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اإلسراف والمجاوزة في أكل الهلي من مال اليتيم
أ.م.د .احسج عػاد اسساعيل الجبػري
جامعة تكخيت /كمية التخبية األساسية  /الذخقاط
(قجم لمشذخ في  ، 0202/11/16قبل لمشذخ في )0201/1/4
ممخص البحث:

تشاول ىحا البحث جانب ميع مغ الجػانب التي تتعمق ب(اإلسخاف والسجاوزة في أكل الػلي مغ مال اليتيع)  ،وأكجت

نيي

وتحخيع الجيغ اإلسبلمي عغ اإلسخاف  ،والسيسا في إسخاف وتجاوز ولي اليتيع عشج أكمو مغ مال اليتيع إذا كان قائسا عمى أمػالو بالحفع
والخعاية والتشسية  ،فقج أباحت الذخيعة اإلسبلمية لػلي اليتيع الفقيخ األكل مغ مال اليتيع ولكغ بالسعخوف  ،مرجاقا لقػلو تعالى (( ومغ
كان غشيا فميدتعفف  ،ومغ كان فقي اخ فميأكل بالسعخوف )) ألن األصل حخمة مال اليتيع  ،فيقترخ عمى مػرد الشز  ،وىػ إباحة األكل

لمػلي الفقيخ فقط .

فأثبتت الجراسة حخمة أخح مال اليتيع بغيخ وجو مذخوع  ،إال ما استثشتو الشرػص الذخعية مغ ذلظ  .وبيشت الجراسة محاسغ
الذخيعة اإلسبلمية الغخاء في إكخام اليتامى  ،والكيام عمى امػاليع بالسحافطة عمييا ورعايتيا وتشسيتيا  .وخمرت الجراسة أن الػلي الغشي
ال يجػز لو األكل مغ مال اليتيع  ،ويجػز لمػلي الفقيخ باألقل مغ أجختو أو عسمو  ،وال يمدمو عػضو اذا أيدخ  ،وليذ لو أن يشتفع بغيخ
األكل والذخب.
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Abstract:
This study deals with a very important aspect which is “the extravagance and excessiveness by
the guardian in eating from the orphan’s money”. It emphasizes that Islamic religion prohibits and bans
the extravagance, especially in cases in which the guardian, who is responsible for the orphan’s money
with protection, care and (investment), uses the orphan’s money in an extravagant and excessive way.
However, the Islamic jurisprudence permits the guardian to eat from the orphan’s money, but in a
reasonable way. This is stressed in the following verse (ayah) from the glorious Qur’an: ﴾and whoever
(amongst the guardians) is rich, he should take no wages, but if he is poor, let him have for himself what
is just and reasonable (according to his labour) ﴿{An-Nisa’ surah, ayah: 6}. This is because the basic
principle stresses on the prohibition of the orphan’s money. This permission is limited to this glorious
text (ayah) only, which permits only the poor guardian to spend from the orphan’s money.
This study has proved the prohibition of taking from the orphan’s money without a lawful
(legitimate) purpose, except what was exempted by the Islamic texts. The study has showed the merits
of the Islamic law (Shari’a) in honoring orphans, and safeguarding their money as well as caring and
developing it.
This study has concluded that the rich guardian is not permitted to spend from the orphan’s
money. However, the poor guardian is permitted to take less than his actual wage or the service he
provides for the orphan. Moreover, The guardian is not allowed to take anything as a kind of
compensation if his financial condition gets better. He is not allowed to get any benefit except for the
food and drink.
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المقدمة
الحسج هلل  ،والربلة والدبلم عمى رسػل هللا  ،وبعج:

فإن القخآن الكخيع أمخنا باإلحدان إلى اليتامى والدعي في رعايتيع ،والكيام عمى أمػاليع ،وبيان ما يتختب عمى ذلظ

مغ أجخ عطيع ،قال تعالى ( :وبالػالجيغ إحداناً وبحي القخبى واليتامى )( ،)1وقال تعالى(:وال تقخبػا مال اليتيع إال
بالتي ىي أحدغ حتى يبمغ أشجه )

()0

 ،وقال تعالى ( :وأن تقػمػا لميتامى بالقدط )(.)3

ولسا كان ولي اليتيع قج يصسع في مالو أو شيء مشو ؛ إذ ىػ السدتػلي عميو السترخف بو ،وال رقيب عميو سػى

َّللا عد وجل جاء الذخع مححرا" مغ االعتجاء عمى أمػال اليتامى ،وضمسيع فييا .قال تعالى  ( :إن الحيغ يأكمػن أمػال
ه

َّللا عشو أن الشهِبي (صمى هللا
اليتامى ضمساً إنسا يأكمػن في بصػنيع نا اًر وسيرمػن سعي اًخ )( )4وروى أبػ ىخيخة رضي ه
ّ
عميو وسمع) قال" :اجتشبػا الدبع السػبقات  ...وذكخ مشيا أكل مال اليتيع"(.)5
وقج أباحت الذخيعة االسبلمية لػلي اليتيع الفقيخ شيئاً مغ مال اليتيع ،ولكغ بالسعخوف لقػلو تعالى  ( :ومغ كان
غشياً فميدتعفف ،ومغ كان فقي اًخ فميأكل بالسعخوف )( .)6مغ دون اسخاف ومجاوزة في ذلظ ،ألن األصل حخمة مال
اليتيع ،فيقترخ عمى مػرد الشز ،وىػ اباحة األكل لمػلي الفقيخ فقط ،فأردت أن أوضح في ىحا البحث ما يباح لػلي

اليتيع الفقيخ األكل مغ مال اليتيع ،وسسيتو( :االسخاف والسجاوزة في أكل الػلي مغ مال اليتيع ).
وقج اقتزت شبيعة البحث تقديسو عمى  :مقجمة ومبحثيغ وخاتسة وكسا يأتي.:

السبحث االول :في إيزاح السخاد مغ العشػان ،ومعشى الػالية لغة واصصبلحا ،وأقدام الػالية عمى اليتيع.
ويذتسل عمى ثبلثة مصالب :
) (1سػرة الشداء . 36 :

) (0سػرة األنعام . 150 :
)(3

سػرة الشداء . 107 :

) (4سػرة الشداء . 12 :

) (5أخخجو البخاري في الػصايا  ،باب قػلو تعالى  ( :إن الحيغ يأكمػن أمػال اليتامى ضمساً ،)0766( ...ومدمع في اإليسان  ،باب بيان
الكبائخ (.)144

)(6

سػرة الشداء .6 :
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السصمب األول  :تعخيف االسخاف لغة واصصبلحا .

السصمب الثاني  :تعخيف السجاوزة لغة واصصبلحا .
السصمب الثالث  :معشى الػالية لغة واصصبلحا ،وأقدام الػالية عمى اليتيع.

السبحث الثاني  :أكل الػلي مغ مال اليتيع  ،وفيو خسدة مدائل:
السدألة األولى  :ممظ الػلي لؤلكل مغ مال اليتيع  .وفيو أمخان :

األمخ األول :أن يكػن الػلي غشيا .

األمخ الثاني :أن يكػن الػلي فقي اخ .
السدألة الثانية  :قجر ما يأكمو الػلي مغ مال اليتيع .

السدالة الثالثة  :ىل أكل الػلي مغ مال اليتيع مجانا أم عمى سبيل القخض .
السدالة الخابعة :شخوط األكل عشج مغ أجازه .

السدالة الخامدة :الحاق بكية السؤن باألكل .

ثع ختست البحث بخاتسة تزسشت أىع الشتائج التي تػصمت إلييا مغ خبلل البحث

المبحث األول  :التعريف بالمفردات ،وأقدام الهالية عمى اليتيم .

المطمب األول  :تعريف االسراف لغة واصطالحا

أوال :معشى اإلسخاف لغة :الدخف واإلسخاف مجاوزة القرج ،وقيل الدخف :الخصأ ووضع الذيء في غيخ حقو ،وسخف
الذيء بالكدخ سخفا :أغفمو و أخصأه وجيمو ،ويقال فبلن سخف الفؤاد أي مخصئ الفؤاد و غافمو ،وسخف العقل :

قميمو ،كسا يقال أسخف الخجل إذا جاوز الحج ،وأسخف إذا أخصأ ،وأسخف إذا غفل ،وأسخف إذا جيل ،وأما الدخف الحي
()7

نيى هللا عشو ىػ ما أنفق في غيخ شاعة هللا قميبل كان أو كثي اخ واإلسخاف في الشفقة التبحيخ

)(7

انطخ :لدان العخب ،البغ مشطػر . 849-841/9
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ويقػل اإلمام الدمخذخي :الدخف :اإلفداد  ،ويقال مجا از ىحه شاة مدخوفة إذا استأصمت أذنيا ،وسخفت السخأة ولجىا
أفدجتو بكثخة المبغ ومجاوزة الحج في اإلرضاع ،ورجل سخف العقل والفؤاد أي فاسجه ،والدخف في الشفقة ىػ مجاوزة

الحج فييا

()8

2

وورد في السعجع الػسيط  :سخف الصعام سخفا ائتكل حتى كأن الدخفة أصابتو ،وأسخف :جاوز الحج  ،يقال أسخف في

مالو ،وأسخف في الكبلم ،وأسخف في القتل إذا جاوز حجه في ىحه األمػر ،والدخف  :الػلػع بالذيء ،ويقال سخف
()9

العقل قميمو ،وسخف الفؤاد و غافمو

 ،اإلسخاف :مجاوزة القرج ،مرجر مغ أسخف إسخافا ،والدخف اسع مشو ،يقال :

أسخف في مالو :عجل مغ غيخ قرج ،وأصل ىحه السادة يجل عمى تعجي الحج ،واإلغفال أيزا لمذيء.

ثانيا :معشى اإلسخاف اصصبلحا :اإلسخاف :ىػ صخف الذيء فيسا ال يشبغي زائجا عمى ما يشبغي( ،)12وقال الخاغب:
(الدخف :تجاوز الحج في كل فعل يفعمو اإلندان ،وإن كان ذلظ في اإلنفاق أشيخ)( ،)11وقال الجخجاني ( :اإلسخاف:
ىػ إنفاق السال الكثيخ في الغخض الخديذ .وقيل تجاوز الحج في الشفقة ،وقيل :أن يأكل الخجل ما ال يحل لو ،أو

يأكل مسا يحل لو فػق االعتجال ،ومقجار الحاجة .وقيل :اإلسخاف تجاوز في الكسية ،فيػ جيل بسقاديخ الحقػق)(.)10
تقاربت تعخيفات عمساء التفديخ لئلسخاف في االصصبلح وذلظ عمى الشحػ التالي :

عخف اإلمام القخشبي اإلسخاف بقػلو  :ىػ اإلفخاط في الذيء ومجاوزة الحج

وقج عخفو اإلمام الذػكاني بقػلو :اإلسخاف ما فيو مجاوزة لمحج

()14

.

()13

.
()15

وعخفو اإلمام ابغ عاشػر بقػلو :اإلسخاف اإلفخاط واإلكثار في شيء غيخ محسػدة
)(8
)(9
)(12
)(11
)(10

انطخ :أساس الببلغة ،لمدمخذخي ،ص . ۹۰9
انطخ :معجع مقاييذ المغة . 444-443 /8 ،

مقاييذ المغة ،البغ فارس  ،153/3لدان العخب ،البغ مشطػر  ،148/9السرباح السشيخ074/1 ،
الجامع ألحكام القخآن  ،لمقخشبي . 040/4
التعخيفات ،لمجخجاني ص. 38

)(13

الجامع ألحكام القخآن  ،لمقخشبي . 040/4

)(15

التحخيخ والتشػيخ ،لمصاىخ بغ عاشػر. 8۳۰/04 ،

)(14

.

فتح القجيخ الجامع بيغ فشي الخواية والجراية مغ عمع التفديخ ،لمذػكاني 387/8
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ويبلحع الباحث التذابو شبو التام بيغ التعخيف األول والثاني حيث عج اإلمامان القخشبي والذػكاني أن اإلسخاف ىػ

مجاوزة الحج عسػما سػاء في أمخ محسػد أو محمػم ،أما اإلمام ابغ عاشػر فقج ربط اإلسخاف باألمػر غيخ السحسػدة
فقط صارفا الشطخ عغ اإلسخاف في األمػر السحسػدة كالصعام والذخاب والشفقة التي اعتبخىا هللا سبحانو وتعالى تبحي اخ

و إسخافا

()16

وذلظ في قػلو تعالى( :وال تبحر تبحيخا)( .)17فاإلسخاف مغ الدمػكيات التي ذميا القخآن الكخيع ،وتػعج

مختكبييا بالعقاب ،و(الدخف) تجاوز الحج في كل فعل يفعمو اإلندان ،وإن كان ذلظ في السال أشيخ.

ولفع (اإلسخاف) ومذتقاتو ورد في القخآن الكخيع في ثبلثة وعذخيغ مػضعا ،مشيا ما ورد في سبعة عذخ مػضعا

بريغة االسع ،واإلسخاف بسعشى (الحخام) ،جاء عمى ىحا السعشى قػلو تعالى في أمػال اليتامى( :فادفعػا إلييع أمػاليع

وال تأكمػىا إسخافا)( ،)18أي :حخاما ،قال الصبخي :يعشي( :بغيخ ما أباحو هللا لظ)(.)19

وقال البغػي( :بغيخ حق)( ،)02وقال القخشبي( :بغيخ الػاجب السباح ليع)( ،)01وكل ىحه األقػال مؤداىا واحج ،وىػ

حخمة أخح مال اليتيع بغيخ وجو مذخوع.

المطمب الثاني  :تعريف المجاوزة لغة واصطالحا

أوال  :التجاوز لغة :االجتياز في المغة الدمػك  ،يقػل جدت السػضع جػا از أي سمكتو وسخت فيو( ،)00وتجاوز بيع
()03

الصخيق وجاوزه جػا از  ،خمفو كسا في قػلو تعالى (وجاوزنا ببشي إسخائيل البحخ)

)(16
)(17

 ،ويقال انو التجاوز عغ الحنػب

انطخ :تفديخ الصبخي  ،۳9۳/81تفديخ البيزاوي  ،76/4تفديخ الصاىخ بغ عاشػر . 333/16
اإلسخاء.06 :

) (18الشداء . 6 :

) (19جامع البيان عغ تأويل آي القخان . 428 /6
) (02معالع التشديل في تفديخ القخان . 569/1
) (01الجامع ألحكام القخان . 42 /5

) (00الرحاح في المغة و العمػم  ،عبج هللا العبليمي  ،ص ۹۹8؛ كتاب العيغ  ،لمفخاىيجي ،164/۳ ،لدان العخب ،البغ مشطػر،

. 307/5

) (03سػرة األعخاف ،اآلية " . "8۳1ويشطخ أيزا"  -البحخ السحيط ،ألبي حيان األنجلدي. 188/5 ،
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ومحػىا ،أي دفع هللا سبحانو وتعالى األسقام والببليا عغ العبج( .")04أو ىػ التعجي أو الشفاذ او الحجة او السزاء وىحا

كمو أدنى الى التعجي ،والغمػ مغ الجخيان او الدمػك ،يقػل :نفحت الصعشة أي جاوزت الجانب اآلخخ(.)05

ثانيا :التجاوز اصصبلحا :أختمف فقياء الذخيعة االسبلمية في تحجيجىع لسفيػم مرصمح التجاوز ،فتارة يخيجون بو
تعجي حجود الذيء أو الخخوج عميو ،وتارة يخيجون بو العفػ والتدامح عغ الحنػب والخصايا ،وأكثخ مغ ذلظ نجج أن
الفكيو نفدو يتبع ذات األسمػب في مؤلفو الػاحج ،فيقػل الصػسي( :إذا جشى جاني عمى يج عبج غيخه في حال الخق

فأنو يجب عمى الجاني في حال الخق ثمث قيسة العبج وقت جشايتو ،ما لع يتجاوز ثمث الجية ،فان تجاوز وجب عميو
ثمث الجية)( .)06ثع يقػل في مرباح السجتيج ( الميع تجاوز عغ خصيئتي وترفح عغ جخمي)( ،)07وروى ابغ ماجو
عغ ابي ذر رضي هللا عشو أن رسػل هللا (صمى هللا عميو وسمع) قال ( :أن هللا تجاوز عغ أمتي الخصأ والشديان وما
()08

استكخىػا عميو)

.

وفي الغرب يقػل الحصاب (ان الذيء السثمي السغرػب يقػم بكيستو يػم غربو وىػ تجاوز الحج في الطمع ويعشي

انو يزسغ القػم ولػ كان الغاصب قتل السغرػب تعجيا)(.)09

المطمب الثالث :تعريف الهالية لغة واصطالحا ،وأقدام الهالية عمى اليتيم
الػالية لغة  :بفتح الػاو وكدخىا مأخػذة مغ الفعل "ولي" .وتصمق عمى معشييغ:
 - 1الشرخة  ،ومشو قػلو تعالى  ( :مالكع مغ واليتيع مغ شيء )

()32

أي مغ نرختيع.

 - 0الدمصة وتػلي األمخ  ،يقال فبلن لو والية عمى البمجة أي ىػ أميخىا وسمصانيا(.)31
)(04
)(05
)(06

الفخوق المغػية  ،أبػ ىبلل العدكخي  ،ص . ۳6۳
لدان العخب  ،البغ مشطػر . 515/۳ ،
الخبلف ،لمصػسي ،165/5 ،ويشطخ أيزا :الخسائل العذخ ،لمصػسي ،ص .۳9

)(07

مرباح السجتيج ،لمصػسي ،ص . 6۹4

)(08

رواه بغ ماجو ،659 1 ،والبييقي في الكبخى 356 7 ،عغ ابغ عباس بإسشاد حدغ

)(09

السرجر نفدو.۳81 /۳ ،

)(31

لدان العخب . 427/5

)(32

/

/

سػرة األنفال .70 :
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()30

وفي االصصبلح

 :نفاذ الترخف عمى الغيخ شاء أو أبى .وقيل  :قيام شخز كبيخ راشج عمى شخز قاصخ في

تجبيخ شؤونو الذخرية والسالية .وقيل  :إنيا سمصة شخعية في الشفذ أو السال يتختب عمييا نفاذ الترخف فييسا

شخعاً.

وتشقدع الػالية عمى اليتيع عمى قدسيغ:

القدع األول :والية عمى الشفذ ،والدمصة الذخعية الستعمقة بشفذ اليتيع كالتدويج ،والحفع ،والتخبية ،والحزانة(.)33
القدع الثاني  :والية عمى السال ،وىي الدمصة الذخعية الستعمقة بسالو مغ معاوضات وتبخعات وغيخ ذلظ(.)34

وتشقدع الػالية أيزاً مغ حيث اإلجبار وعجمو عمى قدسيغ(:)35
القدع األول :والية إجبار ،ىي الدمصة الذخعية التي ال يكػن لميتيع فييا اختيار كػالية السال.

القدع الثاني  :والية اختيار ،وىي الدمصة الذخعية التي يكػن لو فييا اختيار كػالية التدويج.

المبحث الثاني  :أكل الهلي من مال اليتيم ،وفيو خسدة مدائل :

المدألة األولى  :ممك الهلي لألكل من مال اليتيم  .وفيو أمخان :

األمر األول  :أن يكهن الهلي غنيا :إذا كان الػلي غشياً  ،فاختمف أىل العمع في ممكو لؤلكل مغ مال اليتيع عمى
قػليغ :

القػل األول  :أنو ال يسمظ األكل مغ مال اليتيع  .وىحا قػل جسيػر أىل العمع مغ الحشفية والسالكية والذافعية(.)36

واستثشى الحشابمة ما إذا فخضو الحاكع لمغشي ،فيجػز ببل خبلف عشجىع( .)37وحجتيع :

)(30
)(33
)(34
)(35

غسد عيػن البرائخ عمى األشباه والشطائخ .455/1
السجخل لجراسة الذخيعة ص 2 082
يشطخ :زاد السعاد 2 437/5
الػالية عمى الشفذ ألبي زىخة ص. 109 ، 92 ،87

)(36

أحكام القخآن لمجراص  ، 65/0وبجائع الرشائع  ، 153/5واالختيار لتعميل السختار  ، 72/5وأحكام القخآن البغ العخبي 306/1

)(37

قػاعج ابغ رجب  ،القاعجة الحادية والدبعػن .

 ،والقػانيغ الفقيية  ،308 ،307وحمية العمساء  ، 532/4وتكسمة السجسػع الثانية  ، 357/13والذخح الكبيخ مع اإلنراف .420/13
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 - 1قػلو تعالى  ( :ومغ كان غشياً فميدتعفف ،ومغ كان فقي اًخ فميأكل بالسعخوف )( .)38فاآلية صخيحة في عجم ممكية

الػلي الغشي األكل مغ مال اليتيع .

َّللا عشيا أنيا قالت (:ومغ كان غشياً فميدتعفف ومغ كان فقي اًخ فميأكل بالسعخوف) أندلت
وقج ورد عغ عائذة رضي ه

في والي اليتيع الحي يكيع عميو ،ويرمح في مالو إن كان فقي اًخ أكل مشو بالسعخوف ( .)39ونػقر  :االستجالل بيحه اآلية
اآلية  :بأنيا محسػلة عمى االستحباب(.)42

()41

لحا يحتاج األمخ إلى االستحباب إلى دليل ،وال دليل ىشا.

وأجيب  :بأن األصل في األمخ الػجػب ،وصخف

ورد  :بػجػد الجليل وىػ قػلو تعالى في اآلية  ( :ومغ كان فقي اًخ فميدتعفف ) إذ ال يجب عمى الفقيخ أن يأكل.

َّللا مشدلة الػلي مغ مال اليتيع إن استغشيت استعففت،
َّللا عشو  " :أال إني أندلت نفدي مغ مال ه
 - 0قػل عسخ رضي ه

َّللا عشو لو سشة متبعة.
وإن افتقخت أكمت بالسعخوف" ( .)40وعسخ رضي ه

َّللا عشيسا في قػلو تعالى ( :ومغ كان غشياً فميدتعفف  )...قال " :بغشاه ،وال
 - 3ما روي عغ ابغ عباس رضي ه
يأكل مال اليتيع ( ،ومغ كان فقي اًخ فميأكل بالسعخوف ) قال :يقػت عمى نفدو حتى ال يحتاج إلى مال اليتيع "(.)43
وقػل الحشابمة إذا فخضو الحاكع لمغشي جاز ضاىخ ،إذ إن حكع الحاكع يخفع الخبلف .

القػل الثاني  :أنو يجػز لمغشي األكل .وىػ وجو عشج الذافعية ( ،)44ورواية عغ اإلمام أحسج  ،وبو قال ابغ عقيل(.)45

وحجتيع :
)(38

سػرة الشداء .6 :

)(42

الذخح الكبيخ مع اإلنراف .420/13

)(40

أخخجو ابغ سعج في الصبقات  ، 076/3وابغ جخيخ في جامع البيان ( ،)8599وابغ الشحاس في الشاسخ والسشدػخ ، 148/0

)(39

أخخجو البخاري في البيػع  ،باب مغ أجخى أمخ األمرار عمى ما يتعارفػن ( ،)0010ومدمع في مقجمة التفديخ (.)3219

) (41شخح مخترخ الخوضة . 465/0

والبييقي  ، 5 ، 4/6وابغ حدم  ،304/8وإسشاده صحيح ثابت  ،واحتج بو ابغ حدم وصححو ابغ كثيخ في التفديخ .192/0

) (43أخخجو ابغ أبي شيبة مختر اًخ  ، 381/6والصبخي ( ، )8596 - 8594وابغ الشحاس في الشاسخ والسشدػخ  ، 153/0والحاكع

 ، 320/0وصححو ابغ الشحاس  ،وكحا الحاكع و وافقو الحىبي.
)(44

حمية العمساء . 531/4
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 - 1الكياس عمى عامل الدكاة  ،فمو األخح مع غشاه( .)46ونػقر  :بأنو قياس فاسج االعتبار لسخالفتو صخيح الشز.
()47

 -0أنو يجػز لمغشي أن يأكل مغ بيت السال  ،فكحلظ يجػز لمػصي إن كان غشياً أن يأكل مغ مال اليتيع

.

ونػقر مغ وجييغ :

األول :أن قػل عسخ :أنا كػلي اليتيع  ،)48(...دليل عمى أن الخميفة ليذ كالػصي ،ولكغ عسخ بػرعو جعل نفدو

كالػصي.

َّللا ليع ،وإال فالحي يفعمػنو فخض عمييع
الثاني :أن الحي يأكمو الخمفاء والػالة والفقياء ليذ بأجخة ،وإنسا ىػ حق جعمو ه
()49

 ،وكيف تجب ليع األجخة ،وىػ فخض عمييع ؟

التخجيح :الخاجح  -وهللا أعمع  -ما ذىب إليو أصحاب القػل األول (جسيػر أىل العمع) القائميغ بان الػلي اذا كان
َّللا عشيع ليا بسا ذىب إليو
غشيا فانو ال يسمظ األكل مغ مال اليتيع ،لرخاحة اآلية في ذلظ ،وتفديخ الرحابة رضي ه

جسيػر أىل العمع ،وتفديخ الرحابة حجة يحتكع إليو ،وال يحكع عميو.

َّللا في ممكو .لؤلكل مغ مال
األمر الثاني  :أن يكهن الهلي فقي ار  :إذا كان الػلي فقي اًخ ،فقج اختمف العمساء رحسيع ه
اليتيع عمى قػليغ :

القػل األول :أنو يسمظ ذلظ  .وىػ قػل الجسيػر ،فيػ قػل لمحشفية ،ومحىب السالكية ،والذافعية  ،والحشابمة(.)52

وحجتيع:

)(45

السبجع  ، 345/4واإلنراف مع الذخح الكبيخ .420/13

)(47

أحكام القخآن لمجراص  ، 66/0وأحكام القخآن البغ العخبي .306/1

)(46

)(48
)(49
)(52

الذخح الكبيخ مع اإلنراف .420/13
سبق تخخيجو في الرفحة الدابقة .

أحكام القخآن لمجراص  ، 66/0وأحكام القخآن البغ العخبي .306/1

أحكام القخآن لمجراص  ، 65/0وبجائع الرشائع  ، 153/5واالختيار لتعميل السختار  ، 72/5وأحكام القخآن البغ العخبي 306/1

 ،والقػانيغ الفقيية  ،308 ،307وحمية العمساء  ، 532/4وتكسمة السجسػع الثانية  ، 357/13والذخح الكبيخ مع اإلنراف . 420/13
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َّللا عشيع في ذلظ  ،وأن
 - 1قػلو تعالى  ( :ومغ كان فقي اًخ فميأكل بالسعخوف )( .)51وقج تقجمت آثار الرحابة رضي ه

اآلية ندلت في ولي اليتيع يدتعفف إذا كان غشياً ،ويأكل بالسعخوف إذا كان فقي اًخ.
وقج نػقر االستجالل بيحه اآلية مغ وجػه :

الػجو األول :أن ىحه اآلية ندختيا اآلية التي تمييا (إن الحيغ يأكمػن أمػال اليتامى ضمساً إنسا يأكمػن في بصػنيع نا اًر
َّللا عشيسا(.)53
وسيرمػن سعي اًخ)( ،)50كسا ورد عغ ابغ عباس رضي ه
وقيل :إن الشاسخ قػلو تعالى ( :يا أييا الحيغ آمشػا ال تأكمػا أمػالكع بيشكع بالباشل إال أن تكػن تجارة عغ تخاض مشكع

)( .)54وأجيب عغ ىحا الػجو بجػابيغ :

َّللا عشيسا ضعيف  ،وعمى فخض ثبػتو ،فيػ مخالف لسا ورد عغ ابغ عباس
األول :أن الػارد عغ ابغ عباس رضي ه

َّللا عشيسا بجػاز األكل لمفقيخ.
رضي ه

الثاني :أنو ال يرار إلى الشدخ إ ال مع التعارض بيغ الجليميغ وعجم إمكان الجسع ،قال ابغ العخبي" :أما مغ قال :إنو

َّللا تعالى يقػل(:فميأكل بالسعخوف) وىػ الجائد الحدغ ،وقال ( :إن الحيغ يأكمػن
مشدػخ  ،فيػ بعيج ال أرضاه؛ ألن ه

أمػال اليتامى ضمساً) فكيف يشدخ الطمع السعخوف؟ بل ىػ تأكيج لو في التجػيد؛ ألنو خارج عشو مغايخ لو  ،وإذا كان
السباح غيخ السحطػر لع يرح دعػى ندخ فيو ،وىحا أبيغ مغ اإلششاب" (.)55
الػجو الثاني  :أن السخاد باآلية أن يأكل الػلي مغ مال نفدو بالسعخوف حتى ال يحتاج إلى مال اليتيع( .)56كسا ورد

َّللا عشيسا(.)57
عغ ابغ عباس رضي ه

)(51

سػرة الشداء .6 :

)(53

أخخجو أبػ عبيج في األمػال رقع  ، 438وابغ الشحاس في الشاسخ والسشدػخ  ، 147/0وابغ حدم في السحمى  ، 308/8وىػ مشقصع

)(50

سػرة الشداء .9 :

عصاء الخخساني لع يمق ابغ عباس ،وعبجالسمظ بغ جخيج يجلذ ويخسل ،وقج ضعف يحيى القصان حجيثو عغ عصاء الخخساني.

)(54
)(55

سػرة الشداء . 09 :

أحكام القخآن . 305/1

) (56أحكام القخآن لمجراص  ، 65/1وأحكام القخآن البغ العخبي  ،305/3وأحكام القخآن لمقخشبي  ، 43/5وتفديخ ابغ كثيخ .92/0

- 415 -

جملة أحباث كلية الرتبية األساسية  ،اجمللد  ،71العدد ( ،)7لسنة 0207
College of Basic Education Researchers Journal
)ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(1), (2021
وأجيب عغ ىحا الػجو بجػابيغ :

َّللا عشيع لآلية( ،)58ومخالف لسا ورد عغ ابغ عباس نفدو(،)59
األول  :أنو مخالف لتفديخ غيخه مغ الرحابة رضي ه
قال ابغ الشحاس" :واختمف عغ ابغ عباس في تفديخ اآلية اختبلفاً كثي اًخ عمى أن األسانيج عشو صحاح" (.)62
الثاني  :أنو لػ كان ىحا معشى اآلية  ،لسا أحتيج إلى ذكخه لكػنو ضاى اًخ.

الػجو الثالث :أن السخاد باآلية اليتيع إن كان غشياً وسع عميو ،وإن كان فقي اًخ أنفق عميو بقجره(.)61
ونػقر ىحا الػجو بسا نػقر بو الػجو الدابق .وأيزاً كسا قال ابغ العخبي " :إن الخصاب ال يرمح أن يكػن لو؛ ألنو
غيخ مكمف وال مأمػر بذيء"(.)60

َّللا عشيسا "أن رجبلً أتى الهشِبي فقال :إني فقيخ ليذ لي شيء ولي
َّللا بغ عسخو بغ العاص رضي ه
 - 0حجيث عبج ه
ّ
يتيع ،فقال :كل مغ مال يتيسظ غيخ مدخف ،وال مبادر(،)63
وال متأثل( ،)65(")64ونػقر االستجالل بيحا الحجيث  :بأنو محسػل عمى ما إذا عسل الػلي في مال اليتيع مزاربة  ،فمو

األخح مقجار ربحو( .)66وأجيب  :بأنو تقييج لسصمق الحجيث  ،وال دليل عمى ذلظ.
)(57

أخخجو ابغ أبي شيبة مختر اًخ  ، 381/6والصبخي ( ، )8596 - 8594وابغ الشحاس في الشاسخ والسشدػخ  ، 153/0والحاكع

)(58

تقجمت ص. 9-8

)(62

الشاسخ والسشدػخ .151/0

)(60

أحكام القخآن البغ العخبي . 305/1

)(64

متأثل  :أي جامع  ،يقال  :مال مؤثل أي مجسػع ( الشياية في غخيب الحجيث .)03/1

 ، 320/0وصححو ابغ الشحاس  ،وكحا الحاكع و وافقو الحىبي.
) (59أنطخ :ص . 9

) (61السرادر الدابقة .

)(63

)(65

في السرباح  " : 38/1بادر إليو مبادرة مغ باب قعج وقاتل  :أسخع".
إسشاده حدغ مغ أجل سمدمة عسخو بغ شعيب عغ أبيو عغ ججه  ،أخخجو اإلمام أحسج  ، 015 ، 186/0وأبػ داود في كتاب

الػصايا  ،باب ما جاء في مال لػلي اليتيع أن يشال مغ مال اليتيع ( ،)0870والشدائي  ، 131/0وابغ ماجو في الػصايا ،باب قػلو

تعالى ( :ومغ كان فقي اًخ فميأكل بالسعخوف) ( ،)078وابغ الجارود ( ،)950والبييقي  084/6مغ شخيق عغ عسخو ابغ شعيب بو.
)(66

أحكام القخآن لمجراص .66/0
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َّللا مشدلة الػلي مغ مال اليتيع إن استغشيت استعففت
َّللا عشو  " :أال إني أندلت نفدي مغ مال ه
 - 3قػل عسخ رضي ه

 ،وإن افتقخت أكمت بالسعخوف"(.)67

َّللا عشيسا قال في قػلو تعالى(:ومغ كان غشياً فميدتعفف ،ومغ كان فقي اًخ فميأكل
 - 4روي عغ ابغ عباس رضي ه
َّللا
بالسعخوف) مغ مال نفدو ،ومغ كان فقي اًخ مشيع إلييا محتاجاً ،فميأكل بالسعخوف( .)68ويأتي عغ ابغ عباس رضي ه

عشيسا أن السخاد أكل الػلي(.)69

القػل الثاني :أنو ال يجػز األكل مغ مال اليتيع مصمقاً ،ال فقي اًخ وال غيخه .وىػ محىب الحشفية ( ،)72وبو قال ابغ

حدم( .)71وحجة ىحا القػل :

 - 1قػلو تعالى  ( :وآتػا اليتامى أمػاليع وال تتبجلػا الخبيث بالصيب وال تأكمػا أمػاليع إلى أمػالكع إنو كان حػباً كبي اًخ

)( ،)70وقال تعالى( :فإن آندتع مشيع رشجاً فادفعػا إلييع أمػاليع وال تأكمػىا إسخافاً وبجا اًر أن يكبخوا)( ،)73وقال تعالى :
( وال تقخبػا مال اليتيع إال بالتي ىي أحدغ حتى يبمغ أشجه )( ،)74وقال تعالى  ( :إن الحيغ يأكمػن أمػال اليتامى

)(67

أخخجو ابغ سعج في الصبقات  ، 076/3وابغ جخيخ في جامع البيان ( ،)8599وابغ الشحاس في الشاسخ والسشدػخ ، 148/0

والبييقي  ، 5 ، 4/6وابغ حدم  ،304/8وإسشاده صحيح ثابت  ،واحتج بو ابغ حدم وصححو ابغ كثيخ في التفديخ .192/0

.

)(68

أخخجو ابغ جخيخ في جامع البيان ( )8598في إسشاده ليث بغ أبي سميع ضعيف الضصخابو (التقخيب .)138/0

)(72

وقج ندبو ألبي حشيفة وأصحابو دمحم بغ الحدغ كسا في السػشأ ص ،331والصحاوي كسا في مخترخ الصحاوي ص ،163وأحكام

) (69أنطخ :ص . 11

القخآن لمجراص .65/0

)(71

السحمى .308/8

)(73

سػرة الشداء . 6 :

) (70سػرة الشداء . 0 :

) (74سػرة األنعام . 150 :
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ضمساً) ( ،)75وقال تعالى  ( :وأن تقػمػا لميتامى بالقدط )( ،)76وقال تعالى ( :يا أييا الحيغ آمشػا ال تأكمػا أمػالكع بيشكع
بالباشل إال أن تكػن تجارة عغ تخ ٍ
اض مشكع)(.)77
وجو الجاللة  :قال الجراص" :وىحه اآلي محكسة حاضخة لسال اليتيع عمى وليو في حال الغشى والفقخ ،وقػلو تعالى

 ( :ومغ كان فقي اًخ فميأكل بالسعخوف)( ،)78متذابو محتسل لمػجػه التي ذكخنا  ،فأولى األشياء بيا حسميا عمى مػافقة

َّللا تعالى قج
اآلي السحكسة ،وىػ أن يأكل  -أي الػلي  -مغ مال نفدو بالسعخوف ؛ لئبل يحتاج إلى مال اليتيع ؛ ألن ه
أمخنا بخد الستذابو إلى السحكع  ،ونيانا عغ اتباع الستذابو مغ غيخ رد إلى السحكع.)79("...

ونػقر االستجالل مغ وجييغ:

الػجو األول  :أن ىحه اآليات عامة في الحطخ مغ مال اليتيع ،والسبيحة ألكل الفقيخ خاصة  ،والخاص مقجم عمى

العام .

الػجو الثاني  :عجم التدميع عمى أن أدلة جػاز األكل مغ مال اليتيع مغ الستذابو ،بل السحكع البيغ كسا ورد تفديخ

َّللا عشيع.
اآلية عغ الرحابة رضي ه

الخ ُسذ والخسذ
 - 0حجيث عسخو بغ عبدة رضي ه
َّللا عشو أن الهشِب ّي ( قال " :وال يحل لي مغ غشائسكع مثل ىحا إال ُ
مخدود عميكع" ( .)82وجو الجاللة  :أن الشهِبي  :إذا كان ال يأخح فيسا يتػاله مغ مال السدمسيغ ،فالػصي فيسا يتػاله مغ
ّ
مال اليتيع كحلظ.
ونػقر  :بأن الشهِبي  :كان يأخح مغ مال الفيء لقػلو  " :إال الخسذ".
ّ

) (75سػرة الشداء . 9 :

) (76سػرة الشداء . 107 :
) (77سػرة الشداء . 09 :

) (78سػرة األنعام  ،150 :واألسخاء . 34 :
)(79
)(82

أحكام القخآن لمجراص  ، 65/0وأيزاً السحمى . 308/8

إسشاده صحيح  ،أخخجو أبػ داود في الجياد  ،رقع ، )0755( :ولو شاىج مغ حجيث عبادة في قدع الفيء ( ،)4143وابغ ماجو في

الجياد  ،باب الغمػل (.)0852
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َّللا عشو قال  " :ال يأكل الػصي مغ مال اليتيع قخضاً وال غيخه"( .)81ولكشو
 - 3ما روي عغ ابغ مدعػد رضي ه
ضعيف ال يثبت .

 - 4أن دخػل الػصي في الػصية عمى وجو التبخع مغ غيخ شخط أجخة كان بسشدلة السدتبزع  ،فبل أجخة لو

َّللا عد وجل
كالسدتبزع( .)80ونػقر ىحا االستجالل  :أن ما يأكمو الػلي مغ مال اليتيع ليذ أجخة ،وإنسا رخرة مغ ه
مقابل قيامو عمى مالو.

التخجيح  :الخاجح  -وهللا أعمع  -قػل جسيػر أىل العمع أصحاب القػل األول القائميغ بان الػلي الفقيخ يسمظ األكل

مغ مال اليتيع  ،إذ ىػ ضاىخ القخآن الكخيع ،والقاعجة  :أن جسيع ضػاىخ نرػص القخآن مفيػمة لجى السخاشبيغ ،
َّللا عشو اآلية .
فتبقى اآلية عمى ضاىخىا  ،وبيحا فدخ الرحابة رضي ه

المدألة الثانية  :قدر ما يأكمو الهلي من مال اليتيم :اختمف العمساء السجيدون لؤلكل مغ مال اليتيع في قجر ما يأكمو

الػلي عمى أقػال :

القػل األول  :أنو يأكل األقل مغ كفايتو وأجختو .وىػ قػل جسيػر أىل العمع(.)83

وحجتيع :أنو يدتحقو بالعسل والحاجة جسيعاً ،فبل يجػز أن يأخح إال ما وججا فيو(.)84
القػل الثاني  :أن الػلي يأكل بقجر عسمو .وبو قال بعس الحشابمة(.)85

وحجتيع :أن الػلي يدتحق األكل مغ مال اليتيع بالعسل فيتقجر بقجره(.)86

ولعمو يشاقر  :بأنو ال يدمع بأنو ال يدتحق األكل إال بالعسل فقط ،بل بو وبالحاجة جسيعاً.

)(81

أخخجو دمحم بغ الحدغ في كتاب اآلثار عغ أبي حشيفة ،كسا في أحكام القخآن لمجراص . 68/0

)(83

أحكام القخآن البغ العخبي  ، 305/1وروضة الصالبيغ  ، 192/4وأسشى السصالب  ، 013/0والكافي البغ قجامة  ، 189/0والفخوع

()80

أحكام القخآن لمجراص . 68/0

 ، 304/4واالختيارات ص.138
) (84السغشي . 343/6
)(85
)(86

القػاعج البغ رجب ص ، 132والسبجع . 345/4

السبجع . 345/4
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القػل الثالث  :أن الػلي يأكل بقجر كفايتو  .وبو قال بعس الذافعية(.)87

ولعل حجتيع  :أنو رخز لمػلي أن يأكل بالسعخوف .والسعخوف ىػ قجر الكفاية؛ إذ ال إفخاط وال تفخيط ،فبل نقز

عمى الػلي ،وال ضمع لميتيع ،فيػ ضاىخ القخآن.

القػل الخابع  :أنو يجػز لمػلي أن يشتفع بألبان اإلبل  ،واستخجام العبيج ،وركػب الجواب إذا لع يزخ بأصل السال  ،أما

أعيان األمػال وأصػليا  ،فميذ لمػصي أخحىا .وبو قال الذعبي ،وأبػ العالية(.)88

وحجتيع  :ما ورد أن رجبلً جاء إلى ابغ عباس رضي هللا عشيسا ،فقال " :إن في حجخي أيتاماً ليع أمػال ،وىػ
()89

َّللا عشيسا" :الدت تيشأ جخباءىا؟
يدتأذنو أن يريب مشيا  ،فقال ابغ عباس رضي ه

قال  :بمى  ،قال  :ألدت تبغي

ضالتيا؟ قال :بمى ،قال :ألدت تمػط حياضيا()92؟ قال :بمى ،قال :ألدت تفخط عمييا يػم وردىا()91؟ قال :بمى ،قال:
فاشخب مغ لبشيا غيخ ناىظ في الحمب ،وال مزخ بشدل"(.)90

وجو الجاللة :أن ابغ عباس رضي هللا عشيسا رخز لمدائل أن يريب مغ أمػال اليتامى الحيغ في حجخه ،وىحا يذسل

االنتفاع بأعيان األمػال مغ ركػب لمجواب ،واستخجام لمعبيج ونحػ ذلظ.

ونػقر ىحا االستجالل :بأنو ال داللة في األثخ عمى ما احتجػا بو ،فابغ عباس رضي هللا عشيسا إنسا رخز في ألبان

اإلبل ،ولع يخخز في مشافع األعيان ،والمبغ عيغ وليذ مشفعة وقج أجاز ابغ عباس رضي هللا عشيسا شخبو.

التخجيح  :األقخب (وهللا أعمع) ىػ ما ذىب اليو أصحاب القػل األول القائميغ بانو يجػز لمػلي أن يأكل مغ مال
اليتيع؛ ولكغ بالذيء األقل مغ كفايتو وأجختو ،ألنو أحػط لسال اليتيع ،وأب أخ لمحمة.

المدألة الثالثة  :ىل أكل الهلي من مال اليتيم مجانا أم عمى سبيل القرض
)(87

روضة الصالبيغ . 192/4

)(89

ىشأ اإلبل  :شبلىا باليشاء  ،وىػ القصخان ( .الشياية .)077/5

)(88

الجامع ألحكام القخآن لمقخشبي .43/5

)(92

الط الحػض  :شبله بالصيغ  ،وأصمحو ( .الشياية .)077/4

)(90

أخخجو مالظ في السػشأ  ، 934/0وعبجالخزاق  ،147/1ومغ شخيقو الصبخي في جامع البيان ( ،)8634والبييقي  ،4/6وإسشاده

) (91أي تتقجميا إلى الساء ( .الشياية .)434/3

صحيح ،وصححو ابغ الشحاس في الشاسخ والسشدػخ .153/0
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َّللا في أكل الػلي ىل ىػ عمى سبيل القخض ،إذا استغشى رد ما أكل عمى اليتيع ،أو عمى
اختمف العمساء رحسيع ه
سبيل اإلباحة؟ عمى قػليغ ىسا :

القػل األول :أن أكمو عمى سبيل اإلباحة ،فبل يجب رد بجلو إذا استغشى .وبو قال جسيػر القائميغ بالجػاز(.)93

وحجتيع :

َّللا عشيا أنيا قالت ":أندلت في
 - 1قػلو تعالى ( :ومغ كان فقي اًخ فميأكل بالسعخوف)( .)94وتقجم عغ عائذة رضي ه
فقي اًخ

أكل

مشو

بالسعخوف"(.)95

والي اليتيع الحي يكيع عميو ،ويرمح في مالو إن كان
َّللا تعالى أمخ باألكل مغ غيخ ذكخ ِعػض ،فأشبو سائخ ما أمخ بأكمو .
وجو الجاللة  :أن ه

"كل مغ مال يتيسظ غيخ مدخف ،وال مبادر ،وال
َّللا بغ عسخو رضي ه
 - 0حجيث عبج ه
َّللا عشيسا أن الهشِب ّي قالُ :
متأثل"( .)96وجو الجاللة  :كسا سبق مغ اآلية .
َّللا عشيع باإلذن باألكل( .)97وما تختب عمى السأذون غيخ مزسػن.
 - 3ما ورد عغ الرحابة رضي ه
 - 4أنو عػض عغ عسمو  ،فمع يمدمو بجلو كاألجيخ والسزارب .

 - 5أنو لػ وجب عمى الػلي إذا أيدخ قزاء ما أكل مغ مال اليتيع  ،لكان واجباً في الحمة قبل اليدار ،فإن اليدار

ليذ سبباً لمػجػب  ،فإذا لع يجب(.)98

)(93

جامع البيان  ، 621/3والشاسخ والسشدػخ البغ الشحاس  ، 149/0وأحكام القخآن البغ العخبي  ، 306/1وحمية العمساء ، 531/4

والكافي البغ قجامة  ، 189/0والقػاعج البغ رجب ص.132
)(94

سػرة الشداء . 6 :

)(96

إسشاده حدغ ،أخخجو اإلمام أحسج  ، 015 ، 186/0وأبػ داود في كتاب الػصايا  ،رقع ،)0870( :والشدائي  ، 131/0وابغ ماجو

)(95

أخخجو البخاري في البيػع  ،باب مغ أجخى أمخ األمرار عمى ما يتعارفػن ( ،)0010ومدمع في مقجمة التفديخ (.)3219

في الػصايا ،باب قػلو تعالى ( :ومغ كان فقي اًخ فميأكل بالسعخوف) ( ،)078وابغ الجارود ( ،)950والبييقي  084/6مغ شخيق عغ
عسخو ابغ شعيب بو.

)(97
)(98

تقجم تخخيجيا ص. 13-10
الذخح الكبيخ مع اإلنراف .424/13
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القػل الثاني :أنو يمدمو عػضو إذا أيدخ .وىػ وجو عشج الذافعية ،ورواية عغ اإلمام أحسج( ،)99وبو قال عصاء،

ومجاىج ،وسعيج بغ جبيخ ،وغيخىع( .)122وحجتيع:

 - 1قػلو تعالى  ( :فإذا دفعتع إلييع أمػاليع فأشيجوا عمييع )(.)121

َّللا عد وجل أمخ باإلشياد عمى األيتام عشج دفع السال إلييع ،ولػ كان السال في أيجي األولياء
وجو الجاللة  :أن ه

بصخيق األمانة لكان ال حاجة إلى اإلشياد؛ ألن القػل قػل الػلي  ...وإنسا الحاجة إلى اإلشياد عشج األخح قخضاً
ليأكل مشو ،ألن في قزاء الجيغ القػل قػل صاحب الجيغ ،ال قػل مغ يقزي الجيغ(.)120

ونػقر ىحا االستجالل :أن سياق اآليات يجل عمى أن األمخ باإلشياد إنسا ىػ عشج دفع السال إليو إذا بمغ ورشج ،فإذا
وقع خبلف في أخحه مالو أمكغ إقامة البيشة ،فاألمخ باإلشياد لبلحتياط ونفي التيسة عغ الػلي ،وليذ ألن السال في

يج الػلي ليذ أمانة  ،بل ىػ أمانة في يج الػلي؛ ألنو مغ قبس السال بإذن الذارع  ،أو إذن الػلي فيػ أمانة في يجه

.

َّللا مشدلة الػلي مغ مال اليتيع  ،إن
َّللا عشو أنو قال  " :أال إني أندلت نفدي مغ مال ه
 - 0ما ورد عغ عسخ رضي ه
استغشيت استعففت ،وإن افتقخت أكمت بالسعخوف ،فإذا أيدخت رددت "(.)123
َّللا عشو عمى سبيل االحتياط .
ولعمو يشاقر :بأن الػارد عغ عسخ رضي ه

()124

َّللا عشيسا في قػلو تعالى( :ومغ كان فقي اًخ فميأكل بالسعخوف)
 - 3ما روي عغ ابغ عباس رضي ه

قال :ىػ

القخض " لكشو ضعيف " .

) (99روضة الصالبيغ  ، 192/4والسغشي .344/6

) (122مرشف عبجالخزاق  ، 147/1وجامع البيان  ، 597/3وأحكام القخآن لمجراص  ، 65/0وأحكام القخآن البغ العخبي ، 306/1

وفتح الباري  ، 390/5وعسجة القاري .62/14
)(121
)(120

سػرة الشداء . 6 :
يشطخ  :بجائع الرشائع  ، 154/5مرشف ابغ أبي شيبة  ، 382/6والشاسخ والسشدػخ البغ الشحاس  ، 148/0والبييقي ، 5/6

وتفديخ القخآن العطيع البغ كثيخ .192/0

)(123
)(124

تقجم تخخيجو ص. 13

أخخجو ابغ جخيخ ( ، )8622و( ، )8626و( )8627وشخقو كميا ضعيفة .
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 - 4أنو استباحة بالحاجة إلى مال غيخه  ،فمدمو قزاؤه كالسزصخ إلى شعام غيخه( .)125ولعمو يشاقر مغ وجييغ :

األول :أن السزصخ لع يأكمو عػضاً عغ شيء ،بخبلف ولي اليتيع فإنو مقابل واليتو.

الثاني :أن لدوم القزاء عمى السزصخ إذا كان فقي اًخ حال الزخورة مػضع خبلف بيغ أىل العمع  ،فذيخ اإلسبلم ال
يخى وجػب العػض عمى السزصخ إذا كان فقي اًخ(.)126

التخجيح  :الخاجح  -وهللا أعمع  -عجم وجػب العػض ،إذ ما تختب عمى السأذون غيخ مزسػن .

المدألة الرابعة  :شروط األكل عند من أجازه  .ذكخ جسيػر أىل العمع القائمػن بجػاز األكل مغ مال اليتيع شخوشاً
لجػاز األكل ،لع أقف ليا عمى دليل ألكثخىا سػى حخمة مال اليتيع واالحتياط لحلظ ،وىي كسا يأتي :
الذخط األول  :أن يكػن األكل حال الزخورة  ،وأنو بسشدلة الجم ولحع الخشديخ .وىػ قػل

الذعبي(.)127

ورد ىحا الذخط  " :بأنو ال معشى لو  ،ألنو إذا اضصخ ىحا االضصخار كان لو أخح ما يكيسو مغ مال يتيسو أو غيخه

مغ قخيب أو بعيج "(.)128

الذخط الثاني  :أن يذغمو أمخ الكيام عمى اليتيع عمى االكتداب .وىػ محىب الذافعية ( ،)129وبو قال بعس

الحشابمة(.)112

الذخط الثالث  :أن يفخضو الحاكع  .وىػ قػل بعس الحشابمة(.)111

ولعمو يخد  :بأنو مخالف لطاىخ القخآن والدشة .الذخط الخابع  :أن يكػن غيخ الحاكع وأميشو  ،فالحاكع وأميشو ال يباح

ليسا األكل .وبو قال الحشابمة(.)110
)(125

السغشي . 344/6

)(127

أحكام القخآن لمجراص . 64/0

)(126

)(128

االختيارات ص. 300
الجامع ألحكام القخآن لمقخشبي . 44/5

)(129

روضة الصالبيغ  ، 189/4ومغشي السحتاج . 176/0

)(111

السبجع . 345/4

)(112

اإلنراف مع الذخح الكبيخ . 420/13
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وحجتيع  :أنيسا يدتغشيان بسا َل ُي َسا في بيت السال.
الذخط الخامذ  :أن يكػن ذلظ مقابل عسمو في مال اليتيع  .وبو قال الحشفية( .)113وحجة ىحا القػل:
 - 1قػل عائذة رضي هللا عشيا في قػلو تعالى  ... ( :ومغ كان فقي اًخ فميأكل بالسعخوف ) أندلت في والي اليتيع

الحي

يكيع

عميو

،

ويرمح

في

مالو

إن

كان

فقي اًخ

أكل

مشو

بالسعخوف"(.)114

َّللا عشيسا فقال " :إن في حجخي أيتاماً ليع أمػال ،وىػ يدتأذنو أن
 - 0ما ورد أن رجبلً جاء إلى ابغ عباس رضي ه
يريج مشيا .فقال :ألدت تيشأ جخباءىا  .قال  :ألدت تفخط عمييا يػم وردىا؟ قال :بمى ،قال  :فاشخب مغ لبشيا غيخ

ناىظ في الحمب  ،وال مزخ بشدل".
ورد ىحا الذخط مغ أوجو :

األول  :أن الحيغ أباحػا ذلظ لو أباحػه حال الفقخ  ،واستحقاق األجخة مقابل العسل ال يختمف فيو الغشي والفقيخ.
الثاني  :أن الػصي ال يجػز أن يدتأجخ نفدو مغ اليتع.

الثالث  :أن الحيغ أباحػا ذلظ لع يذتخشػا شيئاً معمػماً  ،واإلجارة ال ترح إال بأجخًة معمػمة.
َّللا عد
وأجيب عغ ىحه األوجو  :بأنيا بشاء عمى أن ما أبيح لميتيع أجخة عمى عسمو ،وليذ كحلظ  ،بل رخرة مغ ه
وجل لمفقيخ في األكل إلى أن يدتغشي(.)115

فالحي يطيخ مغ القخآن والدشة أن الػلي الفقيخ رخز لو أن يأكل مغ مال اليتيع إذا تػلى مال اليتيع  ،وقام بحفطو ،

واإلنفاق عميو مشو ،وهللا أعمع.

المدألة الخامدة  :إلحاق بقية المؤن باألكل

َّللا في بكية السؤن كالمباس
تقجم أن لمػلي الفقيخ أن يأكل مغ مال اليتيع شعاماً وشخاباً  ،وقج اختمف أىل العمع رحسيع ه
 ،والدكغ  ،والخكػب وغيخ ذلظ ،ىل يخخز لمػلي الفقيخ فييا ؟ عمى قػليغ :

)(110

كذاف القشاع . 455/3

)(113

أحكام القخآن لمجراص . 66/0

)(115

أحكام القخآن لمجراص . 66/0

)(114

تقجم تخخيجو ص. 8
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القػل األول  :أنو ال يخخز لمػلي فييا  .وىحا ضاىخ قػل جسيػر أىل العمع(.)116وحجتيع:

َّللا عشيسا أنو قال " :يزع الػصي يجه مع أيجييع  ،وال يمبذ العسامة فسا فػقيا
 - 1ما ورد عغ ابغ عباس رضي ه

"(.)117

 - 0أن األصل حخمة مال اليتيع ،لسا تقجم مغ األدلة عمى ذلظ ( ،)118فيقترخ عمى مػرد الشز ،وىػ إباحة األكل

فحدب.

القػل الثاني  :أنو يخخز في بكية السؤن  .وىػ محىب الذافعية(.)119

وحجتيع  :إلحاق بكية السؤن باألكل  ،جاء في مغشي السحتاج" :وكاألكل غيخه مغ بكية السؤن ،وإنسا خز بالحكخ؛

ألنو أعع وجػه االنتفاع"(.)102

ولعمو يشاقر  :بعجم التدميع أن األكل خز بالحكخ؛ ألنو أعع وجػه االنتفاع  ،بل السخاد حكيقة األكل كسا ورد عغ ابغ

َّللا عشيسا  ،وتفديخ الرحابة لآلية حجة يحتكع إليو  ،وال يحكع عميو .
عباس رضي ه

التخجيح  :الخاجح  -وهللا أعمع  -أن اإلباحة محرػر باألكل فقط ،إذ ىػ أحػط لميتيع  ،وأب أخ لمحمة  ،ودفعاً لصسع

األولياء في أمػال األيتام.

)(116

أحكام القخآن لمجراص  ، 65/0وأحكام القخآن البغ العخبي  ، 306/1وحمية العمساء  ، 532/4والذخح الكبيخ مع اإلنراف

.420/13
)(117

إسشاده صحيح  ،أخخجو سعيج بغ مشرػر في سششو ( ، )572وابغ أبي شيبة  ،381/6والبييقي .4/6

)(119

مغشي السحتاج  ، 175/0ونياية السحتاج . 382/3

) (118ص. 7
)(102

مغشي السحتاج . 176/0
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الخاتسة

بعج االنتياء مغ دراسة ما يتعمق ب (اإلسخاف والسجاوزة في أكل الػلي مغ مال اليتيع) خخجت بالشتائج اآلتية .

 -1نيى ديششا االسبلمي عغ االسخاف ،وأمخ بالتػسط واالعتجال في كل أمخ ،ألن اإلسخاف مفدجة لمسال مجمبة لمفقخ

مدخصة لمخب ،واإلسخاف بسعشى الحخام جاء عمى ىحا السعشى قػلو تعالى في أمػال اليتامى ( :فإن آندتع مشيع رشجاً

فادفعػا إلييع أمػاليع وال تأكمػىا إسخافاً وبجا اًر أن يكبخوا )

()101

فجل عمى حخمة أخح مال اليتيع بغيخ وجو مذخوع .

 -0اذا كان الػلي غشيا ،فانو ال يسمظ األكل مغ مال اليتيع وىحا قػل جسيػر الفقياء مغ الحشفية والسالكية والذافعية،
ما عجا الحشابمة الحيغ استثشػا الحاكع اذا فخض لمغشي شيئا مغ مال اليتيع .

 -3يجػز لػلي اليتيع اذا كان فقي اخ أن يأكل مغ مال اليتيع ،واليو ذىب جسيػر الفقياء مغ السالكية والذافعية
والحشابمة وقػل عشج الحشفية ،وحجتيع في ذلظ قػلو تعالى  ( :ومغ كان فقي اًخ فميأكل بالسعخوف)( .)100مدتجليغ بيحه

اآلية أنيا ندلت في ولي اليتيع يدتعفف إذا كان غشيا ،ويأكل بالسعخوف اذا كان فقي اخ .

 -4ذىب جسيػر الفقياء مغ السالكية والذافعية والحشابمة وقػل لمحشفية القائميغ بجػاز أكل الػلي الفقيخ مغ مال اليتيع
ان قجر ما يأكمو الػلي مغ مال اليتيع ىػ أن يأكل األقل مغ كفايتو وأجختو .

 -5يكػن أكل الػلي الفقيخ مغ مال اليتيع عمى سبيل االباحة وليذ عمى سبيل القخض ،فبل يجب عميو رد بجلو اذا
استغشى ،وبو قال جسيػر الفقياء مغ الحشفية والسالكية وىػ الخاجح عشج الذافعية والحشابمة .

 -6أن لمػلي الفقيخ أن يأكل مغ مال اليتيع شعاما وشخابا فقط  ،دون أن يخخز لو في بكية السؤن كالمباس ،والدكغ،
والخكػب وغيخ ذلظ ،وىحا ضاىخ قػل جسيػر الفقياء مغ الحشفية والسالكية والحشابمة ،ألن األصل حخمة مال اليتيع،

لسا تقجم مغ األدلة عمى ذلظ ،فيقترخ عمى مػرد الشز ،وىػ إباحة األكل فحدب
فيخس السرادر والسخاجع

 .1أحكام القخآن  :أبػ بكخ أحسج بغ عمي الخازي الجراص الحشفي (ت372ىـ) ،نذخ دار الكتاب العخبي ،بيخوت.

)(101
)(100

سػرة الشداء . 6 :
سػرة الشداء . 6 :
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 .0أحكام القخآن :ألبي بكخ دمحم بغ عبجهللا السعخوف بابغ العخبي (ت468ىـ) ،تحقيق عمي دمحم البجاوي  ،دار
الفكخ.
َّللا بغ محسػد بغ مػدود السػصمي الحشفي ،عمق عميو :الذيخ محسػد أبػ دقيقة،
 .3االختيار لتعميل السختار :عبج ه
دار الجعػة.
 .4االختيارات الفقيية مغ فتاوى شيخ اإلسبلم ابغ تيسية :عبلء الجيغ عمي بغ دمحم البعمي (ت823ىـ) ،السؤسدة
الدعيجية ،الخياض.
 .5أساس الببلغة ،لئلمام جار هللا أبي القاسع محسػد بغ عسخ الدمخذخي ،تحقيق :األستاذ عبج الخحيع محسػد ،دار
السعخفة ،بيخوت ،لبشان .
 .6األمػال  :ألبي عبيج القاسع بغ سبلم  ،ط1426 .ىـ ،دار الكتب العمسية ،بيخوت.
 .7أسشى السصالب شخح روض الصالب  :لدكخيا األنراري  ،نذخ السكتبة اإلسبلمية ،لراحبيا رياض الحاج.
َّللا دمحم بغ إدريذ الذافعي (ت024ىـ) ،دار الفكخة ،الصبعة الثانية 1423ىـ( .مغ مخترخ
 .8األم  :ألبي عبج ه
السدني).
 .9اإلنراف في معخفة الخاجح مغ الخبلف  :عبلء الجيغ أبي الحدغ عمي بغ سميسان السخداوي الحشبمي
(ت885ىـ) ،مصبعة الدشة السحسجية  ،الصبعة األولى 1376ه
 .12البحخ السحيط  ،ألبي حيان ،أثيخ الجيغ أبي عبجهللا األنجلدي ،الخياض ،مكتبة الشرخ الحجيثة ،دون تاريخ .
 .11بجائع الرشائع في تختيب الذخائع  :لعبلء الجيغ أبي بكخ بغ مدعػد الكاساني الحشفي (ت587ىـ) ،دار الكتب
العمسية  ،بيخوت ،الصبعة الثانية 1426ىـ.
 .10التحخيخ والتشػيخ ،لؤلستاذ اإلمام الذيخ دمحم الصاىخ بغ عاشػر ،دار سحشػن لمشذخ والتػزيع ،تػنذ .
 .13التعخيفات  ،تأليف :عمي بغ دمحم بغ عمي الجخجاني ،دار الكتاب العخبي ،بيخوت ،الصبعة األولى 1425ه،
تحقيق :ابخاليع األبياري .
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 .14تقخيب التيحيب  :لذياب الجيغ أحسج بغ عمي بغ حجخ العدقبلني (ت850ىـ) ،دار السعخفة ،بيخوت ،الصبعة
األولى 1426ىد
 .15التمخيز الحبيخ في تخخيج أحاديث الخافعي الكبيخ  :ألبي الفزل شياب الجيغ أحسج بغ عمي بغ دمحم بغ حجخ
العدقبلني(ت580ىـ) ،الشاشخ  :مكتبة ابغ تيسية  ،القاىخة .
 .16جامع البيان عغ تأويل آي القخآن  :ألبي جعفخ دمحم بغ جخيخ الصبخي (ت312ىـ)  ،دار الفكخ  ،تاريخ الصبع
145ىـ.
َّللا دمحم بغ إسساعيل البخاري(ت056ىـ)  ،تخقيع  :دمحم فؤاد عبج الباقي  ،السصبعة
 .17الجامع الرحيح  :ألبي عبج ه
الدمفية  ،القاىخة ،الصبعة األولى 1422 ،ىـ.
َّللا دمحم األنراري القخشبي (ت671ىـ)  ،صححو أحسج عبج العميع البخدوني ،
 .18الجامع ألحكام القخآن  :ألبي عبج ه
دار الفكخ  ،الصبعة الثانية.
 .19الخبلف ،ألبي جعفخ بغ دمحم بغ الحدغ الصػسي ،تحقيق :سيج عمي الخخاساني وآخخون ،ط ،1مؤسدة الشذخ
االسبلمي1417 ،ه .
 .02الخسائل العذخ ،ألبي جعفخ بغ دمحم بغ الحدغ الصػسي ،تحقيق :واعع زادة الخخاسانی ،جامعة السحققيغ،
1424ه.
 .01روضة الصالبيغ وعسجة السفتيغ  :ألبي زكخيا محيي الجيغ بغ شخف الشػوي (ت676ىـ) ،السكتب اإلسبلمي ،
الصبعة الثانية 1425ىـ.
َّللا دمحم بغ أبي بكخ الدرعي الجمذقي (ابغ قيع الجػزية) (ت751ىـ) ،تحقيق
 .00زاد السعاد  :لذسذ الجيغ أبي عبج ه
 :شعيب األرنؤوط ،عبج القاىخ األرنؤوط ،مؤسدة الخسالة ،الصبعة الثالثة عذخة .
 .03سشغ سعيج بغ مشرػر  ،دار األصسعي  ،ط1414ىـ ،الخياض.
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 .04سشغ أبي داود  :ألبي داود سميسان بغ األشعث الدجدتاني االزدي (ت075ىـ) ،ط .دار الحجيث لمصباعة
والشذخ  ،بيخوت ،األولى 1388ىـ.
َّللا دمحم بغ يديج القدويشي (ت075ىـ) ،دار الفكخ  ،بيخوت
 .05سشغ ابغ ماجو  :ألبي عبج ه
 .06سشغ الجار قصشي  :عمي بغ عسخ الجار قصشي (ت385ىـ)  ،تحقيق :عبجهللا ىاشع يساني السجني ،دار السحاسغ
 ،القاىخة.
 .07الدشغ الكبخى  :ألبي بكخ أحسج بغ الحديغ بغ عمي البييقي (ت458ىـ) ،دار الفكخ.
 .08سشغ الشدائي (السجتبى)  :ألحسج بغ شعيب الشدائي  ،بذخح الحافع جبلل الجيغ الديػشي وحاشية الدشجي،
دار البذائخ اإلسبلمية  ،بيخوت ،الصبعة الثانية 1426ىـ.
 .09الذخح الكبيخ  :شسذ الجيغ أبي الفخج عبج الخحسغ بغ أبي عسخ دمحم بغ أحسج بغ قجامة السقجسي (ت680ىـ)،
َّللا بغ قجامة.
دار الكتاب العخبي  -بيخوت1423 ،ىـ ،مع السغشي لسػفق الجيغ عبج ه
َّللا بغ عبجالسحدغ التخكي  ،ط .دار ىجخ،
 .32الذخح الكبيخ مع اإلنراف :السؤلف الدابق  ،تحقيق :د .عبج ه
األولى 1417ىـ.
 .31الرحاح في المغة والعمػم  ،العبليمي ،عبج هللا ،بيخوت ،دار الحزارة العخبية،1974 ،
 .30الرحاح  :إسساعيل بغ حساد الجػىخي  ،تحقيق  :أحسج عبجالغفػر عصار ،دار العمع لمسبلييغ  ،بيخوت،
الصبعة الثانية 1399ىـ.
 .33صحيح مدمع  :لئلمام أبي الحديغ مدمع بغ الحجاج القذيخي الشيدابػري (ت061ىـ) ،دار إحياء التخاث
العخبي.
 .34شخح مخترخ الخوضة  ،لدميسان بغ عبج القػي الصػفي (ت711ىـ) ،ط1412 ،1.ىـ ،مؤسدة الخسالة.
 .35عسجة القاري :لمعيشي(ت885ىـ) ،ط .دار إحياء التخاث العخبي ،بيخوت.
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 .36غسد عيػن البرائخ شخح كتاب األشباه والشطائخ ،لمعبلمة أحسج بغ دمحم الحشفي الحسػي (ت1298ه) ،دار
الكتب العمسية ،بيخوت – لبشان ،الصبعة األولى1426 ،ه1985 -م 2
 .37فتح الباري بذخح صحيح البخاري  :ألحسج بغ عمي بغ حجخ العدقبلني ،تحقيق  :محب الجيغ الخصيب ،تخقيع
 :دمحم فؤاد عبجالباقي ،السكتبة الدمفية ،القاىخة ،الصبعة الخابعة 1428ىـ.
 .38فتح القجيخ الجامع بيغ فشي الخواية والجراية مغ عمع التفديخ ،دمحم بغ عمي الذػكاني ،الصبعة الثانية8994 ،م.
 .39القػاعج في الفقو اإلسبلمي  ،البغ رجب  ،دار السعخفة  ،بيخوت.
 .42الفخوق المغػية  ،العدكخي ،أبػ ىبلل ،ط ، 1قع ،مؤسدة الشذخ اإلسبلمي848۹ ،ه.
َّللا دمحم بغ مفمح (ت763ىـ) ،الشاشخ  :مكتبة ابغ تيسية  ،القاىخة .
 .41الفخوع  :لذسذ الجيغ السقجسي أبي عبج ه
 .40القػانيغ الفقيية  :لسحسج بغ أحسج بغ جدي الكمبي (ت741ىـ) ،ط ،1 .دار العمع  ،بيخوت .
 .43الكافي البغ قجامة ،ط .األولى 1398ىـ ،مكتبة الخياض الحجيثة.
 .44کتاب العيغ ،الفخاىيجي ،الخميل بغ أحسج ،تحقيق :ميجي السخدومي وإبخاليع الدامخائي ،ط ،۹بيخوت ،مؤسدة
دار اليجخة1412 ،ه .
َّللا بغ دمحم بغ أبي شيبة الكػفي العبدي (ت035ىـ)،
 .45الكتاب السرشف في األحاديث واآلثار  :ألبي بكخ عبج ه
ط .الجار الدمفية  ،اليشج ،األولى 1423ىـ.
 .46كذاف القشاع عغ متغ اإلقشاع  :مشرػر بغ يػنذ إدريذ البيػتي ،دار الفكخ ،بيخوت 1420 ،ىـ.
 .47لدان العخب  :ألبي الفزل جسال الجيغ دمحم بغ مكخم بغ مشطػر األفخيقي السرخي (ت711ىـ) ،دار صادر،
بيخوت  ،الصبعة األولى.
 .48السبجع في شخح السقشع  :ألبي إسحاق بخىان الجيغ إب اخليع بغ دمحم بغ مفمح (ت884ىـ) ،السكتب اإلسبلمي
1982م.
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 .49السحمى  :ألبي دمحم عمي بغ أحسج بغ سعيج بغ حدم (ت456ىـ) ،تحقيق :أحسج دمحم شاكخ  ،دار التخاث –
القاىخة
 .52السجخل لجراسة الذخيعة االسبلمية ،لمجكتػر عبج الكخيع زيجان ،مؤسدة الخسالة ،بيخوت – لبشان ،الصبعة
الدادسة عذخة 1403ه – 0220م .
َّللا الحاكع الشيدابػري ،دار الكتب العمسية  -بيخوت،
َّللا دمحم بغ عبج ه
 .51السدتجرك عمى الرحيحيغ :ألبي عبج ه
الصبعة األولى 1411ىـ.
 .50السدشج  :لئلمام أحسج بغ حشبل ،السكتب اإلسبلمي -بيخوت ،الصبعة الخامدة1425 ،ىـ.
 .53مرباح السجتيج ،الصػسي ،الصبعة األولى ،بيخوت ،مؤسدة فقو الذيعة848۹ ،ه.
 .54السرباح السشيخ في غخيب الذخح الكبيخ  :أحسج بغ دمحم بغ عمي السقخي الفيػمي (ت772ىـ) ،دار الفكخ.
 .55السرشف  :ألبي بكخ عبج الخزاق بغ اليسام الرشعاني (ت011ىـ) ،تحقيق حبيب الخحسغ األعطسي  ،السكتب
اإلسبلمي  -بيخوت  ،السصبعة الثانية 1423ىـ.
 .56السعجع الكبيخ :لمحافع سميسان بغ أحسج الصبخاني (ت362ىـ) ،مكتبة ابغ تيسية  ،الصبعة األولى  ،تحقيق:
حسجي الدمفي.
 .57معجع مقاييذ المغة  :ألبي الحديغ أحسج بغ فارس بغ زكخيا  ،تحقيق :عبجالدبلم دمحم ىارون ،دار الفكخ
1399ىـ.
َّللا بغ أحسج بغ قجامة السقجسي (ت602ىـ) ،تحقيق :د .عبجهللا بغ عبج السحدغ
 .58السغشي  :ألبي دمحم عبج ه
التخكي ،د .عبجالفتاح دمحم الحمػ ،ىجخ لمصباعة والشذخ ،الصبعة األولى 1429ىـ.
 .59مغشي السحتاج إلى معخفة معاني ألفاظ السشياج  :لسحسج الذخبيشي الخصيب  ،شخكة مكتبة ومصبعة مرصفى
البابي الحمبي.
 .62مػاىب الجميل  ،لمحصاب ،الصبعة الثانية ،دار الفكخ ،بيخوت ،وبيامذو التاج واإلكميل لمسػاق.
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 .61السػشأ  ،لئلمام مالظ بغ أنذ  ،شبعة دار إحياء التخاث العخبي ،بيخوت.
 .60الشاسخ والسشدػخ  :البغ الشحاس (ت330ىـ) ،مؤسدة الخسالة 1410ىـ ،األولى.
 .63نياية السحتاج  ،لمخممي  ،ط1386 .ىـ ،مصبعة مرصفى البابي الحمبي ،مرخ.
 .64الشياية في غخيب الحجيث  :البغ األثيخ أبػ الحدغ عمي بغ دمحم بغ عبج الكخيع (ت632ه)  ،دار الباز  ،مكة
السكخمة.
 .65الػالية عمى الشفذ ،دمحم أبػ زىخة ،دار الخائج العخبي ،بيخوت – لبشان ،دون ذكخ سشة الصبع.
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