

  -:موقف قانون األحوال الشخصية
والواليـة   جباريـة عن الوالية اإل    الفلسطيني  قانون األحوال الشخصية   من) ٤٤ ( تحدثت المادة 

نكـاح الـصغير والـصغيرة      إلجد وغيرهما من األولياء والية      لألب وا ":االختيارية فنصت على  
بشروط جبراً ولو كانت ثيباً وحكم المعتوه و المعتوهة و المجنـون و المجنونـة شـهراً كـامالً      

  )٣(".كالصغير و الصغيرة
عن أقسام الوالية المتعديـة      سطيني الفل قانون األحوال الشخصية  من   )٤٢٠(كما تحدثت المادة    

ـ      :"من حيث الوالية على النفس وعلى المال فنصت على          أوالده  ىلألب ولو مستوراً الواليـة عل
الصغار والكبار غير المكلفين ذكوراً أو إناثاً في النفس وفي المال ولو كان الصغار في حـضانة                

  .)٤("األم وأقاربها وله والية جبرهم على النكاح
  .عن الوالية المالية على اليتيم حيث أنها موضع بحثنا ودراستنا بشيء من التفصيلوسنتحدث 

   
  

 

                                                                                                                                          
كتـاب  /شرح منتهى اإلرادات  /،البهوتي)٢/٩٨( ركني النكاح  باب/كتاب النكاح /منار السبيل /ابن ضويان  انظر؛ - ١

 ).٢/٦٣٣(النكاح
  )١٨٣ / ٩ (- الفقه اإلسالمي وأدلته /الزحيلي- ٢
   ).١٠/٧(األحوال الشخصية/ مجموعة القوانين الفلسطينية/ سيسالم وآخرون- ٣
   ).١٠/٦٩(المصدر السابق - ٤

 الوالية المالية على اليتيم   األول الفصل
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  والية اإلنفــــاق:المطلب األول 
  والية اإلنمــــاء: المطلب الثاني

  من الهبات والعطايا الولي موقف:المطلب الثالث
 

 المالية على اليتيمالوالية    األول الفصل
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  الوالية المالية وخطرها

من حيث الحفاظ على حقـه فـي   لمال من أخطر أنواع الواليات على اليتيم؛ الوالية على ا   إن  
ة ماسة لمن يحافظ علـى      العيش بكرامة سواء كان في صغره أو بعد أن يبلغ رشيداً،فاليتيم بحاج           

آل إليه المال عن طريق الميراث أو الهبة،أو كان عبارة عن أمـوال تـصرف مـن                  ماله،سواء
مؤسسات حكومية كوزارة الشئون االجتماعية أو مديرية الرواتب دائرة التـأمين والمعاشـات،أو     

  . المنتشرة في ربوع الوطنمن مؤسسات أهلية كالجمعيات الخيرية
فلذلك كله أولت الشريعة اإلسالمية الغراء عناية فائقة في الحفاظ على مال اليتـيم متمثلـة فـي                

   -:اآلتي
التحذير من االعتداء على ماله بأي شكل من أشكال االعتداء فقال تعالى محـذراً مـن هـذه         - أ

الَ تَتَبدلُواْ الْخَِبيثَ ِبالطَّيِب والَ تَْأكُلُواْ َأمـوالَهم ِإلَـى          وآتُواْ الْيتَامى َأموالَهم و   {:الجريمة النكراء   
  .)١(}َأمواِلكُم ِإنَّه كَان حوبا كَِبيرا

  -:وجه الداللة
 تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا الحلم كاملة موفرة ونهـى عـن أكلهـا                  اهللا أمرلقد    

    من أمـوال النـاس     ال تتبدلوا الحرام  ":قال سعيد بن جبير     م عليها،  من هو قائ   وضمها إلى أموال  
، فكانوا يتالعبون في أموال اليتامى فيأخذون أطايب المال          )٢(" بالحالل من أموالكم   -أي األيتام -

كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم ويجعل مكانها           ":قال السدي   ويستبدلونه بخبيثه كما    
 "شاة بشاة ويأخذ الدرهم الجيد ويطرح مكانه الزيف ويقول درهم بـدرهم : ولة ويقول  الشاة المهز 

 ِإنَّه كَان حوبـا     {:قوله  فقد جعل اهللا مثل هذه األعمال والتصرفات خطرها جسيم وإثمها عظيم ب           
  )٣(. عظيماً كبيراًأي إثماً:  قال ابن عباس }كَِبيرا

ِإن الَِّذين يْأكُلُون َأمـواَل   { :سه االقتراب من أموال األيتاموقال تعالى مبيناً عقاب من تسول له نف   
  ).٤(}الْيتَامى ظُلْما ِإنَّما يْأكُلُون ِفي بطُوِنِهم نَارا وسيصلَون سِعيرا

                                                
  ٢اآلية /النساءسورة  - ١
  ).١/٥٩٦(رآن العظيمتفسير الق/  ابن كثير- ٢
  .؛المصدر السابق  انظر- ٣
  .١٠ اآلية/ النساءسورة - ٤

 الوالية المالية على اليتيم   األول الفصل
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  -:وجه الداللة
هم يوم القيامـة   تتأجج في بطون إذا أكلوا أموال اليتامى بال سبب فإنما يأكلون ناراً     أن األولياء   

ـ   (يا رسول اهللا ما رأيت ليلة أسري بك ؟ قال           : قلنا  :  أبي سعيد الخدري قال      لحديث  ي انطلق ب
  إلى خلق من خلـق اهللا كثيـر رجـال كـل رجـل مـنهم لـه مـشفران كمـشفري البعيـر                       

      أحـدهم  وهو موكل بهم رجال يفكون لحاء أحدهم ثم يجاء بصخرة من نـار فتقـذف فـي فـي   
هـؤالء الـذين    : يا جبريل من هؤالء ؟ قـال        : سفله ولهم جوار وصراخ قلت      حتى يخرج من أ   

   )١()يأكلون أموال اليتـامى ظلمـا إنمـا يـأكلون فـي بطـونهم نـارا وسيـصلون سـعيرا                     
يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه ومن مـسامعه وأنفـه                : وقال السدي   

  r أبـي بـرزة أن رسـول اهللا        ويؤيـده حـديث   ليتـيم   وعينيه يعرفه كل من رآه بأكل مـال ا        
  من هـم يـا رسـول اهللا ؟         : فقيل   يبعث يوم القيامة قوم من قبورهم تأجج أفواههم ناراً        : ( قال  
ِإن الَِّذين يْأكُلُون َأمواَل الْيتَامى ظُلْما ِإنَّما يْأكُلُون ِفـي بطُـوِنِهم نَـارا               {:ألم تر اهللا يقول   : قال  

  .)٤( )٣()٢(}وسيصلَون سِعيرا 
  r أبي هريرة رضي اهللا عنه عـن النبـي         لحديث هذه الجريمة من الكبائر     rولقد عد النبي      

  يـــا رســـول اهللا ومـــا هـــن :قـــالوا ،اجتنبـــوا الـــسبع الموبقـــات :(قـــال 
ليتـيم   الشرك باهللا والسحر وقتل النفس التي حرم اهللا إال بالحق وأكل الربـا وأكـل مـال ا                  :قال

  .)٥()والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافالت
  أو وصـي     أي ولـي    الشارع الحكـيم    فلم يِجز   والوصي   وضع الشروط والقيود على الولي    -ب

  .ليكون قائماً على أموال األيتام
   

                                                
أورد نحوه الشيخ األلباني في السلسلة      و. ٢٧ ح   ءاباب ما جاء في اإلسر    /كتاب اإليمان   /بغية الباحث / الهيثمي - ١

  .وقال ضعيف جداً) ٥٤٥٩(الضعيفة رقم 
 ١٠اآلية /النساءسورة - ٢
   ٥٥٦٦ح  ) ١٢/٣٧٧(اليتـامى  أمـوال  أكلـة  القيامة في به يعذب ما  وصف /هح صحي  في ابن حبان أخرجه  - ٣

  .إسناده ضعيف جدا: شعيب األرنؤوط الشيخقال
  ).١/٦٠٤(تفسير القرآن العظيم/ ابن كثير- ٤
" ظُلْمـا ِإن الَِّذين يـْأكُلُون َأمـواَل الْيتَـامى    باب قول اهللا تعالى    /كتاب الوصايا / أخرجه البخاري في صحيحه    - ٥
  .٢٧٢ح ) ١/٦٤(باب الكبائر وأكبرها /كتاب اإليمان/، وأخرجه مسلم في صحيحه٢٧٦٦ح ) ٤/١٠(

 الوالية المالية على اليتيم   األول الفصل
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  -):١(األولياء واألوصياءشروط 
 علـى  لهمـا  واليـة  ال ألنه للصغير، وال للمجنون والية فال والعقل، البلوغأي   :التكليف – ١

  .غيرهما على والية لهما تكون فال أنفسهما،
  .المسلم غير على للمسلم والية ال كما المسلم، على المسلم لغير والية تثبت فال :اإلسالم – ٢
 فـسقه  ألن للفاسـق؛  والية فال ، أوامر اهللا واجتناب نواهيه    على االستقامة أي :)٢(العدالة - ٣

  .غيره مصالح رعاية في متهماً هيجعل
 ألن: حفظ مال اليتيم وأن يكون ذو خبرة في إدارة األمـور بحنكـة وأمانـة               على القدرة - ٤

  .من ال خبرة له مع تتحقق ال وهي ،اليتيم مصلحة تحقيق المقصود
  .غيره أمور يلي فال نفسه، أمور يلي ال ألنه: عليه محجوراً مبذراً سفيهاً يكون أال - ٥

  :ف قانون األحوال الشخصيةموق
وافق قانون األحوال الشخصية ما ذهب إليه الفقهاء في الشروط الواجب توافرها فـي األوليـاء                

 " الفلسطيني من قانون األحوال الشخصي ٣٣:نصت المادة واألوصياء مع عدم اشتراط العدالة 
  )٣"( لو فاسقاًيجب أن يكون الولي حراً عاقالً بالغاً مسلماً في حق مسلم و مسلمة و

يكون الوصي مسلماً حراً عـاقالً   " الفلسطيني من قانون األحوال الشخصي ٤٤٣:نصت المادة 
  )٤"(بالغاً أميناً حسن التصرف فإذا أوصى الميت لغير ذلك فالقاضي يعزله ويستبدله

                                                
 الـشرح  علـى  الدسوقي  حاشية /الدسوقي) ٤٧ /٧(باب المخارج /كتاب الفرائض / تهحاشي/ابن عابدين  انظر؛- ١

كتاب البيوع وغيرهـا مـن     /شجاعاإلقناع في حل ألفاظ أبي      /الشربيني،)٤٥٢ / ٤(باب فيه أحكام الوصايا   /الكبير
 تـصح  فـيمن  :  فـصل /كتاب الوصـايا  / المغني /قدامة ابن )٢/٤٠٩(فصل في أركان النكاح   /أنواع المعامالت 

   . )٦٠١ / ٦ ( تصح ال ومن إليه الوصية
 هـو  عمـا  باالجتنـاب  الحـق  طريق على االستقامة عن عبارة الشريعة وفي .االستقامة اللغة في " العدالة - ٢

  ).١/١٩١(باب العين/التعريفات/الجرجاني".ديناً محظور
   ).١٠/٦(األحوال الشخصية/ مجموعة القوانين الفلسطينية/ سيسالم وآخرون- ٣
   ).١٠/٧٢(المصدر السابق -٤
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  النفقة على اليتيم

مهيدي عن فضل كفالة اليتيم ،وأن من أهـم األمـور التـي       لقد تم الحديث في الفصل الت     
تحصل الكفالة بها هي توفير حوائجه الضرورية من المأكل والمشرب والمسكن لليتيم ؛وذلك كله              

  .إذا كان اليتيم فقيراً ال ملك له وال مال فأنفق عليه قريب له أو أجنبي عنه
ليه من ماله،وذلك حسب حال اليتـيم وأمثالـه   أما إذا كان لليتيم مال فإن الولي أو الوصي ينفق ع  

  .من غير إسراف وال تقتير
والنفقة تشمل جميع احتياجات اليتيم الضرورية كالمأكل والمشرب والمسكن أو غير الـضرورية             
كشراء األلعاب له واألجهزة الكهربائية واإللكترونية ،أو كان من خالل المناسبات التـي تلحـق               

  .وأضحية ووليمة ونحو ذلكباليتيم من ختان وعقيقة 
والمعتبر فيما سبق من اإلنفاق هو العرف وحال اليتيم وأمثاله،فإذا أسرف الولي أو الوصي فـي                

والحديث عن النفقة بالتفصيل قد أفـرده كثيـر مـن البـاحثين      ). ١(النفقة  ضمن ذلك كله لتعديه     
   المحاكم الشرعيةوالفصل سيتضمن بعضاً منها،وسيتضمن الفصل األخير نماذج تطبيقية في

  -:موقف قانون األحوال الشخصية
 قـانون   مـن ) ٤١٥ ( تحدثت المادة  فقد   وافق قانون األحوال الشخصية ما ذهب إليه الفقهاء       لقد  

تجب النفقة لكل ذي رحم محرم فقير تحل له  الصدقة على مـن              "  الفلسطيني األحوال الشخصية 
  .)٢("وهو موسر ريب عليها إن أبىيرثه من أقاربه ولو صغيراً بقدر إرثه،ويجبر الق

ينبغي للوصـي أال يقتـر وال       "  الفلسطيني  قانون األحوال الشخصية   من) ٤٦٦ ( تحدثت المادة و
يسرف في النفقة على اليتيم بل يوسع عليه فيها بحسب ماله وحاله؛ليكون بين ذلك قواماً ،وله أن                 

  .)٣("يزيد في النفقة المفروضة إن كانت غير كافية 

                                                
كتـاب  /بدائع الـصنائع  /،الكاساني  )٤/١٠٥(باب نفقة ذوي األرحام   /كتاب النكاح /المبسوط/ السرخسي انظر؛- ١

 أحكـام  بيـان  فـي  بـاب  /والفرائض الوصية كتاب /التاج واإلكليل /،العبدري) ٤٣٩ / ٣( نفقة األقارب /النفقات
كتـاب  /المغنـي /، ابن قدامة  )٥٨٧ / ٩ (الوصية أحكام بيان في   باب /منح الجليل /، عليش )٣٩٩ / ٦ (الوصية
  .)٢٥٧ / ٩( حكم نفقة األقارب/النفقات

   ).١٠/٦٨(ال الشخصيةاألحو/ مجموعة القوانين الفلسطينية/ سيسالم وآخرون- ٢
   ).١٠/٧٦(المصدر السابق - ٣
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  ل من مال اليتيم األك
  وفيه مسائل

  المسألة األولى
  جواز أكل الولي من مال اليتيم

   الكبـائر ،   أكبـر مـن وهـو   ال يحل وال يجوز أجمع أهل العلم أن أكل مال اليتيم ظلماً     
  كما أنهم اتفقوا على أن من ولي يتيماً وكان غنياً ال يحل له أن يأكل مـن مـال اليتـيم شـيئاً ،                    

 لـه  ثمـن  ال الذي الموضع في اللبن مثل ، بال وال له قدر ال ما إال منه يأكل أن له ليس :وقالوا
  ). ٢(} فَلْيـستَعِففْ  ومن كَـان غَِنيـا     {:لقوله تعالى   .)١(دخله إذا حائطه من يأكله والثمر ، فيه

  :ذهبينعلى مواختلفوا في جواز أكل الولي الفقير المحتاج القائم على شؤون اليتيم من مال اليتيم 
ذهب الحنفية في قول لهم والمالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز أكل الـولي             -:المذهب األول   

  ).٣(الفقير المحتاج القائم على شؤون اليتيم من مال اليتيم بالمعروف
ذهب الحنفية إلى عدم جواز األكل من مال اليتيم ما لم يكن الولي فـي سـفر                 -:المذهب الثاني 
  ).٤(تيملقضاء حاجة للي

  -:أدلة المذهب األول 
 )٥(} ومن كَان فَِقيرا فَلْيْأكُْل ِبالْمعروِف {قوله تعالى  .١

  :وجه الداللة
 بالمعروف وهو الوسط من غيـر إسـراف  أطلق اهللا عز شأنه لولي اليتيم أن يأكل من مال اليتيم     

 يأكل الفقيـر إذا     ": قال    ابن عباس أنه   لقول وستر العورة    بقدر حاجته الضرورية من سد الجوعة     
  ).٦".(ولي مال اليتيم بقدر قيامه على ماله ومنفعته له ما لم يسرف أو يبذر

                                                
  )٨/٥٦٩ (باب في الوصية/كتاب الوصايا/مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل/ انظر؛ الطرابلسي- ١
  .٦من اآلية /سورة النساء - ٢
مواهـب الجليـل    /، الطرابلـسي  )١٥٤ / ٥ (فصل في شرائطها  /كتاب البيوع /بدائع الصنائع / انظر؛الكاساني - ٣
مـستوى كتـاب    / الكبيـر  يالحاو/ ي الماورد ،)٨/٥٦٩ (باب في الوصية  /كتاب الوصايا /رح مختصر الخليل  لش

  .)٣١٩ / ٤ (وقرضه اليتيم مال نم الوصي أكل  حكم/كتاب البيوع/المغني/، ابن قدامة)٧٤٨ / ٦(الحجر
كتـاب   / رد المحتـار / الحصكفي،)١٥٤ / ٥ (ف صل ف ي ش رائطھا   /كتاب البی وع /بدائع الصنائع /الكاسانيانظر؛ - ٤

 .)٢٩/١٨٠(باب الوصي/الوصايا
  .٦من اآلية /سورة النساء - ٥
  .)٤٣٤ / ٣ (المثاني والسبع العظيم القرآن تفسير في المعاني  روح/انظر ؛األلوسي- ٦
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 لـي  فقير لـيس     إني :فقال r النبيعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجال أتى           يث  حد .٢
 .)٢)(١ كل من مال يتيمك غير مسرف وال مبادر وال متأثل:(قال فقال.  ولى يتيمشيء

  :لةوجه الدال
 األكل من مال اليتيم على ما يستحقه من العمل فيه واالستـصالح لـه                أن الحديث أباح للوصي   

  )٣(وأن يأخذ منه بالمعروف على قدر مثل عمله
  -:أدلة المذهب الثاني

 )٤(}افَِإذَا دفَعتُم ِإلَيِهم َأموالَهم فََأشْـِهدواْ علَـيِهم وكَفَـى ِباللّـِه حـِسيب              {قوله تعالى    .١

ولو كان المال في أيدي األوليـاء       ،أمر سبحانه وتعالى باإلشهاد على األيتام عند دفع المال إليهم           
 ألن القول قول الولي إذا قال دفعت المال إلى اليتـيم            ؛بطريق األمانة لكان ال حاجة إلى اإلشهاد      

في قضاء الـدين القـول   ألن ؛ ليأكل منه وإنما الحاجة إلى اإلشهاد عند األخذ قرضاً،عند إنكاره  
 فليأكل بالمعروف من مال نفـسه وال        "قال مجاهد    .قول صاحب الدين ال قول من يقضي الدين         

 )٥"(رخصة له في مال اليتيم

   )الحنابلـة و  والـشافعية   والمالكيـة   في قولهم  الحنفية(ما ذهب إليه     والمرتضى عند الباحث  
ؤون اليتيم من مال اليتيم بالمعروف لقوة دليلهم        إلى جواز أكل الولي الفقير المحتاج القائم على ش        

  .وألن الحديث نص فيما ذهبوا إليه

                                                
   مدخر- ١
 ح  )٧٤/  ٣ (اليتيم مال من ينال أن اليتيم لولى فيما جاء ما  باب /كتاب الوصايا / هسننفي  داود   أخرجه أبو    - ٢

  . في سنن أبي داود وصححه الشيخ األلباني بسند حسن صحيح٢٨٧٤
  ح )٥٣ / ٨ (اليتـيم  مـال  مـن  ينال أن اليتيم لولى فيما جاء ما  باب /كتاب الوصايا / عون المعبود   / آبادي - ٣

٢٨٧٤.  
  .٦من اآلية /سورة النساء - ٤
  .)٢/٣٦٠(أحكام القرآن لجصاصا - ٥
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  المسألة الثانية
  أكل الولي الفقير المحتاج من مال اليتيم

  اختلف العلماء الذين أجازوا للولي أن يأكل من مال اليتـيم إذا كـان فقيـراً ومحتاجـاً                  
  :ه من باب اإلباحة على مذهبين هل أكله من مال اليتيم من باب  القرض أم أن

إلـى أن األكـل علـى سـبيل     المالكية والـشافعية والحنابلـة    و الحنفية ذهب   -:المذهب األول   
  ).١(اإلباحة،وال يجب على الولي رد بدله إذا استغنى

 ذهب الشافعية في وجه لهم ورواية عن اإلمام أحمد أن األكل من باب القرض          -:المذهب الثاني   
  .لي رد بدلهويجب على الو
  :سبب الخالف

  األكل من مال اليتيم للولي الفقير المحتاج من باب اإلباحة أم من باب القرض
  -:أدلة المذهب األول 

 .أدلة الجمهور في المسألة السابقة التي تجيز للولي الفقير األكل من مال اليتيم .١

لـى اليتـيم إن      من مـال اهللا بمنزلـة وا       نفسي أنزلت   إني(:  قال t عمر بن الخطاب     حديث .٢
 .)٢)(احتجت أخذت منه فإذا أيسرت رددته وإن استغنيت استعففت

 بحق الوالية فال شيء عليه ألن اهللا تعالى أمر باألكل ولـم يـذكر                من مال اليتيم   أكلي لوليا .٣
و له أن يأكل منه ويكتسي بقدر حاجته وما تدعو إليه الضرورة وليس              :" يقول الطرابلسي  عوضاً

 ).٣"(عليه رد ذلك

  -:أدلة المذهب الثاني
 )٤(}فَِإذَا دفَعـتُم ِإلَـيِهم َأمـوالَهم فََأشْـِهدواْ علَـيِهم وكَفَـى ِباللّـِه حـِسيبا          {قوله تعالى    .٢

 -:وجه الداللة

ولو كان المال في أيدي األوليـاء       ،أمر سبحانه وتعالى باإلشهاد على األيتام عند دفع المال إليهم           
 ليأكـل    ألن الحاجة إلى اإلشهاد عند األخـذ قرضـاً         ؛ن ال حاجة إلى اإلشهاد    بطريق األمانة لكا  

                                                
مواهـب الجليـل    /، الطرابلـسي  )١٥٤ / ٥ (فصل في شرائطها  /كتاب البيوع /صنائعبدائع ال / انظر؛الكاساني - ١

مـستوى كتـاب    / الكبيـر  يالحاو/ ي الماورد ،)٨/٥٦٩ (باب في الوصية  /كتاب الوصايا /لشرح مختصر الخليل  
  .)٣١٩ / ٤ (وقرضه اليتيم مال نم الوصي أكل  حكم/كتاب البيوع/المغني/، ابن قدامة)٧٤٨ / ٦(الحجر

 ١١٣٢١ح  )٤ / ٦ (باب من قال یقضیھ إذا أیسر/كتاب البیوع/ الكبرى ھسننالبیھقي في  أخرجھ -٢
  .)٨/٥٦٩ (باب في الوصية/كتاب الوصايا/مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل/الطرابلسي - ٣
  .٦من اآلية /سورة النساء - ٤

 الوالية المالية على اليتيم   األول الفصل



 
٣١

يضمن عوض ما أكله إذا أيسر ألنه استباحة للحاجـة فلزمـه عوضـه               :"يقول ابن قدامة المقدسي   )١.(منه
  . مال لغيره أجيز له أكله للحاجة، فوجب ضمانه كمن اضطر إلى مال غيرهوألنه )٢"(كالمضطر

  -:وال الشخصيةموقف قانون األح
 ألكل الولي الفقير من مال اليتيم ويمكن إضافة  الفلـسطيني  قانون األحوال الشخصيةلم يتعرض 

األكل من مالـه إن كـان فقيـراً         ومن هو قائم على شئون اليتيم        يجوز للولي  "(...)المادةهذه  
  ."لهدوال يشترط أن يرد ب. محتاجاً

إلـى   )الحنابلـة و  والشافعية المالكيةالحنفية و (ما ذهب إليه الجمهور    والمرتضى عند الباحث  
جواز أكل الولي الفقير المحتاج القائم على شؤون اليتيم من مال اليتيم بـالمعروف علـى سـبيل        

  .اإلباحة دون أن يرد بدله 

                                                
  .)٢/٣٦٠(أحكام القرآن لجصاصا - ١
  )٢/١٠٦ (باب الحجر/كتاب التفليس/بن حنبلالكافي في فقه ا/ ابن قدامة المقدسي- ٢

 الوالية المالية على اليتيم   األول الفصل



 
٣٢

  المسالة الثالثة
  ا دون غيره والشربجواز األكل

از شامل لجميع منافع مـال      اختلف المجيزون للولي الفقير األكل من مال اليتيم ،هل الجو         
  :على مذهبين فقط  والمشرباليتيم أم أنه مقصور على المأكل

  ).١(ذهب جمهور المجيزين إلى أن المرخص به هو المأكـل والمـشرب فقـط   -:المذهب األول  
ذهب الشافعية إلى أن الجواز شامل للمأكل والمشرب والملبس والمركب وغيره           -:المذهب الثاني 

  ).٢(تيممن منافع مال الي
  :سبب الخالف

  .اختلفوا في فهم المراد من األكل بالمعروف من مال اليتيم
  -:أدلة المذهب األول

  ).٣(} ومن كَـان غَِنيـا فَلْيـستَعِففْ ومـن كَـان فَِقيـرا فَلْيْأكُـْل ِبـالْمعروفِ           {-:قوله تعالى 
  -:وجه الداللة

   عـن ابـن عبـاس   ولم تبح ما سوى ذلك لما روي)٤(أن اآلية أباحت أكل الطعام والشراب فقط    
 عمامة فمـا  يكتسيإن كان فقيرا فليضرب بيده مع أيديهم فليأكل وال         (:  قال   -رضي اهللا عنهما  -

  .)٥()فوقها
  -: أدلة المذهب الثاني

  ).٦(} وِفومن كَـان غَِنيـا فَلْيـستَعِففْ ومـن كَـان فَِقيـرا فَلْيْأكُـْل ِبـالْمعر           {-:قوله تعالى 
  -:وجه الداللة

  ).٧(من بقية المؤن  ألنه أعم وجوه االنتفاع  خصت األكل بالذكر دون غيره  أن اآلية

                                                
  .)٣٥٩ / ٢( أحكام القرآن/الجصاص انظر؛- ١
  .)٢/١٧٦(فصل فيمن يلي الصبي/باب الحجر/مغني المحتاج/الشربينيانظر؛ - ٢
  .٦من اآلية /سورة النساء- ٣
  .)٣٥٩ / ٢( أحكام القرآن/الجصاصانظر؛ - ٤
  .١١٣٢٠ح )٤ / ٦( اليتيم مال من يأكل الولى  باب/يوعكتاب الب/ الكبرى هسنن أخرجه البيهقي في - ٥
  .٦من اآلية /سورة النساء- ٦
  .)٢/١٧٦(فصل فيمن يلي الصبي/باب الحجر/مغني المحتاج/الشربينيانظر؛ - ٧

 الوالية المالية على اليتيم   األول الفصل



 
٣٣

  -:موقف قانون األحوال الشخصية
 ألكل الولي من مال اليتيم ويمكن إضافة هـذه           الفلسطيني  قانون األحوال الشخصية   لم يتعرض 

كل من مال اليتيم أن ينتفع من مـال اليتـيم سـوى       ال يجوز للوصي الذي أبيح له األ       "(...)مادة
منع عما سوى ذلكبالمأكل والمشرب وي"  

ما ذهب إليه الجمهور إلى جواز األكل فقط ،وعدم جوازه فيما سـوى            والمرتضى عند الباحث  
  . حيث أن قول ابن عباس رضي اهللا عنهما صريح في ذلك.ذلك من منافع مال اليتيم

 
  

 الوالية المالية على اليتيم   األول الفصل



 
٣٤

  مقابل العمل بهاليتيمأخذ جزء من ربح مال 

  اختلف العلماء رحمهم اللَّه في استحقاق الولي إذا عمل فـي مـال اليتـيم جـزءاً مـن ربحـه                    
  : على مذهبين 

أنه يجوز للولي أن يأخـذ      إلى    لهم)١( ذهب الحنفية والحنابلة في تخريج    -:المذهب األول     - أ
  ). ٢(لنفسه جزءاً من ربح  مال اليتيم إذا عمل فيه

إلى أن الولي ليس لـه أن يأخذ شيئاً        -:ذهب المالكية والشافعية والحنابلة   -:ثانيالمذهب ال  -  ب
  .)٣(من الربح مقابل عمله في مال اليتيم

  :سبب الخالف
أجاز له أن يأخذ  جزءا من ربح مال         ذلك؛فمن أجاز   .جواز عقد الولي المضاربة لنفسه من عدمه      

  .ذ  جزءا من ربح مال اليتيم مقابل العمل بهلم يجز أن يأخ ومن لم يجز.اليتيم مقابل العمل به

  -:أدلة المذهب األول
  ).٤(}ومن كَان غَِنيا فَلْيستَعِففْ ومن كَان فَِقيرا فَلْيْأكُْل ِبالْمعروِف {: قوله تعالى– ١

  -:وجه الداللة
م أو تنميته له، إذا جاز للولي أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف مع عدم العمل في مال اليتي

  . فجوازه مع العمل فيه وتنميته له من باب أولى
ِإن الَِّذين يْأكُلُون َأمواَل الْيتَامى ظُلْما ِإنَّما يْأكُلُون ِفي بطُوِنِهم نَارا {:  قوله تعالى – ٢

  ). ٥(}وسيصلَون سِعيرا

                                                
 مصطلحات بيان/ اإلنصاف/المرداوي. نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها، والتسوي بينهما فيه:التخريج  - ١

  ).١/٦ (كتابه في المصنف
أكـل ولـي اليتـيم مـن        /أحكـام القـرآن   /الجصاص،)٧/١٢٧(كتاب القراض /المبسوط/السرخسي. انظر - ٢

كتاب /اإلنصاف/المرداوي ،)٤/٣١٧(باب اتجاه الوصي بمال اليتيم    /كتاب البيوع /المغني/،ابن قدامة )٢/٣٦٢(ماله
 ).٥/٣٢٧(المضاربة/الحجر

  ، )٤/١٤٧(الوصي هل يجوز له أن يعمل بمال يتيمه مضاربة /كتاب الرهن /المدونة الكبرى / مالك بن أنس   انظ ر؛ - ٣
كتــاب /اإلنــصاف/المــرداوي ،)٢/١٠٣٣(بــاب األوصــياء/كتــاب الوصــايا/الكــافي/ابــن عبــد البــر

  ).٥/٣٢٧(المضاربة/الحجر
  .٦ اآلية/ سورة النساء- ٤
   .١٠ اآلية/ سورة النساء- ٥

 ية المالية على اليتيمالوال   األول الفصل



 
٣٥

  -:وجه الداللة 
ل اليتيم ظلماً ، وبذلك تكون قد أفادت جواز األكل مع عدم الظلم؛  اآلية الكريمة حرمت أكل ما

  .وأخذ شيء من ربح مال اليتيم هو أخذ بحق ال بظلم؛ ألنه مقابل العمل بماله والتجارة له به
  ).١)( اتجروا في أموال اليتامى ال تأكلها الزكاة:( قالtأن عمر بن الخطابما روي -٣

  -:وجه الداللة 
بالمضاربة في مال اليتيم، والمضاربة دفع مال لمن يعمل فيه مقابل جزء  أمر tأن عمر  

  مشاع من ربحه من غير تحديد لمن يقوم بالمضاربة لليتيم ؛وكذلك إذا جاز للولي 
  .أن يدفع جزءاً من ربح مال اليتيم إلى غيره، فكذا يجوز لـه أخذ ذلك الربح

  ). ٢(يشتري ويبيع من نفسه إذا زالت التهمة من األدلة على أن لولي اليتيم أن سيأتي ما – ٤

  -:أدلة المذهب الثاني
  .احتج من ذهب إلى أن الولي ليس لـه أن يأخذ شيئاً من الربح مقابل عمله فـي مـال اليتـيم                    

بأن الربح نماء مال اليتيم ، فال يستحقه غيره إال بعقد ، وال يجوز أن يعقـد الـولي المـضاربة                     
  . )٣(لنفسه 

  :اعترض عليه
  .)٤(بأن محصله أنه استدالل بمحل النزاع ، فال يسلم  

  : موقف قانون األحوال الشخصية
 أخـذ الـولي    وافق قانون األحوال الشخصية ما ذهب إليه أصحاب المذهب األول من جواز           لقد  

 مـن قـانون األحـوال    )٤٦٩ :(نصت المادة  فقد لنفسه جزءاً من ربح  مال اليتيم إذا عمل فيه      
  )٥"(للوصي إذا عمل أجرة مثل عمله إن كان محتاجاً وإالّ ال أجر له    "نيفلسطيالالشخصي 

  الحنفيــة والروايــة عــن اإلمــام أحمــدمــا ذهــب إليــه  والمرتــضى عنــد الباحــث
 وذلك لقوة دليلهم،ولما فيه من السعة وعدم التضييق في البيع والشراء من مال اليتيم طالمـا أن                 

  .لم ألصـحاب المـذهب الثـاني بمـا ذهبـوا إليـه            الحظ والمصلحة لجهـة اليتـيم، وال يـس        
                                                

 )٥٨٨(اليتامى والتجارة لهم فيهاباب زكاة أموال /كتاب الزكاة/أخرجه مالك في الموطأ- ١
  .مسألة مشروعية التجارة بمال اليتيم والمضاربة به: ينظر - ٢
  . )٤/٥٢١(باب الحجر/كتاب البيع/الشرح الكبير/ابن قدامة-٣
  )١/٨(اإلفادة من مال اليتيم/المشيقح ٤
   ).١٠/٦(األحوال الشخصية/ مجموعة القوانين الفلسطينية/ سيسالم وآخرون-٥

 الوالية المالية على اليتيم   األول الفصل



 
٣٦

وألن الولي نائب عن اليتيم فيما فيـه مـصلحته،        . إذ ال فرق بين الولي وغيره مع زوال التهمة          
  .وهذا فيه مصلحته ، فأشبه تصرف المالك في ماله 

 الوالية المالية على اليتيم   األول الفصل



 
٣٧

  األضحية من مال اليتيم
  -:ن اختلف العلماء في جواز شراء األضحية لليتيم من ماله على مذهبي

  : فــي روايــة لهــم  ذهــب الحنفيــة والمالكيــة والحنابلــة   -:المــذهب األول
  . إلى جواز األضحية من مال اليتيم

إذا كان مع اليتـيم  "من مجموع مال اليتيم فقال% ١,٦ أال يتجاوز ثمن األضحية      واشترط المالكية 
  ".ثالثون ديناراً يضحي عنه وليه بنصف دينار

  -: فاشترطوا شرطينأما الحنابلة
  . أن يكون اليتيم ممن يعقل وينكسر قلبه بترك األضحية:األول
 الصدقة تحل ال ألنه ليتيمل ويوفرها  أضحيته من ءبشي يتصدق لم اليتيم عن ضحى منأن  :الثاني
  ).١(تطوع اليتيم مال من ءبشي

 إلى عـدم جـواز    ومحمد من الحنفية  ورواية عن اإلمام أحمد    ذهب الشافعية -:المذهب الثاني 
  ) .٢(ية من مال اليتيم وأن الولي يضحي من مال نفسه ال من مال اليتيماألضح

  -:أدلة المذهب األول 
  .عموم النصوص الواردة في قربان مال اليتيم بالتي هي أحسن-١
 يـوم  هـو  الذي اليوم هذا في النفقة في التوسعة وجوب إدخال السرور والبهجة على اليتيم و      -٢
 وجـري  اللحـم  وشراء الحسنة الثياب منزلة فينزل أب له بمن قهوإلحا قلبه جبر وفيه حوفر عيد
  ).٤)(٣)( وشرب أكل أيام نهاإ (r النبي قول بدليل العادة

                                                
  ).٤/٧١(فـصل فيمـا يحـل أكلـه ومـا ال يحـل            /كتاب المـأذون  /الهداية شرح البداية  /ظر؛المرغياني ان - ١

  ).٥/٢٢٧(باب النهـي عـن ذبـح الـضحية قبـل انـصراف اإلمـام              /كتاب الضحايا /االستذكار/ابن عبد البر  
ب وما يجـوز    ما يستح /كتاب الجزية /المغني/،ابن قدامة   )٧/١٧١(باب في الحكام    /كتاب الوصايا /الذخيرة/القرافي

  ).١١/٩٥،١٠٩(في األضحية
كتـاب  /الشرح الكبيـر  /،ابن قدامة )٨/٤٢٥(باب األضحية /كتاب الحج /المجموع شرح المهذب  / النووي انظر،- ٢

  ).٤/٥٢٤(باب الحجر/البيع 
  ).٢٧٣٣(باب  تحريم أيام التشريق/كتاب الصيام/أخرجه مسلم في صحيحه- ٣
). ٤/٧١(فـصل فيمـا يحـل أكلـه ومـا ال يحـل            /كتاب المـأذون  /الهداية شرح البداية  / انظر؛المرغياني - ٤

ما يستحب  /كتاب الجزية /المغني/ابن قدامة   ). ٨/٤٢٥(باب األضحية /كتاب الحج /المجموع شرح المهذب  /النووي
  ).٤/٥٢٤(باب الحجر/كتاب البيع /الشرح الكبير/ابن قدامة).١١/٩٥،١٠٩(وما يجوز في األضحية

 الوالية المالية على اليتيم   األول الفصل



 
٣٨

  :اعترض عليه
 اليتـيم  مال من Y اهللا فرضها التي الزكاة إخراج يمنع فقال حنيفة أبي على المنذر ابن أنكر   

  )١.(بفرض ليست التي األضحية بإخراج ويأمر
  -: المذهب الثانيأدلة
 .الولي مأمور باالحتياط لمال اليتيم واألضحية من باب التبرع وهو عن التبرع ممنوع- .١
 .)٢(كالهدية يجز فلم عوض بغير ماله من يءش إخراج األضحية من باب .٢

  :اعترض عليه
ر أن هناك فرقاً بين الهدية التي ال مصلحة لليتيم فيها مطلقاً،وبين األضحية التي تدخل السرو              

 حـالين  علـى  الـروايتين  فـي  أحمد كالم يحمل أن ويحتمل"قال ابن قدامة   ؛على قلب اليتيم  
 يكـسر  وال بها يفرح وال التضحية يعقل ال طفال اليتيم كان إذا التضحية منع الذي فالموضع

  ،فيـه  فائـدة  ال مـال  تـضييع  ثمنهـا  إخـراج  فيحـصل  فيهـا  الفائـدة  لعدم بتركها قلبه
 الفائدة لحصول بتركها وينكسر بها قلبه وينجبر يعقلها اليتيم كان إذا أجازها الذي والموضع 

 ).٣"(بتفويتها والضرر منها

  :موقف قانون األحوال الشخصية
لألضحية من مال اليتيم،وكان األصل تحديد هـذه المـسألة          األحوال الشخصية  لم يتعرض قانون  

ويمكـن إضـافة هـذه       .أموال األيتام حتى ال يتالعب األولياء واألوصياء وأن يتقيدوا في إنفاق          
يجوز للوصي أن يضحي من مال اليتيم لليتيم إذا كان يعقـل وينكـسر قلبـه بتـرك                  (...)مادةال

  .األضحية شرط أال يستهلك ذلك إال جزءاً يسيراً من ماله
ال يجوز للوصي أن يقوم بالتصدق من لحم أضحية اليتيم بل يحتفظ له بهـا حيـث أن                  (...)مادة

  .وع من التبرعالوصي ممن

  )الحنابلـة فـي روايـتهم     والحنفيـة والمالكيـة     (ما ذهـب إليـه       والمرتضى عند الباحث  
جواز األضحية من مال اليتيم لليتيم بالشروط والقيود التي فرضـوها لمـا فيهـا تمـام الحـظ                   
والمصلحة لليتيم والمحافظة على ماله،ولما في ذلك من إدخال السرور والبهجة والفرحـة علـى        

  .م في يوم العيداليتي

                                                
  ). ٨/٤٢٥(باب األضحية/كتاب الحج/المجموع شرح المهذب/النووي- ١
  ).٤/٥٢٤(باب الحجر/كتاب البيع /الشرح الكبير/ ابن قدامة- ٢
  ).١١/١٠٩,٩٥(ما يستحب وما يجوز في األضحية/كتاب الجزية/المغني/ ابن قدامة - ٣

 الوالية المالية على اليتيم   األول الفصل



 
٣٩

   من مال اليتيمعقيقةال
  -:اختلف العلماء في جواز العقيقة من مال اليتيم  على مذهبين 

  .)١(إلى جواز العقيقة من مال اليتيم: المالكية والحنابلةذهب -:المذهب األول
تيم إلى عدم جواز العقيقة من مال اليتيم وأن الولي يعق عن الي           : ذهب الشافعية -:المذهب الثاني 

   .)٢(من مال نفسه ال من مال اليتيم
  -:أدلة المذهب األول 

 يـوم  عنـه  تـذبح  بعقيقته رهينة غالم كل ( قال r اهللا رسول أن tحديث سمرة بن جندب  -١
  .)٣)( ويسمى ويحلق سابعه

 أي  يعق عن اليتـيم    "قال البهوتي  أن العقيقة تنفع اليتيم أكثر من األضحية ألنه مرتهن بها                -٢ 
   ).٤"(له كاألضحية وأولى  ألنه مرتهن بها بخالف األضحيةمن ما

  -:أدلة المذهب الثاني
 . من باب التبرع وهو عن التبرع ممنوعالعقيقةالولي مأمور باالحتياط لمال اليتيم و .١
 .كالهدية يجز فلم عوض بغير ماله من يءش إخراج العقيقة من باب .٢

  :موقف قانون األحوال الشخصية
للعقيقة من مال اليتيم،ألن العقيقة عند السادة األحنـاف          ألحوال الشخصية  ا لم يتعرض قانون  
يجوز للوصي بل يستحب له أن يعـق عـن   (...)مادةالويمكن إضافة هذه    )٥(من باب اإلباحة  

 ..اليتيم من مال اليتيم لما يعود ذلك بالخير على اليتيم نفسه

 من جواز العقيقة من مال اليتيم لليتيم )الحنابلةوالمالكية (ما ذهب إليه  والمرتضى عند الباحث
  .لقوة دليلهم وألن كل مولود مرتهن بها 

                                                
ــدري- ١ ــل / انظر؛العب ــاج واإلكلي ــج /الت ــاب الح ــة   /كت ــضحية والعقيق ــي ال ــاب ف   ،)٣/٢٥٥(ب

  ).٣/٢٥(باب الهدي واألضاحي والعقيقة/كتاب الحج/عكشاف القنا/البهوتي
  ).٨/٤٤٨(باب العقيقة/كتاب الحج/المجموع / انظر؛النووي- ٢
 فـي   ،و قال الشيخ األلباني حديث صـحيح      )٢٨٤٠(باب في العقيقة  /كتاب الضحايا /أخرجه أبو داود في سننه    - ٣

  .سنن أبي داود
  ).٣/٢٥(ضاحي والعقيقةباب الهدي واأل/كتاب الحج/كشاف القناع/البهوتي -٤
  ).٥/١٢٧(كتاب االستحسان/بدائع الصنائع/ انظر؛الكاساني- ٥

 الوالية المالية على اليتيم   األول الفصل



 
٤٠

   اليتيمرهـــن مال
  وفيه مسألتان 

  الرهن لمصلحته: المسألة األولى 
     ال يتوفر دائما لدى اإلنسان المال الكافي لسد جميع احتياجاته ومصالحه ،فقـد تمـر عليـه                 

  المالية ما يسد به احتياجاته،فكيف إذا كان هـذا اإلنـسان يتيمـاً،         أوقات ال يجد لديه من السيولة       
وربما كان لديه أموال مودعة في صندوق األيتام أو في البنك وتحتاج إلى بعض الوقت حتى يتم                 
  صرفها ،واليتيم بحاجة ماسة  إلى النفقة ، أو الكسوة، أو للوفاء بدين  التزم به و قـد اسـتحق،                    

ضه لهدم أو قصف أو نحو ذلك  أو كان له مصلحة ظاهرة  كأن تتوفر                أو إلصالح بيته بعد تعر    
ولكن أصحاب المال يحتـاجون إلـى مـا    )١(بين يديه صفقة  تجارية فيها تمام الحظ والمصلحة     

  .يرهنونه لديهم من مال اليتيم
  -: إلى مذهبينرهن مال اليتيم ألمر يتعلق بحاجتهوقد اختلف العلماء في جواز 

إلى جـواز    والحنابلة   ،الشافعيةوالحنفية ، والمالكية ،     ذهب جمهور العلماء من      :المذهب األول -أ
   .)٢(رهن مال اليتيم ألمر يتعلق بحاجته

ـ  أنه  : للشافعية   )٣ (وفي وجه  :المذهب الثاني  -ب أي حـال مـن    ال يجوز رهن مال اليتـيم ب
  .)٤(األحوال

  :سبب الخالف
فمن رأى أنه مهلكة لم يجز الرهن، ومن رأى غيـر           هل الرهن مضيعة ومهلكة لما اليتيم أم ال،         

  .ذلك أجاز

                                                
 لم إن ألنه فيجوز ماله من مائة يساوي ما به ويرهنأن يشتري ما يساوي مائتين بمائة نسيئة ، / المصلحة– ١
 يساوي مائة من يرهن به ما ويجبره ما المشترى في كان المرهون تلف وإن، ظاهرة غبطة ففيه تلفلل عرضتي

 .)٤/٦٢(كتاب الرهن/روضة الطالبين/النووي. ماله

التاج واإلكليل شرح مختصر /،العبدري)٢١/١٨٩(باب الوصي والولد/كتاب الرهن/المبسوط/السرخسي ؛انظر- ٢
الباب األول في /كتاب الرهون/الذخيرة /،القرافي)٥/٣(باب في حقيقة وأحكام الرهن/كتاب البيوع/خليل
مسألة وال يرهن مال /كتاب الرهن/المغني/،ابن قدامة)٤/٦٢(كتاب الرهن/روضة الطالبين/،النووي)٨/٧٨(أركانه

  ). ١/٣٥٣(مدخل/باب الرهن/منار السبيل في شرح الدليل/ابن ضويان)٤/٤٣٠(من أوصى إليه بحفظه
  ).٤/٦٢(كتاب الرهن/روضة الطالبين/النووي ؛انظر .حكم عليه النووي بالشذوذ- ٣
  ).٤/٦٢(كتاب الرهن/روضة الطالبين/لنووي ا؛انظر - ٤
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٤١

  -:أدلة المذهب األول  
  . )١( ما تقدم من األدلة على عدم قربان مال اليتيم إال بالتي هي أحسن– ١
 أن الرهن من توابع التجارة ، ألن التاجر يحتاج إليه ، والوصي يملك االتجار بماله، فملـك              – ٢

  . )٢(توابعها

  .االحتياط لمال اليتيم وعدم تعريضه للهالك :مذهب الثانيأدلة ال

  :موقف قانون األحوال الشخصية
وافق قانون األحوال الشخصية ما ذهب إليه أصحاب المذهب األول من جواز رهـن مـال                لقد  

ولـه  .... "الفلسطيني من قانون األحوال الشخصي      ٤٦٠:نصت المادة   اليتيم لمصلحة اليتيم فقد     
  )٣...."(ي بدين على اليتيمرهنه من أجنب

  والـشافعية والحنابلـة   الحنفيـة والمالكيـة     إليـه   مـا ذهـب      والمرتضى عنـد الباحـث    
 وذلك لقوة دليلهم،ولما فيه من السعة وعدم التضييق على اليتيم طالما أن الحظ والمصلحة لجهة               

  .اليتيم، وال يسلم ألصحاب المذهب الثاني بما ذهبوا إليه

                                                
 .انظر مبحث بيع وشراء مال اليتيم- ١

  ). ٥/١٥٤( كتاب البيوع/بدائع الصنائع/ الكاساني-٢
  ). ١٠/٧٥( األحوال الشخصية/ القوانين الفلسطينيةمجموعة/سيسالم وآخرون - ٣

 الوالية المالية على اليتيم   األول الفصل



 
٤٢

  أن يرهنه في غير مصلحة اليتيم:المسألة الثانية 
  : على مذهبين رهن مال اليتيم في غير مصلحتهلعلماء في اختلف ا

 إلى عدم جواز الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلةالعلماء من  جمهور ذهب :المذهب األول  
  ). ١ (رهن مال اليتيم ألمر ال يتعلق به

رتهن مال اليتيم بـدين لنفـسه جـاز         الولي إذا    أن ا   الحنفية في قول لهم    ذهب:المذهب الثاني 
  .)٢(. استحساناً

ما تقدم من الدليل على عدم جواز قربان مال اليتيم إال بالتي هي أحـسن ،        :أدلة المذهب األول  
 قربان لـه ال بالتي هي أحسن؛ لما يترتب على ذلـك            -ألمر ال يتعلق به   -وفي رهن مال اليتيم     

  .إليهمن حبس ماله بغير مصلحة تعود 

  . )٣(قياس رهن مال اليتيم على إيداعه :أدلة المذهب الثاني
  :  من وجهين اعترض عليه
ـ          : الوجه األول     مـن ضـياع أو   هأن إيداع مال اليتيم إنما هو لمصلحته وحظه كخوٍف على مال

  . سرقة ونحو ذلك ، بخالف رهنه ألمر ال يتعلق باليتيم، فلمصلحة غيره
قاً بين الوديعة والرهن ، فالوديعة عقد جائز يمكن فسخه في أي وقت             أن هناك فر  : الوجه الثاني   

  . ، أما الراهن فالزم من قبل المرتهن ال يمكن فسخه إال برضاه

  :موقف قانون األحوال الشخصية
وافق قانون األحوال الشخصية ما ذهب إليه أصحاب لمذهب األول من عدم جواز رهن مال               لقد  

  الفلـسطيني  من قـانون األحـوال الشخـصي         ٤٦٠:نصت المادة   قد  اليتيم ألمر ال يتعلق به ف     
ال يجوز للوصي قضاء دينه من مال اليتيم وال إقراضه وال اقتراضه لنفسه وال رهن ماله عنـد              "

                                                
مواهب /، الطرابلسي)٦/٤٩٥( نهباب ما يجوز ارتها/كتاب إحياء الموات/الدر المختار/انظر؛ الحصكفي-١

فيمن يلي /كتاب الحجر/وروضة الطالبين/ ،النووي)٦/٥٣٨(باب الراهن/كتاب السلم/الجليل شرح مختصر خليل
 ومجنون صغير على الوالية تثبت/باب الرهن/كشاف القناع/،البهوتي)٤/١٨٧( أمر الصبي والمجنون

)٣/٤٥٠ .(  
  . ٦/١٤٩ الهندية  المصادر السابقة للحنفية ، والفتاوى -٢
  . ٤/١٣٩فصل في الرمي /كتاب المأذون/الهداية شرح البداية/ المرغياني انظر؛-٣

 الوالية المالية على اليتيم   األول الفصل



 
٤٣

اليتيم وله رهنه من أجنبي بدين على اليتيم أو على الميت أو على نفسه وأخذ رهن وكفيل بالدين                  
  )١."(المطلوب لليتيم وللميت 

الحنفية والمالكيـة   (جمهور العلماء من     جمهور العلماء إليه  ما ذهب    المرتضى عند الباحث  و
ــة ــشافعية والحنابل ــه  )وال ــق ب ــر ال يتعل ــيم ألم ــال اليت ــن م ــواز ره ــدم ج ــن ع    م

 وذلك لقوة دليلهم،ولما فيه من المحافظة على مال اليتيم وسد األبـواب فـي وجـوه األوليـاء                  
  .ل األيتام على حسب أهوائهم ورغباتهمواألوصياء من التصرف في أموا

                                                
   ).١٠/٧٥(األحوال الشخصية/ مجموعة القوانين الفلسطينية/ سيسالم وآخرون-  ٤

 الوالية المالية على اليتيم   األول الفصل



 
٤٤

 
 

  والية اإلنمــــــاء
 

 الوالية المالية على اليتيم   األول الفصل



 
٤٥

 مالزكاة في مال اليتي
  .اتفق العلماء على وجوب الزكاة على كل مسلم حر بالغ عاقل مالك النصاب ملكاً تامـاً               

  -:في وجوبها على اليتيم على مذهبين واختلفوا
ليتيم ال تجـب    أن ا  إلى ذهب الحنفية والنخعي والحسن وسعيد بن جبير      -:المذهب األول   -١

وفرق الحنفية فيما تخرجه األرض فأوجبوا الزكاة فيها ،وليس عليه زكاة فيما            ،عليه الزكاة أصالً    
  .)١(عدا ذلك

  )٢.(إلى وجوب الزكاة في مال اليتيمذهب المالكية والشافعية والحنابلة - :لثاني المذهب ا.٢
 مذهبـه  يكون لئال السلطان إلى يرفع حتى الوصي يزكي ال متأخري المالكية  من واحد غير قال

  )٣(الصغير عن الزكاة سقوط
  -:)٤(سبب الخالف

يرجع سبب اختالف العلماء في وجوب الزكاة في مال اليتيم أو عدم الوجوب إلى اختالفهم فـي                 
  .هل هي عبادة كالصالة والصيام؟أم هي حق واجب للفقراء على األغنياء.مفهوم الزكاة الشرعية

ة اشترط فيها البلوغ، ولم يوجب الزكاة على اليتيم لعدم بلوغه كما بينـا فـي      فمن قال إنها عباد   -
  .تحديد سن اليتيم

  .ومن قال بأنها حق واجب للفقراء والمساكين في أموال األغنياء لم يفرق بين البلوغ وغيره-
  -:أدلة المذهب األول

تُزكِّيِهم ِبها وصلِّ علَيِهم ِإن صالَتَك سكَن لَّهم        خُذْ ِمن َأمواِلِهم صدقَةً تُطَهرهم و      {قوله تعالى   -١
ِليمع ِميعس اللّه٥(}و(.  

أن يأخذ الزكاة والـصدقات تطهيـراً لنفـوس         r أن اهللا تعالى أمر رسوله       وجه الداللة من اآلية   
َألَم يعلَمواْ َأن اللّه    {المسلمين من الذنوب التي ارتكبوها ويؤكد ذلك قوله تعالى في اآلية التي تليها            

        ِحيمالــر ابالتَّـو ـوه اللّــه َأنقَاِت ودْأخُـذُ الـصيـاِدِه وِعب ــنـةَ عبـُل التَّوقْبي ـو٦(}ه(  

                                                
  ).٢/١٦٢(باب الزكاة/كتاب الزكاة/المبسوط/ انظر؛ السرخسي - ١
  ،)١/٣٠٨(زكـاة مـال الـصبيان والمجـانين       /كتـاب الزكـاة   /المدونـة الكبـرى   / انظر؛ مالك بن أنـس     - ٢

  ،)٢/٣٦(باب الزكاة في أموال اليتـامى     /كتاب الزكاة /األم/،الشافعي)١/٣٧٠(كتاب الزكاة /بداية المجتهد /ابن رشد 
  ).٢/٤٨٨(كتاب الزكاة/المغني/ابن قدامة المقدسي

  )٦/٣٩٩(ن أحكام الوصيةباب في بيا/كتاب الوصية والفرائض/التاج واإلكليل/ انظر؛العبدري- ٣
 ).١/٣٧٠(كتاب الزكاة/بداية المجتهد/انظر؛ ابن رشد- ٤

 .١٠٣اآلية /سورة التوبة- ٥

  .١٠٤اآلية/ سورة التوبة - ٦
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٤٦

فأخذ الزكاة من اليتيم أخذ للمـال       .واليتيم ليس من أصحاب المعاصي حيث لم يجِر عليه القلم بعد          
  .من غير وجه حق

  -:عليه اعترض
  أن الحكمة من الصدقة والزكاة ال تنحصر في التكفير عن الذنب،أو التطهير من الخطيئة فقـط،                

أبي هريرة عن رسول اهللا صـلى اهللا        بل إن الصدقة سبب في تكثير المال وزيادة البركة لحديث           
 هللا إال    ما نقصت صدقة من مال وما زاد اهللا عبدا بعفو إال عزا وما تواضع أحد               :(عليه وسلم قال  

  .)١()رفعه اهللا
 رفع القلم عن ثالث عن النائم حتى يـستيقظ          (قال rعن النبي    رضي اهللا عنها     عائشةحديث  -٢

  .)٢()وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق
  -:وجه الداللة

جراء أن اليتيم لم يصبح بعد من أصحاب التكليف والزكاة من العبادات وفي إيجاب الزكاة عليه إ               
فكيف يكلـف بعبـادة     ) ٣"(وفي إيجاب الزكاة عليه إجراء القلم عليه      : "قال اإلمام السرخسي  . للقلم

كالزكاة بينما يرفع عنه التكليف في باقي العبادات،ورفع القلم فـي الحـديث كنايـة عـن رفـع            
  .التكليف،فَيرفَع إذاً في كل العبادات

  -:عليهاعترض 
 عليهم ال حجة لهم فقد أوجبوا الزكاة على اليتيم فـي ماشـيته              إذا كان ما يقال صحيح فهو حجة      

ولعلها تكون أكثر ماله،فكيف يعقل فرض الزكاة على غير مكلف وهي عندكم عبادة في صـنف                
  .)٤(من أصناف المال وعدم فرضها في صنف آخر

  -:أدلة المذهب الثاني
هم وتُزكِّيِهم ِبها وصلِّ علَيِهم ِإن صـالَتَك سـكَن          خُذْ ِمن َأمواِلِهم صدقَةً تُطَهر     { قوله تعالى    -١

ِليمع ِميعس اللّهو م٥(}لَّه(.  
 البالغ مال في كما اليتيم مال في الزكاة  رحمه اهللا تعالى أن    الشافعي أفاد- :اآليةوجه الداللة من    

  .)١(.مال دون ماالًاهللا تعالى في اآلية  يخص فلم

                                                
 ).٢٥٨٨(باب استحباب العفو والتواضع /كتاب البر والصلة واآلداب/أخرجه مسلم في صحيحه- ١
: ، وصححه الشيخ األلبـاني    )٣٣٧٨(يقع طالقه من األزواج   باب من ال    /كتاب الطالق /أخرجه النسائي في سننه   - ٢

  .٣٤٣٢ح . في سنن النسائي
  )٢/١٦٢(باب الزكاة/كتاب الزكاة/المبسوط/ السرخسي - ٣
  ).٢/٣٦(باب الزكاة في أموال اليتامى/كتاب الزكاة/األم/ انظر؛الشافعي- ٤
 .١٠٣اآلية /سورة التوبة- ٥
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إلى اليمن فقال ادعهـم إلـى        t  بعث معاذاً  (r أن النبي    مان عباس رضي اهللا عنه     اب حديث-٢
فأعلمهم أن اهللا قد افترض علـيهم        ني رسول اهللا فإن هم أطاعوا لذلك      شهادة أن ال إله إال اهللا وأ      

خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن اهللا افترض عليهم صدقة فـي                  
  .)٢()من أغنيائهم وترد على فقرائهمأموالهم تؤخذ 
  - : من الحديثوجه الداللة

 إن كان الغني كبيراً أو صـغيراً، بـل ورد           rفلم يحدد النبي    )أغنيائهم    (rعموم قول النبي    -أ
  .)٣(اللفظ عاماً دون تخصيص فئة معينة من األغنياء

ياء في المال إذا بلـغ      فهي حق واجب للفقراء على األغن     ) صدقة في أموالهم    (rقول النبي    -ب
النصاب بغض النظر عن مالك المال صغيراً أو كبيراً بالغاً أو دون ذلك، وذلك ألن الزكاة عبادة                 
  .ماليـــة ال تحتـــاج إلــــى بلـــوغ بـــل إلــــي اكتمـــال النــــصاب     

  .)٤(}لِّلساِئِل والْمحروِم *والَِّذين ِفي َأمواِلِهم حقٌّ معلُوم {ويؤكد ذلك قوله تعالى
 وكفـر مـن كفـر مـن     tوكان أبو بكر  r لما توفي رسول اهللا :( قالt هريرة عن أبي  -٣

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولـوا   rكيف تقاتل الناس وقد قال رسول اهللا     tالعرب فقال عمر    
  ال إله إال اهللا فمـن قالهـا فقـد عـصم منـي مالـه ونفـسه إال بحقـه وحـسابه علـى اهللا                          

ــاتلن  ــال واهللا ألق ــال    فق ــق الم ــاة ح ــإن الزك ــاة ف ــصالة والزك ــين ال ــرق ب ــن ف   م
   tلقـاتلتهم علـى منعهـا قـال عمـر            rواهللا لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول اهللا          

  )٥()  فعرفت أنه الحقtفواهللا ما هو إال أن قد شرح اهللا صدر أبي بكر
  -:وجه الداللة

زكاة متعلقة بالمـال وحـده،مع غمـض         أن ال  r فهم من حديث النبي      t    أن أبا بكر الصديق   
ــر       ــال لعمـ ــراً فقـ ــان أو كبيـ ــاً كـ ــه يتيمـ ــن يملكـ ــين عمـ     :tالعـ

،وذلك إذا بلغ المال نصاباً ومضى عليه حول فقد وجبت الزكاة في المـال              "فإن الزكاة حق المال   "
  .ألنها حق المال،وليست كالصالة فإنها حق البدن

                                                                                                                                          
 ).٢/٣٧(كاة في أموال اليتامىباب الز/كتاب الزكاة/األم/ الشافعي- ١
 ).١٣٩٥(ح ) ٢/١٠٤(باب وجوب الزكاة/كتاب الزكاة/أخرجه البخاري في صحيحه- ٢
 ).٣/٣٧٥(باب وجوب الزكاة /كتاب الزكاة/فتح الباري شرح صحيح  البخاري / ابن حجر- ٣
 .٢٦-٢٥اآليتين /سورة المعارج - ٤
 ).١٤٠٠(ح ) ٢/١٠٦(ب الزكاةباب وجو/كتاب الزكاة/ أخرجه البخاري في صحيحه- ٥
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  r أن رسـول اهللا  (:ن عمرو بن العـاص   عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد اهللا ب           .٤
 )١() أال من ولي يتيما له مال فليتجر فيه وال يتركه حتى تأكله الصدقة:(قام فخطب الناس فقال 

احفظوا اليتامى في أموالهم    :  r قال رسول اهللا     :(عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال         .٥
 .)٢()ال تأكلها الزكاة

 .)٣()في مال اليتيم زكاة(:r رسول اهللاقال: ه قالعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد .٦

  : قـال    tعن عمرو بن شـعيب عـن سـعيد بـن المـسيب أن عمـر بـن الخطـاب                      .٧
 .)٤()ابتغوا بأموال اليتامى ال تأكلها الصدقة (

 tعمـر  باعها رافع أبو مات فلما،أرضا رافع أبا أقطع كان r النبي أن :(رافع أبي بن عن .٨
 مالهم عدوا رافع أبي ولد قبضها فلما. يزكيها فكانt طالب أبي بن علي إلى فدفعها ألفا بثمانين
 زكاتهـا  فحـسبوا : قـال  ،ال: قـالوا  ،زكاتها أحسبتم :فأخبروهفقال  عليا فأتوا ناقصة فوجدوها
 .)٥()زكاته أؤدي ال مال عندي ترون كنتم  :tعلي فقال ،سواء فوجدوها

  -:وجه الداللة
ــراح  ــسابقة ص ــث ال ــت األحادي ــد دل ــيم، لق ــال اليت ــي م ــاة ف ــوب الزك ــى وج   ة عل

ــي    ــث النب ــا ح ــوالهم      rوإال لم ــاء أم ــامى بإنم ــوال اليت ــى أم ــائمين عل    الق
  .كي ال تذهبها الزكاة إن بقيت على حالها

  :موقف قانون األحوال الشخصية
للزكاة في مال اليتيم،حيث أنه مـأخوذ مـن مـذهب        قانون األحوال الشخصية  لم يتعرض قانون    
ــي حن ــام أب ــيم  اإلم ــال اليت ــي م ــاة ف ــرى الزك ــذي ال ي ــذه .يفة؛ال ــن إضــافة ه   ويمك

يجب على الولي أو الوصي إخراج الزكاة من مال اليتيم القائم على شئونه متى وجب               (...)مادةال
  .فيها الزكاة

  )المالكيـة والـشافعية والحنابلـة     (مـا ذهـب إليـه الجمهـور        :والمرتضى عند الباحـث   
وال بد من أن يـدرج ضـمن        .اب المذهب األول ما ذهبوا إليه     وذلك لقوة دليلهم، وال يسلم ألصح     

 .قانون األحوال الشخصية الزكاة في مال اليتيم وكيفية إخراجها حفاظاً على مال اليتيم

                                                
ضـعفه الـشيخ   ،٦٤١ ح )٢/٢٥(باب ما جاء في زكاة مـال اليتـيم        /كتاب الزكاة /أخرجه الترمذي في سننه   - ١

 .األلباني في سنن الترمذي
  .١٧٢٩ح ) ٣/٥(باب وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم /كتاب الزكاة/ أخرجه الدارقطني في سننه- ٢
  .١٧٣٠ ح )٣/٦  (المصدر السابق - ٣
 .١٧٣١  ح المصدر السابق - ٤
  .١٧٣٢  ح المصدر السابق - ٥
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  به مشروعية التجارة بمال اليتيم والمضاربة
  مـشتقة مـن الـضرب فـي األرض وهـو الـسفر فيهـا للتجـارة                :)( في اللغـة   المضاربة

  .)(} ِه اللَّوآخَرون يضِربون ِفي الَْأرِض يبتَغُون ِمن فَضِل{تعالىمن باب قوله 
للعلماء تعريفات متقاربة في المعنى االصطالحي أكتفي بواحد منهـا          : المضاربة في االصطالح    

 أن يدفع ماله إلى إنسان ليتجر فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليـه           /البن ضويان وهو  
  .)(ربحمن ال

  :حكم المضاربة في مال اليتيم  
  -:اختلف العلماء في حكم المضاربة في مال اليتيم على مذهبين

أن الولي يجوز  ورواية عن اإلمام أحمدوالشافعية ذهب الحنفية والمالكية -:المذهب األول -أ
  -:)٤(له أن يدفع مال اليتيم ليضارب به بشروط

 .أال يتجر به إال في المواضع اآلمنة .١

 .وأال يدفعه إال إلى األمناء .٢

 .أال يغرر به .٣

أنه ال يجوز المضاربة بمال اليتيم   في رواية أخرى إلىاإلمام أحمدذهب -:المذهب الثاني-ب
  .)٥(بأي حال من األحوال

  :سبب الخالف
هل المضاربة من مصلحة اليتيم أم ال ،فمن رأى أنها تنمية لماله أجاز المضاربة بمال اليتيم،ومن                

.أن فيها خطورة على ماله وأنها ربما تهلكـه لـم يجـز المـضاربة فـي مـال اليتـيم                    رأى  
                                                

أنـيس  /،القونـوي )٧/١٢٧(كتاب القـراض  /المبسوط/انظر؛السرخسي. وتعرف بالمقارضة بلغة أهل المدينة    - ١
  ).١/٢٤٧(كتاب المضاربة/الفقهاء

   .٢٠اآلية /سورة المزمل- ٢
  ).١/٣٨٣(ضاربةفصل في الم/كتاب الشركة/منار السبيل/ابن ضويان- ٣
، )٢/١٣(التصرف في مال اليتيم   /أحكام القرآن /،الجصاص)٧/١٢٧(كتاب القراض /المبسوط/ انظر؛السرخسي - ٤

  ،)٤/١٤٧(الوصي هل يجوز له أن يعمـل بمـال يتيمـه مـضاربة            /كتاب الرهن /المدونة الكبرى /مالك بن أنس  
بـاب فـي    /كتاب الوصايا /روضة الطالبين /،النووي)٢/١٠٣٣(باب األوصياء /كتاب الوصايا /الكافي/ابن عبد البر  
  ،)٤/٣١٧(اتجـاه الوصـي بمـال اليتـيم والمـضاربة بـه           /كتاب البيوع /المغني/،ابن قدامة )٥/٢٨٣(األوصياء
 )٤/٥٦٤(باب الحجر/كتاب البيوع/الشرح الكبير/ابن قدامة

 ).٤/٣١٧(اتجاه الوصي بمال اليتيم والمضاربة به/كتاب البيوع/المغني/ انظر؛ابن قدامة- ٥
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  -:أدلة المذهب األول
  :خطــب النــاس فقــال r عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده أن النبــي عــن-ا
  .)١( ) أال من ولي يتيما له مال فليتجر فيه وال يتركه حتى تأكله الصدقة(

  -:وجه الداللة
ــي ــي ال rأن النب ــر ول ــاء،     أم ــه دون إنم ــه وال يترك ــه بمال ــر ل ــيم أن يتج   يت

  .فدل ذلك على مشروعية المضاربة في أموالهم
  :قـال  العـاص  أبـي  بـن  لعثمـان  خادمـاً  وكـان  محجـن  بـن  أو محجـن  وعن أبـي  -٢
 فإن أرضك متجر كيف (:t عمر له فقال t الخطاب بن عمر على العاص أبي بن عثمان قدم 

  .)٢()إليه فدفعه قال تفنيه أن الزكاة كادت قد يتيم مال عندي
  .)٣() اتجروا في أموال اليتامى ال تأكلها الزكاة:( قالtأن عمر بن الخطابما روي -٣
 فـي  الـذين  اليتـامى  أموال تعطي كانت(:r النبي زوجرضي اهللا عنها     عائشة أنما روي    -٤

  .)٤()افيه لهم يتجر من حجرها
 دفعتـه  ثـم  أموالنـا  تزكـي  فكانت عائشة رحج في يتامى كنا:( قال محمد بن القاسم عنو -٥

  .)٥()فيه لنا فبورك مقارضة
  -:وجه الداللة

 جميعاً تدل على مشروعية التجارة في أموال اليتـامى  y اآلثار السابقة من فعل الصحابة الكرام 
ــاة     ــا الزك ــى ال تأكله ــاء حت ــر إنم ــن غي ــا م ــضاربة،وعدم تركه ــا الم ــا فيه   .بم

 في البالغون يفعله كما وربحه فاضله من نفقته لتكون  عليه للمولى أحظ ذلك  وألن "قال ابن قدامة  
  )٦("أوالدهم من عليهم يعز من وأموال أموالهم

                                                
ضـعفه الـشيخ   ،٦٤١ ح )٢/٢٥(باب ما جاء في زكاة مـال اليتـيم        /كتاب الزكاة /أخرجه الترمذي في سننه   - ١

 .األلباني في سنن الترمذي

  .٧٥٩١ ح )٤/١٠٧(باب من تجب عليه الصدقة/كتاب الزكاة/أخرجه البيهقي في سننه الكبرى- ٢
  .٥٨٨ ح )١/٢٥١( فيها لهم والتجارة تامىالي أموال زكاة باب/ الزكاة كتاب / أخرجه مالك في موطئه- ٣

  .٥٩٠ ح المصدر السابق - ٤

  ).٦٩٨٤( ح )٤/٦٧(باب صدقة مال اليتيم/كتاب الزكاة/أخرجه عبد الرزاق في مصنفه- ٥

).٤/٣١٧(اتجاه الوصي بمال اليتيم والمضاربة به/كتاب البيوع/المغني/ ابن قدامة- ٦ 
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  -:أدلة المذهب الثاني
 مـن أن  بـالمعقول احتج من ذهب إلى عدم جواز المضاربة بمال اليتيم بأي حال من األحـوال            

ظة عليها ال المخاطرة فيها،وأن خزنهـا       المضاربة فيه خطورة على مال اليتيم التي يجب المحاف        
  .)١(هو أحفظ لليتيم وآمن للمال من الضياع 

  -:اعترض عليه من وجهين
لقد قيد العلماء جواز المضاربة بشروط كان أهمها األمان من الضياع سواء مـن جهـة                -:األول

  .المكان الذي يتجر فيه أو من سيتجر لليتيم في ماله
 خزن مال اليتيم أحفظ له بل المضاربة والتجارة له فيه أحفظ له، لينفـق               أنه ال يسلَّم أن   -:الثاني

على نفسه من ربح المال وكذلك ليخرج زكاة ماله من الربح أيـضاً حيـث أن الزكـاة سـبب                     
  .يقم الولي بتنميته والمضاربة له بهالستهالك مال اليتيم إذا لم 

  :موقف قانون األحوال الشخصية
 ٤٥٦:نصت المـادة   الشخصية ما ذهب إليه أصحاب المذهب األول فقد وافق قانون األحوال  لقد  

يجوز للوصي أن يتجر بمال اليتيم لليتـيم تنميـة لـه     "الفلسطينيمن قانون األحوال الشخصي 
  )٢("...وتكثيراً وأن يعمل كل ما فيه خيراً له

  ن اإلمام أحمـد    والرواية ع   والشافعية الحنفية والمالكية إليه  ما ذهب    والمرتضى عند الباحث  
 وذلك لقوة دليلهم،ولما فيه من السعة والحفاظ على مال اليتيم لما فيه الحظ والمـصلحة لجهـة                 
اليتيم من تنمية ماله وعدم إنفاقه على متطلبات الحياة التي أصبح توفيرهـا ال يكـون إال بـشق                

بوا إليـه لـضعف     األنفس للبالغين فضالً عن اليتامى، وال يسلم ألصحاب المذهب الثاني بما ذه           
  .حجتهم

                                                
الـشرح  /، ابـن قدامـة  )٤/٣١٧( الوصي بمال اليتيم والمـضاربة بـه     اتجاه/كتاب البيوع /المغني/ ابن قدامة  - ١

  )٤/٥٦٤(باب الحجر/كتاب البيوع/الكبير
   ).١٠/٦(األحوال الشخصية/ مجموعة القوانين الفلسطينية/ سيسالم وآخرون-٢
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 بيع وشراء مال اليتيم

 لجهة تيم ألجنبي بما فيه الحظ اتفق العلماء على جواز بيع وشراء الولي من مال الي
  -:مذهبينواختلفوا في بيع وشراء الولي من مال اليتيم لنفسه على .)١(اليتيم

 أنه يجوز للولي أن يبيع إلى ذهب الحنفية والمالكية ورواية عن اإلمام أحمد- :المذهب األول-أ
 أي أن يبيع ما يساوي خمسة عشر -وأن يشتري من مال اليتيم لنفسه وذلك بشرط زوال التهمة

وزاد اإلمام  -بعشرة من الصغير أو يشتري ما يساوي خمسة عشر بعشرة للصغير من نفسه
  -:أحمد في الرواية عنه شرطين آخرين ليجوز ذلك وهما

  . النداءأن يزيد على مبلغ ثمنه في .١
 .)٢(أن يتولى النداء غيره .٢

  إلى أنه ال يجوز للولي  ذهب الشافعية والحنابلة ومحمد من الحنفية-:المذهب الثاني  - ت
 يتهم ال ألنهله عندهم  ذلك جازواستثنى الشافعية الجد ف.يبيع وأن يشتري من مال اليتيم لنفسهأن 
  .)٣(شفقته لكمال ذلك في

  :سبب الخالف
 أم أنه يمكن االحتراز من ذلك،فمن رأى نفسه من ماله بيع في له الحظ لبط في متهمهل الولي 

أنه يمكن زوال التهمة قيدوا الجواز بشروط ،ومن رأى أنه ال يمكن زوال التهمة منعوها مطلقاً 
 .ولم يجيزوا شراء الولي أو الوصي لنفسه من مال اليتيم

                                                
بـدائع  /،الكاسـاني   )٦/٢٤١(بـاب القـرض والـصرف فيـه       /كتاب الـصرف  /المبسوط/السرخسي؛ انظر - ١

،  )٢/١٣(التصرف في مـال اليتـيم     /أحكام القرآن /، الجصاص )٤/٣٢٠(شروط انعقاد البيع  /بيوعكتاب ال /الصنائع
كتـاب  /المهـذب /الشيرازي)٥/٢٣٧(،  )٣/٤٤٠(باب إجارة الوصي  /كتاب الجعل واإلجارة  /المدونة الكبرى /مالك
بـدائع  /اسـاني  ،الك)٥/٢٣٧(شراء الوكيل من نفسه /كتاب الوكالة /المغني/ابن قدامة ). ٢/١٢٦(باب الحجر /الرهن
 ).٤/٣٢٠(شروط انعقاد البيع/كتاب البيوع/الصنائع

بـدائع  /،الكاسـاني   )٦/٢٤١(بـاب القـرض والـصرف فيـه       /كتاب الـصرف  /المبسوط/ انظر السرخسي  - ٢
،  )٦/٢١١(باب الوصي /كتاب الوصايا /تبيين الحقائق /،الزيلعي)٤/٣٢٠(شروط انعقاد البيع  /كتاب البيوع /الصنائع
شـراء  /كتاب الوكالة /المغني/،ابن قدامة )٣/٤٤٠(باب إجارة الوصي  /كتاب الجعل واإلجارة  /ىالمدونة الكبر /مالك

 )٥/٢٣٧(الوكيل من نفسه
شراء الوكيـل مـن     /كتاب الوكالة /المغني/ابن قدامة ). ٢/١٢٦(باب الحجر /كتاب الرهن /المهذب/ الشيرازي - ٣

 )٤/٣٢٠( البيعشروط انعقاد/كتاب البيوع/بدائع الصنائع/، الكاساني )٥/٢٣٧(نفسه
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٥٣

  -:أدلة المذهب األول
  ).١()ربواْ ماَل الْيِتيِم ِإالَّ ِبالَِّتي ِهي َأحسن والَ تَقْ (:  قوله تعالى – ١

أن اآلية أفادت جواز قربان مال اليتيم بالبيع والشراء إذا كان ذلك بالتي هي  :وجه الداللة 
  )٢(.أحسن ، وهذا عام يشمل الولي وغيره إن كان فيه الحظ والمصلحة لليتيم

  -:اعترض عليه
 في لليتيم حظ ال ما اليتيم مال من يشتري أنه وفي الثمن في صاءاالستق تركفي  يتهم الوصي
  )٣(. أحسن هي بالتي له قرباً لماله أخذه يكون ال ذلك وعند  من الوكيلبالمنع أولى فكان بيعه

  -:نوقش االعتراض
 .مقترن بعدم التهمة، وبما فيه الحظ والمصلحة لليتيم أن جواز بيع و شراء الولي

الشراء من أجنبي بثمن المثل،جاز من باب أولى بيع وشراء الولي لنفسه من إذا جاز البيع و-٢
أنه يجوز لـه بيعه من األجنبي  مال اليتيم بأكثر من ثمن المثل لما فيه الحظ والمنفعة لليتيم،فبما

  . بالزيادة المتيقنة أولى- أي الولي –بما ال زيادة فيه متيقنة ، فبيعه من نفسه 
حصول الثمن ال أعيان المشترين بدليل أن الوكيل إذا ابتاع لموكله ولم  الغرض من البيع -٣

يسمه جاز ، فإذا ثبت ذلك فمتى حصل الثمن مستوفى فيجب أن يصح الشراء ، كما لو حصل 
  .من أجنبي

  -:أدلة المذهب الثاني
  .)٤() اليتيم مال من الوصي يشتر ال (لقا r  النبي أن-١

  -:وجه الداللة
  .إليه ذلك يجعل فلم نفسه من ماله بيع في له الحظ طلب في متهم أن الوصي

  -: من وجهين اعترض عليه
  .)٥(حيث قال ابن حجر في التلخيص لم أجده rالنبي أن الحديث لم يصح عن -األول

                                                
    .٣٤اآلية / ، سورة اإلسراء ١٥٢اآلية / سورة األنعام- ١
  ).٢/٣٣٨ (استهالكها من الوصي ومنعه بأعيانها إليهم األيتام أموال دفع باب/أحكام القرآن/ انظر؛الجصاص- ٢
 .)٥/٢٣٧(شراء الوكيل من نفسه/كتاب الوكالة/المغني/انظر؛ ابن قدامة- ٣
  .١٢٤٥ح )٣/١٠٨(كتاب الحجر /تلخيص الحبير/ابن حجر العسقالني- ٤
  .المرجع السابق- ٥
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٥٤

   مقترن بعدم التهمة، من مال اليتيم لنفسه إن صح الحديث فإن جواز بيع و شراء الولي-الثاني
  .مصلحة لليتيموبما فيه الحظ وال

 إن : من همدان على فرس أبلق فقال اهللا بن مسعود رجٌلجاء عبد:( صلة بن زفر قال حديث-٢
  .)١() ال وال تشتر من ماله شيئا:ي تركة له وإن هذا من تركته أفأشتريه قالإلرجال أوصى 
  -:وجه الداللة

 في لليتيم حظ ال ما يماليت مال من يشتري أنه وفي الثمن في االستقصاء تركفي  يتهم الوصي
 )٢(. أحسن هي بالتي له قرباً لماله أخذه يكون ال ذلك وعند  من الوكيلبالمنع أولى فكان بيعه

  -:اعترض عليه
  .بأنه محمول على االحتياط لليتيم ،وأن الجواز مشروط بعدم التهمة 

  :موقف قانون األحوال الشخصية
 ٤٥٩:نصت المـادة   أصحاب المذهب األول فقد وافق قانون األحوال الشخصية ما ذهب إليه  لقد  

يجوز لوصي األب أن يبيـع مـال نفـسه لليتـيم وأن      "الفلسطينيمن قانون األحوال الشخصي 
يشتري لنفسه من مال اليتيم إن كان فيه خير والخيرية في العقار وفي الشراء التـضعيف وفـي                 

بعشرة من الصغير ويشتري مـا      البيع التنصيف وفي غير العقار أن يبيع ما يساوي خمسة عشر            
  )٣"(...تساوي عشرة بخمسة عشر لنفسه من مال الصغير 

  الحنفيـة والمالكيـة والروايـة عـن اإلمـام أحمـد      إليـه  ما ذهب   والمرتضى عند الباحث  
 وذلك لقوة دليلهم،ولما فيه من السعة وعدم التضييق في البيع والشراء من مال اليتيم طالمـا أن                 

 اليتيم، وال يسلم ألصحاب المذهب الثاني بما ذهبوا إليه حيـث أن أدلـتهم    الحظ والمصلحة لجهة  
  .وأن من يجيز ذلك قد احتاط لليتيم بشروط وقيود .محمولة على االحتياط لليتيم 

 

                                                
كتـاب  / الكبرى هسنن،أخرجه البيهقي في    ١٦٤٧٩ح  ) ٩/٩٤(كتاب الوصايا   /همصنف أخرجه عبد الرزاق في      - ١

  .١٣٠٥٣ ح )٦/٢٨٥(باب ما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى/الوصايا
 )٥/٢٣٧(شراء الوكيل من نفسه/كتاب الوكالة/المغني/انظر؛ ابن قدامة- ٢
   ).١٠/٧٥(األحوال الشخصية/ مجموعة القوانين الفلسطينية/ سيسالم وآخرون -٣
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٥٥

  )١(تضمين الولي إذا باع أو اشترى بغبن فاحش 
  
   منهـا ،   اشترى بأكثر  قيمته ، أو     بأقل من  باع مال اليتيم      إذا الولي على أن    اتفق العلماء     

  . )٢( وكان ذلك بغبن فاحش يضمن 
وإن اشترى بزيادة ال يتغابن الناس لمثلها كان عليه ضـمان مـا أداه مـن                : "قال شيخ اإلسالم    

  . )٣(" الزيادة الفاحشة 
  . ما تقدم من األدلة على حرمة مال اليتيم، ووجوب النظر باألصلح لماله : موحجته

  . وألن الظاهر أنه مفرط . ن األصلح لـهوالبيع بغبن فاحش ليس م

  -:موقف قانون األحوال الشخصية
 مـن قـانون األحـوال الشخـصي         ٤٥٧:نصت المادة   وافق قانون األحوال الشخصية فقد      لقد  

يصح بيع الوصي مال اليتيم غير العقار ألجنبي منه ومن الميت بمثل القيمة وبيسير  "الفلسطيني
  )٤"(.. مال األجنبي منهما عقارا أو منقوال لليتيم بما ذكر ال بفاحشهالغبن ال بفاحشه وكذا شراؤه 

البد من التدقيق في المسائل التي فيها بيع وشراء ألموال اليتامى خوفاً من األولياء :أقول 
  واألوصياء الذين ال يتقون اهللا في أيتامهم ،وال يكفي أن يضمن الولي أو الوصي المال 

سب،بل ال بد أن ينظر في حقه في الوالية أو الوصاية بعين االعتبار ويدفع الفرق في الثمن فح
  .حيث أن غبنه الفاحش في البيع والشراء يجعله غير أهل ألن ينظر أموال األيتام ويرعاها

                                                
 يدخل تحت تقويم الذي ال: م المقومين، وغير الفاحش يدخل تحت تقويإنه الذي: قيل (: الغبن الفاحش-١

وما ال يتغابن الناس به عرفاً فهو ، فاحشاً إن مرده إلى العرف مما يتغابن الناس به عرفاً فليس: وقيل. المقومين
، )١/٢٠٧(باب الغين/التعريفات/،الجرجاني) ٢/٣٧( كتاب الوكالة/اللباب شرح الكتاب/الغنيمي( انظر؛ .)فاحش

كتاب /المغني/، ابن قدامة)٢/٢٢٣(فصل فيما يجب على الوكيل/كتاب الوكالة/مغني المحتاج/الشربيني
 ).٤/٣٠٤(نالنهي عن تلقي الركبا/البيوع

كتاب /الكافي/، ابن عبد البر ) ٥/١٥٣(فصل في شرائطها /كتاب البيوع/بدائع الصنائع/الكاسانيانظر؛ -٢
،  ) ١٣/٣٤٦( باب الحجر/كتاب البيوع/المجموع شرح المهذب/ ، النووي) ٢/١٠٣٤(باب األوصياء/الوصايا

 . ٤/٥٦٩ومعونة أولي النهى 

 . )٣٠/٤٣(مجموع الفتاوى /ابن تيمية  -٣
   ).١٠/٧٥(األحوال الشخصية/ مجموعة القوانين الفلسطينية/ سيسالم وآخرون-٤
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٥٦

  )١(بيع مال اليتيم نسيئة
  -:اختلف العلماء في  جواز بيع الولي أو الوصي مال اليتيم نسيئة على مذهبين

   إلـى    الحنفيـة والمالكيـة والـشافعية والحنابلـة       ذهب جمهور العلماء مـن      :المذهب األول 
  جواز بيع الولي أو الوصي مال اليتيم نسيئة إذا كان في ذلك تمـام الحـظ والمـصلحة لليتـيم                    

  -: مجملها ما يليلكن بشروط
 .أن يأخذ رهناً بقيمة المال الذي بيع نسيئة .١

 .أن يشهد على البيع وجوباً .٢

 .تري موسراً ثقة يأمن جحوده المالأن يكون المش .٣

 .أال يكون األجل فاحشاً وأن يكون قصيراً عرفاً .٤

  )٢(.أن يكون هناك كفيل ثقة يضمن المشتري .٥

 إلى عدم جواز بيع الولي أو الوصي        رواية عن اإلمام أحمد   و قول للشافعية وهو  :المذهب الثاني 
  .)٣(مال اليتيم نسيئة مطلقاً

  :سبب الخالف

 هو من باب التغرير باليتيم وماله أم ال؟ فمن رأى أنه كذلك منع ،ومن رأى أنـه                  البيع نسيئة هل  
  .بيع مال اليتيم نسيئةليس من باب التغرير باليتيم وال بماله أجاز 

  :أدلة المذهب األول
ــالى  .١ ــه تع ــر      {قول خَي ــم لَّه ــالَح ــْل ِإص ــامى قُ ــِن الْيتَ ع َألُونَكــس ي٤(} و(.  

 -:وجه الداللة 

اهللا أمر بإصالح مال اليتيم؛وإن البيع نسيئة بالشروط والقيود المفروضة هو من باب إصـالح       أن  
 .ماله وحفظه وتنميته

                                                
 .وفي الشرع تأخير الثمن إلى أجل.  التَّأِخير/ في اللغة والنَِّسيئةُ )١٤٥ / ١ (-لسان العرب ابن منظور  - ١
 الخـامس   الباب /ماناتمجمع الض /،البغدادي)٧/٢٤(باب التحكيم /كتاب القضاء /البحر الرائق   /ابن نجيم انظر؛- ٢

ــون ــي والثالث ــولي الوصــي ف ــي)٢/٨٢٨ (والقاضــي وال ــذخيرة/، القراف ــون /ال ــيس ودي ــاب التفل كت
مغنـي  /، الـشربيني  )٣٥١ / ١٣ (بـاب الحجـر   /كتاب البيوع /المجموع شرح المهذب    /،النووي)٨/٢٤٠(الميت
  يرهن من أوصي إليـه بحفظـه     وال/كتاب الرهن /المغني/،ابن قدامة )٢/١٧٥ (باب الحجر /كتاب التفليس /المحتاج

)٤/٤٣٠(.  
كتـاب  /المغنـي /، ابن قدامـة  )٣٥١ / ١٣ (باب الحجر /كتاب البيوع /المجموع شرح المهذب    /النوويانظر؛ - ٣

  )٤٣٠ / ٤ (وال يرهن من أوصي إليه بحفظه/الرهن
 .٢٢٠ اآلية/البقرةسورة - ٤
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٥٧

لقد جاز بيع مال اليتيم نقداً ،وعليه يجوز بيعه نسيئة ؛ألن من عادة التجار أن يبيعـوا نقـداً                    .٢
  .)١ (ونسيئة،فجاز ذلك مادام لمصلحته

  :أدلة المذهب الثاني
ير بماله وبيـع النقـد أحـوط    رتغإن بيع مال اليتيم نسيئة هو من باب ال :"بالمعقول بقولهم استدلوا  

  )٢("له
  : من وجهيناعترض عليه

  . هذا عادة التجار وقد أمرنا بالتجارة وطلب الربح البيع نسيئةأن:األول  
  . وبباقي الشروط والقيود المفروضة سابقاًالتغرير يزول بالرهن:الثاني 

  : األحوال الشخصيةموقف قانون
: وافق قانون األحوال الشخصية ما ذهب إليه أصحاب المذهب األول فقـد نـصت المـادة                 لقد  

يجوز للوصي أن يبيع مال اليتيم مـن أجنبـي        "من قانون األحوال الشخصي الفلسطيني    ) ٤٥٨(
ـ                 ن نسيئة بشرط أال يكون األجل فاحشا وأن يكون المشتري ال يخشى منه الجحود واالمتنـاع ع

  )٣"(الدفع عند حلول األجل

الحنفيـة والمالكيـة والـشافعية      ما ذهب إليه جمهور العلماء مـن        : والمرتضى عند الباحث  
 إلى جواز بيع مال اليتيم نسيئة لما فيه من تمام الحظ لليتيم بالـشروط والقيـود التـي                   والحنابلة

،فلو منعنا التعامل بـالبيع     فرضوها،وحيث أننا نعيش في مجتمع يتعامل الناس كثيرا بتأجيل الثمن         
  .نسيئة في مال اليتيم لكان فيه تضييقاً

                                                
  )٨٨ / ٦ (مضاربةفصل في بيان حكم ال/كتاب المضاربة/بدائع الصنائع / الكاساني- ١
  )٤٣٠ / ٤ (وال يرهن من أوصي إليه بحفظه/كتاب الرهن/المغني/انظر؛ ابن قدامة- ٢
   ).١٠/٧٥(األحوال الشخصية/ مجموعة القوانين الفلسطينية/ سيسالم وآخرون- ٣

 الوالية المالية على اليتيم  ول األ الفصل



 
٥٨

  خلط مـــال اليتيم
  وفيه مسائل

  المسألة األولى
 خلط مـــال اليتيم بمال الوصي

اتفق العلماء على جواز خلط مال اليتيم بمال الولي أو الوصي إذا كان فـي ذلـك تمـام        
تلفوا في  الخلط هل مخصوص بالمأكل والمشرب فقط          لكنهم اخ .  الحظ والمصلحة لليتيم ال للولي    

  -:على مذهبين. أم أنه عام في جميع ماله؟
   أن خلـط المـال      الحنفيـة والمالكيـة والحنابلـة     ذهب جمهور العلماء من     -:المذهب األول   

  ).١(يكون في المأكل والمشرب وكل ما يتعلق بمال اليتيم
  ).٢(لخلط مقصور على المأكل والمشرب إلى أن جواز االشافعيةذهب -:المذهب الثاني
  :سبب الخالف

  ).٣(}وِإن تُخَاِلطُوهم فَِإخْوانُكُم..{اختلفوا في فهم المقصد من خلط مال اليتيم في قوله تعالى 
  -:أدلة المذهب األول 
  ويـــسَألُونَك عـــِن الْيتَـــامى قُـــْل ِإصـــالَح لَّهـــم خَيـــر ....  {قولـــه تعـــالى

اللّهو                     ِكـيمح ِزيـزع اللّـه ِإن نَـتَكُمألع شَـاء اللّـه لَـوِلِح وـصالْم ِمـن فِْسدالْم لَمع٤(} ي.(  
  :وجه الداللة

 خلط مال اليتيم بمال الوصي وأجاز ذلك؛ لما ورد عن ابن عبـاس رضـي اهللا           Y لقد أباح اهللا    
والَ تَقْربواْ ماَل الْيِتيِم ِإالَّ ِبالَِّتي ِهـي         (لما أنزل اهللا عز وجل قوله       :" عنهما في تفسيره لآلية قال    

  نسَأح( وقوله Y )     ًى ظُلْماتَاماَل الْيوَأم ْأكُلُوني الَِّذين اآلية انطلق من كان عنده يتيم فعـزل        )ِإن
طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفضل من طعامه فيحبس له حتـى يأكلـه أو يفـسد     

ويسَألُونَك عِن الْيتَـامى قُـْل     { فأنزل اهللا عز وجل rعليهم فذكروا ذلك لرسول اهللا فاشتد ذلك  
     انُكُمفَِإخْو متُخَاِلطُوه ِإنو رخَي ملَّه الَح١)(٥(فخلطوا طعامهم بطعامه وشـرابهم بـشرابه      } ِإص(،  

                                                
  ،)٨٥٥ / ٢(الباب الخامس والثالثون في الوصـي والـولي والقاضـي           / مجمع الضمانات / انظر؛ البغدادي  - ١
اتجاه الوصـي   / كتاب البيوع /المغني/، ابن قدامة  )٨٣٣ / ٢(باب الحجر /الكافي في فقه أهل المدينة    /ن عبد البر  اب

 ).٣١٧ / ٤(بمال اليتيم والمضاربة به وبيع عقاره 
  )٣٢٢ / ٦(فصل في أحكام الوصايا /كتاب الوصايا/روضة الطالبين/ النووي- ٢
  .٢٢٠اآلية من / سورة البقرة- ٣
  .٢٢٠اآلية /بقرة سورة ال- ٤
وحسنه الشيخ األلبـاني فـي      .٢٨٧٣ ح )٣/٧٣(باب مخالطة اليتيم    /كتاب الوصايا / أخرجه أبو داود في سننه     - ٥

  .سنن أبي داود

 الوالية المالية على اليتيم   األول الفصل
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ق به وألين في الخبز وأمكن في       ومتى كان خلط مال اليتيم أرف     :" يقول ابن قدامة في كتابه المغني     
  ).٢"(حصول األدم فهو أولى وإن كان إفراده أرفق به أفرده

  -:أدلة المذهب الثاني
  ويسَألُونَك عِن الْيتَامى قُْل ِإصالَح لَّهم خَيـر وِإن تُخَـاِلطُوهم فَـِإخْوانُكُم             ....  {قوله تعالى  .١

  ).٣(}ن الْمصِلِح ولَـو شَـاء اللّـه ألعنَـتَكُم ِإن اللّـه عِزيـز حِكـيم              واللّه يعلَم الْمفِْسد مِ   
  :وجه الداللة

 محمول على ما ال     } وِإن تُخَاِلطُوهم فَِإخْوانُكُم    {:قول اهللا تعالى  :" يقول  القفال الشاشي الشافعي      
 ونحوه وليس له خلط حنطته بحنطة       بد منه لإلرفاق وهو خلط الدقيق بالدقيق واللحم باللحم للطبخ         

  ).٤"(الصبي وال دراهمه بدراهمه
  )٥(}وال تَْأكُلُوا َأموالَهم ِإلَى َأمواِلكُم ... {قوله تعالى  .٢

 :وجه الداللة

في اآلية نهى آخر عن االعتداء على أموال اليتامى عن طريق خلط أموال             :"  يقول سيد طنطاوي  
  وال تضموا أيها األوصياء أموال اليتـامى إلـى أمـوالكم           : المعنى  اليتامى بأموال األوصياء ، و    

في اِإلنفاق فتأكلوها مع أموالكم ، وتسووا بينهما في االنتفاع ، ألن أموالكم أحل اهللا لكم أكلهـا ،                   
  .أما أموال اليتامى فقد جرم اهللا عليكم أكلها 

مال الوصي عليه بقـصد أكلـه ،      فاآلية الكريمة صريحة في النهى عن خلط مال اليتيم القاصر ب          
ألن هذا لون من ألوان االستيالء المحرم على أموال اليتامى ، كما أنها تتضمن النهى عن خلـط                  
مال اليتيم بمال الوصي عليه ولو لم يقصد أكله ، ألن هذا الخلط قد يؤدى إلى ضـياعه وعـدم                    

مر إلى أكلـه وإن لـم يكـن        تميزه فقد يموت الوصي فال يعرف مال اليتيم من ماله ، فيؤدى األ            
  ) .٦(إذا مات الوصي على اليتيم مجهالً مال اليتيم اعتبر مستهلكاً له: مقصودا ، ولذا قال الفقهاء 

  :موقف قانون األحوال الشخصية

                                                                                                                                          
  )١٣ / ٢(أحكام القرآن / انظر؛الجصاص- ١
  ).٣١٧ / ٤(اتجاه الوصي بمال اليتيم والمضاربة به وبيع عقاره / كتاب البيوع/المغني/ ابن قدامة- ٢
  .٢٢٠اآلية / سورة البقرة- ٣
  .بتصرف) ٣٢٢ / ٦(فصل في أحكام الوصايا /كتاب الوصايا/روضة الطالبين/ النووي- ٤
  .٢جزء من اآلية / سورة النساء- ٥
  ).٨٤٣ / ١(التفسير الوسيط / سيد طنطاوي- ٦

 الوالية المالية على اليتيم   األول الفصل
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   ويمكـن إضـافة    لمـسألة خلـط المـال      قـانون األحـوال الشخـصية     لم يتعـرض قـانون      
كل ومشرب اليتيم إذا كان في ذلك تمام الحـظ     يجوز للوصي خلط مأكله ومشربه بمأ      "(...)مادةال

   ."والمصلحة لليتيم
  .ال يجوز للوصي خلط ماله بمال اليتيم في غير المأكل والمشرب فقط(...)مادة

 من أن جواز الخلـط مقـصور علـى المأكـل     الشافعيةما ذهب إليه   والمرتضى عند الباحث  
ر ذلك فال بد أن تكون منفصلة يعـرف         والمشرب فقط أما باقي أموال اليتيم من بيع وشراء وغي         

  .عددها ومقدارها فال تضيع هنا أو هناك بموت الوصي فيظن الورثة أنها من مال مورثهم

 الوالية المالية على اليتيم   األول الفصل
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 المسألة الثانية
  خلط مال اليتيم بمال إخوته

  إن كثيراً من األولياء أو األوصياء يكون قد من اهللا عليهم وأكرمهم بـأن جعـل لـديهم                  
أكثر فيخلطون أموال اليتامى بعضها ببعض وذلك جائز في المأكل والمـشرب          في البيت يتيماً أو     

كما تقدم ،لكن ال بد أن يكون معلوماً لديهم أن لكل يتيم حق في استقالليته بماله الذي يعطى لـه                    
ــة      ــة أو الهب ــق الوراث ــن طري ــه ع ــؤول إلي ــي ت ــاألموال الت ــصة دون غيره،ك   خال

  .ر المالأو الوصية أو الصدقات وغيرها من مصاد
فيجعل ذلك الولي أو الوصي مال هذا اليتيم مشاعاً بين إخوته مع أنه ممنوع من ذلك يقول ابـن                   

ليس لوصي األيتام أن يخلط ما ورثـوا مـن مـورث      " غانم البغدادي في كتابه مجمع الضمانات     
  ).١"(واحد

ـ                تم إنفاقـه علـى     كما أن الولي أو الوصي البد أن يساوي بين اليتيم وأخوته في المقدار الذي ي
  الجميع 

أخذت صبية يتيمة احتسبت فيها األجر ، فيدها مـع   : فقالت  "  ولقد أجاب اإلمام مالك امرأة سألته     
يدي ويد بناتي لست أذن عنها بشيء ، فربما سألني عنها السائل فأعطاها الدراهم فاشـترى لهـا         

شتريت لها ، وربمـا أكلـت   بها الشيء ، فربما لم يكن عندي ما أطعم ولدى فأطعمهم من الذي ا           
أنا أخبرك عن ذلك ، إن كـان مـا تنـال منـك      : منه إذا لم يكن بيدي ما أشترى به ، فقال لها            

 ) .٢"(الجارية مثل الذي تصيبين مما أخذت لها أو أكثر فال بأس بذلك

م التي  لذلك ال بد أن يتقي اهللا األولياء واألوصياء فيمن يكونون تحت أيدهم من األيتام وفي أمواله               
  .استرعاهم اهللا عليها

  :موقف قانون األحوال الشخصية
   ويمكن إضافةلمسألة خلط المال قانون األحوال الشخصيةلم يتعرض قانون 

يجب على الوصي عدم خلط أموال اليتيم الواحد بمال غيره من األيتام حتى وإن كان  (...)مادةال
  .أخوته ما عدا المأكل والمشرب

                                                
  ).٢/٨٥٥(الباب الخامس والثالثون في الوصي والولي والقاضي / مجمع الضمانات/ البغدادي- ١
 ).٢٣٨ / ١٨ (-  مخالطة اليتيم في النفقة/كتاب الجامع السابع/البيان والتحصيل/ ابن رشد- ٢

 الوالية المالية على اليتيم   األول الفصل
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  المسألة الثالثة 
  ضياع مال اليتيم عند خلطه
قال أبو يوسف إذا خلط الوصي       ، إذا خلط الوصي مال اليتيم بماله فضاع فالضمان عليه        

ولكن ذلـك ال يعنـي أن يهمـل    ). ١(مال اليتيم بماله فضاع فال ضمان عليه ألن له والية حفظه        
  :قولـه تعـالى    روااألولياء واألوصياء أموال اليتامى وليتقوا اهللا تعالى فـي اليتـامى  وليتـذك             

 }                كَـان ِإنَّـه اِلكُموِإلَى َأم مالَهوال تَْأكُلُوا َأمِب ولُوا الْخَِبيثَ ِبالطَّيدال تَتَبو مالَهوى َأمتَامآتُوا الْيو
ِضعافًا خَـافُواْ علَـيِهم     ولْيخْشَ الَِّذين لَو تَركُواْ ِمن خَلِْفِهم ذُريةً        { وقوله تعالى    )٢(}حوباً كَِبيراً   

ِإن الَِّذين يْأكُلُون َأمواَل الْيتَامى ظُلْماً ِإنَّما يْأكُلُون ِفي بطُوِنِهم          *فَلْيتَّقُوا اللّه ولْيقُولُواْ قَوالً سِديدا      
 )٣(}  نَاراً وسيصلَون سِعيراً

  :موقف قانون األحوال الشخصية
   ويمكـن إضـافة    لمـسألة ضـياع المـال      قـانون األحـوال الشخـصية     ن  لم يتعرض قـانو   

  ."ال يضمن الوصي إذا ضاع مال اليتيم عند خلطه حيث أن له والية حفظه"(...)مادةال

  

                                                
  البـاب /مجمع الـضمانات  /، البغدادي )٥٣٢ / ٨ (باب الوصي /كتاب الوصايا /البحر الرائق / انظر، ابن نجيم   - ١

 .)٨٥٥ / ٢ (والقاضي والولي الوصي في والثالثون الخامس
  .٢آلية ا/  سورة النساء- ٢
  .١٠-٩اآليتين/  سورة النساء- ٣
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 الوصية الواجبة
  -:تعريف الوصية

  ).١(َأوصى الرجَل ووصاه عِهد ِإليه. العهد/لغة
  .)٢(تمليك مضاف إلى ما بعد الموت/ اصطالحاً

 بحكـم القـانون   تمليك مضاف إلى ما بعد المـوت         :وبذلك يمكن تعريف الوصية الواجبة بأنها     
ن لـم  إ نفـذت، و مختـاراً   بها الشخصأوصى إذابحيث .  ، وتستمد قوتها منهألشخاص معينين

  . بها وجبت بحكم القانونيوص

  .الحكم الشرعي للوصية
الشعبي والنخعي  لكية والشافعية والحنابلة و   ذهب جمهور العلماء من الحنفية والما     -:المذهب األول 

  ).٣ (إال على من عليه حقوق بغير بينة، وأمانه بغير إشهاد إلى أن الوصية غير واجبة والثوري
  ) .٤(ذهب الظاهرية إلى أن الوصية واجبة-:المذهب الثاني

  -:أدلة المذهب األول
 الْموتُ ِإن تَرك خَيراً الْوِصيةُ ِللْواِلديِن والَْأقْرِبين        كُِتب علَيكُم ِإذَا حضر َأحدكُم    {: قوله تعالى    .١

تَِّقينلَى الْمقّاً عوِف حرع٥(}ِبالْم(  
  :استدلوا باآلية من وجهين

المعروف التطوع باإلحسان قالوا والواجب يستوي فيه المتقون وغيرهم من أهـل            -:الوجه األول 
واجمع الجمهور على أن الوصية غير واجبة على أحـد إال أن يكـون              " يقول ابن عبد البر   .الدين

  ).٦"(عليه دين أو يكون عنده وديعة أو أمانة فيوصي بذلك
 } ِإن تَرك خَيراً الْوِصـيةُ     {أجمعوا أن الخير في قوله تعالى     "  يقول ابن عبد البر    -:الوجه الثاني 

فَقَاَل ِإنِّي َأحببتُ حب الْخَيِر عن ِذكِْر       {: و قوله ) ٧(}خَيٍرِإنِّي َأراكُم بِ  {هو المال كما في قوله تعالى     

                                                
  .)٣٩٤ / ١٥(لسان العرب /ابن منظور -١
  ).٣٢٦ / ١(التعريفات /الجرجاني- ٢
كتـاب الوصـايا    /اللباب في شرح الكتـاب    /، الغنيمي )٨/٤٦٠(كتاب الوصايا   /البحر الرائق /انظر؛ ابن نجيم  - ٣
المجمـوع شـرح   /، النـووي  )٢٦٠ / ٧( بالوصية باب األمر /كتاب الوصية /االستذكار  /، ابن عبد البر   )١/٤١٤(

  ).٤١٥ / ٦(كتاب الوصايا/الشرح الكبير/ ، ابن قدامة)٤٠١ / ١٥(كتاب الوصايا /المهذب
  .)٣١٤ / ٩(وفرض على كل مسلم أن يوصى لقرابته الذين ال يرثون/ كتاب الوصايا/المحلى/ ابن حزم- ٤
   ١٨٠اآلية/ سورة البقرة- ٥
  .، وانظر؛المصادر السابقة)٢٦٠ / ٧(باب األمر بالوصية/كتاب الوصية/ذكار االست/ ابن عبد البر- ٦
  ٨٤من اآلية:  سورة هود- ٧
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 وقـد جـاء فـي    {).  ٢(}ٌلَشَِديد وِإنَّه ِلحب الْخَيِر{ وكذلك قوله).١(}ربي حتَّى تَوارتْ ِبالِْحجاِب
  ) ٣"(مواضع من القرآن ذكر الخير بمعنى المال والغنى

الوصية غير واجبة؛ ألنها تبرع بمنزلة الهبة،       "يقول صاحب اللباب   "ةقياس الوصية على الهب    .٢
  )٤(والتبرعات ليست واجبة 

  -:أدلة المذهب الثاني
كُِتب علَيكُم ِإذَا حضر َأحدكُم الْموتُ ِإن تَرك خَيراً الْوِصيةُ ِللْواِلديِن والَْأقْرِبين            {: قوله تعالى    .١

فَمن بدلَه بعدما سِمعه فَِإنَّما ِإثْمه علَى الَِّذين يبدلُونَه ِإن اللّـه    *حقّاً علَى الْمتَِّقين  ِبالْمعروِف  
ِليمع ِميع٥(}س(  

  . وكتب فرض ، فـدل علـى وجـوب الوصـية    } كُِتب علَيكُم{ : قول اللّه تعالى :وجه الداللة
هذا فرض كما تسمع، فخرج منه الوالدان، واألقربـون الوارثـون،           ف" يقول ابن حزم في محاله     

وإذ هو حق لهم واجب فقد وجب لهم من مالـه جـزء   . وبقي من ال يرث منهم على هذا الفرض     
مفروض إخراجه لمن وجب له إن ظلم هو، ولم يأمر بإخراجه، وإذا أوصى لمن أمر به فلم ينه،                  

  ).٦"(ه أن يوصي بعد ذلك بما أحبعن الوصية لغيرهم، فقد أدى ما أمر به ول
  :اعترض عليه من وجهين

لِّلرجاِل نَصِيب مما    {أن اآلية منسوخة قال ابن عباس وابن عمر نسخها قول سبحانه          :الوجه األول 
         ِمم ونباَألقْراِن واِلدالْو كا تَرمم اء نَِصيبِللنِّسو ونباَألقْراِن واِلدالْو كا      تَرنَِصيب كَثُر َأو ا قَلَّ ِمنْه

إن :( rوذهب جماعة ممن يرى نسخ القرآن بالسنة إلى أنها نسخت بقـول النبـي     ) ٧(}مفْروضا
  ).٨)(اهللا قد أعطى كل ذي حق حقه أال ال وصية لوارث

 لم يوصوا ولم ينقل لذلك نكير؛ ولو كانت واجبـة           r أن أكثر أصحاب رسول اهللا       :الوجه الثاني 
  )٩(م يخلوا بذلك ولنقل عنهم نقال ظاهراً؛ وألنها عطية ال تجب في الحياة فلم تجب بعد الموت ل

                                                
١ -٣٢اآلية / سورة ص  
  ٨اآلية / سورة العاديات- ٢
الج امع ألحك ام   /بت صرف، القرطب ي  ) ٢٦٠ / ٧(باب األمر بالوصیة/كتاب الوصیة/االستذكار / انظر؛ابن عبد البر   - ٣

  ).٢٦٠ / ٢(القرآن
  )٤١٤ / ١(كتاب الوصايا /اللباب في شرح الكتاب / الغنيمي- ٤
   ١٨١,١٨٠اآليتين / سورة البقرة- ٥
  .)٣١٤ / ٩(وفرض على كل مسلم أن يوصى لقرابته الذين ال يرثون/ كتاب الوصايا/المحلى/ ابن حزم- ٦
  ٧اآلية /سورة النساء- ٧
ح ) ٤/٢٧٨(بـاب ال وصـية لـوارث      /كتاب الوصايا / أخرجه ابن ماجة في سننه من حديث أنس بن مالك            - ٨

  . وصححه الشيخ األلباني في سنن ابن ماجه ٢٧١٤
  ).٤١٥ / ٦(كتاب الوصايا/الشرح الكبير/  ابن قدامة- ٩
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ما حق امـرئ مـسلم لـه    :(  قالrحديث عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا           .٢
وفي رواية لمسلم عن سالم عن أبيـه  ) ١)(شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إال ووصيته مكتوبة عنده       

ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيـت ثـالث ليـال إال    :( قال r  رسول اهللا أنه سمع
 قـال  rقال عبد اهللا بن عمر ما مرت على ليلة منذ سمعت رسول اهللا             ). ووصيته عنده مكتوبة    
  ).٢(ذلك إال وعندي وصيتي

  :اعترض عليه
ى كل حال ، ثـم لـو        لو كانت الوصية واجبة لم تجعل إلى إرادة الموصي، ولكان ذلك الزماً عل            

سلم أن ظاهره الوجوب فهو فيمن كانت عليه حقوق للناس يخاف ضياعها علـيهم ، وكـذلك إن                
  )٣.(كانت له حقوق عند الناس يخاف تلفها على الورثة ، فهذا يجب عليه الوصية وال يختلف فيه

  :موقف قانون األحوال الشخصية من الوصية
: ب إليه أصحاب المذهب األول فلقـد نـصت المـادة            وافق قانون األحوال الشخصية ما ذه     لقد  

الوصية تمليك مضاف لما بعد الموت بطريـق   "من قانون األحوال الشخصية الفلسطيني  ) ٥٣٠(
  )٤"(التبرع

الحنفيـة والمالكيـة والـشافعية      ما ذهب إليه جمهور العلماء مـن        : والمرتضى عند الباحث  
  .لك لقوة دليلهم وغيرهم إلى أن الوصية غير واجبة وذوالحنابلة

  

                                                
  .٢٧٣٨ح ) ٢ / ٤(باب الوصايا /كتاب الوصايا/أخرجه البخاري في صحيحه- ١
  .٤٢٩٤ح ) ٧٠ / ٥(الوصية /  أخرجه مسلم في صحيحه- ٢
  .بتصرف) ٢٦٠ / ٢(الجامع ألحكام القرآن/القرطبي - ٣
   ).١٠/٨٤(األحوال الشخصية/ مجموعة القوانين الفلسطينية/ سيسالم وآخرون- ٤
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  الوصية الواجبة في القانون الفلسطيني
     ١٩٦٢لسنة )١٣(مواد القانون رقم 

 إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه ولو حكمـا بمثـل مـا                     -١مادة
يستحقه هذا الولد ميراثا في تركته لو كان حيا عند موته ،وجبت للفرع في التركة وصـية بقـدر    

ا النصيب في حدود الثلث بشرط أن يكون غير وارث وأال يكون الميت قد أعطاه بغير عوض                 هذ
من طريق تصرف آخر ، قدر ما يجب له وإن كان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصية بقدر مـا                     

  .يكمله 
وتكون هذه الوصية ألهل الطبقة األولى من أوالد البنات وألوالد األبناء من أوالد الظهـور، وأن    

زلوا على أن يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره ، وأن يقسم نصيب كل أصل على فرعـه                   ن
وإن نزل قسمه الميراث، كما لو كان أصله أو أصوله الذين يدلى بهم إلى الميت ماتوا بعده وكان                  

  .موتهم مرتب كترتيب الطبقات 
ادة صـية اختياريـة    إذا أوصى اليتيم لمن وجبت له الوصية بأكثر من نصيبه كانت الزي        -٢مادة

وإن أوصى له بأقل من نصيبه  وجبت له ما يكمله ، وإن أوصى لبعض ما وجبت لهم  الوصـية   
دون البعض اآلخر وجب لمن لم يوصى له قدر نصيبه ويؤخذ نصيب  من لم يوصى له ويـوفى         
نصيب من أوصى له بأقل ما وجب من باقي الثلث ، فإن ضاق عن ذلك فمنه ومما هو مـشغول               

  .صية االختيارية بالو
 الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا، لم يوص الميـت لمـن وجبـت لهـم                 -٣مادة

الوصية وأوصى لغيرهم استحق كل من وجبت له الوصية قدر نصيبه من باقي ثلث التركـة إن                 
  .وفى وإال فمنه ومما أوصى به لغيرهم

تين يقسم ما يبقى من الوصية االختيارية بين         في جميع األحوال المبينة في المادتين السابق       -٤مادة
  .مستحقيها بالمحاصة مع مراعاة أحكام الوصية االختيارية 

  .  يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية-٥مادة
  )١(١٩٦٢-١٢-٢صدر في غزة 

  -:حكمة تشريعها
ة للحياة الكريمة لأليتـام      الحكمة من تشريع الوصية الواجبة في أن المشرع أراد أن يهيئ فرص           

فأعطـاهم نـصيب    ، الذين مات أبوهم في  حال حياة جدهم ؛وذلك بحفظهم من التشرد والضياع            
  .أبيهم أو أمهم من تركة جدهم بشرط أال يزيد ذلك النصيب عن ثلث التركة 

                                                
   ).١٠/١٧٦,١٧٥(األحوال الشخصية/ مجموعة القوانين الفلسطينية/ مازن سيسالم وآخرون- ١
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بنائـه  فكثيراً ما يموت االبن في حياة أبيه ولهذا االبن المتوفى أوالد صغار ثم يموت األب عن أ                
ويترتب على تطبيق أحكام المواريث أن األبناء يحجبـون أوالد          .وأبناء أبنائه الذي توفى من قبل     

وتكون النتيجة النهائية أن هؤالء األيتام يحرمون من الميراث من          ، االبن الذي مات في حياة أبيه     
ب عليه ضـياع  فجاء تشريع قانون الوصية الواجبة عالجاً لهذا الوضع الذي يترت   ). ١(تركة جدهم 

  . هؤالء األطفال أو تشردهم فقرر لهم نصيباً في تركة جدهم في حدود معينة وبشروط محددة 
فيعيش هؤالء األحفاد في فقر مدقع،ويجتمع لهم مع اليتم الحرمـان والفاقـة،بينما بقيـة الورثـة       

  .يتمتعون بالمال الذي ورثوه 
ـ            ى المـال ليعيـنهم علـى متطلبـات         وقد نجد أن بعض األجداد يشعر بمدى حاجة أحفـاده إل

الحياة،فيوصي لهم بالمال في حال حياته خشية أن يحرموا منه بعد مماته،وقد تشغله الـدنيا عـن     
هؤالء األيتام الذين تحت واليته فال يستشعر يتمهم أو يشغله عنهم شاغل فال يوصي لهم بـشيء                 

  .،فيبقى األحفاد تحت رحمة أعمامهم بين العطاء والمنع
له رأت بعض الدول اإلسالمية أن األمر يحتاج إلى حل لهذه المعضلة فوجدت في الوصية              لذلك ك 

وقد طبقت الوصية الواجبة وعمل بها في المحاكم الشرعية         .الواجبة الحل األمثل ،والعالج الشافي    
  ).٢. (في بالدنا فلسطين الحبيبة

  ):٣(االنتقادات الموجهة إلى قانون الوصية الواجبة
  قـة األمـر ميراثـاً وإذا كانـت ميراثـا فهـي باطلـة بطالنـاً قطعيـاً ،            أنها في حقي   .٣

  ألن اهللا تعــالى قــد قــسم المواريــث بنفــسه وبينهــا فــي كتابــه تفــصيالً،        
 يِطع اللَّه ورسولَه يدِخلْه جنَّاٍت تَجِري ِمن تَحِتها الَْأنْهار خَاِلـِدين           ِتلْك حدود اللَِّه ومن    {:ثم قال 

  ِظيمالْع زالْفَو ذَِلكا وِفيه *   لَـهـا وا ِفيها خَاِلدنَار ِخلْهدي هوددح دتَعيو ولَهسرو ِص اللَّهعي نمو
 ِهينم ذَابفهذه الوصية الواجبة ما هي إال استدراك وتعديل على حكـم اهللا تعـالى،وكفى            )٤(} ع

  . بهذا إثماً 

                                                
موت مبكراً وربما يكون قد ساهم أكثـر مـن غيـره    وغالب األحوال أن أبا األيتام لم يترك شيئاً إذا فاجأه  ال - ١

؛ ليوفر سبل العيش الكريم     -والمال مشترك بينهم  -وكان له الدور البارز حيث أمضى زهرة شبابه يعمل مع والده          
  إلخوته وأبنائه في تكوين الثروة التي حرم أطفاله األيتام منها مما زاد ذلك أبناءه ألماً إلى ألمهم

  .وقد خصصت أبحاث للوصية الواجبة لمن أراد أن يستزيد. الواجبة بين الشريعة والقانونالوصية/انظر؛قاسم- ٢
 ٩٠٨١٨ أسوق هذه االنتقادات من موقع اإلسالم سؤال وجواب إشراف الشيخ محمد صالح المنجد فتوى رقم       - ٣

  http://www.islamonline.net.بتصرف
   .١٤-١٣اآليتين/ النساءسورة- ٤
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  : استدلوا بها على مشروعية هذه الوصـية ، قـد خالفوهـا مـن ثالثـة أوجـه           اآلية التي    -٢
فهذا تقييد لألمر بالوصية فال يؤمر بالوصية       ) ١(} ِإن تَرك خَيراً الْوِصيةُ    {:  قوله تعالى    :األول  

شرط للوجوب كما هو ظـاهر  ) إن ترك خيرا (فهذا القيد   . إال من ترك خيراً ، وهو المال الكثير         
  . والقانون أهمل هذا الشرط ، وأعطاهم جزءاً من التركة سواء ترك الميت ماالً كثيراً أم قلـيالً   ،  

عام في جميع األقربين ، فيـشمل األحفـاد واإلخـوة           ) واألقربين: ( قوله تعالى    :الوجه الثاني   
لفـة  وأوالدهم ، واألعمام واألخوال وأوالدهم ، وغيرهم من األقارب ، فتخصيصه باألحفاد مخا            

  . أخرى لآلية 
 اآلية لم تحدد الوصية بقدر معين ، ال نصيب األب وال غيـره ، فـإذا أوصـى                   :الوجه الثالث   

الرجل مثالً لحفيده بالسدس فقد امتثل األمر الوارد في اآلية ، غير أن القانون ال يكتفي بهذا ، بل                   
  .د على الثلث يكمل له نصيب أبيه الذي لو فرض أنه كان حيا ألخذه ، بشرط أال يزي

 سبب تشريع القانون كما في المذكرة التفسيرية تكرر الشكوى عن حالة موت األب في حيـاة   -٣
أبيه ويترك أوالده صغاراً فقراء محتاجين ثم يموت الجد ويأخذ أعمامهم الميراث كلـه ، ويبقـى         

   . هؤالء األحفاد فقراء ، في حين أن أباهم لو كـان حيـاً لكـان لـه نـصيب مـن الميـراث                      
فإن كان هذا هو سبب تشريع القانون ، فلماذا أعطى القانون األحفاد جزءاً من التركة ولم يشترط                 
  . فقرهم ؟ بل أعطاهم ولو كانوا أغنياء ، وكـان الواجـب االقتـصار علـى حالـة الحاجـة                     

  :  هناك حاالت كثيرة إذا تأملها اإلنسان المنصف تبين لـه بطـالن هـذا القـانون ، منهـا               -٤
فقراء ، والقانون في هذه الحالة أيضاً يعطي        ) أوالد الميت (د يكون األحفاد أغنياء وأعمامهم       ق -أ

مع أن أعمامهم أولى بهذا المال منهم ،        " ! الوصية الواجبة "األحفاد جزءاً من التركة تحت مسمى       
  . ألنهم أقرب إلى الميت منهم ، ولحاجتهم إليه 

 يراعي األجداد والجدات غير الوارثين ، مـع أنهـم فـي           لماذا يراعي القانون األحفاد وال     -ب  
  . الغالب أشد حاجة ويكونون مرضى ، وعاجزين عن العمل ، ويحتاجون إلى عـالج ونفقـات                 

  !فلماذا يعطي القانون بنت البنت وال يعطي أم األب مثالً ؟
نـت بنـت    أن بنت البنت قد تأخذ أكثر مما ترثه بنت االبن ، فلو مات شخص عن بنت ، وب            -ج

متوفاة ، وبنت ابن، فإن مقدار الوصية الواجبة لبنت البنت هنا هو ثلث التركة نصيب أمهـا لـو                
 ، فيكون نصيب بنت االبـن       ١:٣وتأخذ البنت وبنت االبن الباقي فرضا وردا بنسبة         . كانت حية   

لـى أن   مع أن بنت االبن أحق منها ، ولذلك انعقد إجماع العلماء ع           !!نصف ما أخذته بنت البنت      
بنت االبن ترث ، وأن بنت البنت ال ترث ، فكيف يعطى غير الوارث أكثر من الـوارث ، مـع                   

  ! أنهما في درجة قرابة واحدة ؟

                                                
   ١٨٠يةاآل/ سورة البقرة- ١
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أن بنت االبن قد تأخذ أكثر من البنت ، وذلك فيما إذا مات شخص عن بنتين ، وبنت ابن -د
أما الباقي فيقسم بين البنتين متوفى،وأخت شقيقة، فإن مقدار الوصية لبنت االبن ثلث التركة،

  ! واألخت الشقيقة،فتأخذ البنتان الثلثين مناصفة، وتأخذ األخت الشقيقة الباقي
َأفَال يتَدبرون الْقُرآن {: وهذا الشذوذ واالختالف دليل على نقص البشر ، وتصديق لقوله تعالى 

  . هـ.ا) ١(} اخِْتالفاً كَِثيراًولَو كَان ِمن ِعنِْد غَيِر اللَِّه لَوجدوا ِفيِه

على الرغم من وجاهة االنتقادات الموجهة لقانون الوصية الواجبة ،إال أن العمل بالوصـية              :أقول
ـ   وطالماالواجبة معمول به في المحاكم الشرعية في قطاع غزة بموجب نص القانون ،              وليألن ل

   . طاعته وجبت به أمر ىومت العامة، المصلحة من يراه لما بالمباح، يأمر أن األمر

                                                
  ٨٢اآلية/سورة النساء- ١
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 رشـــــد اليتيم
  :وفيه مسائل

  المسألة األولى
  متى يدفع إلى اليتيم ماله؟

ــه،      ــه مال ــسلَم إلي ــه ي ــيداً فإن ــغ رش ــيم إذا بل ــى أن اليت ــاء عل ــق العلم   اتف
ــه    ــة مالـ ــى بواليـ ــه أولـ ــه ماله؛ألنـ ــي عليـ ــد أن يلـ ــن ألحـ ــم يكـ   .ولـ

تَّى ِإذَا بلَغُواْ النِّكَاح فَِإن آنَستُم منْهم رشْدا فَادفَعواْ ِإلَيِهم َأموالَهم           وابتَلُواْ الْيتَامى ح  {لقوله تعالى   
والَ تَْأكُلُوها ِإسرافًا وِبدارا َأن يكْبرواْ ومن كَان غَِنيا فَلْيـستَعِففْ ومـن كَـان فَِقيـرا فَلْيْأكُـْل                   

  ).١(} دفَعتُم ِإلَيِهم َأموالَهم فََأشِْهدواْ علَيِهم وكَفَى ِباللِّه حِسيباِبالْمعروِف فَِإذَا

  -:لكنهم اختلفوا في معنى الرشد على مذهبين
  :الحنفية والمالكية والحنابلـة ووجـه للـشافعية         ذهب جمهور العلماء من     -:المذهب األول   

  ).٢(مال فقطإلى أن الرشد المراد به في اآلية هو صالح ال
  ).٣( إلى أن المراد بالرشد هو صالح الدين والمال معاًذهب الشافعية:المذهب الثاني

  -:أدلة المذهب األول 
  ).٤ (} فَِإن آنَستُم منْهم رشْدا {: قول اهللا تعالى  .١

 : وجه الداللة

ــوري   ــسدي والث ــاس وال ــن عب ــال اب ــال : "ق ــظ الم ــل وحف ــي العق ــالحاً ف   ،)٥"(ص
  ). ٦( إثبات في نكرة ومن كان مصِلحاً لماله فقد وجد منه رشدوألن هذا

                                                
 ٦اآلية /سورة النساء- ١
  ،)٢/٢٨٠(كتـاب الحجـر   /بدايـة المجتهـد   /،ابن رشـد  )٥/٢٥١(كتاب الوقف /البحر الرائق /انظر؛ابن نجيم - ٢

  ).٤/٥٦٦(كتاب الحجر/المغني/ابن قدامة 
  )٣٦٨ / ١٣(باب الحجر /كتاب البيوع/المجموع شرح المهذب/انظر؛ النووي- ٣
  ٦اآلية /النساءسورة - ٤
  )٣٧ / ٥(الجامع ألحكام القرآن / القرطبي- ٥
  ).٤/٥٦٦(كتاب الحجر/المغني/ ابن قدامة - ٦
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  -:أدلة المذهب الثاني
  ).١ (} فَِإن آنَستُم منْهم رشْدا {: قول اهللا تعالى 

  : وجه الداللة
ــا  ــادة وغيرهمـ ــال الحـــسن وقتـ ــدين: قـ   ،)٢. "(صـــالحاً فـــي العقـــل والـ

هو إصالح الدين والمال، فإصالح الدين يكون بأن        وأما إيناس الرشد ف   :" قال النووي في المجموع   
  )٣"(ال يرتكب من المعاصي ما ترد به شهادته، وإصالح المال أن ال يكون مبذرا

  : موقف قانون األحوال الشخصية
  :وافق قانون األحوال الشخصية ما ذهب إليه أصحاب المذهب األول فلقـد نـصت المـادة               لقد  
ينبغي للوصي أن ال يدفع للصبي وال للصبية  "الفلسطينيمن قانون األحوال الشخصي ) ٤٧٦( 

مالهما بعد البلوغ إال بعد تجربتهما واختبارهما في التصرفات فإن آنس منهما رشـداًً وصـالحاً                
  )٤"(دفع إليهما المال وإال فال  

الحنفية والمالكيـة والحنابلـة ووجـه     ما ذهب إليه جمهور العلماء من  والمرتضى عند الباحث  
   من أن المراد بالرشد هو حسن تـصرفه فـي المـال مـن بيـع وشـراء ونحـوه ،                    فعيةللشا

من أن المراد صالح في الدين فلن يحكم على كثيـر مـن             :أما لو تقيدنا بما قاله اإلمام الشافعي        
األيتام في زماننا بالرشد ،ولكان في ذلك تضييق شديد على رفع الحجر عـنهم ودفـع أمـوالهم                  

  .إليهم

                                                
  .٦اآلية /سورة النساء- ١
  )٣٧ / ٥(الجامع ألحكام القرآن / القرطبي- ٢
  )٣٦٨ / ١٣(باب الحجر /كتاب البيوع/المجموع شرح المهذب/ النووي- ٣
   ).١٠/٧٧(األحوال الشخصية/ انين الفلسطينيةمجموعة القو/ سيسالم وآخرون- ٤
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  انيةالمسألة الث
  متى يبتلى اليتيم؟ 

ويكون االختبار في المهنة التي     . اتفق العلماء على أن الولي ال بد له من أن يختبر اليتيم           
ولكنهم اختلفوا  في الوقت الذي يبدأ فيه الولي باختبار اليتيم وابتالئه فـي              . يمارسها أهله وقرابته  

  -:على مذهبينحفظ ماله 
   الحنفيـة والمالكيـة والحنابلـة ووجـه للـشافعية         ء مـن    ذهب جمهور العلما  :المذهب األول 

إلى أن وقت االبتالء يكون قبل البلوغ حتى إذا بلغ لم يتأخر الولي بدفع المال لليتيم،بل يكون لديه                  
دراية كاملة في حسن تصرف اليتيم في مال وهل يقدر على حفظ ماله عن النوائب ويعقل النـافع   

  )١.(أم ال؟.من المعامالت من الضار
 أن االبتالء يكون بعد البلوغ فليس للولي        الشافعية ورواية عن اإلمام أحمد    ذهب  :المذهب الثاني 

  ).٢(أن يأذن لليتيم بالتجارة ولو أذن له لم يصح إذنه وال تصرفه
  :سبب الخالف

أن يكون قـد   هل ال بد لليتيم )٣(} حتَّى ِإذَا بلَغُواْ النِّكَاح {اختالف في فهم المقصد من قوله تعالى    
  .تك اختباره قبل البلوغ أم ال بد من االختبار بعده

  -:أدلة المذهب األول
وابتَلُواْ الْيتَامى حتَّى ِإذَا بلَغُواْ النِّكَاح فَِإن آنَستُم منْهم رشْدا فَادفَعواْ ِإلَيِهم َأمـوالَهم    {قوله تعالى   

   افًا ورا ِإسالَ تَْأكُلُوهْأكُـْل                وا فَلْيفَِقيـر ـن كَـانمِففْ وتَعـسا فَلْيغَِني ن كَانمواْ وركْبا َأن يارِبد
  )٤(}ِبالْمعروِف فَِإذَا دفَعتُم ِإلَيِهم َأموالَهم فََأشِْهدواْ علَيِهم وكَفَى ِباللِّه حِسيبا

                                                
البهجـة فـي    /، التسولي )١٧٠ / ٧(بيان حكم الحجر     /كتاب الحجر والتفليس  /بدائع الصنائع / انظر،الكاساني- ١

/ ،النـووي )٤٨٨ / ٢ ( باب في الرشد واألوصياء والحجر والوصية واإلقـرار والـدين والفلـس            /شرح التحفة 
باب بيع الوصـي    /كتاب البيوع /المغني/،ابن قدامة ) ٣٦٦ / ١٣(باب الحجر /بيوعكتاب ال /المجموع شرح المهذب  

  ).٣٢١ / ٤(مال البالغ 
كتـاب  /المغنـي /،ابن قدامـة  ) ٣٦٦ / ١٣(باب الحجر /كتاب البيوع /المجموع شرح المهذب  /  انظر،النووي - ٢

  ).٣٢١ / ٤(باب بيع الوصي مال البالغ /البيوع
  .٦اآلية /سورة النساء- ٣
  .٦اآلية / النساءسورة- ٤
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  :وجه الداللة
فأمر وابتَلُواْ الْيتَامى حتَّى ِإذَا بلَغُواْ النِّكَاح       :قبل البلوغ ألنه قال   أمرنا باختبارهم    :"قال الجصاص  

بابتالئهم في حال كونهم يتامى ثم قال حتى إذا بلغوا النكاح فأخبر أن بلوغ النكاح بعـد االبـتالء        
  ).١"(لوغألن حتى غاية مذكورة بعد االبتالء فدلت اآلية من وجهين على أن هذا االبتالء قبل الب

  -:أدلة المذهب الثاني
وابتَلُواْ الْيتَامى حتَّى ِإذَا بلَغُواْ النِّكَاح فَِإن آنَستُم منْهم رشْدا فَـادفَعواْ ِإلَـيِهم   { :قوله تعالى .١

 مالَهو٢(} َأم(  

  :وجه الداللة
  .ال ليبيع ويشترى فيـه وينفقـه       االختبار ال يصح إال بعد البلوغ، الن االختبار أن يدفع إليه الم           

  )٣(وهذا ال يصح إال بعد البلوغ، فأما قبل هذا فهو محجور عليه للصغر
رفع القلم عن ثالث عن النائم حتى يـستيقظ  (  قالrحديث عائشة رضي اهللا عنها عن النبي         .٢

  ).٤()وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق
  :وجه الداللة

ال يجوز اإلذن للصبي بالتجارة بحال حرا كان أو عبدا ألن الصبي ليس             :"  اهللا قال الشافعي رحمه  
من أهل التجارة فال يصح اإلذن بالتجارة وهذا ألن أهلية التجارة بالعقل الكامل ألنهـا تـصرف                 
دائر بين الضرر والنفع فال بد لها من كمال العقل،وعقل الـصبي نـاقص فـال يكفـي ألهليـة                   

  ).٥"(التجارة
  :عليهمااعترض 

أن وقت االبتالء يكون قبل البلوغ حتى إذا بلغ لم يتأخر الولي بدفع المال لليتيم،بل يكـون لديـه     
دراية كاملة في حسن تصرف اليتيم في ماله وهل يقدر على حفظ ماله عن النوائب ويعقل النافع                 

تعـالى األوليـاء    أمر سبحانه و  " رحمه اهللا تعالى  قال الكاساني   أم ال ؟    .من المعامالت من الضار   
بابتالء اليتامى؛ واالبتالء هو اإلظهار،فابتالء اليتيم إظهار عقله بدفع شيء من أمواله إليه لينظر               
الولي أنه هل يقدر على حفظ أمواله عند النوائب، وال يظهر ذلك إال بالتجـارة، فكـان األمـر                   

لنافع من الضار فيختار المنفعـة      باالبتالء إذناً بالتجارة؛وألن الصبي إذا كان يعقل التجارة يعقل ا         
                                                

  ).٣٥٦ / ٢(أحكام القرآن/ الجصاص- ١
  ٦اآلية /سورة النساء- ٢
  ،) ٣٦٩ / ١٣(باب الحجر/كتاب البيوع/المجموع شرح المهذب/  النووي- ٣
   .٣٤٣٢ح )٦/٤٦٨(واج بـاب مـن ال يقـع طالقـه مـن األز     /كتـاب الطـالق  /أخرجه النسائي في سننه  - ٤

  .ئيوصححه الشيخ األلباني في سنن النسا
  ).١٩٣ / ٧(بيان ما يملكه المأذون من التصرف وما ال يملكه / كتاب المأذون/ بدائع الصنائع- ٥
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على المضرة ظاهراً فكان أهالً للتجارة كالبالغ بخالف الهبة والصدقة والطالق ونحوها ألنها من              
التصرفات الضارة المحضة؛ لكونها إزالة ملك ال إلى عوض فلم يجعل الصبي أهالً لهـا نظـراً               

  ).١"(دفعا للضرر عنه
  : موقف قانون األحوال الشخصية

  :وافق قانون األحوال الشخصية ما ذهب إليه أصحاب المذهب  األول فلقـد نـصت المـادة                لقد  
ينبغي للوصي أن ال يدفع للصبي وال للصبية  "من قانون األحوال الشخصي الفلسطيني) ٤٧٦( 

مالهما بعد البلوغ إال بعد تجربتهما واختبارهما في التصرفات فإن آنس منهما رشـداًً وصـالحاً                
  )٢"(المال وإال فال  دفع إليهما 

يجـوز للوصـي أن يـأذن     "من قانون األحوال الشخصي الفلسطيني) ٤٩٢:( كما نصت المادة
للصبي بالتجارة إذا جربه فرآه يعقل أن البيع للملك سالب وأن الشراء لـه جالب،وأنـه يعـرف                  

  )٣"(الغبن اليسير من الفاحش،وهو ظاهر غير خاف على من يعقل  

الحنفية والمالكية والحنابلـة ووجـه       ما ذهب إليه جمهور العلماء من        حثوالمرتضى عند البا   
   إلى أن وقت اختبار اليتيم يكون قبل البلوغ؛حتى ال يتأخر الـولي بـدفع مالـه إليـه،                  للشافعية

  .بل يكون لديه دراية كاملة في حسن تصرف يتيمه في ماله وقدرته على حفظه 

                                                
  .المصدر السابق - ١
   ).١٠/٧٧(األحوال الشخصية/ مجموعة القوانين الفلسطينية/سيسالم وآخرون - ٢
   ).١٠/٧٩(المصدر السابق - ٣
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  :المسألة الثالثة
  و سفيه اليتيم إذا بلغ وه

اتفق  العلماء على أن الولي ال يدفع لليتيم ماله إذا بلغ سفيهاً غير رشيد، لكنهم اختلفـوا                  
  -:في السن التي يبقى محجـوراً عليـه فـي تـسليمه ماله،وتـصرفه فيهـا علـى مـذهبين                   

 إلى أن اليتيم إذا بلغ الخامسة والعشرين مـن عمـره               اإلمام  أبو حنيفة    ذهب   -:المذهب األول   
  ).١( إليه ماله بكل حال وإن كان سفيهاً مبذراً لمالهيسلم

 المالكية والشافعية والحنابلة وأبي يوسف ومحمـد      ذهب جمهور العلماء من     -:المذهب الثاني   
من الحنفية ال ترتفع الوالية عن اليتيم ، وتبقى أمواله تحت يد وليه أو وصيه حتى يثبت رشـده                    

  ).٢(ولو بلغ من العمر ما بلغ
  -:ذهب األول أدلة الم

أن منع المال عمن  بلغ الخامسة والعشرين من عمره على سبيل االحتياط والتأديب ، وليس على                 
سبيل الحجر عليه ؛ فال حجر على السفيه ، واإلنسان بعد بلوغه هذه السن وصالحيته ألن يكون                 

  .جداً ال يكون أهال للتأديب 
  :اعترض عليه

دفع أموال اليتامى إليهم حتى يبلغوا راشـدين غيـر سـفهاء وال        لقد أمر اهللا تعالى األولياء بعدم       
وابتَلُواْ الْيتَامى حتَّى ِإذَا بلَغُواْ النِّكَاح فَِإن آنَستُم منْهم رشْدا فَادفَعواْ ِإلَـيِهم             {مبذرين لقوله تعالى  

برواْ ومن كَان غَِنيا فَلْيستَعِففْ ومن كَان فَِقيرا فَلْيْأكُـْل          َأموالَهم والَ تَْأكُلُوها ِإسرافًا وِبدارا َأن يكْ      
ونهى سبحانه عـن    ) ٣(}ِبالْمعروِف فَِإذَا دفَعتُم ِإلَيِهم َأموالَهم فََأشِْهدواْ علَيِهم وكَفَى ِباللِّه حِسيبا         

 السفَهاء َأموالَكُم الَِّتي جعَل اللّه لَكُم ِقياماً وارزقُوهم         والَ تُْؤتُواْ {إعطاء السفهاء المال لقوله تعالى    
فلو بلغ ما بلغ من العمر ال يدفع إليه مالـه حتـى             ) ٤ (}ِفيها واكْسوهم وقُولُواْ لَهم قَوالً معروفًا     

  ) .٥(يثبت رشده

                                                
البحـر الرائـق    /، ابن نجيم  )٢٠٨ / ١٣(باب الحجر للفساد  /جركتاب الح /العناية شرح الهداية    /البابرتيانظ ر؛   - ١
  )٩١ / ٨(باب الحجر /كتاب اإلكراه/
البحر الرائـق   /، ابن نجيم  )٢٠٨ / ١٣(باب الحجر للفساد  /كتاب الحجر /العناية شرح الهداية    / انظر؛ البابرتي  - ٢
، )٧٢ / ٤(لم فيبيـع ويـشتري      اليتـيم يحـت   / كتاب المديان /المدونة/مالك)٩١ / ٨(باب الحجر   /كتاب اإلكراه /

  ).٤/٥٦٦(كتاب الحجر/المغني/، ابن قدامة )١٧٠ / ٢(باب الحجر /كتاب التفليس/مغني المحتاج/الشربيني
  ٦اآلية /سورة النساء- ٣
  ٥اآلية /سورة النساء- ٤
  )٣٧ / ٥(الجامع ألحكام القرآن /انظر؛ القرطبي- ٥
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  -:أدلة المذهب الثاني 
}  ى حتَامتَلُواْ الْيابا             والَ تَْأكُلُوهو مالَهوَأم ِهمواْ ِإلَيفَعا فَادشْدر منْهتُم مآنَس فَِإن لَغُواْ النِّكَاحِإذَا ب تَّى

 دفَعتُم  ِإسرافًا وِبدارا َأن يكْبرواْ ومن كَان غَِنيا فَلْيستَعِففْ ومن كَان فَِقيرا فَلْيْأكُْل ِبالْمعروِف فَِإذَا             
  )١(}ِإلَيِهم َأموالَهم فََأشِْهدواْ علَيِهم وكَفَى ِباللِّه حِسيبا

  -:وجه الداللة
اهللا أمرنا بإيناس الرشد من اليتامى؛لندفع إليهم أموالهم فإن لم يتحقق ذلك لم ندفع إليهم مـالهم ،                  

  )٢"( الحجـر عنـه   إن لـم يرشـد بعـد بلـوغ الحلـم وإن شـاخ ال يـزول           :" يقول القرطبي 
لو خضب بالحناء ولم يؤنس منه الرشد، لم يدفع إليه ماله ولم يجز لـه فـي                 :" يقول اإلمام مالك  

  ).٣"(ماله بيع وال شراء وال هبة وال صدقة وال عتق، حتى يؤنس منه الرشد

  : موقف قانون األحوال الشخصية
من قـانون  ) ٤٧٨:(  نصت المادةوافق قانون األحوال الشخصية ما ذهب إليه أبو حنيفة فلقد        لقد  

إذا بلغ الولد غير رشيد فال يسلم المال إليه حتـى يبلـغ خمـساً     "األحوال الشخصي الفلسطيني
  )٤"(وعشرين سنة ما لم يؤنس رشده قبلها  

  .إذا بلغ اليتيم غير رشيد فال يسلم المال إليه ما لم يؤنس منه الرشد)٤٧٨(تعديل المادة

  المالكيـة والـشافعية والحنابلـة       ذهب إليه جمهور العلمـاء مـن          ما والمرتضى عند الباحث  
  من أن اليتيم ال ترتفع الوالية عنه، وتبقى أمواله تحت يد وليـه        وأبي يوسف ومحمد من الحنفية      

  .أو وصيه حتى يثبت رشده مهما بلغ من العمر
  

                                                
  ٦اآلية /سورة النساء- ١
  )٣٧ / ٥(حكام القرآنالجامع أل/ القرطبي- ٢
  ).٧٢ / ٤(اليتيم يحتلم فيبيع ويشتري / كتاب المديان/المدونة/ مالك- ٣
   ).١٠/٧٧(األحوال الشخصية/ مجموعة القوانين الفلسطينية/ سيسالم وآخرون- ٤

 الوالية المالية على اليتيم   األول الفصل



 
٧٧

  لمسألة الرابعة ا
  هرشدوصي إذا دفع المال لليتيم قبل ضمان ال

ماء على أن الوصي يضمن إذا دفع المال لليتيم قبل بلوغه الرشد؛إذا لم يكن قـد       اتفق العل 
لكنهم اختلفوا في ضمان الوصي المال إذا دفع المال ليتيم بلغ           . بلغ الخامسة والعشرين من عمره      

  -:الخامسة والعشرين من عمره غير رشيد على مذهبين
 إلى أن الوصي يضمن إذا دفع الحنفيةالمالكية وأبي يوسف ومحمد من      ذهب  -:المذهب األول   

المال لليتيم قبل بلوغه  الرشد مهما بلغ من العمر،سواء طلبه اليتيم أم دفعه الوصي مـن تلقـاء                   
  ).١(نفسه

 إلى أن الوصي ال يضمن إذا دفع المال لليتيم إذا بلغ الخامسة             أبو حنيفة ذهب  -:المذهب الثاني 
  ).٢(والعشرين من عمره ولم يكن رشيداً

  -:لة المذهب األولأد
وابتَلُواْ الْيتَامى حتَّى ِإذَا بلَغُواْ النِّكَاح فَِإن آنَستُم منْهم رشْـدا فَـادفَعواْ ِإلَـيِهم               {قوله تعالى  .١

 مالَهو٣(}...َأم(  
  -:وجه الداللة

 ألنـه  ؛ ضـمن  ظهور رشده بعد اإلدراك فضاع دفع المال إلى اليتيم قبلأن الولي أو الوصي إذا    
  ).٤(هدفعه إلى من ليس له أن يدفع إلي

 فالوصي ضامن للمال ألن دفـع       ":يقول السرخسي :  مهلكة دفع المال على طرحه في       قياس .٢
  .)٥"(المال إلى من هو مفسد يكون تضييعا له فهو بمنزلة ما لو طرح الوصي ماله في مهلكة

  -:أدلة المذهب الثاني
ألن له حينئذ   ؛ ذا بلغ الخامسة والعشرين من عمره ولم يكن رشيداً        ال يضمن إذا دفع المال لليتيم إ      

  ).٦(والية الدفع إليه

                                                
ب كتا/ الدر المختار،)٥٧ / ٥ (للفساد الحجر  باب/كتاب الحجر/لفتاوى الهنديةا/ وغيره نظام  الشيخانظر؛- ١

كتاب /الكافي في فقه أهل المدينة / ابن عبد البر،)٧١٠ / ٦ (إليه لموصى وهو لوصي  باب/الوصايا
  )١٠٣٥ / ٢(باب األوصياء/الوصايا

  )٧١٠ / ٦ (إليه لموصى وهو لوصي  باب/كتاب الوصايا/ الدر المختار/الحصكفي انظر؛ - ٢
  ٦جزء من اآلية /سورة النساء- ٣
  .)٧١٠ / ٦ (إليه لموصى وهو لوصي  باب/كتاب الوصايا/مختار الدر ال/الحصكفيانظر؛- ٤
  )٣٣٧ / ٢٤(كتاب الحجر /المبسوط /لسرخسيا - ٥
  )٧١٠ / ٦ (باب الوصي/كتاب الوصايا/ته حاشي/ابن عابدينانظر؛ - ٦

 الوالية المالية على اليتيم   األول الفصل



 
٧٨

  : موقف قانون األحوال الشخصية
إذا بلغ الولد مفسداً لمالـه وهـو    "من قانون األحوال الشخصي الفلسطيني) ٤٧٩:( نصت المادة

لمال ضمنه الوصي وكما يضمن     في حجر وصياً فدفع إليه المال عالماً بفساده عند البلوغ فضاع ا           
  )١"(بالدفع إليه وهو مفسد وكذا قبل ظهور رشده بعد البلوغ حيث علم رشده قبل البلوغ 

  المالكيـة وأبـي يوسـف ومحمـد مـن الحنفيـة            مـا ذهـب إليـه        والمرتضى عند الباحث  
 من أن الوصي يضمن إذا دفع المال لليتيم قبل بلوغه  الرشد مهما بلغ مـن العمر،سـواء طلبـه    
اليتيم أم دفعه الوصي من تلقاء نفسه؛ألن في ذلك تمام الحظ والمصلحة لليتـيم لمـا فيـه مـن                    

  .المحافظة على ماله وعدم ضياعه بتسليمه له إن كان سفيهاً
 

  
  
  

                                                
   ).١٠/٧٨(األحوال الشخصية/ مجموعة القوانين الفلسطينية/سيسالم وآخرون - ١

 الوالية المالية على اليتيم   األول الفصل



 
٧٩

 
 

  موقف الولي من الهبات والعطايا
 

 الوالية المالية على اليتيم   األول الفصل



 
٨٠

  مـــال اليتيم )١(هبـــــة

هبـة  إن كثيراً من أولياء وأوصياء اليتيم قد يقع في محظور إهدار مال اليتيم من خالل                   
  مال اليتيم ظناً منه أنه يقدم شيئاً لليتيم،أو أنه ينفـق منـه فـي سـبيل اهللا لمـصلحة اليتـيم ،                       

 . وهذا من األخطاء الفاحشة في حق اليتيم

 على أن الـولي أو الوصـي   الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلةفقد اتفق جمهور العلماء من     
ــام     ــك تم ــي ذل ــا ف ــيم لم ــة لليت ــول الهب ــأمور بقب ــيم م ــصلحة لليت ــظ والم    الح

  .كما اتفقوا على عدم جواز الهبة من مال اليتيم بغير عوض بأي حال من األحوال
  -:وأدلتهم في ذلك

والَ تَقْربـواْ    (: عموم األدلة السابقة بعدم قربان مال اليتيم إال بالتي هي أحسن لقوله تعالى               .١
 نسَأح ِتيِم ِإالَّ ِبالَِّتي ِهياَل الْي٢()م.(   

  .الهبة عقد تبرع وليس للولي أو الوصي التبرع من مال اليتيم .٢
 ).٣(الهبة من باب إزالة ِملك اليتيم بال عوض وهو من تمام الضرر .٣

ثم ركب راحلته فسار يمشي معـه النـاس         : .......في البخاري   tحديث عروة بن الزبير      .٤
ل من المسلمين وكـان   بالمدينة وهو يصلي فيه يومئذ رجا    rحتى بركت عند مسجد الرسول      

 حـين  rمربدا للتمر لسهيل وسهل غالمين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة فقال رسول اهللا              
 الغالمـين فـساومهما     rثم دعـا رسـول اهللا       ). هذا إن شاء اهللا المنزل      ( بركت به راحلته  

نهما هبـة   بالمربد ليتخذه مسجدا فقاال ال بل نهبه لك يا رسول اهللا فأبى رسول اهللا أن يقبله م                
 ) .٤.. )(حتى ابتاعه منهما ثم بناه مسجدا 

   لـم يقبـل مـن األيتـام الهبـة لمـصلحة عامـة؛               r   وفيه داللة واضحة على أن النبـي        
 .   فكيف بمن يقبل الهبة من مال األيتام لمصلحته الخاصة 

  
  

                                                
 .باب الهاء/التعريفات/الجرجانيتمليك العين بال عوض ،:  وفي الشرع.التبرع: الهبة في اللغة- ١
  . ٣٤اآلية / ، سورة اإلسراء١٥٢اآلية / سورة األنعام- ٢
كتـاب  /العناية شرح الهداية  /،البابرتي)١٤/٢٥٦(باب الشفعة في الهبة   /كتاب الشفعة /المبسوط/السرخسيانظر؛- ٣

ــة ــاني)١٢/٢٨٦(الهب ــصنائع /،الكاس ــدائع ال ــاب/ب ــوعكت ــرائطها / البي ــي ش ــصل ف   ،)٥/١٥٣(ف
بـاب  /كتـاب البيـوع   /المجمـوع /النووي،)٣/٣٠٠(يان أسباب الحجر وأحكامه   باب في ب  /الشرح الكبير / الدردير
 ).٦/٢٩٢(باب من يقبض الهبة للصبي/كتاب الهبة والعطية/المغني/،ابن قدامة)١٣/٣٤٧(الحجر

 )  ٥/٦١(وأصحابه إلى المدينـة    r هجرة النبي    باب/ كتاب فضائل الصحابة    / أخرجه البخاري في صحيحه    - ٤
  .٣٩٠٦ح

 الوالية المالية على اليتيم   األول الفصل



 
٨١

 :موقف قانون األحوال الشخصية
 مـن قـانون     ٥٠١:قهاء فلقد نصت المـادة      وافق قانون األحوال الشخصية ما ذهب إليه الف       لقد  

يشترط في صحة الهبة أن يكون الواهب حراً عاقالً بالغـاً مالكـاً           "األحوال الشخصي الفلسطيني  
  ).١"(للعين التي يتبرع بها

إذا كان الولي أو الوصي يحب مساعدة الناس وإكرامهم فيجب أن يكون ذلك مـن خـالص        :أقول
 .لتي أمر اهللا باالبتعاد عنهاماله بعيداً عن أموال اليتامى ا

    

                                                
  ).١٠/٨٠(األحوال الشخصية/ مجموعة القوانين الفلسطينية/ سيسالم وآخرون- ١

 الوالية المالية على اليتيم   األول فصلال



 
٨٢

  مال اليتيم)١(قرض  
  -:اختلف العلماء في جواز قرض مال اليتيم على مذهبين

ــذهب األول  ــن  -:الم ــم م ــل العل ــور أه ــب جمه ــة ذه ــشافعية والحنابل ــة ال   المالكي
   .)٢(إلى جواز قرض مال اليتيم

  -:مع التقيد بشروط
  .ليتيم ل)٣(أن يكون في القرض تمام الحظ والمصلحة .١
  قرض مال اليتيم ال يكون إال لمن يملك سداده كرجـل غنـي،أو موظـف براتـب عـال،                    .٢

 .ال لفقير ال يستطيع السداد،أو جاحد ينكره عند الطلب

واستثنوا القاضي فهو يملك قرض مال اليتيم بشكل مطلق لما له من الـسلطة والقـدرة علـى                  -
  .استرداده

  ).٤(إلى عدم جواز قرض مال اليتيمفي وجه لهم  الحنفية والشافعية ذهب-:المذهب الثاني
  -:أدلة المذهب األول

عموم النصوص الواردة في عدم  قربان مال اليتيم إالّ بالتي هي أحسن ،وقرض مالـه مـن           .١
  .أجل مصلحته وحفاظاً عليه هو من باب قربانه بالتي هي أحسن

 -:األحاديث الواردة عن فعل ابن عمر رضي اهللا عنهما .٢
وربما ضمنه وكان ، كان عنده مال يتيم فكان يستقرض منه ( ن ابن عمرعن نافع  أ  - أ

 )٥()يزكي مال اليتيم إذا وليه 

 )٦()كان يزكي مال اليتيم ويستقرض منه ويدفعه مضاربة ( عن نافع  أن ابن عمر   - ب

                                                
  ).٢/١١٧(فصل في القرض/كتاب السلم/مغني المحتاج/ الشربيني. وهو تمليك الشيء على أن يرد بدله-١
كتـاب  /روضة الطـالبين  /، النووي )٨/٥٧١( في الوصية  باب/كتاب الوصايا /مواهب الجليل /الطرابلسيانظر؛- ٢

فـصل فـي    /كتـاب الـسلم   /مغني المحتـاج  /،الشربيني)٤/١٩١(ليس لغير القاضي إقراض مال الصبي       /الحجر
 ).٤/٣١٩(حكم أكل الوصي من مال اليتيم وقرضه/كتاب البيوع/المغني/،ابن قدامة)٢/١١٧(القرض

معنى الحظ أن يكون للصبي مال في بلد فيريد نقله إلى بلد آخـر  ") ٤/٥٢٢(قال ابن قدامة في الشرح الكبير      - ٣
فيقرضه من رجل في ذلك البلد ليقضيه بدله في بلده يقصد بذلك حفظه من الغرر فينقله، أو يخاف عليه الهـالك                  
من نهب أو غرق أو غيرهما أو يكون مما يتلف بتطاول مدته أو حديثه خير من قديمـه كالحنطـة ونحوهمـا                      

 ".خوفا من السوس أو تنقص قيمته وأشباه هذافيقرضه 
كتـاب  /،بـدائع الـصنائع   )١٤/٦٦(باب القـرض والـصرف فيـه      /كتاب الصرف /المبسوط/السرخسيانظر؛ ٤

  ).٢/١١٧(فصل في القرض/كتاب السلم/مغني المحتاج/، الشربيني)٧/٣٩٤(فصل وأما شرائطها فأنواع/القرض
 .١٧٣٤ح ) ٨ / ٣(باب استقراض الوصي من مال اليتيم/كتاب الزكاة/  أخرجه الدارقطني في سننه - ٥
  .١٧٣٦ح  المصدر السابق - ٦

 الوالية المالية على اليتيم   األول الفصل



 
٨٣

 ).١)(كان يستقرض من مال اليتيم ويستودعه ويعطيه مضاربة(عن نافع أن ابن عمر   - ت

ازه إن لم يكن فيه مصلحة لليتيم بأنه من باب التبرع والوصي ممنوع مـن      واستدلوا بعدم جو   -٣
 .التبرع في مال اليتيم

 -:أدلة المذهب الثاني

عموم النصوص الواردة في عدم  قربان مال اليتيم إالّ بالتي هي أحسن ،وقرض ماله هو  -١
  .من باب قربانه  ال بالتي هي أحسن

 فجاء رجل من همدان على tبد اهللا بن مسعودكنت جالسا إلى ع:( عن صلة بن زفر قال  -٢
إن صاحبه أوصى إلي : وما له قال : يا أبا عبد الرحمن أشترى هذا قال : فرس أبلق فقال 

 .)٢()ال تشتره وال تستقرض من ماله: قال 

  أن القرض من باب التبرع والوصي ممنوع من التبرع في مال اليتيم ؛ألنـه إزالـة للمـك                   -٣
أما الذي يرجع إلى المقرض فهو أهليته للتبرع فال          "اساني في بدائعه  من غير عوض قال الك    

يملكه من ال يملك التبرع من األب والوصي والصبي والعبد المأذون والمكاتب ألن القـرض          
للمال تبرع  أال ترى أنه ال يقابله عوض للحال فكان تبرعا للحال فال يجوز إال  ممن يجوز                    

 ).٣"(هل التبرع فال يملكون القرضمنه التبرع وهؤالء ليسوا من أ

 :موقف قانون األحوال الشخصية
: وافق قانون األحوال الشخصية ما ذهب إليه أصحاب المذهب الثاني فلقـد نـصت المـادة                 لقد  

 ال يجوز للوصي قضاء دينه من مال اليتيم وال          من قانون األحوال الشخصي الفلسطيني    ) ٤٦٠(
ماله عند اليتيم وله رهنه من أجنبي بدين علـى اليتـيم أو        إقراضه وال اقتراضه لنفسه وال رهن       

  )٤."(على الميت أو على نفسه وأخذ رهن وكفيل بالدين المطلوب لليتيم وللميت 
ويجوز إقراضه واقتراضـه إذا  ال يجوز للوصي قضاء دينه من مال اليتيم  " )٤٦٠ (تعديل المادة 

وال رهـن مالـه     قترض قادرا على السداد     كان في القرض تمام الحظ والمصلحة لليتيم وكان الم        
عند اليتيم وله رهنه من أجنبي بدين على اليتيم أو على الميت أو على نفسه وأخذ رهن وكفيـل                   

  ".بالدين المطلوب لليتيم وللميت

                                                
  .١٦٤٨٠ح) ٩٤ / ٩(باب كيف تكتب الوصية/كتاب الوصايا/ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه- ١
  .١١٣٠٧ح)٣ / ٦(باب ال يشتري من ماله لنفسه/كتاب البيوع/أخرجه البيهقي في سننه الكبري- ٢
  ).٧/٣٩٤(فصل وأما شرائطها فأنواع/تاب القرضك/ بدائع الصنائع- ٣
   ).١٠/٧٥(األحوال الشخصية/ مجموعة القوانين الفلسطينية/ سيسالم وآخرون- ٤
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  )المالكيـة والـشافعية والحنابلـة   (مـا ذهـب إليـه الجمهـور     والمرتضى عنـد الباحـث    
 ضرورة التقيد بالشروط والقيود التي فرضوها لمـا فيـه            من  جواز قرض مال اليتيم لليتيم مع       

  .تمام الحظ والمصلحة لليتيم والمحافظة على ماله من هدرها في غير منفعة لليتيم
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  مال اليتيم) ١(إعارة
  -:اختلف العلماء في جواز إعارة مال اليتيم على مذهبين 

   لـشافعية والحنابلـة   الحنفيـة والمالكيـة وا    ذهب جمهـور العلمـاء مـن        - :المذهب األول 
  ).٢(إلى عدم جواز إعارة مال اليتيم

   ابـن تيميـة   واختـاره  ورواية عن اإلمام أحمـد  في قول لهم الحنفيةذهب  -:المذهب الثاني   
  ).٣(إلى جواز إعارة مال اليتيم

  -:أدلة المذهب األول
 والَ تَقْربـواْ    ( :عموم األدلة السابقة بعدم قربان مال اليتيم إال بالتي هي أحسن لقوله تعالى               .٥

 نسَأح ِتيِم ِإالَّ ِبالَِّتي ِهياَل الْي٤()م.(   
  اإلعارة تمليك أو إباحة للمنفعة بغير عوض ، وهي نوع من التبـرع ينـافي عمـل الـولي              .٦

 .أو الوصي وهو حفظ مال اليتيم ، وألنه ال حظ فيها لليتيم ، فتكون ضرراً في حق اليتيم

 -:أدلة المذهب الثاني
   ).٥() ويمنَعون الْماعون( :قوله تعالى .١

  :وجه الداللة

وال أحسنوا إلى خلقـه     "قال ابن كثير  .  ذم اهللا تعالى مانع العارية وأمر بإعطائها لمن احتاج إليها         
فهـؤالء لمنـع الزكـاة      . حتى وال بإعارة ما ينتفع به ويستعان به، مع بقاء عينه ورجوعه إليهم            

  ).٦"(لى وأولىوأنواع القُربات أو
  :اعترض عليه

  ).١.(أن المقصود بالماعون في اآلية هو زكاة المال ال العارية

                                                
  )١٨٨ / ١(التعريفات/ الجرجاني.هي بتشديد الياء تمليك منفعة بال بدل/  العارية١
، )٦٨٤ / ٥(كتاب العاريـة  /ختارالدر الم /،الحصكفي)٢٦٦ / ١١(كتاب العارية   /المبسوط/ السرخسيانظر؛ - ٢

بـاب  /شرح مختصر خليـل /، الخرشي)١٥٤ / ٥(فصل في شروط الوالية /كتاب البيوع /بدائع الصنائع /الكاساني
كتاب اإلقرار  /المغني/،ابن قدامة )٢٦٤ / ٢(كتاب العارية   /مغني المحتاج /،الشربيني  )١٢١ / ٦(ذكر فيه العارية    

  ).٧٢٤ / ٣(كتاب العارية /مطالب أولي النهى/،السيوطي)٥/٣٥٤(مسألة العارية مضمونة /بالحقوق
كتـاب  /المغنـي /، ابن قدامة)١٥٤ / ٥(فصل في شروط الوالية     /كتاب البيوع /بدائع الصنائع /الكاسانيانظر؛ - ٣

فـصل  /باب اإلجـارة  /كتاب الحج /الفتاوى الكبرى /،ابن تيمية   )٥/٣٥٤(مسألة العارية مضمونة    /اإلقرار بالحقوق 
  ).٥/٤١٣(العارية

   .٣٤اآلية / ، سورة اإلسراء١٥٢اآلية / سورة األنعام- ٤
  . ٧اآلية / سورة الماعون - ٥
 ).٤٩٥ / ٨(تفسير القرآن العظيم/ ابن كثير- ٦
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ما من صاحب إبل وال بقر وال غـنم ال يـؤدى            (  قال   rحديث جابر بن عبد اهللا عن النبى         .٢
حقها إال أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنهـا       

إطراق فحلهـا   : قلنا يا رسول اهللا وما حقها قال        . ها يومئذ جماء وال مكسورة القرن       ليس في 
وحلبها على الماء وحمل عليها فى سبيل اهللا وال من صاحب مال ال             وإعارة دلوها ومنيحتها    

يؤدى زكاته إال تحول يوم القيامة شجاعا أقرع يتبع صاحبه حيثما ذهب وهو يفر منه ويقـال        
كنت تبخل به فإذا رأى أنه ال بد منه أدخل يده فى فيه فجعل يقـضمها كمـا                  هذا مالك الذى    

  .)٢()يقضم الفحل 
 .  جعل من حق المال اإلعارةrأن النبي:وجه الداللة

 -:اعترض عليه

لحديث أبي سهيل بن مالك عن أبيـه أنـه          .أن حق المال الزكاة فقط وما سواه من باب التطوع           
من أهل نجد ثائر الرأس يـسمع دوي        rء رجل إلى رسول اهللا      سمع طلحة بن عبيد اهللا يقول جا      

 خمـس صـلوات   rصوته وال يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن اإلسالم فقال رسول اهللا      
  فـــي اليـــوم والليلـــة فقـــال هـــل علـــي غيرهـــا قـــال ال إال أن تطـــوع  

ــال رســول اهللا  ــال ال إال أن تطــوع  rق ــره ق ــي غي ــال هــل عل    وصــيام رمــضان ق
  الزكــاة قــال هــل علــي غيرهــا قــال ال إال أن تطــوع rوذكــر لــه رســول اهللا قــال 

   rقال فأدبر الرجـل وهـو يقـول واهللا ال أزيـد علـى هـذا وال أنقـص قـال رسـول اهللا                     
  . )٣()أفلح إن صدق

قال الترمذي هذا   ) إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك       :(  قال rوحديث أبي هريرة أن النبي      
قال أبو الطيب السندي في شرح الترمذي قوله ما عليك أي من حقـوق                )٤(.حديث حسن غريب  

  )٥(المال وهذا يقتضي أنه ليس عليه واجب مالي غير الزكاة وباقي الصدقات كلها تطوع
  ).٦.( عند الحنفية أن هذا من توابع التجارة وضروراتها فتملك بملك التجارةوجه االستحسان .٣

                                                                                                                                          
  ).٢٠/٢١٣(الجامع ألحكام القرآن /القرطبي - ١
  .٢٣٤٤ح )  ٧٤ / ٣(باب إثم مانع الزكاة/كتاب الزكاة /أخرجه مسلم في صحيحه - ٢
  .٤٦ح  ) ١٨ / ١(باب الزكاة من اإلسالم /ه البخاري في صحيحه أخرج- ٣
 ٦١٨ح  )٦ / ٢(باب  ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليـك     /كتاب الزكاة / أخرجه الترمذي في سننه    - ٤

  .١٧١٩ ح في صحيح الترغيب والترهيب  في سنن الترمذي؛ وحسنه الشيخ األلبانيوضعفه
ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما        باب  /كتاب الزكاة / جامع الترمذي    ذي بشرح تحفة األحو / المباركفوري - ٥

  ).٣/٩٨(عليك 
  ).١٥٤ / ٥(فصل في شروط الوالية /كتاب البيوع/بدائع الصنائع/ الكاساني- ٦
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 :اعترض عليه

  .)١(.من التجارة وال من توابعها وهي تبرع بال بدلهذه اإلعارة ليست 
ال يجوز للوصي إعارة مال اليتيم ، لما في اإلعارة من تبرع بدون عوض ، والوصـي          (...)مادة

  .عن ذلك ممنوع
 الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة   ما ذهب إليه جمهور العلماء من       : والمرتضى عند الباحث  

وخاصة في زماٍن فسدت فيه الذمم وتطاول الناس على اليتامى          . اليتيمإلى عدم جواز إعارة مال      
 على أكل أموالهم،فالمحافظة على أموالهم هو من صميم عمـل الـولي والوصـي ال                اواجترؤو

  .خالف ذلك
وربما يتساءل البعض عن عدم جواز إعارة مال اليتيم مع عدم خطورته ،وجواز قـرض مـال                 

الناس في زماننا يتـساهلون كثيـراً فـي رد األمـور الحقيـرة          أقول إن   .اليتيم مع عظيم خطره   
  ).  ٢(خالفاً لو أخذ قرضاً من مال اليتيم بالشروط والقيود السابقة.والصغيرة عند استعارتها 

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ) ٢/٣٠٢(درر الحكـام شـرح مجلـة األحكـام        /،حيـدر )٢٦٦/ ١١(كتـاب العاريـة   /المبسوط/ السرخسي - ١

  .٨٠٩مادة 
  .٨٢ ص  مسألة قرض مال اليتيمرانظ - ٢
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  الدعاوى المالية

 
 .الحجج والمعامالت المالية

 

  التطبيقات في المحاكم الشرعية   الثاني الفصل
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  دعـــاوى النفقات:المطلب األول 
 دعـــاوى المحاسبة: المطلب الثاني

  شرعيةالتطبيقات في المحاكم ال   الثاني الفصل
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  فظة على مال اليتيمدور المحاكم الشرعية في المحا

لقد أكرمنا اهللا تعالى بأن جعلنا مسلمين موحدين،نؤمن باهللا وحـده رباً،وبرسـوله نبيـاً،              
يا َأيها الَِّذين آمنُواْ َأِطيعواْ اللّه وَأِطيعواْ الرسـوَل          {قال تعالى   .نحتكم إلى شرعه في كل أمورنا     

    فَِإن تَنَاز ِر ِمنكُمِلي اَألمُأوِم            ووالْيِباللِّه و تُْؤِمنُون وِل ِإن كُنتُمسالرِإلَى اللِّه و وهدٍء فَرِفي شَي تُمع
   هـو القاضـي األول الـذي احـتكم النـاس إليـه              rفكان  )١(}اآلِخِر ذَِلك خَير وَأحسن تَْأِويالً    

 فكـانوا قـضاة بـين    y  الخلفاء الراشـدين rعند اختالفهم ، ومن ثَم سار على نهج المصطفى     
وتبعهم بعد ذلك علماء    . المسلمين ، أو قاموا هم  بتعيين قضاة للناس النشغالهم في أعباء الخالفة            

المسلمين أئمة الهدى ومصابيح الدجى،وكان القاضي يفصل في جميع األمور التي تعرض له من              
ـ            ي مـن صـالحيات     غير فصل بين أنواعها،ثم أصبح في وقتنا المعاصر تخصيصاً للقضايا الت

القاضي أن ينظرها،وجعلت محاكم خاصةً للقضاء الشرعي وهي ما يعرف بالمحاكم الشرعية في             
فلسطين،أو محاكم األحوال الشخصية،أو محاكم األسرة وغيرها من المـسميات ذات المـضمون             

.الواحد في غيرها من البالد اإلسالمية 

يتام حيث أن لها والية عامة علـيهم، مـن          ولقد كان للمحاكم الشرعية دور مميز فيما يخص األ        
 واألوصـياء   ءحيث االهتمام بهم ورعايتهم وتنمية أموالهم ورعاية مصالحهم وتعيـين األوليـا           

 أو األوصـياء فـي      ءاألمناء على األيتام وأموالهم ،وكذلك لها الوالية في استدعاء هؤالء األوليا          
  .م ذلكحال تقصيرهم ومحاسبتهم وعزلهم إن لزمت مصلحة اليتي

  حدث في المطلب األول عن بعـض القـضايا المعمـول بهـا فـي المحـاكم الـشرعية                   تأسو
والمتعلقة  باليتيم وماله، وهي ليست محصورة في عدد القضايا التي سأذكرها بل هي على سبيل                

  .المثال فقط
ــام،  ــة األيت ــا فــي نفق ــم أتعــرض للوصــي كم ــولي ول ــذكر ال   فربمــا  خصــصت بال

   لـيس نزاهـة فـي األوليـاء         -أتعرض للولي كما في محاسبة الوصي      أو ذكرت الوصي ولم     
 وربما ذكرت نوعاً من أنواع الحقوق المتعلقة بالتركة التي فيهـا            -بل لكثرة ورودها في المحاكم    

أيتام كدعوى المهر المؤجل على تركة، ولم ُأفصل الذكر عن بـاقي الـدعاوي كتـابع المهـر                  
  .ى التركة،أو ديناً عل) قيمة عفش بيت(المعجل

ولقد اكتفيت بكتابة نموذج عن الئحة الدعوى التي تقدم من المدعي أو المدعية للمحكمة الشرعية               
وبعض اإلجراءات اإلدارية فيها كذكر أساس القضية وتاريخ تقـديمها والموعـد الـذي تحـدده       

                                                
  ٥٩اآلية /سورة النساء- ١
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كمـة  المحكمة للنظر في الدعوى وبعدها مباشرة ذكرت نموذجاً واحداً للحكم الصادر عـن المح             
  .دون التطرق لتفاصيل السير في الدعوى أو كيفية إثباتها 

كما أنني اقتصرت على ذكر الحكم وجاهياً بحق المتداعيين، واكتفيت بذكر المستند القانوني مـن             
المواد القانونية سواء في أصول المحاكمات أو األحوال الشخصية أو حقوق العائلـة،دون كتابـة            

 في الحاشية أو غيرها، كل ذلك التماساً لالختصار وبعداً عن اإلطالـة    نص المادة المستند إليها ال    
  .في هذا البحث

أما بالنسبة للحجج  والمعامالت المالية فقد ذكرت بعض نماذج الطلبـات التـي تقـدم للمحـاكم              
الشرعية ،والناظر إليها يرى مدى حرص المحاكم الشرعية على توخي الحذر والدقة قبل تسجيل              

 شترط قبل تسجيلها ختم وتوقيع الطلب من مختار البلدة أو المحلة،ومن ثَـم إحـضار               الحجج ،في
شاهدين على صحة أقوال مقدم الطلب،وإال فإن الطلب يقابل بـالرفض وتمتنـع المحكمـة مـن         

  .تسجيله
أما في المعامالت المالية المتعلقة ببيع وشراء وصرف أموال األيتام ؛فإن األمـر يحتـاج إلـى                 

ر دقة،فترفع معامالت األيتام المالية وجوباً إلى مقام المحكمة العليا الشرعية للنظـر             إجراءات أكث 
  .فيها وتدقيقها واألمر باإلجراءات الالزمة إن رأت في ذلك تمام الحظ والمصلحة لليتيم
  .وحاولت جاهداً أن آتي بالنموذج فقط وبعداً عن اإلطالة في هذا البحث كما ذكرت سابقاً
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 . دعـــوى نفقة  أيتام على ولي .١
 .نفقة أيتام من قريب دعـــوى .٢
 .دعـــوى أجرة حضانة ورضاع .٣
 .دعوى مهر مؤجل على تركة فيها أيتام .٤
 دعـــوى إثبات رشد ورفع وصاية .٥
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   المحترم            حب الفضيلة قاضي ــــــ الشرعيصا

  -: وبعد...   السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته           
  ــــ من ـــــــ وسكان ــــــــــــــــــــ/ المدعية

  ــــ من ـــــــ وسكان ــــــــــــــــــ/ المدعي عليه

   على الولي من مالهموالد أدعوى نفقة/ الموضوع
 عليـه  ىلى المـدع إكنت زوجة ومدخولة بصحيح العقد الشرعي  ننيأعرض لفضيلتكم  أ

قد تولد لي منه على فـراش الزوجيـة    وكان   ٢٠٠٩/   /  بتاريخ     المتوفىـــــ المذكور   
  م /   /      مـن مواليـد       سـنوات  (  )ـ الصحيح الشرعي أوالد وهم ــــــ وعمره    

و ـــــــــ    م  /   /      من مواليـد            سنوات (  )ـ  و ــــــــــ وعمره  
هـل  أنـا   أ و  وتحـت يـدي     حضانتي ي ف هموم  /   /      من مواليد          سنوات   (  )ـ  وعمره
ـــــــ المـذكور هـو     حيث أن   حياء يرزقون و  أ   وال مال  هم  ال ملك  ل      فقراء ملحضانته

مـن محكمـة   رة جدهم ألبيهم وهو الولي عليهم وعلى أموالهم بموجب حجـة الواليـة الـصاد            
م والمسجلة في سـجل ــــ صفحةــــ         /   /     ـــــــــ الشرعية بتاريخ        

  سـكان بـدون حـق وال وجـه شـرعي           إ بال نفقة وال منفـق وال        عددــــــ وقد تركهم  
    مـن مـالهم الموجـود فـي هيئـة التـأمين والمعاشـات بغـزة                 هموقد طالبته بالنفقـة علـي     

  .  بدون حق وال وجه شرعيفامتنعفرع رفح  -لسطينيوالتي تصرف من البنك اإلسالمي الف
مره بدفع ذلك   أ ، و  م قدر كفايته   مالهم والدي المذكورين من  أل كفاية طلب الحكم عليه بفرض نفقة    أ

ألنفـق علـى الـصغار       والصرف والرجوع عليه بما يتراكم مـن النفقـة           ستدانةالباذني  إلي و 
  .جراء المقتضى الشرعيإ وسؤاله عن ذلك ووتضمينه الرسوم والمصروفات القانونيةبالمعروف 

  لوا بقبول االحترامفض           وت
  /ة المدعي          م٢٠٠٩/ ٠٥ / ٠٣يوحرر ف

          ٢٠٠٩ /١٢٣دعوى رقم 
  األحد/  تقرر رؤية الدعوى يوم               
  م٢٠٠٩ /٠٥ / ١٠  الموافق              
   صباحاً وفهم للمدعيةالثامنة  الساعة               
  م٢٠٠٩/ ٠٥ / ٠٣ ي ف  وحرر              

   /المدعية                                                        

  التطبيقات في المحاكم الشرعية   الثاني الفصل



 
٩٤

  
  
  
  

  إعالم حكم وجاهي
        

  /القاضي الشيخ 
  .--- وسكان --- من --- أبو--- بن ----بنت ---- :المدعية 

  .--- وسكان---  من--- أبو---- بن --- بن --- :المدعى عليه 
   قة أوالد على ولي من مالهم نف:الموضوع 

   اإلقرار والتراضي:األسباب الثبوتية 
مـن    ٣٩،٣٨،١٨،١٦واإلقرار والتراضي وعمال بـالمواد      بناء على الدعوى والطلب     
 من قانون األحوال الشخصية فقد حكمت لكل واحد من          ٣٩٥ و قانون أصول المحاكمات الشرعية   

ة وقدرها خمسة وعـشرون دينـاراً أردنيـاً        المذكورين بنفقة كفاي   ---و----و----الصغار  
شهرياً أو ما يعادلها  بالنقد المتداول لسائر حوائج كل واحد منهم الضرورية الشرعية اعتبارا من                

---م وقررت إعطاء الولي الـشرعي المـدعى عليـه         ٢٠٠٩/--/--تاريخ الطلب الواقع في   
  فرع رفح-يالمذكور اإلذن بصرف هذه النفقة من البنك اإلسالمي الفلسطين

 المذكور بدفع هذه النفقة المذكورة بقدرها المذكور بعد         ---وأمرت الولي الشرعي المدعى عليه      
 المذكورة لتنفق علي الصغار بالمعروف وآذنتها باالسـتدانة والـصرف           ---استالمها للمدعية   

 وجاهيـاً   والرجوع عليه بما يتراكم من النفقة ذلك وضمنته الرسوم والمصروفات القانونية حكما           
يجب علـى   (بحق المتداعيين قابال لالستئناف والطعن فهمته المدعية والمدعى عليه في المجلس            

 متى طلب منها وعلى كل سلطة وكل قوة أن تعين على            هليإ ا التنفيذ أن تبادر   الجهة التي يناط به   
  ). لنـصوص القـانون   إجرائه ولو باستعمال القوة الجبريـة متـى طلـب منهـا ذلـك طبقـا               

  ٠م ٢٠٠٩/--/--هـ، وفق١٤٣٠/---/---ريرا فيتح
  
  

  ى     الشرعي قاض                                                                      

  
  

 
 

 
 

 ٣٤٣: رقم الصفحة 

  ١٣٩:العدد
  ١٣:رقم السجل

  ٢٠٠٩ /١٢٣:أساس

  التطبيقات في المحاكم الشرعية   الثاني الفصل



 
٩٥

 
   المحترم            صاحب الفضيلة قاضي ــــــ الشرعي
  -: وبعد...السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته              

  ــــ من ـــــــ وسكان ــــــــــــــــــــ/ المدعية
  ــــ من ـــــــ وسكان ــــــــــــــــــ/ المدعي عليه

  والد من قريبأ ةنفق/ الموضوع
لى ــــــ إنني كنت زوجة ومدخولة بصحيح العقد الشرعي أعرض لفضيلتكم  أ

والد أحيح الشرعي  وكان قد تولد لي منه على فراش الزوجية الص      /   /    المتوفى بتاريخ
  م /   /      من مواليد    سنوات  (  )ـ وهم ــــــ وعمره

و ــــــــ  م /   /      من مواليد     سنوات (  )ـ و ــــــــــ وعمره
هل لحضانتهم أنا أ حضانتي وين فآلوهم ام /   /      من مواليد     سنوات (  )ـ وعمره

ن المدعى عليه ـــ المذكور هو أ وال مال ، وحيث حياء يرزقون فقراء ال ملك لهمهم أو
والدي المذكورين وال يوجد من تجب نفقتهم عليه سواه، ألنه ـــــ أل محرم ةقرب عصبأ

سكان بدون حق وال وجه شرعي إ وال منفق وال ة عليهم فامتنع وتركهم بال نفقةفقد طالبته بالنفق
  .طيع دفع النفقه لهمكسبه وكسبه يكفيه وزيادة ويستبنه غني أ، علما 

 روالدي المذكورين قدنفقة ألطلب الحكم  على المدعي عليه ـــــ المذكور بدفع أذلك ل
 ةستدانه والصرف والرجوع عليه بما يتراكم من النفقإلذني باإمره بدفع ذلك لي وأكفايتهم و

  .جراء المقتضى الشرعي إوتضمينه الرسوم والمصروفات القانونية وسؤاله عن ذلك و
  لوا بقبول االحترامفض           وت          

  /ة المدعي          م٢٠٠٩/ ٠٥ / ٠٤يوحرر ف
          ٢٠٠٩ /١٢٤دعوى رقم 

  ثنيناال/  تقرر رؤية الدعوى يوم               
  م٢٠٠٩ /٠٥ / ١١  الموافق              
   صباحاً وفهم للمدعيةالثامنة  الساعة               
  م٢٠٠٩/ ٠٥ / ٠٤ ي  وحرر ف              

   /المدعية                                                        

  طبيقات في المحاكم الشرعيةالت   الثاني الفصل



 
٩٦

  
  
  
  

  إعالم حكم وجاهي
        

  /القاضي الشيخ 
  .--- وسكان --- من --- أبو--- بن ----بنت ---- :المدعية 

  .--- وسكان---  من--- أبو---- بن --- بن --- :المدعى عليه 
   .  نفقة أوالد من قريب:الموضوع 

   اإلقرار والتراضي: الثبوتية األسباب
مـن    ٣٩،٣٨،١٨،١٦واإلقرار والتراضي وعمال بـالمواد      بناء على الدعوى والطلب     

 من قانون األحوال الشخصية فقد حكمت على المـدعى  ٤١٥ وقانون أصول المحاكمات الشرعية  
  قه كفاية لكـل واحـدة مـن أوالد شـقي         /  المذكور بما ألزم به نفسه من نفقة إصالح        ---عليه  
 المذكورة قدرها خمسة وعشرون دينـاراً  --- المتولدتين له من المدعية   ---و---و---وهم  

ا بالنقد المتداول لسائر حوائجهم الضرورية الشرعية بمـا فـي ذلـك             هأردنياً شهرياً أو ما يعادل    
وأمرت المدعى عليـه      م٢٠٠٩/ ٠٥ / ٠٤الكسوة والمسكن اعتباراً من تاريخ الطلب الواقع في

المذكورة لتنفق علي الصغار بالمعروف وآذنتها باالسـتدانة     ---لمذكور بدفع ذلك للمدعية     ا---
والصرف والرجوع عليه بما يتراكم من ذلك وضمنته الرسوم والمـصروفات القانونيـة حكمـاً               

يجب على الجهة التـي     (لهما في المجلس     وجاهياً بحق المتداعيين قابالً لالستئناف والطعن فهمته      
 متى طلب منها وعلى كل سلطة وكل قوة أن تعين على إجرائه ولو              هليإ  التنفيذ أن تبادر   ايناط به 

ــا    ــك طبق ــا ذل ــب منه ــى طل ــة مت ــوة الجبري ــتعمال الق ــانون باس ــصوص الق   )  لن
  ٠م ٢٠٠٩/--/--هـ، وفق١٤٣٠/---/---تحريرا في

  
  

  ى     الشرعي قاض                                                                      

 
 

 
 

 ٣٤٤: رقم الصفحة 

  ١٤٠:العدد
  ١٣:رقم السجل

  ٢٠٠٩ /١٢٤:أساس
 

  التطبيقات في المحاكم الشرعية   الثاني الفصل



 
٩٧

 
   المحترم            صاحب الفضيلة قاضي ــــــ الشرعي
  -: وبعد...السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته              

  ــــ من ـــــــ وسكان ــــــــــــــــــــ/ المدعية
  ــــ من ـــــــ وسكان ــــــــــــــــــ/ المدعي عليه

  م حضانة ورضاع لألةجرى أدعو/ الموضوع                     
لى المدعى عليه إنني كنت زوجة ومدخولة بصحيح العقد الشرعي أعرض لفضيلتكم  أ

 راشوكان قد تولد لي منه على فم ٢٠٠٩/    /   بتاريخ  توفيـــــ المذكور الذي 
      م  /   /  من مواليد سنوات (  )ـوهم ــــــ وعمرهوالد أالزوجية الصحيح الشرعي 

و ــــــــ  م /   /      من مواليد     سنوات (  )ـ و ــــــــــ وعمره
هل أ أناوتحت يدي و حضانتي ين فآلوهم ام /   /      من مواليد     سنوات (  )ـ وعمره

جرة حضانة ورضاع مقابل ألحضانتهم وقد تركني المدعى عليه ـــــ المذكور بال 
   بدون حق وال وجه شرعي ،  المذكورين ---و---و--- ابنهوالدرضاعي ألإحضانتي و

طلب الحكم لي عليه بأجرة أ، لذلك  بدون حق وال وجه شرعيجرة فامتنع وقد طالبته باأل
 ةستدانالذني باإمره بدفع ذلك لي وأمثال و مني حسب الحال واأل ابنهوالدأحضانة ورضاع 

  لرسوم والمصروفات القانونية جرة وتضمينه اوالصرف والرجوع عليه بما يتراكم من األ
  .جراء المقتضى الشرعيإوسؤاله عن ذلك و

   بقبول االحترامفضلواوت
  /ة المدعي          م٢٠٠٩/ ٠٥ / ٠٥يوحرر ف

          ٢٠٠٩ /١٢٥دعوى رقم 
  ثالثاءال/  تقرر رؤية الدعوى يوم               
  م٢٠٠٩ /٠٥ / ١٢  الموافق              
  مدعية صباحاً وفهم للالثامنة  الساعة               
  م٢٠٠٩/ ٠٥ / ٠٥ ي  وحرر ف              

   /المدعية                                                        

  التطبيقات في المحاكم الشرعية   الثاني الفصل



 
٩٨

  
  
  
  

  إعالم حكم وجاهي
        

  /القاضي الشيخ 
  .--- وسكان --- من --- أبو--- بن ----بنت ---- :المدعية 

  .---كان وس---  من--- أبو---- بن --- بن --- :المدعى عليه 
  .نفقة أجرة حضانة ورضاع:الموضوع 

   اإلقرار والتراضي:األسباب الثبوتية 
مـن    ٣٩،٣٨،١٨،١٦واإلقرار والتراضي وعمال بـالمواد      بناء على الدعوى والطلب     

من قانون األحوال الشخصية فقد حكمت للمدعيـة      ٣٨٨و٣٧١ و ٣٦٩و  قانون أصول المحاكمات    
   من أجرة حضانة     للمدعية  المذكور بما فرضه على نفسه     ---ه  المذكورة على المدعى علي     ---

 أو مـا يعـادل    سبعة دنانير أردنية شـهرياً او قدرها ثمانية دنانير أردنية و أجرة رضاع وقدره   
 من   المذكور وذلك اعتباراً   ---- بنها   ال وإرضاعهابالعملة المتداولة مقابل حضانتها      جميع ذلك 

 م ألجرة الرضـاع    ٢٠٠٩/ ٠٥ / ٠٥اريخ الطلب الواقع في    ألجرة الحضانة ومن ت    تاريخه أدناه 
وأمرت المدعى عليه بدفع ذلك وتسليمه لها وآذنتها باالستدانة والصرف والرجـوع عليـه بمـا               

  يتراكم من ذلك و ضمنت المدعى عليه الرسوم و المصروفات 
   فـي المجلــس  لهمـا  فهمتـه   والطعن القانونية حكماً وجاهياً بحق المتداعيين قابالً لالستئناف    

 متى طلب منها وعلى كل سلطة وكـل قـوة   هليإ ا التنفيذ أن تبادريجب على الجهة التي يناط به  (
  )  لنصوص القـانون     أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة الجبرية متى طلب منها ذلك طبقا            

  ٠م ٢٠٠٩/--/--هـ، وفق١٤٣٠/---/---تحريرا في
  
  

  ى      الشرعي قاض                                                                      

 
 

 
 

 ٣٤٤: رقم الصفحة 

  ١٤٠:العدد
  ١٣:جلرقم الس

  ٢٠٠٩ /١٢٥:أساس
 

  التطبيقات في المحاكم الشرعية   الثاني الفصل



 
٩٩

 
   المحترم            صاحب الفضيلة قاضي ــــــ الشرعي
  -: وبعد...السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته              

  ــــ من ـــــــ وسكان ــــــــــــــــــــ/ المدعية
  ــــن ـــــــ وسكان ـــ مـــــــــــــــ/ المدعي عليه

  ة على ترك مؤجل  مهرىدعو/ الموضوع
 لـى إزوجـة ومدخولـة بـصحيح العقـد الـشرعي         كنـت   ننـي   أعرض لفضيلتكم     أ
   س جلت ل ھ حج ة وراث ة          ق د وم  ٢٠٠٩/    / بتـاريخ      ي  الذي توف   ـــــــــــــ

ــجلل  دى ھ  ذه المحكم  ة  ــي س ــسجلة ف ــدد --م ــاريخ    -- صــفحة–ع    م٢٠٠٩/  / بت
فقط و ال وارث له سوى من ذكر        ------------- إرثه الشرعي و االنتقالي في       و انحصر 

اختيارية و ال أوالد كبار توفوا حال حياتـه و تركـوا ورثـة و قـد        و ليس له وصية واجبة أو     
   األمـالك و االنتقاليـة    اإلرثيتـين الـشرعية فـي األمـوال و         صحت كل واحدة من مـسألتيه     

 حق ودين على هذه التركة وهو       ن لي إوالمال والعقار لورثته     من   ة ترك  ترك  وقد   سهم ---من  
لم أستوفه ال بنفسي وال بغيري ولم يحلني على          ستحقه بوفاته قدره ــــــ     أ  المؤجل مهري

صبحت مستحقة على التركة وقد طالبت الورثة بقضاء ما علـى           وأ أحد في كل الدين أو بعضه،     
وإن تركته تستوفي الدين وزيادة وهـي       . وجه شرعي  التركة من الدين لي فامتنعوا بدون حق وال       

 بمهري المؤجل وـــــــــ مـن  ى التركةطلب الحكم لي عل   خالية من الديون لغيري ، أ     
بدفع ذلك لي قبل تقـسيم التركـة         مرهمأ و  على جميع الورثة    سارياً  عاماً  حكماً التركة المذكورة 

  .جراء المقتضى الشرعيإك ووتضمينهم الرسوم والمصروفات القانونية وسؤاله عن ذل
   بقبول االحترامفضلواوت

  /ة المدعي          م٢٠٠٩/ ٠٥ / ٠٦يوحرر ف
          ٢٠٠٩ /١٢٦دعوى رقم 

  ربعاءاأل/  تقرر رؤية الدعوى يوم               
  م٢٠٠٩ /٠٥ / ١٣  الموافق              
   صباحاً وفهم للمدعيةالثامنة  الساعة               
  م٢٠٠٩/ ٠٥ / ٠٦ ي  وحرر ف              

   /المدعية                                                        

  التطبيقات في المحاكم الشرعية   الثاني الفصل



 
١٠٠

  
  
  
  

  إعالم حكم وجاهي
        

  /القاضي الشيخ 
  .--- وسكان --- من --- أبو--- بن ----بنت ---- :المدعية 

  .--- وسكان---  من--- أبو---- بن --- بن --- :المدعى عليه 
  .مهر مؤجل على تركة:الموضوع 

  . البينة الخطية الرسمية و اليمين الشرعية:باب الثبوتية األس
بناء على الدعوى و الطلب و البينة الخطية الرسمية و اليمين الشرعية و استناداً للمـواد             

 قانون حقوق العائلة و المـادة  من ٤٩، ٣٨ من قانون األحوال الشخصية و المواد       ٣٨،٤٦،١٥٩
 --- المذكورة على المدعى عليـه       ---كمت للمدعية   من مجلة األحكام العدلية فإنني ح     ١٧٤٦

  --- أبـو ---- بـن  --- بـن   ---المذكور بصفته أحد الورثة باإلضافة إلى تركة المتوفى         
بـدفع ذلـك    المذكور  --- و أمرت المدعى عليه      اً أردني اً دينار ----بمهرهـا المؤجل و قدره     

سـارياً على جميع الورثـة     عاماً  اً  المذكور حكم ---المذكورة من تركة المتوفى     ----للمدعية  
 فـي  لهمـا  فهمته  والطعن بحق المتداعيين قابالً لالستئنافاعتباراً من تاريخه أدناه حكماً وجاهياً 

 متى طلب منها وعلى كل سـلطة        هليإ ا التنفيذ أن تبادر   يجب على الجهة التي يناط به     (المجلـس
 لنـصوص   لجبرية متى طلب منها ذلك طبقا     وكل قوة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة ا         

  ). القانون 
  ٠م ٢٠٠٩/--/--هـ، وفق١٤٣٠/---/---تحريرا في

  
  

  ى      الشرعي قاض                                                                      

 
 

 
 

 ٣٤٤: رقم الصفحة 

  ١٤١:العدد
  ١٣:رقم السجل

  ٢٠٠٩ /١٢٦:أساس
 

  التطبيقات في المحاكم الشرعية   الثاني الفصل



 
١٠١

  
   المحترم            صاحب الفضيلة قاضي ــــــ الشرعي
  -: وبعد...عليكم ورحمة اهللا وبركاتهالسالم               

  ــــ من ـــــــ وسكان ــــــــــــــــــــ/ المدعية
  )١(ــــ من ـــــــ وسكان ــــــــــــــــــ/ المدعي عليه

  إثبات رشد ورفع وصاية ىدعو/ الموضوع
  وصياًي علن المدعى عليه ــــــــ المذكور قد نصبأعرض لفضيلتكم  أ
  /    /       .ية صادرة من محكمة ـــــ الشرعية بتاريخ  اب حجة وص بموجشرعياً

 في سجل ــــ عدد ــــ صفحة ــــ حيث كنت قاصراً عن درجتي البلوغ والرشد 
دارة إ يحسن التصرف فأ وه  غير مبذر والسفيـاً   راشدن عاقالًنني قد بلغت اآلأحينه وحيث 

  الزال وصياًهن المدعى عليـوأ سنة  ن ـــحد وعمري اآلأمالكي دون وصاية أموالي وأ
 فامتنع  وتمكيني من التصرف في أموالي وأمالكي  وقد طالبته برفع الوصاية عني عليشرعياً

  .بدون حق وال وجه شرعي
عني ومنعه ته م لي عليه بثبوت رشدي ورفع وصايطلب تبليغه بصورة الئحة الدعوى والحكأ

  .جراء المقتضى الشرعي إمالكي وسؤاله وألي ومواأ ي تصرفاتي فيمن معارضتي ف
   بقبول االحترامفضلواوت

  /ة المدعي          م٢٠٠٩/ ٠٥ / ٠٧يوحرر ف
          ٢٠٠٩ /١٢٧دعوى رقم 

  خميسال/  تقرر رؤية الدعوى يوم               
  م٢٠٠٩ /٠٥ / ١٤  الموافق              
   صباحاً وفهم للمدعيةالثامنة  الساعة               
  م٢٠٠٩/ ٠٥ / ٠٧ ي  وحرر ف              

   /المدعية                                                        

                                                
مدعى – إذا كان هناك أموال للقاصر مودعة في صندوق األيتام ،يتم إدخال مدير صندوق األيتام خصماً - ١

  . له- باعتبار ما كان-لوضعه يده على المال ويؤمر بدفع مال اليتيم–عليه 

  التطبيقات في المحاكم الشرعية   الثاني الفصل



 
١٠٢

  
  
  
  

  إعالم حكم وجاهي
        

  /القاضي الشيخ 
  .--- وسكان --- من --- أبو--- بن ----بن ----  :المدعي

  .--- وسكان---  من--- أبو---- بن --- بن --- :المدعى عليه 
  . ورفع وصايةإثبات رشد :الموضوع 

  .اإلقرار والبينة الرسمية والشرعية :األسباب الثبوتية 
 والمـواد   بـالمواد  رعية  وعمالً   والبينة الش  رسميةبناء على الدعوى والطلب واإلقرار والبينة ال      

   مـــن قـــانون أصـــول المحاكمـــات الـــشرعية٤٨،٨١،٨٣، ٤٦ ،٣٩ ،٣٨ ،١٦،١٨
 رشده بالبينـة الخطيـة       المذكور ---لمدعىاوحيث أثبت   .  من قانون األحوال الشخصية    ٤٩٦ 

ـ    ي و هسفيـ   غير مبذر وال    اً   راشد   الًعاقوأنه بلغ الثامنة عشرة من عمره         يحسن التـصرف ف
 ورفعت عنه    المذكور ---فقد حكمت بثبوت رشد المدعى     حدأ دون وصاية    همالكأ و هموالأدارة  إ

ور من التعرض له في إدارة       المذك --- ومنعت المدعى عليه    المذكور ---وصاية المدعى عليه  
وآذنته بسائر التصرفات القوليـة والفعليـة       بنفسه   بإدارة أمواله وأمالكه     وآذنته  ،شئونه وأمالكه 
يجب على الجهة   ( فهمته لهما في المجلس       والطعن  قابالً لالستئناف   بحق المتداعيين  حكماً وجاهياً 
ى كل سلطة وكل قوة أن تعين على إجرائه          متى طلب منها وعل    هليإ ا التنفيذ أن تبادر   التي يناط به  

  ).  لنصوص القانون ولو باستعمال القوة الجبرية متى طلب منها ذلك طبقا
  ٠م ٢٠٠٩/--/--هـ، وفق١٤٣٠/---/---تحريرا في

  
  

ى     الشرعي قاض                                                                      

 
 

 
 

 ٣٤٥: رقم الصفحة 

  ١٤٢:العدد
  ١٣:رقم السجل

  ٢٠٠٩ /١٢٧:أساس
 

  التطبيقات في المحاكم الشرعية   الثاني الفصل



 
١٠٣

 
 

 

  .دعـــوى محاسبة وعزل وصي.١
 . دعوى محاسبة وصي.٢

 

  التطبيقات في المحاكم الشرعية   الثاني الفصل



 
١٠٤

  
   المحترم             قاضي ــــــ الشرعيصاحب الفضيلة

  -: وبعد...السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته              
  ــــ من ـــــــ وسكان ــــــــــــــــــــ/ المدعية

  ــــ من ـــــــ وسكان ــــــــــــــــــ/ االمدعي عليه

    وصي وعزلدعوى محاسبة/ الموضوع

ى عليها ــــــــ المذكورة كانت زوجة ومدخولة ن المدعأعرض لفضيلتكم أ
  حجةوقد سجلت له /   / بتاريخ  يلى ـــــــــــ الذي توفإبصحيح العقد الشرعي 

لدى محكمة  ــــ الشرعية وقد تولد لها منه على فراش الزوجية  /    /      بتاريخ ةوراث
  م  /   /      يد من موالسنوات (  )ـوهم ــــــ وعمره والدأالصحيح الشرعي 

و ــــــــ  م /   /      من مواليد     سنوات (  )ـ و ــــــــــ وعمره
ـــــــــــــ وجميعهم قاصرون م /   /      من مواليد     سنوات (  )ـ وعمره

 عليهم توالد القاصرين وعينوصاية على األة عن درجتي البلوغ والرشد وقد سجلت حج
   لدى محكمة ـــــ الشرعية  /  /  بتاريخ  ةًرعي شـــــ المذكور وصياً

مرت به من أن المدعى عليها لم تقم بما أال إمالكهم أموالهم وأوالمحافظة على شؤونهم دارة  إل
موال أوالد عند عمهم ــــــ وتخلت عن القيام بحضانتهم وبددت قبل المحكمة وتركت األ

 ةًً شرعيمن تاريخ تعيينها وصياًابتداءاً  عليها طلب من المحكمة محاسبة المدعىأالقاصرين لذلك 
والدها المذكورين ثم عزلها عن الوصاية المذكورة وتضمينها الرسوم والمصروفات أعلى 

  .جراء المقتضى الشرعيإالقانونية وسؤالها و
   بقبول االحترامفضلواوت

  /ة المدعي          م٢٠٠٩/ ٠٥ / ١٠يوحرر ف
          ٢٠٠٩ /١٢٨دعوى رقم 

  حداأل/ تقرر رؤية الدعوى يوم                
  م٢٠٠٩ /٠٥ / ١٧  الموافق              
   صباحاً وفهم للمدعيةالثامنة  الساعة               
  م٢٠٠٩/ ٠٥ / ١٠ ي  وحرر ف              

   /المدعية                                                        

  التطبيقات في المحاكم الشرعية   الثاني الفصل



 
١٠٥

  
  
  
  

  إعالم حكم وجاهي
        

  /القاضي الشيخ 
  .--- وسكان --- من --- أبو--- بن ----بن ----  :المدعي

  .--- وسكان---  من--- أبو---- بن --- بنت ---  :االمدعى عليه
  .محاسبة وعزل وصي :الموضوع 

  .اإلقرار والبينة الرسمية والشرعية :األسباب الثبوتية 
 والمـواد   ادبالمو رعية  وعمالً  الشرسمية و بناء على الدعوى والطلب واإلقرار والبينة ال      

   مـــن قـــانون أصـــول المحاكمـــات الـــشرعية٤٨،٨١،٨٣، ٤٦ ،٣٩ ،٣٨ ،١٦،١٨
 المذكور بعزل الوصي الـشرعية      ---فقد حكمت للمدعي  .  من قانون األحوال الشخصية    ٤٤٥ 

 أوالد المتوفى   ---و---و---المذكورة عن الوصاية على كل من القاصرين      ---المدعى عليها 
 الـشرعية   ---جب حجة الوصاية المسجلة لدى محكمة        بمو --- أبو ---- بن   --- بن   ---

 وذلك لتقصيرها عـن القيـام بـشئون         ---صفحة---عدد--- سجل م---/--/--بتاريخ      
المذكورين وعدم المحافظة على أمـوالهم وأمالكهـم        ---و---و---الوصاية على القاصرين    

تي أودعتها باسمها فـي  وكففت يدها عن الوصاية عليهم،وحكمت عليها بإعادة أموال القاصرين ال    
- أبو --- بن   ----بن  ----إلى صندوق األيتام بغزة،وعينت ونصبت      ---وقدرها---بنك  
المذكورين ليتـولى   ---و---و---وصياً شرعياً على أوالد شقيقه    .--- وسكان   --- من   --

 حكمـاً وجاهيـاً  الوصاية عليهم والمحافظة على أموالهم حسب األصول اعتباراً من تاريخه أدناه      
ا يجب على الجهة التي يناط به     ( فهمته لهما في المجلس       والطعن  قابالً لالستئناف  بحق المتداعيين 
 متى طلب منها وعلى كل سلطة وكل قـوة أن تعـين علـى إجرائـه ولـو        هليإ التنفيذ أن تبادر  

  ).  لنصوص القانون باستعمال القوة الجبرية متى طلب منها ذلك طبقا
  ٠م ٢٠٠٩/--/-- وفقهـ،١٤٣٠/---/---تحريرا في

  
  

  ى     الشرعي قاض                                                                      

 
 

 
 

 ٣٤٦: الصفحة رقم 

  ١٤٣:العدد
  ١٣:رقم السجل

  ٢٠٠٩ /١٢٨:أساس
 

  التطبيقات في المحاكم الشرعية   الثاني الفصل



 
١٠٦

  
   المحترم            صاحب الفضيلة قاضي ــــــ الشرعي
  -: وبعد...السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته              

  ــــ وسكان ـــ من ــــــــــــــــــــــــ/ المدعية
  ــــ من ـــــــ وسكان ــــــــــــــــــ/ االمدعي عليه

   دعوى محاسبة وصي/ الموضوع

ن المدعى عليها ــــــــ المذكورة كانت زوجة ومدخولة أعرض لفضيلتكم أ
  حجةوقد سجلت له /   / بتاريخ  يلى ـــــــــــ الذي توفإبصحيح العقد الشرعي 

لدى محكمة  ــــ الشرعية وقد تولد لها منه على فراش الزوجية  /     /     بتاريخ ةوراث
  م  /   /      من مواليد سنوات (  )ـوهم ــــــ وعمره والدأالصحيح الشرعي 

و ــــــــ  م /   /      من مواليد     سنوات (  )ـ و ــــــــــ وعمره
ــــــ وجميعهم قاصرون ـــــــم /   /      من مواليد     سنوات (  )ـ وعمره

 عليهم توالد القاصرين وعينوصاية على األة عن درجتي البلوغ والرشد وقد سجلت حج
   لدى محكمة ـــــ الشرعية  /  /  بتاريخ  ةً شرعيـــــ المذكور وصياً

مرت به من أن المدعى عليها لم تقم بما أال إمالكهم أموالهم وأوالمحافظة على شؤونهم دارة  إل
من ابتداءاً طلب من المحكمة محاسبة المدعى عليها أموال القاصرين لذلك أبددت والمحكمة قبل 

والدها المذكورين وتضمينها الرسوم والمصروفات القانونية أ على ةًً شرعيتاريخ تعيينها وصياً
  .جراء المقتضى الشرعيإوسؤالها و

   بقبول االحترامفضلواوت
   /ةالمدعي          م٢٠٠٩/ ٠٥ / ١١يوحرر ف

          ٢٠٠٩ /١٢٩دعوى رقم 
  ثنيناال/  تقرر رؤية الدعوى يوم               
  م٢٠٠٩ /٠٥ / ١٨  الموافق              
   صباحاً وفهم للمدعيةالثامنة  الساعة               
  م٢٠٠٩/ ٠٥ / ١١ ي  وحرر ف              

   /المدعية                                                        

   في المحاكم الشرعيةالتطبيقات   الثاني الفصل



 
١٠٧

  
  
  
  

  م وجاهيإعالم حك
        

  /القاضي الشيخ 
  .--- وسكان --- من --- أبو--- بن ----بن ----  :المدعي

  .--- وسكان---  من--- أبو---- بن --- بنت ---  :االمدعى عليه
  .محاسبة وصي :الموضوع 

  .اإلقرار والبينة الرسمية والشرعية :األسباب الثبوتية 
 والمـواد   بالمواد رعية  وعمالً  الشرسمية و  ال بناء على الدعوى والطلب واإلقرار والبينة     

   مـــن قـــانون أصـــول المحاكمـــات الـــشرعية٤٨،٨١،٨٣، ٤٦ ،٣٩ ،٣٨ ،١٦،١٨
   ---و---و--- المـذكورة بإعـادة أمـوال القاصـرين        ---على المدعى عليها   فقد حكمت  

 التي تعينت وصياً شرعيةً عليهم بموجب حجة        --- أبو ---- بن   --- بن   ---أوالد المتوفى   
---عـدد --- سـجل  م---/--/-- الشرعية بتـاريخ         ---لوصاية المسجلة لدى محكمة     ا

إلى صندوق األيتام بغـزة حـسب       ---وقدرها---  والتي أودعتها باسمها في بنك        ---صفحة
األصول وأوصيتها بتقوى اهللا في السر والعلن وبفصل أموالها عن أموالهم اعتباراً من تاريخـه               

يجب علـى   ( فهمته لهما في المجلس       والطعن  قابالً لالستئناف  لمتداعيين بحق ا  حكماً وجاهياً أدناه  
 متى طلب منها وعلى كل سلطة وكل قوة أن تعين على            هليإ ا التنفيذ أن تبادر   الجهة التي يناط به   

  ).  لنصوص القانون إجرائه ولو باستعمال القوة الجبرية متى طلب منها ذلك طبقا
  ٠م ٢٠٠٩/--/--هـ، وفق١٤٣٠/---/---تحريرا في

  
  

  ى     الشرعي قاض                                                                      

 
 

 
 

 ٣٤٧: رقم الصفحة 

  ١٤٤:العدد
  ١٣:رقم السجل

  ٢٠٠٩ /١٢٩:أساس
 

  التطبيقات في المحاكم الشرعية   الثاني الفصل



 
١٠٨

 

 
 

 
  الحجــج الماليـــة:المطلب األول 
 المعامالت الماليـــة: المطلب الثاني

  التطبيقات في المحاكم الشرعية   الثاني الفصل



 
١٠٩

  

 
 

 
 .حجة والية .١
 .حجة وصاية .٢

 .حجة هبة .٣
 .حجة وصية .٤
 .ت رشدحجة إثبا .٥
 حجة نفقة قاصرين. .٦

  التطبيقات في المحاكم الشرعية   الثاني الفصل



 
١١٠

  
   المحترم            صاحب الفضيلة قاضي ــــــ الشرعي
  -: وبعد...السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته              

ــ ــ/ دعيستالمــ ـــويةه ـــــــــــــــــــ   ـــــــــــــ
  ــــمن ـــــــ وسكان ـــ

   حجة والية جدطلب تسجيل / الموضوع
      م /    / بتاريخيــــــــــــــ قد توفـ ن  ابنيأعرض لفضيلتكم  أ
  سنوات  (  )ـ وهم ــــــ وعمرهوالده القاصرين عن درجتي البلوغ أوترك 

م /   /      من مواليد    سنوات (  )ـو ــــــــــ وعمرهم /   /      من مواليد  
القاصرين عن درجتي  م/   /      من مواليد     سنوات (  )ـ و ــــــــ  وعمره

  .--- وسكان---من--- أبو---- بن --- بنت ---البلوغ والرشد المتولدين له من زوجته
ج لمن يديرها مالكاً تحتاأمواال وأن لهم أ ووهم في حضانتي وتحت يدي وأنا أهل لحضانتهم ، 

 أمين قرب العصبات لهمأبيهم وألنني جدهم إيناس رشدهم وإويحافظ عليها لحين بلوغهم و
 لما فيه الحظ والمصلحة مالكهمأموالهم وأم والمحافظة على هدارة شؤونإ وقادر على ومستقيم

  طلب تثبيت واليتي عليهم حسب الوجه الشرعي ألذلك .لهم 
  بول االحتراملوا بقفض           وت          

  /المستدعـي                /     /ي   وحرر ف
  

  :لالستعمال الرسمي
  المقرر ـــــ المذكور
  ـــ من ـــــ وسكان ـــــــــــشاهد ــــــــــ

  ـــ من ـــــ وسكان ــــــــــشاهد ـــــــــــ
  

  سجل         عدد         صفحة
  
  ـــــ/يصال مالي ـإ

    /    /     بتاريخ

  التطبيقات في المحاكم الشرعية   الثاني الفصل



 
١١١

  
  

   المحترم            صاحب الفضيلة قاضي ــــــ الشرعي
  -: وبعد...السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته              

   مضبطة مختار لتسجيل حجة والية جد/ الموضوع
  
ــ  وسكان ـــ  ــــــــــــــــــ منن ـــأـــ  مختار ـأناشهد أ

  لهلد ن توأبعد   م /     /        بتاريخ يقد توف
على فراش الزوجية الصحيح    .--- سكان و---من---  أبو----  بن ---   بنت---من زوجته
و م  /   /      من مواليد سنوات  (  ) ـوعمره ــــــ وهموالد أ الشرعي

و ــــــــ  م /   /      من مواليد    سنوات (  )ـــــــــــ وعمره
 نأن عن درجتي البلوغ والرشد ويقاصرال   م/   /     من مواليد     سنوات (  )ـ وعمره
هو وهم في حضانته وتحت يده وقرب العصبات لهم أو هو المذكور بيهم ــــــألجدهم 

وأمالكهم موالهم أدارة شؤونهم والمحافظة على إمين ومستقيم وقادر على أوهو أهل لحضانتهم 
  .لحين بلوغهم

  . وقعة حسب االصول هذه المضبطه معطيتأ  جدجل تسجيل حجة واليةألو
  لوا بقبول االحترامفض           وت          
  /     / حرر في       و

  توقيع المختار                

  التطبيقات في المحاكم الشرعية   الثاني لالفص



 
١١٢

         
  
  
  

        

 

   جدةواليحجة 
   قاضي ـــــ الشرعيـــــــــــــــناأ ي المجلس الشرعي المعقود لديف

 ان ـــــ وسك ـــــــ من ـــــــــــــــــحضر المكلف شرعا 
وهما من ـــ وسكان ــــــــــــــــــــــف به المكلفان شرعاًوعر   

  ن ــــــــــــــــــ من ـــــــ سكان ــــ أ وبعد التحقق تبين 
  القاصرين عن درجتي البلوغ والرشد  أوالده وترك خلفه  م      /     /    بتاريخيقد توف

سنوات (  )ـو ــــــــــ وعمرهم /   /      ليد  من مواسنوات  (  )ـ وهم ــــــ وعمره
المتولدين له  م/   /      من مواليد     سنوات (  )ـ و ــــــــ  وعمرهم /   /      من مواليد    
 ـــــــ الجد ن والد المتوفىأو---  وسكان--- من---  أبو----  بن ---  بنت --- من زوجته
رين كو المذن ـــوــــوــــ شؤون القاصريدارةإمين ومستقيم وقادر على أالمذكور 

 والمضبطة المذكورينالموثوقين المكلفين شرعاًـــ وــــ فادة المعرفين إبناء على 
 من المجلة فقد قررت تثبيت والية ــــ المذكور على ٩٧٤، وعليه وسندا للمادة المرفقة

ين بما فيه الحظ دارة شؤون القاصرإنه يمكنه أفهمته بوأ المذكورين ـــوــــوــــ
قسمة أو فرز شيء و أو رهن عقارات القاصرين أو مبادلة أوالمصلحة لجهتهم وال يحق له بيع 

مسة وعشرين خمن أمالكهم أو إجارتها مدة تزيد على ثالث سنوات أو قبض مبلغ يزيد على 
  الشرعية وموافقةذن المحكمةإال بإ  و عاماًأ وكل عنهم توكيال خاصاًين أ وأ شهرياً  أردنياًديناراً

وطلب تسجيل . وصيته بتقوى اهللا تعالى فقبل ذلك منا وتعهد بالتزامهأو.المحكمة العليا الشرعية 
  . وعليه قررت تسجيله للعمل به واالعتماد عليهحجة بذلك
   ميالدية٢٠ /     /            هجرية الموافق ١٤         /     / ي   وحرر ف

 

قاضي      الشرعي

  ٤:سجل
 ١٥١:  صفحة 

  ٥١:عدد
  

 
 

 
  

  التطبيقات في المحاكم الشرعية   الثاني الفصل



 
١١٣

  
   المحترم            ب الفضيلة قاضي ــــــ الشرعيصاح

  -: وبعد...السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته              
ــ ــ/ ةدعيستالمــ ـــهوية ـــــــــــــــــــ   ـــــــــــــ

  ــــمن ـــــــ وسكان ـــ
  حجة وصاية طلب تسجيل /الموضوع

لى ـــــــ إرعي نني كنت زوجة ومدخولة بصحيح العقد الشأعرض لفضيلتكم أ
  /        بتاريخيمن ـــــ وسكان ـــــ الذي توفـــــــــــــــــ 

 ــــــ وهموترك اوالده القاصرين عن درجتي البلوغ والرشد المتولدين له مني /     
من سنوات (  )ـو ــــــــــ وعمرهم /   /      من مواليد  سنوات  (  )ـ وعمره

    م/   /      من مواليد     سنوات (  )ـ و ــــــــ  وعمرهم /   /      مواليد    
ب وال وصي من قبله ألمالكاً تحتاج لمن يديرها ويحافظ عليها وليس لهم جد أموالً وأن لهم أ و
مالكهم والمحافظة عليها لحين بلوغهم أموالهم وأدارة إمينة ومستقيمة وقادرة على أمهم أنني إو
  .يناس رشدهمإو

  . والدي المذكورين حسب الوجه الشرعيأ شرعية على ا تعييني وصيطلبألذلك 
  لوا بقبول االحترامفضوت                     

                  /     /ي   وحرر ف
  /ةالمستدعـي                                                            

  :لالستعمال الرسمي
  المقرر ـــــ المذكور
  ـــ من ـــــ وسكان ـــــــــــشاهد ــــــــــ

  ـــ من ـــــ وسكان ــــــــــشاهد ـــــــــــ
  

  سجل         عدد         صفحة
  ـــــ/يصال مالي ـإ

    /    /     بتاريخ

  التطبيقات في المحاكم الشرعية   الثاني الفصل



 
١١٤

  
   المحترم            صاحب الفضيلة قاضي ــــــ الشرعي
  -: وبعد...السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته              

ــا ــ/ ةدعيستلمــ ـــهوية ـــــــــــــــــــ   ـــــــــــــ
  ــــمن ـــــــ وسكان ـــ
   مضبطة مختار لتسجيل حجة وصاية/ الموضوع

       
وسكان ــــ   من ـــــــــــــــن ــــأ ـــــــنا مختارأشهد أ  

ـــ من ـــ وسكان ـــــ ـــــــــلى إكانت زوجة بصحيح العقد الشرعي 
والده القاصرين عن درجتي البلوغ والرشد وهم أوترك  م      /     /       بتاريخيالذي توف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ وعمره 
مينة ومستقيمة أــ المذكورة ـــمهم ــــــأن أو ب وال وصي من قبلهألوليس لهم جد 
يناس رشدهم إومالكهم لحين بلوغهم أموالهم وأدارة  شؤونهم والمحافظة على إوقادرة على 

  .األصولموقعة حسب ة هذه المضبط عطيـ أجل تسجيل حجة وصاية ألو
   
  لوا بقبول االحترامفض           وت          

   /     /ر في  وحر
  توقيع المختار                

  التطبيقات في المحاكم الشرعية   الثاني الفصل



 
١١٥

              
  
  
  

        

 

   حجة وصاية
  لشرعي قاضي ـــــ اـــــــــــــــناأ ي المجلس الشرعي المعقود لديف

ـ حضرت المكلفة شرعاً   ـ  ــــــــــــــ ـــ ـ    من ـــــ  وسكان ــــ
ن ــــ وسكان ـــ      م كالهماــــــــــ و ــــــها المكلفان شرعاً  وعرف ب 
           م    //    بتـاريخ  ي لرحمة اهللا تعالى   توف زوجي ــــــ    نأ  :ــ المذكورة قائلة  قررت  
بصحيح العقـد الـشرعي      المتولدين لي منه      رشدوالده القاصرين عن درجتي البلوغ وال     أوترك  

ـ  م /   /     يـد       م و ـــــــــــ مـن موال     /   /      من مواليد        ــوهم ـــ
  مـن ـــــ وسـكان ـــــــ        م  /   /     من مواليد       ـــــــــــــ  وـ

وأن والدهم المرحوم لم يقم عليهم وصياً حال حياته ، وال وصـي مـن قبلـه،وليس لهـم جـد               
يح،وإن لهم أمواالً وأمالكاً تحتاج لمن يديرها ويحافظ عليها لما فيه الحظ والمصلحة لجهتهم              صح
ـ  إ وقادرة على     وحسنة االختيار  مينة ومستقيمة أ أنا والدتهم ــــ المذكورة    ننيإو  همونئدارة ش

وأيـدت  .ينـاس رشـدهم   إلحين بلـوغهم و   أطلب تنصيبي وصياً شرعية عليهم      .وتسوية أمورهم 
م المـشعرة  /    /    بالمضبطة الموقعة من مختارـــ بـــــ المؤرخـة فـي           تقريرها  

 علـى    بنـاء بذلك،وقبلت منا القيام بشؤؤن هذه الوصاية حسبة لوجه اهللا تعالى وابتغاء مرضاته             
 علـى   ةوصـيا شـرعي    ـــــــ المـذكورة       المكلفـة شـرعاً    فقد نصبت وعينـت   ذلك  

ـ ها القاصرين والدأــــــــــــــ   ين لحـين بلـوغهم      المذكور وــــــو ـ
و قـسمة   أ زو فر أ من بيع    هاومنعتبتعقب معامالتهم لدى جميع الدوائر         وإيناس رشدهم  وآذنتها   

 من المال يخص القاصـرين    أو قبض مبلغ  يجار  إ  استبدال أو رهن شيء من أموالهم وأمالكهم       وأ
وكـل  تن  أ وأ  النقد المتـداول   أو ما يعادلها ب    ا أردنياً  يزيد عن خمسة وعشرين دينار     المذكورين  
  أو حكم مرعي صادر عن محكمة ذات صـالحية         ذن شرعي إال ب إ  و عاماً أ  خاصاً عنهم توكيالً 

  .في السر والعلنتعالى  سبحانه بتقوى اهللا   الوصيهاوصيتأ والمحكمة العليا الشرعيةوموافقة 
  ميالدية٢٠     /     /           هجرية الموافق ١٤        /     / ي    وحرر ف

  قاضي      الشرعي

  ٤:سجل
 ١٥٢:  صفحة 

  ٥٢:عدد
  

 
 

 
  

  التطبيقات في المحاكم الشرعية   الثاني الفصل



 
١١٦

  
   المحترم            صاحب الفضيلة قاضي ــــــ الشرعي
  -: وبعد...السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته              

ــ ــ/ دعيستالمــ ـــهوية ـــــــــــــــــــ   ـــــــــــــ
  ــــمن ـــــــ وسكان ـــ

    هبة حجةطلب تسجيل/ الموضوع
  
  والد ابني المتوفى ـــــــــــــأنني الولي الشرعي على أ عرض لفضيلتكم أ

  القاصرين عن درجتي البلوغ والرشد وهم ــــــــــــــــــــ
ملك أنني إو /    /     ــ الشرعية  بتاريخ ــبموجب حجة الوالية الصادرة عن محكمة ــ

ــــ ــ امساحته ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ملكي ،موالي أمالكي وأقل من ثلث أ يرض ـــــ وهأقطعة ــــ قسيمة ــــ 

 ــ وجنوباًـــ ـــ وشماالًــ ـــــــ وغرباًــــ الخاص يحده شرقاً
 قد وصاف المعتبرة شرعاًنا بكامل قواي العقلية واألأنني بطوعي واختياري وإــ وــــ

ن هذه أ وملحقاتها وــــ المذكور  بمساحتها ومنافعهاــل ـآوهبت وملكت ـــــــ 
 م ال ينازعه خالصاًحد ملكتها ملكاًأــ خالية من الديون وملكيتها غير مشتركة مع ـــــ
و مقابل فقبلها الموهوب له أ دون عوض ة وهبي من الحاضر والمستقبل تبرعاًيحد فأفيه 

  . عطائي حجة شرعيةإطلب تسجيل ذلك وأ ي ،وقبضها من
  لوا بقبول االحترامفضوت

                /     / في    وحرر 
  ـة/ الواهبالمستدعـي                                                            

  :لالستعمال الرسمي
  المقرر ـــــ المذكور
  ـــ من ـــــ وسكان ـــــــــــشاهد ــــــــــ

  ـــ من ـــــ وسكان ــــــــــشاهد ـــــــــــ
  

          صفحةسجل         عدد 
  ـــــ/يصال مالي ـإ

    /    /     بتاريخ

  التطبيقات في المحاكم الشرعية   الثاني الفصل



 
١١٧

  
  
  
  

        

 

  هبة حجة 
   قاضي ـــــ الشرعيـــــــــــــــناأ ي المجلس الشرعي المعقود لديف

ـ  شرعاً حضر المكلف  ـ  ــــــــــــــ ـــ ـ     من ـــــ  وسـكان ــــ
ـ     م هماــــــــــ و ــــــه المكلفان شرعاً  وعرف ب  ـ  ن ـــــ وس    كان ــ

ـ أ نني     أوقرر ـــــ المذكور  قائلـ       التعريف الشرعي  ـ ملك ـــــــــ  ـــــ
مالكـي  أقل من ثلـث     أقسيمة ــــ قطعة ــــ موقع  ـــــ مدينة ـــــ وهى           

ـ        أو ـ ومن الغـرب    موالي  ملكي الخاص يحدها من  الشرق ــــــــ  ـــــــــ
   ــــــــــــــــــومن الجنوب ــــــــــــــــومن الشمال 

 المعتبـرة شـرعا قـد وهبـت وملكـت           األوصـاف نا بكامـل    أنني بطوعي واختياري و   إ  و
ن هذه ـــــ خاليـة  ألى ـــــ المذكور  بمساحتها ومنافعها وملحقاتها و  إـــــــ  

 الحاضـر   فـي حد  أ فيه    ال ينازعه   خالصاً حد ملكتها ملكاً  أمن الديون وملكيتها غير مشتركة مع       
و مقابل فقبلها الموهوب له وقبضها  وطلـب تـسجيله           أ دون عوض    ة وهب ي من اًوالمستقبل تبرع 

مام المعرفين والشاهدين المذكورين ، وعليه وبناء على الطلب والتحقق قررت تسجيله للعمل به              أ
 وله حـق    ،للموهوب له   خالصاً صبحت ملكاً أ ةن العين الموهوب  أفهمت الواهب   أواالعتماد عليه و  

  . الشرعياالنتفاع وجوه بكل بها  االنتفاع
  ميالدية٢٠ /     /               هجرية الموافق ١٤        /     / ي    وحرر ف

  
  القاضي الشرعي

  ٣١:سجل
 ٣٤٣:  صفحة 

  ٦٠:عدد
  

 
 

 
  

  محاكم الشرعيةالتطبيقات في ال   الثاني الفصل



 
١١٨

  
   المحترم            صاحب الفضيلة قاضي ــــــ الشرعي
  -: وبعد...السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته              

ــ ــ/ دعيستالمــ ـــيةهو ـــــــــــــــــــ   ـــــــــــــ
  ــــمن ـــــــ وسكان ـــ
   وصية شرعية حجةطلب تسجيل/ الموضوع

  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــملك أنني أعرض لفضيلتكم أ
نني بكامل قواي العقلية وبحال     أبكتابه الوصية حال الصحة وحيث       rستجابة لرسول اهللا    إنني  إو

ـ     ألوابتغاء ا كراه  إمعتبرة شرعا وبطوعي واختياري دون       ـ   أنني  إجـر والثـواب ف    وصـي بـ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   من ـــــ وسكان ــــــــــــــــــــــــــــــ لىإوذلك 
  .مالكيأموالي وأقل من ثلث أوصيت به أن ما أعلماً بأن الموصى له ليس من ورثتي و

  .عطائي حجة شرعية بذلكإاتي وطلب تسجيل هذه الوصية للعمل بها بعد وفأ
  

  لوا بقبول االحترامفضوت        
                /     / وحرر في    

  ـة/المستدعـي                                                            
  :لالستعمال الرسمي

  المقرر ـــــ المذكور
  ـــ من ـــــ وسكان ـــــــــــشاهد ــــــــــ

  ـــ من ـــــ وسكان ـــــــــــــــــشاهد ــــ
  

  سجل         عدد         صفحة
  ـــــ/يصال مالي ـإ

    /    /     بتاريخ
  

  
  
  

  التطبيقات في المحاكم الشرعية   الثاني الفصل



 
١١٩

  
  
  
  

        

 

  وصية حجة 
   قاضي ـــــ الشرعيـــــــــــــــناأ ي المجلس الشرعي المعقود لديف

 ــــوسكان   من ــــــــــــــــــــ ــــ شرعاًحضر المكلف
   ن ــــ وسكان ــ مهماــــــــــ وــــــه المكلفان شرعاًوعرف ب

ملك أنني أعرض لفضيلتكم أاً وقرر ـــــ المذكور  قائلـ التعريف الشرعي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لعقلية وبحال  بكتابه الوصية حال الصحة وحيث أنني بكامل قواي اrوإنني إستجابة لرسول اهللا 
معتبرة شرعاً وبطوعي واختياري دون إكراه وابتغاء األجر والثواب فإنني أوصي بـ   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وذلك إلى ــــــــــــــــــــــــ من ـــــ وسكان ـــــ 

  .لي وأمالكيعلماً بأن الموصى له ليس من ورثتي وأن ما أوصيت به أقل من ثلث أموا
  .أطلب تسجيل هذه الوصية للعمل بها بعد وفاتي وإعطائي حجة شرعية بذلك

  .وعليه وبناء على الطلب والتحقق قررت تسجيله للعمل به واالعتماد عليه

  ميالدية٢٠ /     /               هجرية الموافق ١٤        /     / ي    وحرر ف
  

  الشرعي      قاضي 

  ٣١:سجل
 ٣٤٤:  صفحة 

  ٦١:عدد
  

 
 

 
  

  التطبيقات في المحاكم الشرعية   الثاني الفصل



 
١٢٠

  
   المحترم             قاضي ــــــ الشرعيصاحب الفضيلة

  -: وبعد...السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته              
ــ ــ/ دعيستالمــ ـــهوية ـــــــــــــــــــ   ـــــــــــــ

  ــــمن ـــــــ وسكان ـــ
ــ ــ/ دعيستالمــ ـــهوية ـــــــــــــــــــ   ـــــــــــــ

  ــــمن ـــــــ وسكان ـــ
  إثبات رشد ورفع وصاية جة حطلب تسجيل/ الموضوع

أنني بلغت عاقالً راشداً قادراً على التـصرف بـأموالي وشـؤوني الخاصـة               عرض لفضيلتكم أ
وإدارتها دون حاجة إلى ولي أوصي و تجاوزت الثامنة عشر من عمري بموجب  بطاقة هويتي                

 وحيث أننـي مولـود      م٢٠ /   /         رقم ــــــــــ الصادرة عن ـــ بتاريخ       
 وبلغت عاقالً راشداً قادراً على التصرف بأموالي وشؤوني الخاصة وإدارتها           م٢    /  / ريخ  بتا

/ الوصـي   وكانت محكمتكم الموقرة قد عينـت       وصي ودون سفه أو تبذير     /دون حاجة إلى ولي   
  وليـاً علـي بموجـب حجـة ــــ صـادرة مـن ــــ                / ــــالمذكور وصـياً   الولي
الـولي  / أطلـب سـؤال الوصـي    ة ـــ عدد ــــ       سجل ـــ صفح   م٢   /   /  بتاريخ

  . رشد حسبـــــــ المذكور عن ذلك وإعطائي حجة إثبات
  

  لوا بقبول االحترامفضوت        
                /     / وحرر في    

  ـة/المستدعـي                                                            
  :لالستعمال الرسمي

  كورالمقرر ـــــ المذ
  ـــ من ـــــ وسكان ـــــــــــشاهد ــــــــــ

  ـــ من ـــــ وسكان ــــــــــشاهد ـــــــــــ
  

  سجل         عدد         صفحة
  ـــــ/يصال مالي ـإ

    /    /     بتاريخ
  

  التطبيقات في المحاكم الشرعية   الثاني الفصل



 
١٢١

  
  
  
  

        

 

  إثبات رشد حجة 
  ـ الشرعي قاضي ـــــــــــــــــــناأ ي المجلس الشرعي المعقود لديف

ـ حضر المكلف شرعاً   ـ       ـــــــــــــــــ   من ــــــ وسـكان ــــ
الوصي الشرعي ـــــــ من ــــــ وسـكان ــــــ     / وحضر بحضوره الولي  

الصادرة من محكمةــــ سجل ـــ عدد ـــ صـفحة ــــ    ______ .بموجب حجة   
ــــــــــ  ــــــ المكلفان شرعاً  عليهماوعرف   م٢٠ /     /               بتاريخ

ـ     الوصـي الـشرعي   /   وبحـضور الـولي     التعريف الـشرعي وهما من ــــ وسكان ـ
أنني بلغت عاقالً راشداً قادراً علـى التـصرف بـأموالي           :  ـــــــ المذكور قررت قائلة   

صي و تجاوزت الثامنة عـشر مـن عمـري     و/وشؤوني الخاصة وإدارتها دون حاجة إلى ولي        
ـ       م٢٠ /   /         ـــــــ الصادرة عن ـــ بتاريخ      بموجب  بطاقة هويتي رقم ــ

 وبلغت عاقالً راشداً قادراً على التصرف بـأموالي     م٢٠ /   /         وحيث أنني مولود بتاريخ     
وشؤوني الخاصة وإدارتها دون حاجة إلى ولي أو وصي ودون سفه أو تبـذير أطلـب سـؤال                  

حجة إثبات رشـد حـسب األصـول        الولي ـــــــ المذكور عن ذلك وإعطائي       / الوصي
  الولي عما قرره ـــــــ المذكور صادق عليـه حرفـاً بحـرف            / وعليه وبسؤال الوصي  

وقد شهد المعرفان المذكوران بثبوت رشد ـــــــ المذكور وعليه وتسجيل ذلك  لالعتماد             
وصايةــــ /الوصي ـــــــ المذكور عن والية    /عليها حسب األصول وكففت يد الولي     

  اعتباراً من تاريخه أدناه  ورالمذك
  ميالدية٢٠ /     /               هجرية الموافق ١٤        /     / ي    وحرر ف

  
  الشرعي      قاضي 

  ٤:سجل
 ٣٤٥:  صفحة 

  ٦٢:عدد
  

 
 

 
  

  التطبيقات في المحاكم الشرعية   الثاني الفصل



 
١٢٢

  
   المحترم            صاحب الفضيلة قاضي ــــــ الشرعي
  -: وبعد...السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته              

ــ ــــــــــــ/ دعيستالمــ ـــهوية ـــــــــ    ـــــــــــــ
  ــــمن ـــــــ وسكان ـــ
  )١(طلب تسجيل حجة نفقة قاصرين/ الموضوع

 الصادرة ــــــــ الشرعي بموجب حجة الوصي/لينني الوأعرض لفضيلتكم أ
سجل     عدد      صفحة               /    /        من محكمة ـــــ الشرعية بتاريخ  

      م /      /     ــــ المتوفى بتاريخ ــــــوالد ــــــــــأعلى 
   القاصرين عن درجتي البلوغ والرشد وهم ــــــــــــــــــــ

طلب أنفاق عليهم منها، لذلك إلى صندوق االيتام بغزة وهم بحاجة ماسة لف موالًأن للقاصرين أو
 صندوق االيتام مر السيد مديرأمواله وأفرض نفقة لكل واحد من القاصرين المذكورين على 

  . جراء المقتضى الشرعيإنفق عليهم بالمعروف وإلبغزة بدفع ذلك لي 
  لوا بقبول االحترامفض           وت          

  / المستدعـ                /     /ي    وحرر ف
  

  :لالستعمال الرسمي
  المقرر ـــــ المذكور

  ــ من ـــــ وسكان ـــــــمخبر وشاهد ـــــــــــ
  ـــــ من ـــــ وسكان ـــــــــــــــمخبر وشاهد 

  ـــ من ـــــ وسكان ــــــــمخبر وشاهد ــــــــــ
ن نفقة كل واحد من القاصرين ـــــــ أ  قائلينخبرواالمخبرون حضروا لدينا وأ
اً أمريكياً   دوالرـــــــ هو ـــــــــــــــوالد  ـــــــــــــــــ أ

  . شرعياًخباراًإ .قل منهأ وال يكفى كنذلك الكسوة والمسي ة الشرعية بما ف الضروريمشهرياً لسائر حوائجه
  
  /      / بتاريخ     يصال مالي ـــــــإ

                                                
   ، بعد موافقة المحكمة العليا الشرعية،ويشترط فيهـا ثالثـة مخبـرين            ال يتم العمل بحجة نفقة القاصرين إالّ       - ١

  . وأن يكون لهم أمواالً مودعة لتفرض النفقة منهاوأال يوجد لأليتام راتب شهري

  التطبيقات في المحاكم الشرعية  اني الث الفصل



 
١٢٣

  
  
  
  

        

 

  نفقة قاصرين حجة 
   قاضي ـــــ الشرعيـــــــــــــــناأ ي المجلس الشرعي المعقود لديف

ـ حضر المكلف شرعاً   ـ   ـــــــــــــــــ ـ     من ـــــ   وسـكان ــــ
    م     /  /ــ من مواليد      ـــ وهم على القاصرين عن درجتي البلوغ    الوصي الشرعي   / الولي

/   /     مـن مواليـد    ـــــــــــ  م و  /   /     يد      و ـــــــــــ من موال   
ـ عالصادرة  ______ بموجب حجة  م  سجل ــــ عـدد ــــ         الشرعية   ن محكمةـــ

ـ  عليهوعرف   م٢٠    /      /   صفحة ـــ بتاريخ       ـ ــــــ ن شـرعاً و المكلف  ـــ
ـــو ـــــــــ ــم و وــــــ ـ  هـ ــ ــكان ــ ـــ وسـ ــن ــــ       مـ

ـ ــــ المذكور قائال أن القاصرين المـذكورين       المخبرين الموثوق بهم وبإخبارهم قرر      ـــ
عشرة آالف دوالر     بغزة وقدره  - صندوق األيتام   في   يوجد لهم أمواالً   وــــــ   ــــوـ

وهم بحاجة ماسة للنفقة عليهم من أموالهم المـذكورة وأيـد أقوالـه          ه  لهم سوا  وال مورد    أمريكي
بإخبار المخبرين المذكورين وطلب فرض نفقة كفاية لهم وعليه وبناء علـى الطلـب واإلخبـار                

ـ ـ  و ــــ  و ــــوالتحقق من الطلب فرضت نفقة كفاية لكل واحد من القاصرين             ـــ
ـ ـهر لكل واحد منهم وذلك على أموالهم في          في كل ش   --------المذكورين وقدرها     ـــ

ر للـولي الـشرعي      بدفع المبلغ المـذكو     صندوق األيتام    اعتبارا من تاريخه أدناه وأمرت مدير     
ـ ـإلنفاقه علـى القاصـرين        المذكور ــــ ـ ـ  و ـــ ـ ـ  و ـــ    بـالمعروف   ـــ

  ميالدية٢٠ /     /               هجرية الموافق ١٤        /     / ي    وحرر ف
  

  الشرعي      قاضي 

  ٣١:سجل
 ٣٤٦: صفحة  

  ٦١:عدد
  

 
 

 
  

  التطبيقات في المحاكم الشرعية   الثاني الفصل



 
١٢٤

  

 
 

 
 

 .موال قاصرينأذن تحويل إ .١

 .إذن صرف أموال قاصرين .٢

v لمرة واحدة 
v الراتب الشهري 

 .ع أموال قاصرينـــإذن بي .٣
 قاصريناء أموال رـإذن ش .٤

  التطبيقات في المحاكم الشرعية   الثاني الفصل



 
١٢٥

 
  المحترم،،،الشرعي ____قاضي / حضرة صاحب الفضيلة

  :السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
  .______وسكان ______ من _________________ / المستدعي

  
  طلب إذن تحويل أموال قاصرين: الموضوع

  / سيدي
ــى        ــشرعي علــ ــولي الــ ــي الــ ــضيلتكم أننــ ــرض لفــ   أعــ
م ١٧/٢/٢٠٠٨المتوفى بتاريخ   . سابقاً____ وسكان  _____ من  ___________ /  ابني أوالد

ــه  ــن زوجت ــه م ــدين ل ــن _______________ المتول ــكان ______ م   ______  وس
سـنوات  (  ) م و ــــ وعمرهــ      /   /      سنوات من مواليد        (  ) وهم ــ وعمرهـ    

ـ (  ) م وـــــ  وعمرهــ      /   /     من مواليد          م /   /      نوات مـن مواليـد            س
) ٤(م سـجل    ٢١/٤/٢٠٠الشرعية بتـاريخ    ____ بموجب حجة والية جد الصادرة من محكمة        

المذكورين أمواالً  في مالية الـشرطة       ___و___و__و إن للقاصرين  ) ٣٢(عدد  ) ١٢٥(صفحة  
ـ              ن أمـوالهم   لذلك أطلب تحويلها إلى صندوق األيتام بغزة ألتمكن من صرفها واإلنفاق عليهم م

  م٢٠٠٨/ ٦/ ٢٦حرر في .حسب الوجه الشرعي
  ،،، وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير 

  :المستدعي

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المحترم،،، مدير المالية العامة للشرطة / السيد

  -:السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
بصفته الولي الشرعي   __ _________/ بناء على االستدعاء المقدم من الولي الشرعي        

المذكورين فإنه ال مانع لـدينا مـن تحويـل أمـوال القاصـرين              ___و___و__على أوالد ابنه  
وذلك إلى صندوق   _________ / المذكورين الموجودة لدى دائرتكم واآليلة له عن مورث والده        

_____  البنك اإلسـالمي العربـي لـصالح القاصـرين           -) ٢٠٧٠٥(األيتام بغزة حساب رقم     
  .  المذكورين بالغ ما بلغ وذلك حسب األصول

  .م٢٠٠٨/ ٦/ ٢٦وحرر في 
  وشكراً لحسن تعاونكم معنا 

  القاضي الشرعي

  التطبيقات في المحاكم الشرعية   الثاني الفصل



 
١٢٦

  
  المحترم،،،الشرعي ____قاضي / حضرة صاحب الفضيلة

  :السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
  .______وسكان ______ من _________________ / المستدعي

  )١(رف أموال قاصرين للكسوة طلب إذن ص: الموضوع
أعرض لفضيلتكم أنني الوصي الشرعي على أوالد أخي القاصرين عن درجتي البلـوغ             / سيدي

الـذي  ______  وسكان  ______ من  _______________ والرشد المتولدين له من زوجته    
سـنوات مـن    (  ) وهم ــ وعمرهــ     _____________ م وهو   ٨/٩/٢٠٠٢توفى بتاريخ   

م وــــــ    /   /     سنوات من مواليد          (  ) م و ــــ وعمرهـ       /      / مواليد      
م بموجب حجة الوصاية الصادرة مـن محكمـة       /   /      سنوات من مواليد          (  ) وعمرهـ  

وإنني أرغب في شراء    ) ١٣(عدد  ) ٢٧(صفحة  ) ٤(م سجل   ٢١/٣/٢٠٠٦رفح الشرعية بتاريخ    
للقاصرين المذكورين وإن لهم أمـواالً مودعـة فـي          كسوة صيفية ومصروفات مدرسية خاصة      

المـذكور لـذلك أطلـب اإلذن بـصرف         ______صندوق األيتام آيلة عن مـورثهم والـدهم         
سبعمائة دوالر أمريكي من أموال القاصرين المذكورين لشراء الحاجيات والكـسوة         ) $٧٠٠(مبلغ

  م٢٠٠٩/ ٣/ ٣١حرر في  .ودفع المصروفات الخاصة للقاصرين المذكورين
  ،،، وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير 

  :المستدعي
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المحترم،،، مدير صندوق األيتام بغزة / السيد
  -:السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

المذكور ال مانع لدينا مـن صـرف مبلـغ          ______ بناء على االستدعاء المقدم من المستدعي       
أوالد ____و___ و____ أمريكـي فقـط مـن أمـوال القاصـرين           سبعمائة دوالر   )$٧٠٠(

المذكور المودعة لديكم وذلك لشراء كسوة صيفية ومصروفات مدرسية للقاصرين وذلـك            ____
/ ٣١وحرر فـي  .المذكور حسب األصول____ لمرة واحدة وتسليم ذلك المبلغ للوصي الشرعي     

  .م٢٠٠٩/ ٣
  ،،،وشكراً لحسن تعاونكم معنا 

  :عيالقاضي الشر
                                                

ترفع هذه المعاملة لمقام المحكمة العليا الرعية مرفقة باألوراق المطلوبة ويتم إعطاء اإلذن بالصرف بعد - ١
  يا الشرعيةموافقة المحكمة العل

  التطبيقات في المحاكم الشرعية   الثاني الفصل



 
١٢٧

  
  المحترم،،،الشرعي ____قاضي / حضرة صاحب الفضيلة

  :السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
  .______وسكان ______ من _________________ / المستدعي

  )١(طلب إذن صرف أموال قاصر: الموضوع
  / سيدي

أعرض لفضيلتكم أنني الوصي الشرعية بموجب حجة الوصاية الصادرة مـن محكمـة               
علـى ابـن    ) ٢٥(عـدد   ) ١٠١(صـفحة   ) ٣(م سـجل    ٢٠٠٣/ ٧/ ١شرعية بتـاريخ    ال___ 
  م ٢/٤/٢٠٠١قد تـوفى بتـاريخ      ______________وأن والده   ________________ابني

سـتمائة دوالر  )$٦٠٠( فرع خان يونس وقدرها  -وإن للقاصر أمواالً موجودة في البنك العربي        
قاصر المذكور خشية قطع التيار الكهربائي لعـدم        أمريكي لتسديد ثمن الكهرباء الخاصة بمنزل ال      

 فرع خان يـونس  -لذلك أطلب من فضيلتكم أمر السيد مدير البنك العربي      .التسديد واإلنفاق عليه  
.  بصرف المبلغ المذكور لتسديد فاتورة الكهرباء والمصروفات ألنفق عليه حسب الوجه الشرعي           

  م٢٠٠٩/ ٤/ ١٦حرر في 
  ،،، حترام والتقدير وتفضلوا بقبول فائق اال

  :المستدعية
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المحترم،،،  فرع خان يونس –مدير البنك العربي / السيد
  :السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

المذكورة بصفتها الوصي الشرعية على ابن ابنها       _______أحيل إليكم طلب المستدعية       
وأنه ال مانع لدينا من صـرف       ________________القاصر عن درجتي البلوغ والرشد وهو       

_______ ستمائة دوالر أمريكي الموجودة لـدى البنـك العربـي باسـم          ) $٦٠٠(مبلغ وقدره   
المذكورة وذلك لدفع فاتورة الكهرباء عـن المنـزل         _______ المذكور وتسليم ذلك للمستدعية     

  .ألصولالمذكور وشراء بعض الحاجيات الضرورية له حسب ا______الذي يقطنه 
  .م٢٠٠٩/ ٤/ ١٦وحرر في 

  ،،،وشكراً لحسن تعاونكم معنا 
  القاضي الشرعي

                                                
ترفع هذه المعاملة لمقام المحكمة العليا الرعية مرفقة باألوراق المطلوبة ويتم إعطاء اإلذن بالصرف بعد - ١

  موافقة المحكمة العليا الشرعية

  التطبيقات في المحاكم الشرعية   الثاني الفصل



 
١٢٨

  
  المحترم،،،الشرعي ____قاضي / حضرة صاحب الفضيلة

  :السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
  .______وسكان ______ من _________________ / المستدعي

  )١(طلب صرف أموال قاصرين: الموضوع
  / سيدي

يلتكم أنني الوصي الشرعية بموجب حجة الوصاية الصادرة مـن محكمـة            أعرض لفض   
علـى أوالدي   ) ٣٢(عـدد   ) ١٨٠(صـفحة   ) ٤(م سـجل    ٢٠٠٩/ ٥/ ٦الشرعية بتاريخ   ___ 

  القاصــرين عــن درجتــي البلــوغ والرشــد ______ و_______ و ______و _______
ائة وواحد وخمـسون دوالراً     ثالثم) $٣٥١(وإن للقاصرين أمواالً في بنك القاهرة عمان وقدرها         

لذلك أطلب التكرم من فضيلتكم أمر السيد مدير بنك         .  أمريكياً وهم في حاجة ماسة لإلنفاق عليهم      
  .  القاهرة عمان لصرف المبلغ المذكور ألنفق عليهم بـالمعروف وإجـراء المقتـضى الـشرعي              

  م٢٠٠٩/ ٥/ ٧حرر في 
  

  ،،، وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير 
  :لمستدعيةا

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المحترم،،،  فرع خان يونس –مدير البنك العربي / السيد

  :السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
المذكورة فإنه ال مـانع لـدينا مـن    _______ بناء على االستدعاء المقدم من الوصي الشرعية        

راً أمريكيـاً للقاصـرين   ثالثمائـة وواحـد وخمـسون دوال   ) ٣٥١(صرف المبلغ المذكور وهو     
وذلــك مــن حــساب ______________ أوالد ______ و _____و ______و ______

ــوفى  ــدهم المتـ ــغ   _______ والـ ــذا المبلـ ــة لهـ ــاجتهم الماسـ ــذكور لحـ   المـ
  .المذكورة لتنفق على الصغار بالمعروف حسب األصول______ وتسليم ذلك للوصي الشرعية 

  .م٢٠٠٨/ ٦/ ٢٦وحرر في 
  ،،،ن تعاونكم معنا وشكراً لحس

  :القاضي الشرعي
                                                

ترفع هذه المعاملة لمقام المحكمة العليا الرعية مرفقة باألوراق المطلوبة ويتم إعطاء اإلذن بالصرف بعد - ١
  ة العليا الشرعيةموافقة المحكم

  الشرعيةالتطبيقات في المحاكم    الثاني الفصل



 
١٢٩

  
  المحترم،،،الشرعي ____قاضي / حضرة صاحب الفضيلة

  :السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
  .______وسكان ______ من _________________ / المستدعي

  
  طلب صرف أموال قاصرين من الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بغزة: الموضوع

  ________________تكم أنني الوصي الشرعي علـى أوالد شـقيقي          أعرض لفضيل / سيدي
  والقاصرين عن درجتي البلوغ والرشد المتولدين لـه مـن          _______ وسكان  ________ من  

وذلك بموجب حجة الوصاية    _______و  _______ / وهم_________________ / زوجته
) ٦(عـدد  ) ٨٧(صفحة  ) ٢(م سجل   ٢٠٠٨/ ٢٥/١١الشرعية بتاريخ   ___ الصادرة من محكمة    

المذكور لدى هيئة التأمين والمعاشات بغـزة  _____ وأن لهم أموال آيلة لهم عن مورثهم والدهم      
.  وذلك من بنك فلسطين برفح وهم بحاجة ماسة لها لإلنفاق عليهم وهو عبارة عن راتب شـهري               

  لــذلك أطلــب إعطــائي إذنــا بــصرف حقــوق القاصــرين المــذكورين لإلنفــاق علــيهم  
  م٢٠٠٩/ ٥/ ٢٤حرر في .  ب الوجه الشرعي حس

  ،،، وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير 
  :المستدعي

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المحترم،،، مدير هيئة التأمين والمعاشات بغزة / السيد
  :السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

صفته وصياً شرعياً على ولدي     المذكور ب ________ بناء على االستدعاء المقدم من المستدعي       
القاصرين عـن درجتـي     ________ و_________ / وهم_________________ شقيقه  

_______ البلوغ والرشد فقد قررت األمر بصرف الراتب الشهري اآليل لهما عـن والـدهما               
  .    المذكور لإلنفاق عليهما بـالمعروف حـسب األصـول        ________ المذكور وتسليمه للوصي    

  .م٢٠٠٩/ ٥/ ٢٤في وحرر 
  ،،،وشكراً لحسن تعاونكم معنا 

  :  القاضي الشرعي

  التطبيقات في المحاكم الشرعية   الثاني الفصل



 
١٣٠

 
  المحترم،،،الشرعي ____قاضي / حضرة صاحب الفضيلة

  :السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
  .______وسكان ______ من _________________ / المستدعي

  
  )الراتب الشهري(طلب إذن صرف أموال قاصرين : الموضوع

عرض لفضيلتكم أنني الوكيل بموجب حجة الوكالة في شؤون الواليـة الـصادرة مـن               أ/ سيدي
علـى أوالدي  ) ٢(صـفحة  ) ٣(عـدد  ) ٣١(م سجل   ٢/٢/٢٠٠٩الشرعية بتاريخ   ____ محكمة

م ٢٨/١٢/٢٠٠٨المتوفى بتاريخ   ____ من  _________________ المتولدين لي من زوجي     
 أمواالً موجودة في البنك اإلسالمي فـرع        وإن للقاصرين ______ و______ و  ______/ وهم

لذلك أطلب من فضيلتكم أمر السيد مدير البنك        . خان يونس وهم بحاجة ماسة لإلنفاق عليهم منها       
اإلسالمي فرع خان يونس بصرف الراتب الشهري ألنفق عليهم بالمعروف وإجـراء المقتـضى              

  م٢٠٠٩/ ٦/ ١٤حرر في .  الشرعي 
  

  ،،، رام والتقدير وتفضلوا بقبول فائق االحت
  :المستدعية

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المحترم،،، مدير البنك اإلسالمي الفلسطيني فرع خان يونس  / السيد
  :السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  المذكورة بصفتها وكيلة في شـئون الواليـة        ______ بناء على االستدعاء المقدم من المستدعية     
  _____، صرف الراتب اآليل للقاصرين عن درجتـي البلـوغ والرشـد            فإنه ال مانع لدينا من      

ــم ــهرياً _____________ أوالد ______ و______ و ______/ وهــــ   شــــ
  . المذكورة لتنفق على الصغار بالمعروف_______وتسليم ذلك للمستدعية

  .م٢٠٠٩/ ٦/ ١٤وحرر في 
  ،،،وشكراً لحسن تعاونكم معنا 

  : القاضي الشرعي

  التطبيقات في المحاكم الشرعية   الثاني الفصل



 
١٣١

 
  المحترم،،،الشرعي ____قاضي / ب الفضيلةحضرة صاح

  :السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
  .______وسكان ______ من _________________ / المستدعي

  
  )١(موال قاصرينأذن بيع إطلب / الموضوع

  
  ـــــــــــــ) ابني(والد   أ الشرعي  على الولي/صيني الوأنعرض لفضيلتكم أ

وغ والرشد وهم ــــــــــــــــــــ بموجب القاصرين عن درجتي البل
  م   /   /    الصادرة من محكمة ـــــــ الشرعية بتاريخ الوالية/صايةحجه الو

  م   / /    المذكور المتوفى بتاريخ  ــــــــــالمتولدين لي من زوجي ــــــ(
موال أ عبيناً بإذعطائي إطلب أن للقاصرين المذكورين ــــــــــــــــــ ، أو

  . نفاق عليهم حسب الوجه الشرعيإلالقاصرين ل
  لوا بقبول االحترامفض           وت          

  ـة/يـالمستدع                /     /ي    وحرر ف
  

v  إلعطاء اإلذن بالبيعةالمطلوباألوراق   
 الوالية/حجة الوصاية )١

 )اتفاق على بيع(عقد بيع مؤقت  )٢

 )٢(الموقع العام والخاص -مستند طابو )٣

  
  
  
  
  
  

                                                
 ترفع هذه المعاملة لمقام المحكمة العليا الرعية مرفقة باألوراق المطلوبة ويتم إعطاء اإلذن بالصرف بعد- ١

  .موافقة المحكمة العليا الشرعية
  .اًإن كان المبيع  بيت- ٢

  التطبيقات في المحاكم الشرعية   الثاني الفصل



 
١٣٢

  
  

  حفظه اهللا،،، حضرة صاحب الفضيلة قاضي رفح الشرعي     

  . ــــــــــــــــ من ــــــ وسكان ـــــ / المستدعي
  

  طلب إذن بصرف أموال قاصر لشراء قطعة أرض/ الموضوع
  

سيدي أعرض لفضيلتكم أنني الولي الشرعي على ابن ابني القاصر عن درجتي البلـوغ              
ـ والرشد وهو   ـ   ـــــــــ م   المتولـد لـه مـن زوجتـه    ن ـــــــ وسـكان ـــــ

ـ     ـــــــــ من ــــــ وسكان     وأن والده    ـــــــــ من ــــــ وسكان ــــ
م وذلك بموجب حجة الوالية الـصادرة مـن محكمـة           ١٠/١٠/٢٠٠١ المتوفى بتاريخ    ـــــ

   وأن لـه أمـواالً آيلـة    ٣٤ عدد ٥٣صفحة ٣م مسجل ١٠/١٠/٢٠٠١ــــ الشرعية بتاريخ    
عن مورثه والده ــــ المذكور لدى بنك فلسطين فرع رفح و إنني أرغب في شـراء قطعـة        
أرض لما فيه الحظ والمصلحة حيث أنه يسكن في بيت جـده وتوجـد قطعـة أرض مـساحتها                

) ٤٣(مائتان وتسعة وخمسون متر مربع وستون سم تقع في مدينة رفح سعر المتـر               )٢٥٩,٦٠(
ث أن سعر المتر مناسب لشرائه وفي شـرائه حـظ ومـصلحة           ثالثة وأربعون دينار أردني وحي    

إحدى عشر ألف ومائة واثنان     ) ١١١٦٢(للقاصر لذلك أطلب اإلذن بصرف المبلغ المطلوب وهو       
  .وستون دينار حسب الوجه الشرعي

  
  .م٢٠٠/   /   حرر في   

  
  

           /المستدعي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التطبيقات في المحاكم الشرعية   الثاني الفصل



 
١٣٣

  

 

 

 
 

  وصياتالنتائج والت      الخاتمة



 
١٣٤

  
 والخـضوع  الفالحين أرواح غذاء ومناجاته صالحين،ال رياض ذكره جعل الذي هللا الحمد

 العالمين شأن النبوية واألخالق المحمدية باألخالق والتخلق العارفين، عز إليه والتضرع يديه بين
على أن أتم لي إتمام بحثي ،       وكرمه، فضله من المزيد وأسأله نعمه، على سبحانه أحمده. العاملين

  -:تي توصلت إليها في هذا البحث الذي أسميتهوسأسرد أهم النتائج والتوصيات ال

   أحكام اليتيم المالية في الشريعة اإلسالمية وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية

  -:أهم النتائج
 .اليتيم هو من فقد األب من الصغر وال يسمى بعد البلوغ يتيماً  .١

مختلـف فيهـا    يبلغ اليتيم بإحدى عالمات البلوغ المتفق عليها كاالحتالم والحـيض أو ال            .٢
 .كالسن

 اية ورغبا فياليتيم له مكانة عظيمة في اإلسالم وقد اعتنى به القرآن والسنة أيما عن .٣

 .فضل كفالته، ولم يقصر ذلك على قريب أو بعيد بل جعله عاما لكل المسلمين  .٤

الوالية مشروعة في الكتاب والسنة وهي على أنواع ولكن هناك شروط البد أن تتـوافر                .٥
 . الوصي في الولي أو

 .الوالية على المال من أخطر أنواع الوالية  .٦

 .يجوز للولي أن يأكل من مال اليتيم بقدر حاجته، وإن استغنى رد ما أخذه استحباباً .٧

الولي أو الوصي إذا حبس نفسه من أجل تنمية مال اليتيم فال حرج من أخذه أجرة علـى            .٨
 .عمله 

 .كذلك أن يذبح له عقيقةيجوز للولي أن يضحي من مال اليتيم لليتيم و .٩

 .يجوز للوصي رهن مال اليتيم لمصلحته وال يجوز له رهنه لغير مصلحة اليتيم .١٠

 .الزكاة واجبة في مال اليتيم .١١

التجارة في مال اليتيم مشروعة بل هي مستحبة للمحافظة على مالـه ولتـوفير مـصدر          .١٢
 نقدا أو نسيئة ما لـم يكـن    ذلك جواز بيع وشراء مال اليتيمويترتب على ؛رزق يقتات منه اليتيم  

؛ألنه مأمور باالحتيـاط لمـال    يضمن الولي لو قصر في الشراء والبيع فباع بغبن فاحش          و عقاراً
 .اليتيم

 لليتيم  ويحـرص      إذا كان في ذلك خيراً      أخوته يجوز خلط مال اليتيم بمال الوصي ومال       .١٣
 .على عدم ضياعه 

  النتائج والتوصيات      الخاتمة



 
١٣٥

مول بها في المحـاكم  ع لكنها م األربعة؛المذاهبأئمة صية الواجبة لم يقل بها أحد من      الو .١٤
 .الشرعية

فع إليه ماله بعد اختباره ويضمن الوصي أو الولي إذا دفـع المـال            د إذا بلغ اليتيم رشيداً    .١٥
 .لليتيم قبل رشده

يجب على الولي أن يقبل كل مال يعطى لليتيم عن طريق الهبة أو الوصية أو غيرها من                  .١٦
 .مال اليتيم بالهبة أو القرض أو اإلعارة العطايا لكنه ممنوع من التبرع في 

المعامالت الخاصة باأليتام لها طابع خاص،فال يكتفي في كثير من المعـامالت بقاضـي          .١٧
المحكمة االبتدائية،بل ال بد أن ترفع وجوباً إلى مقام المحكمة العليا الشرعية لتدقيقها لمـا فيـه                 

 .الحظ والمصلحة لليتيم 

  :التوصيات
 واالهتمام بها ومتابعـة أحـوال       ، الرعاية المالية لليتيم   بتكثيفلشرعية  أوصي المحاكم ا   .١

  وأال يكون دورها توثيـق لحجـة       ؛اليتيم المالية بعد تسجيل حجج الوراثة من الوالية والوصاية        
 . فقط ، بل العمل على متابعة الشئون الماليةومعاملة

  بريـد  ن مجرد صـندوق   وأال يكو ؛يل دور صندوق األيتام     عأوصي المحاكم الشرعية بتف    .٢
 . لحفظ المال دون تنميته ليتمكن األيتام من اإلنفاق على أنفسهم

 التي يكون رأي الجمهـور      مور بمذهب معين في األ    م الشرعية عدم التقيد   أوصي المحاك  .٣
 .فيها راجحاً

 .أوصي المحاكم الشرعية أن تعطي القاضي صالحيات أكبر وأوسع للقيام بشئون اليتيم .٤

الشرعية أن تتحقق من استيفاء الشروط في الولي قبل تثبيت واليته،وفي           أوصي المحاكم    .٥
 . الوصي قبل تعيينه؛حتى ال يظلم اليتيم بالتثبيت والتعيين الروتيني

أوصي أولياء األيتام وأوصيائهم أن يتقوا اهللا في أيتامهم ، وألّا يطمعوا في مـال اليتـيم                  .٦
 .ألنه نار تتأجج في البطون

 ومحاضرات خاصـة     ودروساً  أن يخصصوا خطباً    وطلبة العلم ثانياً   أوصي العلماء أوالً   .٧
 .والدال على الخير كفاعله. أكل أموالهميتقوا شراأليتام ليتعرف الناس فضلهم وب

  
  

 .وأخريا أسأل ا أن جيعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به اإلسالم وأهله
 
  
  
  

  النتائج والتوصيات      الخاتمة
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  الفھارس العامة



 
١٣٧

  رآنيةـــ اآليات القفهـــرس

  فهرست اآليات القرآنية مرتباً حسب السور وحسب مسلسل اآليات فيها
  

رقم
ال

    

  

  رقم   ةـــــــاآلي
  اآلية

  الصفحة

  )٢(سورة البقرة ترتيبها في المصحف 
للّـه وِبالْواِلـديِن    وِإذْ َأخَذْنَا ِميثَاقَ بِني ِإسراِئيَل الَ تَعبدون ِإالَّ ا        {   .١

ِإحساناً وِذي الْقُربى والْيتَامى والْمساِكيِن وقُولُواْ ِللنَّاِس حـسناً         
وَأِقيمواْ الصالَةَ وآتُواْ الزكَاةَ ثُم تَولَّيتُم ِإالَّ قَِلـيالً مـنكُم وَأنـتُم             

ونِرضعم { 

٨  ٨٣  

ولُّواْ وجوهكُم ِقبَل الْمشِْرِق والْمغِْرِب ولَــِكن       لَّيس الِْبر َأن تُ    {   .٢
           ـينالنَِّبيالِْكتَـاِب وآلِئكَِة والْمِم اآلِخِر ووالْيِباللِّه و نآم نم الِْبر
           ـنابو اِكينـسالْمى وتَامالْيى وبِه ذَِوي الْقُربلَى حاَل عآتَى الْمو

والسآِئِلين وِفي الرقَاِب وَأقَـام الـصالةَ وآتَـى الزكَـاةَ           السِبيِل  
والْموفُون ِبعهِدِهم ِإذَا عاهدواْ والصاِبِرين ِفي الْبْأساء والضراء        

تَّقُونالْم مه ُأولَـِئكقُوآ ودص الَِّذين ْأِس ُأولَـِئكالْب ِحينو {  

٨  ١٧٧  

٣.   }ةُ             كُِتبِصـيـراً الْوخَي كتَـر تُ ِإنوالْم كُمدَأح رضِإذَا ح كُملَيع 
تَِّقينلَى الْمقّاً عوِف حرعِبالْم ِبينالَْأقْرِن وياِلدِللْو{ 

٦١-٦٠  ١٨٠-
٦٤  

٤.   }         لُونَهدبي لَى الَِّذينع ها ِإثْمفَِإنَّم هِمعا سمدعب لَهدن بفَم    اللّـه ِإن 
ِليمع ِميعس{ 

٦١  ١٨١  

يسَألُونَك ماذَا ينِفقُون قُْل ما َأنفَقْـتُم مـن خَيـٍر فَِللْواِلـديِن              {   .٥
واَألقْرِبين والْيتَامى والْمساِكيِن وابِن السِبيِل وما تَفْعلُواْ ِمن خَيٍر         

ِليمِبِه ع اللّه فَِإن { 

٨  ٢١٥  

٦.   }  ....             ِإنو ـرخَي ـملَّه ـالَحى قُـْل ِإصتَـامِن الْيع َألُونَكسيو
تُخَاِلطُوهم فَِإخْوانُكُم واللّه يعلَم الْمفِْسد ِمن الْمصِلِح ولَـو شَـاء           

ِكيمح ِزيزع اللّه ِإن نَتَكُمألع اللّه{ 

٥٧-٥٦  ٢٢٠  

  ١٥  ٢٥٧  } ن آمنُواْ يخِْرجهم من الظُّلُماِت ِإلَى النُّوِراللّه وِلي الَِّذي {   .٧
َأو الَ يـستَِطيع َأن     فَإن كَان الَِّذي علَيِه الْحقُّ سِفيها َأو ضِعيفًا        {   .٨

 } يِملَّ هو فَلْيمِلْل وِليه ِبالْعدِل 
٢٨٢ 

  
١٥  

  الفھارس العامة



 
١٣٨

  )٤(سورة النساء ترتيبها في المصحف 
وآتُواْ الْيتَامى َأموالَهم والَ تَتَبدلُواْ الْخَِبيثَ ِبالطَّيِب والَ تَـْأكُلُواْ           {   .٩

  } َأموالَهم ِإلَى َأمواِلكُم ِإنَّه كَان حوبا كَِبيرا
٥٧-٢٢  ٢-

٥٩  
 وارزقُوهم  والَ تُْؤتُواْ السفَهاء َأموالَكُم الَِّتي جعَل اللّه لَكُم ِقياماً        { .١٠

 }ِفيها واكْسوهم وقُولُواْ لَهم قَوالً معروفًا

٧٢  ٥  

  } ومن كَان غَِنيا فَلْيستَعِففْ ومن كَان فَِقيرا فَلْيْأكُْل ِبالْمعروِف { .١١
٧٤-٧٣-٧٢-٧٠-٦٩-٦٨-٦٧-٣٣-٣٢-٣٠-  

٢٩-٢٨  ٦-  

واِلداِن واَألقْربون وِللنِّساء نَـِصيب     لِّلرجاِل نَصِيب مما تَرك الْ     { .١٢
مما تَرك الْواِلداِن واَألقْربون ِممـا قَـلَّ ِمنْـه َأو كَثُـر نَـِصيبا               

  }مفْروضا

٦١  ٧  

١٣.             ِهملَـيافًا خَـافُواْ عةً ِضعيذُر خَلِْفِهم كُواْ ِمنتَر لَو خْشَ الَِّذينلْيو
 قُوا اللّه ولْيقُولُواْ قَوالً سِديدافَلْيتَّ

٥٩  ٩  

١٤. }  طُوِنِهمِفي ب ْأكُلُونا يا ِإنَّمى ظُلْمتَاماَل الْيوَأم ْأكُلُوني الَِّذين ِإن 
 } نَارا وسيصلَون سِعيرا

٢٣-٢٢  ١٠  
٥٩-٣٣  

١٥. :}    نماللَِّه و وددح ولَ   ِتلْكسرو اللَّه ِطعـِري     ينَّاٍت تَجج ِخلْهدي ه
 ِظيمالْع زالْفَو ذَِلكا وِفيه خَاِلِدين ارا الَْأنْهِتهتَح ِمن{ 

٦٤  ١٣  

 ومن يعِص اللَّه ورسولَه ويتَعد حدوده يدِخلْه نَارا خَاِلدا ِفيهـا     { .١٦
ِهينم ذَابع لَهو { 

٦٤  ١٤  

 الَِّذين آمنُواْ َأِطيعواْ اللّه وَأِطيعواْ الرسوَل وُأوِلي اَألمِر         يا َأيها  { .١٧
            وِل ِإن كُنـتُمسالرِإلَى اللِّه و وهدٍء فَرِفي شَي تُمعفَِإن تَنَاز ِمنكُم

 }تُْؤِمنُون ِباللِّه والْيوِم اآلِخِر ذَِلك خَير وَأحسن تَْأِويالً

٨٦  ٥٩  

فَال يتَدبرون الْقُرآن ولَو كَان ِمن ِعنِْد غَيِر اللَِّه لَوجـدوا ِفيـِه             َأ .١٨
 }اخِْتالفاً كَِثيراً

٦٥  ٨٢  

  )٦(سورة األنعام ترتيبها في المصحف 
١٩. }   نسَأح ِتيِم ِإالَّ ِبالَِّتي ِهياَل الْيواْ مبالَ تَقْر٥٠-٥  ١٥٢  } و-

٨١-٧٧  
  )٨(رتيبها في المصحف سورة األنفال ت

  واعلَمواْ َأنَّما غَِنمتُم من شَيٍء فََأن ِللّـِه خُمـسه وِللرسـوِل             { .٢٠
          نـتُمآم ِبيِل ِإن كُنتُمِن الساباِكيِن وسالْمى وتَامالْيى وبِلِذي الْقُرو

٤١ 

  
٩  
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١٣٩

اِن يـوم الْتَقَـى الْجمعـاِن    ِباللِّه وما َأنزلْنَا علَى عبِدنَا يوم الْفُرقَ   
ٍء قَِديرلَى كُلِّ شَيع اللّهو { 

  )٩(سورة التوبة ترتيبها في المصحف 
  ١٥  ٧١  } والْمْؤِمنُون والْمْؤِمنَاتُ بعضهم َأوِلياء بعٍض  { .٢١
ها وصلِّ علَيِهم ِإن  خُذْ ِمن َأمواِلِهم صدقَةً تُطَهرهم وتُزكِّيِهم ِب { .٢٢

ِليمع ِميعس اللّهو ملَّه كَنس الَتَكص {  
٤٤-٤٣  ١٠٣  

َألَم يعلَمواْ َأن اللّه هو يقْبُل التَّوبةَ عن ِعباِدِه ويْأخُذُ الصدقَاِت  { .٢٣
ِحيمالر ابالتَّو وه اللّه َأنو {  

٤٣  ١٠٤  

  )١١(تيبها في المصحف  ترهودسورة 
  ٦٠  ٨٤ }ِإنِّي َأراكُم ِبخَيٍر{ .٢٤

  )١٤( ترتيبها في المصحف إبراهيمسورة 
٢٥. }نَّكُملََأِزيد تُمشَكَر ب  ٧ } لَِئن  

  )١٧(سورة اإلسراء ترتيبها في المصحف 
٢٦. }         بتَّى يح نسَأح ِتيِم ِإالَّ ِبالَِّتي ِهياَل الْيواْ مبالَ تَقْرو    هلُـغَ َأشُـد

  } وَأوفُواْ ِبالْعهِد ِإن الْعهد كَان مسُؤوالً
٥٠-٥  ٣٤-

٨١-٧٧  
٢٧. }          ـنم مقْنَاهزرِر وحالْبو رِفي الْب ملْنَاهمحو مِني آدنَا بمكَر لَقَدو

  } يالً الطَّيباِت وفَضلْنَاهم علَى كَِثيٍر ممن خَلَقْنَا تَفِْض
٧  ٧٠  

  )٢٤(سورة النور ترتيبها في المصحف 
وِإذَا بلَغَ الَْأطْفَاُل ِمنكُم الْحلُم فَلْيستَْأِذنُوا كَما استَْأذَن الَِّذين ِمن   { .٢٨

ِكيمح ِليمع اللَّهاِتِه وآي لَكُم اللَّه نيبي كَذَِلك ِلِهمقَب  {  
٥٩    

  )٣٨( المصحف  ترتيبها فيصسورة 
  ٦٠  ٣٢ }فَقَاَل ِإنِّي َأحببتُ حب الْخَيِر عن ِذكِْر ربي حتَّى تَوارتْ ِبالِْحجاِب .٢٩

  )٥٥(سورة الرحمن ترتيبها في المصحف 
  ٧  ٢٦  }  كُلُّ من علَيها فَاٍن  { .٣٠

  )٧٠(سورة المعارج ترتيبها في المصحف 
-٢٥  }  لِّلساِئِل والْمحروِم*ِهم حقٌّ معلُوم والَِّذين ِفي َأمواِل { .٣١

٢٦  
٤٥  

  )٧٣(سورة المزمل ترتيبها في المصحف 
  ٤٧  ٢٠  }  وآخَرون يضِربون ِفي الَْأرِض يبتَغُون ِمن فَضِل  { .٣٢

  الفھارس العامة



 
١٤٠

  )٧٦(ترتيبها في المصحف إلنسان سورة ا
٣٣. } ِه ِمسبلَى حع امالطَّع ونطِْعمياوَأِسيرا وِتيمي٨  ٨  } ِكينًا و  

  )٩٣(ترتيبها في المصحف لضحى سورة ا
  ت  ٦ }َألَم يِجدك يِتيماً فَآوى { .٣٤

  )١٠٠(ترتيبها في المصحف لعاديات سورة ا
  ٦٠  ٨ }ٌلَشَِديد وِإنَّه ِلحب الْخَيِر{ .٣٥

  )١٠٧(سورة الماعون ترتيبها في المصحف 
  ٨١  ٧  } لْماعون ويمنَعون ا { .٣٦
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١٤١

  فھرست األحادیث النبویة

  
  األحادیث مرتبة حسب الحروف الھجائیة

  
  الصفحة  متن الحديث  م
  ٤٦  .ابتغوا بأموال اليتامى ال تأكلها الصدقة   .١
  ٣٤  .اتجروا في أموال اليتامى ال تأكلها الزكاة   .٢
  ١١  ...أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك ارحم اليتيم وامسح رأسه    .٣
  ٢٣  ... الشرك:يا رسول اهللا وما هن قال:قالوا ،اجتنبوا السبع الموبقات    .٤
  ٤٦  . احفظوا اليتامى في أموالهم ال تأكلها الزكاة   .٥
  ٨٢  .إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك   .٦
  ٤٨-٤٦  .أال من ولي يتيما له مال فليتجر فيه وال يتركه حتى تأكله الصدقة   .٧
لمسكين كالمجاهد في سبيل اهللا أو القائم الليل        الساعي على األرملة وا      .٨

  .رالصائم النها
١٢  

  ١١  .مإن أردت تلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتي   .٩
  ٦١  إن اهللا قد أعطى كل ذي حق حقه أال ال وصية لوارث .١٠
  ٤٦  كان أقطع أبا رافع أرضا،فلما مات أبو رافع باعها عمرr أن النبي  .١١
 عمامة فمـا    يكتسيرب بيده مع أيديهم فليأكل وال       إن كان فقيرا فليض    .١٢

  فوقها
٣٢  

  ١٠  .أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وقال بإصبعيه السبابة والوسطى .١٣
 إلى خلق من خلق اهللا كثير رجال كل رجـل مـنهم لـه               يانطلق ب  .١٤

   مشفران كمشفري البعير
٢٢  

ـ    r أنه عرض على النبي      .١٥ زه  يوم أحد وله أربع عشرة سنة فلـم يج
  وعرض عليه يوم الخندق وله خمس عشرة سنة فأجازه 

٥  

  ٣٥  وشرب أكل أيام نهاإ .١٦
 من مال اهللا بمنزلة والى اليتيم إن احتجـت أخـذت    نفسي أنزلت   إني .١٧

  منه فإذا أيسرت رددته وإن استغنيت استعففت
٣٠  

  ١٥  ...أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل  .١٨

   العامةالفھارس



 
١٤٢

إلى اليمن فقال ادعهم إلى شـهادة أن ال إلـه إال اهللا             tاذاً   بعث مع  .١٩
  ...وأني رسول اهللا

٤٥  

ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس حتى بركـت عنـد مـسجد               .٢٠
  .. بالمدينةrالرسول 

٧٧  

من أهل نجد ثائر الـرأس يـسمع دوي         rجاء رجل إلى رسول اهللا       .٢١
  ... اإلسالم صوته وال يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن

٨٢  

إن : على فرس أبلق فقـال    جاء عبد اهللا بن مسعود رجل من همدان          .٢٢
  ...رجال أوصى

٥١  
٨٠  

وشـر بيـت فـي      ،بيت فيه يتيم يحسن إليه       خير بيت في المسلمين    .٢٣
  .المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه

١١  

-٤٤-٤  .رفع القلم عن ثالث منها .٢٤
٧٠  

  ٤٦  .في مال اليتيم زكاة .٢٥
تيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة وأشار مالك بالسبابة            كافل الي  .٢٦

  .والوسطى
١٠  

يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الـصالة ويقـصر          rكان رسول اهللا     .٢٧
  .الخطبة وال يأنف أن يمشي مع األرملة والمسكين فيقضي له الحاجة

١٠  

 وكان يزكـي    وربما ضمنه ، كان عنده مال يتيم فكان يستقرض منه         .٢٨
  .ل اليتيم إذا وليهما

٧٩  

  ٨٠-٧٩  .كان يستقرض من مال اليتيم ويستودعه ويعطيه مضاربة .٢٩
  ٤٨  .افيه لهم يتجر من حجرها في الذين اليتامى أموال تعطي كانت .٣٠
  ٣٧  ويسمى ويحلق سابعه يوم عنه تذبح بعقيقته رهينة غالم كل .٣١
  ٢٩  كل من مال يتيمك غير مسرف وال مبادر وال متأثل .٣٢
 مقارضة دفعته ثم أموالنا تزكي فكانت عائشة حجر في تامىي كنا .٣٣

  .فيه لنا فبورك
٤٨  

 قال تفنيه أن الزكاة كادت قد يتيم مال عندي فإن أرضك متجر كيف . ٣٤
  .إليه فدفعه

٤٨  

  ٤  .ال يتم بعد احتالم وال صمات يوم إلى الليل .٣٥
  ٥١  . الوصي من مال اليتيمال يشتر .٣٦
  ٥٦  ) تَقْربواْ ماَل الْيِتيِم ِإالَّ ِبالَِّتي ِهي َأحسن والَ (لما أنزل اهللا عز وجل .٣٧
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١٤٣

وكفر من كفر من العـرب      tوكان أبو بكر     r لما توفي رسول اهللا      .٣٨
  ... كيف تقاتلtفقال عمر 

٤٥  

  ٦٢  ...ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ثالث ليال إال .٣٩
ين إال ووصيته ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلت .٤٠

  مكتوبة عنده
٦١  

ما من صاحب إبل وال بقر وال غنم ال يؤدى حقها إال أقعد لها يـوم                 .٤١
  ...القيامة

٨٢  

ما نقصت صدقة من مال وما زاد اهللا عبدا بعفو إال عزا وما تواضع  .٤٢
  .أحد هللا إال رفعه اهللا

٤٤  

 بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتـى يـستغني    من ضم يتيماً   .٤٣
  .نه وجبت له الجنة البتةع

١٠  

 يوم النار من حجاباً له كان مؤنته وكفاه نفقته في فكان يتيماً ضم من  
  ...القيامة

  

  ١٢  ... اهللا يغنيه حتى وشرابه طعامه إلى مسلمين بين من يتيما ضم من  

  ب  من ال يشكر الناس ال يشكر اهللا .٤٤
  ١٢  ..له بكل شعرة من مسح رأس يتيم أو يتيمة لم يمسحه إال هللا كان  .٤٥

  ٢٣  ..من هم: فقيل  يبعث يوم القيامة قوم من قبورهم تأجج أفواههم ناراً .٤٦

  الفھارس العامة



 
١٤٤

   فهرس المصادر والمراجع
 

  القــــرآن الكــــريم  .١

  الكتاب/المؤلف  الرقم

ــادي .٢ ــد- آب ــن محم ــوب ب ــروز يعق ــادي الفي ــاموس- آب ــيط الق   -المح
  م١٩٨٧-هـ١٤٠٧ بعة الثانيةطالوت مؤسسة الرسالة بير.تحقيق مكتب تحقيق التراث

  -العـسقالني  حجـر  بـن  أحمـد  بـن  محمد بن علي بن أحمد الفضل أبو-ابن  حجر   .٣
  البخاري صحيح شرح الباري فتح
  .الخطيب الدين محب:قيحقت-بيروت:النشر مدينة-المعرفة دار:النشر دار

  .الفتاوى مجموع-نيالحرا تيمية بن الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين تقي-ابن تيمية .٤
  الجزار عامر-الباز أنور :قيحقت م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦الثالثة،:الطبعة-الوفاء دار : الناشر

  الكبرى الفتاوى-الحراني تيمية بن الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين تقي-ابن تيمية .٥
   م١٩٨٧ - هـــ١٤٠٨ األولــى الطبعــة : الطبعــة-العلميــة الكتــب دار : الناشــر

  .عطا القادر عبد مصطفى - عطا القادر عبد حمدم : قيحقت
 حـاتم،  أبـو  التميمـي،  معبد، بن معاذ بن حبان بن أحمد بن حبان بن محمد-ابن حبان  .٦

  بلبان ابن بترتيب حبان ابن صحيح-البستي الدارمي،
  م١٩٩٣ هــ، ١٤١٤:النـشر  سـنة -بيـروت :النشر مدينة-الرسالة مؤسسة:النشر دار
  .األرنؤوط شعيب: قيحقت-الثانية:الطبعة -

  .الفكر دار الناشر-الفقهية الكبرى الفتاوى-الهيتمي حجر ابن .٧

  -العـسقالني  حجـر  بـن  أحمـد  بـن  محمـد  بن علي بن أحمد الفضل أبو-حجرابن   .٨
  .الكبير الرافعي أحاديث تخريج في الحبير تلخيص
  .م١٩٨٩ .هـ١٤١٩ األولى الطبعة : الطبعة-العلمية الكتب دار : الناشر

 الشهير القرطبي رشد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد الوليد أبو-  الحفيد ابن رشد  .٩
  .المقتصد نهاية و المجتهد بداية-الحفيد رشد بابن

  م١٩٧٥/هـ١٣٩٥ الرابعة،:الطبعة-وأوالده،مصر الحلبي البابي مصطفى مطبعة:الناشر
  لـدليل ا شـرح  فـي  الـسبيل  منـار - سـالم  بـن  محمـد  بـن  إبراهيم-ضويان ابن.١٠

  .الشاويش زهير:قيحقتم ١٩٨٩-هـ١٤٠٩ السابعة الطبعة-اإلسالمي المكتب:الناشر
 شرح المختار الدر على تارحالم رد حاشية .عابدين بنمحمد أمين بن عمر   -عابدين ابن.١١

  الفھارس العامة



 
١٤٥

  .حنيفة أبو فقه األبصار تنوير
  .تبيرو النشر مكان-م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١ النشر سنة-والنشر للطباعة الفكر دار الناشر

  االستذكار-النمري البر عبد بن اهللا عبد بن يوسف عمر أبو-ابن عبد البر.١٢
ــر ــب دار : الناش ــة الكت ــروت – العلمي ــة-بي ــى الطبع   م٢٠٠٠ – ١٤٢١ ، األول
  .معوض علي محمد ، عطا محمد سالم : تحقيق

 النمـري  عاصـم  بن البر عبد بن محمد بن اهللا عبد بن يوسف عمر أبو-ابن عبد البـر  .١٣
  المالكي المدينة أهل فقه في الكافي-يالقرطب

ــر ــة : الناش ــاض مكتب ــة الري ــة-الحديث ــة، : الطبع ـــ١٤٠٠ الثاني    م١٩٨٠/ه
  .الموريتاني ماديك ولد أحيد محمد محمد : قيحقت
  .الكبير الشرح-محمد أبو المقدسي قدامة بن أحمد بن اهللا عبد-ابن قدامة.١٤
 أحمـد  اإلمام فقه في المغني-محمد أبو يالمقدس قدامة بن أحمد بن اهللا عبد-ابن قدامة .١٥

  .هـ١٤٠٥ ، األولى الطبعة-بيروت – الفكر دار : الناشر.الشيباني حنبل بن
 بن أحمد المبجل اإلمام فقه في الكافي-محمد أبو المقدسي قدامة بن اهللا عبد-ابن قدامة.١٦

  .حنبل
  العظيم القرآن سيرتف-الدمشقي القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء أبو-ابن كثير.١٧

   م ١٩٩٩ - هـــ١٤٢٠ الثانيــة : الطبعــة-والتوزيــع للنــشر طيبــة دار : الناشــر
  سالمة محمد بن سامي:قيحقت
  ماجــه ابــن ننســ-القزوينــي يزيــد بــن محمــد اهللا عبــد أبــو -ماجــة ابــن.١٨

ـ ١٤١٨: النـشر  سـنة -بيـروت :النـشر  مدينة-الجيل دار:النشر دار  -م١٩٩٨ ، هـ
  معروف عواد بشار:حققالم اسم-األولى:الطبعة

  .العـرب  لـسان  -المـصري  األفريقـي  منظـور  بـن  مكرم بن محمد -ابن منظور .١٩
  األولى الطبعة بيروت – صادر دار : الناشر

  األشـباه والنظـائر   -الـشيخ زيـن العابـدين بـن إبـراهيم بـن نجـيم             -ابن نجـيم  .٢٠
  م١٩٨٠-هـ١٤٠٠ :الطبعة-العلمية،بيروت،لبنان الكتب دار : الناشر

 األزدي عمـرو  بـن  شـداد  بـن  بـشير  بن إسحاق بن األشعث بن سليمان -داودأبو  .٢١
  .داود أبي سنن -السَِجستاني

  محمد محيي الدين عبد الحميد:تحقيق-العربي الكتاب دار:النشر دار
  -الـشيباني  أسـد  بـن  هـالل  بن حنبل بن محمد بن أحمد اهللا عبد أبو-حنبل  بن أحمد.٢٢

  حنبل بن أحمد اإلمام مسند

  الفھارس العامة



 
١٤٦

  األرنؤوط شعيب:قيحقت.األولى:الطبعة-بيروت:النشر مدينة-الرسالة مؤسسة:النشر ردا

  -واإلرشـاد  والـدعوة  واإلفتاء العلمية البحوث إلدارات العامة الرئاسة-البحوث إدارات.٢٣
  الرياض شارع - السعودية العربية  المملكة-مجلة البحوث اإلسالمية

ــاني.٢٤ ــد - األلب ــدين ناصــر محم ــاني ال ــب صــحيح -األلب ــب  الترغي   -والترهي
  الرياض- المعارف مكتبة

  -صـحيح وضـعيف الجـامع الـصغير        -األلبـاني  الـدين  ناصـر  محمـد  -األلباني.٢٥
  مركز نور اإلسالم ألبحاث القرآن والسنة باإلسكندرية

ــاني.٢٦ ــد -األلبـ ــدين ناصـــر محمـ ــاني الـ ــضعيفة - األلبـ ــسلة الـ    السلـ
  الرياض- المعارف  مكتبة-
  .الهداية شرح لعنايةا -البابرتيبن محمود محمد -البابرتي.٢٧

  اهللا عبـد  أبـو  البخـاري،  المغيـرة  بـن  إبـراهيم  بـن  إسماعيل بن محمد-البخاري.٢٨
  وأيامه وسننه r اهللا رسول أمور من المختصر الصحيح المسند الجامع
  الناصر ناصر بن زهير محمد:قيحق تهـ١٤٢٢ األولى:الطبعة-النجاة طوق دار:الناشر

  - المـالكي  البغـدادي  الثعلبـي  نـصر  بـن  علي بن الوهاب عبد محمد أبو-البغدادي.٢٩
  .المالكي هالفق في التلقين
ـ حق ت م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥ األولى الطبعة : الطبعة-العلمية الكتب دار : الناشر  أبـو  : قي
  التطواني الحسني خبزة بو محمد أويس

 في المستنقع ادز شرح المربع الروض-البهوتي إدريس بن يونس بن منصور-البهوتي.٣٠
  المقنع اختصار
  اللحام محمد سعيد : قيحق تلبنان - بيروت - والنشر للطباعة الفكر دار : الناشر

  اإلقنـاع  مـتن  عـن  القنـاع  كـشاف -البهوتي إدريس بن يونس بن منصور-البهوتي.٣١
 مـصيلحي  هـالل  تحقيق-بيروت النشر مكان-هـ١٤٠٢ النشر سنة-الفكر دار الناشر

  هالل مصطفى
ــوتيال.٣٢ ــصور-به ــن من ــونس ب ــن ي ــس ب ــرح- إدري ــى ش    اإلرادات منته

  المنتهى لشرح النهى أولي دقائق المسمى
  بيروت النشر مكان-م١٩٩٦ النشر سنة-الكتب عالم الناشر

  الكبـرى سـنن البيهقـي     -بكـر  أبـو  البيهقـي  علـي  بن الحسين بن أحمد-البيهقي.٣٣
  محمد عبد القادر عطا:قيقتح-م١٩٩٤ –هـ١٤١٤،مكة المكرمة-مكتبة دار الباز:الناشر

  الفھارس العامة



 
١٤٧

 بيروت -الجيل دار:الناشر الكبير الجامع-الترمذي عيسى بن محمد عيسى أبو-الترمذي.٣٤
  معروف عواد بشار. د :  تحقيقم١٩٩٨ الثانية: الطبعة-بيروت-اإلسالمي العرب دار+
  .التعريفــات – الجرجــاني علــي بــن محمــد بــن علــي:الجرجــاني.٣٥

  األبياري إبراهيم : تحقيق.هـ١٤٠٥، األولى الطبعة بيروت –العربي الكتاب دار:الناشر
  القــرآن أحكــام-بكــر أبــو الجــصاص الــرازي علــي بــن أحمــد-الجــصاص.٣٦

  قمحاوي الصادق محمد : تحقيق١٤٠٥ ، بيروت - العربي التراث إحياء دار : الناشر
ــصكفي.٣٧ ــصكفي   -الح ــد الح ــن محم ــي ب ــن عل ــد ب ــدر-محم ــار ال   المخت

  .بيروت النشر مكان-هـ١٣٨٦ لنشرا سنة-الفكر دار الناشر
 الطرابلسي الرحمن عبد بن محمد بن محمد اهللا عبد أبو الدين شمس-الطرابلسي الحطاب.٣٨

  الخليـل  مختـصر  لـشرح  الجليـل  مواهـب - الرعيني بالحطاب المعروف ، المغربي
  عميرات زكريا:قيحقت-م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣ خاصة طبعة:الطبعة-الكتب عالم دار:الناشر

  شــرح مختــصر خليــل  - الخرشــيأبــو محمــد عبــد اهللا   :يالخرشــ.٣٩
  بيروت النشر مكان-للطباعة الفكر دار الناشر

 دينار بن النعمان بن مسعود بن مهدي بن أحمد بن عمر بن علي الحسن أبو-الدارقطني.٤٠
   الدارقطني سنن-الدارقطني البغدادي

  -٢٠٠٤ – ١٤٢٤: النـشر  سـنة -بيـروت : النـشر  مدينة-الرسالة مؤسسة:النشر دار
  وآخرون األرنؤوط شعيب:قيحق ت-األولى: الطبعة

  الكبيـر  الـشرح - بالـدردير  الـشهير  ، العدوي محمد بن أحمد البركات أبو-الدردير.٤١
  وشركاء الحلبي البابى عيسى العربية الكتب إحياء دار

  الكبيــر الــشرح علــى الدســوقي حاشــية-الدســوقي عرفــه محمــد-الدســوقي.٤٢
  عليش محمد:  تحقيق.بيروت  لنشرا مكان-الفكر دار الناشر

الـدار  - دمشق –دار القلم للطباعة والنشر     -النظريات الفقهية -محمد الزحيلي   -الزحيلي.٤٣
   بيروت –الشامية 

  دمشق – سورية  الفكر دار : الناشر.الفقه اإلسالمي وأدلته-وهبة الزحيلي-الزحيلي.٤٤

ــشري.٤٥ ــشري    -الزمخ ــد الزمخ ــن أحم ــد ب ــن محم ــر ب ــن عم ــود ب   -محم
   عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل الكشاف

  الـدقائق  كنز شرح الحقائق تبين-.الحنفي الزيلعي علي بن عثمان الدين فخر-الزيلعي.٤٦
  .القاهرة النشر مكان-.هـ١٣١٣ النشر سنة-اإلسالمي الكتب دار الناشر

  الفھارس العامة



 
١٤٨

  .بسوطالم -السرخسي سهل أبي بن محمد بكر أبو الدين شمس:السرخسي.٤٧
ـ ١٤٢١ األولـى،  الطبعة لبنان بيروت، والتوزيع، والنشر للطباعة الفكر دار:الناشر  هـ
  الميس الدين محي خليل:وتحقيق م دراسة٢٠٠٠

  المنتهـى  غايـة  شرح في النهى أولي مطالب-الرحيباني السيوطي مصطفى-السيوطي.٤٨
  دمشق النشر مكان-م١٩٦١ النشر سنة-اإلسالمي المكتب الناشر

ــشاف.٤٩ ــد-عيالـ ــن محمـ ــس بـ ــشافعي إدريـ ــو الـ ــد أبـ   .األم-اهللا عبـ
  بيروت النشر مكان-١٣٩٣ النشر سنة-المعرفة دار الناشر

  -الـشافعي  القـاهرى  الخطيـب  الـشربينى  أحمـد  بـن  محمد الدين شمس-الشربينى.٥٠
  شجاع أبى ألفاظ حل في اإلقناع
  والنشر للطباعة المعرفة دار

  .المنهـاج  ألفـاظ  معاني معرفة إلى لمحتاجا مغني-الشربيني الخطيب محمد-الشربيني.٥١
   بيروت -النشر مكان-الفكر دار الناشر

المهذب في فقـه اإلمـام      -إسحاق أبو الشيرازي يوسف بن علي بن إبراهيم-الشيرازي.٥٢
  بيروت النشر مكان الشافعي

  -الطبـري  جعفـر  أبـو  اآلملـي،  غالب بن كثير بن يزيد بن جرير بن محمد-الطبري.٥٣
  القرآن تأويل في البيان جامع

ــر ــسة : الناش ــالة مؤس ــة-الرس ــى : الطبع ـــ ١٤٢٠ ، األول    م ٢٠٠٠ - ه
  شاكر محمد أحمد : قيحقت
  التـاج واإلكليـل   -اهللا عبـد  أبـو  العبـدري  القاسم أبي بن يوسف بن محمد-العبدري.٥٤

  بيروت -النشر مكان-١٣٩٨ النشر سنة الفكر دار الناشر
  .الكتـاب  شـرح  فـي  اللبـاب -الميـداني  الدمـشقي  الغنيمـي  الغنـي  عبد-الغنيمي.٥٥

  النواوي أمين محمود : قيحق تالعربي الكتاب دار : الناشر
ــدي.٥٦ ــدي   -الفراهي ــد الفراهي ــن أحم ــل ب ــرحمن الخلي ــد ال ــو عب ــين-أب   .الع

  إبراهيم السامرائي.مهدي المخزومي ود.د: تحقيق .دار ومكتبة الهالل : الناشر 
  الـــذخيرة-رافـــيالق إدريـــس بـــن أحمـــد الـــدين شـــهاب-القرافـــي.٥٧

  حجي محمد بيروت تحقيق النشر مكان-م١٩٩٤ النشر سنة-الغرب دار الناشر

  الفھارس العامة



 
١٤٩

 شـمس  الخزرجي األنصاري فرح بن بكر أبي بن أحمد بن محمد اهللا عبد أبو-القرطبي.٥٨
  .القرآن ألحكام الجامع- القرطبي الدين
 م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٣ :الطبعة السعودية العربية المملكة الكتب،الرياض، عالم دار :الناشر

  .البخاري سمير هشام : قيحقت
  -الحنفــي الرومــي القونــوي علــي أميــر بــن اهللا عبــد بــن قاســم-القونــوي.٥٩

  .الفقهاء بين المتداولة األلفاظ تعريفات في الفقهاء أنيس
  .مراد يحيى :تحقيق هـ١٤٢٤-م٢٠٠٤ : الطبعة- العلمية الكتب دار : الناشر

ــاني.٦٠ ــالء-الكاس ــدين ع ــان ال ــدائع-يالكاس ــصنائع ب ــي ال ــب ف ــشرائع ترتي   ال
  بيروت النشر مكان-١٩٨٢ النشر سنة-العربي الكتاب دار الناشر-٥٨٧ الوفاة سنة

ــاوردى.٦١ ــو-المــ ــسن  أبــ ــاوردى الحــ ــاوى-المــ ــر الحــ   الكبيــ
  بيروت ـ الفكر دار / النشر دار

  -العـال  أبـو  المبـاركفوري  الـرحيم  عبـد  بـن  الـرحمن  عبد محمد-المباركفوري.٦٢
  بيروت - العلمية الكتب دار : الناشر-الترمذي جامع بشرح ياألحوذ تحفة

-الـصالحي  الدمـشقي  المـرداوي  سليمان بن علي الحسن أبو الدين عالء-المرداوي.٦٣
  حنبـل  بـن  أحمـد  اإلمـام  مـذهب  علـى  الخـالف  من الراجح معرفة في اإلنصاف
  هـ١٤١٩ لىاألو الطبعة : الطبعة-لبنان ـ بيروت العربي التراث إحياء دار : الناشر

  المرغيـاني  الرشـداني  الجليـل  عبـد  بـن  بكـر  أبي بن علي الحسن أبيالمرغياني  .٦٤
  اإلسالمية المكتبة الناشر-المبتدي بداية شرح الهداية

ــاوي.٦٥ ــاوي-المن ــرؤوف المن ــد ال ــيض-عب ــدير ف ــصغير الق ــامع ال   شــرح الج
  م١٩٩٤ - ـه ١٤١٥ األولى الطبعة لبنان - بيروت العلمية الكتب دار : الناشر

  النـسائي  سـنن - الخراسـاني  علـي  بـن  شعيب بن أحمد الرحمن عبد أبو-النسائي.٦٦
ــشر دار ــة دار:الن ــة-المعرف ــشر مدين ــروت:الن ــنة-بي ــشر س ـــ١٤٢٠:الن   -ه
  التراث تحقيق مكتب:ق يحقت
  .المهذب شرح المجموع- النووي شرف بن يحيى الدين محيي زكريا أبو-النووي.٦٧

  النـووي  بشرح مسلم صحيح-النووي شرف بن حيىي الدين محيي زكريا أبو-النووي.٦٨
  بيروت:النشر مدينة-العربي التراث إحياء دار:النشر دار

  المفتين وعمدة الطالبين روضة-النووي شرف بن يحيى الدين محيي أبوزكريا-النووي.٦٩
  .بيروت النشر مكان-هـ١٤٠٥ النشر سنة-اإلسالمي المكتب الناشر

  الفھارس العامة



 
١٥٠

ــدران.٧٠ ــدر-ب ــو العينــين ب ــدران أب ــه المقــارن لألحــوال الشخــصية-انب   -الفق
  دار النهضة العربية للطباعة والنشر 

  األحكام مجلة شرح الحكام درر-حيدر علي -حيدر.٧١
ــر ــب دار الناشـ ــة الكتـ ــان-العلميـ ــشر مكـ ــان النـ ــروت  / لبنـ   بيـ

  الحسيني فهمي المحامي: تعريب تحقيق
  
-الـصنعاني  اليمـاني  الحميـري  نـافع  بن همام بن الرزاق عبد بكر أبو-عبد الرزاق .٧٢

  المصنف
-الثانيـة :الطبعـة -١٤٠٣:النشر سنة-بيروت:النشر مدينة-اإلسالمي المكتب:النشر دار
  .األعظمي الرحمن حبيب:قيحقت
  في معامالت المحاكم الشرعية األصول المرعية-محمد ناجي فارس-فارس.٧٣
  م١٩٨٧-هـ ١٤٠٨-دار النهضة .الوجيز في الميراث والوصية-يوسف قاسم-قاسم.٧٤
  .مجموعة القوانين الفلسطينية-مازن سيسالم وإسحق مهنا و سليمان الدحدوح.٧٥

  ١٩٩٦الطبعة الثانية -الجزء العاشر 
  المدونـة الكبـرى   - المـدني  يمالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبح       -مالك بن أنس  .٧٦

  .زكريا عميرات: ق يحقت. دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان: الناشر 
  مالـك  اإلمـام  موطأ-المدني األصبحي عامر بن مالك بن أنس بن مالك-أنس بن مالك.٧٧

  األعظمي محمد:قيحقت-الدوحة:النشر مدينة-زايد الشيخ مؤسسة:النشر دار
 الـصحيح  الجـامع  -النيسابوري القشيري مسلم بن الحجاج بن مسلم الحسين أبو-مسلم.٧٨

  .مسلم صحيح المسمى
  بيروت ـ الجديدة األفاق دار + بيروت الجيل دار : الناشر

 اإلمـام  مـذهب  في الهندية الفتاوى الهند علماء من وجماعة نظام  الشيخ -الدين نظام.٧٩
  النعمان حنيفة أبي األعظم
  م١٩٩١ - هـ١٤١١ النشر سنة-الفكر دار الناشر

  

  الفھارس العامة



 
١٥١

  اتـــــرس الموضوعـــــفه
  الصفحة  الموضوع  م
  أ  اإلهداء   .١
  ب  شكر وتقدير   .٢
  ت  المقدمة   .٣
  ت  موضوعأهمية ال   .٤
  ث  سبب اختيار موضوع البحث   .٥
  ث  الجهود السابقة   .٦
  ث  أهداف البحث   .٧
  ج  خطة البحث   .٨
  ج  منهج البحث   .٩

  -:الفصل التمهيدي اليتيم ورعاية اإلسالم له
  ٢  .حقيقة اليتيم في الشرع والقانون: المبحث األول .١٠
  ٣  .تعريف اليتيم:أوالً  .١١
  ٣  .متى ينقطع اليتم؟: ثانياً .١٢
  ٧ .موقف الشرع من كفالة اليتيم ورعايته: الثانيالمبحث  .١٣
  ٩  .فضل كفالة اليتيم من منظور قرآني. أوالً .١٤
  ١١  .فضل كفالة اليتيم في السنة النبوية: ثانياً .١٥

  -:الوالية المالية على اليتيم:الفصل األول
  ١٤  .الوالية وأقسامها:المبحث األول .١٦
  ١٥  .اتعريف الوالية ومشروعيته:المطلب األول  .١٧
.تعريف الوالية:أوالً  .١٨  ١٦  
  ١٦  .مشروعية الوالية:ثانياً .١٩
  ١٨  .الوالية أقسام:المطلب الثاني .٢٠
  ١٨  .الوالية عند الحنفية: أوالً .٢١
  ١٩  .المالكية عند الوالية:ثانياً .٢٢
  ٢٠  .الشافعية عند الوالية :ثالثاً .٢٣
  ٢٠  .الحنابلة عند الوالية :رابعاً .٢٤
  ٢٢  .ة على المــــــال الوالي:المبحث الثاني .٢٥

  الفھارس العامة



 
١٥٢

  ٢٣  .الوالية المالية وخطرها .٢٦
  ٢٥  .شروط األولياء واألوصياء .٢٧
  ٢٦  :والية اإلنفــــــاق: المطلب األول .٢٨
  ٢٧  النفقة على اليتيم .٢٩
  ٢٨  : وفيه مسائلاألكل من مال اليتيم .٣٠
  ٢٨  جواز أكل الولي من مال اليتيم: المسألة األولى  .٣١
  ٣٠  الولي الفقير المحتاج من مال اليتيمأكل :المسألة الثانية  .٣٢
  ٣٢  .جواز األكل والشرب دون غيرها :لثةالمسألة الثا .٣٣
  ٣٤   .أخذ جزء من ربح مال اليتيم مقابل العمل به .٣٤
  ٣٧  األضحية من مال اليتيم .٣٥
  ٣٩  العقيقة من مال اليتيم .٣٦
  ٤٠  : اليتيم وفيه مسائلرهـــن مال .٣٧
  ٤٠  تهالرهن لمصلح: المسألة األولى  .٣٨
  ٤٢  أن يرهنه في غير مصلحة اليتيم:المسألة الثانية  .٣٩
  ٤٤  :والية اإلنمــــــاء: المطلب الثاني .٤٠
  ٤٥  .الزكاة في مال اليتيم .٤١
  ٤٩  .مشروعية التجارة بمال اليتيم والمضاربة به .٤٢
  ٥٢  .بيع وشراء مال اليتيم .٤٣
  ٥٥  تضمين الولي إذا باع أو اشترى بغبن فاحش .٤٤
  ٥٦  .تيم نسيئةبيع مال الي .٤٥
  ٥٨  :وفيه مسائل.خلط مـــال اليتيم .٤٦
  ٥٨  .خلط مـــال اليتيم بمال الوصي:المسألة األولى .٤٧
  ٦١  خلط مال اليتيم بمال أخوته:المسألة الثانية .٤٨
  ٦٢  ضياع مال اليتيم عند خلطه:المسألة الثالثة .٤٩
  ٦٣  الوصية الواجبة .٥٠
  ٦٦  الوصية الواجبة في القانون الفلسطيني .٥١
  ٧٠  :وفيه مسائل:شـــــد اليتيمر .٥٢
  ٧٠  متى يدفع إلى اليتيم ماله؟:المسألة األولى .٥٣
  ٧٢  متى يبتلى اليتيم؟:المسألة الثانية .٥٤
  ٧٥  .اليتيم إذا بلغ وهو سفيه:المسألة الثالثة .٥٥

  الفھارس العامة



 
١٥٣

  ٧٧  .ضمان الوصي إذا دفع المال لليتيم قبل رشده:لمسألة الرابعةا .٥٦
  ٧٩  : الهبات والعطاياموقف الولي من:المطلب الثالث .٥٧
  ٨٠  .هبـــــة مـــال اليتيم  .٥٨
  ٨٢  .قرض مال اليتيم .٥٩
  ٨٥  .إعارة مال اليتيم .٦٠

  -:التطبيقات في المحاكم الشرعية:الفصل الثاني
  ٨٩  :الدعاوى المالية:المبحث األول .٦١
  ٩٠  دور المحاكم الشرعية في المحافظة على مال اليتيم .٦٢
  ٩٢  :تقادعـــاوى النف:المطلب األول  .٦٣
  ٩٣  .دعـــوى نفقة  أيتام على وليالئحة  .٦٤
  ٩٤  .دعـــوى نفقة  أيتام على وليإعالم حكم  .٦٥
  ٩٥  .دعـــوى نفقة أيتام من قريبالئحة  .٦٦
  ٩٦  .دعـــوى نفقة أيتام من قريبإعالم حكم  .٦٧
  ٩٧  . دعـــوى أجرة حضانة ورضاعالئحة .٦٨
  ٩٨  .دعـــوى أجرة حضانة ورضاعإعالم حكم  .٦٩
  ٩٩  . دعوى مهر مؤجل على تركة فيها أيتامئحةال .٧٠
  ١٠٠  .دعوى مهر مؤجل على تركة فيها أيتامإعالم حكم  .٧١
  ١٠١  . دعـــوى إثبات رشد ورفع وصايةالئحة .٧٢
  ١٠٢  .دعـــوى إثبات رشد ورفع وصايةإعالم حكم  .٧٣
  ١٠٣  :دعاوى المحاسبة:المطلب الثاني .٧٤
  ١٠٤  . وصي وعزلدعوى محاسبة دعـــوى الئحة .٧٥
  ١٠٥  . وصي وعزلدعوى محاسبةإعالم حكم  .٧٦
  ١٠٦  .دعوى محاسبة وصي دعـــوى الئحة .٧٧
  ١٠٧  .دعوى محاسبة وصيإعالم حكم  .٧٨
  ١٠٨  .الحجج والمعامالت الماليــــــــة:المبحث الثاني .٧٩
  ١٠٩  .الحجــج الماليـــة:المطلب األول  .٨٠
  ١١٠  .طلب تسجيل حجة والية جد .٨١
  ١١١  .حجة والية جدمضبطة مختار لتسجيل  .٨٢
  ١١٢  . جدةواليحجة  .٨٣

  الفھارس العامة



 
١٥٤

  ١١٣  .حجة وصاية طلب تسجيل .٨٤
  ١١٤  .مضبطة مختار لتسجيل حجة وصاية .٨٥
  ١١٥  .حجة وصاية .٨٦
  ١١٦  . هبة حجةطلب تسجيل .٨٧
  ١١٧  .هبةحجة  .٨٨
  ١١٨  . وصية شرعية حجةطلب تسجيل .٨٩
  ١١٩  .وصيةحجة  .٩٠
  ١٢٠  . إثبات رشد ورفع وصاية حجةطلب تسجيل .٩١
  ١٢١  .ثبات رشدإحجة  .٩٢
  ١٢٢  .طلب تسجيل حجة نفقة قاصرين .٩٣
  ١٢٣  .نفقة قاصرينحجة  .٩٤
  ١٢٤  .المعامالت الماليــــــــة: المطلب الثاني .٩٥
  ١٢٥  .موال قاصرينأذن تحويل إ .٩٦
  ١٢٦  إذن صرف أموال قاصرين للكسوة .٩٧
  ١٢٧  إذن صرف أموال قاصرين لتسديد فاتورة الكهرباء .٩٨
  ١٢٨  إذن صرف أموال قاصرين .٩٩
  ١٢٩  . من هيئة التأمين والمعاشاتالراتب الشهريإذن صرف ١٠٠
  ١٣٠  . من البنكالراتب الشهريإذن صرف ١٠١
  ١٣١  .إذن بيـــع أموال قاصرين١٠٢
  ١٣٢  .إذن شـراء أموال للقاصرين١٠٣
  ١٣٣  :ةـاتمـــالخ١٠٤
  ١٣٤  النتائج:أوال١٠٥ً
  ١٣٥  التوصيات:ثانيا١٠٦ً
  ١٣٦  :امةـــالفهارس الع١٠٧
  ١٣٧  س اآلياتفهر:أوال١٠٨ً
  ١٤١  فهرس األحاديث:ثانيا١٠٩ً
  ١٤٤  فهرس المصادر والمراجع:ثالثا١١٠ً
  ١٥١  فهرس الموضوعات:رابعاً ١١١
  ١٥٥  .ملخص الرسالــــــة١١٢

 

  

  الفھارس العامة



 
١٥٥

  
  ملخص الرسالة

يعالج هذا البحث حقوق اليتيم المالية وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية وقد قـسمته إلـى               
   .فصل تمهيدي وفصلين آخرين

 تحدثت فيه عن تعريف اليتيم ومتـى ينقطـع         :األول، فقد قسمته إلى مبحثين    الفصل التمهيدي ما  أ
 تحدثت عن موقف الشرعي من كفالته والحث على ذلك فـي القـرآن              :المبحث الثاني  وفي؟يتمه

  الكريم والسنة النبوية
 تعريفها   لواليةعن ا منه   األول    المطلب  فقد قسمته إلى مبحثين أيضا تحدثت في       الفصل األول أما  

عن أنواع الوالية عند المذاهب الفقهية األربعـة  فيه  أما في المطلب الثاني فتحدثت      ،ومشروعيتها  
  .) الحنابلة- الشافعية- المالكية-الحنفية( 
وكـذلك عـن    ، تهـا  وبينت مدى خطور   ؛ عن الوالية على المال     فيه فتحدثت:  المبحث الثاني  أما

  وقسمته إلى ثالثة مطالبألولياء واألوصياء الشروط التي يجب أن تتوفر في ا
  :عـدة مـسائل   مـن خـالل    فكان الحديث فيه عن والية اإلنفاق على اليتيم       :األولأما المطلب   

  منـه  لـه العقيقـة وهي أخذ جزء من ربح مال اليتيم مقابل العمل به واألضحية من مال اليتيم و             
معنوية كالزكـاة   والية اإلنماء سواء كانت     يه عن    فكان الحديث ف   :أما المطلب الثاني  .رهن ماله   و

كيف و وخلط مال اليتيم ودفع ماله إليه عند بلوغه          .بها من بيع وشراء   ،أم مادية كالتجارة وما يتع    
أما . إعطاء المال لليتيم قبل رشده ضمن ذلك       تعجل وأن الولي إذا     سفهه من    اليتيم درشيتم معرفة   

ن الهبات والعطايا وتحدثت فيه عن عدة مسائل وهي         فكان بعنوان موقف الولي م    : المطلب الثالث 
  .هبة مال اليتيم وقرض ماله وإعارته

وكان بعنوان التطبيقات في المحاكم الشرعية تحدثت فيه عـن دور المحـاكم             أما الفصل الثاني    
ا كان بعنـوان الـدعاوى      مالشرعية في المحافظة على مال اليتيم وقسمته إلى مبحثين األول منه          

قسمته إلى مطلبين تحدثت في األول عن دعاوى النفقات وفـي الثـاني عـن دعـاوى                 المالية و 
   .المحاسبة

ــاني ــا المبحــث الث ــامالت ا:أم ــج والمع ــوان الحج ــين بعن ــى مبحث ــسمته إل ــة ق   .لمالي
 األول منها بعنوان الحجج والمعامالت المالية خصصت المطلب األول فيه للحجج المالية كوالية             

  . والوصــية وإثبــات الرشــد وحقيقــة القاصــرين     الجــد والوصــاية والهبــة  
ومـن   ه أو بيعه وشرائه   ال اليتيم وإذن بتحويل   لمعامالت المالية من صرف لم    أما المطلب الثاني فا   

واألحاديث والمصادر  وألحقت البحث بفهارس واآليات     . البحث بأهم النتائج و التوصيات     ثم ختمت 
  .والموضوعات

  ملخص الرسالة      الملخص



 
١٥٦

Summary letter  
 

This research deals with the rights of the orphan, and financial applications in the 
Islamic courts have been divided into an introductory chapter and two others.  
The introductory chapter has been apportioned to Mbgesin I: I spoke about the 
definition of an orphan and when it ceases Eetmh? In the second topic: I spoke on the 
legal position of his bail, and to urge that in the Holy Quran and the Sunnah of the 
Prophet  
The first chapter has been apportioned to Mbgesin requirement also spoke at the first 
definition of the mandate and legitimacy, but in the second requirement when 
describing the types of state doctrine in the four (Hanafis - Maalikis - Shaafa'is - 
Hanbalis).  
The second topic: when describing the state of the money; The gravity, as well as on the 
conditions that must be available in the parents, guardians and apportioned to the three 
demands  
The first requirement: it was talking about the state of spending on an orphan through a 
number of issues:  
It is part of the profit taking of the wealth of the orphan-for-work and sacrifice of the 
wealth of the orphan and the meat, and it depends on him. The second requirement: it 
was talking about the mandate of development Kalzkap whether moral or material, such 
as trade and Itabha of selling and buying. Mixing and the wealth of the orphan and the 
payment of money to him at the age of knowledge and how is the orphan of the Roshd 
Svha and accelerate if the guardian to give money to orphans in the head by it. The third 
requirement: the title was the position of guardian of the gifts and bequests and spoke 
about several issues, a gift of money and a loan of the orphan and the loan money .  
The second chapter, titled applications in which the Islamic courts, speaking on the role 
of sharia courts in maintaining the wealth of the orphan Mbgesin and apportioned to the 
first two cases were entitled to financial and assessed in the first two reported cases of 
the expenditures in the second, from the claims of accounting.  
The second topic: the title and the arguments to the assessed financial transactions 
Mbgesin.  
  The first of which entitled the arguments and financial transactions has the first 
requirement for the financial arguments seriously mandate, trusteeship and settlement, 
and to demonstrate the will and the fact that majority of minors.  
The second requirement of the financial transactions of the exchange rate of the wealth 
of the orphan and therefore convert it or sell it and buy it and then concluded the most 
important research results and recommendations. Concordances and extensive research 

and the verses and Hadiths, sources and subjects  
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