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 السنة الثالثة فقه وأصوله

 السداسي السادس 

 تور كمال العرفي الدك: إعداد وتأليف 

 مفردات املادة :  

 ( حل مسائل املناسخات1

 ( التخارج من الرتكة 2

 ( مرياث املفقود  3

 ( مرياث احلمل4

 ( مرياث اخلنثى5

 ( التنزيل )الوصية الواجبة(6

الوقف الذري   تعريفه، أركانه ، دليل مشروعيته. ملكية الوقف وشرط الواقف .( الوقف : 7
. 

 مبطالت اهلبة. االعتصار يف اهلبة.  . ( اهلبة : تعريفها. دليل مشروعيتها. أنواعها وشروطها8

( الوصية : تعريفها، حكم الوصية، دليل مشروعيتها. مبطالت الوصية. كيفية تنفيذ 9
   .الوصية

 تعريفها ، حكمها ، فضلها   ( الصدقة :10

 ( أنواع التصدق  11

 ( االستحقاق يف الصدقة 12
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 وعيتها  ر ( الكفالة : تعريفها ، حكمها ، مش 13

 ( أنواع الكفالة  14

   ( تطبيقات الكفالة15

 حل مسائل املناسخات 

الورثة  املناسخة يف املواريث، هي: " أن ميوت بعض الورثة قبل قسمة الرتكة، فينتقل نصيبه إىل 
اآلخرين، فإذا مات أحد الورثة قبل أن تقسم الرتكة، وأيخذ نصيبه منها، فإن سهامه تنتقل 

 .  (1)إىل ورثته "

و " مسيت مناسخة ألن املسألة األوىل انتسخت ابلثانية، أو ألن املال ينتقل فيها من وارث 
 .  ( 2)إىل وارث "

 صور املناسخة :  -

 االستقراء :  وللمناسخات ثالث صور ابلتتبع و 

األوىل : أن يكون ورثة امليت الثاين هم ورثة امليت األول، كأوالد فيهم ذكر، وكاإلخوة   -
واألعمام، فتقسم الرتكة بني من بقي من الورثة قسمة مباشرة، وال يلتفت لألول، كما لو  

مات شخص عن أربعة بنني وأربع بنات مث مات منهم واحد بعد آخر حىت بقي منهم ابن  
 ت، فاقسم املال بينهما أثالًثا . وبن

مثال آخر : مات ميت عن مخسة أوالد، مث مات أحد األبناء عن بقية أخوته، وال وارث له  
سواهم، فإن الرتكة تقسم يف هذه احلالة على الباقني، ويعترب االبن امليت كأنه من األصل غري 

 موجود، وتوزع الرتكة بني األبناء األربعة . 

 
 . 159حممد علي الصابوين: املواريث يف الشريعة اإلسالمية:  (1)
 .  137الفرائض: ت. د. البغا: سبط املارديين : شرح الرحبية يف علم  (2)
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ر املناسخة : أن يكون ورثة امليت الثاين هم ورثة امليت األول ، ولكن تتغري الثانية من صو  -
القسمة ، كما لو مات شخص عن أختني شقيقتني وأخ ألب وأخت ألب ، مث توفيت هذه  

األخرية ، فتتغري القسمة لتغري النسبة إىل امليت ، فقد صار األخ ألب يف األوىل شقيقا يف 
 شقيقتان أختني ألب يف الثانية . الثانية ، وصارت األختان ال 

الثالثة من صور املناسخات : هي ما عدا الصورتني السابقتني ، أبن يكون ورثة امليت   -
 .  (3)الثاين غري ورثة األول ، أو بعض ورثة األول وغريهم

 كما لوتويف شخص عن زوجة وبنت وأخت شقيقة ، مث توفيت األخرية عن زوج وابنني . 

 ناسخة : كيفية إجراء امل  -

 وإلجراء املناسخة ال بد من اعتماد اخلطوات التالية :  

 تصحيح مسألة امليت األول، وإعطاء كل وارث نصيبه مبن فيهم امليت الثاين.   – 1

عمل مسألة جديدة خاصة ابمليت الثاين، مث تصحيحها بقطع النظر عن املسألة  – 2
 األوىل.  

املقارنة بني نصيب امليت الثاين من املسألة األوىل، وبني أصل مسألة ورثته من املسألة  – 3
، فإن كان نصيب امليت الثاين من املسألة األوىل ينقسم على ورثته من غري كسر، ( 3) الثانية

 ملسألتان من أصل األوىل.  فتصح ا

ال ينقسم على ورثته،   –يف املناسخة  –أما إذا كان نصيب امليت الثاين من املسألة األوىل 
فإن كان بني نصيبه ومسألته موافقة: يضرب وفق املسألة الثانية يف مجيع أصل األوىل ، وإذا  

يسمى ) اجلامعة (،  كان بينهما مباينة يضرب كل أصل الثانية يف أصل األوىل ، واحلاصل 
 واملضروب يف أصل املسألة األوىل يسمى ) جزء السهم ( .  

 
 .  106،   105انظر : عبد املؤمن بلباقي :  (3)
 . 161انظر: الصابوين: املرجع السابق:  (3)
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ومن كان له نصيب من  املسألة األوىل أيخذه مضرواب يف  املسألة الثانية عند املباينة، ويف  
وفقها عند املوافقة؛ ومن كان له نصيب من  املسألة الثانية أيخذه مضرواب يف نصيب  امليت  

 .  (1)قهالثاين أو يف وف

 ومن كان له نصيب من الفريضتني، فيجمع له حاصال العمليتني السابقتني مجيعا. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 296انظر: ابن جزي : القوانني الفقهية :  (1)
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 التخارج من الرتكة

: هو اتفاق الورثة على أن خيرج بعضهم من حّقه يف املرياث مقابل شيء  تعريف التخارج
 معلوم من الرتكة أو من غريها.  

: يعدُّ التخارج عقد قسمة إذا كان البدل الذي أيخذه اخلارج جزءا من الرتكة،  نوع العقد
لورثة أو  ويعترب عقد بيع وشراء إذا كان البدل الذي أيخذه اخلارج من غري الرتكة يدفعه ابقي ا

 من ماهلم اخلاص بدل تنازله عن حّقه من الرتكة.   بعضهم

: التخارج جائز شرعا عند الرتاضي والتصاحل على ذلك، ويرتتب عليه أثرُُه من متّلك  حكمه
للمال املعلوم الذي قبضه بدال عن نصيبه يف الرتكة، وزوال ملكيته عن   اخلارج()الوارث 

ِلم مقدار ما يرثه منها أو مل يعلم. ومتّلك ابقي الورثة أو  نصيبه الشرعي من الرتكة سواء ع  
 بعضهم لنصيب اخلارج الذي خرج عنه هلم.  

دليل مشروعيته: األصل يف جوازه ما رواه عمر بن دينار أن عبد الرمحن بن عوف طّلق امرأته 
فان  متاضر بنت األصبع الكلبية يف مرض موته، مث مات وهي يف العّدة فورّثها عثمان بن ع

مع ثالث نسوة أخر له، فصاحلوها على رُبُِع ُُثُِنها مببلغ ثالثة وُثانني ألفا، قيل هي داننري  
 . (2) الطبقات وقيل دراهم. أخرجه ابن سعد يف 

والبدل الذي أيخذه اخلارج قد يكون من الرتكة، وقد يكون من غريها أي من مال ابقي 
ل ابلتساوي بينهم أم بنسبة أنصبائهم من الرتكة  الورثة اخلاص، وسواء أكانت املسامهة يف البد

 أم بنسبة أخرى.  

 طريقة تقسيم الرتكة اليت وقع فيها التخارج: 

تؤّصل املسألة اليت وقع فيها التخارج، وتعرف سهام كل وارث، سواء من بقي ومن خرج، مث  
غريها أو  تطرح سهام اخلارج من بني سهام الورثة، مث تقّسم الرتكة إن صوحل على شيء من
 الباقي منها إن صوحل على شيء منها على من بقي من الورثة بنسبة سهامهم.  
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 : للتخارج حاالت منها:  حاالت التخارج

أن يكون اخلارج من بني أحد الورثة آلخر منهم، على أن خيرج من نصيبه من الرتكة يف  – 1
مقابل ماٍل أيخذه اخلارج من املال اخلاص، وحيل املتبادل معه حمل اخلارج يف نصيبه، فيضّم  

سهمه إىل سهمه ويسّلم له الّسهمان معاا من الرتكة، نصيبه الذي ورثه، والنصيب الذي  
 ارج. اشرتاه من اخل

؛ تويف عن: زوجة وثالثة إخوة أشقاء. أخرج أحد اإلخوة الزوجة من نصيبها يف  مثال ذلك
السهم   سهمان:نظري مال دفعه إليها من غري الرتكة، أي من ماله اخلاص، فكان له من الرتكة  

4الذي ورثه، وسهم الزوجة الذي اشرتاه منها وهو  

1

ف الرتكة وألخويه  الرتكة، فأصبح له نص 
 النصف الثاين بينهما مناصفة.  

ا منهم مبال يدفعونه إليه من غري الرتكة بنسبة أنصبائهم، فتخلص  – 2 أن خُيْرِج الورثُة واحدا
الرتكة كّلها هلم وكأن هذا اخلارج غري موجود، وتطرح سهامه من أصل املسألة، مث تقّسم الرتكة 

خرج اإلخوة الثالثة يف املثال السابق الزوجة من الرتكة  بينهم على حسب أنصبائهم، كما إذا أ
 مبال دفعوه إليها منهم مجيعا من غري الرتكة، فإن الرتكة تُقّسم بينهم أثالًثا.  

ا منهم على شيء من غري الرتكة ابلتساوي بينهم على أن يقّسم  – 3 أن خُيْرِج الورثُة واحدا
يعترب اخلارج وكأنه موجود بينهم ويعرف نصيبه  حظ اخلارج بينهم ابلتساوي، ففي هذه احلالة  

أن تصح قسمة نصيب املتخارج من الرتكة على  :األوىل صوراتن: وهلذه احلالة  من الرتكة. 
 ابقي الورثة من غري كسٍر فاألمر واضح كما يف املثال التايل:  

ٍل دفعه إليه ابقي  : زوجاا وبنتاا وأابا وأمًّا، فخرج الزوج من الرتكة يف مقابل ماماتت وخّلفت
 الورثة من ماهلم اخلاص ابلتساوي بينهم.  

 أم   أب   بنت  زوج  :  احللّ 

  4

1

   2

1

    6

1

  6

1

 12 
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 عائلة( ) 13 =    2 + 2 + 6  + 3  

، حظ الزوج منها ثالثة  (13)وعال إىل ثالثة عشر  (12)فأصل املسألة من اثنيت عشر 
أسهم تقّسم على كل من األب واألم والبنت ابلتساوي بينهم ويبقى أصل املسألة على  (3)

أسهم بدال من ستة، ونصيب كل واحد من  (7)ما هو عليه. فيصبح نصيب البنت سبعة 
 األبوين ثالثة أسهم بدل سهمني لكل منهما.  

 أم   أب   بنت  زوج 

)         البدل  )61+ +     ( )21+ +   ( )21+  = 13 

أن ينكسر نصيبه عليهم فإنّنا ننظر: بني أن يكون بني أسهم اخلارج وعدد   :الثانية الصورة 
ق يضرب ِوْفق  عددهم يف أصل املسألة مث  الورثة الباقني توافق أو تباين، فإن كان بينهما تواف

يف سهم كل واحد منهم، وإن كان بينهما تباين يضرب عددهم يف أصل املسألة مث يف سهم  
 كل واحد. 

: ماتت وخّلفت: زوجاا وبنتاا وبنت ابن وأابا وأمًّا، فخرجت البنت عن مثال على التوافق
لتساوي على أن يقّسم نصيبها من الرتكة  حصتها من اإلرث مبال دفعه هلا ابقي الورثة بينهم اب

 بينهم ابلتساوي فيكون احلل كالتايل:  

 أم      أب  بنت ابن      بنت   زوج  

  4

1

    2

1

        6

1

        6

1

6     ع+

1

 12 
)عائلة   15 = 2     +    2 +     2    +    6    +   3   )15230 = 

               ( )32 +   ( )62   +  ( )22   + ( )22   +   ( )22 = 

6      +      12     +     4      +     4       +      4   = 30 
( )البدل    +     +63( )43+        +( )43+        +( )43+   = 
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 30=        7+         7+           7البدل    +         9

أسهم، بينها وبني عدد الورثة الباقني   ( 6): للبنت من أصل املسألة العائل ستة التوضيح 
)( يف أصل املسألة    2فيضرب ُوفق عددهم )  64توافق  )21530 = مث يضرب الوفق يف ،

نصيب كل وارث مبا يف ذلك نصيب البنت كما هو موضح يف احلل، وحاصل ضرب نصيب 
)البنت:   )6212 =   ينقسم على عدد رؤوس ابقي الورثة( )1243 =  ( 3فيضاف العدد   )

 يب كل وارث. لنص

):    نصيب الزوج   )3239 += 

):   نصيب بنت االبن  )2237 += 

):    نصيب األب  )2237 += 

):    نصيب األم  )2237 += 

 30:                 اجملموع 

: املثال السابق يصلح أن يكون هنا لكن اخلارج من الرتكة يف هذه احلالة  مثال على التباين
 هو الزوج. 

 

 أم      أب  بنت ابن          بنت   زوج           

  4

1

    2

1

        6

1

        6

1

6     ع+

1

 12 
)عائلة   15 = 2     +    2 +     2    +    6    +   3   )15460 = 

               ( )34 +   ( )64   +  ( )24   + ( )24   +   ( )24 = 

12      +     24     +     8        +     8      +      8  =60  ( )1243 = 

)البدل      )243+     +( )83+        +( )83+        +( )83+   = 
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 60=        11+         11+           11+         27البدل          

( فيضرب عدد  4 ،3( تباين )4( وعدد رؤوس ابقي الورثة )3): بني نصيب الزوج التوضيح 
)ابقي الورثة يف أصل املسألة  )41560 =  والناتج هو الذي تصّح منه املسألة، مث يضرب

)( يف نصيب كل وارث مبا فيهم نصيب الزوج اخلارج  4)العدد  )3412 =  وحاصل الضرب 
)يقبل القسمة على عدد الرؤوس   )1243 =  ( إىل كل وارث من ابقي   3فيضاف العدد )

 الورثة.  

):    نصيب البنت   )64327 += 

):    نصيب االبن  )24311 += 

):    نصيب األب  )24311 += 

):    نصيب األم  )24311 += 

 60:                 اجملموع  

: أن يكون التخارج بني أحد الورثة وبقيتهم يف مقابل شيء معني أيخذه  احلالة الرابعة –
اخلارج من الرتكة، على أن يكون هلم ابقيها خالصا يقّسم بينهم بنسبة سهامهم، كمن 

ا. فيخرج الزوج من الرتكة يف نظري ما يف ذمته من املهر لزوجته  خلفت: زوجا وأمًّا وأخاا شقيق
املورِّثة وكأنه أخذ نصيبه، فيخرج بسهامه الثالثة من الرتكة وتطرح من أصل املسألة ويبقى  

 األخ الشقيق واألم بسهامهم الثالثة الباقية، لألم سهمان وللشقيق سهم واحد.  

 أخ شقيق    أم    زوج 

 2

1

       3

1

 6   ع                 
 3    + 2   + 1  =6 

      3− 
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 األصل اجلديد الذي تقسم عليه الرتكة.  3=  1 +   2البدل                 

  000.100؛ توفيت عن: زوج وأخت شقيقة وأختني ألم وتركت مبلغاا مالياا قدره مثال آخر
فتصاحلت الشقيقة مع ابقي الورثة على أن خترج عن نصيبها من الرتكة يف   إنتاجية. وآلة  دج

 مقابل أخذها لآللة.  

 ألم  أختان   : زوج          أخت ش احلل

2

1

       2

1

       3

1

    6         

5عائلة    8=  2+      3 +   3

000.100
000.20 =

 دج

        3− 
 األصل اجلديد الذي تقسم عليه الرتكة     5=  2+      3  اآللة 

)ااآللة    ) ( )++= 3000.202000.20 

 .   دج  000.100+=  دج  000.40+ دج 000.60+اآللة   
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 املفقود:مرياث 

؛ واصطالحا: هو الغائب  (1) عنهاملفقود لغة: هو الغائب املطلوب، أو الضائع املبحوث 
، وهبذا أخذ  ( 3)  مكانه، وزاد بعضهم: جهالة (2) موتهالذي انقطع خربه، فلم تعرف حياته أو 

منه، ونصها: " املفقود هو  109املفقود، وذلك يف املادة قانون األسرة اجلزائري يف تعريف 
الشخص الغائب الذي ال يعرف مكانه، وال يعرف حياته أو موته، وال يعترب مفقودا إال 

 .  ( 4)حبكم "

واعترب د. الزحيلي أن العلم ابملكان أو اجلهل به غري ذي أمهية يف حتديد الفقدان، حيث  
أو اجلهل به إذا كان جمهول احلياة أو املمات، فلو كان معلوم  يقول: " وال عربة مبعرفة املكان

 .  ( 5)املكان، ولكنه ال تعرف حياته أو مماته فهو مفقود "

بينما اعترب األستاذ الزرقا جهالة املكان معيارا للتفريق بني املفقود والغائب إذا كانت احلياة  
 .  (6)ال فهو غائب ال مفقود "معلومة، فيقول: " فإذا كانت حياته معلومة ومكانه جمهو 

وهذا املعىن هو املفهوم من تعريف قانون األسرة للغائب، إال أنه أحلقه ابملفقود يف األحكام، 
، ونصها: " الغائب الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إىل حمل  110وذلك يف املادة 

رر الغري، يعترب  إقامته، أو إدارة شؤونه بنفسه أو بواسطة مدة سنة، وتسب غيابه يف ض
 . (7) مصريهكاملفقود "؛ ويلحق ابملفقود أيضا األسري وكل من جهل 

هو تعيني من يتكفل بتسيري مصاحل املفقود وإدارة أمواله   –كما نالحظ   –فمجال اإلحلاق 
وأمالكه، واستالم استحقاقه يف املرياث أو اهلبات أو الوصااي، وهو أمر مطلوب ابلنسبة  

مجيعا، ما داما على حالتهما من جهالة املصري ابلنسبة لألول، وجهالة   للمفقود أو الغائب
 وقت العودة ابلنسبة للثاين. 

 
 . ط. د. م. ج.30قانون األسرة:  (4)
 .8/419الزحيلي: الفقه اإلسالمي:  (5)
، وهو كتاب يف الفقه اإلابضي، وقد فصَّل اإلابضية وتوسعوا  7/26، وانظر: أطفيش: شرح كتاب النيل:  3/253الزرقا: املدخل العام:    (6)

 يف التفريق بني الغائب واملفقود.
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ويثبت الفقد أو الفقدان عند الفقهاء بطول الغيبة وجهالة احلال واملآل، كما يثبت بعدم 
الرجوع من مكان قريب، أومن عمل تتوقع فيه اهللكة كاملعارك والعمل يف مناجم التنقيب  

 .  (1) املعروفةعلى املعادن مثال، ويثبت ذلك بكل طرق اإلثبات 

: "  109بينما قرر قانون األسرة أن يكون اإلثبات عن طريق حكم قضائي، فجاء يف املادة 
 .  ( 2)وال يعترب مفقودا إال حبكم "

  وقد حبث الفقهاء أحوال املفقود مدة فقده، من كل النواحي اليت تتعلق ابستحقاقه من غريه،
ذكره األستاذ الزرقا حيث يقول: " والنظرية   فيماواستحقاق غريه منه، وتتلخص أحباثهم 

 الفقهية يف املفقود تقوم على اعتباره حيا من وجه، ميتا من وجه:  

فتعترب حياة املفقود مستمرة ابلنسبة إىل حقوقه اليت كانت ًثبتة له قبل فقده، فال توزع   –أ 
وج زوجته بغريه، وإذا كان له وكيل قبل فقده حلفظ أمواله وإدارهتما  أمواله بني ورثته، وال تتز 

ب القاضي وكيال عنه.    تبقى وكالته، وال ينعزل بفقده، وإذا مل يكن له وكيل يُنصِّ

ويعترب املفقود كامليت ابلنسبة إىل استحقاقه من غريه، مما يشرتط فيه حتقق حياته: فال   –ب 
يستحق ما يوصى له به، ولكن يوقف نصيبه من اإلرث ومن  يرث ممن يتوىف من مورثيه، وال 

الوصية إىل أن تظهر حياته فيستحق، أو حيكم مبوته فرتد األموال املتوقف فيها إىل من كان 
 .  ( 3)يستحقها على تقدير وفاة املفقود "

يف املذهب املالكي: فرق املالكية بني حصول الفقد يف بالد الكفار أو يف بالد   – 1
املسلمني، ويف كل حالة بني حصوله يف السلم أو يف احلرب؛ وهذا التفريق مناه على حق 

الزوجة، وليس هذا حمل حبثه، وإن كان يستأنس به؛ أما ابلنسبة للمال خاصة: فالقول 
وت املفقود ال يكون إال بعد مضي مدة التعمري، واملقصود هبا املشهور عندهم: أن احلكم مب

 
 . ط. د. م. ج.30قانون األسرة:  (2)
، وما بعدها،  8/420، والزحيلي: الفقه اإلســـالمي وأدلته: 260ا: املواريث:  ، وانظر: خالد وجن3/254الزرقا: املدخل الفقهي العام:    (3)

 وما بعدها. 186وما بعدها، وحمدة:  206وما بعدها، وأمحد الشافعي:  386والسرييت: 
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ما ال يعاش إىل مثله، وأشهر األقوال فيها أهنا سبعون سنة، وهذا عند حصول الفقد يف بالد  
 الكفار، سواء يف حالة احلرب أو السلم، وكذا عند حصوله يف بالد املسلمني يف وقت السلم. 

نت بني املسلمني: فيحكم مبوت املفقود فيها مبجرد انتهاء  أما إذا كان الفقد بسبب حروب الف
 . ( 1) القاضيبعدها مدة ابجتهاد  –أي ينتظر ويرتبص  –املعركة على املشهور، وقيل: يتلوم 

يف املذهب احلنفي: ذهب احلنفية إىل حتديد املدة ابلقياس على موت أقران املفقود يف  – 2
ه حكم مبوته، وحددها بعضهم بتسعني سنة،  بلده، فإذا مات كل الذين هم يف مثل سن

 .  (2) سنةوبعضهم مبائة إىل مائة وعشرين 

إىل تفويض أمر املدة إىل اجتهاد   –يف األرجح  –يف املذهب الشافعي: ذهب الشافعية  – 3
 .  (3) ملثلهاالقاضي، فيحكم مبوت املفقود بغلبة الظن يف مدة ال يعيش 

املذهب احلنبلي: فرق احلنابلة بني صورتني من صور الفقد، ومها: الفقد يف حال يغلب  – 4
 فيها اهلالك، والفقد يف حال عادية.  

فقد يف ميدان املعركة، أو يف مركب غارق، أو يف  يف حال غلبة اهلالك: ومثلوا هلا: مبن ي –أ 
صحراء يهلك فيها الناس عادة، وكذلك مبن خرج حلاجة قريبة ومل يعد، كصالة يف مسجد  

  الفقدقريب، أو فقد قرب بيته، فيحكم مبوت من هذه حاله بعد مضي أربع سنني من اتريخ 

(4)  . 

اهلالك، ومثلوا هلا مبن يفقد يف سفر  يف احلال العادية: وهي احلال اليت ال يغلب فيها –ب 
لتجارة أو سياحة أو طلب علم وحنو ذلك، فلهم يف هذه الصورة قوالن، األول: كقول 

الشافعية: وهو أن ينتظر به إىل يقني موته، أو غلبة الظن، ومرده إىل اجتهاد القاضي؛ والقول  
 .  (1) فقدهالثاين: ينتظر به إىل متام تسعني سنة مكملة لسنة يوم  

  –كما أشران إليه سابقا   –يف املذهب اإلابضي: فرق اإلابضية بني الغائب واملفقود  – 5
وإن كان تفريقهم ال يوافق تفريق اجلمهور بني املصطلحني، بل إن أكثر الصور اليت اعتربها  
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اإلابضية اصطالحا للغائب تعترب عند اجلمهور من صور الفقد، ولذلك فالظاهر أن التفريق 
 .  (2) اجلمهورابضية اصطالحي فقد عند عند اإل

أقوال كثرية،   –عندهم  –فيحكم مبوته بعد مضي سن التعمري، وفيه  –عندهم  –أما الغائب 
  –ابصطالحهم  –من مائة وعشرين سنة إىل سبعني، وقيل ال حيكم مبوته؛ وأما املفقود 

 .  (3) فقدهفيحكم مبوته مبضي أربع سنني من يوم 

   املفقود:حل مسائل  -

  وتصحح مثأن حتل املسألة على أن املفقود حي وتصحح، مث حتل املسألة على أنه ميت 
ويضرب وفق إحدامها يف أصل األخرى يف حال  التماثل، حال   يكتفى أبصل إحدامها يف

 التباين. وأصل األوىل يف أصل الثانية عند  التوافق،

  أخذه،فمن كان له النصيب نفسه يف املسألتني  املفقود،ويعامل الورثة ابألضر احتياطا حلق 
يف إحدى   ومن سقط الوفاة،ومن اختلف نصيبه أعطي األقل على اعتباري احلياة أو 

 املفقود.وما فضل بعد إعطاء الورثة اعترب موقوفا حىت يظهر حال  شيئاا، املسألتني مل أيخذ 

ومن أمثلة ذلك لو مات زيد وخلف ابنه خالد املفقود، وزوجة وأماا وأخاا، فاملسألة على 
شيء تقدير احلياة من أربعة وعشرين، للزوجة ثالثة، ولألم أربعة وللمفقود سبعة عشر، وال 

 لألخ.

وعلى تقدير املوت من اثين عشر، للزوجة ثالثة، ولألم أربعة، ولألخ مخسة، واملسألتان  
متناسبتان، فتجتزئ أبكثرمها، وهي أربعة وعشرين، للزوجة منها على تقدير احلياة ثالثة، وهي  

 وعشرين. الثمن من أربعة 

خمرج النسبة بني املسألتني وهي  وعلى تقدير املوت هلا الربع ثالثة من اثين عشر، مضروبة يف
اثنان، ألن نسبة االثين عشر إىل األربعة والعشرين نصف، وخمرج النصف اثنان، واحلاصل من 
ضرب اثنني يف ثالثة ستة، فتعطيها الثالثة، ألهنا أقل، ولألم على تقدير احلياة أربعة من أربعة  

ر يف اثنني بثمانية، فتعطيها  وعشرين، وهي السدس، وعلى تقدير املوت أربعة من اثين عش 
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األربعة، ولألخ من مسألة املوت وحدها مخسة يف اثنني بعشرة، وال شيء له من مسألة 
 .(1) عشراحلياة، فال يعطى شيئاا، وتوقف السبعة 

 

زوج وأم وأختان ألب، وأخ ألب مفقود، مسألة احلياة من اثين عشر، للزوج ستة  آخر:مثال 
اثنان ولكل أخت واحد، ومسألة املوت أصلها من ستة، وتعول إىل   ولألم اثنان ولألخ ألب 

ُثانية للزوج منها ثالثة، ولألم واحد، ولألختني أربعة، فننظر بني املسألتني، فنجد بينهما  
موافقة ابلربع، فنأخذ وفق الثمانية اثنني، ونضربه يف الثانية اثين عشر، تبلغ أربعة وعشرين،  

 اجلامعة.وهي 

ا اجلامعة على مسألة احلياة، خيرج جزء سهمها اثنان، فنضربه يف سهام كل وارث فإذا قسمن
منها، فللزوج ستة، نضرهبا يف جزء سهمها اثنان، ابثين عشر، ولألم اثنان، مضروب ابثنني  

 اثنان. أبربعة، ولكل أخت 

،  فإذا قسمنا اجلامعة على مسألة املوت، خرج جزء سهمها ثالثة، اضربه فيما لكل وارث 
حيصل للزوج تسعة، ولألم ثالثة، ولكل أخت ستة، فاألضر يف حق الزوج واألم، موت  

 اثنان. املفقود، ويف حق األختني حياته، فيدفع للزوج تسعة، ولألم ثالثة، ولكل أخت 

ويوقف ُثانية، حىت يتبني أمر املفقود، فإن ظهر حياا، فله من املوقوف أربعة، ويدفع للزوج  
د، وإن ظهر املفقود ميتاا، دفع املوقوف كله لألختني، لكل واحدة أربعة، وال  ثالثة، ولألم واح

 واألم. شيء للزوج 

 يلي: ومثاهلا ما 
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 احلمل:مرياث 

  اصطالحا:   (.شيء( تدع مثقلة إىل محلها فال حيمل منه   ))أولغة: الشيء احملمول، والثقل، 
، أو هو " ما يف بطن األم من ولد، ذكرا كان أو  ( 1)" هو اجلنني الذي ال زال يف بطن أمه "

 .  (2) أنثى "

وهو الولد املوجود يف  – " قرر فقهاء الشريعة: أن احلمل  شليب:يقول د. حممد مصطفى  
من مجلة املستحقني للمرياث إذا قام به سبب من أسبابه، وتوفر فيه شرطان:   –بطن أمه 

أحدمها أن يكون موجودا يف بطن أمه عند وفاة املورث، وًثنيهما: أن يولد حيًّا، فإذا فقد 
 .  (3) تحق شيئا "أحدمها ال يس 

 ، سواء يف التوريث أو يف الوصية.  (4) الفقهاءوهذان الشرطان متفق عليهما بني 

والشرط األول: وهو الوجود وقت وفاة املورث، أو وقت وفاة املوصي يف حال الوصية، هذا 
الشرط مبين على حتديد مدة احلمل، ويتوقف هذا التحديد على معرفة أمرين: أقل مدة  

 .  (5) وأكثرهااحلمل 

: أكثر الفقهاء على أن أقل مدة يعترب فيها احلمل شرعا هي ستة أشهر،  أقل مدة احلمل-
، وقوله عز وجل: )) و فصاله يف عامني (6)وفصاله ثالثون شهرا ((  ))ومحلهلقوله تعاىل: 

شهرا، من مدة الفصال مع   24، فإذا حذفنا مدة الفصال وهي عامان، ومعادلتهما (7)((
؛ وهذا هو (8) أشهر هي مدة احلمل، أو احلد األدىن له 6شهرا، يبقى لنا  30وهي  احلمل

 
 . 171حمدة: الرتكات واملواريث:  (1)
 ، ط. دار رحاب، اجلزائر.199حممد علي الصابوين: املواريث يف الشريعة اإلسالمية:  (2)
 . 321د. شليب: أحكام املواريث:  (3)
 . 15سورة األحقاف: من اآلية:  (6)
يرضعن أوالدهن حولني كاملني ملن أراد أن يتم الرضاعة    ))والوالدات. ومعىن الفصال: الرضاع، لقوله تعاىل:  14سورة لقمان: من اآلية:   (7)

 .3/446، انظر: ابن كثري: 233((، البقرة: 
؛  8/411؛ الزحيلي: الفقـه اإلســــــــــــــالمي وأدلتـه:  182؛ حممـد حميي الـدين عبـد احلميـد: أحكـام املواريـث:  7/197املغين: ابن قـدامـة:   (8)

 .172حمدة: 
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  42القول الصحيح يف حتديد أقل مدة للحمل، وبه أخذ قانون األسرة اجلزائري، يف املادة 
 منه، وفيها: " أقل مدة احلمل ستة أشهر ".  

املورث، مع كون زوجيتها   واشرتاط أقل مدة احلمل ال يتصور إال إذا كانت احلامل غري زوجة
قائمة وقت وفاته؛ وهذه احلالة مسّاها الشيخ أبو زهرة: التأّكد احلقيقي، حيث يقول: "  

فالتأكد احلقيقي يكون بوالدته لسبعني ومائيت يوم على األكثر من وقت الوفاة، وذلك يكون  
   .(1)إذا كانت الزوجية قائمة بني احلامل وصاحب احلمل وقت وفاة املورث "

وجاء يف أحكام املواريث يف الشريعة اإلسالمية للشيخ حممد حمي الدين عبد احلميد ما نصه:  
" وإن كانت احلامل زوجة لغري امليت، وكانت الزوجية قائمة بينها وبني زوجها يف وقت 

اليت هي أقل   –الوفاة، فإن احلمل ال يرث امليت بسبب ما، إالّ إذا ولد ألقل من ستة أشهر 
من يوم الوفاة، وذلك ألنه إذا ولد بعد مضّي ستة أشهر أو أكثر، والزوجية   –مدة احلمل 

قائمة: مل يعلم بيقني أن هذا احلمل كان موجودا يف بطن أمه وقت الوفاة، جلواز أن تكون قد  
 . (2)محلت به بعد وفاته، وأهنا ولدته ألقل مدة احلمل "

لفقهاء اختالفا واسعا يف حتديد أكثر مدة احلمل، ومرجع : اختلف اأكثر مدة احلمل
اختالفهم إىل عدم وجود نص يف املسألة، ولذلك اعتمدوا على الواقع والتجارب واألخبار،  

فذهب بعضهم إىل أن أكثر مدة ميكث فيها احلمل يف بطن أمه، مخس سنني، وهو مذهب 
الشافعية، واألصح عند احلنابلة،   املالكية، وذهب آخرون إىل أهنا: أربع سنني، وهو قول
من املالكية أهنا سنة قمرية،   (3) احلكموذهب احلنفية إىل أهنا سنتان، واختار حممد بن عبد 

 .  (4)وقال الظاهرية هي تسعة أشهر

 
 .248أبو زهرة: الرتكات واملواريث:  (1)
 . 374، السرييت: 324؛ وانظر: شليب: 182حممد حميي الدين عبد احلميد: أحكام املواريث:  (2)
،  372، الســــــرييت:  322، شــــــليب: أحكام املواريث: 8/411، الزحيلي: الفقه اإلســــــالمي وأدلته: 198،  7/197ابن قدامة: املغين:    (4)

 .171، قبالن: 200، الصابوين: 173، حمدة: 373
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لكن القوانني اختارت أقواال أخرى اعتمادا على اخلربة الطبية، والتقدم العلمي يف جمال علم  
األجنة، والذي بلغ شْأواا بعيدا يف استكشاف أحوال اجلنني وأطوار حياته فضال عن عمره 

وتكوينه، مما مل يدع جماال للتخمينات والظنون، فاختارت قوانني األسرة واألحوال الشخصية  
 على ذلك أقواال متقاربة يف حتديد أكثر مدة احلمل. بناء 

  43/1يوما، وذلك يف املواد  365فذهب القانون املصري والسوري إىل أهنا سنة مشسية أي 
 .  ( 1) سوري 131ومصري، 

بينما اختار قانون األسرة اجلزائري أهنا عشرة أشهر ابتداء من اتريخ الفرقة أو الوفاة، أي فرقة 
، ونصها: " أقل مدة احلمل ستة أشهر وأقصاها 42، جاء ذلك يف املادة األب أو وفاته

 .  (2)أشهر "  (10)عشرة 

وتشرتط الوالدة ألقل من أكثر مدة احلمل لثبوت مرياث ونسب الولد الذي توقفت الزوجية  
 بني أمه وأبيه بفرقة أو وفاة. 

، ومل تكن الزوجية قائمة يبنها  يقول الشيخ عبد احلميد: " وإذا كانت احلامل زوجة لغري امليت
وبني زوجها أبن كانت مطلقة أو متوىف عنها زوجها، فإن ولدها يرث هذا امليت إذا كان قد  

 .  ( 3)ولد ألقل من أكثر مدة احلمل من يوم مفارقة زوجها هلا " 

والشيخ أبو زهرة يسمي هذه احلالة ابلتأّكد احلكمي، ويقول: " ويكون هذا التقدير ابلنسبة  
لمعتدات الالئي كانت الوفاة وهن معتدات، سواء أكانت العدة من فرقة بطالق ابئن أو  ل

رجعي، أم كانت من موت، وتبتدئ املدة املعلومة من وقت ابتداء العدة، ال من وقت وفاة 
، أي ليست زوجة املورث، كأن  (4) زوجته املورث، وهنا بال شك إذا كانت املعتدة ليست 

 .  (5) يه أو أبيه ... إخلتكون زوجة ابنه أو أخ

 
 . ط. د. م. ج.12قانون األسرة:  (2)
 . 183حممد حميي الدين عبد احلميد: مرجع سابق:  (3)
 . 374، السرييت: 324شليب:  (5)



 

21 

والشرط الثاين: والدته حياًّ، أي أن تثبت حياته عند نزوله من بطن أمه، والقياس أن يولد كله  
، وبه أخذ القانون املصري يف  (6) واحلنابلةحيا، وهو قول املذاهب الثالثة: املالكية والشافعية 

،  187األسرة اجلزائري، وذلك يف املادة ، وكذا قانون (7)300، والسوي يف املادة 43املادة 
 .  (8) عند حديثه عن الوصية للحمل، وفيها: " تصح الوصية للحمل بشرط أن يولد حيًّا "

 .  (1)  حياًّ وذهب احلنفية إىل أنه يكفي والدة أكثره حيًّا، والظاهرية إىل مطلق الوالدة 

استهل   )إذا: ل النيب وهو خروجه صارخا، لقو  –إمجاعا  –وتثبت احلياة ابالستهالل  
، واختلف فيما  ( 2)، رواه أبو داوود، ومثله عن ابن ماجة والرتمذي والنسائيورث(املولود 

سوى االستهالل، كالعطاس واحلركة وحنوها، فأثبت هبا احلنفية والظاهرية احلياة خالفا  
 .  ( 3)للجمهور

يء من العالمات، أو حصل واحلق ما ذهب إليه د. وهبة الزحيلي بقله: " فإن مل يظهر ش
اختالف يف شيء منها، فللقاضي أن يستعني أبهل اخلربة من األطباء، أو ممن عاينوا الوالدة 

من قانون األسرة بشأن استحقاق احلمل للمرياث  134؛ وهذا ما أخذت به املادة ( 4)"
أو بدت منه عالمة   ال يرث احلمل إالّ إذا ولد حياًّ، ويعترب حيًّا إذا استهل صارخا، ونصها: " 

 . (5) ظاهرة ابحلياة"

    محل:أقوال الفقهاء يف قسمة الرتكة اليت يف ورثتها  -

ألن لوضع    احلمل،ذهب اإلمام مالك رضي هللا عنه إىل وقف قسمة الرتكة إىل أن يوضع 
 احلمل أمدا معروفا ينتهي إليه ، وحىت يثبت لكل وارث نصيبه بيقني .  

 
 .317؛ الكردي: 250الزحيلي: املرجع السابق؛ السرييت: نفسه؛ شليب: نفسه؛ أبو زهرة:  (7)
 . ط. د. م. ج.58قانون األسرة:  (8)
 . 6/198، ابن قدامة: املغين: 3/216؛ الصنعاين: سبل السالم: 6/185الشوكاين: نيل األوطار:  (2)
، حممـد حميي الدين عبد  5/114حلنفي: االختـيار:  ؛ ابن مودود ا6/199؛ ابن قدامة: املغين:  1746. م: 9/308ابن حزم: احمللى:   (3)

 .372؛ وانظر: د. اسرييت: 8/410؛ الزحيلي: 183احلميد: 
 . 372، وانظر: د. السرييت: 8/410د. الزحيلي: الفقه اإلسالمي وأدلته:   (4)
 . ط. د. م. ج.36قانون األسرة:  (5)
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ووقف نصيب احلمل إىل  املوجودين،بينما ذهب األئمة اآلخرون إىل تقسيم الرتكة على الورثة 
فذهب اإلمام أبو حنيفة رضي هللا عنه إل أنه   يوقف،دار الذي واختلفوا يف املق ظهوره،حني 

    إانث.يوقف للحمل األكثر من نصيب أربعة ذكور أو أربع 

وهو قول  بنتني،وذهب اإلمام أمحد رضي هللا عنه إىل وقف األحظ من نصيب ابنني أو 
 احلنفية.حممد بن احلسن من 

إىل وقف   –وهو مشهور املذهب   –وذهب أشهب من املالكية وأبو يوسف من احلنفية 
  احلمل،وأخذ كفيل من الورثة احتياطا لتعدد  واحدة،األكثر من نصيب ابن واحد أو بنت 

 .  ( 1)وهذا القول هو املرجح ، وبه أخذ قانون األسرة اجلزائري

 منها:  أحوال الوارث مع احلمل، وما يعامل به يف كل  -

 للوارث مع احلمل ثالث حاالت: 

، وهذا يعطى نصيبه كامال،  على تقديري الذكورة واألنوثةأال خيتلف نصيبه احلالة األوىل: 
 ألن احلمل ال يؤثر عليه.  

، وهذا ال يعطى شيئا حىت يوضع احلمل، أحد التقديرينأن يسقط يف احلالة الثانية: 
 الحتمال أن يُول د من يسقطه.  

، وال ُيْسق ط، وهذا يعطى األقل الحتمال أن يولد من أحدمهاأن ينقص يف الثالثة: احلالة 
 يـُْنِقُصه.  

 احلمل:ما يوقف من الرتكة إىل وضع  -

 األغلب. ى ألنه يوقف للحمل األكثر من نصيب ذكر أو أنث

   :مسائل احلمل كيفية حل  -

 
 .  125 ، 124انظر : عبد املؤمن بلباقي : الرتكات واملواريث :  (1)
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 صفة العمل يف مسائل احلمل كما أييت:  

 جيعل لكل تقدير مسألة، وتصحح إن احتاجت إىل تصحيح.   - 1

بطريق النسب األربع، أو بقاعدة إجياد   للمسألتني،يوجد املضاعف املشرتك األصغر  - 2
 املضاعف املشرتك بني األعداد، وذلك هو اجلامعة للمسائل. 

، وما خيرج على كل مسألة فهو جزء   الذكورة واألنوثةأصلي مسأليتتقسم اجلامعة على  - 3
 سهمها.  

 يضرب نصيب كل وارث من كل مسألة يف جزء سهمها.   - 4

يقارن بني نصيب كل وارث يف كل مسألة ويعطى األنقص منها، ومن ال خيتلف نصيبه   - 5
يبه و ُردَّ  يعطاه كامال من إحدى املسائل، ويوقف الباقي إىل وضع احلمل، فإذا ولد أخذ نص

 . (1) مستحقهعلى  -إن كان-الباقي 
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 مرياث اخلنثى 

اخلنثى لغة: من له ما للرجال والنساء مجيعا، مجعه خناثى وخناث. واخلنث ككتف من فيه  
 .  ( 2)اخنناث، أي تكسر وتثن. وقد خنث كفرح واخننث

وهو ابلثاء املثلثة مأخوذ من قوهلم: "ختنث الطعام"، إذا اشتبه أمره، فلم خيلص طعمه   "
 . (3) " املفقود منه، وشاركه طعم غريه، ومسي بذلك الشرتاك الشبهني فيه، وألفه للتأنيث

 .  (4) أصالويف االصطالح: من له آلة الرجال وآلة النساء معا. أو ليس له شيء منهما 

أما اخلنثى غري املشكل أو الواضح: فهو الذي ترجحت  ، وغري مشكل وهو نوعان: مشكل
فيه صفة الذكورة أو األنوثة، كأن تزوج فولد له ولد، فهذا رجل، أو تزوج فحملت، فهي  

أنثى، ويطبق عليه حكم كل منهما. وإن ابل من آلة الرجال فهو رجل، واآللة األخرى زايدة  
أنثى، واآللة األخرى زايدة نتوء يف البدن. وعليه   اء فهو خ ْرق يف البدن، وإن ابل من آلة النس 

إن حلق  و فإنه خيترب ابلتبول، وظهور اللحية، واحليض، فإن حلق ابلرجال ورث مرياث الرجل، 
 ابلنساء ورث مرياثهن. 

وأما املشكل: فهو من أشكل أمره، فلم تعرف ذكورته من أنوثته، كأن يبول مما يبول منه 
والنساء معاا، أو يظهر له حلية وثداين يف آن واحد. والغالب مع تقدم الطب احلديث الرجال 

   .(1)  أمرهإهناء إشكاله إبجراء عملية له، تؤدي إىل إيضاح 

أمجع كل من حنفظ عنه من أهل العلم أن اخلنثى يورث من حيث يبول، إن  "   املنذر:قال ابن 
ابل من حيث تبول املرأة ورث مرياث   ابل من حيث يبول الرجل ورث مرياث رجل، وإن

وممن روي عنه أنه قال: اخلنثى يورث من حيث يبول: علي بن أيب طالب، ومعاوية بن   امرأة.
أيب سفيان، وجابر بن زيد، وسعيد بن املسيب، وبه قال أهل الكوفة، وسائر أهل العلم، وال 

 
 القاموس احمليط   (2)
 .  371/ 8:  جواهر الدرر يف حل ألفاظ املختصرالتتائي :  (3)
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ب أن يسأل مالكا  أحفظ عن مالك يف أمر اخلنثى شيئا، بل زعم ابن القاسم أنه ها
 . (2) "عنها

 كيفية مرياث اخلنثى املشكل:

يرث نصف مرياث ذكر، ونصف مرياث أنثى، إن ورث هبما متفاضالا، وإن ورث بكونه ذكراا 
 فقط أعطي نصف مرياث ذكر، وإن ورث بكونه أنثى فقط أعطي نصف مرياث أنثى. 

للخنثى وكل وارث أقل النصيبني، فُتعمل مسألة على أنه ذكر، مث تُعمل على أنه أنثى، ويُدفع 
 ويوقف الباقي إىل أن تتميز حاله، مث يقسم الباقي حسب ذلك.

 املثال: مات شخص عن )ابن، وبنت، وولد خنثى صغري(.

 . 2وللخنثى  ،1وللبنت  ،2لالبن  :5ومسألة الذكورة من 

 . 1وللخنثى  ،1وللبنت  ،2لالبن  :4ومسألة األنوثة من 

   بنت واالبن الواضح أن يكون اخلنثى ذكراا فنعطيهما من مسألة الذكورة.فاألضر ابلنسبة لل 

 أمرهواألضر يف حق اخلنثى كونه أنثى فنعطيه من مسألة األنوثة، مث يوقف الباقي إىل أن يتبني 

(1) .   

للخنثى املشكل نصف نصييب ذكر وأنثى إذا كاان خمتلفني، وكان يورث ابجلهتني، وذلك أن 
 له أربعة أحوال: 

 حال يرث على أنه ذكر، ويرث على أنه أنثى، إال أن مرياثه ابلذكورة أكثر. -

 وحال يرث على أنه ذكر، وال يرث على أنه أنثى.  -

 وحال عكس هذه، يرث على أنه أنثى، وال يرث على أنه ذكر.  -

 وحال مساواة إرثه ذكورة وأنوثة.  -
 

 .  493/ 7 واالختالف:واإلمجاع األوسط من السنن  (2)
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تقدير اخلنثى ذكر املسألة من اثنني، أمثلة ذلك: كذكر واحد وخنثى واحد فالتذكري، أي: 
  -أي: الثالثة-وإذا قدر فيه التأنيث، فهي من ثالثة فتضرب االثنني مسألة التذكري فيها 

مسألة التأنيث لتباينها بستة، مث تضرب الستة يف حاليت اخلنثى ابثين عشر، تقسمها على  
ث ثالثة خيرج جزء السهم اثنني مسألة التذكري، خيرج جزء السهم ستة، وعلى مسألة التأني

أربعة له، أي: للخنثى يف الذكورة ستة، وله يف األنوثة أربعة، جمموعها عشرة، فنصفها مخسة،  
أيخذها اخلنثى؛ ألن له تقديرين، نسبة الواحد منهما النصف، وكذلك غريه، أي: غري األنثى  

ومن الثانية   من ابقي الورثة، أيخذ نصف ما حصل معه؛ ألن الذكر له من األوىل ستة،
 ُثانية، وجمموعهما أربعة عشر، فيدفع له نصفها سبعة.

ويف اجلواهر وجه العمل أن يؤخذ خمرج التذكري وخمرج التأنيث، ويضرب أحدمها يف اآلخر إن  
تباينا، وتستغين أبحدمها على اآلخر، إن كان مثله، أو داخالا فيه فما حصل من ذلك ضربته  

ال اخلناث، إن زادوا على الواحد، وعدد األحوال يعرف يف حاليت اخلنثى، أو عدد أحو 
ابلتضعيف، فكل ما زدت خنثى ضعفت األحوال كلها، فللواحد حاالن، ولالثنني أربعة،  

وللثالثة ُثانية، ولألربعة ستة عشر، وللخمسة اثنان وثالثون، وعلى هذا الرتتيب، فما انتهى  
   .( 1) القسمةإليه الضرب يف األحوال فمنه تكون 
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 التنزيل )الوصية الواجبة( 

 التنزيل لغة: تفعيل من النزول، وهو احللول، ومعناه حلول شخص حمل آخر، أو قيامه مقامه.

وهذا   ،واصطالحا: ترتيب قانوين، يثبت حقا للحفيد الذي مات مورثه قبل أصله أو معه
   يتجاوز ثلثها. أالاحلق هو مقدار نصيب املورث املتوىف من تركة األصل، على 

واملقنن اجلزائري تناول هذا املصطلح كعنوان للفصل السابع من كتاب املرياث يف قانون األسرة  
 ، ونصها: 172إىل  169يف أربعة مواد، وهي املواد من: 

زلة  ـت مورثهم قبله أو معه، وجب تنزيلهم من: من تويف وله أحفاد، وقد ما169املادة  -
 أصلهم يف الرتكة ابلشرائط التالية: 

يتجاوز   أال: أسهم األحفاد تكون مبقدار حصة أصلهم لو بقي حيا، على 170املادة  -
 ذلك ثلث الرتكة.

دا كان أو  ـوا وارثني لألصل جـؤالء األحفاد التنزيل إن كانـ: ال يستحق ه171املادة  -
و كان قد أوصى هلم، أو أعطاهم يف حياته بال عوض مقدار ما يستحق هبذه  جدة، أ

ل من ذلك وجب التنزيل مبقدار ما يتم به نصيبهم أو  ـالوصية، فإن أوصى هلم أو ألحدهم أبق
 نصيب أحدهم من الرتكة.

يكون األحفاد قد ورثوا من أبيهم أو أمهم ما ال يقل عن مناب مورثهم   أال: 172املادة  -
 ( 1ن أبيه أو أمه؛ ويكون هذا التنزيل للذكر مثل حظ األنثيني". ) م

األصل املوضوعي التارخيي لظهور قانون التنـزيل، هو قانون الوصية الواجبة   : التنـزيلنشأة 
م، مث انتشر يف ابقي الدول العربية يف سنوات  1946الذي ظهر أول مرة يف مصر سنة 

 

م,  1993؛ ديوان املطبوعات اجلامعية. ط.  56,  54م، ص:  1990قانون األسرة, منشورات الديوان الوطين لألشغال الرتبوية. ط.    (1)
 . 53 -51ص: 
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م 1984متتابعة ابملصطلح األول نفسه، حىت ظهر أخريا يف قانون األسرة اجلزائري سنة 
 .حتت مسمى التنـزيل

 عن االستحقاق يف هذه القضية. اتعبيـر  أدق ـزيلومصطلح التن 

ابملقارنة بني التنزيل من جهة واملرياث والوصية كل من جهته، وملخصها أن :    حقيقة التنـزيل
التنزيل يشابه امليـراث والوصية من وجوه، وخيالفهما من وجـوه أخرى، مما تعّذر معه التعرف  

ل واملرياث أن التنزيل ينفذ جبـرا حبكم القانون ولو مل  على حقيقته، وأهم أوجه الشبه بني التنـزي
ينشئه أصل مورث األحفاد ابلوصية، وأنه ال حيتاج إىل قبول منهم، كما أنه ال يرتد ابلرد  

قانوان، وأنه يقسم قسمة املرياث، وأهم أوجه اخلالف بينهما أن التنزيل تلغيه العطااي والوصااي  
ألحفاد، كما أنه جيب عوضا قانونيا هلم، وليس ابتداء شرعيا  املساوية له من اجلد أو اجلدة ل

كما هو شأن امليـراث، وأن نظام احلجب فيهما خمتلف، فهو يف امليـراث مطلق، ولكنه يف  
 التنزيل قاصر على الفرع اخلاص لكل حفيد. 

مليـراث،  بينما تشبه الوصية التنـزيل يف أمرين مها: أن التنـزيل حمدد ابلثلث، وأنه مقدم على ا
 وختتلف عنه يف مجيع أوجه شبهه ابمليـراث. 

تنبه عند تفسري نصوص التنـزيل إىل أمرين هاميـن: األول يف بيـان املسكوت عنه، وأنه ال  يو 
من قانون األسرة،   222يصلح اإلحالة فيه على القاعدة العامة يف ذلك، واملقررة يف املادة 

 . واليت حتيل إىل أحكام الشريعة اإلسالمية

والثاين أن يقيد تفسري قانون التنزيل مبا تقيد به القوانني عادة من اعتماد على ما تدل عليه  
األلفاظ لغة وأصوال، واالستعانة مبقصد املقنن، على ما ذهب إليه األستاذ أبو زهرة وميكن 

 االستعانة أيضا ابلقياس بني نصوص القوانني عند املقارنة. 

التكييف الشرعي للتنزيل متعذر ابلنظر إىل تركيبته  :  تنزيل التكييف الشرعي والقانوين لل
الفريدة وامللفقة، وأن االستنجاد املتوهم مببدأ السياسة الشرعية غري منطبق على خصوصية  

قضية التنزيل إال بشروط أمهها أن ينشأ التنـزيل بوصية ال بتفرد التدخل القانوين، وأن األدلة  
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الشرعي هلـذه القضية غيـر كافية الستيعاب مجيـع جوانب  اليت حشدها املقننون للتأسيس 

  (:180التنـزيل، فآيـة الوصيـة يف البقرة )              

                             

              واليت جعلها املقننون عماد استدالهلم، مع ترجيح

واحلديث: "ما حق   -مع اآلايت املساندة ملوضوعها  –إحكامها يف غري الوارثني، إال أهنا 
  -امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتني، إال ووصيته مكتوبة عنده" )رواه اجلماعة(

ًثر الواردة عن التابعني يف إجياب الوصية،  وكذا اآل  –والذي رجح أيضا وجوب الوصية به 
وتعديل مصرفها إىل األقربني، كل ذلك ال يفي حباجة التنزيل القانوين، لعدم توفر مقومات  

 الوصية الشرعية له. 

فالتكييف القانوين خيرجه على أنه اقتطاع مباشر من الرتكة لصاحل األحفاد املستحقني، وأن 
ن نصيب أصلهم الذي فاهتم بوفاته املبكرة، وعن وصية  املقصد منه هو تعويض األحفاد ع

مورثه هلم، وقد حاول املقننون أن يسندوا األدلة الشرعية السابقة أبسانيد أخرى تثبت إمكان  
إجراء مثل هذا االقتطاع، كمذهب ابن حزم يف وجوب الوصية وجواب يعزل نصيبها من 

خل القضائي لإللزام ببعض األمور الداينية  الرتكة، أنشأها املوصي أم مل ينشئها، وكوجوب التد
أصال إذا خرب ضمري الناس، وكجواز تدخل ويل األمر للمصلحة، والتنزيل هلؤالء األحفاد  

 . لكنها ال تشفع مطلق االقتطاع كما ذهب إليه القانونمن املصلحة، 

 :للتنـزيلاجلوانب التطبيقية  

هم أوالد األبناء الذكور إبطالق، والطبقة األوىل فقط من  من األحفاد للتنزيل نو املستحق
أوالد البنـات، على ما ذهـب إليه القانوانن املصري والكوييت، وذلك ابلنظـر إىل املقصد 

 .القانوين الذي جيعل عّلة االستحقاق هي التعويض



 
30 

،  تتعلق مبوت أصل األحفاد قبل مورثه، أو معه حقيقة أو حكما حاالت االستحقاقو  
للتنزيل تتلخص يف ثالثة شروط: األول: عدم مرياث احلفيد من تركة   وشروط االستحقاق

مورث أصله، والثاين: عدم تعويضه من مورث أصله أبي تصرف آخر، وهذان الشرطان متفق 
عليهما بني مجيع قوانني التنـزيل والوصية الواجبة، وتفرد قانون التنزيل اجلزائري بشرط ًثلث هو  

مقـدار ميـراث األصل من مورثه جـدا   – أاب كان أو أما  –األحفـاد من أصلهم  عدم مرياث 
قدم التنـزيل على غريه من الوصااي عند  يكان أو جدة، واحلجب يف التنـزيل غري مطلق، و 

 التطبيق.

هو نصيب األصـل ما مل يتجاوز الثلث، وهو  مقدار التنـزيل يف قانون األسرة اجلزائري 
هب إليه القانون املصري وكذا األردين والتونسي، بينما ذهب القانون  االختيار الذي ذ

السوري وكذا املغريب والكوييت إىل أن املقدار هو نصيب األحفاد من مرياث أصلهم، ال مجيع  
 األصل.نصيب 

لـزم إمتام املقـدار يف حـال قصور بدائـل التعويض عنه كالوصية من مورث األصل والعطية وي
ع مراعاة أن هذا اإلمتام غري مقصود يف حال مرياث األحفاد من مورث األصل وحنو ذلك، م

قسم املقدار على األحفاد على التساوي يف حال انفراد جنس من ويمهما كان مقداره؛ 
 األحفاد ابلتنزيل، وعلى قاعدة املرياث يف حال تعدد اجلنس: للذكر مثل حظ األنثيني. 

قدار الذي اختاره قانون األسرة اجلزائري على حبسب امل وتتم :التنزيل كيفية حساب 
خطوات ثالث: األوىل: حساب املسألة على اعتبار أصل األحفاد املتوىف حيا ملعرفة نصيبه،  

والثانية: عزل ذلك النصيب من جمموع الرتكة وإعطاؤه لألحفاد، والثالثة: إعادة تقسيم الباقي 
 يدة. بعد التنـزيل على الورثة املوجودين مبسألة جد

أما حبسب املقدار اآلخر: فتقسم اخلطوة األوىل السابقة إىل قسمني: حساب املسألة أوال 
دون األصل املتوىف، مث حساهبا ابعتباره موجودا، ويف اخلطوة التالية: حساب حصة األحفاد  

من حصة أصلهم مبسألة مستقلة، ويف اخلطوة الثالثة: إقامة جامعة بني املسألة املستقلة 
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لة املفتـرض فيها وجود األصل املتوىف، ويف الرابعة: عـزل حصة األحفاد من أصل التـركة:  واملسأ
وذلك مبعرفة حصتهم من نصيب أصلهم املتوىف، مث ضرهبا يف حصتهم من املسألة املستقلة، 

واحلاصل يعاد ضربه يف أصل املسألة األوىل اليت ال يعترب فيها وجود األصل املتوىف، ويف 
امسة: توزّع الرتكة على الورثة بعد حذف األحفاد ابلكلية: وذلك بضرب أصل اخلطوة اخل

الرتكة األخيـر ابألصل األول هلا، وضرب الباقي من حصة األحفاد من أصل الرتكة األخري يف 
 سهم كل وارث من األصل األول.

اعى فيها على  أما طريقة احلل عند اجتماع التنـزيل مع الوصااي االختيارية يف مسألة واحدة فري 
املقدارين أن يعرف مقدار الوصية االختيارية أوال، مث تعزل ابتداء، ليعرف مقدار التنـزيل 

بعدها، وعند معرفته يقارن بثلـث الرتكة فينفـذ فيه، وما بقي من الثلث هو الذي تنفذ فيه  
   الوصية االختيارية.

 املثال األول:  -

توفيت يف حياة أبيها، وأخ شقيق وترك  تويف شخص عن: زوجة وأم وبنت، وبنت بنت 
 دج. 150000

اخلطوة األوىل: توضع مسألة للورثة املوجودين مع فرض حياة البنت املتوفاة يف حياة   -
 أبيها، ملعرفة مقدار التنـزيل. 

(، فيكون للبنت املفروضة ثلث  16، للبنتني منها ثلثاها )24وأصل املسألة على ذلك من 
 ألقصى للتنزيل.(، وهو احلد ا8املسألة )

اخلطوة الثانية: يستخرج مقدار التنـزيل من الرتكة: بقسمة املال على أصـل املسألـة مث ضرب  -
 الناتج يف سهم التنـزيل: 

 دج.  6250=  24دج ÷  150000 -

 دج.  50000=  2/ 16أو  8×  6250 -
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الرتكة على الثلث ألنه   وميكن معرفة مقدار التنـزيل يف هذه املسألة أيضا ابلقسمة املباشرة ملبلـغ
 مساو له. 

 دج، يعطى لبنت البنت تنـزيال.  50000=   3دج ÷  150000 -

 والباقي بعد استخراج التنـزيل:

 دج؛ وهو الذي يقسم على الورثة. 100000=  50000 –دج  150000

ن  اخلطوة الثالثة )واألخرية(: يقسم الباقـي بعد استخـراج مقدار التنـزيل على الورثة بعد أ -
 توضع هلم مسألة جديدة عادية، كأنه مل يكن هناك تنـزيل.

(، ولألم سدسها  3( أيضا، للزوجة ُثنها: )24من ) -حبسب املثال املذكور–أصل املسألة 
 (. 5(، ولألخ الشقيق الباقي تعصيبا: )12(، وللبنت نصفها )4)

 .4166،6666=   24دج ÷  100000ويكون حساهبا كالتايل: 

 يف سهم كل وارث، فيكون: يضرب هذا الناتج

 دج.  12500للزوجة:  -

 دج 16666،666ولألم:  -

 دج.  50000وللبنت:  -

 دج.  20833،333ولألخ الشقيق:  -

 املثال الثاين:  -

(  210تويف رجل عن: أم، أب، وابنني، وبنت، وبنت ابن تويف أبوها يف حياة جدها، وترك )
 هكتارات من األراضي.
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مقدار التنزيل: أصل املسألة األوىل اليت يفرض فيها حياة االبن املتوىف اخلطوة األوىل: معرفة  -
( أسهم تنزيال، هي حصة  8(، لبنت االبن منها )42( وتصح من )6يف حياة أبيه من )

 أبيها من الرتكة. 

 اخلطوة الثانية: استخراج مقدار التنـزيل من الرتكة: - 

 . 5=  42هـ ÷  210

 هكتارا، تعطى لبنت االبن. 40=   5التنـزيل( × )سهم  8 -

 هـ، يقسم على الورثة.  170=   40 – 210والباقي: 

(، وتصح  6اخلطوة الثالثة: معرفـة نصيب كل وارث: أصـل مسألة الورثة أيضا من ) -
 (، يقسم عليها الباقي بعد استخراج مقدار التنـزيل:30من )

 يضرب يف سهم كل وارث.، وهذا احلاصل 5،666= ...  30هـ ÷  170

 هكتارا.  28،333= ... 5،666× ... 5لألم )السدس( =  -

 هكتارا.  28،333لألب مثلهـا: ... -

 هـ. 45،333= ... 5،666× ... 8ولكل ابن:  -

   هـ. 22،666= ... 5،666× ... 4وللبنـت:  -

 املثال الثالث: 

دج. يف   96000هتا، وتركت توفيت امرأة عن: زوج، وأم، وبنتيـن، وبنت ابن تويف يف حيا
 هذه املسألة تنـزيل لبنت االبن، ألهنا حمجوبة ابلبنتني، فقد استغرقتا نصيب اإلانث.

 اخلطوة األوىل:  -

( تنزيال، هي  14(، لبنت االبن منها: )48(، وتصح من )12أصل املسألة األوىل: من )
 حّصة أبيها املفروض حيا، وهي أقل من الثلث.
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 اخلطوة الثانية:  -

 دج.  2000=   48دج ÷  96000 -

 مقدار التنـزيل:  -

 دج، يعطى لبنت االبن؛ والباقي:  28000=  2000×  14

 دج، يقسم على الورثـة.  68000=  28000 – 96000

 اخلطوة الثالثة:  -

 (. 13( وتعول إىل )12أصل مسألة من )

 دج. 5230،7692=  13دج ÷  68000مقدار السهم الواحد: 

 دج. 15692،307=  5230،7692×  3)الربع(: للزوج:  -

 دج. 10461،538=  5230،7692×   2لألم: )السدس(:  -

 دج. 41846،153=  5230،7692×   8للبنتني: )الثلثان(:  -

 دج.  20923،076لكل واحدة:  -

ويالحظ يف هذا املثال أن بنت االبن أخذت ابلتنـزيل أكثر مما أخذت البنت الصلبية  
من الغرائب اليت أخذت على القوانيـن اليت تبّنت املقدار املساوي حلصة األصل ابملرياث، وهو 

املتوىف اإلرثية، وهي القوانني املذكورة سابقا، ومنها القانون اجلزائري، وهناك من األمثلة ما هو  
أشد غرابة، ولعلنـا نعرض لبعضها، ولذلك فقد رجحت يف هذا البحث أن يكون املقدار هو  

اإلرثية من أصله املتوىف، وهو ما تبّناه القانون السوري والقانون املغريب، والقانون  حصة احلفيد 
الكوييت، مراعاة ملقصد القانون، وهو التعويض، وبعدا عن مثل هذا التناقض، وتالفيا ملثل  

 هذه الغرابة.

 : عن حد مقدار التنـزيل ابلثلث يف حال اجملاوزة له: املثال الرابع -
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( دج وهذه 120000بنتني وبنت ابن، وترك ما جمموع قيمته: )تويف شخص عن أب و 
 املسألة أيضا فيها تنزيل لبنت االبن، ألن نصيب اإلانث وهو الثلثان مستغرق ابلبنتني. 

 اخلطواتن األوىل والثانية:  -

(  10(: لالبن املتوىف )املفروض حيا( منها )24( مث تصح من )6أصل املسألة األوىل من )
 من الثلث.أسهم، وهي أكثر 

 دج.  40000=  3دج ÷  120000فال يعطى لبنت االبن ابلتنـزيل إال الثلـث: 

 دج   5000=  24دج ÷  120000وقد كانت ستأخذ ابملقدار املطلق للتنـزيل: 

 دج.  50000=  5000×  10 -

 والباقي بعد الثلث هو الذي يعطى للورثة: 

 دج.  80000=  40000 –دج  120000

 اخلطوة الثالثة:  -

 (، يقسم عليها الباقي ملعرفة مقدار السهم الواحد.6ل مسألة الورثة من )أص

 دج. 13333،333=  6دج ÷  80000

 دج.  26666،666=  13333،333×  2لألب )السدس والباقي تعصيبا(:  -

 دج. 53333،332=  13333،333×   4وللبنتني )الثلثان(:  -

 ( 1)دج. 26666،666لكل بنت:  -

 

 

 
 يراجع يف كل ما سبق : رساليت للماجستري : التنزيل حقيقته ومشروعيته .  (1)
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 التربعات
 مدخل يف معىن التربع ومشروعيته 

  لغة:التربع 

 وفعله عليه. جيب ال مبا تفضل ابلعطاء:   وتربع. (1)سؤال غري من أعطى ابلعطاء  تربع   
 . (2) متطوعا متربعا:

 غري عليه جيب ال مبا وتفضل سؤال غري من أعطى ابلعطاء تربع()" الوسيط:ويف املعجم 
 . ( 3) عوضا" طالب

 اصطالحاً:التربع 

   ". بذل املال وإعطاؤه للغري بال عوض   أبنه:ميكن تعريف التربع  

 التربع: مشروعية 

 شرع التربع يف الكتاب، والسنة، واإلمجاع، وبيانه كالتايل:

 أواًل: من الكتاب: 

تـ ع او نُوا ع ل ى اإِلمثِْ و اْلُعْدو اِن و اتَـُّقوا اَّللَّ  ِإنَّ اَّللَّ   ع ل ى اْلربِّ و التـَّْقو ى و ال  )و تـ ع او نُواقوله تعاىل: 
 .  (1)ش ِديُد اْلِعق اِب(

 
بريوت  العلمية،دار الكتب  هنداوي،ت. عبد احلميد   ،144/ 2 :األعظم واحمليط احملكم :سيده بن إمساعيل بن علي احلسن أبو (1)

 م .2000
 . 907 احمليط:القاموس  الفريوزآابدي: يعقوب بن حممد (2)
 ، جممع اللغة العربية ، القاهرة . 50/ 1 الوسيط:املعجم  :النجار حممد القادر، عبد حامد الزايت، أمحد مصطفى، إبراهيم (3)

 
 . 2املائدة: (1)
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ْيِن و اأْل قْـر ِبني    ُكِتب  ع ل ْيُكْم ِإذ ا ح ض ر  أ ح د ُكُم اْلم ْوُت ِإْن تـ ر ك  خ رْيااوقوله تعاىل: ) اْلو ِصيَُّة لِْلو اِلد 
 . (2)(اْلُمتَِّقني   ل ىاِبْلم ْعُروِف ح قًّا ع  

 اثنياً : السنة : 

" من تصدق  وسلم:قال رسول هللا صلى هللا عليه  قال:عن أيب هريرة رضي هللا عنه  -1 
مث يربيها    بيمينه،وإن هللا يتقبلها  -وال يقبل هللا إال الطيب  -بعدل مترة من كسب طيب 

 .  ( 3)"  كما يريب أحدكم ف لوَّه حىت تكون مثل اجلبل  الصاحبه

" ما من يوم يصبح   قال:عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم و  -2
اللهم   اآلخر:ويقول  خلفاا،اللهم أعط منفقا  أحدمها:العباد فيه إال ملكان ينزالن فيقول 

   . (4) أعط ممسكاا تلفاا "

يف  -خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  قال:عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه  -3
أيها الناس   فقال:إىل املصلى مث انصرف فوعظ الناس وأمرهم ابلصدقة  -أضحى أو فطر 

اي معشر النساء تصدقن فإين رأيتكن أكثر أهل النار ...   فقال:تصدقوا فمرَّ على النساء 
اي رسول هللا هذه    فقيل: عليه،جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن فلما صار إىل منزله 

: اي  ، قالت، فأذن هلا، ائذنوا هلا: نعمقال مسعود،امرأة ابن  فقيل:؟ : أي الزاينبزينب فقال
، فزعم ابن ، فأردت أن أتصدق به ، وكان عندي حلي يلنيب هللا إنك أمرت اليوم ابلصدقة

: صدق ابن  فقال النيب صلى هللا عليه وسلم عليهم،ه أحق من تصدقت به مسعود أنه وولد
 . (1)"، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم مسعود
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 الوقف: مباحث 

  مشروعيته:دليل  أركانه،تعريفه،  الوقف:

 الوقف: تعريف 

يقاس عليه.  )وقف( الواو والقاف والفاء: أصل واحد يدل على متكث يف شيء مث  من  لغة:
غريها من ابب  ووقفهاوقفت الدابة تقف وقوفا و ، (1)وقوفا. ووقفت وقفي منه وقفت أقف

الدار   وأوقفالدار للمساكني وابهبما وعد أيضا  ووقفعلى ذنبه أطلعه عليه  ووقفهوعد 
ابأللف لغة رديئة وليس يف الكالم أوقف إال حرف واحد وهو أوقفت عن األمر الذي كنت 

 (2)ي أقلعتفيه أ

و قـ ْفت الدار للمساكني وقفا، أي حبستها، وجعلتها صدقة هلم، ويستعمل الفعل   يقال:
 و قـ ف ْت السيارة وو قـ ْفُتها.   فيقال:قاصرا ومتعداي، 

 .  ( 1مسئولون(( )إهنم  ))وقفوهم تعاىل:وأوقفتها ابأللف لغة رديئة كما يف الصحاح، قال 

 غري أقلعت عنه واجتنبته وأوقفته عن كذا، منع ته، ال ويقال أوقفت عن األمر مبعىن 

، والوقف واحلبس، يراد به الشيء املوقوف، احملبَّس، ويقال له أيضا احلُْبس ابلضم، يرجع  (2)
 .  ( 3) بهمعناه إىل املنع من التصرف يف الشيء املوقوف، فال يباع وال يوهب، وال يتصرف  

 .  (4)هو التصدق ابالنتفاع بشيء مّدة وجوده الوقف: :اصطالحا

أو   فالوقف من متليك االنتفاع، ال املنفعة، ال جيوز ملن وقف عليه أن أيخذ عوضا عنه ببيع
 إجارة، وجيوز له أن يتنازل عنه ملن توفرت فيه الصفة اليت يستحقه هبا.  

 
 . م1979-هـ 1399، ت. عبد السالم هارون. دار الفكر، 135/ 6: معجم مقاييس اللغة: أمحد بن فارس (1)
 . 1995 – 1415بريوت،  –مكتبة لبنان انشرون ، ت. حممود خاطر، 740الرازي: خمتار الصحاح :  (2)
وعرفه ابن عرفة: إعطاء منفعة شـــــــــــيء مدة وجوده، الزما بقاؤه يف ملك معطيه، ولو تقديرا، وقد صـــــــــــرح الباجي ببقاء احلبس على ملك   (4)

 .4/34من ذلك أن زكاة احلبس على احملبس، انظر : منح اجلليل:  حمّبسه، ويلزم
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تصدق بعد موته على ما جاء يف والوقف هو املراد ابلصدقة اجلارية اليت ينتفع هبا امل 
مات اإلنسان انقطع عنه عمله إال من ثالثة؛ إال من صدقة جارية، أو علم  )إذاحديث 

 .  (5)  له(ينتفع به، أو ولد صاحل يدعو 

   الوقف: أركان  -

أركان الوقف أربعة، الواقف، واملوقوف عليه، والشيء املوقوف، والصيغة، وفيما يلي 
 تفصيلها: 

   الواقف: –أ 

وشرطه أن يكون مسلما، مالكا للذات أو املنفعة احملبَّسة، له أهلية التربع، أبن يكون رشيدا،  
غري مكره، فال جيوز الوقف من غري املالك، كالفضويل، ألنه متعّد، بتفويت مال عن صاحبه  

 من غري عوض. 

ب الدينية، كاحلج  وال جيوز الوقف من غري املسلم، على مسجد أو كنيسة وحنوها من القر 
واجلهاد، ألن القرب الدينية ال جتوز من الكافر، وقد ردَّ مالك دينار نصرانية عليها، حيث  

بعثت به إىل الكعبة، وأما القرب الدنيوية، كبناء مستشفيات وطرق وجسور، فيصح من غري  
 . (3) املسلم

 وال يصح الوقف ممن أكره عليه، وله رده بعد زوال اإلكراه.  

وال يصح الوقف ممن ليس أهال للتربع، فال يصح من الصيب واجملنون، والسكران، واحملجور 
عليه لسفه، ألن هؤالء حمجور عليهم يف مجيع أمواهلم، والتربع من أمواهلم من غري عوض ضرر  

عليهم، وكذلك الزوجة واملريض، ال حق هلما يف الصدقة ابلوقف فيما زاد على الثلث، ألن  
ض فيما زاد على الثلث فيه إضرار ابلورثة، والزوجة ال تتصرف فيما زاد على ثلث تصرف املري
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جيوز المرأة أمر يف ماهلا إذا ملك زوج    )ال: ماهلا، من غري عوض، دون إذن الزوج، قال 
 .  (5)زوجها(جيوز المرأة عطية إال إبذن  )ال:  ، وقال ( 4) عصمتها(

   عليه:املوقوف  –ب 

ز صرف منفعة الوقف إليه، كأن يكون شخصا أو أشخاصا معينني، فيهم  وهو كل ما جا
أهلية القبول يف احلال، كزيد املوجود، أو يف املال، كمن سيولد لزيد، أو ص ْرُفها يف مصاحله، 

 كاملساجد واملستشفيات، وسائر اجلهات اخلريية.  

   عليه:قبول املوقوف  -

أهال يتأتى منه القبول، وهو البالغ الرشيد،  يشرتط قبول املوقوف عليه بنفسه، إن كان 
والصغري والسفيه يقبل عنه وليه، فإن رد من يتأتى منه القبول احلبس، رجع ملكه للواقف، إن  

كان احملبَّس عليه الذي رد احلبس مقصودا من الواقف لذاته وشخصه، ألن إرادة الواقف مل 
ع الوقف حبسا على غريه من الفقراء، تتحقق، فإن كان قصد الواقف جمرد الرب والصدقة، رج 

 ألن مقصوده الرب، وهو يتحقق يف أي جهة كانت، والفقراء أوىل من غريهم. 

ومن ال يتأتى منه القبول، كالفقراء واملساجد واآلابر، يكفي يف صحة الوقف صرف الوقف  
جه الذي  يف مصاحله، أو ختليته للناس يصلون فيه، أو يشربون منه، أو ينتفعون به على الو 

 وضع له.  

وإذا كان احملبس عليه مل يوجد بعد، كمن سيولد لفالن، فإن الغلة جتمع وتصرف له بعد 
 وجوده، فإن أُيس من وجوده، رجعت الغلة للمالك، أو وارثه.  

   الغين:الوقف على غري املسلم وعلى   -

وقف على الذمي، ال يشرتط يف املوقوف عليه أن يكون مسلما، وال أن يكون فقريا، فيجوز ال
وهو الكافر امللتزم ابجلزية، وأحكام املسلمني، إن ظهرت يف التحبيس عليه قربة، ككونه قريبا،  

 
 . 3031صحيح أيب داود: رقم  (5)
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، واألسري ال (1وأسريا(( ) الطعام على حبه مسكينا ويتيما  ))ويطعمونأو فقريا، لقوله تعاىل: 
 . (2) يهوديوقفت على أخ هلا  يكون إال كافرا، وقد روي أن صفية زوج النيب 

وجيوز احلبس على األغنياء من املسلمني، ألن الوقف، وإن كان من ابب الصدقات، فله شبه  
 أيضا ابلعطااي واهلبات، فيشرع مىت وجد أصل القربة.  

   واملعاصي:الوقف على الكنيسة  -

ال جيوز الوقف على الكنيسة، ولو من كافر، ألهنا مكان ُوضع للكفر، وال جيوز الوقف على 
املعاصي، والصرف يف السفه، كصرفه على الفساق أو يف شرب اخلمر والدخان، ألن أصل  
الطاعة والقربة منتف يف هذه الوجوه، كمن أوصى أن يقام له ملهى يف عرس أو مناحة يف  

 .  (1)  هباموت، فال تنفذ وصيته، وال يعمل 

 :  الشيء املوقوف –ج 

: هول الذي ال تعلم حدوده، فمن قالويشرتط فيه أن يكون معينا، فال يصح وقف اجمل
وقفت مجيع أمالكي يف البلد الفالين، وهي ال تعرف حدودها ال يوجب قوله حكما، لعدم  

، وجتوز الصدقة ابلشيء اجملهول إذا ( 2) مرياًثتعيني األمالك احملبَّسة، ويكون مجيع ما خلفه 
ن مشهورا متميزا، حبيث ال يلتبس  كانت اجلهالة متعلقة مبقداره، ال بتحديده ومتييزه، فإذا كا

بغريه جاز وقفه، فإن اجلهالة ابملقدار ال تفسد الوقف ألنه من التربعات واملعروف، والتربعات 
 ال تضر فيها اجلهالة، خبالف املعاوضات املبنية على املكايسة واملغابنة.  

الذي لبين   )أماخلطيب هوازن:  ويدل على صحة وقف ما كان جمهول املقدار، قول النيب 
تركت بعد نفقة نسائي،   )ما: ، فتربع هلم مبا ال يُعلم قدره، وقال  (3) لكم(هاشم فهو 

، دون أن يبني مقداره، وهو ما تركه يف فدك وخيرب وبين  (4)صدقة( ومؤونة عاملي، فهو 
"   ، قال ابن رشد :النضري، وال يعلم مقدار ما تنقصه نفقة نسائه ومؤنة عامله مما تركه 

 
 . 2776البخاري:  (4)
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وقد أمجع أهل العلم على أن من أوصى جبزء من ماله الثلث، فدونه، وهو ال يعرف قدره أنه  
 .  (5)جائز ماض "

   وقفه:ما جيوز  -

جيوز وقف األراضي والبيوت واحلوانيت واملساجد، والطرق، واجلسور واملستشفيات واملدارس 
واآلابر واملقابر، والسيارات والبواخر والدواب، والنخيل واألشجار، وسائر العروض من كل ما 

الدور واألراضي، واحلوائط    ينتفع به مع بقاء عينه، وقد وقف أصحاب رسول هللا  
خالد فقد ح ب س أدراعه وأعتاده يف سبيل   )أما: تاد واخليل للغزو، قال والسالح، والع

بئر رومة من يهودي،   ، ووقف عمر مائة سهم من أرض خيرب، واشرتى عثمان هللا(
 ووقفها للمسلمني، ووقفت حفصة رضي هللا عنها حليها على نساء آل اخلطاب. 

طعام، فال يوقف، إال للسلف، إذا كان مما  وما ال ينتفع به إال ابستهالكه وذهاب عينه، كال
إليه ويرده، فيصري حكمه كالنقود،   حيتاجال يسرع إليه الفساد، كالقمح والشعري يتسلفه من 

 العنيجيوز وقفها للسلف، حبيث يتسلفها من احتاج إليها ويردها، ويُنّزل رّد البدل منزلة بقاء 

(1)  . 

  الصيغة: –د 

، كإن حصلت على املال الفالين فهو حبس، فإنه  تعليقاوهي كل ما يدل على التحبيس ولو 
 يكون حبسا مبجرد حصوله.  

وتكون الصيغة ابللفظ الصريح، وهو: وقـ ْفت وس بَّلت وحبست، فإهنا أصرح األلفاظ يف 
الوقفية، تفيد  الوقفية، تفيد التأبيد عند االطالق وعدم التقيد، فإن قيد هذا أصرح األلفاظ يف 

التأبيد عند اإلطالق وعدم التقيد، فإن قيد هذا اللفظ الصريح بشخص، كح ب ست على 

 
 . 2/412انظر: ابن رشد: املقدمات:  (5)
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فالن حياته، فهي صدقة من الصدقات يتملكها من ُحِبست عليه، وإن قيد بزمان،  
 كحب ست على الفقراء عشر سنني، رجع احلبس بعد  العشر سنني إىل احملّبس، أو ورثته.  

 اللفظ الصريح، كتصدقت، إذا اقرتن هبا ما يدل على التأبيد، كقوله: وتكون الصيغة بغري
صدقة ال تباع وال توهب، أو تكون اجلهة املتصدق عليها ال تنقطع والغرض السكين 

واالستغالل، مثل تصدقت على الفقراء واملساكني، أو على طلبة العلم، يسكنوهنا 
واء كانوا حمصورين، كتصدقت على فالن  ويستغلوهنا، أو تكون الصدقة على غري معينني، س

وعقبه، أو غري حمصورين كطلبة املدرسة الفالنية، فإن لفظ تصدقت هبذه القرائن، يكون  
 حبسا مؤبدا، ال يباع وال يوهب.

 وال تورث، فكان ذلك وقفا دائما.   ( 2) تباعوقد جعل الزبري دوره صدقة على بنيه، ال 

 التحبيس عما يدل على التأبيد، فهو جمرد صدقة، كأن  فإن جتّرد لفظ الصدقة غري الصريح يف
يقول املتصدق: داري صدقة على الفقراء، دون قوله يسكنوهنا، فإهنا تباع، ويصرف ُثنها  

على الفقراء ابالجتهاد، إال لعرف أو قرينة تدل على التحبيس، كما هو احلال اليوم، وال يلزم 
قدر عليه، وال هو مقصد احملبس، وإن قال الواقف: من قوله هذا تعميم مجيع الفقراء، إذ ال ي

صدقة على فالن، فهي صدقة له، يتملكها، له أن يبيعها ويهبها، وتورث عنه وإن قال:  
صدقة على فالن وعقبه، فإهنا بعد انقراض العقب، ترجع مرجع األحباس على أقرب فقراء  

 .  ( 1)عصبة احملبس

أو املقربة، ابلتخلية بينه   ، املدرسةأو  ،املستشفىأو  ،كالبئرويقع التحبيس يف املسجد وحنوه،  
 وبني الناس، دون متييز، وال تقييد.  

   اجملهول:الوقف على  -

من وقف شيئا، ومل يعنيِّ املوقوف عليه، وهو ما يعرف ابلوقف املبهم، كأن يقول داري حس،  
احلبس صحيح، وال يرجع  ومل يعني جهة تصرف فيها غلة احلبس، وتعذَّر سؤال احملبَّس، فإن 

 
 . 6/28وقال أشهب: تكون ملكا آلخر العقب، انظر: مواهب اجلليل:  (1)
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ملكا إىل صاحبه، وتصرف غلته إىل الفقراء واملساكني، إال إذا كان هناك يف بلد احملبس 
عرف يعني املراد ابألحباس املبهمة، مثل أن يكون عرفهم صرف ه للمساجد، أو طلبة العلم، أو  

 .  (2) ذلك غري 

   الوقف:احلوز شرط إلمتام   -

تصرف فيه من قبل املوقوف عليه، كأن يستلم مفاتيح العقار،  احلوز معناه: تسلم الوقف وال
 ويستغله لصاحله، أو مفاتيح السيارة ويركبها، أو يستلم األرض وحيرثها وحيوطها. 

واحلوز شرط إلمتام الوقف ال لصحته، فيصح الوقف بدونه، وجيرب الواقف على تسليمه 
أو مرض، قبل أن يتم احلوز،  ملستحقه، لكن إذا حصل مانع للواقف من موت أو إفالس 

 بطل الوقف. 

وال بد يف إثبات احلوز عند التنازع من معاينة البينة للحوز، حبيث تشهد أهنا رأت احملبَّس 
عليه قبض احلبس ابلفعل، وال تكفي جمرد شهادهتا على إقرار الواقف أن احملبَّس عليه قد 

 قبض احلبس. 

وغريه من سائر التربعات واملن ح، أنه لو أمكن  والدليل على أن احليازة شرط لتمام الوقف
تتميمه دون حيازة، ألدى ذلك إىل أن اإلنسان يستطيع أن ينتفع مباله طول حياته، مث خيرجه  

عن ورثته بعد موته، فيمنعهم من مجيع ماله، بتحبيسه والتربع به لغريهم، وذلك ممنوع، ألن  
، )) تلك ( 3)تعدى عليها، فقال بعد أن بيَّنها هللا تعاىل حدد املواريث ألهلها، وتوعَّد من 

حدود هللا ومن يطع هللا ورسوله يدخله جنات جتري من حتتها األهنار خالدين فيها وذلك 
الفوز العظيم، ومن يعص هللا ورسوله ويتعدَّ حدوده يدخله انرا خالدا فيها وله عذاب مهني 

فلو كنت جددتيه  رضي هللا عنها: ) يف هبته البنته عائشة ، وأييت قول أيب بكر  (1)((
ما ابل رجال ينحلون أبناءهم حنال مث ميسكوهنا  : )، وقد قال عمر ( 2)( واحتزتيه، كان لك 

 
 . 2/410انظر: املقدمات:  (3)
 . 14، 13النساء:  (1)
 . 1474املوطأ: حديث رقم:  (2)
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فإن مات ابن أحدهم قال مايل بيدي مل أعطه أحدا وإن مات هو قال هو البين قد كنت 
 .  ( 3) ت لورثته فهي ابطل (أعطيته إايه، من حنل حنلة فلم حُيزها الذي حُنلها حىت يكون إن ما

واحلوز يف كل شيء حببسه، فإذا كان املوقوف عليه رشيدا ابلغا يكون حوزه بتسلم احلبس 
والتصرف فيه، وإخراجه عن نيد الواقف، وإذاكان احلبس مسبَّال كاملسجد والعني والبئر،  

واالنتفاع به،   واملستشفى واملدرسة، يكون حوزه ابلتخلية بينه وبني الناس يف الدخول إليه
 وعدم منعهم منه. 

   الوقف:مشروعية  - 

الوقف مندوب إليه، من أعظم القرابت وأبواب الرب، وهو فعل خري وإحسان، وهللا حيب  
، واألحباس سنة قائمة من عهد (6تفلحون(( )اخلري لعلكم  ))وافعلوا تعاىل:احملسنني، قال 

 ، وأصحابه إىل يومنا هذا.  النيب 

عمر بن اخلطاب أصاب أرضا خبيرب فأيت النيب  )أن  عمر:جاء يف الصحيح من حديث ابن 
  ،اي رسول هللا، إين أصبت أرضا خبيرب مل أصب ماال قط أنفس عندي    فقال:يستأمره فيها

عمر أنه ال  فتصدق هبا  قال:إن شئت حبست أصلها وتصدقت هبا،  قال:منه، فما أتمر به، 
يباع وال يوهب وال يورث، وتصدق هبا يف الفقراء ويف القرىب ويف الرقاب ويف سبيل هللا وابن  

 .  (1) متمول(السبيل والضيف، ال جناح على من وليها أن أيكل منها ابملعروف ويطعم غري 

احتبس فرسا يف سبيل هللا إمياان ابهلل وتصديقا بوعده، فإن شبعه وريه وروثه   )من:  وقال 
 .  (2) القيامة(وبوله يف ميزانه يوم 

 .  (3) ...(مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالثة  )إذا:  وقال 

املتسبب  انقطع ثواب عمله، وأثيب امليت على هذه األمور الثالثة، ألنه  عمله:ومعىن انقطع 
 فيها فهي من كسبه.  

 
 . 1475املوطأ: حديث رقم:  (3)



 
46 

أو ولد صاحل يدعو له، ليس معناه أن دعاء غري الولد ال ينتفع به امليت، بل ينتفع   وقوله:
امليت ابلدعاء، سواء كان من الولد، أو من غريه، وإمنا خص الولد الصاحل ابلذكر، ألنه مظنة  

 .  ( 4) ينفعهكثرة الدعاء لولده، فهو أحرص الناس على بره، وعمل ما 

له مقدرة على احلبس إال وحبَّس، حبَّس عثمان   ومل يكن أحد من أصحاب رسول هللا 
  ،وقال:واشرتى بئر رومة، وجعلها للمسلمني، يوم كانوا أشد ما يكونون حاجة إليها  

وطلحة والزبري، وزيد بن ًثبت، وعبد هللا بن عمر،   يعل دلوي فيها بني سائر الدالء، وحبَّس 
 صدقة للسائل واحملروم.  عاص، حبسوا دورا وحوائط، وجعل عمر وعمرو بن ال

 : الوقف يف  امللكية

 : أييت ما على ذلك  يف الفقهاء اختلف

 للواقف ملكيته تبقى الوقف أن للشافعي وقول أمحد عن رواية  وهو مالك  اإلمام يرى - 1
 ال األصل وحتبيس ،" الثمرة   وسبِّلِ  األصل   حبس: "احلديث يف ورد ملا  وذلك  عنها؛ خترج وال

 غالل يف تصرف  هو إمنا الوقف وألن  ملكه، يف إقراره بل ،الواقف ملك  عن خروجه يقتضي
  وتكون  تبقى بل أصحاهبا ملك  من األعيان خترج أن يقتضي  ال وذلك  املوقوفة، األعيان
 ويف: "احملتاج هناية  يف وقال ابملنافع،  الوصية يف الشأن هو  كما  آخر شخص  أو جلهة منفعتها

 ". فوائده عن ملكه أزال إمنا ألنه ميلكه؛ قول

 وقول أمحد مذهب ظاهر وهو عليهم،  املوقوف إىل الواقف من ملكيته خترج الوقف أن - 2
 أهنم على يدل وهذا هلم، صارت  أخيه  ولد على داره وقف إذا: "أمحد قال. للشافعي

 ".ملكوه
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 إىل الواقف ملك  من خيرج الوقف أن إىل الشافعي عند األقوال أرجح وهو احلنفية ذهب - 3
 الظاهرية يقول وهبذا ،-تعاىل- هللا ملك  حكم على امللكية تكون بل العباد، من مالك  غري

 .(1)وغريهم

على ملكية الواقف يف األوقاف اليت على أشخاص معينني؛ ألن احلق الذي والصحيح بقاؤه 
يثبت يف الوقف للموقوف عليه إمنا هو حق االنتفاع واالستيالء على الغالل يف وقتها، وال  

يوجب ذلك زوال  ملك لواقف على الوقف، ولذلك تلزمه اخلصومة فيه، أما إذا كانت  
 . (2)ينتقل إىل هللا تعاىل األوقاف على جهات بر فإن امللك فيها

   الواقف:شرط 

واألصل يف شروط الواقفني   يقصد به تلك الشروط اليت يشرتطها الواقف عند إنشائه للوقف،
لذلك . وقد قّعد وليس هلم خمالفتها الوقف،املعتربة شرعاا أن تكون ملزمة للنظار وملتويل 

شرط الواقف كنص  "  أن:ينصون على قاعدهتم املشهورة يف شروط الوقف حيث الفقهاء 
ولكن ال ينبغي العمل وتنفيذ  ويف املفهوم والداللة.  به،، أي يف وجوب العمل (3)" الشارع 

من الشروط إال ما كان فيه طاعة هلل؛ وحيقق مصلحة للمكلف؛ وأما ما كان بضد ذلك فال 
 .  ( 4)اعتبار له 

، ويف أحيان أخرى  الوقفهبا الشروط ويبطلون األحيان هذه بعض يف ردون يالفقهاء و 
 . (5)يلي ، ميكن تلخيصها فيماصححون الوقف ويسقطون الشرطي

 
، الطبعة 243ص  6، الفقه امليسر، ج ق، د. حممد بن إبراهيم املوسىطلأ. د. عبد هللا بن حممد الطّيار، أ. د. عبد هللا بن حممد امل (1)

 . م 2012 -هـ  1433الثانية، 
 . 244ص  6املرجع السابق، ج  (2)
ــباهابن    (3) ــيــــــــــــــــــــة،ابن عابدين،    ؛195 والنظائر، ص جنيم، األشـــ يف قوهلم شـــــرط الواقف كنص  )مطلب 432 – 400ص  ،4ج احلاشـــ

 .الشارع(
 . 96، ص2املوقعني، ج  انظر: ابن القيم، إعالم  ( 4)
الطرابلســـــــي،    بعدها؛وما   403، ص 5ج  الســـــــالك،الصـــــــاوي، بلغة   ؛403ص  ،5ج  الصـــــــغري،انظر يف املوضـــــــوع: الدردير، الشـــــــرح   (5)

؛ ابن قدامة، املغين ،    343، ص    4؛ ابن عابدين، احلاشـية، ج  258، ص  5ابن جنيم، البحر الرائق ، ج  ؛39-32، ص اإلسـعاف
 .151؛ أبو زهرة، حماضرات يف الوقف ، ص  468، ص  2الب، ج؛ األنصاري ، أسىن املط 193-191، ص  8ج

 



 

48 

: وهي ما انىف لزوم الوقف وأتبيده عند من يقول اشرتاطات ابطلة ومبطلة للوقف  .1
أو أن    ذلك،أو غري  اهلبة، أو  ابلبيع،كأن يشرتط الواقف حق التصرف يف الوقف   به،

 أو تؤول ملكيته إليهم عند احلاجة والعوز.  موته،يعود الوقف إىل ورثته بعد  

ويكون   هبا،هي اشرتاطات ساقطة ال يعتد و : اشرتاطات ابطلة وغري مبطلة للوقف  .2
أو ال حتقق  للوقف،ية للمبادئ الشرعية فوغالباا ما تكون منا صحيحاا،الوقف معها 

كاشرتاط الواقف لعائد يدفعه املوقوف عليه نظري ما يناله من   املستحقني،مصلحة 
أو اشرتاط أالّ يستبدل بعني  خائناا،أو اشرتاط عدم عزل الناظر ولو كان  الوقف،غلة 

والشرط  صحيحاا، فعند بعض الفقهاء يكون الوقف  خربة،الوقف غريها ولو صارت 
 ابطالا والغياا. 

وهي تلك الشروط اليت ال تنايف مقتضى  : هباالعمل  اشرتاطات معتربة ومقبولة جيب .3
أو اشرتاط الواقف أداء دين ورثته   معينة،كاشرتاط أن تكون غلة الوقف جلهة   العقد،

 ت من غلة الوقف، أو اشرتاط أن يكون ملتويل الوقف احلق يف زايدة أو نقصان مرتبا 
 . (1)املستحقني إىل غري ذلك من االشرتاطات املشاهبة

   الذُّّري: الوقف 

نوعني: خريي، وأهلي أو   ينقسم الوقف حبسب اجلهة األوىل اليت وقف عليها يف االبتداء على
 .ُذّري

أما الوقف اخلريي: فهو الذي يوقف يف أول األمر على جهة خريية، ولو ملدة معينة، يكون  
و بعدها وقفاا على شخص معني أو أشخاص معينني. كأن يقف أرضه على مستشفى أ

 مدرسة، مث من بعد ذلك على نفسه وأوالده.

 
دورة  ، جــدة –البنك اإلسالمي للتنمية  املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، 16، 15يراجع فيما سبق: مسائل يف فقه الوقف، ص  (1)

 . 2008مارس  21-16 -نواكشوط ؛ دور الوقف يف مكافحة الفقر
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وأما الوقف األهلي أو الذُّّرِي: فهو الذي يوقف يف ابتداء األمر على نفس الواقف أو أي  
شخص أو أشخاص معينني، ولو جعل آخره جلهة خريية، كأن يقف على نفسه، مث على 

 . (1) أوالده، مث من بعدهم على جهة خريية

مل يفرق العلماء القائلون بصحة الوقف بني   الدليل األول:ري: أدلة مشروعية الوقف الذ
الوقف اخلريي وغريه، وهذا املصطلح يف التقسيم هو مصطلح حادث، مل يعرف إال يف مطلع  

 هذا القرن.

ما رواه البخاري من طريق ابن عون، قال: أنبأين انفع، عن ابن عمر رضي هللا    الدليل الثاين:
 -صلى هللا عليه وسلم  -اب أصاب أرضا خبيرب، فأتى النيب عنهما: أن عمر بن اخلط

يستأمره فيها، فقال: اي رسول هللا، إين أصبت أرضا خبيرب مل أصب ماالا قط أنفس عندي  
منه، فما أتمر به؟ قال: إن شئت حبست أهلها، وتصدقت هبا، قال: فتصدق هبا عمر، أنه  

راء، ويف القرىب ويف الرقاب، ويف سبيل هللا،  ال يباع وال يوهب وال يورث، وتصدق هبا يف الفق
وابن السبيل، والضيف ال جناح على من وليها أن أيكل منها ابملعروف، ويطعم غري متمول 

 . (2)قال: فحدثت به ابن سريين، فقال: غري متأثل ماالا 

وارث، أن عمر جعل وقفه يف الفقراء ويف القرىب من غري فرق بني قريب  وجه االستدالل:
 على ذلك.  -صلى هللا عليه وسلم  -وقريب غري وارث، وأقره الرسول 

  أن الصحابة رضوان هللا عليهم قد نقل عنهم الوقف األهلي، من غري نكري، الدليل الثالث:
فقد روى ابن أيب شيبة، قال: حدثنا حفص، عن هشام بن عروة، عن أبيه أن الزبري بن العوام 

 ة من بناته. وقف داراا له على املردود

وقال أبو بكر احلميدى: تصدق أبو بكر بداره مبكة على ولده فهي إىل اليوم، وعمر بن 
اخلطاب بربعه عند املروة وابلثنية على ولده فهي إىل اليوم، وتصدق علي بن أيب طالب  

 
 . دار الفكر، دمشق.7607ص  10مي وأدلته، ج وهبة الزحيلي، الفقه اإلسال  (1)
  (.1632(، ومسلم )2737صحيح البخاري ) (2)
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أبرضه بينبع فهي إىل اليوم، وتصدق الزبري بن العوام بداره مبكة يف احلرامية وداره مبصر، 
مواله ابملدينة على ولده فذلك إىل اليوم، وتصدق سعد بن أيب وقاص بداره ابملدينة وبداره  وأ

مبصر على ولده فذلك إىل اليوم، وعثمان بن عفان ببئر رومة فهي إىل اليوم، وعمرو بن  
العاص ابلوهط من الطائف وداره مبكة فهي على ولده فذلك إىل اليوم، وحكيم بن حزام 

 . حيضرين كثري جيزي منه أقل من هذاينة على ولده فذلك إىل اليوم، وما ال  بداره مبكة واملد

ما رواه أمحد من طريق ابن عون، عن حفصة بنت سريين، عن الرابب بنت  الدليل الرابع:
إن   -صلى هللا عليه وسلم   -صليع، عن سلمان بن عامر الضيب، قال: قال رسول هللا 

 . ي القرابة اثنتان. صلة وصدقة الصدقة على املسكني صدقة، وهي على ذ

ما رواه البخاري يف صحيحه، عن أنس رضي هللا عنه، قال: ملا نزلت }ل ْن   الدليل اخلامس:
صلى هللا   -[ جاء أبو طلحة إىل رسول هللا  92تـ ن اُلوا اْلربَّ ح ىتَّ تـُْنِفُقوا ممَّا حتُِبُّون { ]آل عمران

هللا تبارك وتعاىل يف كتابه، }ل ْن تـ ن اُلوا اْلربَّ ح ىتَّ  فقال: اي رسول هللا، يقول  -عليه وسلم 
[ وإن أحب أموايل إيل بريحاء، قال: وكانت حديقة كان  92تـُْنِفُقوا ممَّا حتُِبُّون { ]آل عمران:

يدخلها، ويستظل هبا، ويشرب من مائها، فهي إىل هللا   -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا 
وذخره، فضعها أي رسول هللا   أرجو بره، -صلى هللا عليه وسلم  -له ع زَّ و ج لَّ وإىل رسو 

: بخ اي أاب طلحة، ذلك مال -صلى هللا عليه وسلم  -حيث أراك هللا، فقال رسول هللا 
رمحه  رابح، قبلناه منك، ورددانه عليك، فاجعله يف األقربني، فتصدق به أبو طلحة على ذوي 

 . (1) ... احلديث

  -الرب: "وفيه أن الصدقة على األقارب من أفضل أعمال الرب؛ ألن رسول هللا قال ابن عبد 
مل يشر بذلك على أيب طلحة إال وهو قد اختار ذلك له، وال خيتار له   -صلى هللا عليه وسلم 

 . (2)إال األفضل"

 
   (.2758صحيح البخاري ) (1)
 . 206 ص 1ج  التمهيد (2)
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 . (3) والصدقة على األقارب تشمل الوقف وغريه، ويدخل فيها الوارث وغريه

 ؟ ى ولدي، فهل يدخل ولد الولدإذا قال: هذا وقف عل : الولديف دخول ولد   -

يدخل أوالد األبناء دون أوالد البنات، وهذا  القول األول: اختلف العلماء يف ذلك:
   .(4)مذهب املالكية، واحلنابلة، وقول يف مذهب الشافعية

زد عليه جاء يف منح اجلليل: "إذا قال احملبس: حبست على ولدي، أو على أوالدي، ومل ي 
فيكون احلبس على أوالد بنيه الذكران واإلانث، وعلى أوالد بنيه الذكران دون اإلانث، 
وال يدخل فيه أوالد البنات على مذهب اإِلمام مالك رضي هللا عنه؛ لإلمجاع على أن  

 . (1)أوالد البنات ال مرياث هلم"

أوالدي، فهو يتناول ولد وقال ابن شاس املالكي: "إذا قال: وقفت على ولدي أو 
   . (2)الصلب، وولد املذكور منهم دون ولد اإلانث، ويؤثر البطن األعلى"

 يف مذهب املالكية ثالثة أقوال: :يف صفة دخول أوالد األبناء

أحدها: وهو املنصوص عن مالك، أبنه يفضل األعلى، فإن كان فضل أعطي  
والتحصيل: "وسواء على قوهلما قال: ُحُبٌس على قال ابن رشد يف البيان  .(3)لألسفل

ولدي ومل يزد، فدخل معهم األبناء ابملعىن، أو قال: على ولدي وولد ولدي فدخلوا معهم 
 . (4) ابلنص"

ويف النوادر والزايدات: "قال ابن القاسم: قال مالك فيمن حبس على ولده، أو قال: 
ء، فيؤثرون، فإن فضل فضل كان لولد  على ولدي، وولد ولدي، فذلك سواء، ويبدأ ابآلاب

 
اململكة العربية   -مكتبة امللك فهد الوطنية، الرايض ، 574ص  16دبيان بن حممد الدبيان، املعامالت املالية أصالة ومعاصرة، ج  (3)

 . هـ 1432الطبعة الثانية، ، السعودية
 .  583ص  16املرجع السابق، ج  (4)
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قال عبد امللك: كان مالك يؤثر األعليني، ويوسع على اآلخرين، وكان املغرية   الولد.
 . (5) يسوي، وهو أحب إيل"

الثاين: التسوية بينهم، اختاره املغرية كما تقدم، قال ابن رشد يف أجوبته: وبه العمل. 
 . ( 6)ابن عبد السالم: إنه أقرب رجحه اللخمي، وقال: إنه أحسن. وقال 

الثالث: قال أشهب: إذا دخلوا أوالد األوالد ابملعىن قدم اآلابء عليهم، كما لو قال: هذا 
وإن دخلوا  وقف على ولدي، فإنه يشمل األوالد نصاا، ويشمل أوالد األبناء معىن.

كانوا ابلنص كما لو قال: هذا وقف على ولدي وولد ولدي مل يكن اآلابء أوىل، بل  
   .( 1)مبنزلتهم

 مبطالت الوقف :  

 عدم اجلواز :   –أ 

يبطل الوقف، وما يف معناه من سائر التربعات، كاهلبة والصدقة، إذا حصل مانع للواقف، 
أو الواهب، أبن مات أو أفلس، أو مرض، قبل أن خيرجه عن يده، وحيوزه املوقوف عليه،  

املوقوف عليهم، أبن كان يشرف عليه، ويوزع  حىت لو كان الواقف يتصرف فيه لصاحل 
غلته على املستحقني، فال يعد ذلك حوزا عنه، ما دامت يده جائلة فيه، ألن املال مبوت 

الواقف أو مرضه قبل أن حُياز عنه، ينتقل إىل الورثة، وبتفليسه ينتقل إىل الغرماء، ففي 
بكر الصديق كان حنلها جادَّ  املوطأ، عن عائشة رضي هللا عنها أهنا قالت: ) إنَّ أاب 

عشرين وسقا من ماله ابلغابة، فلما حضرته الوفاة قال: وهللا اي بُنيَّة ما من الناس أحد 
أحبُّ إيلَّ غىنا بعدي منك، وال أعزُّ عليَّ فقرا بعدي منك، وإين كنت حنلتك جادَّ  

 
 .30 ص 12ج النوادر والزايدات ابن أيب زيد القريواين،  (5)
 . 352 ص 6ج الذخرية للقرايف و ، 97 ص 4ج حاشية الدسوقي  (6)
 . 591ص  16الدبيان، مرجع سابق، ج  .213 ص 12ج  ،البيان والتحصيل (1)
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ا هو اليوم م اُل وارٍث، وإمنا مها  عشرين وْسقا، فلو ُكنِت جدْدتيه واحتزتيه كان لك، وإمنَّ
 .  (4)أخواك وأختاك، فاقتسموه على كتاب هللا (

وال يكفي اجلّد يف احلوز، فال يقوم اجلّد مقام احلوز ابلفعل يف ابب الوقف، خبالف اهلبة،  
ألن اهلبة خرجت عن ملك الواقف ابملرة، أما الوقف، فإن ملكه للواقف، وغلته  

 للموقوف عليه.  

يه بعض الوقف قبل املانع، ومل حيز البعض، صح وق ما حيز، وبطل  فإن حاز املوقوُف عل 
 وقف ما مل يتم حوزه.  

    املرض:التحبيس يف  -

هذا حكم ما حّبسه الواقف يف صحته، أما ما حبسه يف مرضه املتصل ابملوت، فهو  
وصية من الوصااي، تنفذ من الثلث، فال يشرتط فيها حوز، ألن لكل أحد احلق يف ثلث 

،  (1) كثري(والثلث   )الثلثلسعد، وهو مريض:  يوصي به كما يشاء، كما قال  ماله،
وال يشرتط يف الوصية حوز، وإمنا يشرتط فيها أن تكون لغري وارث، كما جاء يف 

، فإن مل يتصل املرض، أبن صح املريض بعد احلوز صح  (2)لوارث( وصية  )الاحلديث: 
 .  (3)الوقف

   البنات:ن الوقف على البنني دو  –ب 

 

ختصيص بعض األوالد حببس أو عطية دون بعض، ور د  النهي عنه من الشارع نصا، 
بطرق صحيحة متعدِّدة صرحية، ففي الصحيح عن النعمان بن بشري، أن أابه بشريا أتى  

: أ ُكلَّ ولدك حنلت ابين هذا غالما كان يل، فقال رسول هللا  )إين، فقال: النيب 

 
 . 1474املوطأ: حديث رقم:  (4)
 ، وقال: حسن صحيح. 2120الرتمذي:  (2)
 . 4/81انظر: الدسوقي:  (3)
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، ويف رواية: ) فال تشهدين إذا (4) فقال: ال، فقال رسول هللا: فارجعه ( حنْلتُه مثل هذا،
 فإين ال أشهد على جور (. 

، فإنه بنيَّ الداللة، يف أن امليل  (5) ال أشهد على جور ( )إين: فانظر إىل قوله 
وختصيص بعض األوالد دون بعض من اجلْور، واجلور حرام، ويف رواية: ) إين ال أشهد إال  

، فإنه أيضا بنيَّ يف أن هذا التفضيل على خالف احلق، وما كان خالف  ( 6)حق ( على
احلق فهو ابطل، ويف رواية أخرى: ) أيسّرك أن يكونوا لك يف الرب سواء، قال: بلى، قال:  

، فإن فيه إمياء إىل أن العلة يف منع التفضيل، أنه يؤدي إىل العقوق والتقصري يف (7)فال (
 .  (1)التقصري يف الرب حمرم، فما يؤدي إليه من التفضيل يف العطية حمرمالرب، والعقوق و 

واحلبس إبخراج البنات ابطل عند مالك رمحه هللا تعاىل، يف إحدى الرواايت عنه مطلقا  
من غري تفصيل، وهو عتده أشد يف الكراهية من هبة الرجل لولده دون ولده، ملا يف 

اجلاهلية، قال تعاىل: )) وقالوا ما يف بطون هذه األنعام خالصة األول من الشبه بعمل 
، وقال  ( 2)لذكوران وحمرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم (( 

، فقد كانوا ال يورثون النساء، وال اليتامى  (3) تعاىل: )) وأتكلون الرتاث أكال ((
وعدواان، وهذه الرواية ببطالن احلبس يف الفقه املالكي  الضعاف، وأيكلون مرياثهم ظلما 

، ملا يف العمل هبا من الرب (4)مع حرمة القدوم عليه، هي اليت ينبغي أن يعول عليها

 
 . 1623مسلم:  (4)
 . 1623مسلم:  (5)
 . 1624مسلم:  (6)
 . 1623مسلم:  (7)
 . 7/284املعيار: انظر:  (1)
 .139األنعام:  (2)
 .19الفجر:  (3)
يف التحبيس على الــذكور دون اإلانث، أحــدمهــا أن على احملّبس أن يرده ويــدخــل فيــه   ء املــالكيــةوقــد رويــت أقوال أخرى لعلمــا  (4)

يفســخه إال برضــا احملبَّس   اإلانث، ولو حيز عنه احلبس، والثاين: أن يفســخه ويدخل فيه اإلانث، ما مل حيز عنه، فإن حيز عنه فال
حىت لو مل حيز عنه، والرابع صــحته مع الكراهة، انظر: البيان والتحصــيل:    ،عليهم عليهم، والثالث أنه ال يفســخه إال برضــى احملبس  

 .4/79، والدسوقي: مع الشرح الكبري: 12/206
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، وخمالفة عمل اجلاهلية، ففي املعيار: " وقد والعدل والتقوى اليت أمر هبا رسول هللا 
ه البنات، وهو صريح رأي الشيخ شهر غري واحد من احملققني إبطال حبس أخرجت من

 .  (5)خليل يف خمتصره وقال صاحب الشامل فيه: إنه ال يصح (

وعليه فإن من حبس أمالكه على بنيه دون بناته، أبن أخرجهن من احلبس ابتداء من أول  
األمر، أو جعل هلن احلق ابتداء، لكن شرط أن من تزوجت منهن خرجت، وال حق هلا  

كله، وال جيوز للذكور االختصاص به، ألن حرمان البنات منفعل  يف الوقف، بطل احلبس  
للنعمان بن بشري: ) أشهد على هذا غريي (   اجلاهلية، وال يقال إن يف قول النيب 

دليل على إقراره عليه، وإال مل يقل له: ) أشهد عله غريي ( ألن هذا اللفظ وإن كان  
حد قوله تعاىل: )) واعملوا ما شئتم ((  ظاهره، فهو للتحذير من الفعل والتنفري منه على 

وليس لإلذن، بدليل أن النعمان بن بشري مل يفهم منه إال هذا، فإنه رد الصدقة، ولو فهم  
 وأمضاها.   اإلذن ألشهد على عطيته غري رسول هللا 

   واملكروه:الوقف على املعصية  –ج 

وقف قربة وطاعة الوقف على املعصية، هو من وضع الشيء يف غري موضعه، فإن ال
والقربة واملعصية متضادان، فمن وقف شيئا على ما يظنه خريا جلهله حبكمه، فإذا هو 
معصية، أو ُمعنُي على معصية، فإن وقفه ابطل، مردود على الواقف، أو ورثته، إال إذا 

 أرادوا حتويله إىل جهة أخرى، فيها طاعة وقربة.  

، وعلى إقامة ملهى يف عرس، أو مناحة يف  مثال الوقف على املعصية الوقف على الفسقة
موت، أو على اإلعالانت الكاذبة والكتب املضّللة اليت تنشر الفجور، أو حترف تعاليم  
اإلسالم أو تسيء إليه، الشتماهلا على األخبار املكذوبة، أو حترض على الفتنة والفرقة 

الفة للشرع، أو تتسرت بني املسلمني، أو تدعو إىل عصبية أو إىل طريقة تعمل أعماال خم

 
 .7/283املعيار:  (5)
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على الرب  ))وتعاونوا ابسم الدين، ألن كل ما يعني على الباطل فهو ابطل، قال تعاىل: 
 .  ( 1)والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدوان (( 

أما الوقف على املكروه وعلى ما ختلط فيه الطاعة ابملعصية، كالوقف على تعليق الصور 
تها مبا يشغل املصلني، وكالوقف على من يقيم ذكرا، ي لزم والكتاابت يف املساجد، وزخرف

منه رفع الصوت يف املسجد، أو خيلطه ابللهو، كالرقص والدف، أو على من يؤذنون  
مجاعة بصوت واحد، أو يلحنون يف األذان، أو يزيدون فيه، فال يصرف الوقف على هذه 

رى فيها قربة وطاعة، قال  اجلهات، بل إما أن يرد الوقف ويبطل، أو يصرف إىل جهة أخ
 –أي هذا العمل  –احلطاب نقال عن صاحب املدخل: " ألنه ال خيلوا إما أن يكون 

ألجل الثواب، فالثواب ال يكون إال ابالتباع، أو ألجل املرتب من الوقف، ومرتب الوقف  
 .  ( 2) ال يصرف يف بدعة "

   الوارث:الوقف يف مرض املوت على  –د 

من مبطالت الوقف، الوقف على وارث يف مرض املوت، ألن الوقف يف مرض املوت من 
، فإن  (3) لوارث(وصية  )ال: قبيل الوصية، والوصية للوارث ال تصح، حلديث النيب  

كان الوقف يف مرض املوت على وارث وغري وارث، بطل ما كان على الوارث وصح ما  
والثلث  )الثلثلسعد:  كان على غري الوارث فيما ال يتجاوز ثلث الرتكة، لقول النيب 

 ، وبطل ما زاد على الثلث إال أن جييزه الورثة، فيكون ابتداء عطية منهم.  (4) كثري(

ويستثىن من بطالن الوقف على الوارث يف املرض، الوقف املعقَّب، وهو الذي ُجعل فيه  
ع غري الوارث، مع ذكر العقب والنسل، فإنه صحيح فيما ال الوقف على الوارث م

 يتجاوز الثلث، ألنه ليس فيه حرمان وارث، وال ظلم أحد.  

 
 .2املائدة:  (1)
 . 4/78ي: ، والدسوق6/23انظر: مواهب اجلليل:  (2)
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والقاعدة يف هذا احلبس املعقَّب أن يقسم الوقف على املوقوف عليهم على رؤوسهم 
سهم يف ابلتساوي، ذكورا وإانًث الوارثني وغري الوارثني، مث يؤخذ ما انب الوارثني من األ

هذه القسمة، ويقسم حسب الفريضة الشرعية، على مجيع الورثة، املوقوف عليهم 
وغريهم، ويكون حكمه يف أيديهم حكم الوقف، ال امللك، فال يباع وال يوهب، وال 

 يورث عنهم، بل يرجع بعد موهتم مرجع األحباس.  

   الوقف: بيع  – 5

 ه. خيلتف حكم بيع الوقف بني أن يكون عقارا أو غري 

  العقار:بيع  –أ 

احلبس إذا كان عقارا، أرضا، أو دارا، أو حانوات، ولو خِرب، قال مالك رمحه   جيوز بيعال 
هللا: " وال يباع العقار احلبس ولو خرب، وبقاء أحباس السلف دائرة، دليل على منع  

 ذلك". 

وتضرروا من  ويستثىن من ذلك املسجد إذا ضاق، والطريق العامة إذا ضاقت على املارة، 
ضيقها، واملقربة إذا ضاقت عن الدفن، فإ، هذه الثالثة جيوز توسعة بعضها من بعض، أو  

جبوارها، ُتشرتى ويوسع هبا املسجد، أو الطريق، أو املقربة،  ةحمبس من أرض أخرى 
للضرورة، ألن ما كان هلل، ال أبس أن يستعان ببعضه يف بعض، وقد أدخل يف مسجد  

ع دورا كانت حمّبسة.  حيث وُ  رسول هللا   سِّ

وإذا بيع احلبس يف حالة من هذه احلاالت، يشرتى بثمنه عقارا آخر جيعل حبسا مكان  
 .  (1)  أمكناألول، حفاظا على بقاء احلبس ودوام نفعه ما 

وال يؤخذ شيء من احلبس إذا كان على انس معينني إلدخاله يف املسجد، أو الطريق، إال 
ابلثمن، ألن ما كان حقا ملعني، ال جيوز أخذه منه بدون عوض، وإذا امتنع عن بيعه  
أجرب عليه، ألن ذلك مما ال بد للمسلمني منه، فقد كانت للعباس دار أراد عمر أن  
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، فأىب العباس أن يبيعها، وحتاكما معه إىل أيب ول هللا يشرتيها ويزيدها يف مسجد رس
 بن كعب، فقضى على العباس ببيعها، فوهبها العباس ومل أيخذ عوضا.  

حملل واإلذن يف أخذ أرض احلبس للمسجد، مقصور على أخذها للمسجد ذاته، ال  
ة إمَّا سنة  ، فال جيوز بيع احلبس لتوسعة حمل الوضوء، ألن املسجد إلقامة اجلماعالوضوء

يقاتل على تركها، أو واجبة عند العض، أما الوضوء يف امليضأة، فال فضل فيه، ويتأتى يف  
كل مكان، فإذا كان احلبس على غري انس معينني، أبن كان على املسجد، أو على 

الفقراء، فيجوز أخذه لتوسعة املسجد، أو الطريق من غري عوض، ألنه مل يتعلق به حق  
ل حملبِّسه من  األجر إبدخاله يف املسجد، أو الطريق اليت ينتفع هبا  ملعني، وما حيص

 .  (1)املسلمون أعظم من حتبيسه األول

وال جيوز بيع عقار احلبس، يف غري هذه احلاالت الثالث، ولو خرب، وهتدم، على ما  
روي عن مالك يف املدونة، ألنه قد يوجد من يصلحه إبجارته سنني، فيعود كما كان،  

نقضه وحجارته ال جيوز ألحد أن يشرتي ها، وروي عن مالك أيضا جواز بيعه إن   وكذلك 
خرب ومل متكن عمارته، إذا رأى اإلمام يف ذلك مصلحة، وجيعل ُثنه يف وقف مثله، وأفىت 
هبذه الرواية املتأخرون من علمائنا، فجوزوا املعاوضة على احلبس ومناقلته وبيعه إذا أصبح  

 له فائدة مثله، وذلك ابلشروط اآلتية:   عدمي اجلدوى، ال ترجى 

 أال تكون له غلة يصلح منها.   -

 أال ترجى عودته إىل حالته إبصالح، أو غريه.   -

 .  ( 2) إبصالحهأال يوجد من يتطوع  -

وهذا كله يف غري املساجد، أما املسجد فال جيوز بيعه حبال، ومن تعدى وابع حبسا من 
ابلبيع يف أصل التحبيس فهو عاص آمث، يؤدب غري عذر، مل جيعل له الواقف اإلذن 

ويسجن، واملشرتي كذلك مثله إن كان عاملا ابحلبس، والبيع ابطل جيب فسخه ورده،  
 

 . 7/88انظر: البناين:  (1)
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سواء فات هبدم أو بناء، أو مل يفت، خرج من يد مشرتيه أم ال، ويرجع املشرتي على 
من غلة الوقف  البائع ابلثمن إن ُوجد عنده، فإن كان البائع معد ما، أخذ املشرتي حقه 

شيئا فشيئا، إىل أن يستكمل مجيع الثمن الذي دفعه، إال أن ميوت البائع، فإن مات 
البائع، وانتقل الوقف ملن بعده، فال شيء بعد ذلك للمشرتي، وهي مصيبة نزلت به،  

 .  (1)ألن احلبس قد انتقل ملستحق آخر غري البائع

 يمته كسائر املتلفات. ومن هدم وقفا تعدِّاي، فقد أساء وظلم، وعليه ق

   األحباس:بيع غري العقار من  –ب 

جيوز بيع كل ما أصبح عدمي النفع فيما حبس فيه، من غري العقارات، من احليوان  
والعروض، فيجوز بيع ما ضعف من الدواب املوقوفة، أو قدم واستهلك من املنقوالت، 

له، ثياب أو حيوان، أو  كالكتب واألًثث والسيارات، يباع، ويوضع ُثنه يف جديد مث
إن   – سيارة، أو كتب، حسب الوقف املباع، فإن مل يف ُثن القدمي ابجلديد، يُعن به 

 يف شراء وقف مثله، وإال ُتصدَّق ابلثمن.   –وجد من يعني 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .236/ 2انظر: التسويل: شرح التحفة:  (1)
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 مباحث اهلبة

     تعريفها. دليل مشروعيتها. أنواعها وشروطها اهلبة:

   اهلبة:تعريف 

 )متليك فيخرج بـ  إليه،متليك ذات من غري عوض، مقصود به وجه من أعطيت  :اهلبـة
 )منمتليك املنفعة، فال يسمى هبة، مثل العارية والوقف والنكاح والُعْمر ى، وقيد  الذات(

خيرج به    إليه(به وجه من أعطيت  )مقصودٌ خيرج به البيع، وهبة الثواب، وقيد  عوض(غري 
لذات بعوض، هبة الثواب، وإعطاؤها من غري عوض لوجه من أعطيت الصدقة، فإعطاء ا

إليه، هبة غري الثواب، وإعطاؤها لوجه هللا هو الصدقة، وإذا قصد ابإلعطاء األمران معا،  
   أيضا.وجه هللا ووجه من أعطيت إليه، فهو صدقة 

ذا كانت العطية وهبة غري الثواب، هي واهلدية شيء واحد، قد يتميزان ابلقرائن واملرتبة، فإ
   . (1) للتكرمي، توّددا إىل من محلت إليه، فهي هدية، وإن كانت إلعانته فهي هبة

   اهلبة:فضل 

اهلبة أبنواعها من املعروف، الذي ندب إليه الشارع، قال تعاىل: )) فإن طنب لكم عن 
: )  ، وقال ( 3)حتابُّوا ( : ) ... وهتادوا ، وقال (2)شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ((

، وكان أصحاب رسول هللا  ( 4) اي نساء املسلمات ال حتقرنَّ جارة جلارهتا ولو ِفْرِسن  شاة (
  يتحرَّون هبداايهم إىل رسول هللا   يوم عائشة، يبتغون بذلك مرضاة رسول هللا


يح، ويف وأصحابه هلوازن ما غ نموه منهم، كما جاء يف الصح ، وقد وهب النيب (5)

 
، أحكام املعامالت املالية يف الفقه اإلسالمي، ص  247ص  4وأدلته، ج د.الصادق عبد الرمحن الغرايين : مدونة الفقه املالكي  (1)

353 . 
 . 4النساء:  (2)
 ، مرسال، قال ابن عبد الرب: يتصل من وجوه شىت، حسان حلها. 1385: رقم: املوطأ (3)
 . 2566البخاري: حديث رقم:  (4)
 . 6/132البخاري مع الفتح:  (5)
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: ) أربعون خصلة أعالهنَّ قال، قال رسول  هللا  البخاري عن عبد هللا بن عمرو 
منيحة العنـز ما من عامل يعمل خبصلة منها رجاء ثواهبا وتصديق موعودها، إال أدخله هللا  

 . (6) هبا اجلنة (

الشرع، واألصل وثبوت حكمها يف هل العلم على جواز اهلبة أمجع أ دليل مشروعيتها:
{ ]النحل:  : }ِإنَّ اَّللَّ  أي ُْمُر اِبْلع ْدِل و اإِلْحس اِن و ِإيت اِء ِذي اْلُقْرىب  [،  90يف ذلك قـ ْوله تـ ع اىل 
: }و آت ى اْلم ال  ع ل ى ُحبِِّه ذ ِوي اْلُقْرىب  و اْليـ ت ام ى و اْلم س اِكني  و اْبن  السَِّبيِل  وقـ ْوله تـ ع اىل 

ق اِت ف ِنِعمَّا ِهي  و ِإْن  177 و يف الّرِق اِب{ ]البقرة: و السَّائِِلني   [. وقوله: }ِإْن تـُْبُدوا الصَّد 
ا اْلُفق ر اء  فـ ُهو  خ رْيٌ ل ُكْم{ ]البقرة:  [، وقوله: }و يُْطِعُمون  الطَّع ام  ع ل ى 271خُتُْفوه ا و تـُْؤُتوه 

ن ا ِإنَّ  8ن: ُحبِِّه ِمْسِكيناا و ي ِتيماا و أ ِسرياا{ ]اإلنسا [، وقوله: }ف أ ْوِف ل ن ا اْلك ْيل  و ت ص دَّْق ع ل يـْ
[، وقوله: }ِإْن تـُْقِرُضوا اَّللَّ  قـ ْرضاا ح س ناا ُيض اِعْفُه 88اَّللَّ  جي ْزِي اْلُمت ص دِِّقني { ]يوسف: 

[. ويروى أن هذه اآلية نزلت يف أيب الدحداح تصدق حبديقة له  17ل ُكْم{ ]التغابن: 
ُ ع ل ْيِه و س لَّم   -اه هللا يف اجلنة ألف ألف حديقة. وقال رسول هللا فأعط : »من -ص لَّى اَّللَّ

يضعها يف كف   كان إمنا  -وال يقبل هللا إال طيبا  -تصدق بصدقة من كسب طيب 
 -. وقال (2)الرمحن يربيها له كما يريب أحدكم فلوه أو فصيله، حىت تكون مثل اجلبل«

ُ ع   ُ ع ل ْيِه  - : »اتقوا النار ولو بشق مترة«، وما روي عنه -ل ْيِه و س لَّم  ص لَّى اَّللَّ ص لَّى اَّللَّ
أنه »كان يقبل اهلدية ويثيب عليها«، وقوله: »لو دعيت إىل كراع ألجبت، ولو   -و س لَّم  

أهدي إيل كراع لقبلت«، وقوله: »وال حيل لواهب أن يرجع يف هبته إال الوالد فيما وهب 
وقوله: »الراجع يف صدقته، كالكلب يعود يف قيئه«، »وقوله للنعمان بن بشري:   لولده«،

" أكل ولدك حنلته مثل هذا«، وقوله: »خري الصدقة ما كان عن ظهر غىن وابدأ مبن 
   .(3)تعول«، واآلًثر الواردة يف هذا أكثر من أن حتصى كثرية

 
 . 2631البخاري: حديث رقم:  (6)
 سبق خترجيه. (2)
 . 408، 407ص  2ابن رشد، البيان والتحصيل، مرجع سابق، ج  (3)
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نفعة. وهبة العني منها ما يقصد اهلبة منها ما هي هبة عني، ومنها ما هي هبة مأنواعها: 
هبا الثواب، ومنها ما ال يقصد هبا الثواب. واليت يقصد هبا الثواب منها ما يقصد هبا وجه  

 هللا، ومنها ما يقصد به وجه املخلوق. 

وأما هبة الثواب  فأما اهلبة لغري الثواب فال خالف يف جوازها، وإمنا اختلفوا يف أحكامها.
   .( 2) ا مالك وأبو حنيفة ; ومنعها الشافعي، وبه قال داود وأبو ثورفاختلفوا فيها، فأجازه

 :  (5) الثوابهبة 

هد ى إليه، تلزم ابلعقد، كالبيع، ال جيوز الرجوع  
ُ
وهي هدية يطلب هبا عوض مايل من امل

فيها إذا عني الواهب العوض، الذي يريده على هبته، ورضي به املوهوب له، فإن مل يعني 
فال يلزم العقد، إال بعد أن يقبض املوهوب له اهلبة، فإن قبضها   الثواب()الواهب العوض 

  العقد.لزم 

كان  )  ن عائشة رضي هللا عنها، قالت: ويدل على هبة الثواب ما جاء يف الصحيح ع
   . (6) عليها(يقبل اهلدية ويُثيب  رسول هللا 

وهب هبة فهو أحق  )من قال:أنه  وروى احلاكم عن ابن عمر وصححه، عن النيب 
   .(7) منها(هبا، ما مل يُثب 

وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة، فإنه ال   )من قال:أنه  ويف املوطأ عن عمر 
يرجع فيها، ومن وهب هبة، يرى أنه إمنا أراد هبا الثواب، فهو على هبته، يرجع فيها إذا مل  

 .  ( 1)  منها(يـُْرض 

وهذا أصل يف مشروعية اهلبة للثواب، وقبض اهلبة رضا ابلثواب والتزام به، ومن الُتزم له 
 .  (2) وااللتزامن العقود مبناها الرضا  ابلثواب عن رضا فقد أثيب، أل

 
 . 115ص  4ابن رشد احلفيد، بداية اجملتهد، ج  (2)
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 :  (3)العوض يف هبة الثواب   -

العوض يف هبة الثواب يكون ابلقيمة اليت تساويها اهلبة يوم قبضها، فمن أهدي إليه مثال  
ثياب تساوي مائة دينار، فإنه يرتتب عليه دين مائة دينار، جيب أن يردها إىل الواهب، 

وال جيب عليه أن يرد أكثر من ذلك، حىت لو كانت تلك الثياب يوم الرد تساوي  
 مخسمائة دينار.  

يف هدية الثواب على القول املشهور عند علمائنا، ما يشرتط يف البيع والشراء من  ويشرتط 
السالمة من الراب، فمن أهدي إليه نقود ال يرد نقودا، ال مساوية للهدية وال أكثر منها،  
حىت ال يرتتب على اهلدية بيع نقد بنقد نسيئة، أو بيع نقد بنقد متفاضال، بل الواجب 

أن يرد ما يساويها من اللباس، أو األًثث والفروش واألواين، أو   فيمن أهدي إليه نقود
 الطعام؛ كاللحم والزيت واألرز ... إخل.  

ومن أهدي إليه طعام ال يرد طعاما، ألنه ال جيوز بيع الطعام ابلطعام إىل أجل، بل يرد 
أو ما   ،غسالة أو  ،صحون أو ثياب، أو  ،أكواب قيمة ذلك الطعام نقودا أو ُعروضا، مثل 

  أشبه ذلك، أو طعام، كالسكر واحللوايت ... إخل، هذا هو القول املشهور عند علمائنا

ومن وهب لعرس، له أن أيخذ قيمة هبته معجال، وال جيب عليه االنتظار حلدوث  . (4)
 .  (1) ابلتأخريعرس عنده، إال إذا جرى العرف 

 :  وشروطها أركان اهلبة

 
 . 116/ 4انظر: الشرح الكبري:  (3)
، ألن املقصــود هبا املكارمة واملودة واملعروف، ال املماســكة  وقيل إن هدية الثواب ال يشــرتط فيها ما يشــرتط يف البيع من الســالمة من الراب  (4)

:  واملســـــــــاحة كالبيع والشـــــــــراء، فيجوز على هذا القول ملن أهدي إليه طعام أن يرد طعاما، وملن أهدي إليه نقود أن يرد نقودا، قال ابن العريب 
ا رجل وهب هبة يرى أهنا للثواب فهو على هبته حىت يرضــــى : ) أمي. وكذلك جيوز الراب يف هدية الثواب (، وقد قال عمر بن اخلطاب ).

منها (، فهو مســــتثىن من املمنوع الداخل يف عموم التحرمي، وقال األيب يف شــــرح مســــلم: ) وهل تعترب الســــالمة من الراب بني اهلبة وعوضــــها، 
الثـياب ثـيااب أكثر منهـا، وأجـاز يف املـدوـنة كثريا من اعترب ذـلك يف املـدوـنة، فمنع أن يعوض عن احللي دراهم وعن الطعـام طعـامـا خمـالفـا، وعن  

الراب، هذا املعىن (. قال د.الغرايين : والذي أميل إليه أن اهلدااي إن كانت غالية الثمن جيب أن يتقيد فيها ابلقول املشـــــــهور من الســـــــالمة من 
ــراء، أما اهلدا ــة فيها متحقق كالبيع والشـ ــاحبها ينتظر ردها، ومعىن املعاوضـ ــرية كعلبة احللوى واخلمس دينارات وحنوها، فالغالب  ألن صـ اي اليسـ

 ن .فيها املكارمة واملعروف، فال تطبق عليها أحكام الراب، وتكون مستثناة من التحرمي كما قال ابن العريب، وهللا أعلم. املرجعان السابقا
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أركان اهلبة أربعة: املعطي، واملعط ى له، والشيء املوهوب، والصيغة، وفيما يلي تفصيل 
 هذه األركان وشروطها:  

 املعطي أو الواهب :   -1

وشرطه أن يكون أهال للتربع، وهو من كان رشيدا طائعا، فمن أكره على اهلبة، فال تصح  
ليس أهال للتربع، وهو الصيب هبته، وله ردها بعد زوال اإلكراه، وال تصح اهلبة ممن  

واجملنون، والسكران، واحملجور عليه لسفه، وسوء تصرف، فهبة هؤالء ابطلة، وال يعتد هبا،  
ولو أجازها الويل، ألنه حمجور عليهم يف مجيع أمواهلم، حلق أنفسهم ووكيلهم واليته   

، فليس من قاصرة على ما فيه منفعة هلم، والتربع من أمواهلم من غري عوض ضرر عليهم
 حقه.  

وكذلك املرتد ال تصح منه اهلبة، ألن ماله يفء، فهو غري مالك، أما احملجور عليه ألنه  
مريض على فراش املوت، فله احلق يف اهلبة بثلث ماله، وما زاد على الثلث، ال يصح إال  

إذا أجازه الورثة، فإذا أجازوه صح، وصار عطية مستأنفة منهم، واملدين الذي أحاط 
ين مباله حمجور عليه حلق الغرماء، فال جيوز له التربع إال إبذن الغرماء، فإذا أذنوا له  الد

 صحت منه اهلبة، ألهنم أصحاب احلق. 

 الشيء املوهوب :   – 2

وشرطه أن يكون مملوكا للواهب، منتفعا به شرعا، فال جتوز هبة الغاصب ما غصبه، وال  
 مالكني، وال جتوز هبة اخلمر، وال امليتة  ، ألن الغاصب والفضويل غري(1)هبة الفضويل

والدم، وال الصور احملرمة، واملناظر العارية، واألشرطة احملرِّضة على الفجور، ألنه ال جيوز  
 متلكها، وال االنتفاع هبا شرعا، وجتوز هبة الكلب للحراسة، ألنه مأذون يف اختاذه. 

لطرفني، ألنه تربع من غري عوض، وال يشرتط يف الشيء املوهوب أن يكون معلوما ألحد ا
فال يضره اجلهل، سواء كان اجلهل يف ذات املوهوب، مثل أهبك اجلائزة اليت أحتصل 

 
 .  4/98وقيل هبة الفضويل مثل بيعه، متوقفة على إذن املالك، فإن أذن صحت، انظر: حاشية الدسوقي:  (1)
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عليها، وال يُدرى ما هي، أو اجلهل يف مقداره، مثل أهبك حصيت من املرياث، أو غلة 
يف   هذه الشجرة، اليت مل يبد صالحها، أو ما يف هذا الزيتون من زيت، أو احلمل الذي

 .  (2)بطن هذه الشاة، كل ذلك جائز، ألن التربع ال يضره اجلهل مبقداره

 

 :   له املوهوب – 3

وهو من كان أهال للتملك، سواء كان موجودا، كفالن، أو طلبة املدرسة الفالنية،           
أو سيوجد ،كمن سيولد من أبناء فالن، أو كان جهة اعتبارية، كاملساجد واملستشفيات  

ريع اخلريية، وجتوز اهلبة لغري املسلم، لقوله تعاىل: )) ويطعمون الطعام على حبه  واملشا
 ، واألسري ال يكون إال مشركا.  ( 1)مسكينا ويتيما وأسريا (( 

 الصيغة :   – 4

واملراد هبا اإلجياب والقبول، الدال على التمليك بغري عوض، سواء كان صرحيا، مثل: 
أعطيت، وخذ، أو كان فعال احتفَّت به قرائن تدل وهبت ومّلكت، أو غري صريح مثل: 

على التمليك، كمناولة األب ابنه مفتاح السيارة عند احلاجة، أو إعطائه الكتب  
املدرسية، أو إلباسه ثيااب، أو ساعة، أو إلباس ابنته خامتا، أو عقدا، فإذا مات األب 

ة، ألن القرائن دلت على اختص الولد مبا حازه من هذه األشياء، وال يشاركه فيها الورث
التمليك، إال أن يبني األب أن الذي أعطاه لولده، إمنا هو عارية ينتفع هبا، مث ترجع إىل 

 .  (2) األب، فإذا بني ذلك، ومات األب، اشرتك فيه الورثة مجيعا

 ما يشرتيه الرجل لزوجته من احللي ابق على ملكه :   -

 
 . 355: ، أحكام املعامالت  249/ 4د.الغرايين : املدونة :  (2)
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دخول هبا، زائداا على مهرها، هو ابق على ما يشرتيه الرجل لزوجته من احللي، بعد ال
ملك الزوج، وليس هلا منه إال التزيّن به للزوج، فإذا طلبه كان من حقه، وإذا مات الزوج 

كان مرياًث للورثة مجيعا، إال أن يبني الزوج أنه أعطاه هلا ملكا، ال عارية وإمتاعا، وهذا 
لدخول هبا، فإنه حممول على التمليك، خبالف اهلدااي اليت يرسلها الزوج إىل املرأة قبل ا

ختتص به دون الورثة، وليس له الرجوع فيه، إال إذا بني وقت اإلهداء أنه عارية، وليس  
 .  (3)ملكا

 بناء االبن يف ملك أبيه وهو ساكت :   -

وبناء االبن يف ملك أبيه إبذنه، مع قول األب: هذا بيت ابين، ال يفيد وحده ملكية  
االبن للبيت، بل ال بد أن ُيشهد األب على متليك البيت لالبن، وهذا ما مل يدل العرف 

على أن قول األب هذا يراد به التمليك، فإن دل العرف على ذلك اختص االبن 
كان العرف ال يدل على التمليك، فليس لالبن إال قيمة  ابلعقار، دون سائر الورثة، فإن  

 .  (1)بنائه منقوصا، ألنه عارية وانقضت مبوت األب 

 احليازة شرط لتمام اهلبة :   -

اهلبة مُتلك ابلعقد، وهو اإلجياب والقبول، فإذا قبل املوهوب له اهلبة، فقد صحَّت له  
اهلبة ال بد منه، ال تصح بدونه، أما  وملكها، ولو مل يقبضها ابلفعل، فالقبول يف عقد 

حيازهتا، وقبضها قبل حصول املانع، فهو شرط لتتميمها، ال تتم إال به، مبعىن أن احليازة  
ال بد أن حتصل والواهب صحيح عاقل، فلو أتخر قبض اهلبة وحيازهتا حىت مات 
رثة  الواهب، أو مرض، أو أفلس وأحاط الدين مباله بطلت اهلبة، وصارت من حق الو 

، ففي املوطأ، عن عائشة أهنا قالت: ) إن أاب بكر الصديق كان حنلها جادَّ  (2)والغرماء
عشرين وْسقاا من ماله ابلغابة، فلما حضرته الوفاة قال: وهللا اي بُنيَُّة ما من الناس أحد 
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أ حبُّ إيلَّ غىن بعدي منك، وال أعزُّ عليَّ فقرا بعدي منك، وإين كنت حنلتك جادَّ  
ْدتيه واحتزتيه كان لك، وإمنا هو اليوم مال وارث، وإمنا مها  عشري ن وْسقاا، فلو كنت جد 

أخواك وأختاك، فاقتسموه على كتاب هللا، قالت عائشة: فقلت اي أبت: وهللا لو كان  
كذا وكذا لرتكته، إمنا هي أمساء، فم ِن األخرى، فقال أبو بكر: ذو ب ْطِن بِْنِت خ ارِج ة   

 . (3) يةا (أُر اه ا ج ارِ 

ويف املوطأ، عن عمر بن اخلطاب قال: ) ما ابل رجال ينحلون أبناءهم حُنْال مث ميسكوهنا، 
فإن مات ابن أحدهم قال: مايل بيدي مل أعطه أحدا، وإن مات هو، قال: هو البين، قد 

ه، من حنل حنلة فلم حي ُْزها الذي حنُِلها حىت يكون إن مات لورثته، فهي   كنت أعطيته إايَّ
 .  ( 4) ابطل (

وللموهوب له أن يطالب ابحليازة، وله أن جيرب الواهب على أن ميكنه من قبض اهلبة،  
 ألنه ملكها ابلعقد كما ميلك املبيع.  

وال يشرتط يف حيازة اهلبة إذن الواهب، فلو حازها املوهوب له من غري علم الواهب 
ال حيتاج اإلنسان إىل إذن يف  لتمَّت له اهلبة واختص هبا، ألن ملكها ًثبت له ابلعقد، و 

 . (5)ملكه

 هبة أحد الزوجني لآلخر :   -

هبة أحد الزوجني لآلخر، منها ما يكفي فيه اإلشهاد، وال حيتاج إىل حيازة، ومنها ما ال  
 بد فيه من احليازة ابلفعل، وهي على التفصيل اآليت: 

إذا كان املوهوب شيئا من متاع البيت، كاآلنية والثياب واألًثث، فال حيتاج إىل حيازة،  
، ولو بقيت يف حوزة الواهب إىل أن  فمىت أشهد الواهب منهما لآلخر على اهلبة صحت
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مات، ألن متاع البيت تدعو احلاجة إىل جوالن يد الواهب فيه، ويف منعه عنه من املشقة 
 ما ال خيفى. 

فإن كان املوهوب شيئا آخر غري متاع البيت، كالسيارة، والنقود، والعقارات غري دار 
تم حوز املوهوب له للهبة قبل  السكىن، فال يكفي فيه اإلشهاد عن احلوز، بل ال بد أن ي

حصول املانع، إذ ال تدعو احلاجة إىل جوالن يد الواهب يف مثل هذه األشياء، فإن  
 حصل مانع للواهب قبل احلوز بطلت اهلبة.  

وتصح هبة املرأة دار السكىن للزوج، أو لبنيه، ولو بقيت ساكنة معهم إذا أشهدت على  
دار حوزا هلا، ألن السكىن واجبة على الزوج، فهو  اهلبة، ويُعدُّ سكىن الزوج معها يف ال

صاحب البيت، وهي تبع له، وإذا اشرتطت عليه يف اهلبة أنه ال خيرجها من الدار اليت 
وهبتها إايه، أو ال يبيعها، بطلت اهلبة، وال تُعدُّ سكناه معها حينئذ حوزا هلا، لتحجريها 

 عليه يف احلوز.  

تصح ما دام ساكنا معها يف الدار، ألنه ال تتأتى هلا    وهبة الزوج دار سكناه لزوجته ال
حيازهتا، حيث إن سكناها فيها تبع له، فال تُعدُّ حائزة، إال إذا انتقل منها وسلمها  

 . (1) مفاتيحها، فتتم هلا اهلبة

 هبة األب أو األم البنهما الصغري :   -

أشهد األب أو األم على هبة أحد الوالدين لولدمها الصغري ال حتتاج إىل حيازة، فمىت 
، أما  (2) اهلبة صحت اهلبة، حىت لو حصل هلما املانع واهلبة يف حوزهتما، ألهنما حيوزان له 

 اهلبة للولد الكبري إذا كان رشيدا، فال بد فيها من حيازة الولد، وإال بطلت.

ِت اهْلِباةِ   :  ُمْبِطالا
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جاء يف  و أفلس .عدم حوز املوهوب للهبة حىت مرض الواهب مرض املوت ، أ -
)ومن وهب هبة( لغري ثواب الدنيا بل لوجه املعطى له أو لآلخرة أو  الفواكه الدواين:" 

هلما )فلم حيزها املوهوب له( بل استمرت عند الواهب ومل جيد املوهوب له يف حوزها 
)حىت مرض الواهب( أو جن واتصل كل مبوته )أو( حىت )أفلس( ولو إبحاطة الديون من 

قيام الغرماء )فليس له( أي للموهوب له )حينئذ( أي حني حصول املرض أو الفلس غري 
وما ذكر معهما )قبضها( لبطالهنا بعد حوزها قبل حصول املانع، وإمنا قيدان بلم جيد يف 
احلوز ملا قدمنا من أن الراجح عدم بطالهنا بعدم احلوز مع اجلد يف احلوز، والدليل على 

حنل ابنته عائشة  -رضي هللا عنه  -املوطإ أن أاب بكر الصديق بطالهنا ابملرض ما يف 
الوفاة قال: وهللا اي بنية ما من الناس أحد أحب إيل غىن  جاد عشرين وسقا فلما حضرته

بعد مويت عنك، وال أعز علي فقرا منك، وإين كنت حنلتك جاد عشرين وسقا فلو كنت 
ارث وإمنا مها أخواك وأختاك فاقتسموه  جذذتيه وأخذتيه لكان لك، وإمنا هو اليوم مال و 

 . (3)"على كتاب هللا عز وجل

)تنبيهان( : األول: إمنا قيدان اهلبة بغري هبة الثواب ملا قدمنا من أهنا وأضاف النفراوي:" 
كالبيع ال تبطل مبوت الواهب قبل حوزها، وإمنا قيدان املرض ابملتصل ابملوت لالحرتاز 

ز مث صح صحة بينة فإهنا حتاز وتتم، وإمنا قلنا يف الفلس  عما لو مرض الواهب قبل احلو 
ولو إبحاطة الديون لئال يتوهم أن املراد الفلس اخلاص وهو حكم احلاكم خبلع مال 

 املديون، وال فرق يف الدين احمليط بني السابق على اهلبة واملتأخر عنها. 

اليت استصحبها الواهب معه الثاين: يستثىن من بطالن اهلبة بعدم احلوز قبل املانع اهلبة 
إىل املوهوب له وأرسل هبا رسوال، فال تبطل مبوت الواهب وال مبوت املوهوب له املعني إذا 

 . (1)" كان الواهب قد أشهد على اهلبة
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قال خليل يف مبطالت اهلبة: أو استصحب هدية "  .( 2)موت الواهب قبل قبض اهلبة   -
 مل يشهد. أو أرسلها مث مات أو املعني هلا إن 

ويف صدقات املدونة أيضا من قوهلا: من بعث هبدية أو صلة لغائب فمات املعطي أو  
املعطى له قبل وصوهلا، فإن كان أشهد حني بعث هبا على إنفاذها فهي للمبعوث إليه أو  

وارثه، وإن مل يشهد عليها حني بعث هبا فهي للذي أعطى أو وارثه، وحكم من  
 . (3)"لغائب حكم من أرسلها فعند اإلشهاد ال تبطل وبدونه تبطلاستصحب هدية معه 

وملا قدم أن اهلبة تبطل مبوت الواهب قبل احلوز   قال النفراوي:" موت املوهوب له: -
ذكر حكم موت املوهوب له بقوله: )ولو مات املوهوب له( احلر الذي مل تقصد عينه  

لى الواهب الصحيح( ألهنا صارت مل تبطل اهلبة مبوته و )كان لورثته القيام فيها ع
حقا له، ومن مات عن حق فلوارثه، وإمنا قيد الواهب ابلصحيح لالحرتاز عما لو  
كان قد مرض أو جن أو فلس قبل حوزها فليس للموهوب له وال لورثته بعد موته  
الطلب هبا لبطالهنا بذلك كما مر، وقيدان املوهوب له ابحلر ألجل تعبري املصنف 

 ينايف أن املوهوب له الرقيق يقبض سيده ما وهب له بعد موته، فلو قال ابلوارث، فال
املصنف: كان لوارث احلر وسيد الرقيق القيام هبا لكان أمشل ووافق لفظ املدونة، فقد 
قال يف املدونة: وإن وهب حلر هبة أو عبد فلم يقبضها حىت مات فلورثة احلر وسيد  

دقة التطوع، وأما الواجبة كالكفارة والزكاة  العبد قبضها، وهذا يف اهلبة ومثلها ص
فتوقف فيها بعض الشيوخ هل يقوم وارثه مقامه أم ال؟ وقيدان بقولنا الذي مل تقصد 

عينه لالحرتاز عما لو كان الواهب قال: هذه هبة لفالن بعينه ال لغريه وال لوارثه فإهنا  
يف قصد عينه وعدم  تبطل مبوت املوهوب له وال أيخذها الوارث، فإن حصل التنازع

   . (1) "قصدها، فإن قامت قرينة ألحدمها عمل عليها وإال فانظر أيهما يقبل قوله
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أو موت الواهب قبل أن يقبض  ؛وال تبطل إال برتاخي املوهوب له عن القبض" 
 . (2)"إال أن يهب لولده الصغري فيكون قبض األب قبضاا له ؛املوهوب 

البيع واملوهوب له خمري إن شاء قبل وأًثبه وإن شاء رده وال وهبة الثواب جارية جمرى  " 
يبطلها عدم الرد وال يبطلها عدم القبض والثواب الذي يلزم قبوله قيمة املوهوب وال يلزم 

 الواهب قبول دوهنا وال املوهوب بذل زائد عليها. 

حتمال القول وإذا اختلفا املتواهبان وتداعيا الثواب حكم ملدعي األشبه مع ميينه ويف اال
 . (3)"الواهب مع ميينه

 االعتصار يف اهلبة :  

االعتصار معناه: اسرتداد الواهب هبته من املوهوب له، جربا من غري عوض، وهو خاص  
هببة األب أو األم لألبناء أو البنات، أمَّا سائر الناس غري اآلابء واألمهات، ولو كانوا 

ال حيل لرجل أن : )ما وهبوه، لقول النيب أقارب كاألجداد واألخوة، فال رجوع هلم في
يعطي عطية أو يهب هبة، فريجع فيها، إال الوالد فما يعطي يولده، ومثل الذي يعطي 

 .  (1) العطية، مث يرجع فيها، كمثل الكلب أيكل فإذا شبع قاء، مث عاد يف قيئه (

 ورجوع األب واألم فيما وهباه لألوالد مقيد بقيود، وهي:  

اهلبة مرادا هبا ذات الولد، فإن كان مرادا هبا الصدقة وثواب اآلخرة، أو   أن تكون – 1
الصلة واحلنان، لكونه حمتاجا، أو كثري العيال، أو خامال بني الناس، فال جيوز الرجوع  

 فيها، إال إذا اشرتطه الواهب منهما لنفسه حني اهلبة.  

بة، فإن شرط ذلك على أال يشرتط الواهب منهما على نفسه عدم الرجوع يف اهل – 2
 نفسه، فليس له الرجوع عمال بشرطه.  
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عدم فوات الشيء املوهوب عند الواهب، كأن يتصرف فيه ببيع أو هبة أو صنعة،   – 3
 فإن فات فليس من حق األب أو األم ترجيعه واعتصاره.   

أال يلتزم االبن لغريه التزامات مالية من أجل اهلبة، كأن يتزوج أو يداينه الناس   – 4
ألجلها، فإن كان متداينا قبلها، أو متزوجا قبلها، فال مينع ارجتاعها منه، ألنه مل يداينه  

 الناس أو يزوجوه من أجلها.  

فال حيق له خلوُّ الواهب واملوهوب له من املرض، فإن كان الواهب هو املريض،  – 5
ارجتاع اهلبة حال املرض، ألنه يُتهم برتجيعها للوارث، ال لنفسه، وإن كان املوهوب له هو  
املريض فال جيوز أخذها منه، لتعلق حق ورثته هبا، إال إذا كانت اهلبة نفسها وقعت حالة  
مرض الواهب أو املوهوب له، فإنه يصح ارجتاعها حال املرض ، ألن صاحب املال وقت 

ة هو صاحبه وقت الرتجيع، فلم يتغري املالك احلقيقي للمال املوهوب، عن حاله  اهلب
األول، وكذلك إذا ُقدر وزال املرض صح االرجتاع، إذ ال حمذور حينئذ من أخذ مال 

 وارث، أو أخذه إىل وارث ال يستحقه. 

ارجتاع اهلبة  فزوال املرض يبيح ارجتاع اهلبة، خبالف زوال النكاح أو الدَّين، فإنه ال يبيح 
من املوهوب له، فمن تداين أو نكح من أجل اهلبة، مث زال الدين أو النكاح، فال حيق 
ارجتاع اهلبة منه، ألن الدَّين والنكاح عامله الناس عليه، وترتب يف ذمته فزواله ال يعطي 

لى احلق للواهب يف ارجتاع اهلبة، خبالف زوال املرض، فإن الناس مل يعاملوا املوهوب له ع
 .  (2)املرض

هذه القيود مشروطة يف ارجتاع اهلبة واعتصارها، سواء كان الواهب أاب أو أما، ويزاد قيد  
آخر يف إابحة اعتصار األم خاصة، وهو أال يكون ولدها يتيما، فإهنا إذا وهبت البنها  
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اليتيم قبل البلوغ، وقد فقده أابه، فهبتها له يف حكم الصدقة، والصدقة ال جيوز 
   .( 1)ارجتاعها

 رجوع اهلبة إىل الواهب :   -

جيوز رجوع اهلبة إىل الواهب ابلتملُّك، فمن وهب دارا أو عقارا، جاز له شراؤه من 
 املوهوب له.  

العائد يف هبته كالكلب يقيء مث   وال جيوز له الرجوع فيها من غري عوض لقول النيب 
 ، ابستثناء األب إذا وهب البنه، فإنه جيوز له أن يرجع.  (2)يعود يف قيئه

 التسوية بني األوالد يف العطية :   -

املطلوب من الوالدين التسوية بني األوالد يف اهلبات والعطااي، بل املطلوب التسوية بينهم  
، يف املعاملة واملالطفة أيضا، حىت قال بعض أهل العلم: ُيسّوى بني الولد حىت يف الُقبلة

، وملا  (3) وذلك من العدل الذي أمر به هللا يف قوله: )) إن هللا أيمر ابلعدل واإلحسان (( 
يف التسوية من احملافظة على دوام املودة بني اإلخوة، والعون على بّر األبناء آبابئهم،  

فليس كالتفرقة يف املعاملة داع إىل الفرقة والتباغض، والعقوق وقطع الرحم، وقد مساها 
جْورا، ففي حديث النعمان بن بشري، قال تصدق علي أيب ببعض ماله، فقالت    النيب

 ، فانطلق أيب إىل النيب  أمي ع ْمرة بنت رواحة: ال أرضى حىت تشهد رسول هللا 
: ) أفعلت هذا بولدك كلهم؟ (، قال: ال،  ليشهده على صدقيت، فقال له رسول هللا 

(، فرجع أيب، فرد تلك الصدقة، ويف رواية فقال له   قال: ) اتقوا هللا واعدلوا يف أوالدكم
 .  (4): ) فال تشهدين إذا، فإين ال أشهد على جْور (النيب 

 
 . 110/ 4انظر: الشرح الكبري:  (1)
 . 3/1241مسلم:  (2)
 .90النحل:  (3)
 . 3/1242مسلم:  (4)
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ومحل مجهور العلماء األمر ابلعدل يف احلديث على الندب، فإن وقع تفضيل بني األوالد  
لتسوية  صح مع الكراهة، وتستحب املبادرة ابلرجوع إىل التسوية، قالوا: ولو كان عدم ا

حراما ما فعله اخلليفتان أبو بكر وعمر رضي هللا عنهما، فقد صح عن أيب بكر ختصيصه 
 ، وحنل عمر ابنه عامرا، دون سائر ولده.  ( 1)لعائشة رضي هللا عنها 

وال يكون يسر حال بعض األبناء دون بعض عذرا، يربر التفرقة بينهم يف املنح والعطااي،  
ون تفرقة بني الفقري والغين، قال تعاىل: )) اي أيها الذين ءامنوا ألن هللا تعاىل أمر ابلعدل د 

كونوا قوامني ابلقسط شهداء هلل ولو على أنفسكم أو الوالدين واألقربني إن يكن غنيا أو  
فقريا فاهلل أوىل هبما فال تتبعوا اهلوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن هللا كان مبا 

 .  (2)تعملون خبريا (( 

تسوية املطلوبة بني األوالد هي القسمة اليت رضيها هللا تعاىل يف املرياث، للذكر مثل وال
،  (3)حظ األنثيني ألن هذه القسمة هي اليت تنوهبم لو بقي املال يف يد األب إىل أن مات 

 .  ( 4)أو من غريه

 

 

 

 

 

 
ابطلة، وجيب  رواه مالك يف املوطأ، وقال اإلمام أمحد وبعض علمائنا إن التســــــــوية بني األوالد واجبة، وأن املفاضــــــــلة بينهم تقع   (1)

 .143و   6/141ردها، انظر: فتح الباري: 
 . 135النساء:  (2)
 ومن العلماء من يرى وجوب التسوية بني الذكر واألنثى لظاهر األمر ابلتسوية يف احلديث.  (3)
 . 4/112، والشرح الكبري، والدسوقي: 6/65انظر: مواهب اجلليل:  (4)
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 تعريفها، حكم الوصية، دليل مشروعيتها. الوصية:

 :الوصية تعريف  -

هي من وصيت الشيء أوصيته إذا وصلته ، ويقال أرض واصية أي متصلة لغة :   -
 . (1)النبات 

وقيل أن الوصية والتوصية واإليصاء هي أن يطلب اإلنسان فعال من غريه ليفعله يف غيبته  
حال حياته أو بعد موته ، تقول أوصاه بكذا أو وصاه به إيصاء وتوصية واالسم منه  

املوصى به  ) فعل فالن الوصية اليت أوصاه هبا فالن ( ،  الوصية وقد تطلق على الشيء 
 .(2) قال تعاىل : ) من بعد وصية توصون هبا أو دين ( 

عرفت الوصية أبهنا متليك مضاف ملا بعد املوت بطريق التربع ، وقد اصطالحا :  -
اعرتض على هذا التعريف من انحيتني : األوىل : أنه قاصر على الوصية اليت تنتقل فيها  

 ملكية الشيء دون أنواع الوصااي األخرى كالوصية بتأجيل دين أو إسقاطه .  

التربع وال يشمل الوصااي اليت ال تربع فيها  الثانية : أنه قاصر على الوصااي اليت يقصد هبا 
   (3)  .كالوصية أبداء احلج أو العمرة

 

وقيل أبن الوصية متليك مضاف اىل ما بعد املوت بطريق التربع سواء كان  املوصى به   
 .  ( 1)عينا أم منفعة 

 
، وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية ، األردن  107أمحد حممد علي داود ، احلقوق املتعلقة ابلرتكة بني الفقه والقانون :   ( 1)
 م .  1982،
ه  ، وانظر : أمحد إبراهيم بك، واصل عالء الدين أمحد إبراهيم ، انتقال ما كان ميلكه اإلنسان حال حياته إىل غري  12سورة النساء /  ( 2)

 ، املكتبة األزهرية للرتاث .   803بعد موته : 
م ،   1992د. السرييت ، عبد الودود حممد ، الوصااي واألوقاف واملواريث يف الشريعة اإلسالمية ، بريوت ، مؤسسة النهضة العربية ،   ( 3)

  21ص 
 . 107داود ، أمحد حممد علي ، مرجع سابق :   ( 1)
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وعرفت الوصية أيضا أبهنا : عهد خاص مضاف إىل ما بعد املوت ، وهذا من أقرب 
التعاريف و أمشلها حيث أنه شامل لكل شيء يوصي به الشخص بعد وفاته كما يشمل 

   (2) .ى أوالدهإقامة الوصي عل 

وعرفها ابن عرفة أبهنا : )عقد يوجب حقاا يف ثلث عاقده يلزم مبوته أو نيابة عنه بعده (.  
 .   (3)واملراد ابلثاين وصية النظر؛ وابألول وصية املال

 حكم الوصية :  -

الوصية من العقود اجلائزة اليت يقصد هبا التنفيذ بعد املوت ال يف احلياة ، فللموصي إعادة  
 .   (4) لنظر فيها أو إلغاؤها ما دام حياا

وقد كانت الوصية يف أول اإلسالم واجبة بكل املال للوالدين و األقربني ، بيد أن هذا    
 الوجوب نسخ آبايت املواريث و ابلسنة . 

 و الوصية مخسة أنواع حبسب صفة حكمها الشرعي :

: كالوصية برد الودائع و الديون اجملهولة اليت ال مستند هلا ، و ابلواجبات اليت  واجبة
 شغلت هبا الذمة كالزكاة ، واحلج والكفارات  و فدية الصيام و الصالة و حنومها . 

 : كالوصية لألقارب غري الوارثني ، و جلهات الرب و اخلري و احملتاجني . مستحبة 

 األجانب  واألقارب  .  : كالوصية لألغنياء من مباحة

: كالوصية ألهل املعصية و الفجور لإلنفاق على مشروعات ضارة ابملسلمني و  حمرمة 
أخالقهم ، ومن الوصية احملرمة الوصية بقصد اإلضرار ابلورثة و منعهم من أخذ نصيبهم 

 
، مؤسسة شباب اجلامعة ، اإلسكندرية  128نني ، املواريث والوصااي واهلبة يف الشريعة اإلسالمية والقانون : د. بدران ، بدران أبو العي  ( 2)
. 
 .  144،  143الشطي : لباب الفرائض :  (3)
 .  270/ 4د. الصادق عبد الرمحن الغرايين : مدونة الفقه املالكي وأدلته :  (4)
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هللاُ ع ِليمٌ  ِليٌم( املقدر شرعا ، قال تعاىل : ) غ رْي  ُمض ارٍّ و ِصيَّةا ِمن  هللِا و   .  (5)ح 
 وهي وصية قليل املال ، والوصية للعصاة فيما ال يستعمل يف املعصية . كروهة :م

 مشروعية الوصية :أدلة  -

 الوصية مشروعة و قد دل على مشروعيتها الكتاب و السنة و اإلمجاع و املعقول . 

ح ض ر  أ ح د ُكُم اْلم ْوُت ِإْن تـ ر ك   فمن كتاب هللا تعاىل : قال تعاىل : )ُكِتب  ع ل ْيُكْم ِإذ ا  -
ْيِن و اأْل قْـر ِبني  اِبْلم ْعُروِف ح ّقاا ع ل ى اْلُمتَِّقني (  .  ( 3)خ رْياا اْلو ِصيَُّة لِْلو اِلد 

 .   ( 4)و قوله تعاىل : )ِمْن بـ ْعِد و ِصيٍَّة يُوِصي هِب ا أ ْو د ْيٍن ( 

الَِّذين  آم ُنوا ش ه اد ُة بـ ْيِنُكْم ِإذ ا ح ض ر  أ ح د ُكُم اْلم ْوُت ِحني  و قوله عز وجل ) اي  أ يُـّه ا 
 .   (5)اْلو ِصيَِّة اثـْن اِن ذ و ا ع ْدٍل ِمْنُكْم أ ْو آخ ر اِن ِمْن غ رْيُِكْم....... (

  (1)حديث سعد بن أيب وقاص : ) الثلث و الثلث كثري (  ومن السنة النبوية الشريفة : -
. 

: ) إن هللا تصدق عليكم عند وفاتكم ، بثلث أموالكم ، زايدة لكم يف   و حديث
 .  (2)أعمالكم (

و حديث : ما حق امرئ مسلم له شئ يوصي فيه يبيت ليلتني ، إال ووصيته مكتوبة  
 .   (3) عنده (

 
 .    8وسف : الوصية الشرعية ، أحكامها، أركاهنا، شروطها : . وانظر : د.مسلم الي 12سورة النساء :  (5)
 . 180سورة البقرة :  (3)
 .  11سورة النساء :  (4)
 .  106سورة املائدة :  (5)
 سبق خترجيه . (1)
 أخرجه أمحد و أبو داود و الرتمذي وحسنه .  (2)
 .  3074مسلم حديث رقم  (3)
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أما اإلمجاع فقد أمجع الفقهاء من أهل العلم الذين يعتد برأيهم منذ عصر الصحابة   -
 . صية ومل يؤثر عن أحد منهم منعهاو على جواز ال

احلسنات و تداركاا ملا  س إىل الوصية زايدة يف القرابت و وأما املعقول فهو حاجة النا -
 .اإلنسان يف حياته من أعمال اخلريفرط به 

 أركان الوصية :   -

 مجهور الفقهاء )املالكية و الشافعية و احلنابلة ( على أن للوصية أركاان أربعة :   

 موصي . موصى له .موصى به .الصيغة . 

 شروط الوصية :  -

 للوصية شروط يف املوصي أو يف املوصى له ، أو يف املوصى به .        

 

 شروط املوصي  -

: أبن يكون حرا مميزا مالكا ملا يوصي به ،   أن يكون أهالً للتربع يشرتط يف املوصي 
 غري القرب الدينية ، وال جتوز  فتجوز وصية الصيب املميز ، كما جتوز وصية الكافر يف

 .  ( 1)وصية العبد وال اجملنون وال الصيب غري املميز

 شروط املوصى له :  -

 يشرتط يف املوصى له أن يكون أهالا للتملك و االستحقاق .

 
 . 277/  4د.الغرايين : املرجع السابق :  (1)
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فتصح الوصية جلهات اخلري ، كاملساجد وغريها ، كما تصح لألشخاص املوجودين   أو  
مليت علم املوصي مبوته ، وتصح للذمي لقرابة أو   الذين سيوجدون كاحلمل ، وتصح

 .  (2)جوار أو سابق معروف ، وال تصح للحريب

 

 شروط نفاذ الوصية يف املوصى له :  -

يشرتط لنفاذ الوصية أال يكون املوصى له وارًثا للموصي إذا كان هناك وارث آخر مل جيز 
 .   (3) يةالوصية فإن أجاز بقية الورثة الوصية لوارث ، نفذت الوص

 . ( 1)لقوله صلى هللا عليه وسلم : )إن هللا أعطى كل ذي حق حقه ، فال وصية لوارث (

 و يشرتط لصحة اإلجازة شرطان : 

 أن يكون اجمليز من أهل التربع عاملاا ابملوصى به.  -

أن تكون اإلجازة بعد موت املوصي فال عربة إبجازة الورثة حال حياة املوصي ، فلو   -
أجازوها حال حياته مث ردوها بعد  وفاته ، صح الرد و بطلت الوصية ، سواء أكانت 

 .   (2) الوصية للوارث ، أم ألجنيب مبا زاد عن ثلث الرتكة

 شروط املوصى به :  -

 للموصى به شروط صحة و شرط نفاذ : 

 أما شروط الصحة فهي : 

 أن يكون املوصى به ماالا قابالا للتوارث .  -1

 
 ، ت.حممد أمني الضناوي ، دار الكتب العلمية ، بريوت .  299ابن جزي : القوانني الفقهية :  (2)
 .  278/ 4، د.الغرايين : املرجع السابق :  300ابن جزي : املرجع السابق :  (3)
 أخرجه ابن ماجه والرتمذي وأبو داود و هو حديث صحيح .  (1)
 وما بعدها .   282د.الغرايين : املرجع السابق :  (2)
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 يكون املوصى به متقوماا يف عرف الشرع .أن  -2

 أن يكون قابالا للتمليك . -3

أال يكون املوصى به معصية أو حمرماا شرعاا ، ألن القصد من الوصية تدارك ما فات  -4
 .  ( 3)يف حال احلياة من اإلحسان

 ما يشرتط يف املوصى به لنفاذ الوصية :  -

 يشرتط لنفاذ الوصية يف املوصى به شرطان : 

أال يكون مستغرقاا ابلدين : ألن الدين مقدم يف وجوب الوفاء به على الوصية   –أ  
 .  ( 4)بعد جتهيز امليت و تكفينه ، قال تعاىل : )مْن بـ ْعِد و ِصيٍَّة يُوِصي هِب ا أ ْو د ْيٍن ( 

 .  (5) أال يكون املوصى به زائداا على ثلث الرتكة إذا كان للموصي وارث  –ب 

 الصيغة :  -

 يغة يف الوصية شروط نذكرها فيما يلي : و للص

جيب أن تكون الوصية بلفظ صريح أو كناية . واللفظ الصريح كأوصيت له مبئة   –أ 
ألف دينار من املال بعد مويت . و اللفظ الصريح تنعقد به الوصية مبجرد اللفظ و ال 

 يقبل قول القائل أنه مل ينو به الوصية . 

د بعد مويت . و البد يف لفظ الكناية من النية مع اللفظ و الكناية مثل سياريت هذه حملم
 الحتمال اللفظ غري الوصية . 

ب _ قبول املوصى له  إن كانت الوصية ملعني ، فإن كانت الوصية جلهة عامة كطلبة 
 العلم الشرعي مل يشرتط القبول لتعذره . 

 
 . 280، د.الغرايين : املرجع السابق :  29/ 6انظر : القرايف : الذخرية :  (3)
 .  11سورة النساء من اآلية  (4)
 . 284د.الغرايين : املرجع السابق :  (5)
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ه يف حياة  أن يكون قبول املوصى له بعد موت املوصي فال عربة بقبوله أو رد –ج 
 .  (1)املوصي

 تبطل الوصية أبسباب منها : :  مبطالت الوصية -

   ردة املوصي . -1 

كأن يقول : إن مت عامي هذا فلفالن كذا  تعليق الوصية على شرط مل حيصل :  -2
 من املال فلم ميت ، فتبطل الوصية لتعلقها بشرط مل يتحقق . 

جيوز للموصي الرجوع عن الوصية مىت شاء ألهنا عقد غري الرجوع عن الوصية :  – 3
ملزم ، و ألنه عقد ال يثبت حكمه إال بعد موت املوصي ، فيكون ابخليار بني اإلمضاء 

 و الرجوع.  

 تبطل الوصية إذا ردها املوصى له بعد وفاة املوصي . رد الوصية :  – 4

 موت املوصى له املعني قبل موت املوصي .  – 5

 وصى له املوصي . قتل امل -6

تبطل الوصية إذا كان املوصى به معيناا ابلذات ، و هلك هالك املوصى به املعني :  -7
 .  ( 2) قبل قبول املوصى له

 : ( 2)كيفية تنفيذ الوصية

بياهنا أنَّ تصحح فريضة املتوىف، مث تضع املوصى له يف جدول جديد أسفل املسألة وتضع  
املأخوذ من الوصية يف جامعة بعد جامعة املسألة. وتعطي منه  مقام الوصية وهو العدد 

 
 .    278، د.الغرايين : املرجع السابق :  426/ 4حاشية الدسوقي على الشرح الكبري :  (1)
 وما بعدها.  280د.الغرايين : املرجع السابق :  (2)
 ، وما بعدها ، بتصرف .  144الشطي : املرجع السابق :  (2)
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ينقسم على  : فإما أن قام ال خيلو حاله من ثالثة أوجه للموصى له وصيته والباقي من امل
 أو خيالفها.   املسألة أو يوافقها

فإن انقسم على املسألة وضعت حاصل القسمة عليها، لتضرب فيه ما بيد كل وارث 
ه حتت جامعة املقام، وتصح املسألة بوصيتها من املقام. وإن وافق واخلارج تضعه أمام

املسألة يف أقل نسبة وضعت وفق املسألة فوق املقام، لتضربه فيها واخلارج تضعه يف 
جامعة بعد جامعة املقام، وتصح منه املسألة بوصيتها، وتضع وفق املقام فوق املسألة  

الته حتت جامعة التصحيح، وتضرب ما لتضرب فيه ما بيد كل وارث واخلارج تضعه قب
بيد املوصى له فيما فوق املقام واخلارج تضعه أمامه حتت جامعة التصحيح. مث تضم 

السهام اليت حتت جامعة التصحيح. فإن كان احلاصل مساواي هلا فالعمل صحيح وإالَّ 
وكل  ففاسد. وإن خالف الباقي من املقام املسألة وضعت كل بقية املقام فوق املسألة 

املسألة فوق املقام، لتضربه فيها واخلارج تضعه يف جامعة بعد جامعة املقام  وتصح  
املسألة منه بوصيتها، مث تضرب ما بيد كل وارث فيما على املسألة واخلارج تضعه قبالته  

حتت جامعة التصحيح. وتضرب ما بيد املوصى له فيما على املقام وتضع له اخلارج أمامه 
حيح، وبعد ذلك جتمع السهام اليت حتت جامعة التصحيح فإن كانت  حتت جامعة التص

 مساوية هلا فالعمل صحيح وإالَّ ففاسد. 

 

 مثال انقسام بقية املقام على املسألة: 

تويف وخلف ابنا وبنتا ووصية بربع، فأصل املسألة من ثالثة عدد رؤوس العصبة للذكر 
املسألة وتضع مقام الوصية الذي هو   مثل حظ األنثيني، وتضع املوصى له يف واٍد أسفل

أربعة يف جامعة بعد املسألة، وتعطـي منه الربع واحـدا للموصى له، والباقي وهو ثالثـة  
 منقسم على 
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املسألة، فتضع خارج القسمة عليها وهو واحد لتضرب 
فيه ما بيد كل وارث، واخلارج تضعه قبالته حتت  

جامعة األربعة. فلالبن اثنان حاصالن له من ضرب ما  
بيده فيما فوق الفرية، وذلك اثنان يف واحد وللبنت  

 (.  1واحد كذلك ) مثاله جدول عدد 

  

 

 :  ومثال موافقة بقية املقام للفريضة -

 

 1  

 3 4 

 2 2 ابن 

 1 1 بنت  

 1 موصى له بربع 

 
) جدول  

 ( 1عدد 

 1 2  

 4 3 6 

 1 2 1 زوج 

 2 1 2 ابن 

 1 1 1 بنت  

موصى له  
 2 1 بثلث
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توفيت و خلفت زوجا وابنا وبنتا ووصية بثلث، فأصل 
املسألة من أربعة لوجود فرض الرابع، واحد للزوج وثالثة  

منقسمة على االبن والبنت للذكر مثل حظ األنثيني. وتضع املوصى له يف جدول أسفل 
املسألة ومقام الوصية وهو ثالثة يف جامعة بعد الفرية، وتعطي منه للموصى له وصيته  

دا، والباقي اثنان منكسران على املسألة موافقان هلا ابلنصف، فتضع نصف الباقي واح
واحدا فوق املسألة ونصف املسألة اثنني فوق جامعة املقام الذي هو ثالثة لتضربه فيها.  
واخلارج ستة تضعه يف جامعة بعد جامعة املقام، مث تضرب ما بيد كل وارث فيما على 

ه حتت جامعة التصحيح، فللزوج واحد؛ وللبنت واحد؛ ولإلبن  املسألة واخلارج تضعه أمام
اثنان؛ وتضرب ما بيد املوصى له فيما فوق املقام وذلك واحد يف اثنني واخلارج تضعه 

 (.  2قابلته حتت جامعة الستة. ) مثاله جدول عدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ومثال خمالفة بقية املقام للفريضة:  -

 (  2) جدول عدد 



 
85 

توفيت و خلفت زوجا وابنا وبنتا ووصية بربع، فأصل املسألة من أربعة، وتصح منها  
وتضع مقام الوصية وهو أربعة يف جامعة بعد جامعة املسألة، واملوصى له يف جدول حتتها  

وتعطيه وصيته منها، وهي واحدة والباقي ثالثة ال تنقسم على املسألة وال توافقها 
الثة املنكسرة فوق املسألة وتضع األربعة عدد املسألة فوق فتكسرها عليها، مث تضع الث 

املقام الذي هو أربعة، وتضرهبا فيه خترج ستة  
عشر تضعها يف جامعة بعد جامعة املقام،  

وتصح منها املسألة بوصيتها، مث تضرب ما بيد  
كل وارث فيما فوق املسألة واخلارج تضعه 

أمامه حتت جامعة التصحيح. فللزوج ثالثة؛  
البن ستة؛ وللبنت ثالثة، وتضرب ما بيد  ول

املوصى له وهو واحد فيما فوق املقام وهو  
األربعة واخلارج أربعة تضعها أمامه حتت جامعة  

 (.   1التصحيح ) مثاله جدول عدد 

  

عمل الوصية يكون قبل عمل املناسخة، فإذا مات بعض الورثة الذين شاركهم   تنبيه: -
ففريضة املتوىف األول حينئٍذ هي ما صحت منه املسألة   املوصى له يف الرتكة بوصيته،

بوصيتها، وتضع صورة )ت( عالمة املوت أمام سهام املتوىف الثاين املرسومة حتت جامعة 
تصحيح املسألة بوصيتها، وتتم العمل على ما سبق بيانه يف ابب املناسخة فلو مات 

مة املوت صورة )ت( قبالة  الزوج يف املثال األخري عن ابنيه املذكورين؛ لوضعت عال
سهامه وهي الثالثة وجتري على ما تقدم فتصح فريضته من ثالثة؛ وجامعة املناسخة من 
ستة عشر؛ النقسام سهام امليت على فريضة الثاين؛ وهي الثالثة: فلإلبن ُثانية حاصلة  

سألة  مما له يف الفريضتني؛ وللبنت أربعة كذلك؛ وللموصى له أربعة حاصلة مما له يف امل

 3 4  

 4 4 16 

 03 3 1 زوج 
 06   2 ابن   

 06   1 بنت  

موصى له  
 04 1 بربع

 (  1) جدول عدد 
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األوىل؛ وإمنا نبهت على ذلك مع وضوحه ألن املقصود من هذا الكتاب زايدة اإليضاح ) 
 (.   2وصورة املثال كما يف جدول عدد 

 

 3 4   1   

 4 4 16  3 16 4 

 2 08 2 ابن 06   2 ابن      ت  03 3 1 زوج 

 1 04 1 بنت 03   1 بنت

موصى له  
 04 1 41 بربع

 
 04 1 

 (  2) جدول عدد                                       

وترجع ابالختصار إىل أربعة التفاق اجلامعة: وهي الستة عشر واألسهم حتتها ابلربع،  
 فتضع ربع اجلامعة أربعة يف جامعة بعدها وربع كل سهم قبالته حتت األربعة.  
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 تعريفها ، حكمها ، فضلها  الصدقة:

الصدقة متليك ذي منفعة لوجه هللا  الصدقة يف اللغة: مطلق العطية. واصطالحا: تعريفها: 
   . (1)بغري عوض

تطلق مبعنيني: األول: ما أعطيته من املال قاصدا به وجه هللا تعاىل فيشمل ما كان واجبا  
والثاين: أن تكون مبعىن الزكاة، أي يف احلق الواجب خاصة،   وهو الزكاة، وما كان تطوعا.

  . (1) (ليس فيما دون مخس ذود صدقة)احلديث:  ومنه

 واملقصود هبا عند اإلطالق صدقة التطوع. 

والصدقة متليك ذي منفعة لوجه هللا )واهلبة( لغري  ،صدقة( ما تصدق به على الفقراء)الو 
فقال  ؛فإن أراد مع ذلك ثواهبا هلل ؛ ثواب متليك ذي منفعة لوجه املعطى له بغري عوض

وقال مطرف ال خترج  ،األكثر تصري صدقة مينع فيها االعتصار أي الرجوع ممن يصح له
الصدقة وكل هبة أريد هبا  وقال ابن عبد الرب ال خالف أعلمه أن  ؛بذلك عن حكم اهلبة

   . (1)وجه هللا فالرجوع فيها حرام 

، واهلبة ما أريد به وجه املعطى، وكالمها مندوب -عز وجل-والصدقة ما أريد به وجه هللا 
ن ُكْم اِبْلب اِطِل{ ]البقرة: -عز وجل-إليه وغري داخل يف قول هللا  : }و ال  أت ُْكُلوا أ ْمو ال ُكْم بـ يـْ

188.] 

ِثرٍي ِمْن جن ْو اُهْم ِإالَّ م ْن أ م ر  -عز وجل- الصدقة قول هللا واألصل يف : }ال  خ رْي  يف ك 
ٍح ب نْي  النَّاِس{ ]النساء:  ق ٍة أ ْو م ْعُروٍف أ ْو ِإْصال  عز - [، ويف اهلبة قول هللا 114ِبص د 

ُة النِّ -وجل ك اِح و أ ْن تـ ْعُفوا أ قْـر ُب لِلتـَّْقو ى و ال  : }ِإالَّ أ ْن يـ ْعُفون  أ ْو يـ ْعُفو  الَِّذي بِي ِدِه ُعْقد 

 
 . 599 ، صشرح حدود ابن عرفة (1)
 .226ص  23املوسوعة الفقهية، ج  (1)
 . 814ص   2، ج على منت الرسالة شرح زروق (1)
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ن ُكْم{ ]البقرة:  [، فحض سبحانه على مكارم األخالق بتنزيله 237تـ ْنس ُوا اْلف ْضل  بـ يـْ
ْت ِل أُوُلو6فمدحه ) اْلف ْضِل ِمْنُكْم و السَّع ِة  ( فأخرب أنه أقرب للتقوى، وقال تعاىل: }و ال  أي 

. . .{ ]النور: أ ْن يـُْؤُتوا أُويل ا  . (2)[22ْلُقْرىب 

ما رواه أبو هريرة عن النيب صلى هللا   - 1 ورد يف فضل الصدقة أحاديث منها: فضلها:  
عليه وسلم قال: سبعة يظلهم هللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله. . . فذكر منهم: رجل 

 -رواه أبو هريرة ما  - 2 .(1)تصدق بصدقة فأخفاها حىت ال تعلم مشاله ما تنفق ميينه
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب   -رضي هللا عنه 

وال يقبل هللا إال الطيب، إال أخذها الرمحن بيمينه، وإن كانت مترة تربو يف كف الرمحن 
 . (2)حىت تكون أعظم من اجلبل كما يريب أحدكم فلوه أو فصيله

 الصدقة يف الصحة أفضل :  

تصدق يف احلياة وقت الصحة أفضل من التصدق عند املرض، وأفضل من الوصية  ال
ابلصدقة بعد املوت، وذلك ألن اإلنسان يف حالة الصحة يشتد حرصه على املال،  

ويصعب عليه إخراجه من يده، ألن الشيطان خيّوفه الفقر، ويزين له احلاجة إىل املال، 
، فيعظم األجر بقهر النفس على ترك ما  (1)((كما قال تعاىل : )) الشيطان يعدكم الفقر 

: ) اي   عليه، ابتغاء ثواب هللا تعاىل، ففي الصحيح أن رجال قال للنيب   ا يشتد حرصه
رسول هللا أيُّ الصدقة أفضل؟ قال : أن تصدق وأنت صحيح حريص أتمل الغىن وختشى  

الفقر، وال متثل حىت إذا بلغت احللقوم قلت : لفالن كذا، ولفالن كذا، وقد كان لفالن 
)(2 )  . 

 
 . 3484ص  8اللخمي، التبصرة، ج  (2)
 . 660أخرجه البخاري برقم  (1)
 ، واللفظ له. 661، والرتمذي 1014، ومسلم 1410أخرجه البخاري برقم  (2)
 . 268البقرة:  (1)
 . 2748البخاري:  (2)
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أنه قال : ) ألن يتصدق املرء يف حياته   ويف حديث أيب سعيد اخلدري عن النيب 
 .  (3) من أن يتصدق مبائة درهم عند موته (  بدرهم، خري له

والصدقة تنفع امليت ويصله ثواهبا، سواء أوصى هبا امليت نفسه، أو تصدق عليه غريه هبا  
بعد موته، لألحاديث الدالة على ذلك، وهي خمصصة لعموم قوله تعاىل : )) وأن ليس 

يت أمه، وهو توف ، ففي الصحيح أن سعد بن عبادة ( 4) لإلنسان إال ما سعى ((
غائب عنها، فقال: ) اي رسول هللا، إن أمي توفيت، وأان غائب عنها، أينفعها شيء إن  

،  ( 1)تصدقت هبا عنها؟ قال: نعم، قال: فإين أشهدك أن حائطي املخراف صدقة عليها ( 
، فقال: ) إن أمي افُتلتت نفسها، وأراها لو تكلمت تصدقت، وسأل رجل النيب 

 .  ( 2)نعم تصدق عنها (   أفأتصدق عنها، قال:

 رجوع الصدقة إىل املتصدق :  -

ال جيوز ملن تصدق بصدقة أن يتملكها مرة أخرى اختيارا، بوجه من وجوه التملك،  
كالشراء أو اهلبة، أو اهلدية، ال من املتصدق عليه، وال من غريه، سواء كانت الصدقة 

 زكاة واجبة، أو صدقة تطوع.  

ت ه ، وقال له: ) ال تشرته ولو أُعِطيفقد أراد عمر شراء فرس تصدق هبا، فنهاه النيب 
، وجيوز رجوع الصدقة (2)بدرهم، فإّن م ث ل  العائد يف صدقته، كمثل الكلب يعود يف قيئه ( 

إىل املتصدق ابإلرث، ألن اإلرث يدخل يف ملك الوارث جربا، وليس ابختياره، كذلك  
ال جيوز له أن يسكن البيت الذي تصدق به، أو يركب السيارة اليت تصدق هبا، ومن 

 تصدق بشاة، ال جيوز له أن يشرب لبنها، ويستثىن من ذلك ما يلي: 

 
 . 2866أبو داود:  (3)
 . 39النجم:  (4)
 واملخراف: املثمر. ، 2756البخاري: رقم  (1)
 ، وافتلتت : ماتت فجأة. 2760البخاري: رقم  (2)
، وقـد محـل بعض العلمـاء النهي على كراهـة التنزيـه، ومحلـه البـاجي ومجـاعـة على التحرمي، وهو الظـاهر واألقوى، 1620مســــــــــــــلم: رقم:    (2)

 .4/112لتشبيه العائد يف الصدقة أبقبح صورة، وهي الكلب يعود يف فيئه، انظر: الدسوقي: 
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ق به على الفقري، فيجوز لصاحب النخل أن يشرتي  العرية، وهي النخل يتصد – 1
الثمار على رؤوس النخل خبرصها مترا، رفقا ابلفقري ومصلحة للمالك، حىت ال يُدخل 

 عليه يف أرضه، عند إصالح الثمر وجنيه.  

التصدق بغلة شيء مدة معينة دون رقبته، فللمتصدق أن يشرتي تلك الغلة، فمن   – 2
خص، فله أن يؤجرها منه يف تلك السنة، وذلك رفقا تصدق بسكىن دار سنة على ش

 ابملالك، لتكون الذات املتصدق هبا حتت نظره ورعايته.  

التصدق ابملاء على مسجد أو غريه، فيجوز للمتصدق أن يشرب منه، ألنه مل  – 3
 يقصد به الفقراء، بل عامة الناس.  

 .  ( 3) ز له أكلهامن خرج بصدقة لفقري فلم جيده، أو امتنع من أخذها، جا – 4

األب إذا تصدق بصدقة على ابنه، مث افتقر، فإنه جيوز لالبن أن ينفق على األب  – 5
من صدقته، ألن النفقة عليه واجبة، وكذلك الزوجة إذا تصدقت على زوجها، جاز له أن  

 . (1)ينفق عليها من الصدقة

 الفرق بني اهلدية والصدقة 

   هب مالك إال يف وجهني:وال تفرتق اهلبة من الصدقة على مذ

 أحدمها: أن اهلبة تعتصر وأن الصدقة ال تعتصر.

والثاين: أن اهلبة يصح الرجوع فيها ابلبيع واهلبة، والصدقة ال جيوز الرجوع فيها ببيع وال 
 هبة إال أن تكون الصدقة على االبن، فعن مالك يف ذلك ثالث رواايت: 

ورة، مثل أن تكون أمة فتتبعها نفسه، أو  إحداها: أن الرجوع فيها ال جيوز إال من ضر 
 حيتاج فيأخذ حلاجته وهو ظاهر ما يف املدونة. 

 
 .  361، أحكام املعامالت: 262/ 4. د.الغرايين: املدونة: 4/113وقيل ال جيوز، بل جيب أن يعطيها لغريه، انظر: الدسوقي:  (3)
 الغرايين، املرجعان السابقان .  (1)
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 -والثانية: أن الرجوع فيها ابلبيع واهلبة جيوز وإن مل تكن ضرورة، وال يكون له االعتصار 
 وهو قول مالك يف كتاب ابن املواز واختيار حممد. 

وهو قول مالك يف  -وأن االعتصار يكون له والثالثة: أن الرجوع فيها ابلبيع واهلبة جيوز 
مساع عيسى من كتاب الصدقات؛ ألنه أجاز أن أيكل مما تصدق به على ابنه الصغري، 
وذلك ال يكون إال على معىن االعتصار؛ ألن الصغري ال يصح منه إذن، وهو ظاهر ما 

 . (1)يف مساع ابن القاسم أيضا، إذ مل يفرق يف الرواية بني صغري وال كبري

 

 االستحقاق يف الصدقة  

ويراعى يف ذلك ثالث أحوال: حال املعطي، وقدر العطية، ويف من توضع، فأفضل ذلك 
أفضل؟  وقد سئل: أي الصدقة -صلي هللا عليه وسلم  -الصحة، لقول النيب  حال

ال  مُتِْهُل، ح ىتَّ ِإذ ا اْلف ْقر  و   أت ْم ُل اْلِغىن  و خت ْش ى فقال: "أ ْن تـ ت ص دَّق  و أ ْنت  ص ِحيٌح ش ِحيحٌ 
ا.  ٍن ك ذ  ا و لُفال  ٍن ك ذ  : لُِفال  ٍن"بـ ل غ ْت احلُْلُقوم  قـُْلت   . ( 2) أ ال و ق ْد ك ان  لُِفال 

{ وأما القدر فأفضله ما خلف غىن، لقول هللا تعاىل: }و ي ْسأ ُلون ك  م اذ ا يـُْنِفُقون  ُقِل اْلع فْ  و 
 .جرير الطربي: العفو الفاضلبن ا [، قال حممد219]البقرة: 

عن القدر الذي   -صلى هللا عليه وسلم   -عندما سئل نبيه  -عز وجل-فأرشدان هللا 
يتصدق به أن يكون الفاضل عما حيتاجون إليه، وقال تعاىل: }و الَِّذين  ِإذ ا أ نـْف ُقوا ملْ  

[، وقال تعاىل: }و ال  جت ْع ْل ي د ك   67قان: ُيْسرُِفوا و ملْ  يـ ْقرُتُوا و ك ان  ب نْي  ذ ِلك  قـ و اماا{ ]الفر 
قال النيب  د . . .{، ويف البخاري ومسلمم ْغُلول ةا ِإىل  ُعُنِقك  و ال  تـ ْبُسْطه ا ُكلَّ اْلب ْسِط فـ تـ ْقعُ 

ق ة  ِإالَّ ع ْن ظ ْهِر ِغىنا -صلي هللا عليه وسلم  - ْأ مب ْن تـ ُعوُل": "ال  ص د   . (3) و اْبد 

 
 . 414ص  2ابن رشد: المقدمات الممهدات، ج  (1)
، في باب بيان أن  716/  2(، ومسلم: 1353أفضل، من كتاب الزكاة؛ برقم )، في باب أي الصدقة 515/ 2متفق عليه، البخاري:  (2)

 (. 1032أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح، من كتاب الزكاة، برقم )
،  717/  2(، ومسلم: 5041، في باب وجوب النفقة على األهل والعيال، من كتاب النفقات، برقم )2048/ 5متفق عليه، البخاري:  (3)

 . (1034العليا خير من اليد السفلى، من كتاب الزكاة، برقم ) في باب أن اليد
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صلى هللا عليه  -أخنلع من مايل. فقال رسول هللا من توبيت أن  كعب بن مالك: إنوقال  
" :-وسلم   . (1) "أ ْمِسْك ع ل ْيك  بـ ْعض  م اِلك  فـ ُهو  خ رْيٌ ل ك 

نفسه، ويرفع به  ويستحب أن جيعل ذلك يف أقاربه مث جريانه ويف من يستصلح به 
 -صلي هللا عليه وسلم  -ال النيب وق ،(2)ث أيب طلحةاألقارب فلحدي الشحناء، فأما

 . ( 3)ل ك ان  أ ْعظ م  أِل ْجرِِك"أ ْخو ال ِك  أعطيتها مليمونة وقد أعتقت خادماا هلا: "ل ْو 

ِلهِ    فقدم العطية لألقارب على العتق، وقال: "م ْن س رَُّه أ ْن يـُْبس ط  يف رِْزِقِه و يـُْنس أ  يف أ ج 
 . ( 4)فـ ْلي ِصْل ر مِح ُه"

ا أو يتصدق به على ابين عمه ومها   وقال مالك يف كتاب حممد يف من أحب أن يعتق عبدا
 . (5) يتيمان فقال: يتصدق به عليهما

وقالت: اي   -رضي هللا عنها  - لعائشة  -صلى هللا عليه وسلم  -وأما اجلار فلقوله 
" فإىل أيهما أهدي؟ قا رسول هللا إن يل جارين،  ابا  ( 7).( 6)ل: "أِل قْـر هِبِما ِمْنِك اب 

األظهر   يرى مجهور الفقهاء من املالكية، وهو  الصدقة على النيب صلى هللا عليه وسلم:
عند الشافعية، والصحيح عند احلنابلة: أن صدقة التطوع كانت حمرمة على النيب صلى هللا  

 . (3)انة ملنصبه الشريفعليه وسلم مثل صدقة الفريضة املتفق على حرمتها، وذلك صي

 
، في باب  2120/  4(، ومسلم: 4156، في باب حديث كعب بن مالك، من كتاب المغازي، برقم )1603/  4متفق عليه, البخاري:  (1)

 (.2769حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه، من كتاب التوبة، برقم )
َك. . ." الحديثقال أبو طلحة: إن أحب أمو (2) ،  الي بيرحاء، وإنها صدقة أرجو برها وذخرها، فقال: "اْجعَْلَها فِي أَقَاِربَِك َوبَني َعم ِ

، كتاب الزكاة، باب  693/ 2(، ومسلم: 1392، كتاب الزكاة، باب الزكاة على األقارب، برقم: )530/ 2متفق عليه، أخرجه البخاري: 

، كتاب الصدقة، باب الترغيب  995/ 2زوج واألوالد والوالدين ولو كانوا مشركين. والموطأ: فضل النفقة والصدقة على األقربين وال 

 (. 1807في الصدقة، برقم: )
/  2(، ومسلم: 2452، في باب هبة المرأة لغيى زوجها وعتقها، من كتاب الهبة وفضلها، برقم )915/  2متفق عليه, البخاري:  (3)

 (.999األقربين، من كتاب الزكاة، برقم ) ، في باب فضل النفقة والصدقة على694
/  4(، ومسلم: 5640، في باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم من كتاب األدب برقم )2232/  5أخرجه البخاري:  ، متفق عليه  (4)

سط له في  ( ولفظه فيهما: "من أحب أن يب2557، في باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها من كتاب البر والصلة واآلداب برقم )1982

 رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه". 
 .252 ص  12 ج النوادر والزيادات: (5)
   (.2455، في باب بمن يبدأ بالهدية, من كتاب الهبة وفضلها، برقم )916/  2أخرجه البخاري:  (6)
 وما قبلها.  3488ص   8يراجع فيما سبق: اللخمي، التبصرة: ج  (7)
، والمغني البن  120/   3، ومغني المحتاج 397/  3، والحطاب 273/  1، وجواهر اإلكليل 212 /  2الدسوقي مع الشرح الكبير  (3)

 وانظر: الموسوعة الفقهية: ج   . 260/  2قدامة 
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مالٍك قال: واملسكنُي والفقرُي املذكوران يف الصدقِة يفرتقان،   روى عليُّ بن زايٍد، عن"
ال شيء له، وهو يسأل، والفقري الذي ال غىن له ويتعفَُّف عن  الذيفاملسكنُي هو 

 املسألة.

قال ابن حبيٍب: مسعُت ابن  السالِم: يقوُل: الفقرُي الذي له علقٌة من ماٍل، واملسكني 
ْجُموع ة": الفقراُء 

 
،   الذينالذي ال شيء  له. قال املغريُة، عن مالٍك يف "امل حُيرمون الرزق 

واملسكني الذي ال جيد غىنا يُغنيه، وال يُفطُن له فيتصدَّق  عليه، وال يقوُم فيسأل 
"س  النا

 (3) . 

)وال أبس أن يتصدق( العاقل البالغ الرشيد )على الفقراء مباله كله هلل تعاىل( أي ابتغاء   "
للثواب يف اآلخرة، والظاهر أن املتعني أن ال أبس هنا ملا هو أحسن من غريه ألن الصدقة 
  مستحبة، ألن هللا تعاىل أثىن على فاعل ذلك بقوله: }ويؤثرون على أنفسهم ولو كان هبم

تصدق جبميع ماله ومل ينكر   -رضي هللا عنه  -[ وألن الصديق 9خصاصة{ ]احلشر: 
–رضي هللا عنهم  -، وفعله مجاعة من الصحابة -عليه الصالة والسالم  -عليه الرسول 

"(3 ) . 

)تنبيهات( األول: حمل ندب التصدق جبميع املال أن يكون املتصدق  قال النفراوي:" 
الصدقة جبميع ماله حبيث ال يندم على البقاء بال مال، وأن ما يرجوه  طيب النفس بعد 

يف املستقبل مماثال ملا تصدق به يف احلال، وأن ال يكون حيتاج إليه يف املستقبل لنفسه أو 
ملن تلزمه نفقته أو يندب له اإلنفاق عليه، وإال مل يندب له ذلك، بل حيرم عليه إن حتقق 

و يكره إن تيقن احلاجة إليه ملن يندب اإلنفاق عليه كحواشيه،  احلاجة ملن تلزمه نفقته أ 
 ألن األفضل أن يتصدق مبا يفضل عن مؤنته ومؤنة من ينفق عليه.

الثاين: إمنا قيدان ابلعاقل الرشيد لالحرتاز من احملجور عليه، فال جيوز له ما ذكر سواء كان  
 احلجر عليه لصغر أو سفه أو إحاطة دين. 

 
 . 282ص   2ابن أبي زيد القيرواني: النوادر والزيادات، ج  (3)
 .   159ص   2النفراوي: الفواكه الدواني، ج  (3)
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له يتصدق أن هذا غري ميني وال نذر فيلزمه مجيعه وال حيبس منه شيئا  الثالث: أشعر قو 
 سوى ما يرده دين، خبالف من التزم التصدق جبميعه بنذر أو ميني حنث فيه فيجزيه ثلثه. 

قال خليل: وثلثه حني ميينه إال أن ينقص فما بقي من مايل يف كسبيل هللا، قال شراحه:  
 .( 1)"اء أو املساكنيومثل يف سبيل هللا صدقة على الفقر 

هذا إذا كان   ؛وأما عود الصدقة إىل ملك من يتصدق هبا ببيع أو حنوه مما ذكر مكروه
 . (2)العود بغري مرياث، وأما إذا عادت مبرياث فإنه ال كراهة فيه

فدفع مفتاحها إليه  قال ابن حبيب: قال ابن القاسم: ومن تصدق على رجل بدار ]" 
، وإن مل يسكنها املعطى وال أسكنها أحدا. قال  ليحوزها فذلك حيازةوبرئ منها[ إليه 

ابن املاجشون ومطرف: وإذا حاز املعطي بعض الصدقة فله ما حاز منها. ولو تصدق 
على رجلني بصدقة، فحاز أحدمها بعضها، واآلخر غائب، فما حاز منها احلاضر، فهو  

 . (3) "بينهما

، وألن و هبة ألنه ضرب من العود فيهاها بعوض أيكره أن يبتاع الرجل صدقته ويرجتعو"
املوهوب له واملتصدق عليه قد يستحيي منه فيساحمه يف ُثنها أو حيط عنه ما ال حيط 

فرساا محل عليه يف سبيل   لغريه فيكون رجوعا يف ذلك القدر، ويف حديث عمر أنه وجد
و  ال تبتعه ل)وقال:  -سلم صلى هللا عليه و  - يباع فأراد أن يشرتيه فنهاه رسول هللا  هللا

، فأما إن مات املتصدق عليه فورثها املتصدق منه  1(ابعكه بدرهم وال تعد يف صدقتك 
ألن املرياث يدخل يف  ؛ألن ذلك ليس برجوع فيها وال يتهم أبنه احتال فيه ؛ فال أبس

  ةاالبنملكه بغري صنعه، ويف احلديث أن امرأة وهبت ألمها وليدة فماتت األم فورثتها 

 
 . 159ص   2المرجع السابق: ج  (1)
 . 255ص   2حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني: ج  (2)
 . 128ص   12ابن أبي زيد القيرواني: النوادر والزيادات، ج  (3)
الهبات باب كراهية شراء اإلنسان ما تصدق به:   ، ومسلم في142/ 2أخرجه البخاري في الهبة باب ال يحل ألحد أن يرجع في هبته:  1

3 /1239 . 
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قتك ورد عليك  أجرت يف صد)عن ذلك فقال:  -هللا عليه وسلم  صلى -فسألت النيب 
 . (4)"هبا ممنوع أيضاا فاالنتفاع الصدقة، وإذا ثبت أنه ال جيوز الرجوع يف 1(املرياث وليدتك 

واختلف يف حممله هل هو على الندب أو على الوجوب فقال مالك ال ينبغي أن يشرتيها  
الداودي حرام وظاهر املوازية ال جيوز ويف كتاب الزكاة ال يشرتي الرجل وقد يكره وقال 

صدقة حائطة وال زرعة وال ماشيته ابن رشد يف جواز شراء الصدقة من غري الذي تصدق  
به عليه رواية ابن وهب ال أبس بذلك وقوالها: ال جيوز اللخمي والبن انفع يف شرح ابن 

ه كانت أو أجنبيا فهو أحسن لعموم احلديث مزين أكره أن ينتفع بصدقته على ولد
 . (1) ملشهور كراهة الشراء ومنع الرجوعوا

وقال أصبغ: الصدقة أوىل من الدين املستحدث بعدها وإن مل تُقبض، وهي بيوم يتصدق 
هبا ال بيوم تقبض ما دام حياا، إذ لو قيم عليه ألخذت منه، ما مل ميرض أو ميت، وليس 

 كالعتق إذا أعتق وله مال يفي بدينه مل يضر ذلك ما حيدث من الدين.كالفلس وهي  

قال ابن حبيب: ال تشبه العتق؛ ألن العتق قبض، والصدقة مل تُقبض حىت حدث 
 . (2)الدين

 

 

 

 

 

 
   . 760/ 2أخرجه مالك في الموطأ:  1
 . 1616ص   3القاضي عبد الوهاب البغدادي: المعونة، ج   (4)
 . 817ص   2شرح زروق على الرسالة: ج  (1)
 . 566ص   19ابن يونس، الجامع لمسائل المدونة: ج  (2)
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 الكفالة: تعريفها، حكمها، مشروعيتها

  : مأخوذة من كفل، ومنه قوهلم: قد تكفلت ابلشيء،الكفالة يف اللغة :تعريف الكفالة
 . إذا ألزمته نفسي، وحتملته، ومجع الكفيل: كفالء

[ أي ضمها  37الكفالة يف اللغة هي الضم قال هللا تعاىل }وكفلها زكراي{ ]آل عمران: و 
إىل نفسه للقيام أبمرها، وإمنا مسيت الكفالة بذلك؛ ألهنا ضم إحدى الذمتني إىل 

   . (2)األخرى

إحضار من عليه حق مايل حقا ًثبتا يف ذمة غريه أو التزام رشيد "  و يف االصطالح: 
 .   1لغريه"

فالكفيل حيضر املكفول عنه  فالكفالة هنا متعلقة ابإلحضار فقط دون الضمان، 
وبعض الفقهاء جعل الكفالة مبعىن   حىت يتمكن من استيفاء حقه منه، للمكفول له،

  اوردي رمحه هللا: والزعيم،وهلذا قال اإلمام أبو احلسن امل  ومل يفرق بينهما؛  الضمان،
غري أن العرف جار   ومعىن مجيعها واحد، واحلميل، والصبري، وكذلك الكفيل،  والضمني،

والزعيم يف األمور  والكفيل يف النفوس، واحلميل يف الدايت، أبن الضمني يف األموال،
 .2والصبري يف اجلميع العظام،

ال فيما ال ميكن استيفاؤه من   ، أو آيل إىل الثبوت  ؛وز بكل دين ًثبتجت: حكمها
الكفيل، وال يشرتط رضا املكفول عنه، والصحيح أنه ال يطالب الكفيل إال أن يتعذر 

ويربأ بتسليمه  ،(3)وز ابلوجه جتو  .ال ابلعكس ؛ويربأ برباءة األصل ؛االستيفاء من األصل
 

 ـ. ه1322الطبعة: األوىل،  املطبعة اخلريية، 310ص   1، اجلوهرة النرية، ج ادي العبادي الزَّبِيِديّ أبو بكر بن علي بن حممد احلد (2)
، شرح   2/153، اإلقناع  5/752، حتفة الفقهاء  6/264، احلاوي  2/466، الشرح الصغري  2/724شرح حدود ابن عرفة  1

  · 2/252منتهى اإلرادات 
 .  6/61احلاوي  2
الصاوي،  وال يلزم هذا الضمان إال أهل التربع كضمان املال. ،وهو جماز مرسل من إطالق اسم البعض وإرادة الكل ؛املراد ابلوجه الذات (3)

ومعناها أن يتكفل له أن حيضر وجه املدين أي ذاته، أبن يقول له أان ضامن لك أن آتيك بزيد, قال عبد . 450ص  3بلغة السالك، ج 
. اجمللسي الشنقيطي، لوامع الدرر  الوجه ففيه حذف مضاف والباء للمالبسة أي متلبسا ابلوجه  الباقي: وصح الضمان ابلوجه أي إبحضار

 . 668ص 9يف هتك أستار املختصر، ج 
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وعن امليت وابجملهول   ،يشرتط الرباءة أو ؛إال أن ميوت املكفول ؛ ويلزمه املال ؛متمكنا منه 
   . (3)ويلزم ما ثبت

ألن فائدهتا قيام الضامن مقام الغرمي  ،وهي جائرة بكل حق يكمن استيفاؤه من الضامن
يف شغل ذمته ابحلق للذي عليه، وال جيوز يف احلدود لتعذر هذا املعىن فيها وإن  

الكفالة املمتنعة يف احلدود هي أن يتكفل مبا جيب و  . (1)استيفاءها من الضامن غري جائز
نه كل هذا على املطلوب، أو يتكفل بوجهه على أنه مىت عجز عن إحضاره أخذ ذلك م

 . (2) ال جيوز، وأما الكفالة بطلبه خاصة فجائز يف احلدود الواجبة

 واإلمجاع.  والسنة، الكتاب،: والكفالة األصل يف جواز الضمان  مشروعيتها:

والزعيم هو   ، 1"  وملن جاء به محل بعري وأان به زعيم " أما الكتاب:فقول هللا تعاىل:
 الضامن يف كالم العرب. 

هللا صلى هللا عليه وسلم فحديث أيب أمامة رضي هللا عنه قال: مسعت رسول  وأما السنة:
فقد ورد أن   . (1)والزعيم غارم( والدين مقضي، مردودة، واملنحة  العارية مؤداة، .. .يقول: )

هل عليه دين؟ قالوا:  له جنازة ليصلي عليها فقال: النيب صلى هللا عليه وسلم أحضرت 

 
 .96ص  1ابن عسكر البغدادي، إرشاد السالك، ج  (3)
 . 1230ص  2القاضي عبد الوهاب البغدادي، املعونة، ج  (1)
 . 1168ص  2، ج ب التلقنيروضة املستبني يف شرح كتا ابن بزيزة،  (2)
 72يوسف: 1
·   0653حديث رقم  9/643احلديث أخرجه أبو داود يف سننه ابللفظ املذكور أعاله · كتاب البيوع ، ابب يف تضمني العارية  (1)

البيوع ، ابب ما جاء  وأخرجه الرتمذي يف سننه خمتصراا بلفظ )العارية مؤداه ، والزعيم غارم، والدين مقضي( ، وقال حديث حسن · كتاب 
· وأخرجه ابن ماجة يف سننه خمتصراا بلفظ )العارية مؤداه ، واملنحة مردودة(·= =كتاب   5621، حديث رقم 3/565يف أن العارية مؤداه 

،   2/408· وأخرجه يف ابب الكفالة بلفظ: )الزعيم غارم ، والدين مقضي( ،  8932، حديث رقم  2/108الصدقات ، ابب العارية 
بلفظ أيب داود ، وفيه زايدة: )··· والولد للفراش ، وللعاهر احلجر ،   5/762· وأخرجه اإلمام أمحد يف املسند  5042ث رقم حدي

 بلفظ أمحد  وحساهبم على هللا ، ومن ادعى إىل غري أبيه ، أو انتمى إىل غري مواليه فعليه لعنة هللا التابعة إىل يوم القيامة( · وأخرجه الدارقطين
· وأخرجه ابن حبان يف صحيحه خمتصراا بلفظ )العارية مؤداة ، واملنحة مردودة ، ومن   661، حديث رقم  3/04ه كتاب البيوع يف سنن

· واحلديث   2015، حديث رقم  7/202وجد لقحة مصراة فال حيل له صرارها حىت يريها( · اإلحسان برتتيب صحيح ابن حبان 
  · 8/101والغماري يف اهلداية يف ختريج أحاديث البداية  · 5/542صححه األلباين يف إرواء الغليل 



 

98 

: صل عليه اي رسول هللا وعلي لوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة: صثالثة داننري، قال
   .  (2)(فصلى عليهدينه، 

ْسألُة ح ىتَّ 
 
لَّْت ل ُه امل ال ٍة ف ح  ق ُة ِإالَّ لِث الٍث: ر ُجٍل حت  مَّل  حِب م  لُّ الصَّد  وقوله لقبيصة: "ال  حتِ 

، تضمن هذا احلديث جواز احلمالة ولزومها وأهنا كالديون ويدخل هبا  ( 3) يـُؤ دِّيـ ه ا" احلديث
يف مجلة الغارمني وجيوز له أخذ الزكاة لقضائها، واحلميل والضمني والكفيل والزعيم 

   .( 4)والقبيل واحد

   وأما اإلمجاع: فقد أمجع املسلمون على جواز الضمان يف اجلملة.

ضمان مال   ؛نوعان  ... أو "  . ( 1)الة ابملالكفالة ابلنفس، و كفنوعان:  : ةأنواع الكفال
ويرجع فيه املضمون عنه إن ضمنه   ؛فأما ضمان املال فيغرم فيه الضامن ، وضمان وجه

وينقسم ضمان املال  .وكذلك إن ضمنه بغري إذنه خالفا أليب حنيفة ،إبذنه اتفاقا
فيأخذ من شاء من الضامن أو   ؛ أحدمها أن يكون على حكم ضمان اخليار :قسمني

واآلخر  ؛وقال ابن كنانة وأشهب ال يغرم الضامن إال مع عدم الغرمي ،الغرمي على املشهور
  ؛وفاقا هلم ،كضمان اخلري  ؛فقيل أيخذ أيهما شاء ؛ فاختلف فيه ،أن ال يكون كذلك 

 
 2/85عن عبد هللا بن حممد بن عقيل عن جابر به · وأخرجه احلاكم يف املستدرك  3/033احلديث أخرجه اإلمام أمحد يف املسند  (2)

،   3/97رقطين يف سننه ، كتاب البيوع بنحوه وقال: هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه · ووافقه الذهيب يف التلخيص · وأخرجه الدا
· واحلديث له طريق أخرى خمتصراا ، يرويه أبو سلمة عن جابر قال: كان النيب صلى هللا عليه وسلم ال يصلي على رجل   392حديث رقم 

قتادة مها علي اي رسول   عليه دين ، فأيت مبيت ، فسأل: )أعليه دين؟( قالوا: نعم ، عليه ديناران ، قال: )صلوا على صاحبكم( ، قال أبو
( · هللا ، فصلى عليه ، فلما فتح هللا على رسوله   ، قال: )أان أوىل بكل مؤمن من نفسه ، من ترك ديناا ، فعلّي ، ومن ترك ماالا فلورثته

سننه ، كتاب  · وأخرجه النسائي يف 1433، حديث رقم  9/831أخرجه أبو داود يف سننه ، كتاب البيوع ، ابب يف التشديد يف الدين 
· واحلديث أشار إليه الرتمذي يف سننه ، كتاب اجلنائز ، ابب ما جاء يف الصالة على  4/56اجلنائز ابب الصالة على من عليه دين  

· واحلديث قد جاء خمتصراا عن عبد هللا بن أيب قتادة عن أبيه عن رسول هللا   : أيت برجل ليصلي عليه ، فقال )صلوا   3/183املديون 
صاحبكم( فإن عليه ديناا ، قال أبو قتادة: هو علي  اي رسول هللا ، قال: )ابلوفاء؟( قال: ابلوفاء ، فصلى عليه · احلديث أخرجه هبذا  على

اللفظ الرتمذي وقال: حديث أيب قتادة حديث حسن صحيح · وأخرجه النسائي يف سننه ، كتاب اجلنائز ، ابب الصالة على من عليه  
· وأخرجه ابن ماجة يف سننه ، كتاب الصدقات ، ابب الكفالة   7/713يف كتاب البيوع ، ابب الكفالة ابلدين  · وأخرجه 4/56دين 
   · 362·2· وأخرجه الدارمي يف سننه ، كتاب البيوع ، ابب يف الصالة على من مات وعليه دين   7042، حديث رقم  2/408

   (.1044برقم ) أخرجه مسلم (3)
 . 5601ص  12 اللخمي، التبصرة، ج (4)
 . بتصرف. 79ص  4ابن رشد: بداية اجملتهد، ج  (1)
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فحينئذ أيخذ من   ؛إال أن أفلس أو غاب  ؛وقال ابن القاسم إمنا أيخذ من الغرمي
   .(2)"الضامن

الكفالة ابلطلب تصح؛ كأن يقول أان محيل أبين أطلبه فإن مل أجده برئت من املال،  و"
وضمان الطلب عبارة عن التفتيش عن الغرمي من غري إتيان به , قال املواق: قال مالك: 

املال ولكن علي طلبه حىت آيت به  لو شرط محيل الوجه أين أطلبه فإن مل أجده برئت من 
   .( 3)"مل يلزمه إال ما شرط

 وقت وجوب الكفالة 

وأما حمل الكفالة فهي األموال عند مجهور أهل العلم لقوله عليه الصالة والسالم "الزعيم 
غارم" أعين كفالة املال وكفالة الوجه وسواء تعلقت األموال من قبل أموال أو من قبل 

اجب يف قتل اخلطأ أو الصلح يف قتل العمد أو السرقة اليت ليس حدود مثل املال الو 
 يتعلق هبا قطع وهي ما دون النصاب أو من غري ذلك.

وروي عن أيب حنيفة إجازة الكفالة يف احلدود والقصاص أو يف القصاص دون احلدود 
 وهو قول عثمان البيت أعين كفالة النفس.

ته ابلكفيل فأمجع العلماء على أن ذلك بعد وأما وقت وجوب الكفالة ابملال أعين مطالب
 ثبوت احلق على املكفول إما إبقرار وإما ببينة. 

وأما وقت وجوب الكفالة ابلوجه فاختلفوا هل تلزم قبل إثبات احلق أم ال فقال قوم إهنا  
ال تلزم قبل إثبات احلق بوجه من الوجوه وهو قول شريح القاضي والشعيب وبه قال 

 الك.سحنون من أصحاب م

وقال قوم بل جيب أخذ الكفيل ابلوجه على إثبات احلق وهؤالء اختلفوا مىت يلزم ذلك 
وإىل كم من املدة يلزم فقال قوم إن أتى بشبهة قوية مثل شاهد واحد لزمه أن يعطي 

 
 . 214ابن جزي: القوانني الفقهية، ص  (2)
 . 680ص  9اجمللسي الشنقيطي، لوامع الدرر، ج   (3)
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ضامنا بوجهه حىت يلوح حقه وإال مل يلزمه الكفيل إال أن يذكر بينة حاضرة يف املصر 
سة األايم إىل اجلمعة وهو قول ابن القاسم من أصحاب مالك فيعطيه محيال من اخلم

وقال أهل العراق ال يؤخذ عليهم محيل قبل ثبوت احلق إال أن يدعي بينة حاضرة يف  
املصر حنو قول ابن القاسم وإال أهنم حدوا ذلك ابلثالثة األايم يقولون إنه إن أتى بشبهة  

وقد أنكروا الفرق يف ذلك والفرق بني  لزمه أن يعطيه محيال حىت يثبت دعواه أو تبطل 
الذي يدعي البينة احلاضرة والغائبة وقالوا ال يؤخذ محيل على أحد إال ببينة وذلك إىل 

 . ( 1)بيان صدق دعواه أو إبطاهلا

 :مىت يربأ الكفيل من الكفالة 

 : الكفيل من الكفالة يف أربع حاالت يربأ 

نع املكفول له من يكن هناك حائل مي، ومل إذا سلم املكفول يف مكان التسليم .1
، فإذا سلمه يف غري مكان التسليم ومل الوصول إىل حقه، ألن الكفيل قام مبا التزمه

إذا كان له عذر مينع من   يرض املكفول أن يستلمه مل جيرب املكفول له على ذلك 
 . استالمه

 .إذا سلم الكفيل نفسه للمكفول له .2

،  ، وال يطالب مبا عليه من حق يعرف حملهإذا مات املكفول ودفن، أو توارى ومل .3
 . ألنه التزم إحضاره، ومل يضمن ما عليه من حقوق

، وقد نه ملتزم إبحضاره حلق املكفول له، ألالكفيل من الكفالةإذا أبرأ املكفول له  .4
 . (2)تنازل عن حقه

 : هل للمضمون له مطالبتهما معاً 

 :ماء رمحهم هللا يف ذلك على قولنياختلف العل 
 

 . 297ص    2ابن رشد: بداية المجتهد، ج  (1)
 احلسيين ، دار الكتب العلمية ، بريوت .، ت. فهمي  704/ 1األحكام :  جملة  شرح احلكام : درر حيدر علي  (2)
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،  أن له مطالبة الضامن أو املضمون عنه معاا أيهما شاء يف احلياة أو املوت  :القول األول
، ولقوله صلى هللا عليه 1الزعيم غارم(وله صلى هللا عليه وسلم: )؛ لقوهو قول اجلمهور

ما فعل الديناران؟ قال: إمنا  وسلم يف ضمان أيب قتادة للرجل الذي تويف وعليه ديناران )
: اآلن بردت  أمس، مث أعاد عليه يف الغد قال: قضيتهما. قال صلى هللا عليه وسلممات 

، اوألن احلق ًثبت يف ذمتهما فيملك املضمون له مطالبة من شاء منهما   2عليه جلده ( 
  . 

القول الثاين : ليس له مطالبة الضامن إال إذا تعذر مطالبة املضمون عنه ، وهو قول 
من فرع ، و ال يصار إىل الفرع إال عند تعذر األصل كالتيمم مع  اإلمام مالك ، ألن الضا

 .3وجود املاء  

 :مىت يربأ الضامن

 :ضامن من الضمان يف أحواليربأ ال

ربأ من املطالبة ألنه تبع إذا أبرأ صاحب احلق املضمون عنه من الدين فإن الضامن ي .1
 .سقطت الوثيقةالدين ابإلبراء فقد ، فإذا سقط لألصيل، وضمانه توثقة للدين

،  أبرأ صاحب احلق الضامن من الضمان، وال يسقط الدين عن املضمون عنهإذا  .2
احلق رضي أن يكون حقه بال   ، بل أن صاحبالوثيقة ال يسقط احلقألن إسقاط 

 . وثيقة

للمضمون له برأ الضامن من  إذا قام املضمون عنه بتسليم الدين الذي عليه  .3
 . (1)ق لصاحبه فإنه يربأ لقيامه مبا التزمه، وكذلك إذا سلم الضامن احلالضمان

 
 سبق خترجيه .  1
 خمرج فيما سبق مع حديث الصالة على من عليه دين .  2
 . 242انظر : ابن جزي : القوانني الفقهية :  3
 املرجع السابق .  (1)
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 : البة الضامن للمضمون عنه ابلسدادمط

ال خيلو  هل للكفيل أن يطالب املكفول عنه ابلسداد ليخلص نفسه من هذا االلتزام،
 :ذلك من حالني

حلق أن يطالب األصيل بسداد  : فإن الكفيل له اأن يطالب صاحب احلق ابلدين .1
 .الدين

: فاألصح أن الكفيل ليس له احلق مبطالبة األصيل يطالب صاحب احلق ابلدينأال  .2
 .  (1)ابلسداد ليخلص نفسه من هذا االلتزام

 

 : الطرف اآلخرالكفيل دون الضامن و الكفالة يف حق  الضمان ولزوم 

كما أن كالا    لكي يستوىف احلق عند تعذره من األصيل، ، ماالكفالة يستوثق هبو الضمان 
والضامن يدخل يف العقد مع علمه ابلغنب يف ذلك العقد يف حالة عدم  ل،من الكاف

ا يف  ملزومه يكونالضمان و الكفالة فولذا  وعدم حضور املكفول، سداد املضمون عنه،
أما يف  ،والضامن فهي الزمة يف حق الكفيل دون الطرف اآلخر، جانب طرف واحد،

ومن  ولذلك كان من حقه أن يطالب هبا،  املكفول له فإهنا جائزة،املضمون عنه و حق 
وهذا ابتفاق أهل العلم رمحهم هللا فلم يرد عن أحد من العلماء القول  حقه أن يسقطها،

 .   ( 1)وليس له إسقاطها  الكفالة،أو  ابلضماناملكفول له ملزم املضمون له و أبن 

 يف مصاحلة الكفيل عن دين الكفالة

 أقسام:وال خيلو هذا الدين من ثالثة 

 
 .  34،  26ص  6انظر : الزحيلي : الفقه اإلسالمي وأدلته : ج  (1)
 املرجع السابق.  (1)
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 أحدها: أن يكون الدين عيناا. 

 والثاين: أن يكون عرضاا. 

 والثالث: أن يكون طعاماا. 

 وكل قسم من هذه األقسام ينتج ثالثة أوجه: 

إما أن يكون الصلح من جنس دين الكفالة، أو نوعه، أو من عينه. فصارت املسألة إذا  
 دارت إىل تسعة أوجه.

 وللكفيل يف مجيع ذلك حالتان: 

 أن يصاحل عن نفسه، أو عن الغرمي.إما 

فاجلواب عن القسم األول: إذا كان الدين عيناا، فصاحل من غري جنسه، كالعروض 
 وحنوها: فال خيلو من أن يكون صاحل عن نفسه، أو عن الغرمي.

 فإن صاحل عن نفسه: فال خيلو من أن يكون الدين من قرض، أو من بيع. 

ا ال راب فيه بينه وبني املصاحل به، وكان ذلك شراء فإن كان الدين قرضاا، أو ُثن بيع مم
لنفسه: فإن ذلك جائز، وهل يفتقر ذلك إىل حضور الغرمي، أو معرفة يسره من عسره، 

  وثبوت الدين إن كان عيناا أم ال؟

 فاملذهب على قولني قائمني من "املدونة": 

 أحدمها: أنه يفتقر إىل حضوره وثبوت الدين ببينة يف غيبته. 

 ثاين: أنه ال يفتقر إىل حضوره، وال إىل بينة على أصل الدين خبالف شراء األجنبيني. وال

وسبب اخلالف: ذمة الكفيل، هل هي كذمة األصيل أم ال؟ فمن رأي أن ذمة الكفيل 
غري مشغولة مبا على األصيل الحتاده واستحالة قيام املتحد ابحمللني فحاكى الكفيل 
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تضت توسيع املطالبة وتفسيخ املؤاخذة ال حقيقة احمللني األجنيب، وإن كانت الكفالة اق
 قال: البد من إحضار األصيل عند شراء الكفيل، وثبوت الدين ببينة يف غيبته. 

قال: ال   تضميم لذمته إىل ذمة ]األصيل[ومن رأي أن الضمان من التضمني، أو من ال
الكفيل وذمة األصيل  يفتقر إىل حضوره، وال إىل قيام البينة؛ ألنه قد تقرر بني ذمة

 مضاهاة متنع مساواته لألجنيب؛ ألنه كأنه اشرتاه من نفسه لنفسه.

وعلى هذا ينبين اختالف قول مالك يف كتاب الكفالة هل الطالب على التخيري، أو على 
 الرتتيب؛ فمرة رأى أن ذمة الكفيل واألصيل واحدة فقال بتخيري الطالب.

: إن الطلب على الرتتيب، وال يتبع الكفيل إال بعد ومرة رأى أن الكفيل كاألجنيب فقال
 عدم األصيل.

وإن كان الدين من ُثن بيع ما فيه الراب مثل أال جيوز سلم ما بيع هبذا الدين فيما صوحل  
   . (1)به: فإن ذلك ال جيوز؛ ألنه سلم الشيء يف مثله إىل أجل، وذلك حرام

صاحله من نوع دينه وكان الصلح لنفسه؛ واجلواب عن الوجه الثاين من القسم األول: إذا 
مثل أن يكون داننري والصلح بدراهم، أو كان ذلك ومشقيه، والدين هامشية: فذلك 

 حرام؛ ألنه صرف مستأخر.

واجلواب عن الوجه الثالث من القسم األول: إذا صاحله لنفسه من عني الدين: فإنه جيوز  
ال جيوز ابألقل؛ ألن ذلك راب بال إشكال؛  ابملثل يف الصفة واملقدار، ويعود ذلك قضاءا، و 

 ألنه دفع األقل ليأخذ األكثر ويدخله فيما بينه وبني الطالب "ضع وتعجل".

فإن صاحل عن األصيل من غري جنس الدين: فال عربة حبضوره، مث ينظر يف الصلح هل 
 . (1)وقع مبا يرجع إىل القيمة، أو مبا يرجع إىل املثل

 
دار  ، 178ص  6، ج  التهانة وحل مشكو هج التَّحِصيل ونتائج لطائف التَّأِْويل في شرحِ المدامن: الحسن علي بن سعيد الرجراجي أبو   (1)

 . م 2007  -هـ  1428الطبعة: األولى، ،  ابن حزم
 . 179ص   6المرجع السابق: ج  (1)
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 الفاسدةيف الكفالة 

 من رجل سلعة ويعطيه كفيالا مبا أدركه فيها من درك.أن ]يشرتي[ مثاهلا: "

املشرتي إذا أدركه درك يف  كفالة ختليص الثمن ورده ]إىل[فال خيلو من أن يقصد ابل
 السلعة أو إمنا قصد إىل استخالص السلعة وردها على املشرتي. 

إىل املشرتي فال خيلو البيع من أن يكون يف   فالة اسرتجاع الثمن ]وردها[فإن قصد ابلك
ا.   نفسه صحيحاا أو فاسدا

ا.   فإن كان صحيحاا، فالكفالة جائزة الزمة قوالا واحدا

ا على نعت الفساد إما لفساده يف نفسه، وإما لشروط فاسدة اقرتنت فإن كان البيع واقعا 
 به، فهل تلزم فيه الكفالة ابلقيمة إذا فات أم ال؟ فاملذهب على ثالثة أقوال:

،  وابن القاسم يف ]"املوازية"[ أحدها: أن الكفالة ساقطة بكل حال، وهو قول أشهب،
 ومثله البن القاسم يف "العتبية" أيضاا. 

أن الكفالة ًثبتة على الكفيل إذا فات املبيع، ويكون عليه األقل من قيمة  والثاين:
 السلعة، أو الثمن وهو قول مالك يف "املبسوط". 

علم بفساد البيع،   والثالث: التفصيل بني علم الكفيل بفساد البيع، وعدم علمه، فإن
لقاسم يف "العتبية"  فالكفالة الزمة له، وإن مل يعلم، فالكفالة ساقطة عنه، وهو قول ابن ا

 أيضاا.

وأما إن قصد ابلكفالة ختليص السلعة، واسرتجاعها، وعقد البيع على املطالبة بذلك، 
ا  . ( 1)والقيام به فالبيع فاسد قوالا واحدا

   تطبيقات الكفالة

 
 . 359ص   8الرجراجي: المرجع السابق، ج   (1)
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االعتماد املستندي يستعمل يف متويل التجارة اخلارجية، وهو تعهد   االعتماد املستندي:
كتايب صادر من مصرف بناء على طلب مستورد لصاحل مورد، يتعهد فيه املصرف بدفع  

املبالغ اليت يستحقها املورد ُثناا لسلع يصدرها للمستورد طالب فتح االعتماد، مىت قدم 
ن، على أن تكون هذه املستندات مطابقة املورد املستندات املتعلقة ابلسلع، والشح 

 لشروط االعتماد.

وحكم االعتماد املستندي املغطى غطاء كلياا يكون املصرف فيه وكيالا عن فاتح  
االعتماد، وإن كان كفيالا ابلنسبة للمصدِّر الذي يعترب مكفوالا له، وللمصرف أن أيخذ  

 عمولة أو أجراا عن وكالته، ال عن كفالته.

تماد غري املغطى كلياا أو جزئياا، فاملصرف كفيل، وفاتح االعتماد غري املغطى أما يف االع
العمل الذي   مكفول عنه، فإذا أخذ املصرف عمولة مقابل املبلغ املكفول به، ال مقابل

 . ( 2)يقوم به، فقد أخذ أجراا مقابل الكفالة ذاهتا، وهو ال جيوز

 خطاب الضمان  

 اليت تصدرها البنوك إذا كان اخلطاب غري لضمانق حكم الكفالة على خطاابت اوينطب
مغطى من العميل، واحلكم الشرعي أنه ال جيوز للبنك أخذ األجر على هذا العمل؛ ألنه  

أجر على الكفالة. أما إذا كان اخلطاب مغطى ابلغطاء النقدي من العميل ولو غطاءا 
رتن به من العمل على  جزئياا ال كلياا، فيجوز للبنك أخذ مقابل إصدار اخلطاب وما يق

أساس الوكالة، ومن املعلوم أنه جيوز أخذ األجر على الوكالة، وال جيوز أخذ األجر على 
الكفالة، ويكون أجر الوكالة ـ كما جاء يف املؤمتر األول للمصارف اإلسالمية يف ديب ـ 

مراعى فيه حجم التكاليف اليت يتحملها املصرف يف سبيل أدائه ملا يقرتن إبصدار  
 خطاب الضمان من أعمال يقوم هبا املصرف حبسب العرف املصريف.

 
 . 79ص  6: ج  وأدلته الزحيلي، الفقه اإلسالمي (2)
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وتشمل هذه األعمال بوجه خاص جتميع املعلومات، ودراسة املشروع الذي سيعطى 
خبصوصه خطاب الضمان، كما يشمل ما يعهد به العميل إىل املصرف من خدمات 

مصرفية تتعلق هبذا املشروع، مثل حتصيل املستحقات من أصحاب املشروع. وجيوز  
 . (1)املغطى للمصرف أخذ مقابل اخلدمات واملصاريف يف الضمان غري

وحكم هذين النوعني من الكفالة: كفالة اإلقامة والسفر  كفاالت اإلقامة والسفر:
للخارج: أن الكفالة ابلرغم من كوهنا عقد تربع، جيوز مبوجبها للكفيل أخذ مقابل عمله 

، بل هو ظلم وغنب رم، وما زاد عن هذا فهو سحت حراموجهده فقط، وله الرجوع مبا يغ
ز الكفيل هذه احلدود املشروعة، أبن طالب املكفول بتقدمي نسبة من فاحش إذا جتاو 

أرابح العمل، أو أبقساط شهرية دورية، دون أن يقدم الكفيل ملكفوله أي عمل، أو  
   .( 2)يتحمل أي جهد، أو يؤدي عنه أي نفقة
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