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: الممخص

وعدم , فقد حث اهلل تعالى عمى اإلحسان لو والقيام بشؤونو , ال ريب أن اليتيم من أحق الناس بالرعاية والعناية 
والولي  من كمفو اهلل تعالى برعاية , االعتداء عمى مالو ؛ فاليتيم ىو الذي فقد أباه وىو صغير لم يبمغ الحمم 

وأن يكون اإلنفاق في مجال , والعناية بمالو واإلحسان إليو حتى ينمو ىذا المال, شؤون اليتيم والقيام بكفايتو 
, فال يقرب مال اليتيم إال بالتي ىي أحسن ؛ فال يأكل الولي من مال اليتيم إال إذا كان فقيرًا , الحالل الطيب 

ن اضطر الولّي الفقير لؤلكل أو الشرب من , ويكون األكل عمى قدر الضرورة فقط , وىناك ضرورة ليذا األكل  وا 
ن كان الولي غنيًا فميستعفف؛ وقد ذكر الفقياء حول أكل , مال اليتيم فميأكل بالمعروف بدون إسراف وال تبذير وا 

ويزول عنو السفو , الولي الفقير ىل يضمن أم ال ؟ وأن يتصرف بمال اليتيم بما يحقق مصمحتو حتى يبمغ أشّده 
وال يجوز قرب مالو لمطمع فيو أو أخذه بغير حق ؛ ىذا ىو , فإذا رشد دفع إليو مالو وأشيد عميو , ويكون رشيدًا 
.  محور بحثي 

The Assault of the Guardian and the Wealth of the Orphan in the Islamic  jurisdiction  

 Abstract: The orphan is one of the societal categories that Islam earnestly attends 
to encouraging people to take care of orphans and preserve their financial 

possessions and money. The orphan is defined as the child whose father died while 
the guardian is the person entrusted to care of the orphan, invest and increase his/ 

her financial possessions. There are, however, some approved exceptions when the 
guardian is allowed to prudently spend from the money without extravagance or 

squandering. 

الفقو اإلسالمي  , مال اليتيم , أكل , الولي : كممات مفتاحية 
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: مقدمة 

: والصالة والسالم عمى سيدنا محمد المبعوث رحمة لمعالمين وبعد , الحمد هلل رب العالمين 

وعدم االقتراب من مالو إال , والقيام عمى مالو , إن من محاسن شريعتنا اإلسالمية الغّراء ؛ اإلحسان إلى اليتيم 
وأّكدت السّنة المطّيرة عمى مكانة , ولقد برز اىتمام القران الكريم باليتيم في كثير من المواضع , بالمعروف 

مَونْن كَوانَو فَوقِنيرًرا فَومْنيَو ْنُكلْن بِنالْنمَوعْنُرووِن : " فقد قال سبحانو وتعالى , اليتيم  تَوعْنفِنوْن وَو نِنيًّيا فَومْنيَوسْن مَونْن كَوانَو  َو  , }6:النساء{" وَو
تاَّل  يَوبْنُم َو أَوُ داَّل ُ : "وقال سبحانو وتعالى  سَوُن حَو ُبوا مَوالَو الْنيَوتِنيمِن إِن اَّل بِنالاَّلتِني  ِنيَو أَوحْن فيذه اآليات , }34: اإلسراء{"  وَو َو تَوقْنرَو

وكان الولي , الكريمة وغيرىا الكثير ؛ تدل عمى أنو ال يجوز لمولي أن يأكل من مال اليتيم إال إذا دعت الحاجة 
. فقيرًا وكانت حاجتو لمطعام أو الشراب أو بعض الضروريات 

:  م كمة الدراسة 

: ىذه الدراسة تجيب عن األسئمة اآلتية 

ىل يحق لمولي أن يأكل من مال اليتيم ؟  -
 ىل يحق لمولي الفقير المحتاج أن يأكل من مال اليتيم ؟ -
 ما ىي الضرورات التي قدرىا الفقياء لمولي الفقير حتى يأكل من مال اليتيم ؟ -
 ىل يضمن الولي الفقير إن أكل من مال اليتيم ؟ -

: منهج الدراسة 

, وقارنت بين آراء الفقياء وأدلتيم , واستخدمت المنيج االستقرائي والوصفي والتحميمي , تتبعت كتب الفقو 
. وتوصمت إلى الراجح بين األدلة 

: أىمية الدراسة 

 .التعريف بالولي ومسؤوليتو تجاه مال اليتيم بشكل خاص  -
 .التعريف باليتيم ومدى اىتمام الشريعة اإلسالمية بو  -
 توضيح الفرق بين الولي اليتيم والولي الفقير عند الحاجة لمال اليتيم  -
. توضيح خطورة االقتراب من مال اليتيم  -

: أىداف الدراسة 

: تيدف الدراسة إلى 

 .إظيار أىمية اليتيم والحرص عمى حقوقو المالية في الشريعة اإلسالمية  -
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 .التعريف بمسؤولية ولي اليتيم وشروطو وواجباتو تجاه مال اليتيم  -
 .عرض آراء الفقياء بخصوص أكل الولي من مال اليتيم  -
. توضيح الضرورات التي قدرىا الفقياء لمولي الفقير حتى يأكل من مال اليتيم  -
. ذكر آراء الفقياء بخصوص ضمان الولي الفقير عند أكمو من مال اليتيم وقت الضرورة -

 

:  الدراسات السابقة 

وكتب , والتفسير , لم أجد بحثًا مستقاًل أو دراسة مستقمة في موضوع بحثي ؛ لذلك  عدت إلى  كتب الفقو 
وكتب التفسير لالستدالل ببعض نصوص , الحديث؛ وجمعت مادة بحثي بعد ذكر آراء الفقياء ومناقشة أدلتيم 

. واالستدالل أيضًا من كتب الحديث عمى كل مسألة, اآليات 

 

: قسمت بحثي إلى مبحثين : خطة الدراسة 

: اليتيم ورعاية اإلسالم لو؛ وفيو مطمبان : المبحث األول 

ومتى ينقطع الُيتم , تعريف مفردات البحث: المطمب األول 

. موقف الشريعة اإلسالمية من كفالة اليتيم ورعايتو :         المطمب الثاني 

: الوالية المالية عمى اليتيم في الفقو اإلسالمي ومشروعيتيا؛ وفيو ثالثة مطالب: المبحث الثاني 

أىمية الحفاظ عمى مال اليتيم  :         المطمب األول

شروط األولياء  :         المطمب الثاني 

األكل من مال اليتيم  :         المطمب الثالث 

: وفيو مطمبان , وضمانو , مقدار ما يأكمو الولّي الفقير من مال اليتيم : المبحث الثالث 

مقدار ما يأكمو الولّي الفقير من مال اليتيم :         المطمب األول
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اليتيم ورعاية اإلسالم له  : المبحث األول 

 ومتى ينقطع الُيتم , تعريف مفردات البحث  : المطمب األول

تعريف اليتيم لغة واصطالحا  : أوالً 

 .1الصغير الفاقد األب من اإلنسان واألم من الحيوان : اليتيم لغًة 

 .2من مات أبوه وىو دون البموغ : اليتيم اصطالحا 

ىو من مات أبوه قبل الُحمم سواًء كان ذكرًا أو أنثى ؛ فضابط الُيتم عند : ومن التعريف يمكن القول بأن اليتيم 
 .الفقياء عدم البموغ

 3 .وولّي اليتيم ؛ الذي يتولى أمره ويقوم  بكفايتو , كل من ُولي أمرًا أو قام بو : الولّي لغة 

 4. ىي ُسمطة شرعية يتمكن بيا صاحبيا من القيام عمى شؤون الصغار الشخصية والمالية: الوالية اصطالحاً 

. أي أن الوالية سمطة شرعية يسوغ لصاحبيا التصرف في شؤون القاصر الشخصية والمالية تصرفًا نافذاً 

متى ينقطع الُيتم  : ثانيًا 

,  ؛ عمى أن اليتيم تنتفي عنو صفة الُيتم ببموغو 5 (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابمة  )اتفق الفقياء من 
َحِفْظُت َعْن َرُسوِل : إن البموغ يحصل باالحتالم مع اإلنزال, وينقطع بو الُيتم لما َقاَل َعِميُّي ْبُن َأِبي َطاِلبٍ : وقالوا

 6 ".اَل ُيْتَم َبْعَد اْحِتاَلٍم, َواَل ُصَماَت َيْوٍم ِإَلى المَّلْيِل : "المَّلِو َصمَّلى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّلمَ 

: واختمف الفقياء في تحديد السن الذي ىو مظّنة البموغ إلى رأيين 

:  الرأي األول 

                                                           
 (3/1063ج, (ت,د): مجمع اللغة العربٌة بالقاهرة ) 1

 (5/440ج (ه1412): ابن عابدٌن ) 2

  (مرجع سابق ) (2/1058ج:المعجم الوسٌط ) 3

 (.292   /3(ت,د: )الدردٌر) (5/153ج(ه1406): الكاسانً)  (مرجع سابق,296 / 2:ابن عابدٌن )      4
( ت,د:) ابن قدامة ) (2/166ج(ه1415: )الشربٌنً ) (3/293الدسوقً ج), (5/97ابن عابدٌن ج)      5

 (4/354ج

 

 (.11/642/9264ج,(1972): الشٌبانً )   6
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أن اليتيم ال تنتفي عنو صفة الُيتم وال يصبح بالغًا حتى يتم ثماني  : 8 في المشيور عندىم والمالكية7ذىب الحنفية
َواَل َتْقَرُبوا َماَل اْلَيِتيِم ِإالَّل ِبالَّلِتي ِىَي َأْحَسُن َحتَّلى :" عشر سنة لمغالم وسبع عشر سنة لمجارية واستدلوا بقولو تعالى 

 }152:األنعام {" َيْبُمَغ َأُشدَّلهُ 

واألشّد ؛ قواه في العقل والتجربة والنظر لنفسو ", ال يجوز قرب مال اليتيم حتى يبمغ أشده : وجو االستدالل 
 9"وزوال السفو ؛ وذلك ال يكون إال مع البموغ 

 10"واإلناث سبع عشرة سنة , وأشّد الصبي ثماني عشرة سنة "

: الرأي الثاني 

إلى أن البموغ يتحقق إذا أتم الغالم والجارية خمس عشرة :  في رواية 13 وأبو حنيفة12 والحنابمة11ذىب الشافعية
.  سنة قمرية من غير تفريق عندىم بين ذكر وأنثى 

: واستدلوا 

َعَرَضُو َيْوَم ُأُحٍد َوُىَو اْبُن َأْرَبَع »:  َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي المَّلُو َعْنُيَما, َأنَّل النَّلِبيَّل َصمَّلى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّلمَ  -
 14«َعْشَرَة َسَنًة, َفَمْم ُيِجْزُه, َوَعَرَضُو َيْوَم الَخْنَدِق, َوُىَو اْبُن َخْمَس َعْشَرَة َسَنًة, َفَأَجاَزهُ 

ىذا دليل لتحديد البموغ بخمس عشرة سنة وىو مذىب الشافعي واألوزاعي : "قال النووي 

ن لم يحتمم فتجري عميو األحكام  15" وبن وىب وأحمد وغيرىم قالوا باستكمال خمس عشرة سنة يصير مكمفا وا 

                                                           
  (5/7ج  (ه1415): السرخسً )   7
 ( .5/35ج (ه1384): القرطبً )   8

 

 (3/453ج (ه1422): ابن عطٌة )   9

  

 (9/401ج (ت,د): اآللوسً)   10

  

 ( 2/165ج, (ه1415): الشربٌنً )   11

  

 (.4/551ج (ه1388),ابن قدامة )   12

  

 (1/25ج,(ت,د), الغنٌمً )   13

  

 (باب غزوة الخندق , 5/107ج(ه1422 ):البخاري )   14
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. موقف الشريعة اإلسالمية من كفالة اليتيم ورعايتو : المطمب الثاني 

فراده بالتوحيد عمينا بحقو وتعالى سبحانو اهلل أوصانا في الشريعة اإلسالمية ؛ فقد عالية منزلة اليتيم رعاية  وا 
َواْعُبُدوا المَّلَو َواَل ُتْشِرُكوا ِبِو َشْيًئا َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا :" القربى واليتامى فقال تعالى   وذي الوالدين وبحق, بالعبادة

 }36:النساء{" َوِبِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكينِ 
َأَنا َوَكاِفُل اْلَيِتيِم َلُو َأْو ِلَغْيِرِه ِفي اْلَجنَّلِة, : " َسِمْعُت َرُسوَل المَّلِو َصمَّلى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّلَم َيُقولُ : وَعْن َعاِئَشَة, َقاَلتْ 

 16"َوالسَّلاِعي َعَمى اأْلَْرَمَمِة َواْلِمْسِكيِن َكاْلُمَجاِىِد ِفي َسِبيِل المَّلِو 
َكاِفُل اْلَيِتيِم َلُو : " َصمَّلى المَّلُو َعَمْيِو َوَسمَّلَم - َقاَل َقاَل َرُسوُل المَّلِو - رضي اهلل عنو - َعْن َأِبي ُىَرْيَرَة  رواية  وفي 

 17 "َأْو ِلَغْيِرِه َأَنا َوُىَو َكَياَتْيِن ِفي اْلَجنَّلِة َوَأَشاَر َماِلٌك رحمو اهلل ِبالسَّلبَّلاَبِة َواْلُوْسَطى 

 , لو الكريمة  العيش ُسبل وضمان ومعاممتو ورعايتو تربيتو حيث من بالغاً  اىتماًما اليتيم بشأن اإلسالم اىتم لقد
ا اْلَيِتيَم َفاَل َتْقَيْر :" تعالى قال . المسمم المجتمع في نافًعا عضًوا ينشأ حتى " َفَأمَّل

 من أفراد غيره عن بالنقص يشعر ال كي ؛ عميو والشفقة باليتيم العناية وىذه اآلية تؤكد عمى, }9:الضحى {
 .صالًحا نافًعا عضًوا يكون أن بدل , المسمم المجتمع في ىدم معول ويصبح فُيحَبط , المجتمع

ومنزلتو عند اهلل تعالى؛ ال , واآليات واألحاديث كثيرة في أىمية كافل اليتيم ورعايتو وفضل من قام عمى شؤونو 
. يتسع البحث لطرحيا 

الو ية المالية عم  اليتيم في الفقه اإلسالمي : المبحث الثاني 
 في حقو عمى الحفاظ حيث اليتيم؛ من عمى الواليات أنواع وأخطر من أىم المال عمى الوالية 

 عمى يحافظ لمن ماسة بحاجة رشيدًا, فاليتيم يبمغ أن بعد أو صغره في كان سواءً  بكرامة العيش
 من تصرف أموال عن عبارة كان اليبة, أو أو الميراث طريق عن المال إليو مالو؛ سواًء آل

 أولت كمو أو مؤسسات األيتام أو الجمعيات الخيرية وغيرىا ؛ فمذلك التنمية االجتماعية كوزارة حكومية مؤسسات
. وعدم االعتداء عميو  , اليتيم مال عمى الحفاظ في فائقة عناية الغراء اإلسالمية الشريعة

أىمية الحفاظ عمى مال اليتيم   : المطمب األول
: وردت نصوص كثيرة من القران والسنة تؤكد عمى حفظ مال اليتيم وعدم االقتراب منو أو االعتداء عميو ؛ منيا

ىذه الجريمة  من محذراً  تعالى فقال االعتداء أشكال من شكل بأي مالو عمى االعتداء من التحذير . أ
َوآُتوا اْلَيَتاَمى َأْمَواَلُيْم َواَل َتَتَبدَّلُلوا اْلَخِبيَث ِبالطَّليِِّب َواَل َتْأُكُموا َأْمَواَلُيْم ِإَلى َأْمَواِلُكْم ِإنَّلُو َكاَن ُحوًبا :" النكراء 

 }2:النساء  {"َكِبيًرا
: وجو االستدالل 

                                                                                                                                                                      
 (باب بٌان سن البلوغ , 13/12ج  (ه1392): النووي )   15

 

  (باب اإلحسان إلى األرملة , 4/2287ج, (ت,د)مسلم )   16
  (باب  فض من ٌعوض ٌيٌماًا , 8/9/6005صحٌح البخاري ج )  17
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 من أموال إلى أكميا وضميا عن ونيى  ,كاممًة موفرةً  الحمم بمغوا إذا إلييم اليتامى أموال بدفع تعالى اهلل أمر لقد
ال  " :جبير بن سعيد قال:" عمييا؛ فقد ورد في تفسير ابن كثير عدة آراء حول ىذه اآلية الكريمة منيا  قائم ىو

وقال , "ال تبذروا أموالكم الحالل وتأكموا أمواليم الحرام: تبدلوا الحرام من أموال الناس بالحالل من أموالكم, يقول
 السمينة الشاة يأخذ أحدىم كان"  : الُسديّ  قال كما ". ًر ال تعط ميزواًل وتأخذ سمينا: "سعيد بن المسيب والزىري

 :ويقول الزيف مكانو ويطرح الجيد الدرىم ويأخذ , بشاة شاة : ويقول الميزولة مكانيا الشاة ويجعل اليتيم غنم من
 "بدرىم  درىم
ثميا جسيم خطرىا والتصرفات األعمال ىذه مثل اهلل جعل فقد  ابن  قال}ِإنَّلُو َكاَن ُحوًبا َكِبيًرا{ : بقولو عظيم وا 

   18"عظيم  كبيراً  إثماً  أي" : عباس
ِإنَّل الَّلِذيَن َيْأُكُموَن :"  قال تعالى اليتامى أو االعتداء عمييا ؛  أموال من االقتراب نفسو عقوبة من تسّول لو . ب

 }10:النساء{"َأْمَواَل اْلَيَتاَمى ُظْمًما ِإنَّلَما َيْأُكُموَن ِفي ُبُطوِنِيْم َناًرا َوَسَيْصَمْوَن َسِعيًرا

: وجو االستدالل

 القيامة يوم بطونيم في تتأجج ناراً  يأكمون فإنما سبب بال اليتامى أموال أكموا إذا األولياء إن
 وأنفو مسامعو ومن ِفيو من يخرج النار وليب القيامة يوم اليتيم مال آكل يبعث : "السديّ  وقال

: حديث َأِبي َبْرَزَة َأنَّل َرُسوَل المَّلِو َصمَّلى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّلَم َقالَ   ويؤيده19 "اليتيم مال بأكل رآه من كل يعرفو وعينيو
ُج َأْفَواُىُيْم َناًرا" ِإنَّل  :" 20َأَلْم َتَر المَّلَو َيقول: "َفِقيَل َمْن ُىْم َيا َرُسوَل المَّلِو َقالَ " ُيْبَعُث َيْوَم اْلِقَياَمِة َقْوٌم ِمْن ُقُبوِرِىْم َتَأجَّل

 }10:النساء{"الَّلِذيَن َيْأُكُموَن َأْمَواَل اْلَيَتاَمى ُظْمًما ِإنَّلَما َيْأُكُموَن ِفي ُبُطوِنِيْم َناًرا َوَسَيْصَمْوَن َسِعيًرا

َعْن َأِبي ُىَرْيَرَة, َأنَّل َرُسوَل المَّلِو : إن االقتراب من مال اليتيم عّده الّنبي صمى اهلل عميو وسمم من الكبائر .  ج
؟ َقالَ : َقاُلوا« اْجَتِنُبوا السَّلْبَع اْلُموِبَقاتِ »: َصمَّلى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّلَم َقالَ  الشِّْرُك ِبالمَّلِو, َوالسِّْحُر, »: َيا َرُسوَل المَّلِو َوَما ُىنَّل

َبا, َوَأْكُل َمالِ  َم المَّلُو ِإالَّل ِباْلَحقِّ, َوَأْكُل الرِّ اْلَيِتيِم, َوالتَّلَولِّي َيْوَم الزَّلْحِف, َوَقْذُف اْلُمْحَصَناِت  َوَقْتُل النَّلْفِس الَّلِتي َحرَّل
 21"اْلُمْؤِمَناِت اْلَغاِفاَلتِ 
 شروط األولياء: المطمب الثاني  
عمى بعض الشروط في الولّي أو الوصّي عمى مال 22 (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابمة )اتفق الفقياء  من 

: وأىميا , اليتيم 

                                                           
 ( 2/27ج (ه1420): ابن كثٌر  )  18

 

 (مرجع سابق, 3/223ج: ابن كثٌر )   19

 

  (كياب الحظر واإلباحة , 12/377/5566ج, (ه1414)ابن حبان )   20

 

 (مرجع سابق, 4/10/2766ج: صحٌح البخاري )   21
  

  (6/137ج: ابن قدامة ) (3/74ج:الشربيني ) (4/402 ج:الدردٌر )(6/700ج: ابن عابدٌن )   22
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العقل والتمييز؛ وعمى ىذا ال يصح اإليصاء إلى المجنون والمعتوه والصبي غير المميز؛ ألنو ال والية ألحد . 1
. من ىؤالء عمى نفسو ومالو, فال يكون لو التصرف في شؤون غيره بالطريق اأَلولى

اإلسالم؛ إذا كان الموَصى عميو مسممًا؛ ألن الوصاية والية, وال والية لغير المسمم عمى المسمم؛ لقول اهلل .  2
والمؤمنون } وقولو سبحانو }141:النساء { {ولن يجعل اهلل لمكافرين عمى المؤمنين سبيال}: تبارك وتعالى

وألن االتفاق في الدين باعث عمى العناية وشدة الرعاية ,  }71:التوبة  { {والمؤمنات بعضيم أولياء بعض
. بالموافق فيو, كما أن االختالف في الدين باعث في الغالب عمى ترك العناية بمصالح المخالف فيو

قدرة الموَصى إليو عمى القيام بما أوصي إليو فيو, وحسن التصرف فيو, فإن كان عاجزًا عن القيام بذلك؛ .  3
لمرض أو كبر سن أو نحو ذلك, فال يصح اإليصاء إليو؛ ألنو ال مصمحة ترجى من اإليصاء إلى من كان ىذا 

. حالو
: وأما الشروط التي اختمفوا فييا فيي

فال , 24وىو الصحيح عند الحنابمة , 23(المالكية والشافعية) البموغ, فيو شرط في الموَصى إليو عند  .1
يصح اإليصاء إلى الصبي المميز؛ ألن غير البالغ ال والية لو عمى نفسو وال عمى مالو, فال تكون لو 

. الوالية عمى غيره ومالو, كالصبي غير المميز والمجنون
بموغ الموَصى إليو ليس شرطًا في صحة اإليصاء إليو, بل الشرط عندىم ىو التمييز,  وعمى : " 25وقال الحنفية

ىذا؛ لو أوصى األب أو الجد إلى الصبي العاقل كان اإليصاء صحيحًا عندىم, ولمقاضي أن يخرجو من 
الوصاية, ويعين وصيًا آخر بداًل منو؛ ألن الصبي ال ييتدي إلى التصرف, ولو تصرف قبل اإلخراج, قيل ينفذ 

". تصرفو, وقيل ال ينفذ تصرفو, وىو الصحيح؛ ألنو ال يمكن إلزامو بالعيدة فيو
 بصحة الوصية إلى الصبي العاقل؛ ألن أحمد قد نص عمى صحة 26وخرج القاضي وجيًا في مذىب أحمد

.  وكالتو, وعمى ىذا يعتبر أن يكون قد جاوز العشر
االستقامة في الدين, وتتحقق بأداء الواجبات الدينية, وعدم ارتكاب كبيرة من :  العدالة, والمراد بيا .2

 إلى 27(الشافعية, وىو رواية عن اإلمام أحمد)الكبائر, كالزنى وشرب الخمر وما أشبو ذلك, فقد ذىب 
ال تصح؛ ألن الوصاية والية وائتمان, وال والية وال ائتمان - وىو الفاسق - أن الوصية إلى غير العدل 

.  لفاسق

                                                           
 مراجع سابقة (3/74مغنً المحياج ج) (4/403ج: حاشٌة الدسوقً على الشرح الكبٌر)   23
  

 مرجع سابق (6/138ج:المغنً )   24
  

 مرجع سابق (6/7002ج: حاشٌة ابن عابدٌن)   25
  

 مرجع سابق  (6/138ج: المغنً)   26
  

 مراجع سابقة  (6/138ج:المغنً ) (3/75ج:مغنً المحياج )   27
  



10 
 

 

؛ فيصح عندىم اإليصاء لمفاسق متى كان يحسن "العدالة ليست بشرط في الموَصى إليو: "28وقال الحنفية
المراد بالعدالة التي ىي : ", حيث إنيم قالوا29ويوافق الحنفية في ذلك المالكية, التصرف, وال يخشى منو الخيانة

األمانة والرضى فيما يشرع فيو ويفعمو, بأن يكون حسن التصرف, حافظًا لمال الصبي, : شرط في الوصي
".  ويتصرف فيو بالمصمحة

إذا كان : " ما يدل عمى أن الوصية إلى الفاسق صحيحة, فإنو قال في رواية ابن منصور30وقد روي عن أحمد
".  وىذا يدل عمى صحة الوصية إليو, ويضم الحاكم إليو أمينا. متيما لم تخرج من يده (يعني الوصي)

أما الذكورة ؛ فإنيا ليست بشرط في الوصي؛ فيصح اإليصاء إلى المرأة باتفاق الفقياء, وقد روي أن عمر رضي 
.  31اهلل تعالى عنو أوصى إلى ابنتو حفصة, وألن المرأة من أىل الشيادة كالرجل, فتكون أىال لموصاية مثمو

األكل من مال اليتيم   : المطمب الثالث
وذكرت شروط , وأجر القائم عمى شؤونو , ذكرُت في المباحث السابقة عن اىتمام الشريعة اإلسالمية باليتيم 

أو فقيرًا ؛ فقد , وفي ىذا المطمب سأفصل بموضوع أكل الولي من مال اليتيم ؛ عندما يكون الولي غنياً , الولي 
اختمف الفقياء في ىذه المسائل وذكروا ليا شروطًا  

 إذا كان الولي  نياًر : أو ًر 
 : قولين عمى غنًيا كان إذا اليتيم مال من لؤلكل الوليّ  ممك الفقياء وأصحاب المذاىب في اختمف
من الحنفية والمالكية  32لفقياءا قول جميور  وىذا اليتيم مال من األكل يممك الغني ال الوليّ  أن : األول القول

 , لمغنيّ  الحاكم فرضو أو إذا ما , المَّلو إذا كان الوصّي أباً  رحميم33 الحنابمة استثنى ولقد ,والشافعية والحنابمة 
" َوَمْن َكاَن َغِنيًّيا َفْمَيْسَتْعِفْف َوَمْن َكاَن َفِقيًرا َفْمَيْأُكْل ِباْلَمْعُروفِ : "  تعالى قولو ؛مخالف عندىم وحجتو بال فيجوز

 رضي عائشة المؤمنين أم عن ورد وقد,  اليتيم مال من األكل الولي ممكية عدم في صريحة فاآلية, }6:النساء{
 والي في  أنزلت : }6:النساء{" َوَمْن َكاَن َغِنيًّيا َفْمَيْسَتْعِفْف َوَمْن َكاَن َفِقيًرا َفْمَيْأُكْل ِباْلَمْعُروفِ "  "قالت أنيا عنيا المَّلو

 ؛ بأنيا اآلية بيذه االستدالل ونوقش,  بالمعروف منو أكل كان فقيًرا إن مالو في ويصمح , عميو يقيم الذي اليتيم
 االستحباب إلى األمر وصرف , الوجوب األمر في األصل عميو؛ بأن وأجيب,  34االستحباب عمى محمولة
َوَمْن َكاَن َفِقيًرا َفْمَيْأُكْل " : "اآلية في تعالى قولو وىو الدليل ويرد ؛ بوجود, اىن دليل , وال دليل إلى يحتاج

ِإنِّي َأْنَزْلُت َنْفِسي ِمْن :"  المَّلوُ َعْنوُ قَالَ  كما روي َعْن ُعَمَر َرِضيَ ؛ يأكل أن يجب عمى الفقير ال إذ"  ِباْلَمْعُروفِ 
                                                           

 مرجع سابق (6/702ج:حاشٌة ابن عابدٌن )   28
  

 مرجع سابق (4/403ج:  حاشٌة الدسوقً)   29

  

 مرجع سابق (6/138ج:المغنً )   30
  

 .مراجع سابقة (6/139ج:  المغنً) (3/75ج: مغنً المحياج ) (4/404ج: حاشٌة الدسوقً )   31
  

( ت,د: )ابن جزي ) (2/326ج(ت,د: )ابن العربً) (2/65,(ت,د)ج :الجصاص) (5/153ج:  الكاسانً)   32

 (3/402ج (ه1414: )بن قدامة )(357/ 13ج(ت,د)النووي ) (327-328
 ( 145-1/144ج (ه1352): ابن رجب )   33
  

 .مرجع سابق (باب من أجرى أمر األمصار , 3/79/2212ج:البخاري )   34
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ِن اْفَتَقْرُت َأَكْمُت ِباْلَمْعُروِف, ثُمَّل َقَضْيتُ   رضي وعمر35"َماِل المَّلِو َمْنِزَلَة َواِلي َماِل اْلَيِتيِم, ِإِن اْسَتْغَنْيُت اْسَتْعَفْفُت, َواِ 
 .سنة متبعة لو عنو المَّلو

 : ؛ قال غنًيا فميستعفف كان ومن" : تعالى قولو في عنيما اهلل رضي عباس ابن عن روي بما كذلك واستدلوا
 : ؛ قال بالمعروف فميأكل فقيًرا كان ومن,  اليتيم مال يأكل وال , بغناه"
 36" اليتيم مال إلى يحتاج ال حتى نفسو عمى يقوت" 

 .اليتيم مال من األكل لو يجوز الغنيّ  أن : الثاني القول
 39 عقيل ابن قال وبو 38 , الشافعية عند ووجو , 37احمد اإلمام عند رواية القول وىذا

 قياس ؛ بأنو االستدالل ىذا  ونوقش,40 غناه مع األخذ لو ؛ لذلك ةالزكا عامل عمى ىذا  قياسمحجتو وكانت
 يجوز فكذلك , المال بيت من يأكل أن لمغني يجوز أنو أيضا  واحتجوا,النص صريح لمخالفتو االعتبار فاسد

 : ناحيتين من ىذا االستدالل ونوقش, 41اليتيم مال من يأكل غنًيا أن كان إن لموصيّ 
 ولكن , كالوصي ليس الخميفة أن عمى  ؛ دليل42"اليتيم كوليّ  أنا" :عمر قول أن : اأُلولى
 . كالوصي نفسو جعل بورعو عمر
نما , بأجرة ليس والفقياء والوالة الخمفاء يأكمو الذي أن : الثانية ال , ليم المَّلو جعمو حق ىو وا   وا 

؟  43عمييم فرض وىو ؛ األجرة ليم تجب كيف إذ ؛ عمييم فرض يفعمونو الذيف
 اآلية ؛ لصراحة فميستعفف غنًيا كان إذا الولي أن من , العمم أىل جميور إليو ذىب ما – أعمم واهلل _ الراجح

 يحتكم حجة الصحابة وتفسير العمم أىل جميور إليو ذىب بما ليا عنيم المَّلو رضي الصحابة وتفسير , ذلك في
 . عميو يحكم وال , إليو
 إذا كان الولّي فقيراًر : ثانياًر 

 : قولين عمى  اليتيم مال من األكل الفقير الولي ممك اختمف الفقياء في 
 . اليتيم مال من األكل يممك فيو فقيراً  كان إن الولي أن : األول القول

                                                           
 ( باب رزق الحاكم والمحكومٌن 2679/ 4/291ج (ه1422): األلبانً )   35

  

 (2/148ج (ه1408: النحاس )   36
  

 مرجع سابق (3/402ج, واإلنصاف المقنع والشرح الكبٌر )   37

  

 (4/541 ج(1980):القفاض)   38
 ( 4/354ج(ت,د): برهان الدٌن )   39
  

 مرجع سابق (3/402ج: واإلنصاف المقنع والشرح الكبٌر )   40

   

 مراجع سابقة  (1/326: ابن العربً ) (2/66ج:الجصاص )   41
 ( 13سبق يخرٌجه ص)   42
  

 ( 1/326: ابن العربً ) (66/ 2ج: الجصاص  )43
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  44من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابمة جميور الفقياء قول وىذا
: واستدلوا بقولو تعالى

 }6:النساء{" َوَمْن َكاَن َغِنيًّيا َفْمَيْسَتْعِفْف َوَمْن َكاَن َفِقيًرا َفْمَيْأُكْل ِباْلَمْعُروفِ " . أ
 يستعفف اليتيم ولي في نزلت اآلية وأن ؛ كذل في عمييم اهلل رضوان الصحابة آثار تقدمت وقد
 : وجوه عدة من اآلية بيذه االستدالل نوقشو,  فقيًرا كان إذا بالمعروف ويأكل , غنًيا كان إذا

ِإنَّل الَّلِذيَن َيْأُكُموَن َأْمَواَل اْلَيَتاَمى ُظْمًما ِإنَّلَما َيْأُكُموَن ِفي "تمييا  التي نسختيا اآلية اآلية ىذه أن : الوجه األول
 }10:النساء{"ُبُطوِنِيْم َناًرا َوَسَيْصَمْوَن َسِعيًرا

اَل َتْأُكُموا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل ِإالَّل َأْن " وقيل إن الناسخ قولو تعالى , 45عنيما المَّلو رضي عباس ابن عن ورد كما
 }29:النساء{"َتُكوَن ِتَجاَرًة َعْن َتَراٍض ِمْنُكمْ 

 : القول  ىذا عن وأجيب 
 لما مخالف فيو ؛ ثبوتو فرض وعمى ؛ ضعيف عنيما  المَّلو رضي عباس ابن عن الوارد أن
 .46لمفقير األكل بجواز عنيما المَّلو رضي عباس ابن عن ورد
 : العربي ابن قال , الجمع إمكان وعدم الدليمين بين التعارض مع إال النسخ إلى يصار ال وأنو

 "فْمَيْأُكْل ِباْلَمْعُروفِ : "يقول  تعالى المَّلو ألن ؛ أرضاه ال بعيد فيو , منسوخ إنو : قال من أما"
 }10:النساء{"ِإنَّل الَّلِذيَن َيْأُكُموَن َأْمَواَل اْلَيَتاَمى ُظْمًما : "وقال  , الحسن الجائز وىو

ذا , لو مغاير عنو خارج ألنو ؛ التجويز في لو تأكيد ىو بل ؟ المعروف فكيف ينسخ الظمم  المباح غير كان وا 
 47 "اإلطناب من أبين وىذا , فيو نسخ دعوى يصح لم المحظور

 مال إلى يحتاج ال حتى بالمعروف نفسو مال من الولي يأكل أن باآلية المراد أن : الثاني الوجه
 : الرأي بقولين اىذ عن ويجاب,عنيما المَّلو رضي عباس ابن عن ورد كما ؛  48اليتيم 

 ابن عن ورد لما ومخالف , لآلية عنيم المَّلو رضي الصحابة من غيره لتفسير مخالف أنو: األول 
اختالًفا كثيرًا عمى أن األسانيد عنده  اآلية تفسير في عباس ابن عن واختمف:"  الّنحاس قال ابن. نفسو  عباس

 49"صحاح 
ن , عميو ُوّسع غنًيا كان إن اليتيم ؛باآلية المراد أن : الثالث الوجه  عميو أنفق فقيًرا كان وا 

                                                           
ابن قدامة ) (328-327: ابن جزي ) (2/326ج: ابن العربً) (2/65ج:  الجصاص) (5/153ج: الكاسانً)  44

 .مراجع سابقة (3/402ج: 
 

 (2/147ج:ابن النحاس  )(438ص  (ت,د): القاسم بن سالم )  45
  

 مرجع سابق (438ص: أبو عبٌد بن سالم)  46
  

 مرجع سابق (2/423ج:ابن العربً )  47
 

 مراجع سابقة  (2/90ج: ابن كثٌر)(2/326ج: ابن العربً) (2/65ج: الجصاص )  48
  

 مرجع سابق (2/148ج:  النحاس )   49
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 . السابق الوجو فيو نوقش بما الوجو ىذا ونوقش,   50بقدره
 مأمور وال مكمف غير ألنو ؛ لو يكون أن يصمح ال الخطاب إن " : العربي ابن قال كما وأيًضا
 51"بشئ
َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب, َعْن َأِبيِو, َعْن َجدِِّه, َأنَّل َرُجاًل َسَأَل النَّلِبيَّل َصمَّلى اهلُل َعَمْيِو  بحديث كان الثاني واالحتجاج.   ب

 َمااًل, َوِمْن 52ُكْل ِمْن َماِل َيِتيِمَك, َغْيَر ُمْسِرٍف َواَل ُمَبذٍِّر  , َواَل ُمَتَأثِّلٍ : " َلْيَس ِلي َماٌل, َوِلي َيِتيٌم؟ َفَقالَ : َوَسمَّلَم َفَقالَ 
 إذا ما عمى محمول الحديث؛ بأنو بيذا االستدالل نوقشو.   53"َتْفِدَي َماَلَك ِبَماِلوِ - َأْو َقاَل - َغْيِر َأْن َتِقَي َماَلَك 

 دليل وال , الحديث لمطمق تقييد بأنو : ويجاب .,54ربحو مقدار األخذ فمو اليتيم مضاربة  مال في الولي عمل
 .عمى ذلك
عنو ِإنِّي َأْنَزْلُت َنْفِسي ِمْن َماِل المَّلِو َمْنِزَلَة َواِلي َماِل اْلَيِتيِم, ِإِن اْسَتْغَنْيُت  المَّلو رضي عمر قول .  ت

ِن اْفَتَقْرُت َأَكْمُت ِباْلَمْعُروِف, ثُمَّل َقَضْيتُ   55" اْسَتْعَفْفُت, َواِ 
َوَمْن َكاَن َغِنيًّيا َفْمَيْسَتْعِفْف َوَمْن َكاَن "  . :تعالى قولو في قال أنو عنيما المَّلو رضي عباس ابن عن روي ما. ث

, 56 "بالمعروف فميأكل , محتاًجا إلييا منيم كان فقيًرا ومن نفسو, مال ؛ من  }6:النساء{" َفِقيًرا َفْمَيْأُكْل ِباْلَمْعُروفِ 
وروي عن ابن عباس أربع :" وقال الجصاص . 57"الولي أكل المراد أن عنيما المَّلو رضي عباس ابن عن ويأتي

روايات عمى ما ذكرنا أحدىا أنو إذا عمل لميتيم في إبمو شرب من لبنيا والثانية أنو يقضي والثالثة ال ينفق من 
مال اليتيم شيئا ولكنو يقوت عمى نفسو من مالو حتى ال يحتاج إلى مال اليتيم والرابعة أنو منسوخ والذي نعرفو 

 58" من مذىب أصحابنا أنو ال يأخذه قرضا وال غيره غنيا كان أو فقيرا وال يقرضو غيره أيضا
 مذىب وىو, غيره  وال فقيًرا ال , مطمًقا اليتيم مال من األكل يجوز ال أنو : الثاني القول

                                                           
 مرجع سابق (2/148ج:  النحاس )  50
  

 مرجع سابق( 2/326ج: ابن العربً)  51
  

 (1/23ج (ت,دابن األثٌر  )(أي جامع ؛ٌقاض ماض مؤثض أي مجموع : ميأثض)  52
  (ص:  سبق يخرٌجه)  53
  

 مرجع سابق (2/324ج: ابن العربً)  54
  

 (15ص: سبق يخرٌجه)  55

 
  

 (13ص: سبق يخرٌجه)  56

  

 (4/531ج (1980 ):القّفاض )  57
 (2/360ج: الجصاص)  58
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:   واحتجوا59الحنفية
َوآُتوا اْلَيَتاَمى َأْمَواَلُيْم َواَل َتَتَبدَّلُلوا اْلَخِبيَث ِبالطَّليِِّب َواَل َتْأُكُموا َأْمَواَلُيْم ِإَلى َأْمَواِلُكْم ِإنَّلُو َكاَن :"بقولو تعالى   . أ

َواْبَتُموا اْلَيَتاَمى َحتَّلى ِإَذا َبَمُغوا النَِّكاَح َفِإْن آَنْسُتْم ِمْنُيْم ُرْشًدا َفاْدَفُعوا :" وقولو تعالى }:   النساء{"ُحوًبا َكِبيًرا
ِإَلْيِيْم َأْمَواَلُيْم َواَل َتْأُكُموَىا ِإْسَراًفا َوِبَداًرا َأْن َيْكَبُروا َوَمْن َكاَن َغِنيًّيا َفْمَيْسَتْعِفْف َوَمْن َكاَن َفِقيًرا َفْمَيْأُكْل 

َواَل :" وقولو تعالى }6:النساء{" ِباْلَمْعُروِف َفِإَذا َدَفْعُتْم ِإَلْيِيْم َأْمَواَلُيْم َفَأْشِيُدوا َعَمْيِيْم َوَكَفى ِبالمَّلِو َحِسيًبا
 }34:االسراء{" َتْقَرُبوا َماَل اْلَيِتيِم ِإالَّل ِبالَّلِتي ِىَي َأْحَسنُ 

وىذه اآلي محكمة حاظرة لمال اليتيم عمى وليو في حال الغنى والفقر , وقولو : "60قال الجصاص:  وجو الداللة 
؛ متشابو محتمل لموجوه التي ذكرنا , فأولى األشياء بيا حمميا عمى "ومن كان فقيرًا فميأكل بالمعروف : "تعالى 

من مال نفسو بالمعروف ؛ لئال يحتاج إلى مال اليتيم ؛ ألن - أي الولي - موافقة اآلي المحكمة , وىو أن يأكل 
 ..." المَّلو تعالى قد أمرنا برد المتشابو إلى المحكم , ونيانا عن اتباع المتشابو من غير رد إلى المحكم

 :ل من عدة وجوه ونوقش االستدال
أن ىذه اآليات عامة في الحظر من مال اليتيم , والمبيحة ألكل الفقير خاصة , والخاص مقدم  : الوجه األول
 عمى العام

عدم التسميم عمى أن أدلة جواز األكل من مال اليتيم من المتشابو, بل المحكم البّين كما ورد  : الوجه الثاني
 .تفسير اآلية عن الصحابة رضي المَّلو عنيم

ا َسمَّلَم َأَخَذ : َعْمَرو ْبَن َعَبَسَة, َقالَ  عن . ب َصمَّلى ِبَنا َرُسوُل المَّلِو َصمَّلى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّلَم ِإَلى َبِعيٍر ِمَن الَمْغَنِم, َفَممَّل
  61"َواَل َيِحلُّي ِلي ِمْن َغَناِئِمُكْم ِمْثُل َىَذا ِإالَّل اْلُخُمُس, َواْلُخُمُس َمْرُدوٌد ِفيُكمْ : " َوَبَرًة ِمْن َجْنِب اْلَبِعيِر, ثُمَّل َقالَ 

 .أن النَّلِبّي إذا كان ال يأخذ فيما يتواله من مال المسممين, فالوصي فيما يتواله من مال اليتيم كذلك:  وجو الداللة 
أن دخول الوصي في الوصية عمى وجو التبرع من غير شرط أجرة كان بمنزلة المستبضع , فال أجرة لو  . ت 

نما رخصة من المَّلو عز : ونوقش ىذا االستدالل  ,  62كالمستبضع أن ما يأكمو الولي من مال اليتيم ليس أجرة, وا 
 .وجل مقابل قيامو عمى مالو

 : الترجيح
أن :" قول جميور الفقياء , إذ ىو ظاىر القرآن الكريم, والقاعدة في تفسير القران تقول - واهلل أعمم - الراجح 

                                                           
 ( 163ص: الطحاوي )  59
  

 مرجع سابق (2/65ج: الجصاص )   60
 

  

 (باب فداء األسير بالمال  , 4/330ج (ه1430): أبو داود )  61
  

 (2/68ج:الجصاص )  62
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 ؛ فتبقى اآلية عمى ظاىرىا ؛ وبيذا فسر الصحابة 63" جميع ظواىر نصوص القرآن مفيومة لدى المخاطبين
 .رضي المَّلو عنيم اآلية

وضمانه , مقدار ما ي كمه الولّي الفقير من مال االيتيم : المبحث الثالث 
 مقدار ما يأكمو الولّي الفقير من مال اليتيم :المطمب األول 

: ختمف الفقياء في مقدار ما يأكمو الولي من مال اليتيم إلى عدة آراء ا
ال فال أجرة لو 64ذىب الحنفية: أوالً  .   إلى أن لموصي إذا عمل أجرة مثل عممو إن كان محتاجا استحسانا , وا 

. ال يجوز وىو القياس : وقال بعض الحنفية 
تَوعْنفِنوْن  " :ليس لو أن يأكل منو إذا كان غنيًا لقولو تعالى : 65قال المالكية : ثانياً  نِنيًّيا فَومْنيَوسْن مَونْن كَوانَو  َو  }6:النساء{وَو

مَونْن كَوانَو فَوقِنيرًرا فَومْنيَو ْنُكلْن بِنالْنمَوعْنُرووِن " أما إذا كان فقيرًا فيجوز لو أخذ كفايتو منو لقولو سبحانو  .  }6:النساء{" وَو
 ال يستحق الولي في مال محجوره نفقة وال أجرة , فإن كان فقيرا وشغل: 66قال الشافعية : ثالثاً 

تَوعْنفِنوْن " سببو عن االكتساب أخذ أقل األمرين من األجرة والنفقة بالمعروف , لقولو تعالى  نِنيًّيا فَومْنيَوسْن مَونْن كَوانَو  َو وَو
مَونْن كَوانَو فَوقِنيرًرا فَومْنيَو ْنُكلْن بِنالْنمَوعْنُرووِن  وألنو تصرف في مال من ال تمكن موافقتو , فجاز لو األخذ بغير ,  }6:النساء{" وَو

وىذا كمو في الولي غير الحاكم ,أما ىو فميس لو ذلك , . وكاألكل غيره من بقية المؤن . إذنو كعامل الصدقات 
لمولي غير الحاكم وأمينو األكل لحاجة من مال   : 67قال الحنابمة:رابعًا . لعدم اختصاص واليتو بالمحجور عميو

أما الحاكم . األقل من أجرة مثمو أو كفايتو , أما مع عدم الحاجة فميس لو إال إذا فرض الحاكم لو شيئا : موليو 
. وأمينو فال يأكالن شيئا منو الستغنائيما بما ليما في بيت المال 

ضمان الولي الفقير إذا أكل من مال اليتيم :المطمب الثاني 
 من اليتيم مال من أكمو ومحتاجًا ىل فقيراً  كان إذا اليتيم مال من يأكل أن لمولي أجازوا الذين الفقياء  اختمف
 : مذىبين عمى وىل عميو الضمان ؛, اإلباحة باب من أنو أم القرض باب

سبيل  عمى األكل أن إلى 68والحنابمة والشافعية والمالكية الحنفية  جميور الفقياء منذىب -: األول المذ ب
استغنى؛  ألنو عوض عن عممو , فمم يمزمو رد بدلو مطمقا ؛ كاألجير  إذا بدلو رد الوليّ  عمى يجب اإلباحة,وال
 :وكالرزق الذي يأكمو اإلمام من بيت المال؛  واستدلوا, والمضارب 

 .اليتيم مال من األكل الفقير لمولي تجيز التي السابقة المسألة في الجميور أدلة.١
ِإنِّي َأْنَزْلُت َنْفِسي ِمْن َماِل المَّلِو َمْنِزَلَة َواِلي َماِل اْلَيِتيِم, ِإِن  :"  :الخطاب رضي اهلل عنو  قال بن عمر حديث .٢

ِن اْفَتَقْرُت َأَكْمُت ِباْلَمْعُروِف, ثُمَّل َقَضْيُت   69"اْسَتْغَنْيُت اْسَتْعَفْفُت, َواِ 
                                                           

 (1/24ج(ه1426): السبت)  63
  

 مرجع سابق (456-5/455ج:  ابن عابدين()70-5/69ج (ه1326 ):الموصلً )  64
  

 مرجع سابق( 326-1/325ج: ابن العربً ) 65
 

  

 مرجع سابق( 2/176ج: مغني المحتاج )(1/337ج (ت,د): الشٌرازي)  66
  

 (2/295ج (1996): البهويً )  67
 (8/569ج (ه1412: )الحطاب ) مرجع سابق)( 5/154ج: الكاسانً)  68
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 يذكر ولم باألكل أمر تعالى اهلل ألن ؛عميو شيء فال الوالية بحق اليتيم مال من يأكل الولي.٣
 وليس الضرورة إليو تدعو وما حاجتو بقدر ويكتسي منو يأكل أن لو و: "الطرابمسي  يقول عوضاً 
 70 "ذلك رد عميو

 
 القرض ويجب باب من األكل  أن72 أحمد اإلمام عن ورواية ليم وجو في  71الشافعية ذىب -: الثاني المذ ب

: واستدلوا , بدلو رد الولي عمى
 

  }6:النساء{"َفِإَذا َدَفْعُتْم ِإَلْيِيْم َأْمَواَلُيْم َفَأْشِيُدوا َعَمْيِيْم َوَكَفى ِبالمَّلِو َحِسيًبا" : قوله تعال   .1
 -:الد لة وجه 

 أيدي في المال كان , ولو إلييم المال دفع عند األيتام عمى باإلشياد وتعالى سبحانو أمر:"قال الجصاص 
 73" .ليأكل منو قرضاً  األخذ عند اإلشياد إلى الحاجة ألن اإلشياد؛ إلى حاجة ال لكان األمانة األولياء بطريق

 عوضو فمزمو لمحاجة استباحة ألنو أيسر إذا أكمو ما عوض يضمن ":المقدسي قدامة ابن يقول
 .غيره مال إلى اضطر كمن ضمانو فوجب لمحاجة, أكمو لو أجيز لغيره مال وألنو, 74" كالمضطر
 والحنابمة إلى والشافعية والمالكية ما ذىب إليو جميور الفقياء من الحنفية: والراجح 

 سبيل عمى بالمعروف اليتيم مال من اليتيم شؤون عمى القائم المحتاج الفقير الولي أكل جواز
. دون أن يرد بدلو واهلل أعمم  اإلباحة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                      
 إسناده صحٌح: وقاض  (1/288ج(ه1414): الزمخشري)  69
  مرجع سابق (8/569ج: الحطاب)  70

 (ه1/1419ط,6/748ج (ه1419): الماوردي )  71
 مرجع سابق ( 4/319ج: ابن قدامة ) 72
 (مرجع سابق) ( 2/360ج: الجصاص)  73
بٌروت –المكيب اإلسالمً , 2/106ج, الكا ً  ً  قه إمام أحمد , عبدهللا ابن قدامة , (ت,د):   ابن قدامة 74

   .(ت,د)(ط,د),
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: الخاتمة 
: أىم ما توصمت إليو من نتائج وتوصيات خالل كتابتي ليذا البحث 

النتائج : أو ًر 
 .أن الشريعة اإلسالمية أعطت اليتيم العناية الكاممة بكل حقوقو المالية وغيرىا -
 .حذرت الشريعة اإلسالمية من االقتراب أو االعتداء عمى مال اليتيم  -
حثت عمى العناية بمالو ؛ وأنو ال يحق لمولّي أ ن يأخذ من مال اليتيم إال إذا كان فقيرًا وكانت ىناك  -

 .ضرورة ُممحة
عمى الرغم من إباحة الشريعة لمولّي الفقير أن يأكل من مال اليتيم إال أن بعض الفقياء أوجب عميو  -

 .الضمان 
 .ال يجوز لمولّي الغني أن يأكل من مال اليتيم وعميو أن يستعفف -
نما قدر  - حددت الشريعة اإلسالمية مقدار ما يأكمو الولّي الفقير عند الضرورة بال إسراف وال تبذير ؛ وا 

. الحاجة 
التوصيات  : ثانيا

 .عدم االقتراب من مال اليتيم من قبل كل الجيات الرسمية والخيرية واألولياء وغيرىم -
 .عمى كل دور األيتام ومؤسسات رعاية مال اليتيم أن تحرص كل الحرص عمى مال اليتيم  -
وعمييم يبذلوا , أن يحذروا من االعتداء عمى مال اليتيم أو االقتراب منو- األغنياء– عمى أولياء األيتام  -

 . جيدىم لتنمية ىذا المال 
أن ال تسّول ليم أنفسيم باالقتراب من مال اليتيم أو االعتداء عميو ؛ تذرعًا - الفقراء–عمى أولياء األيتام  -

 .بالفقر
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: المراجع 
 

المكتبة , 1النياية في غريب الحديث واألثر ج (ه1339: ت)ابن األثير ؛ مجد الدين ابو السعادات  .1
 (ت,د)(ط,د)بيروت –العممية 

باب رزق الحاكم , ه1/1422ط, 4مختصر صحيح اإلمام البخاري ج, أبو عبد الرحمن , األلباني  .2
 .والمحكومين 

, روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني , (ه1270:ت)شياب الدين محمود : اآللوسي .3
. بيروت – دار الكتب العممية , 9ج

, ه1/1422ط, باب من أجرى أمر األمصار , 3صحيح البخاري ج, محمد بن إسماعيل , البخاري  .4
 .دار طوق النجاة 

 المكتب اإلسالمي, (ط,د), 4المبدع في شرح المقنع ج, أبو اسحق بن محمد الحنبمي, برىان الدين  .5
 م1996,(ط,د)عالم الكتب , 2ج, شرح منتيى اإلرادات , منصور بن يونس , البيوتي  .6
, (ت,د0(ط,د), القوانين الفقيية, (ه741:ت)أبو القاسم محمد بن أحمد ,ابن جزي  .7
, (ت,د)(ط,د), 2أحكام القران ج, (ه370: ت)أحمد بن عمي الحنفي, الجصاص .8
–مؤسسة الرسالة , 12ج, صحيح ابن حبان بترتيب ابن بمبان , محمد بن حبان بن أحمد , ابن حبان  .9

 (ط,د),ه1414, بيروت 
دار الفكر , 8مواىب الجميل في شرح مختصر خميل ج, شمس الدين أبو عبد اهلل الرعيني , الحطاب  .10

, , ه 3/1412ط,
باب فداء األسير , 4 ج,سنن أبي داود لالرناؤوط , (ه275: ت)سميمان بن األشعت , أبو داود  .11

 ه1/1430ط, دار الرسالة العالمية , بالمال 
دار الفكر , 4حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير ج, (ه1230:ت), سوقيمحمد عرفة الد, الدردير .12

, (ت,د)(ط,د)
مطبعة , ه1/1352ط, 145-1القواعد في الفقو اإلسالمي ج, عبد الرحمن بن أحمد , ابن رجب  .13

 مصر– الصدق الخيرية 
تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في تفسير الكشاف , جمال الدين عبداهلل الزيمعي , الزمخشري .14

 .ه1/1414الرياض ط– دار ابن خزيمة , سورة النساء , 1ج,لمزمخشري
 ه1/1426ط,دار ابن القيم , 1ج,مختصر في قواعد التفسير , خالد بن عثمان , السبت .15
بيروت –دار المعرفة , 5ج, أصول السرخسي , (ه483:ت)محمد بن أحمد , السرخسي  .16

ه 1/1415ط
مغني المحتاج عمى معرفة ألفاظ المنياج , (ه977: ت)شمس الدين محمد بن أحمد , الشربيني  .17

, ه1/1415ط, دار الكتب العممية ,3ج,
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دار الفكر , 11ج,جامع األصول في أحاديث الرسول , مجدالدين أبو السعادات , الشيباني .18
 1/1972ط,
بيروت –دار الفكر , 1ج, الميذب في فقو اإلمام الشافعي , إبراىيم بن عمي بن يوسف , الشيرازي .19

 .(ت,د)(ط,د)
 اليند-طبعة إحياء المعارف , مختصر الطحاوي, أحمد بن محمد الحنفي, الطحاوي  .20
–دار الفكر , 6رد المحتار عمى الدر المختار ج, (ه1252:ت)محمد أمين بن عمر ,ابن عابدين  .21

, ه2/1412ط, بيروت
, بيروت –دار الكتب العممية , 2أحكام القران ج, (ه543: ت)محمد بن عبداهلل المالكي , ابن العربي .22

, ه1424/ 3ط
, 3ج, المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ,  (ه542:ت)أبو محمد عبد الحق : ابن عطية  .23

. ه 1422/ 1ط
بيروت –المكتبة العممية , 1ج,المباب في شرح الكتاب , (ه1298: ت)عبد الغني بن طالب , الغنيمي  .24

. (ت,د)(ط,د),
وابن , (ت,د()ط,د)بيروت -دار الفكر, , األموال , (ه224: ت)أبو عبيد بن سالم , القاسم بن سالم  .25

 2النحاس ج
 
 (ط,د)مكتبة القاىرة , 6المغني ج, (ه620: ت),أبو محمد موفق الدين عبداهلل بن أحمد , ابن قدامة  .26

 .ه1388
بيروت –المكتب اإلسالمي , 2ج, الكافي في فقو إمام أحمد , عبداهلل ابن قدامة , ابن قدامة  .27

  .(ت,د)(ط,د),
ه 1/1414ط, دار ىجر , 3ج, المقنع والشرح الكبير واإلنصاف , موفق الدين المقدسي, ابن قدامة  .28

. 
دار الكتب , ه2/1384ط, 5الجامع إلحكام القران ج, (ه671: ت)أبو عبداهلل محمد : القرطبي  .29

. القاىرة –المصرية 
مؤسسة , 4حمية العمماء في معرفة مذاىب الفقياء ج, (ه517ت)محمد بن أحمد الشافعي , القّفال  .30

 1980/ 1ط, عمان – الرسالة 
دار الكتب العممية , 5بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج, (ه587ت)عالء الدين , الكاساني .31

 ه2/1406ط,
دار , ه2/1420ط, 2ج, تفسير ابن كثير,(ه774: ت)أبو الفداء إسماعيل بن عمر ,  ابن كثير  .32

طيبة لمنشر 
الحاوي الكبير في فقو مذىب اإلمام الشافعي وىو شرح ,  أبو الحسن عمي بن محمد, الماوردي  .33

 بيروت–دار الكتب  العممية , ه1/1419ط,6مختصر المزني ج
 (ط,د)(ط,د)دار الدعوة , 3ج,المعجم الوسيط , مجمع المغة العربية بالقاىرة  .34
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باب اإلحسان إلى األرممة , 4صحيح مسمم ج, (ه260:ت)ابن الحجاج أبو الحسن النيسابوري , مسمم  .35
 (ت,د)(ط,د)بيروت –دار إحياء التراث , 

, بيروت – دار الكتب العممية , 5االختيار لتعميل المختار ج, عبداهلل بن محمود , الموصمي  .36
 .ه3/1426ط

مكتبة الفالح , ه1/1408ط,2الناسخ والمنسوخ ج, (ه338: ت)أبو جعفر أحمد بن محمد , النحاس  .37
 الكويت

باب , 13ج, المنياج شرح صحيح مسمم بن الحجاج , (ه676: ت)أبو زكريا محي الدين , النووي  .38
بيروت –دار إحياء التراث العربي , ه 1392, 2ط, بيان سن البموغ 

مع تكممة السبكي والمطيعي ) المجموع شرح الميذب, (ه676:ت)أبو زكريا محي الدين , النووي  .39
, (ت,د)(ط,د)دار الفكر , 13ج

 


