
 
ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      

 0834   َ 4102ٚاٌضالصْٛ  ٟاٌضبِٔغٍخ و١ٍخ إٔٛي اٌل٠ٓ ثؤ١ٍٛٛ ،اٌعلك 
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ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      
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ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      
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ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      

 0831   َ 4102ٚاٌضالصْٛ  ٟاٌضبِٔغٍخ و١ٍخ إٔٛي اٌل٠ٓ ثؤ١ٍٛٛ ،اٌعلك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةــاملقده
 ل  و  الحمد هلل رب العالميف، الحمد هلل الحكـ العدؿ، القائؿ فػ  كاابػ     
ػػدا  ي   َبػػؾ  أ ح  ـر ر  ْظِمػػ

 وحػػد ا ل شػػريؾ لػػ ، وأشػػ د أف ، وأشػػ د أف ل إلػػ  إل اهلل(1)
 سيدنا محمدا  عبداهلل ورسول .

 وبعد،،

شػػػؾ فيػػػ  أف ايسػػػرة فػػػم ا سػػػتـ ،ػػػم عمػػػاد الم امػػػ ، يف  فممػػػال  
الم امػػ  مػػا ،ػػو إل م موعػػر مػػف ايسػػر، ولػػذلؾ ا،ػػاـ ا سػػتـ ب ػػا ا،امامػػا  

ا الػبعض، مػـ نظػـ مكبيرا ، وأرشد إل  الطرؽ السميمر لخايػار الػزو يف بع ػ 
 العتقػػػػػػر بين مػػػػػػا انظيمػػػػػػا  دقيقػػػػػػا ، وبػػػػػػيف الحقػػػػػػوؽ والوا بػػػػػػات الخا ػػػػػػر 

 ف وأولد،ما.بالوالدي
ومػػف أعظػػـ الحقػػوؽ عمػػ  المسػػمـ بعػػد حػػؽ اهلل ورسػػول ، ،ػػو حػػؽ   

الوالديف، والناظر فم القرآف الكريـ ي د أف اهلل سبحان  واعال  كميرا  ما يػذكرنا 
فػػم كميػر مػػف  فػم اييػات القرآنيػػر بحقػوؽ الوالػػديف، وكػذلؾ رسػػولنا الكػريـ 

 ايحاديث النبوير.
وممػػا ل شػػؾ فيػػ  أنػػ  كممػػا زاد الاػػذكير بػػهمر مػػا، زادت أ،مياػػ ، ولقػػد   

با حساف إلػ  الوالػديف بعػد عبػادة اهلل اعػال  فػم كميػر مػف اييػات  اء ايمر 
َبؾ  أ لَّ و  القرآنير، من ا عم  سبيؿ المماؿ قول  اعال     ْعبرػدروا ِإلَّ ِإيَّػا ار ا  ق     ر 

ِباْلو اِلد ْيِف ِإْحس انا  و  
(2). 

وكذلؾ ورد ايمر ببر الوالديف وا حساف إلي ما فم كمير مف ايحاديث   
 عأ "سػهلت النبػ   قػاؿ  النبوير من ػا  مػا روع عػف عبػداهلل بػف مسػعود 

العمػػؿ أحػػب إلػػ  اهلل  قػػاؿ  ال ػػتة عمػػ  وقا ػػا، قػػاؿ  مػػـ أع  قػػاؿ  مػػـ بػػر 
الوالػػديف، قػػاؿ  مػػـ أع  قػػاؿ  ال  ػػاد فػػ  سػػبيؿ اهلل، قػػاؿ  حػػدمن  ب ػػف ولػػو 

                                                 

 .24( ٍٛهح اٌىٙف: عيء ِٓ ا٠٢خ/0)

 .48( ٍٛهح اإلٍواء: عيء ِٓ ا٠٢خ/ 4)



 
ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      

 0831   َ 4102ٚاٌضالصْٛ  ٟاٌضبِٔغٍخ و١ٍخ إٔٛي اٌل٠ٓ ثؤ١ٍٛٛ ،اٌعلك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(1). أ ،ػ"ماسازدا  لزادن
وب ػػ ر خا ػػر  -ومػػف ال ػػدير بالػػذكر أف ،نػػاؾ الكميػػر مػػف الحقػػوؽ  

 يغ ؿ أو ياغافؿ عن ا الكمير.بيف الوالديف وأولد،ما  -المالير من ا
فمف ناحير الوالديف  فم ما الكمير مف الحقوؽ المالير الا  ي ب عم    

ايولد أدائ ا، فالشريعر ا سػتمير أو بػت عمػ  ايولد ا ن ػاؽ عمػ  الوالػديف 
ا وعت  مػا عنػد الحا ػر لػذلؾ مما  كانوا فم حا ر إلػ  ذلػؾ، وكػذلؾ خػدما 

 أي ا .
ايباء عم  ايبنػاء أع اف مػا بػالزواج، إلػ  آخػر ،ػذ ا الحقػوؽ ومف حؽ        

 المالير.
ومف ناحير ايولد  فقد يغ ؿ الكمير مف الناس عف حقوق ـ ف  خ ـ   

كمػػرة الحػػديث عػػف حقػػوؽ الوالػػديف، ومن ػػا عمػػ  سػػبيؿ الممػػاؿ  طغيػػاف بعػػض 
ا ايبػػاء عمػػ  مػػاؿ ايولد، وذلػػؾ ر بػػر مػػن ـ فػػم اممػػؾ مػػاؿ ايولد، فػػوؽ مػػ

يحاا وف إلي  لمن قر، وقد يكوف السبب فػ  ذلػؾ ،ػو الا ػاخر بػيف النػاس، أو 
ا  رار بهحد ايولد، أو ايخذ مف ماؿ الولػد ايكبػر  عطائػ  يخيػ  اي ػغر، 

لػ ، حاػ  يطمػئف  ماسميط ال وء عمي ، ومعرفر الحكـ الشرع مف ذا كم  ينبغ
 القمب، وا دأ الن س، ويعرؼ كؿ ذع حؽ حق .

ر ا شارة إلػ  أف الولػد نعمػر مػف نعػـ اهلل سػبحان  واعػال  عمػ  وا د  
الوالديف، فايسرة مف دوف الولد كالش رة الام ل   وف ل ا، و عؿ اهلل الولد 

ػػػػػػػػاؿر ااؿ اعػػػػػػػػال   قػػػػػػػػمػػػػػػػػف زينػػػػػػػػر الحيػػػػػػػػاة الػػػػػػػػدنيا،   اْلب نرػػػػػػػػوف  ِزين ػػػػػػػػرر و   لم 
ي ا الَدْني ا ةِ الح 

(2). 
 ويقوؿ عن ـ ايحنؼ بف قيس 

                                                 

ثبة  -112هلُ  041/ 0عـ -( ٕؾ١ؼ اٌجقبهٞ: ِؾّل ثٓ اٍّبع١ً أثٛ عجل هللا اٌجقبه0ٞ)

ٛ صبٌضلللخ  -ث١لللوٚد -كاه اثلللٓ وض١لللو -فٚلللً اٌٖلللالح ٌٛلزٙلللب ِلللٓ وزلللبة ِٛال١لللذ اٌٖلللالح

 -ُ ثٓ اٌؾغبط ثٓ َِلٍُ اٌمْل١وَٞ، ٕؾ١ؼ ٍَُِ: أثٛ اٌؾ١َٓ 0431ٍَِ -٘ـ0211

ثللبة ث١للبْ وللْٛ اإل٠ّللبْ ثللبض رعللبٌٝ أفٚللً ا عّللبي ِللٓ وزللبة  412هلللُ  18/ 0عللـ

 ث١وٚد. -كاه اٌغ١ً -اإل٠ّبْ

 .21( ٍٛهح اٌىٙف: عيء ِٓ ا٠٢خ/ 4)



 
ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      

 0831   َ 4102ٚاٌضالصْٛ  ٟاٌضبِٔغٍخ و١ٍخ إٔٛي اٌل٠ٓ ثؤ١ٍٛٛ ،اٌعلك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػػػوؿ عمػػػ  ن"،ػػػـ عمػػػاد ظ ورنػػػا، وممػػػر قموبنػػػا، وقػػػرة أعيننػػػا، ب ػػػـ   
 .(1)أعدائنا، و،ـ الخمؼ منا بعدنا. أ ،ػ"

 أسباب اختٌار البحث:

ياغافؿ الكمير مف ايبناء عف ن قر ايباء، إما بػدعو   ػيؽ  قد يغ ؿ أو -1
ذات اليد، أو يكوف ذلؾ ناي ر لاهمير زو ات ايبناء عمي ـ بالسمب مف ناحير 

 ايباء.
ويقػـو عمػ  شػئون ،  يخدمػ  مف ايباء مف ياقدـ ب  العمر، ول ي ػد مػف -2

 عند عدـ و ود الزو ر، وكذلؾ حا ا  إل  العتج والدواء. وب  ر خا ر

فيعارض عمػ  ذلػؾ   كميرا  ما يحدث أف يطمب ايب الزواج بعد وفاة زو  -3
لػػزواج مولػػود ايولد، خوفػػا  مػػن ـ عمػػ  اركػػر أبػػي ـ، فربمػػا يكػػوف ممػػرة ،ػػذا ا

يقاسم ـ الميػراث و،ػذا ينطبػؽ عمػ  ايـ أي ػا  حينمػا ارطمػب لمػزواج بعػد وفػاة 
زو  ػػا، أو ياقػػدـ أحػػد النػػاس لخطبا ػػا، فيقابػػؿ طمب ػػا بػػالرفض مػػف  انػػب 

 أولد،ا، ظنا  من ـ أف ذلؾ يرمحؽ ب ـ العار والمذلر بيف الناس.

م السػيطرة فػ -وب  ر خا ػر فػم قػر  ال ػعيد -ر بر الكمير مف ايباء -4
  .عم  ماؿ ايبناء

فػػم كاابػػر ،ػػذا البحػػث،  موفػػم حقيقػػر ايمػػر، ،ػػذا ،ػػو السػػبب الرئيسػػ  
فمقد اناشرت ايعراؼ والاقاليػد الاػم ل أسػاس ل ػا مػف الػديف فػم القػر  الاػم 
نعيش في ا  بحيث أ بح مف الماعارؼ عميػ  بػيف النػاس، أف الولػد م ػا كبػر 
وبمػ  مبمػػ  الر ػػاؿ، فػػاف كػػؿ مػػا يسػاطي  اح ػػيم  مػػف أمػػواؿ، ،ػػو ممػػؾ يبيػػ  

قاء أو  يػػر أشػػقاء، كػػؿ ذلػػؾ سػػبب  وبقيػػر إخواػػ  ال ػػغار، سػػواء أكػػانوا أشػػ
طغياف النػوازع ا نسػانير، ممػا  عػؿ الكميػر مػف ايبػاء يػدعوف مػا لػيس ل ػـ، 
ويسػػػػاعد عمػػػػ  ذلػػػػؾ اناشػػػػار المورومػػػػات ال اماعيػػػػر الخاطئػػػػر، والمقافػػػػات 

                                                 

 -4/11علـ -( ى٘و ا٢كاة ٚصّو ا ٌجبة: أثٛ اٍؾبق اثوا١ُ٘ ثٓ عٍٟ اٌؾٖوٞ اٌم١وٚا0ٟٔ)

 َ.0441 -٘ـ0201ٛ أٌٚٝ  -ث١وٚد -خكاه اٌىزت اٌع١ٍّ



 
ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      

 0833   َ 4102ٚاٌضالصْٛ  ٟاٌضبِٔغٍخ و١ٍخ إٔٛي اٌل٠ٓ ثؤ١ٍٛٛ ،اٌعلك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المغموطػػر، فيقػػرر النػػاس مػػا لػػـ يقػػرر ا الشػػرع، محا ػػيف لػػذلؾ بقػػوؿ النبػػ  
 .(1)"أنت ومالؾ يبيؾ"

كؿ الع ب أنؾ ا د الكمير مف أن ػاؼ العممػاء يمشػوف عمػ   والع ب  
،ذا الدرب،   ػت  مػن ـ بػهقواؿ ال ق ػاء وأدلػا ـ حػوؿ ،ػذ ا المسػائؿ الشػائكر، 
الام اورث الحقد وال غينر بيف ايباء وايبناء، بػؿ وي ػؿ ايمػر إلػ  الا ديػد 

ويػػؤدع مػػف ايبػػاء بالػػدعاء عمػػ  ايبنػػاء إف لػػـ يسػػا يبوا لمػػا يطمبػػوف مػػن ـ، 
بػػيف اي ػػوؿ  الحقػػوؽ الماليػػرذلػػؾ إلػػ  قطػػ  ال ػػتت، واخػػامط ايمػػور فػػم 

 وال روع.
ومف ال دير بالذكر أننم رأيت مف اي،مير بمكػاف أف ل أق ػر البحػث   

أف أربػيف مػا عم  حؽ ايباء فم ماؿ ايبناء فقط، بػؿ و ػدت مػف الم ػـ أي ػا  
ع ػاؼ، حاػ   ي ب أول  عم  ايولد ا ا ا آبائ ـ مف ن قػر، وخدمػر، وعػتج، واا
يابيف بعد ذلؾ ما يحؽ لآلباء فم ماؿ ايبناء بعد ق ػاء حػوائ  ـ ايساسػير، 

 وما يحاا وف إلي ، ف ؿ ل ـ أف ياممكوا ماؿ أبنائ ـ أـ ل 
 الموسػـو بػػ " المو ػوع، لذلؾ كمػ  اسػاعنت بػاهلل اعػال  لمكاابػر فػم ،ػذا       

الابيػػاف فػػم حكػػـ مػػا يهخػػذ ا الواِلػػداف مػػف مػػاؿ الِولػػداف "دراسػػر فق يػػر مقارنػػر" 
وذلػػؾ اخايػػر ،ػػذا السػػـ بػػيف يػػدع كعبػػر الػػرحمف وفيمػػا بػػيف ا قامػػر وايذاف 

                                                 

( اٌؾل٠ش ٌٗ هٚا٠بد ِزعللكح، فؤفوعلٗ اثلٓ ؽغلو فلٟ اٌزٍقل١ٔ علٓ عجللهللا ثلٓ َِلعٛك، 0)

ٚلبي: ٚف١ٗ ِعب٠ٚخ ثٓ ٠ؾٟ ٚ٘ٛ ٙع١ف، ٚأفوعٗ ا١ٌٙضّٝ ِٓ ٛو٠ك عجلهللا ثٓ عّلو 

 ٚلبي: هٚاٖ أثٛ ٠عٍٝ، ٚف١ٗ أثٛ ؽو٠ي، ٚصمٗ أثٛىهعخ ٚأثلٛ ؽلبرُ ٚاثلٓ ؽجلبْ، ٚٙلعفٗ

 أؽّل ٚغ١وٖ، ٚثم١خ هعبٌٗ صمبد.

 -ٕللؾ١ؼ اثللٓ ؽجللبْ ثزور١للت ثللٓ ثٍجللبْ: ِؾّللل ثللٓ ؽجللبْ أثللٛ ؽللبرُ اٌز١ّّللٟ اٌجَللزٟ

ِئٍَللخ  -ثللبة إٌفمللخ، ٚٙللعفٗ اٌّؾمللك/ ّللع١ت ا هٔللئٚٛ -2414هلللُ  01/12عللـ

َ، اٌزٍقلل١ٔ اٌؾج١للو فللٟ رقللو٠ظ أؽبك٠للش 0448-٘للـ0202ٛ صب١ٔللخ  -ث١للوٚد -اٌوٍللبٌخ

 -0123هلُ  8/210عـ -اٌفًٚ أؽّل ثٓ عٍٟ ثٓ ؽغو اٌعَمالٟٔاٌوافعٟ اٌىج١و: أثٛ 

َ، 0434 -٘للـ0204ٛ أٌٚللٝ  -كاه اٌىزللت اٌع١ٍّللخ -ثللبة فللٟ ٚٛء ا ة عبه٠للخ ا ثللٓ

هللُ  2/030علـ -ِغّع اٌيٚائل ِٕٚجع اٌفٛائلل: ٔلٛه اٌلل٠ٓ عٍلٟ ثلٓ أثلٟ ثىلو ا١ٌٙضّلٟ

 َ.0444 -٘ـ0204ث١وٚد  -كاه اٌفىو -ثبة فٟ ِبي اٌٌٛل -1114



 
ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      

 0834   َ 4102ٚاٌضالصْٛ  ٟاٌضبِٔغٍخ و١ٍخ إٔٛي اٌل٠ٓ ثؤ١ٍٛٛ ،اٌعلك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملموقػػوؼ عمػػ  أقػػواؿ ال ق ػػاء وأدلػػا ـ فػػم ،ػػذ ا المسػػهلر، واػػر يح مػػا يػػوفقن
 إل  ار يح . -اعال  -اهلل

 :البحثخطة 

 قسمت البحث إل  مقدمر، وام يد، ومبحميف، وخاامر.
 اشاممت عم  أ،مير البحث، وأسباب اخايار ا، وخطر البحث. :المقدمة
 وفي  الاعريؼ بالوالديف وايولد. التمهيد:

 الن قر لموالديف. المبحث األول:
 وفي  متمر مطالب 

 م  ـو الن قر، وحكم ا لموالديف. المطلب األول:
 ا.مخدمر الوالديف وعت   :ًالمطلب الثان

 ازويج الوالديف. المطلب الثالث:
 لداف.داف مف ماؿ الوِ حكـ أخذ الوالِ  المبحث الثانى:
 وفي  مطمباف 
 حكـ أخذ الوالد مف ماؿ ولد ا. المطلب األول:

 حكـ أخذ ايـ مف ماؿ ولد،ا. :ًالمطلب الثان
واشػػامؿ عمػػ  أ،ػػـ ناػػائج البحػػث، والاو ػػيات، وف ػػرس المرا ػػ ،  :الخاتمةةة

 وف رس مو وعات البحث.
بػػ   موبعػػد  ف ػػذا   ػػد المقػػؿ، أسػػهؿ اهلل الكػػريـ رب العػػرش العظػػيـ أف ين عنػػ

خػػرا  لػػم فػػم العقبػػ ، إنػػ  خيػػر مػػهموؿ، وأكػػـر ز و يػػرع فػػم الػػدنيا، وأف يكػػوف 
وسػمـ، وأخػر دعوانػا  مسئوؿ، و ؿ اهلل عم  سيدنا محمد وعمػ  آلػ  و ػحب 

 يف.مأف الحمد هلل رب العال
 وهللا المستعان وعليه التكالن،،

  الباحث           



 
ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      

 0841   َ 4102ٚاٌضالصْٛ  ٟاٌضبِٔغٍخ و١ٍخ إٔٛي اٌل٠ٓ ثؤ١ٍٛٛ ،اٌعلك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوهيد
 التعزيف تالىالديي واألوالد

 :أوالً: التعرٌف بالوالدٌن

يطمػػػؽ ل ػػػظ الوالػػػد عمػػػ  ايب، والوالػػػدة عمػػػ  ايـ، و،مػػػا الوالػػػداف، أع  ر ػػػػػلغ
الوالد، بغير ،ػاء، عمػ  خػتؼ اي ػؿ، ووالػدة، بال ػاء اغميبا ، وايـ يقاؿ ل ا  

 .(1)عم  اي ؿ
 وبناء عم  ذلؾ فم ظ الوالديف ،نا المق ود ب  ايب وايـ.

"كؿ والػد مولػود  بقول   (2)ل د  و   م او   و اِلد  و  وفسر البعض قول  اعال     
نساف، وقد ر ح البعض مف العممػاء أف الوالػد فػم اييػر السػابقر و مف حي اف واا
 .(3)، وما ولد ذريا . أ ،ػ"،و آدـ 

المعنػػػػ  ال ػػػػطتحم لموالػػػػديف ل يخػػػػرج عػػػػف المعنػػػػ  المغػػػػوع،  ا ػػػػطتحا  
 ال ق ػػػػػػػػاء يشػػػػػػػػمؿ  دفالوالػػػػػػػػديف ،مػػػػػػػػا ايب وايـ، ول ػػػػػػػػظ ايبػػػػػػػػويف عنػػػػػػػػ

 .(4)اي داد وال دات
،نا  مف اناسب إلي  ا نساف بالولدة المباشػرة أو  يػر والمراد بالوالد   

                                                 

( ربط اٌعوًٚ ِٓ علٛا٘و اٌملبًِٛ: ِؾّلل ثلٓ ِؾّلل ثلٓ عجللاٌوىاق اٌؾَل١ٕٟ اٌٍّملت 0)

كاه اٌٙلا٠للخ، اٌّعغللُ اٌٍٛلل١ٜ: اثللوا١ُ٘  -ِللبكح "ٌٚللل" 844/ 4عللـ -ثّورٚللٝ اٌيث١لللٞ

كاه  -ِلللبكح )اٌلللٛاٚ( 4/0111علللـ -رؾم١لللك ِغّلللع اٌٍرلللخ اٌعوث١لللخ -ِٖللل فٝ ٚوفلللوْٚ

رؾم١لك/ ٠ٍٛلف  -اٌف١لِٟٛ اٌّملوٞاٌلعٛح، اٌّٖجبػ ا١ٌّٕو: أؽّل ثلٓ ِؾّلل ثلٓ عٍلٟ 

 اٌّىزجخ اٌعٖو٠خ. -ِبكح )ٚ ي ك( 0/821عـ -ا١ٌْـ ِؾّل

 .8( ٍٛهح اٌجٍل: ا٠٢خ/4)

 -( أٙٛاء اٌج١بْ فٟ ا٠ٚبػ اٌمووْ ثبٌمووْ: ِؾّلل ا ِل١ٓ ثلٓ ِؾّلل اٌّقزلبه اٌْلٕم١ 8ٟ)

 َ.0441 -٘ـ0201ٛ  -ث١وٚد -كاه اٌفىو ٌٍ جبعخ ٚإٌْو -3/180عـ

كاه اٌىزللبة  -8/18عللـ -اٌؾمللبئك ّللوػ وٕللي اٌللللبئك: عضّللبْ ثللٓ عٍللٟ اٌي٠ٍعللٟ( رج١لل١ٓ 2)

٘ـ، اٌغبِع  ؽىبَ اٌمووْ: ٌإلِبَ/ ِؾّل ثلٓ أؽّلل ثلٓ أثلٟ 0808اٌمب٘وح ٛ -اإلٍالِٟ

َ، 0431 -٘لـ0211ٛ -ث١لوٚد -كاه اؽ١بء اٌزواس اٌعوثلٟ-01/420عـ -ثىو اٌموٛجٟ

رؾم١للك/ عللبكي أؽّللل  -ل٠ٓ إٌللٛٚٞٚعّلللح اٌّفزلل١ٓ: ٌإلِللبَ/ ِؾللٟ اٌلل هٚٙللخ اٌ للبٌج١ٓ

كاه اٌىزللت اٌع١ٍّللخ، ّللوػ اٌيهوْللٟ  -2/241عللـ -عٍللٟ ِؾّللل ِعللٛٗ -عجلللاٌّٛعٛك

 -عٍللٝ ِقزٖللو اٌقولللٟ: أثللٟ عجلللهللا ِؾّللل ثللٓ عجلللهللا اٌيهوْللٟ اٌّٖللوٞ اٌؾٕجٍللٟ

 -٘لـ0248ث١لوٚد ٛ  -كاه اٌىزت اٌع١ٍّخ -4/114عـ -رؾم١ك/ عجلإٌّعُ ف١ًٍ اثوا١ُ٘

4114.َ 



 
ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      

 0840   َ 4102ٚاٌضالصْٛ  ٟاٌضبِٔغٍخ و١ٍخ إٔٛي اٌل٠ٓ ثؤ١ٍٛٛ ،اٌعلك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المباشػرة، فيشػمؿ ايب وايـ وال ػد ومػف فػوق ـ، ويغمػب إطػتؽ اسػـ الوالػديف 
 .(1)ةوايـ، ين ما السبباف المباشراف لمولد عم  ايب

 التعرٌف باألوالد: ثانٌاً:

، (2)والػذكر واينمػ ايولد  م  ولد، والولد اسـ ي م  الواحد والكميػر،   
ػظث ايرنم ي ػْيفِ ير كما فم قول  اعال    ـْ ِلمػذَّك ِر ِمْمػؿر ح  ـر المَّػ ر ِفػم أ ْولِدكرػ وِ يكر

(3) ،
ويقاؿ عم  الوليد  ال بم  والوليػدة، ايمػر، وولػد الر ػؿ  ولػد ا ور،طػ ، و،ػو 

 .(4)واحد و م ، والِولد ة   ماعر ايولد
  "أف الولد يطمؽ عمي   بم وط ؿ إلػ  أف -اهللرحم   -يقوؿ ابف ح ر       

يبم  و،و كذلؾ، وأما ما ذكر ا بعض أ،ؿ المغر و ػـز  يػر واحػد أف الولػد يقػاؿ 
فػت يمنػ    حا  ي طـ، مػـ  ػتـ إلػ  سػب .... ل   نيف حا  يو  ، مـ  بم

 إطػػػػػػػػػتؽ شػػػػػػػػػمء مػػػػػػػػػف ذلػػػػػػػػػؾ عمػػػػػػػػػ   يػػػػػػػػػر ا ممػػػػػػػػػا يقاربػػػػػػػػػ  ا ػػػػػػػػػوزا. 
 .(5)أ ،ػ"

فيمكف إطتؽ ل ػظ الولػد  السابؽتـ ابف ح ر وعم  ذلؾ وبناء  عم  ك  
 عم  ا نساف منذ ولدا  وحا  بمو  .

ومػػػف ال ػػػدير بالػػػذكر أف المعنػػػ  ال ػػػطتحم لػػػ ولد ل يخػػػرج عػػػف   
 المعن  المغوع، ف و  م  ولد، والولد ي ح إطتق  عم  الذكر واينم .

حيف يولد، والولداف والولد يكوف واحػدا   مويطمؽ الولد عم   الوليد، و،و ال ب

                                                 

:ٍِٛلللٛعخ ا ٍلللوح رؾلللذ هعب٠لللخ اإلٍلللالَ -هؽّلللٗ هللا -خ اٌْللل١ـ/ ع ١لللخ ٕلللمو( فٚللل0ٍ١)

 َ.0441 -٘ـ0200ٛ  -اٌلاه اٌّٖو٠خ ٌٍىزبة -1/4عـ -)اٌٛاٌلاْ ٚا لوثْٛ(

 -كاه ٕلبكه -ِبكح )ٌٚلل( 8/211عـ -( ٌَبْ اٌعوة: ِؾّل ثٓ ِىوَ ثٓ ِٕظٛه اٌّٖو4ٞ)

 -041/ 02علـ -ا ى٘لوٞ ٛ أٌٚٝ، رٙن٠ت اٌٍرخ: أثلٛ ِٕٖلٛه ِؾّلل ثلٓ أؽّلل -ث١وٚد

 َ.4110ٛ أٌٚٝ  -ث١وٚد -كاه اؽ١بء اٌزواس اٌعوثٟ -ِبكح )ٌٚل(

 .00( ٍٛهح إٌَبء: ا٠٢خ/8)

ِلبكح  -4/811علـ -( اٌّؾ١ٜ فٝ اٌٍرخ: اٍّبع١ً ثٓ عجبك ثٓ أؽّلل ثلٓ اكه٠لٌ اٌ بٌملب2ٟٔ)

 َ.0442 -٘ـ0202ٛ أٌٚٝ  -ث١وٚد -عبٌُ اٌىزت -)اٌلاي ٚاٌالَ(

 -ٌإلِبَ اٌؾبفظ أؽّل ثٓ عٍلٟ ثلٓ ؽغلو اٌعَلمالٟٔ -ثْوػ ٕؾ١ؼ اٌجقبهٞ ( فزؼ اٌجبه1ٞ)

 ث١وٚد. -ٛ كاه اٌّعوفخ -1/414عـ



 
ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      

 0844   َ 4102ٚاٌضالصْٛ  ٟاٌضبِٔغٍخ و١ٍخ إٔٛي اٌل٠ٓ ثؤ١ٍٛٛ ،اٌعلك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ْلدر ا، والِولدةر  م  ايولد  .(1)و معا  ويقاؿ  ور
لْد  ايولد  .(2)والِوْلدر والور

وبنػػاء  عمػػ  مػػا سػػبؽ فػػاف اسػػـ الِولػػداف، وايولد، يطمػػؽ عمػػ  الولػػد   
 سواء أكاف  غيرا  أو كبيرا ، ذكرا  أو أنم .

ما نق ػد ا فػم ،ػذا البحػث، يف الولػد ومف ال دير بالذكر أف ،ذا ،و   
ورم  ممت  عف أم ، وقد يكوف كبيرا ، ول  مػاؿ  معػ   ل  ماؿقد يكوف  غيرا  و 

 ، ف ؿ فم الحالايف السابقايف ي وز لموالد أف يهخذ مف ماؿ ولد ا قب  د ا وعر 
،ذا، سواء أكاف فم حا ر ل ذا المػاؿ، أو أنػ  يريػد أف ياممػؾ ،ػذا المػاؿ ولػو 

ؽ حا ا   ،ذا ما سوؼ نحاوؿ ا  ابر عمي  اباعا  مف ختؿ ،ػذا كاف ذلؾ فو
 البحث بمشيئر اهلل اعال .

                                                 

ِللبكح )ٌٚللل(، اٌّقٖللٔ: أثللٛ اٌؾَللٓ عٍللٟ ثللٓ اٍللّبع١ً  8/211( ٌَللبْ اٌعللوة: عللـ0)

 -كاه اؽ١للبء اٌزللواس اٌعوثللٟ -ِللبكح )اٌٌٛللل( 2/022عللـ -إٌؾللٛٞ اٌّعللوٚب ثللبثٓ ٍلل١لح

 َ.0441 -ـ0201٘ٛ أٌٚٝ  -ث١وٚد

ٛ  -اٌملب٘وح -ِىزجلخ اٌقلبٔغٟ -0/31علـ -( ا ّزمبق: أثٛ ثىو ِؾّل ثٓ اٌؾَٓ ثلٓ كه٠لل4)

 صبٌضخ.



 
ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      

 0848   َ 4102ٚاٌضالصْٛ  ٟاٌضبِٔغٍخ و١ٍخ إٔٛي اٌل٠ٓ ثؤ١ٍٛٛ ،اٌعلك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املثحث األول
 الٌفقة للىالديي

بمػػػا أف مو ػػػوع البحػػػث يػػػدور حػػػوؿ "حكػػػـ أخػػػذ الوالػػػديف مػػػف مػػػاؿ   
أول  بالحديث عف بعض الحقػوؽ الماليػر الاػم  أأولد،ما"، فاننم اراهيت أف أبد

ا ػػب لموالػػديف عمػػ  أولد،مػػا، وذلػػؾ حاػػ  اػػاـ ال ائػػدة، ونظػػرا  ي،ميػػر ذلػػؾ، 
و  مػػر الكميػػر مػػف ايولد عن ػػا، وذلػػؾ ممػػؿ مػػا ي ػػب عمػػ  ايولد مػػف ن قػػر 
ع اف مػا بػالزواج، ون قػر زو ػر ايب  لموالديف، وكػذلؾ خػدما ما وعت  مػا، واا

 ايولد أـ ل ،ؿ ا ب عم  
وبنػاء  عمػ  ذلػؾ سػوؼ أقػـو بمشػيئر اهلل اعػالم باقسػيـ ،ػذا المبحػػث   

 إل  متمر مطالب 
 المطمب ايوؿ  م  ـو الن قر وحكم ا لموالديف.

 المطمب المانم  خدمر الوالديف وعت  ما.
 المطمب المالث  ازويج الوالديف.     
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 المطلب األول
 مفهوم النفقة وحكمها للوالدين

سوؼ يدور الحػديث فػم ،ػذا المطمػب بمشػيئر اهلل اعػالم عػف م  ػـو   
الن قر لغر وا طتحا ، مـ يهام الكتـ بعد ذلؾ عف حكـ الن قر لموالديف، وذلػؾ 

 فم فرعيف امنيف.
 الفزع األول

 هفهىم الٌفقة لغة واصطالحا  
 :أوالً: فً اللغة

الػػدرا،ـ مػػف الن قػػر، يقػػاؿ ن ػػؽ الػػزاد ين ػػؽ ن قػػا ، أع ن ػػذ، وقػػد أن قػػت   
ور ؿ من اؽ، أع كمير الن قر، والن قر ما أن قت واسان قت عمػ  العيػاؿ وعمػ  

، ويقاؿ  ن ػؽ البيػ  ين ػؽ ن اقػا ، ون ػؽ مالػ  ودر،مػ  وطعامػ  ن قػا و (1)ن سؾ
 .(2)ن اقا   ن د وفنم وذ،ب، أو نقص أو قؿ

اؽ، وقيػػؿ أف الن قػػر  الػػدرا،ـ ونحو،ػػا مػػف ايمػػواؿ، وا مػػ  عمػػ  ن ػػ  
مػػا لرواح ػػا مػػف  كممػػرة وممػػار، وسػػميت بػػذلؾ إمػػا لشػػب  ا بػػذ،اب ا بػػالموت، واا

 .(3)ن قر السوؽ
وبذلؾ يابػيف أف معنػم الن قػر فػم المغػر ،ػو  ػرؼ المػاؿ، يف المػاؿ   

ن ػاؽ المػاؿ عمػي ـ  الذع ين ق  ا نساف عم  أسرا  أو عائما  يسػمم ن قػر، واا
يعابر أي ا  إ،تكا  ل ذا الماؿ، ولػذلؾ ن ػد فػم القػرآف الكػريـ قػوؿ اهلل اعػالم  

 ِْشي ر  اِ ن  اؽ ِإذا  يَّ ْمس ْكارـْ خ 
(4) 

 .       (5) قر، أع  خشير أف اذ،بو،اأع ال
 :ثانٌاً: فً االصطالح

 .(1)أ،ػ" -عرَّؼ الحن ير الن قر بهن ا  "الطعاـ والكسوة والسكنم
                                                 

 ِبكح )ٔفك( 01/811( ٌَبْ اٌعوة: عـ0)
 ِبكح )ْ ب ق(. -ِٚب ثعل٘ب 41/281( ربط اٌعوًٚ ِٓ عٛا٘و اٌمبًِٛ: عـ4)
ِلٓ وزلبة  0/814علـ -جٍلٟ( اٌّ ٍع عٍٝ أثٛاة اٌفملٗ: ِؾّلل ثلٓ أثلٟ اٌفلزؼ اٌجعٍلٟ اٌؾ8ٕ)

 َ.0430 -٘ـ0210ٛ  -ث١وٚد -اٌّىزت اإلٍالِٟ -إٌفمبد
 . 011( ٍٛهح اإلٍواء: عيء ِٓ ا٠٢خ 2)

كاه ١ٛجللخ ٌٍْٕللو  -1/042عللـ -( رفَلل١و اٌمللووْ اٌعظلل١ُ: اٍللّبع١ً ثللٓ عّللو ثللٓ وض١للو1)

 َ.0444 -٘ـ0241ٛ/ صب١ٔخ  -ٚاٌزٛى٠ع
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 وعَّرف ػػػػػػػا المالكيػػػػػػػر بهن ػػػػػػػا  "مػػػػػػػا بػػػػػػػ  قػػػػػػػواـ معاػػػػػػػاد حػػػػػػػاؿ ايدمػػػػػػػم دوف 
 .(2)أ،ػ" -سرؼ

 وعرَّف ا الشافعير بهن ا 
يسػاعمؿ إل فػم الخيػر وعمػ   "الن قر  مف ا ن ػاؽ، و،ػو ا خػراج، ول  

فم  ير ا أو فرا  ، نحو أن ؽ عمر ا فػم كػذا، ون قػت ب ػاعا ،  مء رؼ الش
 .(3)أ،ػ" -ويطمؽ عم  الماؿ الم روؼ فم الن قر

 وعَّرف ا الحنابمر 
دما  وكسوة وسكنا  واوابع ا    .(4)أ،ػ" -"ك اير مف يمون  خبزا  واا
كػوف يوبذلؾ يابيف مف خػتؿ اعريػؼ ال ق ػاء لمن قػر أف المعنػم يكػاد   

ف اخام ت ايل اظ.  واحدا  واا
ولكػػف يؤخػػذ عمػػ  اعريػػؼ الحن يػػر بهنػػ  لػػـ يػػذكر  ميػػ  أنػػواع الن قػػر،   

 وب ػػػػػ ر خا ػػػػػر فػػػػػم ع ػػػػػرنا الحا ػػػػػر ممػػػػػؿ الاطبيػػػػػب مػػػػػمت  ف ػػػػػو مػػػػػف 

                                                                                                                   

كاه  -033/ 2علللـ -٠ٓ ثلللٓ ٔغلل١ُ اٌؾٕفلللٟ( اٌجؾللو اٌوائلللك ّللوػ وٕلللي اٌللللبئك: ى٠لللٓ اٌللل0)

أعٍللٟ  -ث١للوٚد، اٌللله اٌّقزللبه ّللوػ رٕل٠ٛو ا ثٖللبه: ٌعللالء اٌللل٠ٓ اٌؾٖللىفٟ -اٌّعوفلخ

 كاه اٌفىو ٌٍ جبعخ ٚإٌْو ٚاٌزٛى٠ع.  -8/143عـ -ؽب١ّخ اثٓ عبثل٠ٓ

( ّوػ ؽلٚك اثٓ عوفخ اٌٍَّٛٛ اٌٙلا٠خ اٌىبف١خ اٌْبف١خ ٌج١لبْ ؽملبئك اإلِلبَ اثلٓ عوفلخ 4)

 -كاه اٌرللوة اإلٍللالِٟ -0/840عللـ -اٌٛاف١للخ: أثللٟ عجلللهللا ِؾّللل ا ٖٔللبهٞ اٌوٕللب 

َ، ّللوػ ِللٕؼ اٌغ١ٍللً عٍللٝ ِقزٖللو اٌعالِللخ ف١ٍللً: اٌْلل١ـ/ 0448ٛ/ أٌٚللٟ  -ث١للوٚد

 ١ٌج١ب. -ِىزجخ إٌغبػ -4/281عـ -ِؾّل ع١ٍِ

ِ جٛعللخ ِللع ؽبّلل١خ  -( ؽبّلل١خ ل١ٍللٛثٟ: ّللٙبة اٌللل٠ٓ أؽّللل ثللٓ أؽّللل ٍللالِخ اٌم١ٍللٛث8ٟ)

 -2/14علـ -عٍٝ ّوػ عالي اٌل٠ٓ اٌّؾٍٟ عٍٝ ّوػ ِٕٙبط اٌ لبٌج١ٓ ٌٍٕلٛٚٞ -١ّوحع

َ، ِرٕٟ اٌّؾزبط اٌلٝ 0411 -٘ـ0811ٛ صبٌضخ  -ِ جعخ ِٖ فٟ اٌجبثٟ اٌؾٍجٟ ثّٖو

 -ِعوفللخ ِعللبٟٔ أٌفللبه إٌّٙللبط: ٌٍْلل١ـ/ ّللٌّ اٌللل٠ٓ ِؾّللل ثللٓ اٌق ١للت اٌْللوث١ٕٟ

 َ.0441 -٘ـ0203ٛ/ أٌٟٚ  -ث١وٚد -كاه اٌّعوفخ -8/113عـ

( ّوػ ِٕزٟٙ اإلهاكاد اٌَّّٟ كلبئك أٌٟٚ إٌٙلٟ ٌْلوػ إٌّزٙلٟ: ِٕٖلٛه ثلٓ ٠لٌٛٔ 2)

، ِ بٌلت أٌٚلٟ إٌٙلٟ 0441ث١لوٚد  -ٛ علبٌُ اٌىزلت -8/441عـ -ثٓ اكه٠ٌ اٌجٙٛرٟ

 -اٌّىزت اإلٍالِٟ -1/101عـ -فٟ ّوػ غب٠خ إٌّزٟٙ: ِٖ فٟ ا١ٌَٟٛٛ اٌوؽ١جبٟٔ

 َ.0410كِْك 
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 ماطمبات الع ر.
الن قػر التزمػر، وكػذلؾ أي ػا  أي ا   اعريؼ المالكير لػـ يو ػح أنػواع   

 اعريؼ الشافعير.
أي ػػا   يمكػػف العاػػراض عمػػ  اعريػػؼ الحنابمػػر بهنػػ  لػػـ يشػػامؿ عمػػ    

 ميػػ  أنػػواع الن قػػر، ولػػـ يو ػػح كػػذلؾ مػػا ،ػػم اوابػػ  الن قػػر الاػػم ذكر،ػػا فػػم 
 ن اير الاعريؼ.

 ويمكف لنا أف نر ح ما ذكر ا البعض مف أف الن قر ،م 
مػف  -نساف فيما يحااج إلي  ،و أو  ير ا عادة"اسـ لكؿ شئ يبذل  ا    

ممػػا يمػػـز فػػم العػػرؼ الشػػرعم دوف  -طعػػاـ وشػػراب ومسػػكف وعػػتج واوابع ػػا
 .(1)اقاير أو سرؼ"

 الفزع الثاًي
 حكن الٌفقة للىالديي

عمػػ  و ػػوب الن قػػر لموالػػديف عمػػ  أولد،مػػا، ذكػػورا   (2)اا ػػؽ ال ق ػػاء  
كانوا  أو إناما ، كبػارا  أو  ػغارا ، مػا داـ أف ايولد عنػد،ـ مػف المػاؿ، أو القػدرة 
عم  العمؿ والكاساب ما يمكن ـ مف الن قر عمػ  الوالػديف ال قيػريف المػذيف ل 

                                                 

وو٠ُ اٌّرب٠وٖ: ٔفمخ اٌّوأح عٍٝ ٔفَٙب ٚعٍٝ غ١و٘ب فلٟ اٌفملٗ اإلٍلالِٟ ( ك/ ٔج١ً ِؾّل 0)

هٍللبٌخ ِبعَللز١و ِملِللخ اٌللٝ و١ٍللخ  -3ٕللـ -ِمبهٔللبب ثمللبْٔٛ ا ؽللٛاي اٌْقٖلل١خ ا هكٔللٟ

 َ.0441اٌلهاٍبد اٌع١ٍب ثبٌغبِعخ ا هك١ٔخ ٍٕخ 

 -إٌٙلل، اٌفزلبٜٚ إٌٙل٠لخ: اٌْل١ـ ٔظلبَ ٚعّبعلخ ِلٓ عٍّلبء 2/448( اٌجؾو اٌوائلك: علـ4)

َ، اٌٍجللبة فللٟ ّللوػ اٌىزللبة: عجلللاٌرٕٟ 0440 -٘للـ0200ٛ  -كاه اٌفىللو -0/112عللـ

كاه اٌىزللبة اٌعوثللٟ، اٌّلٚٔللخ اٌىجللوٜ: ٌإلِللبَ  -0/441عللـ-اٌر١ّٕللٟ اٌلِْللمٟ ا١ٌّلللأٟ

-٘لـ0201ٛ/ أٌٚلٟ  -ث١لوٚد -كاه اٌىزت اٌع١ٍّلخ -4/418عـ -ا ٕجؾٟ ِبٌه ثٓ أٌٔ

 -4/144علـ -أؽّلل اٌللهك٠و -ع١ٍلٗ: ٌَل١لٞ َ، اٌْوػ اٌىج١و ٚؽب١ّخ اٌلٍٛل0442ٟ

ع١َٟ اٌجبثٟ اٌؾٍجلٟ ثّٖلو، ؽبّل١خ اٌلٍلٛلٟ عٍلٝ اٌْلوػ  -كاه اؽ١بء اٌىزت اٌعوث١خ

ع١َلٟ  -كاه اؽ١لبء اٌىزلت اٌعوث١لخ -4/144علـ -اٌىج١و: ا١ٌْـ/ ِؾّلل عوفلٗ اٌلٍلٛلٟ

كاه  -1/011علللـ -اٌجلللبثٟ اٌؾٍجلللٟ ثّٖلللو، ا َ: ٌإلِلللبَ ِؾّلللل ثلللٓ اكه٠لللٌ اٌْلللبفعٟ

 -٘للللـ، اٌؾللللبٚٞ فللللٟ فمللللٗ اٌْللللبفعٟ: ٌإلِللللبَ اٌّللللبهٚك0848ٞث١للللوٚد ٛ  -عوفللللخاٌّ

َ، اإلٖٔللبب فللٟ ِعوفللخ 0442 -٘للـ0202ٛ أٌٚللٟ  -كاه اٌىزللت اٌع١ٍّللخ -4/038عللـ

كاه اؽ١للبء اٌزللواس  -4/844عللـ -اٌللواعؼ ِللٓ اٌقللالب: عٍللٟ ثللٓ ٍلل١ٍّبْ اٌّللوكاٚٞ

عجللهللا ثلٓ أؽّلل ثلٓ ث١وٚد، اٌّرٕٟ فٟ فمٗ اإلِبَ أؽّلل ثلٓ ؽٕجلً اٌْل١جبٟٔ:  -اٌعوثٟ

 ٘ـ.     0211ٛ أٌٟٚ  -ث١وٚد -كاه اٌفىو -4/411عـ -للاِٗ اٌّملٍٟ
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 ماؿ ل ما.             
 والسنر وا  ماع والمعقوؿ. واوافرت ايدلر عم  ذلؾ مف الكااب  
وقبػػػؿ الخػػػوض فػػػم ايدلػػػر أود ا شػػػارة إلػػػ  أف ال قيػػػ  الحنبمػػػم ابػػػف   

، حيػػث -رحمػػ  اهلل -أورد قػػول  ونسػػب  إلػػ  ا مػػاـ مالػػؾ -رحمػػ  اهلل -قدامػػر
يقػوؿ عنػد الحػديث عػف ن قػر الولػد عمػ  أمػ   "وحكػم عػف مالػؾ أنػ  ل ن قػر 

 .(1)أ،ػ" -اعمي ا ول ل ا ين ا ليست ع بر لولد،
وبالبحث فم كاب المالكير لـ أ د أمرا  ل ذا القوؿ ينسب لإلمػاـ مالػؾ،   

، حيث يقوؿ   -رحم  اهلل -وما و دا  يخالؼ ذلؾ اماما َ 
"قاؿ  فقمت لمالؾ فالمرأة يكوف ل ا الزوج و،و معسر ول ا ابف موسر   

زو ػا   قػاؿ أيمـز البػف الن قػر عمػ  أمػ ، و،ػو يقػوؿ  ل أن ػؽ عمي ػا يف ل ػا 
مالؾ  ين ؽ عمي ا، ول ح ر ل  فم أف يقوؿ إن ا احت زوج، ول ح ر لػ  فػم 
أف قاؿ  فمي ارق ا ،ذا الزوج حا  أن ؽ عمي ا، فم ا أف اقيـ م  زو  ػا ويمػـز 

 .(2)أ،ػ" -ولد،ا ن قا ا
 ويعمؽ البعض عم  ذلؾ بقول  

ف كانػت احػت زوج، فػ   اذا لػـ "و،ذا ظا،ر فػم أنػ  يو ػب الن قػر ل ػا واا
اكف كذلؾ فن قا ا وا بر مف بػاب أولػم ..... ومػف البػر ا ن ػاؽ عمي ػا، ويف 
 ايـ فػػػم الغالػػػب أع ػػػز عػػػف الكسػػػب مػػػف ايب، فيكػػػوف اسػػػاحقاق ا لمن قػػػر 

 .(3)أ،ػ" - أول
 ايدلر 

 أوالً: من الكتاب:
اييات الدالر عم  و وب ن قر ايولد عمػ  والػدي ما كميػرة فػم القػرآف   

 وأذكر من ا ما يمم الكريـ، 
                                                 

 .411/ 4( اٌّرٕٟ: عـ0)
، إٌٛاكه ٚاٌي٠بكاد عٍٝ ِب فلٟ اٌّلٚٔلخ ِلٓ غ١و٘لب ِلٓ ا ِٙلبد: 4/412( اٌّلٚٔخ: عـ4)

رؾم١للك/ ِؾّللل عجلللاٌعي٠ي  - ثللٟ ِؾّللل عجلللهللا ثللٓ عجلللاٌوؽّٓ أثللٟ ى٠للل اٌم١وٚأللٟ
 َ.   0444ٛ أٌٟٚ  -كاه اٌروة اإلٍالِٟ -1/11عـ -لثبغاٌ

هٍلللبٌخ  -430ٕلللـ -( أؽىلللبَ ا َ فلللٟ اٌفملللٗ اإلٍلللالِٟ: ٚفلللبء ثٕلللذ عجللللاٌعي٠ي اٌَللل8ٍُ٠ٛ)
عبِعللخ اإلِللبَ ِؾّللل ثللٓ ٍللعٛك اإلٍللال١ِخ عللبَ  -ِبعَللز١و ِملِللخ اٌللٝ و١ٍللخ اٌْللو٠عخ

 ٘ـ.0201



 
ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      

 0843   َ 4102ٚاٌضالصْٛ  ٟاٌضبِٔغٍخ و١ٍخ إٔٛي اٌل٠ٓ ثؤ١ٍٛٛ ،اٌعلك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

َبػػؾ  أ لَّ و  قولػػ  اهلل سػػبحان  واعػػالم   -1 ػػ  ر  ِباْلو اِلػػد ْيِف و   ْعبرػػدروا ِإلَّ ِإيَّػػا ار ا  ق   
در،رم ا أ ْو ِكت،رم ا ف ت  ا قرؿ لَّ رم ا أرؼ  عِ  ِإْحس انا  ِإمَّا ي ْبمرغ فَّ   ْن  ْر،رم اا   ل  و   ند ؾ  الِكب ر  أ ح 

ن اح  الذَ و   ق ْول  ك ِريما *قرؿ لَّ رم ا و   ػا و   رحمػ ِمف  ال ؿث اْخِ ْض ل  رم ا    ْم رم  قرػؿ رَّبث اْرح 
ِغيرا   بَّي اِنم    ك م ا ر 

(1). 

 و   الدللر 
أمػػػر با حسػػػاف إلػػػ    يسػػػا اد مػػػف ايياػػػاف السػػػابقااف أف اهلل اعػػػال  

 .(2)الوالديف، ومف ا حساف ا ن اؽ عمي ما عند حا ا ما
  ايذ ، ومعنػػ  عػػف الاػػهفيؼ لمعنػػ  اهلل سػػبحان  واعػػال  أي ػػا  ن ػػ  

ف كانػػا  ايذ  فػػم منػػ  الن قػػر عنػػد حا ا مػػا أكمػػر، ول ػػذا يمزمػػ  ن قا مػػا واا
 قػػػػػادريف عمػػػػػ  الكسػػػػػب، يف معنػػػػػم ايذ  فػػػػػم الكػػػػػد والاعػػػػػب أكمػػػػػر منػػػػػ  

 .   (3)فم الاهفيؼ

الم ِ يرر ِلو اِلد ْيؾ  ِإل مَّ و   أ ِف اْشكرْر ِلمقول  اعالم   -2
(4) . 

 و   الدللر 
الولػد    سػبحان  واعػالالشكر لموالديف ،و مف المكافػهة ل مػا، أمػر اهلل  

أف يكافئ ل ما وي ػازع بعػض مػا كػاف من مػا إليػ  مػف الاربيػر والبػر والعطػؼ 
عميػػ ، والوقايػػر مػػف كػػؿ شػػر ومكػػرو ا، وذلػػؾ عنػػد ع ز،مػػا عػػف القيػػاـ بػػهمر 
درار الن قػػر عمي مػػا حػػاؿ ع ز،مػػا وحا ا مػػا مػػف  أن سػػ ما والحػػوائج ل مػػا، واا

 . (5)باب شكر النعمر فكاف وا با  
ـ  ف ػت  و  قول  اعػالم   -3 ػا ل ػْيس  ل ػؾ  ِبػِ  ِعْمػ م ػ  أ ف ارْشػِرؾ  ِبػم م  ا، ػد اؾ  ع  ف    اِا

ا اِحْب رم ا ِفم الَدْني ا م ْعرر و   ارِطْع رم  ـْ و   فا  و    ْرِ عركر ااَِّبْ  س ِبيؿ  م ْف أ ن اب  ِإل مَّ مرَـّ ِإل مَّ م 

                                                 
 .42، 48( ٍٛهح اإلٍواء: ا٠٢زبْ 0)

 .411 /4( اٌّرٕٟ: عـ4)

 ث١وٚد. -كاه اٌّعوفخ -1/444عـ -( اٌّجَٛٛ: ٌٌّْ اٌل٠ٓ اٌَوف8َٟ)

 .02( ٍٛهح ٌمّبْ: عيء ِٓ ا٠٢خ 2)

 -كاه اٌىزبة اٌعوثلٟ -2/81عـ -( ثلائع اٌٖٕبئع فٟ رور١ت اٌْوائع: عالءاٌل٠ٓ اٌىبٍب1ٟٔ)

 َ. 0434ٛ  -ث١وٚد



 
ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      

 0844   َ 4102ٚاٌضالصْٛ  ٟاٌضبِٔغٍخ و١ٍخ إٔٛي اٌل٠ٓ ثؤ١ٍٛٛ ،اٌعلك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ف هرن بثئركرـ ِبم ا كرنارـْ ا ْعم مروف  
(1). 

 و   الدللر  
ايير فم ايبويف الكافريف، ولػيس مػف المعػروؼ أف يعػيش  ،ذ ا نزلت  

، وعمػ  ذلػؾ فالوالػديف المسػمميف (2)ويارك ما يمواػاف  وعػا    فم نعـ اهلل اعال
 مف باب أولم.

 :ثانٌاً: من السنة
  قالت  قػاؿ رسػوؿ اهلل -ر م اهلل عن ا -ما روع عف السيدة عائشر -1

 .(3)وولد ا مف كسب " "إف مف أطيب ما أكؿ الر ؿ مف كسب 
 و   الدللر  

" والمػراد المكسػػوب الحا ػػؿ بالطمػػب وال ػػد  -يقػوؿ الشػػيل السػػندع رحمػػ  اهلل
فػػم اح ػػيم  بالو ػػ  المشػػروع، وولػػد ا نسػػاف مػػف كسػػب ، أع مػػف المكسػػوب 
الحا ؿ بال ػد والطمػب ومباشػرة أسػباب ، ومػاؿ الولػد مػف كسػب الولػد، ف ػار 

 .(4)أ،ػ" -ل  أكم  مف كسب ا نساف بواسطر، ف از
"أع كسب ولد ا مف كسػب ، ينػ   عػؿ  -رحم  اهلل  -ويقوؿ الكاسانم  

ذا كػػاف كسػػب ولػػد ا  كسػػب الر ػػؿ أطيػػب المػػهكوؿ، والمػػهكوؿ كسػػب  ل ن سػػ ، واا
 .(5)أ،ػ" -كسب  كانت ن قا  في 

                                                 

 . 01( ٍٛهح ٌمّبْ: عيء ِٓ ا٠٢خ 0)

 -21/ 4علـ -( اٌٙلا٠خ ّوػ ثلا٠خ اٌّجزلٞ: عٍٝ ثٓ أثٟ ثىو ثلٓ عجلل اٌغ١ٍلً اٌّوغ١ٕلب4ٟٔ)

 -اٌّىزجللخ اإلٍللال١ِخ، ّللوػ فللزؼ اٌمللل٠و: وّللبي اٌللل٠ٓ ِؾّللل ثللٓ عجلاٌٛاؽللل ا١ٌَٛاٍللٟ

 ث١وٚد.  -كاه اٌفىو -201/ 2عـ

 ثلبة فلٟ اٌوعلً 8181هللُ  804/ 8علـ -( ٍٕٓ أثٟ كاٚك: أثٛكاٚك ١ٍٍّبْ ثلٓ ا ّلعش8)

 ث١للوٚد، ٍللٕٓ إٌَللبئٟ  -كاه اٌىزللبة اٌعوثللٟ -٠ؤوللً ِللٓ ِللبي ٌٚلللٖ ِللٓ وزللبة اإلعللبهح

ثللبة اٌؾللش  -1121هلللُ  2/2عللـ -اٌىجللوٜ: أؽّللل ثللٓ ّللع١ت أثللٛ عجلللاٌوؽّٓ إٌَللبئٟ

 -٘للـ0200ٛ/ أٌٚللٟ:  -ث١للوٚد -كاه اٌىزللت اٌع١ٍّللخ -عٍللٝ اٌىَللت ِللٓ وزللبة اٌج١للٛ 

 4/18علـ - اٌؾلبوُ ا١ٌَٕلبثٛهَٞ، اٌَّزلهن عٍٝ اٌٖؾ١ؾ١ٓ: ِؾّل ثٓ عجللهللا0440

كاه اٌىزلت  -ِٓ وزلبة اٌج١لٛ ، ٚللبي اٌلن٘جٟ فلٟ اٌزٍقل١ٔ: ؽلل٠ش ٕلؾ١ؼ 4441هلُ 

 َ.  0441 -٘ـ0200ٛ/ أٌٟٚ  -ث١وٚد -اٌع١ٍّخ

 1/421علـ -( ؽب١ّخ إٌَلٞ عٍٝ إٌَبئٟ: ٔٛهاٌل٠ٓ ثٓ عجلاٌٙبكٞ أثٛ اٌؾَٓ إٌَل2ٞ)

 -٘لـ0211ٛ صب١ٔلخ  -ؽٍلت -د اإلٍال١ِخِىزجخ اٌّ جٛعب -ِٓ وزبة اٌج١ٛ  2224هلُ 

0431 .َ 
 .2/81( ثلائع اٌٖٕبئع: عـ1)



 
ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      

 0211   َ 4102ٚاٌضالصْٛ  ٟاٌضبِٔغٍخ و١ٍخ إٔٛي اٌل٠ٓ ثؤ١ٍٛٛ ،اٌعلك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مػػا روع عػػف  ػػابر بػػف عبػػداهلل أف ر ػػت  قػػاؿ  يػػا رسػػوؿ اهلل إف لػػم مػػال ، -2
ف أبم  وولدا    . (2)مالم، فقاؿ  "أنت ومالؾ يبيؾ" (1)يريد أف ي ااحواا

 و   الدللر 
يسا اد مف ،ذا الحديث  أف قول  " أنت ومالؾ يبيؾ" أ اؼ في  مػاؿ   

الامميػػؾ، وظػػا،ر ا يقا ػػ  أف يكػػوف لػػ ب فػػم مػػاؿ ابنػػ   ـالبػػف إلػػ  ايب بػػت
امميػؾ عنػد حقيقر الممؾ، فاف لـ امبت الحقيقر فت أقؿ مف أف يمبت ل  حػؽ ال

 .(3)الحا ر
 ثالثاً: اإلجماع:

 رحم  اهلل  -يقوؿ ابف المنذر
"وأ م  أ،ؿ العمـ عم  أف ن قر الوالديف ال قيريف الذيف ل كسب ل مػا   

 .(4)أ،ػ" -ول ماؿ، وا بر فم ماؿ الولد
 رابعاً: من المعقول:

يف ولد ا نساف بع   و،و بعض والد ا، فكما ي ب عمي  أف ين ؽ عمػ    -1
 .(5)ن س  وأ،م  كذلؾ عم  بع   وأ م 

الولػد أف يكػػافئ والديػ  وي ػازع بعػػض مػا كػػاف    سػبحان  واعػػالأمػر اهلل  -2
من ما إلي  مف الاربير والبر والعطؼ عمي  والوقاير مف كؿ شر ومكرو ا، وذلؾ 
درار الن قػر عمي مػا حػاؿ  عند ع ز،ما والقيػاـ بػهمر أن سػ ما والحػوائج ل مػا واا

                                                 
 ( ٠غزبػ: أٞ ٠َزؤٍٕٗ ٠ٚؤرٟ ع١ٍٗ أفناب ٚأفبلبب.0)

/ 0عللـ -إٌٙب٠للخ فللٟ غو٠للت اٌؾللل٠ش ٚا صللو: أثللٛ اٌَللعبكاد اٌّجللبهن ثللٓ ِؾّللل اٌغلليهٞ
 .  0414َ -٘ـ0844ٛ  -ث١وٚد -اٌّىزجخ اٌع١ٍّخ -ثبة "اٌغ١ُ ِع اٌٛاٚ" 382

ثلبة ِلب  -4440هللُ  4/114علـ -( ٍٕٓ اثٓ ِبعخ: ِؾّل ثٓ ٠ي٠ل أثٛ عجلهللا اٌمي٠ٕٚل4ٟ)
ث١لوٚد ٚللبي: فلٟ اٌيٚائلل اٍلٕبكٖ  -كاه اٌفىلو -ٌٍوعً ِٓ ِبي ٌٚلٖ ِٓ وزبة اٌزغلبهاد

 -ٕللؾ١ؼ ٚهعبٌللٗ صمللبد عٍللٝ ّللوٛ اٌجقللبهٞ، َِللٕل اإلِللبَ أؽّللل: أؽّللل ثللٓ ؽٕجللً
َ، علللْٛ 0444 -٘لللـ0241ٛ صب١ٔلللخ  -خِئٍَلللخ اٌوٍلللبٌ -1414هللللُ  00/118علللـ

 -4/842علـ-اٌّعجٛك ّوػ ٍٕٓ أثٟ كاٚك: ِؾّل ٌّّ اٌؾك اٌعظ١ُ وثبكٞ أثٛ اٌ ١لت
 -ث١لوٚد -كاه اٌىزت اٌع١ٍّخ -ثبة اٌوعً ٠ؤوً ِٓ ِبي ٌٚلٖ، ٚلبي: ٚهعبي إٍبكٖ صمبد

 ٘ـ.    0201ٛ صب١ٔخ 
 .2/81( ثلائع اٌٖٕبئع: عـ8)
 -ِىزجلخ اٌفوللبْ -001ٕلـ -( اإلعّب :  ثٟ ثىلو ِؾّلل اثلوا١ُ٘ ثلٓ إٌّلنه ا١ٌَٕلبثٛه2ٞ)

َ، اإللٕلب  فلٟ َِلبئً اإلعّلب : 0444 -٘لـ0241ٛ صب١ٔلخ  -اإلِبهاد اٌعوث١خ اٌّزؾللح
 -اٌملب٘وح -اٌفلبهٚق اٌؾل٠ضلخ ٌٍ جبعلخ ٚإٌْلو -4/11عـ -اإلِبَ أثٟ اٌؾَٓ اثٓ اٌم بْ

 َ.   4112 -٘ـ0242ٛ/ أٌٟٚ 
 .411/ 4( اٌّرٕٟ: عـ1)



 
ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      

 0210   َ 4102ٚاٌضالصْٛ  ٟاٌضبِٔغٍخ و١ٍخ إٔٛي اٌل٠ٓ ثؤ١ٍٛٛ ،اٌعلك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(1)مف باب شكر النعمر فكاف وا با   ع ز،ما وحا ا ما

الط ؿ يولد وين  ؿ عف أمػ  ول شػؾ أنػ  فػم  ايػر مػف الع ػز، وب  ػؿ  -3
عناير ايـ وحماير ايب يكبر وينشه ويادرب عم  الحياة وي د كػؿ مػا يحاا ػ  
عنػػد أمػػ  وأبيػػ  وبيئاػػ  وأقػػرب أقاربػػ ، فممػػا  ػػار ،ػػؤلء فقػػراء وعػػا زيف عػػف 

والحػػرج المػػالييف، فمػػف المعقػػوؿ أن ػػـ يسػػاحقوف الكسػػب وفػػم حالػػر ال ػػيؽ 
ا حساف إلي ـ والرعاير لم الح ـ ال رورير شكرا  ل ميم ـ الػذع أبػدو ا ا ػا ا 

 .(2)الغنـ بالغـر ذلؾ ا نساف فم  غر ا، ين  كما يقاؿ 

وبنػػاء عمػػ  مػػا سػػبؽ يابػػيف لػػؾ أي ػػا القػػارئ الكػػريـ أف ن قػػر الوالػػديف   
عابػر مػف قبيػؿ ا حسػاف إلي مػا والبػر ب مػا عنػد وا بر عم  أولد،مػا، وذلػؾ ي

كبر،مػػا وع ز،مػػا، ومػػ  ذلػػؾ فقػػد اشػػارط ال ق ػػاء لو ػػوب ن قػػر ايولد عمػػ  
 ا عدة شروط أذكر من ا ما يمم موالدي 

أف يكوف الوالداف فقيريف أو عا زيف عف الكسػب، فػت ي ػب عمػ  ايولد  -1
  الكسػب، يف الن قػر ا ػب ن قر والدي ما إذا كانا أ نياء أو عند،ـ القدرة عمػ

عمػػػ  سػػػبيؿ المواسػػػاة والبػػػر، والقػػػادر عمػػػ  الكسػػػب كالموسػػػر مسػػػاغف عػػػف 
 المواساة.

 .(3)وب ذا قاؿ  م ور المالكير والحنابمر وقوؿ عند الحن ير والشافعير 
                                                 

 .4/144، ؽب١ّخ اٌلٍٛلٟ: عـ2/81( ثلائع اٌٖٕبئع: عـ0)

كاه إٌّللب٘ظ  -ِٚللب ثعللل٘ب 81ٕللـ -( ك/ اثللوا١ُ٘ اٌلللثٛ: اٌٚللّبْ ا عزّللبعٟ فللٟ اإلٍللال4َ)

 َ.  0443 -٘ـ0203ٛ أٌٟٚ  -ا هكْ -ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠ع
( اٌْوػ اٌٖر١و عٍٝ ألوة اٌَّبٌه اٌٝ ِن٘ت اإلِبَ ِبٌه: اٌعالِلخ أثلٟ اٌجوولبد أؽّلل 8)

اٌملب٘وح، علٛا٘و اإلو١ٍلً ّلوػ  -كاه اٌّعلبهب -4/110علـ -ثٓ ِؾّل ثٓ أؽّل اٌلهك٠و
اٌّىزجلخ  -0/211علـ -ِقزٖو اٌعالِخ ف١ًٍ: ا١ٌْـ ٕبٌؼ عجلاٌَل١ّع ا٢ثلٟ ا ى٘لوٞ

أ٘لً اٌّل٠ٕلخ اٌّلبٌىٟ: أثللٟ عّلو ٠ٍٛلف عجللهللا ثللٓ  ث١لوٚد، اٌىلبفٟ فلٟ فمللٗ -اٌضمبف١لخ
 -٘لـ0208ٛ صب١ٔلخ  -ث١لوٚد -كاه اٌىزت اٌع١ٍّخ -4/444عـ -عجلاٌجو إٌّوٞ اٌموٛجٟ

 =َ، اٌْوػ اٌىج١و عٍٝ ِزٓ اٌّمٕع: أثٟ اٌفوط عجلاٌوؽّٓ أثٟ عّو ِؾّل ثٓ 0444
ٛى٠لع، وْلبب كاه اٌىزلبة اٌعوثلٟ ٌٍْٕلو ٚاٌز -4/411علـ -أؽّل ثلٓ للاِلخ اٌّملٍلٟ=

كاه  -1/230عللـ -اٌمٕللب  عللٓ ِللزٓ اإللٕللب : ِٕٖللٛه ثللٓ ٠للٌٛٔ ثللٓ اكه٠للٌ اٌجٙللٛرٟ
٘ـ، ِٕبه اٌَج١ً فٟ ّوػ اٌل١ًٌ: اثوا١ُ٘ ثلٓ ِؾّلل ثلٓ ٍلبٌُ 0214ٛ  -ث١وٚد -اٌفىو

٘لللـ، اٌجؾلللو اٌوائلللك: 0211ٛ -اٌو٠لللبٗ -ِىزجلللخ اٌّعلللبهب -4/414علللـ -ثلللٓ ٙللل٠ٛبْ



 
ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      

 0214   َ 4102ٚاٌضالصْٛ  ٟاٌضبِٔغٍخ و١ٍخ إٔٛي اٌل٠ٓ ثؤ١ٍٛٛ ،اٌعلك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وقاؿ الحن ير والشافعير فم ايظ ر وقوؿ بعض المالكير 
ن قاػ  عمػ  فرعػ  كػذلؾ، إف كاف اي ؿ فقيرا  قادرا  عم  الكسػب ا ػب   

يف اهلل اعالم قد أمػر با حسػاف إلػ  الوالػديف، وفػم إلػزاـ ايبػاء الاكسػب مػ  
يذاء ل ـ، و،و ل ي وز   ن  .(1)ايبناء ارؾ لإلحساف إلي ـ واا
والرأع عندع أف القوؿ المانم ،و ايقرب إل  ال ػواب وروح الاشػري    

أم  يعمػتف  وأا ستمم، فميس مف المعقوؿ أف يكوف البف  نيا  ويارؾ أبو ا 
عند الغير بح ر أف عند،ـ القدرة عم  الكسػب، ف ػذا لػيس مػف ا حسػاف فػم 

 شئ.
فػػم ،ػػذا  -رحمػػ  اهلل -ويع بنػػم فػػم ،ػػذا المقػػاـ مػػا ذكػػر ا ابػػف القػػيـ  

 الشهف، حيث يقوؿ 
"فميس مف بر الوالديف أف يدع الر ؿ أبا ا يكػنس الكنػؼ ويكػارع عمػ    

مناس عم  رأسػ  مػا ياقػوت به راػ  و،ػو لالحمر، ويوقد أَاوف الحماـ، ويحمؿ 
واليسار وسػعر ذات اليػد، ولػيس مػف بػر أمػ  أف يػدع ا اخػدـ   فم  اير الغن

ذلػػؾ ول ي ػػون ا بمػػا ين قػػ   ونحػػو النػػاس واغسػػؿ ميػػاب ـ واسػػقم ل ػػـ المػػاء
عمي ػػا ويقػػوؿ  ايبػػواف مكاسػػباف  ػػحيحاف وليسػػا بػػزمنيف ول أعميػػيف فيػػا هلل 
الع ب، أيف شرط اهلل ورسول  فم بػر الوالػديف و ػمر الػرحـ أف يكػوف أحػد،ـ 

، وليست  مر الرحـ ول بر الوالديف موقوفر عم  ذلؾ شػرعا  ول  زمنا  أو أعم
 . (2)أ،ػ" -لغر ول عرفا  

                                                                                                                   
  فٟ ؽً أٌفبه أثٟ ّغب : ِؾّل اٌْلوث١ٕٟ ، اإللٕب2/82، ثلائع اٌٖٕبئع عـ2/448عـ

٘للـ، رىٍّللخ اٌّغّللٛ  )اٌضب١ٔللخ(: 0201ٛ  -ث١للوٚد -كاه اٌفىللو -4/230عللـ -اٌق ١للت
 كاه اٌفىو ٌٍ جبعخ ٚإٌْو ٚاٌزٛى٠ع.     -443/ 03عـ -ا١ٌْـ ِؾّل ٔغ١ت اٌّ ١عٟ

ِؾّلل ، ِغّع ا ٔٙو فٟ ّوػ ٍِزمٝ ا ثؾو: عجللاٌوؽّٓ ثلٓ 2/81( ثلائع اٌٖٕبئع: عـ0)
َ، 0443 -٘لـ0204ث١لوٚد ٛ  -كاه اٌىزت اٌع١ٍّلخ -4/041عـ -ثٓ ١ٍٍّبْ اٌى١ٍجٌٟٛ
/ 0، عللٛا٘و اإلو١ٍللً: عللـ8/223، ِرٕللٟ اٌّؾزللبط: عللـ443/ 03رىٍّللخ اٌّغّللٛ : عللـ

 -، اٌمٛا١ٔٓ اٌفم١ٙخ فٟ رٍق١ٔ ِن٘ت اٌّبٌى١خ: أثٟ اٌمبٍُ ِؾّل أؽّل ثلٓ علي211ٞ
 ثلْٚ ٔبّو.  -811ٕـ

ِئٍَلخ  -1/238عـ -ٟ ٘لٞ ف١و اٌعجبك: ِؾّل ثٓ أثٟ ثىو أ٠ٛة اٌيهعٟ( ىاك اٌّعبك ف4)
 َ.0431 -٘ـ0211ٛ/ اٌواثعخ عْوح  -ث١وٚد -اٌوٍبٌخ



 
ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      

 0218   َ 4102ٚاٌضالصْٛ  ٟاٌضبِٔغٍخ و١ٍخ إٔٛي اٌل٠ٓ ثؤ١ٍٛٛ ،اٌعلك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المػاؿ بحيػث ين قػوف  مػف يسار المن ؽ  ي ب أف يكوف عند ايولد فا ت   -2
 -   -من  عم  الوالديف، وذلؾ اسانادا  إل  حديث النبم

"ابدأ بن سؾ فا دؽ عمي ا، فاف ف ؿ شئ ف ،مؾ، فاف ف ؿ عف أ،مؾ شئ  
 .(1)أ،ػ" -فمذع قراباؾ، فاف ف ؿ عف ذع قراباؾ شئ ف كذا و،كذا

 لدللر و   ا
يسا اد مف الحديث السػابؽ أف يقػدـ ا نسػاف ن سػ  بمػا يحاا ػ  مػف   

مؤنػػر و ير،ػػا ينػػ  المخ ػػوص بالنعمػػر المػػنعـ عميػػ  ب ػػا، فػػاف ف ػػؿ شػػئ 
،و لزو ؾ لمزـو ن قا ػا لػؾ وعػدـ سػقوط ا بم ػم الزمػاف، فػاف  عف ،مؾ، أ

ف ؿ شئ فمذع قراباؾ، ين ـ فم الحقيقر منؾ، فاف حمؿ عمػ  الاطػوع شػمؿ 
 .(2)كؿ قريب، أو عم  الوا ب اخاص بمف ا ب ن قا  من ـ

 واباينت أقواؿ ال ق اء فم حد اليسار الذع بمو ب  ا ب الن قر لموالديف 
مػػف الحن يػػر إلػػ  اشػػاراط أف يكػػوف عنػػد ا ن ػػاب فػػذ،ب أبػػو يوسػػؼ   

الزكاة، وأما محمد بف الحسف فذ،ب إل  أف مف كاف عند ا ك اير ش ر فما زاد 
عمي ا ف و  نم عن  ف  الحػاؿ، والشػ ر ياسػ  لتكاسػاب فكػاف عميػ   ػرؼ 

 .(3)الزيادة إل  أقارب 
ر الولد وعند المالكير  يشارط يسار الولد لإلن اؽ عم  والدي ، ول ي ب  

 عمػػػػ  الاكسػػػػب مػػػػف أ ػػػػؿ ا ن ػػػػاؽ عمػػػػ  والديػػػػ ، حاػػػػ  ولػػػػو كػػػػاف قػػػػادرا  
 .(4)عم  الاكسب

                                                 
هلللُ  8/13عللـ -( ٕللؾ١ؼ َِللٍُ: أثللٛ اٌؾَلل١ٓ َِللٍُ ثللٓ اٌؾغللبط ثللٓ َِللٍُ اٌمْلل١و0ٞ)

ثلبة ا ثزللاء فللٟ إٌفملخ ثللبٌٕفٌ صلُ أٍ٘للٗ صلُ اٌمواثللخ ِلٓ وزللبة اٌيولبح، ّللعت  -4811
ثلبة فلٟ ا فز١لبه  8241هللُ  8/481علـ -اٌؾ١َٓ اٌج١ٙملٟ ٠ّبْ: أثٛ ثىو أؽّل ثٓاإل

 ٘ـ.0201ٛ/ أٌٟٚ  -ث١وٚد -كاه اٌىزت اٌع١ٍّخ -فٟ ٕللخ اٌز ٛ  ِٓ وزبة اٌيوبح

 -0/44عللـ -( اٌز١َلل١و ثْللوػ اٌغللبِع اٌٖللر١و: ٌإلِللبَ ى٠للٓ اٌللل٠ٓ عجلللاٌوإٚب إٌّللب4ٞٚ)

 َ ثزٖوب.0433 -٘ـ0213خ ٛ صبٌض -اٌو٠بٗ -ِىزجخ اإلِبَ اٌْبفعٟ

 .23/ 4، اٌٙلا٠خ: عـ2/81( ثلائع اٌٖٕبئع: عـ8)

، عمل اٌغٛا٘و اٌض١ّٕخ فٟ ِن٘ت عبٌُ اٌّل٠ٕخ: علالي اٌلل٠ٓ 4/110( اٌْوػ اٌٖر١و: عـ2)

 -٘للـ0201ٛ/ أٌٚللٟ  -كاه اٌرللوة اإلٍللالِٟ -4/801ؽللـ -عجلللهللا ثللٓ ٔغللُ ثللٓ ّللبً

0441.َ 



 
ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      

 0212   َ 4102ٚاٌضالصْٛ  ٟاٌضبِٔغٍخ و١ٍخ إٔٛي اٌل٠ٓ ثؤ١ٍٛٛ ،اٌعلك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سػػر أو و وعنػػد الشػػافعير والحنابمػػر  ل ا ػػب ن قػػر القريػػب إل عمػػ  م  
ي  ؿ عف حا ا  ما ين ؽ عم  قريب ، وأما مف ل ي  ػؿ عػف ن قاػ   بمكاس

ؽ فػائض عػف حا اػ  شئ فت ا ب عمي ، واشارطوا أي ا  أف يكوف عند المن 
 .(1)وحا ر مف يعول ـ فم يـو وليمر

وبذلؾ يابيف أف القريب إف كاف فقيرا  معسرا  ل يقػدر عمػ  ن قػر قريبػ    
المحااج بما ل  أو كسب  فاف الن قر اسقط عن ، يف مف شروط و وب الن قر 

 .(2)عمي  أف يكوف قادرا  بمال  أو كسب 
ف الولػػد بالنسػػبر يبويػػ  مايسػػرا  وبنػػاء عمػػ  ذلػػؾ  فػػت يشػػارط أف يكػػو  

فقط لكم ي ب عمي  أف يعين ما فم شيخوخا ما، بػؿ الشػرط فقػط القػدرة عمػ  
ف لـ يكػف فػم كسػب  مػا ي  ػؿ ل مػا  ػم  ا إليػ  وأكػؿ مع مػا ممػا مالعمؿ، واا

يكسب، قميت  كاف أو كميػرا  وذلػؾ يف القػرآف الكػريـ ن ػ  الولػد عػف أف ياػهفؼ 
ذا كاف ل يسوغ ل  أف ياهفؼ من ما فهول مف أبوي  إذا بمغا عند ا أل   الكبر، واا

يارك مػػػا  ػػػائعيف، وقػػػد أمػػػر أف ي ػػػاحب ما فػػػم الػػػدنيا معروفػػػا ، ولػػػيس مػػػف 
 الم ػػػػػػػاحبر بػػػػػػػالمعروؼ أف يارك مػػػػػػػا مػػػػػػػف  يػػػػػػػر طعػػػػػػػاـ بػػػػػػػؿ يشػػػػػػػرك ما 

 .(3)فم طعام 
وعم  ذلؾ فينبغم عم  ايولد أف يكونػوا مػف أحػرص النػاس عمػ  بػر   

حا مػػا وأف يػػوفرا ل مػػا الحيػػاة الكريمػػر الاػػم اميػػؽ ب مػػا، وذلػػؾ الوالػػديف، ورا
بحسب أحوال ـ المادير، ولمعرؼ ،نا والعػادات والاقاليػد دخػؿ كبيػر فػم احديػد 
 ،ػػػػػػػػذا ا ن ػػػػػػػػاؽ، فتبػػػػػػػػد أف يكػػػػػػػػوف الغػػػػػػػػرض مػػػػػػػػف ذلػػػػػػػػؾ البػػػػػػػػر ،ػػػػػػػػو 

                                                 

 -4/011علـ -اثلوا١ُ٘ ثلٓ عٍلٟ ثلٓ ٠ٍٛلف اٌْل١واىٞ ( اٌّٙنة فٟ فمٗ اإلِبَ اٌْلبفعٟ:0)

، ِ بٌللت أٌٚللٟ 4/413، اٌّرٕللٟ: عللـ131/ 8ث١للوٚد، ِرٕللٟ اٌّؾزللبط: عللـ -كاه اٌفىللو

 .1/122إٌٟٙ: عـ

، 011ٕلـ -( عجل اٌعي٠ي ٍعل اٌّمجً: اٌٚٛاثٜ اٌفم١ٙخ فٟ إٌفمبد ِع ر ج١ملبد لٚلبئ١خ4)

 -بِعللخ اإلِللبَ ِؾّللل ثللٓ ٍللعٛكع -هٍللبٌخ ِبعَللز١و ِملِللخ اٌللٝ اٌّعٙللل اٌعللبٌٟ ٌٍمٚللبء

 ٘ـ.0242اٌٍّّىخ اٌعوث١خ اٌَعٛك٠خ 

  -كاه اٌفىللو اٌعوثللٟ -18ٕللـ -( اإلِللبَ ِؾّللل أثللٛ ى٘للوح: اٌزىبفللً ا عزّللبعٟ فللٟ اإلٍللال8َ)

 َ.0440اٌمب٘وح 



 
ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      

 0211   َ 4102ٚاٌضالصْٛ  ٟاٌضبِٔغٍخ و١ٍخ إٔٛي اٌل٠ٓ ثؤ١ٍٛٛ ،اٌعلك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(1)كسب ر ا،ما
ويػػرع الػػبعض  أنػػ  مػػف المناسػػب فػػم ،ػػذا الع ػػر أف يخ ػػص الولػػد   

،  ر، ياممكان  وي رفان  فيما شاءابمغا  مف الماؿ يدفع  إلي ما كؿ شلوالدي  م
كما ،م طريقر بعض الر اؿ فم دف  مبم  مالم لزو اا ـ فم وقت محدد مف 

 .(2)كؿ ش ر، م  قياـ الولد بما يطمب  الوالداف

                                                 

 ثزٖوب. 28( ا١ٌْـ/ ع ١خ ٕمو: ِوعع ٍبثك ٕـ 0)

ثؾللش ِْٕللٛه ثّغٍللخ  481ٕللـ -( ك/ عجلللهللا فٙللل اٌؾ١للل: ؽللك اٌٛاٌللل٠ٓ فللٟ ثللو أٚ ك٘لل4ُ)

َ رٖلله علٓ ٚىاهح 4104ٍلجزّجو  -٘ـ0288مٚ اٌمعلح  41اٌعلك/  -كهاٍبد اٍال١ِخ

 اٌٍّّىخ اٌعوث١خ اٌَعٛك٠خ. -اٌْئْٛ اإلٍال١ِخ ٚا ٚلبب ٚاٌلعٛح ٚاإلهّبك



 
ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      

 0211   َ 4102ٚاٌضالصْٛ  ٟاٌضبِٔغٍخ و١ٍخ إٔٛي اٌل٠ٓ ثؤ١ٍٛٛ ،اٌعلك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املطلة الثاًى
 خدهة الىالديي وعالخهوا

بالن قػػر الوا بػػر لموالػػديف النػػاظر فػػم كاػػب ال ق ػػاء ي ػػد أن ػػـ ألحقػػوا   
خػػدما ما وعت  مػػا، يف ذلػػؾ يعابػػر مػػف امػػاـ البػػر ب مػػا وا حسػػاف إلي مػػا، 
فمف  ير المعقوؿ أف يكوف الولد فم ر د مف العيش ويارؾ والدا ا يعانوف مف 

ل ي ػدوف ممػف العػتج، ف ػذا بػت   عدـ القدرة عم  خدمر أن س ما، أو مر ػ
 .شؾ يعابر مف أكبر العقوؽ ل ما

باقسػػيـ ،ػػذا المطمػػب   وبنػاء عمػػ  ذلػػؾ سػػوؼ أقػػـو بمشػػيئر اهلل اعػػال  
 إل  فرعيف، أحد،ما فم خدمر الوالديف، والمانم فم عت  ما.

 الفزع األول
 خدهة الىالديي

لكػم يا ػح لنػا الحكػـ الشػرعم لخدمػر الولػد لموالػديف لبػد مػف النظػػر   
أـ أن ما فم  ير حا ر إل   ا،مأول  ،ؿ يحااج الوالد أو الوالدة إل  مف يخدم 

 ذلؾ.
 أوالً: إذا كان الوالد ٌحتاج إلى الخدمة.

قد يكوف الوالديف أو أحد،ما مري ا ، أو مسنا  بحيث يع ز عف خدمر   
ن سػػ ، أو قػػد يكػػوف ذا رفعػػر ومكانػػر بػػيف النػػاس ول يميػػؽ لمػػف ،ػػو مممػػ  أف 

قوف عم  و وب يخدـ ن س ، ف م ،ذ ا ايحواؿ ال ق اء ر واف اهلل عمي ـ ما 
 .(1)الخدمر مف الولد لوالد ا

                                                 

كاه  -1/1علـ -، أؽىبَ اٌمووْ: أؽّل ثٓ عٍٟ اٌواىٞ اٌغٖب2/83ٓ( ثلائع اٌٖٕبئع: عـ0)

، أؽىللبَ 4/412٘للـ، اٌّلٚٔللخ اٌىجللوٜ: عللـ0211ٛ  -ث١للوٚد -ٟاؽ١للبء اٌزللواس اٌعوثلل

كاه اٌىزللت اٌع١ٍّللخ،  -8/024اٌمللووْ: ِؾّللل ثللٓ عجلللهللا ا ٔلٌَللٟ )اثللٓ اٌعوثللٟ(: عللـ

و١ٍلً ٌّقزٖلو ، اٌزلبط ٚاإل4/148ٌٍللهك٠و ٚؽبّل١خ اٌلٍلٛلٟ ع١ٍلٗ: علـ اٌْوػ اٌىج١لو

  -ِؾّللل ثللٓ ٠ٍٛللف ثللٓ أثللٟ اٌمبٍللُ اٌعجلللهٞ اٌْلل١ٙو ثللبٌّٛاق ف١ٍللً:  ثللٟ عجلللهللا

كاه علللبٌُ اٌىزلللت ٌٍ جبعلللخ ٚإٌْلللو، اإللٕلللب :  -ثؤٍلللفً ِٛا٘لللت  اٌغ١ٍلللً -1/131علللـ

، وفب٠للخ ا ف١للبه فللٟ ؽللً غب٠للخ ا فزٖللبه: أثللٟ ثىللو ثللٓ ِؾّللل اٌؾَلل١ٕٟ 4/230عللـ

َ، ِرٕللللٟ اٌّؾزللللبط: 0442كِْللللك ٛ/  -كاه اٌق١للللو -221ٕللللـ -اٌؾٖللللٕٟ اٌْللللبفعٟ

= -ؽٕجً: عجلهللا ثٓ للاِلخ اٌّملٍلٟ، اٌىبفٟ فٟ فمٗ اإلِبَ اٌّجغً أؽّل ثٓ 8/132عـ



 
ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      

 0211   َ 4102ٚاٌضالصْٛ  ٟاٌضبِٔغٍخ و١ٍخ إٔٛي اٌل٠ٓ ثؤ١ٍٛٛ ،اٌعلك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ومف  ممر ما اسادؿ ب  ال ق اء عم  ذلؾ
ػو  قوؿ اهلل سبحان  واعالم     ع ػؿ  ل كرػـ مث ـْ أ ْزو ا ػا   فْ المَّػ ر    ع ػؿ  و   أ ن رِسػكر   

ز ق كرػـ مثػف  الطَّيثب ػاِت و   ح   ػد ة  و   ل كرـ مثْف أ ْزو اِ كرـ ب ِنػيف   ػِر و   أ ف ِباْلب اِطػِؿ يرْؤِمنرػوف  ر  ِبِنْعم 
وف   ـْ ي ْك ررر المَِّ  ،ر

(1). 
 و   الدللر 

فسػػر ال ق ػػاء والم سػػروف ل ػػظ "الح ػػدة" فػػم اييػػر السػػابقر بالخػػد اـ،   
 .(2)وذلؾ في  دللر عم  أف ايب يساحؽ عم  ابن  الخدمر والمعونر

 -رحم  اهلل  -يقوؿ ابف العربم
"فيكوف البنوف مف ايزواج، والح دة مف الكؿ مف زوج وابف، يريد بػ    

خدَّاما ، يعنم أف ايزواج والبنيف يخدموف الر ػؿ بحػؽ قواماػ  وأبواػ .... وقػد 
  قػاؿ  ح   ػد ة  و   ب ِنػيف  روع ابف القاسـ عف مالؾ قاؿ  وسػهلا  عػف قػوؿ اهلل  

 .(3)أ،ػ" -الخدـ وايعواف فم رأيم
 النبوير ومف السنر 

"ر ـ أن ػ  مػـ ر ػـ  -  قاؿ  قاؿ رسوؿ اهلل  -  -ما روع عف أبم ،ريرة
قيؿ مف يا رسػوؿ اهلل، قػاؿ  "مػف أدرؾ والديػ  عنػد الكبػر  (4)أن   مـ ر ـ أن  "

 .(5)أحد،ما أو كمي ما مـ لـ يدخؿ ال نر"
 و   الدللر 

 رحم  اهلل  -يقوؿ ا ماـ النووع

                                                                                                                   

، وْلللبب اٌمٕلللب : 4/411ث١لللوٚد، اٌّرٕلللٟ: علللـ -اٌّىزلللت اإلٍلللالِٟ -8/813علللـ=

 .       1/238عـ

 . 14( ٍٛهح إٌؾً: ا٠٢خ 0)

 .1/1( أؽىبَ اٌمووْ ٌٍغٖبٓ: عـ4)

 .8/028( أؽىبَ اٌمووْ  ثٓ اٌعوثٟ: عـ8)
هغُ أٔفلٗ: هغّلبب اما ٍلبؿ فلٟ اٌوغلبَ ٚ٘لٛ اٌزلواة، صلُ اٍلزعًّ فلٟ اٌلني ٚاٌعغلي علٓ  (2)

 ا ٔزٖبب ِٓ اٌظبٌُ.
 -كاه اٌّعوفللخ -4/13عللـ -اٌفللبئك فللٟ غو٠للت اٌؾللل٠ش: ِؾّللٛك ثللٓ عّللو اٌيِقْللوٞ

 ٛ صب١ٔخ. -ث١وٚد
ثبة هغُ أٔف ِٓ أكهن أث٠ٛٗ أٚ أؽللّ٘ب عٕلل اٌىجلو  1111هلُ  3/1( ٕؾ١ؼ ٍَُِ: عـ1)

 ُ ٠لفً اٌغٕخ ِٓ وزبة اٌجو ٚاٌٍٖخ ٚا٢كاة.فٍ



 
ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      

 0213   َ 4102ٚاٌضالصْٛ  ٟاٌضبِٔغٍخ و١ٍخ إٔٛي اٌل٠ٓ ثؤ١ٍٛٛ ،اٌعلك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنػػد  ديف وعظػػـ موابػػ ، ومعنػػا ا أف بر،مػػا"وفيػػ  الحػػث عمػػ  بػػر الوالػػ  
، فمػػف دخوؿ ال نػػركبر،مػا و ػػع  ما بالخدمػػر أو الن قػر أو  يػػر ذلػػؾ سػبب لػػ

 .(1)أ،ػ" -وأر ـ اهلل أن   دخوؿ ال نر ق ر فم ذلؾ فاا 
وبذلؾ يا ح أف خدمر الوالديف اكوف وا بر عم  ايولد إذا كانوا فػم   

المؤديػر إلػ  ال نػر، ومػف امػاـ البػر حا ر إلي ػا، يف ذلػؾ يعابػر مػف الطػرؽ 
وا حساف إلي ما، فميحرص كؿ مسمـ عم  أف يناؿ ،ذا اي ر العظيـ والمرابػر 

 العميا عند اهلل سبحان  واعالم.
 :ثانٌاً: إذا كان الوالد غٌر محتاج إلى الخدمة

أن ػـ اخام ػوا فػم حكػـ خدمػر الولػد  لنػا بالبحث فم كاب ال ق اء ابيف  
ف الوالد ل يحااج إل  الخدمر، أو أن  لػيس مػف أ،ػؿ المكانػر بػيف لوالد ا إذا كا

الناس بحيث ل يرعي ر بخدمر ن سػ ، وختف ػـ فػم ذلػؾ يرنبػئ عػف و ػود رأيػيف 
 امنيف 
   إذا لػػػـ يكػػػف الوالػػػد فػػػم حا ػػػر إلػػػ  الخدمػػػر فػػػت يمػػػـز الولػػػد القيػػػاـ ايوؿ

 عم  خدما .  
 . (4)والحنابمر (3)الشافعيرو  (2)و،ذا ،و قوؿ  م ور ال ق اء مف الحن ير

ف ؤلء ال ق اء قيدوا خدمر الولد لوالد ا بالحا ػر إلي ػا، أمػا عنػد عػدـ الحا ػر 
ف كاف الحنابمر  عموا الخدمر ،نا مف اماـ الك اير، إل أن ػـ  إلي ا فت ا ب، واا

                                                 
 -( إٌّٙبط ّوػ ٕؾ١ؼ ٍَُِ ثٓ اٌؾغبط: أثٛ ىوو٠ب ٠ؾلٟ ثلٓ ّلوب ثلٓ ِلوٞ إٌل0ٞٚٛ)

 ٘ـ.0844ٛ صب١ٔخ  -ث١وٚد -كاه اؽ١بء اٌزواس اٌعوثٟ -01/014عـ

، هك اٌّؾزلبه عٍلٝ اٌلله اٌّقزلبه ّلوػ رٕل٠ٛو ا ثٖلبه: ِؾّلل 2/83( ثلائع اٌٖٕبئع: عـ4)

كاه عبٌُ اٌىزت ٌٍ جبعلخ ٚإٌْلو  -818، 811، 1/822عـ -ا١ٌْٙو ثبثٓ عبثل٠ٓ أ١ِٓ

 َ. 4118 -٘ـ0248ٛ فبٕخ  -اٌو٠بٗ -ٚاٌزٛى٠ع

 -( ؽبّلل١خ اٌجغ١وِللٟ عٍللٝ ّللوػ ِللٕٙظ اٌ للالة: ٍلل١ٍّبْ ثللٓ عّللو ثللٓ ِؾّللل اٌجغ١وِلل8ٟ)

ُ روو١للب، اٌعي٠للي ّللوػ اٌللٛع١ي: أثللٟ اٌمبٍلل -ك٠للبه ثىللو -اٌّىزجللخ اإلٍللال١ِخ -2/004عللـ

ٛ/ أٌٚلللٟ  -ث١لللوٚد -كاه اٌىزلللت اٌع١ٍّلللخ -01/11علللـ -عجللللاٌىو٠ُ ثلللٓ ِؾّلللل اٌوافعلللٟ

 َ. 0441 -٘ـ0201

ٛ أٌٚللٟ  -ِئٍَللخ اٌوٍللبٌخ -4/840عللـ -( وزللبة اٌفللوٚ : ِؾّللل ثللٓ ِفٍللؼ اٌّملٍلل2ٟ)

 .4/411َ، اٌّرٕٟ: عـ4118 -٘ـ0242



 
ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      

 0214   َ 4102ٚاٌضالصْٛ  ٟاٌضبِٔغٍخ و١ٍخ إٔٛي اٌل٠ٓ ثؤ١ٍٛٛ ،اٌعلك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(1)قيدو،ا بالحا ر أي ا  
 يحااج إل  ذلؾ.المانم  ي ب عم  الولد القياـ بخدمر أبي  حا  ولو كاف ل 

 .(2)،ذا ،و ما ذ،ب إلي  السادة المالكير فم مذ،ب ـ
 واسادؿ أ حاب القوؿ ايوؿ  

بػػهف كػػؿ مػػف و بػػت عميػػ  ن قػػر  يػػر ا ي ػػب عميػػ  المهكػػؿ والممػػبس   
والمسكف والر اع إف كاف ر يعا ، يف و وب ا لمك ايػر، والك ايػر ااعمػؽ ب ػذ ا 

ف كاف ل  خادـ يحااج إل   خدما ، وي رض ل  أي ا ، يف ذلؾ مػف ايشياء، واا
 .(3)ا   إل  خدما  بهف يكوف ب  عمري ممر الك اير، واحا

وبناء عم  ذلؾ فخدمر الوالػديف عنػد ال م ػور مقيػدة بالحا ػر إلي ػا،   
 رحم  اهلل  -ولذلؾ يقوؿ ابف المنذر

"وأ مػػ  أ،ػػؿ العمػػـ عمػػ  أف ن قػػر الوالػػديف ال قيػػريف المػػذيف ل كسػػب   
 ماؿ، وا بر فػم مػاؿ الولػد، كػذلؾ قػاؿ مالػؾ، والمػور ، والحسػف بػف ل ما، ول

سػحاؽ، وأبػو مػور،  يػر أف م الح، والشافع ، والنعمػاف وأ ػحاب ، وأحمػد، واا
 .(4)أ،ػ" -قاؿ  إذا كانا ذمنيف، ولـ يذكر ذلؾ أحد  ير ا مالشافع

بهن  ي ب عم  الولد ن قر خػادـ الوالػديف، حاػ  ولػو قػدرا    أما المالكير فقالوا

                                                 

 .4/411( اٌّرٕٟ: عـ0)

، ؽبّل١خ اٌعللٚٞ عٍلٝ وفب٠لخ 4/148ـ، اٌْلوػ اٌىج١لو ٌٍللهك٠و: عل4/412( اٌّلٚٔخ: عـ4)

ٛ/ أٌٚلٟ  -اٌمب٘وح -ِ جعخ اٌّلٟٔ -8/414عـ -اٌ بٌت اٌوثبٟٔ: ا١ٌْـ/ عٍٝ اٌٖع١لٞ

َ، ثٍرلللخ اٌَلللبٌه  للللوة اٌَّلللبٌه عٍلللٝ اٌْلللوػ اٌٖلللر١و ٌٍللللهك٠و: 0434 -٘لللـ0214

 -٘للـ0201ٛ/ أٌٚللٟ  -كاه اٌىزللت اٌع١ٍّللخ ث١للوٚد -4/240عللـ -اٌْلل١ـ/ أؽّللل اٌٖللبٚٞ

0441.َ 

، اٌىلللبفٟ  ثلللٓ للاِلللخ: 2/83، ثللللائع اٌٖلللٕبئع: علللـ1/818بّللل١خ اثلللٓ عبثلللل٠ٓ: علللـ( ؽ8)

 .8/813عـ

 -1/011عللـ -( اإلّللواب عٍللٝ ِللنا٘ت اٌعٍّللبء: أثللٟ ثىللو ِؾّللل ثللٓ اثللوا١ُ٘ ثللٓ إٌّللنه2)

 َ.  4111 -٘ـ0241ٛ/ أٌٟٚ  -اإلِبهاد –هأً اٌق١ّخ  -ِىزجخ ِىخ اٌضمبف١خ



 
ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      

 0201   َ 4102ٚاٌضالصْٛ  ٟاٌضبِٔغٍخ و١ٍخ إٔٛي اٌل٠ٓ ثؤ١ٍٛٛ ،اٌعلك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(1)عم  خدمر أن س ما، وذلؾ لاهكد حق ما فم الخدمر
،ػذا  مػف مف أف حؽ الوالد وعظـ مكانا  أمر مرسم ـ بػ ، ولكػف ل يمػـز  

الاسميـ إي اب أمر لـ يرد عمي  دليؿ، خ و ا  وأف إي اب الخدمر عم  الولػد 
  .(2)يا مف ا  رار ب 

ومػػف و  ػػر نظػػرع أف الػػرأع الػػرا ح ،ػػو رأع المالكيػػر، و،ػػو و ػػوب القيػػاـ  
بخدمر الوالديف حا  ولو كانا فم  يػر حا ػر إلػ  امػؾ الخدمػر، يف ذلػؾ مػف 

 اماـ البر ب ما وا حساف إلي ما، ولكف بشروط من ا 
أف يكوف الولػد موسػرا  وعنػد ا القػدرة عمػ  القيػاـ بخدمػر والديػ  أو اػوفير  -1

 ما.خادـ ل 
 عدـ و ود اعسؼ مف الوالديف فم ذلؾ بق د ا  رار بولد،ما. -2

ايمػر يخامػؼ مػف بمػد إلػ  آخػر،  ،ػذا م  مراعاة العرؼ والواق  فم ذلػؾ، يف
 والمر   فم ذلؾ أ،ؿ ال ق  والق اء فم كؿ بمد عم  حد ا.

 الفزع الثاًي
 عالج الىالديي

إذا مرض الوالد مػف أب أو أـ بػهع مػرض مػف ايمػراض، واحاػاج إلػ    
المػػداواة والعػػتج، ولػػيس عنػػد ا مػػف المػػاؿ مػػا يبذلػػ  ي ػػؿ ذلػػؾ، فػػاف عمػػ  
المساطي  مف ايولد الذ،اب بالوالد إلػ  الطبيػب الحػاذؽ، ودفػ  أ ػرة الطبيػب 

انوا  غارا  وممف ايدوير، يف ،ذا مف باب الن قر الوا بر عم  ايولد، سواء ك
أو كبارا ، ومف اماـ ك اير الوالديف والقياـ بحا ا ما، فاف ذلػؾ ل يػاـ فػم حػؽ 

                                                 

، اٌفٛاوللٗ اٌلللٚأٟ عٍللٝ 4/224اٌغ١ٍللً: عللـ، ّللوػ ِللٕؼ 0/211( عللٛا٘و اإلو١ٍللً: عللـ0)

 -4/001علـ -هٍبٌخ اثٓ أثٟ ى٠ل اٌم١وٚأٟ: أؽّل ثٓ غ١ُٕ ثٓ ٍبٌُ ثٓ ِٕٙب إٌفلواٚٞ

 َ.0441 -٘ـ0203ٛ/ أٌٟٚ  -ث١وٚد -كاه اٌىزت اٌع١ٍّخ

 -011ٕلـ -( أؽىبَ اٌقلِخ فٟ اٌفمٗ اإلٍالِٟ: ١ٍ٘خ ثٕذ عجللاٌوؽّٓ ثلٓ ِؾّلل ا١ٌلبث4ٌ)

هٍبٌخ ِبعَز١و ِملِخ اٌٝ و١ٍخ اٌْو٠عخ ثغبِعخ اإلِبَ ِؾّل ثٓ ٍعٛك اإلٍال١ِخ عبَ 

 ٘ـ.  0282



 
ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      

 0200   َ 4102ٚاٌضالصْٛ  ٟاٌضبِٔغٍخ و١ٍخ إٔٛي اٌل٠ٓ ثؤ١ٍٛٛ ،اٌعلك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الوالديف المري يف إل بعت  ما ومداواا ما مف المػرض، ودفػ  حا ا مػا إلػ  
 .(1)العافير وال حر

بو وب أ رة الطبيب وممػف  -رحم ـ اهلل -ولقد  رح فق اء الشافعير  
 قريبػػػػػػػػ  المحاػػػػػػػػاج إلػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػؾ،  ػػػػػػػػاء فػػػػػػػػم ايدويػػػػػػػػر عمػػػػػػػػ  المن ػػػػػػػػؽ ل

 مغنم المحااج 
"وي ب ل  مؤنر خػادـ إف احاا ػ  مػ  كسػوة وسػكف لئقػيف بػ  وأ ػرة   

 .(2)أ،ػ" -طبيب وممف أدوير
وبنػػاء عمػػ  ذلػػؾ  فالن قػػر عمػػ  الوالػػديف اشػػمؿ أ ػػرة الطبيػػب وممػػف   

الن قر  ايدوير، ولكف بالقدر المعروؼ، وبقدر حاؿ المنِ ؽ دوف إر،اؽ ل ، يف
و بت لسد حا ر المن  ؽ عمي ، والمريض يحاػاج إلػ  مرا عػر الطبيػب وشػراء 
ايدويػر، فكػاف ذلػػؾ مػف حا اػػ  المشػروعر فاشػمم ا الن قػػر، ولكػف بػػالمعروؼ 

           .(3)وبقدر ما يسع  حاؿ المن ؽ

                                                 
 .483( ك/ عجلهللا اٌؾ١ل: ِوعع ٍبثك ٕـ0)
ّٙبة اٌل٠ٓ أؽّل ثٓ ؽغلو  ، رؾفخ اٌّؾزبط ثْوػ إٌّٙبط:8/223( ِرٕٟ اٌّؾزبط: عـ4)

اٌملب٘وح، عغبٌلخ اٌّؾزلبط اٌلٝ رٛع١لٗ  -اٌّىزجلخ اٌزغبه٠لخ اٌىجلوٜ -3/822عـ -ا١ٌٙزّٟ
كاه  -2/0234علـ -إٌّٙبط: ٍواط اٌل٠ٓ أثٟ ؽفٔ عّو ثٓ عٍٟ ثٓ أؽّل ثٓ اٌٍّملٓ

 َ. 4110 -٘ـ0240ٛ  -ا هكْ -اٌىزبة

 -ج١ذ اٌَّلٍُ فلٟ اٌْلو٠عخ اإلٍلال١ِخ( ك/ عجلاٌىو٠ُ ى٠لاْ: اٌّفًٖ فٟ أؽىبَ اٌّوأح ٚا8ٌ)

 َ.0448 -٘ـ0208ٛ أٌٟٚ  -ِئٍَخ اٌوٍبٌخ -01/481عـ



 
ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      

 0204   َ 4102ٚاٌضالصْٛ  ٟاٌضبِٔغٍخ و١ٍخ إٔٛي اٌل٠ٓ ثؤ١ٍٛٛ ،اٌعلك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املطلة الثالث
 تشويح الىالديي

 ال ق ػم،ذا المطمب بمشيئر اهلل اعال  سيكوف عف الحكـ  فمالحديث   
حا ػر إلػ  ذلػؾ، ومػد  و ػوب ذلػؾ عمػ  ايولد،  فملازويج الوالديف إذا كانا 

و،ؿ ازويج الوالديف يعابر مػف امػاـ ك ايػر الن قػر عمي مػا أـ ل، ويا ػرع عمػ  
و مػػد  إلػػزاـ الولػػد أ مسػػهلر اػػزويج ايب المحاػػاج لمػػزواج مسػػهلر أخػػر  و،ػػم

 ايولد بالن قر عم  زو ر ايب مف عدم .
سػػوؼ أقػػـو باوفيػػؽ اهلل باقسػػيـ ،ػػذا المطمػػب إلػػ   فػػاننموعمػػ  ذلػػؾ   

 متمر فروع 
عػف حكػـ الن قػر  المػانمايوؿ عف مسهلر ازويج ايب، وف   فمأاكمـ   

 عم  زو ر ايب، وف  المالث عف حكـ ازويج ايـ.
 الفزع األول

 حكن تشويح األب
قد يحااج ايب إل  إع اف  بالزواج لموت زو ا  أو مر  ا أو كبر،ا،   

النكػػاح  فػػمبحيػػث يخػػاؼ عمػػ  ن سػػ  الزنػػا أو المشػػقر باػػرؾ الػػزواج، فير ػػب 
وااوؽ ن س  إلي ، ويكوف ايب فقيرا  عا زا  عف دف  أعباء الزواج المالير مػف 

ازوي ػػ   مفػػ السػػعمالم ػػر ومػػا يابػػ  الػػزواج مػػف اكػػاليؼ، ويطمػػب مػػف أولد ا 
حا اا ، ويكوف أولد ا أ حاب قدرة مالير  ماناسب  وامب بالبحث ل  عف زو ر

،ذ ا الحالػر اػزويج  فمف ؿ ي ب عم  ايولد  (1)عم  احمؿ أعباء زواج أبي ـ
 ايب 

مسهلر إع اؼ ايب بالزواج عم   فمأقوؿ واهلل المساعاف  أف ال ق اء اخام وا 
 قوليف 

                                                 

(
0

 .421ٓ  -( ك/ عجل هللا اٌؾ١ل: ِوعع ٍبثك



 
ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      

 0208   َ 4102ٚاٌضالصْٛ  ٟاٌضبِٔغٍخ و١ٍخ إٔٛي اٌل٠ٓ ثؤ١ٍٛٛ ،اٌعلك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الولد إع اؼ أبي  بالزواج.القوؿ ايوؿ  ي ب عم  
، (2)، والشػػػػافعير(1)،ػػػذا القػػػوؿ ،ػػػػو المشػػػ ور مػػػف مػػػػذ،ب المالكيػػػر  

 .(4)، وقوؿ عند الحن ير(3)والحنابمر
   ل ي ب عم  الولد إع اؼ أبي  بالزواج.المانمالقوؿ 

، (6)، وقػػوؿ عنػػد المالكيػػر(5)وذلػػؾ ،ػػو المشػػ ور مػػف مػػذ،ب الحن يػػر  
 .(8)لحنابمر، ورواير عند ا(7)والشافعير
 ايدلر 

 األول: القول أصحابأوالً: أدلة 
 اسادلوا بهدلر مف الكااب والمعقوؿ 

عمػ  البػر بالوالػد وا حسػاف إليػ ،  ث اءت اح الامعمـو اييات القرآنير  -1
َبػػؾ  أ لَّ و  ومن ػػا عمػػ  سػػبيؿ الممػػاؿ، قػػوؿ اهلل اعػػال   ػػ  ر   ْعبرػػدروا ِإلَّ ِإيَّػػا ار ا  ق   

ػػػػػػػػػػػػانا  و   ِباْلو اِلػػػػػػػػػػػػد ْيِف ِإْحس 
ا ِفػػػػػػػػػػػػم و   ، وقولػػػػػػػػػػػػ  اعػػػػػػػػػػػػال  (9) ػػػػػػػػػػػػاِحْب رم     

                                                 
(

0
( اٌج١بْ ٚاٌزؾ١ًٖ ٚاٌْوػ ٚاٌزٛع١لٗ ٚاٌزع١ٍلً فلٝ َِلبئً اٌَّلزقوعخ:  ثلٝ ا١ٌٌٛلل ثلٓ 

ث١لوٚد ٛ  -اإلٍالِٟكاه اٌروة  -رؾم١ك/ ِؾّل اٌعوا٠ْٟ -843/ 1ط  -هّل اٌموٛجٟ
، ِٛا٘لللت اٌغ١ٍلللً ٌْلللوػ 114/ 4َ، اٌْلللوػ اٌٖلللر١و: ط 0433 -٘لللـ0213صب١ٔلللخ 

/ 1ط -ِقزٖللو ف١ٍللً: ِؾّللل ثللٓ ِؾّللل ثللٓ عجللل اٌللوؽّٓ اٌّروثللٟ اٌّعللوٚب ثبٌؾ للبة
 .240/ 4كاه عبٌُ اٌىزت ٌٍ جبعخ ٚإٌْو، ثٍرخ اٌَبٌه: ط -131

(
4

كاه اٌىزللت  -034/ 8ط -ٞ( أٍللٕٝ اٌّ بٌللت فللٟ ّللوػ هٚٗ اٌ بٌللت: ىوو٠للب ا ٖٔللبه
َ، اٌزٕج١لٗ فلٝ اٌفملٗ اٌْلبفعٟ: اثلوا١ُ٘ ثلٓ 4111 -٘ـ0244ٛ أٌٚٝ  -ث١وٚد -اٌع١ٍّخ

/ 4٘لـ، اٌؾلبٚٞ: علـ0218ث١وٚد  -عبٌُ اٌىزت -401ٓ  -عٍٟ ثٓ ٠ٍٛف ا١ٌْواىٞ
 .244/ 1، هٚٙخ اٌ بٌج١ٓ: ط 038

(
8

/ 1جلهللا ثٓ ِفٍلؼ، ط، اٌّجل  ّوػ اٌّمٕع: اثوا١ُ٘ ثٓ ِؾّل ثٓ ع413/ 4( اٌّرٕٟ: ط 
، 804/ 4َ، اٌفوٚ : ط 0441 -٘ـ0203ٛ أٌٚٝ  -ث١وٚد -كاه اٌىزت اٌع١ٍّخ -018

 .420/ 8ّوػ ِٕزٙٝ اإلهاكاد: ط 
(

2
، اٌغٛ٘وح ا١ٌٕوح عٍلٝ ِقزٖلو اٌمللٚهٞ: أثلٟ ثىلو ثلٓ عٍلٟ ثلٓ 044/ 1( اٌّجَٛٛ: ط 

 .822/ 1زبه: طثبوَزبْ، هك اٌّؾ -ِىزجخ ؽمب١ٔخ -018/ 4ط  -ِؾّل اٌؾلاك ا١ٌّٕٟ
(

1
 .822/ 1، هك اٌّؾزبه: ط044/ 1( اٌّجَٛٛ: ط

(
1

، 131/ 1، اٌزلللبط ٚاإلو١ٍلللً: ط444/ 4، اٌىلللبفٝ: ط31/ 4( عملللل اٌغلللٛا٘و اٌض١ّٕلللخ: ط
 .843/ 1اٌج١بْ ٚاٌزؾ١ًٖ: ط

(
1

، ٔٙب٠لللخ اٌّ ٍلللت فلللٝ كها٠لللخ اٌّلللن٘ت: إلِلللبَ 401، اٌزٕج١لللٗ: ٓ 038/ 4( اٌؾلللبٚٞ: ط
كاه إٌّٙبط ٌٍْٕلو  -411/ 04ط  -هللا ثٓ ٠ٍٛف اٌغ٠ٕٟٛاٌؾو١ِٓ عجل اٌٍّه ثٓ عجل 

 َ.4111 -٘ـ0243ٛ أٌٚٝ  -علح -ٚاٌزٛى٠ع

(
3

 .018/ 1، اٌّجل : ط212/ 4( اإلٖٔبب: ط

(
4

 .48( ٍٛهح اإلٍواء: عيء ِٓ ا٠٢خ/ 



 
ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      

 0202   َ 4102ٚاٌضالصْٛ  ٟاٌضبِٔغٍخ و١ٍخ إٔٛي اٌل٠ٓ ثؤ١ٍٛٛ ،اٌعلك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(1)فا  و الَدْني ا م ْعرر 

 و   الدللر 
، (2)إع اؼ ايب يعابر مف البر ب  وا حساف إلي ، بػؿ ومػف المعػروؼ   

 حا ػػػػػػػػر  فػػػػػػػػما ا بػػػػػػػػت زو ػػػػػػػػر و،ػػػػػػػػو بػػػػػػػػول يعقػػػػػػػػؿ أف ياػػػػػػػػرؾ الولػػػػػػػػد أ
 إل  ذلؾ.

 ونوقش ،ذا السادلؿ 
ا  ػػرر، مػػ يدللػػر فيػػ ، وم  وم ػػا أنػػ  ل يػػدخؿ عم نطػػؽ اييػػات ل   

نما ،و بعقد ما ياو ؿ  وارؾ الازويج ليس ،و إدخاؿ  رر مف   ر البف، واا
 بػػػػػ  إلػػػػػ  ذلػػػػػؾ، وينػػػػػ  ذكػػػػػر الوالػػػػػديف، مػػػػػ  أنػػػػػ  ل ي ػػػػػب عميػػػػػ  إع ػػػػػاؼ 

 .(3)م  بالزواجأ
 وي اب عف ذلؾ 

،ػذ ا الن ػوص عمػ   مفػ بػ  بهف ق ر م  ـو البر وا حساف المهمور   
ي  مػ  كػؿ مػف يقػرأ ،ػذ ا الن ػوص  الػذعارؾ ال رر فقط في  نوع احكػـ، بػؿ 

 ،ػػػػػػػػػو عمػػػػػػػػػـو ا حسػػػػػػػػػاف والبػػػػػػػػػر وبػػػػػػػػػذؿ كػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػا فيػػػػػػػػػ  م ػػػػػػػػػمحر 
 .  (4)وفائدة لموالديف

كػػاح ممػػا قػػد اػػدعو إليػػ  الحا ػػر، وامسػػ  ال ػػرورة، فو ػػب أف يكػػوف نال -2
ذا كػػاف ي بػػر عمػػ  أف ين ػػؽ عمػػ  زو اػػ   لحا اػػ  إلي ػػا، و ػػب أف كالن قػر، واا

 .(5)ي بر عم  ازويج والد ا لحا ا  إل  ذلؾ

 بقول   -اهلل  رحم -عالقدور أ اب عف ذلؾ الدليؿ ا ماـ 
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 .038/ 4( اٌؾبٚٞ: ط
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 -2244/ 4ط -ِؾّل ثٓ ععفو اٌجرلاكٜ اٌمللٚهٜ ( اٌزغو٠ل: ٌإلِبَ أثٝ اٌؾ١َٓ أؽّل ثٓ

 َ.4112 -٘ـ0241ٛ أٌٚٝ  -كاه اٌَالَ ٌٍ جبعخ ٚإٌْو -2244

(
2

ثؾلش ِْٕلٛه  -كهاٍلخ فم١ٙلخ -( ك/ ى٠ل ثٓ ٍعل اٌرٕبَ: اعفبب اٌٛاٌل٠ٓ ثبٌيٚاط ٚٔٛاىٌلٗ

اٌَلٕخ/  -٘لـ0244هعلت  -84علك/  -ثّغٍخ اٌعلي اٌٖبكهح عٓ ٚىاهح اٌعلي اٌَعٛك٠خ

01  ٓ084. 

(
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:  ، اٌىلبفٝ  ثلٓ للاِلخ 034/ 8: ط ، أٍلٕٝ اٌّ بٌلت843/ 1ط  : ( اٌج١لبْ ٚاٌزؾٖل١ً

 .814/ 8ط



 
ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      

 0201   َ 4102ٚاٌضالصْٛ  ٟاٌضبِٔغٍخ و١ٍخ إٔٛي اٌل٠ٓ ثؤ١ٍٛٛ ،اٌعلك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قمنػػا  يبطػػؿ ب قػػد الطيػػب لمػػف ألػػؼ ذلػػؾ ويمحقػػ   ػػرر ب قػػد ا، وب قػػد  "  
 ػػؿ  أنػػ  يمزمػػ  لن سػػ ، اي فػػمرة، وايطعمػػر المذيػػذة، والمعنػػ  خالمتبػػس ال ػػا

كاح ل يمزم  لن سػ  إف احاػاج إليػ ، كػذلؾ ل يمزمػ  نيمزم  يبي ، والف از أف 
 .(1)"ػيبي . أ،

 أن  يمكف الرد عم  ذلؾ  إل
بػػػهف قيػػػاس حا ػػػر ا نسػػػاف إلػػػ  زو ػػػر اع ػػػ  واقػػػـو عمػػػ  خدماػػػ ،    

وحداػػ  خا ػػر إذا اقػػدـ بػػ  السػػف، عمػػ  حا اػػ  إلػػ  الطيػػب، أو  مفػػ  واؤنسػػ
رة، أو ايطعمػر المذيػذة إنمػا ،ػو قيػاس مػ  ال ػارؽ، يف الواقػ  خالمتبس ال ا

،ـ بكمير مف حا ا  إل  ،ػذ ا ايشػياء، ينػ  أيمبت أف حا ر ا نساف لمزو ر 
يمكن  الساغناء عف ،ذ ا ايشػياء ول يمكنػ  السػاغناء عػف الزو ػر، وبال عػؿ 

  رر ب قد،ا. افان  ي

ئػػؽ بحرمػػر وذلػػؾ  يػػر ل  ب بػػالزواج فيػػ  اعػػريض لمزنػػا،عػػدـ إع ػػاؼ اي -3
 ايبػػػػػوة، وينػػػػػ  مػػػػػف حا ااػػػػػ  الم مػػػػػر، فو ػػػػػب عمػػػػػ  الولػػػػػد القيػػػػػاـ بػػػػػ  

 .(2)كالن قر والكسوة

ين  لما وقيت ن س ايب بن س البف، فمـ يق   مف ايب بالبف، فهول   -4
 .(3)أف اوق  ن س  بماؿ البف ف  و وب إع اف  عم  البف

 :ًثانٌاً: أدلة أصحاب القول الثان
 اسادلوا بهدلر مف المعقوؿ من ا 

ات، بػػػؿ ،ػػػو ممػػػا يامػػػذذ بػػػ ، كهكػػػؿ ال اك ػػػر يػػػا ع ػػػاؼ لػػػيس مػػػف الحا  -1
 .(1)أن ـ  عمو ا مف الكماليات ع، أ(4)والحمو ، فمـ ي ب
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 .2244/ 4( اٌزغو٠ل: ط 

(
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( إٌغُ اٌٛ٘بط فٟ ّلوػ إٌّٙلبط: ٌإلِلبَ/ وّلبي اٌلل٠ٓ أثلٟ اٌجملبء ِؾّلل ثلٓ ٍِٛلٝ ثلٓ 

 -٘للـ 0241ٛ أٌٚللٝ  -ث١للوٚد -كاه إٌّٙللبط -ِٚللب ثعللل٘ب 411/ 1ط -ع١َللٝ اٌللل١ِوٞ

 .814/ 8، اٌىبفٟ  ثٓ للاِخ: ط414/ 8َ، ِرٕٟ اٌّؾزبط: ط4112

(
8

 .8/414، ِرٕٟ اٌّؾزبط: ط038/ 4( اٌؾبٚٞ: ط

(
2

 .413/ 4َ، اٌّرٕٟ: ط411/ 1، إٌغُ اٌٛ٘بط: ط2243/ 4( اٌزغو٠ل: ط



 
ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      

 0201   َ 4102ٚاٌضالصْٛ  ٟاٌضبِٔغٍخ و١ٍخ إٔٛي اٌل٠ٓ ثؤ١ٍٛٛ ،اٌعلك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ونوقش ،ذا السادلؿ 
نمػا بهف ا ع اؼ بالزواج ل يشب  الحمواء، ي     ن  ل يسا ر ب قػد،ا، واا

 .(2)يشب  الطعاـ وايدـ

الوالد ،و أحد الوالديف، ول ي ػب عمػ  الولػد إع ػاؼ أمػ  بػالزواج، فكػذلؾ  -2
 .(3)الوالد ل ي ب عم  الولد إع اف  بالزواج

  ونوقش ،ذا السادلؿ
ف مػف بهف قياس إع اؼ ايب عم  إع ػاؼ ايـ قيػاس مػ  ال ػارؽ، ي    

ع اؼ ايب في  إلزاـ فو ب عم  ال بػف، ال ق اء مف يو ب ذلؾ عم  البف، واا
ع اؼ ايـ إكاساب فمػـ ي ػب عمػ  البػف، واا  ازوي  ػا إذا ب ػاؼ ايـ يكػوف عواا

 .(4)خطب ا ك ؤ،ا، بختؼ ايب
 ايب ل ي ػػػػػػب عميػػػػػػ  إع ػػػػػػاؼ ابنػػػػػػ ، فكػػػػػػذلؾ ل ي ػػػػػػب عمػػػػػػ  البػػػػػػف  -3

 .(5)إع اؼ أبي 

 ونوقش ،ذا السادلؿ 
، والبػػف يمزمػػ  (6)إع ػػاؼ البػػف وا ػػب عمػػ  ايب عنػػد بعػػض ال ق ػػاء   

 .  (7)مف ايب إذا قاؿ ابن  صيبي  ما ل يمـز ايب ل ، ولذلؾ ل يقا

 خػػػػػػػاؼ الامػػػػػػػؼ ل قػػػػػػػد  نسػػػػػػػ ، ل ي ػػػػػػػب عميػػػػػػػ  يبيػػػػػػػ ، نأف مػػػػػػػا ل  -4

                                                                                                                   

(
0

 .081ٓ  -( ك/ى٠ل ٍعل اٌرٕبَ: ِوعع ٍبثك
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 .413/ 4( اٌّرٕٟ: ط 
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 .413/ 4ٟ: ط، اٌّر2243ٕ/ 4( اٌزغو٠ل: ط

(
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 .413/ 4، اٌّرٕٟ: ط032/ 4( اٌؾبٚٞ: ط

(
1

 .414/ 8، ِرٕٟ اٌّؾزبط: ط011/ 4، اٌّٙنة: ط2243/ 4( اٌزغو٠ل: ط

(
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 .413/ 4( اٌّرٕٟ: ط

(
1

 .2243/ 4( اٌزغو٠ل: ط



 
ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      

 0201   َ 4102ٚاٌضالصْٛ  ٟاٌضبِٔغٍخ و١ٍخ إٔٛي اٌل٠ٓ ثؤ١ٍٛٛ ،اٌعلك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(1)كاسائ ار الطبيب

 ونوقش ذلؾ 
بهن  حا  لو سمـ بهنػ  ل يخشػ  عمػ  ايب مػف الامػؼ المباشػر ل قػد    

إي ابػػ   مد ا، و،ػػذا كػػاؼ فػػقػػب ا ع ػػاؼ، إل أنػػ  إذا احاػػاج إليػػ  ا ػػرر كميػػرا  
 .(2)عم  الولد

 ح ػالار ي
أميػػؿ  ممسػػهلر اػػزويج ايب، فػػانن مقػػواؿ ال ق ػػاء وأدلػػا ـ فػػأبعػػد معرفػػر    

الولػد إع ػاؼ  يو ػب عمػ  عإل  ار يح القػوؿ ايوؿ الػذ -عمـ بال وابأواهلل 
أمػر اهلل  عأبي  بالزواج، يف ذلؾ يعابػر مػف قبيػؿ البػر بػ  وا حسػاف إليػ  الػذ

عمػ   محا ر إل  زو ر، أو طمب ،و ذلػؾ فانػ  ينبغػ مب ما، فاذا كاف ايب ف
 طمب  ماداـ أف لدي  القدرة المالير لازويج أبي  وا ن اؽ عمي . مف يمبأالولد 

ومػػف ال ػػدير بالػػذكر أف ايب إذا طمػػب ذلػػؾ فانػػ  ي ػػب ا ػػديق ، فانػػ  ل    
 .(3)بمن ب  أف يحمؼ يعرؼ احقؽ الحا ر إل مف   ا ، ول يميؽ

 انوي  
،ناؾ مسهلر م مر ماعمقر بذات المو وع و دت مػف اي،ميػر بمكػاف أف    

أنػػو ا عن ػػا، و،ػػذ ا المسػػهلر مناشػػرة ب ػػ ر عامػػر فػػ  قػػر  م ػػر، وفػػ  قػػر  
 اعابػػػػػػر مػػػػػف أحػػػػػد أسػػػػػػباب كاابػػػػػر ،ػػػػػػذا  مال ػػػػػعيد ب ػػػػػ ر خا ػػػػػػر، و،ػػػػػ

 البحث و،  
أنػ  قػد يحػدث أف ااػوف  زو ػر الر ػؿ، ولػ  مػف ايولد الػذكور وا نػػاث،    

وبعد فارة مف الزمف ي د ن س  ف  أمس الحا ر إل  زو ر اخدم  واقـو عم  
حا ياا  المنزلير، وكذلؾ إع اف ، ويمامؾ كؿ المقومات التزمر لمزواج، سػواء 
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 ( اٌّٖله اٌَبثك.
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 .083ٓ  -( ك/ ى٠ل اٌرٕبَ: ِوعع ٍبثك

(
8

 .414/ 04( ٔٙب٠خ اٌّ ٍت: ط



 
ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      

 0203   َ 4102ٚاٌضالصْٛ  ٟاٌضبِٔغٍخ و١ٍخ إٔٛي اٌل٠ٓ ثؤ١ٍٛٛ ،اٌعلك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و،ػػػـ  ميعػػػا   -كانػػػت ماديػػػر أو معنويػػػر، وعنػػػدما يعػػػرض ايمػػػر عمػػػ  أولد اأ
فانػػ  ي ػػا ئ بوابػػؿ مػػف الغ ػػب، وبػػؿ وربمػػا  -مشػػغولوف بزو ػػاا ـ وأولد،ػػـ

 سب  وشام . و ؿ ايمر إل  الا ديد بالح ر عمي ، أو
ل ـ زو اػ  بػهولد  ملماذا كؿ ،ذا  ين ـ يخشوف أف يازوج ايب واها   

 الاركر الا  يمامك االوالد، فاق  عمي ـ الخسارة. مآخريف يشاركون ـ ف
آبػائكـ، ف ػؿ ،ػذا  مومف ،ذا المنطمؽ أقػوؿ لممػؿ ،ػؤلء  ااقػوا اهلل فػ   

اخػافوف عمي ػا مػف  ممف البر وا حساف الذ  أمر اهلل ب ما، و،ػذ ا الاركػر الاػ
أن  لف يكم كـ شيئا  مف اكاليؼ زوا  ،  م مع ا أليس ،و ايب  أل يك  عالذ

عمػ  الولػد أف  -الػرا ح عبناء عم  الػرأ -فاذا كاف  م ور ال ق اء قد أو بوا
ف ين ػػػؽ عمػػػ  ايب أيعػػػؼ والػػػد ا بػػػالزواج، إذا كػػػاف محاا ػػػا  لػػػذلؾ، وعميػػػ  

وزو ا ، أل يكوف إع اؼ ايب ،نا مف باب أول ، ين  لـ يطمب مػنكـ احمػؿ 
 اكاليؼ زوا  .

ن اح  الذَ و   أيف أناـ مف قوؿ اهلل اعال    ِمف  الرَّْحم رِ  ؿث اْخِ ْض ل  رم ا   
(1). 

  ألف  انبؾ ل مػا واخ ػ ، يقػوؿ عػروة بػف الزبيػر عو،ذا معنا ا  أ   
 .(2)أحبا ا مءلف ل ما حا  ل امان  عف ش

  "الوالػػد أوسػػط أبػػواب ال نػػر فه ػػ  ذلػػؾ البػػاب  موكػػذلؾ قػػوؿ النبػػ   
 .   (3)" ح ظاأو 
إف مف خسر الن س، ودنػاءة الطبػ ، أف يانكػر الولػد لوالديػ ، وينسػ     
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كاه ١ٛجللخ ٌٍْٕللو  -31/ 1ط -( ِعللبٌُ اٌزٕي٠للً: أثللٛ ِؾّللل اٌؾَلل١ٓ ثللٓ َِللعٛك اٌجرللٛٞ

 َ.0441 -٘ـ0201ٛ هاثعخ  -ٚاٌزٛى٠ع

(
8

هللُ  2/800ط -( ٍٕٓ اٌزوِنٞ )اٌغلبِع اٌٖلؾ١ؼ(: ِؾّلل ثلٓ ع١َلٝ اٌزوِلنٞ اٌَلٍّٟ

ثبة ِب عبء ِٓ اٌفًٚ فٟ هٙب اٌٛاٌل٠ٓ ِٓ وزبة اٌجو ٚاٌٍٖخ، ٚلبي: ؽلل٠ش  -0411

 4134هلللُ  0/111ث١للوٚد، ٍللٕٓ اثللٓ ِبعللخ: ط -كاه اؽ١للبء اٌزللواس اٌعوثللٟ -ٕللؾ١ؼ

ٌ الق، ٚأفوعٗ اٌؾبوُ فٟ اٌَّلزلهن: ثبة اٌوعً ٠ؤِوٖ أثٖٛ ث الق اِوأرٗ ِٓ وزبة ا

 011/ 4ِللٓ وزللبة اٌ للالق، ٕٚللؾؾٗ، ٕللؾ١ؼ اثللٓ ؽجللبْ: ط 4144هلللُ  401/ 4ط

 ثبة ؽك اٌٛاٌل٠ٓ.  -241هلُ 



 
ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      

 0204   َ 4102ٚاٌضالصْٛ  ٟاٌضبِٔغٍخ و١ٍخ إٔٛي اٌل٠ٓ ثؤ١ٍٛٛ ،اٌعلك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فيقابػػؿ إحسػػان ما بػػالنكراف، و ميم مػػا بالنسػػياف، و ػػما ما ف ػػم ما عميػػ ، 
، وا عػػػػراض ؽعقػػػػوود والحبالقطيعػػػػر وال  ػػػػراف، وبػػػػذل ما ون ػػػػح ما بػػػػال 

ذا  وال دود، لقد كانا ياطمعػاف إلػ  رد ال ميػؿ، ويػؤمتف ال ػمر بػالمعروؼ، واا
ب ػػػذا المخػػػذوؿ قػػػد اناسػػػ   ػػػع   وط ولاػػػ ، وأع ػػػب بشػػػباب  وقواػػػ ، و ػػػرَّ 

قافاػػػػ ، وارفػػػػ  عمي مػػػػا ب ا،ػػػػ  ومراباػػػػ ، يق ر،مػػػػا وين ر،مػػػػا، باعميمػػػػ  وم
، بػػؿ لربمػػا اعػػد  (1)والابػػـر بالاػػهفؼويعي ػػي ما ويامػػرد عمي مػػا، ويؤذي مػػا 

 عمي ما، فمطـ و رب، وشاـ وسب، والعياذ باهلل.
ف أ ػػاب  النػػدـ، داب مػػا يع ػػ مهنكػػيريػػداف حيااػػ  ويامنػػ  موا مػػا، و    

 .(2)أقرب قريب ويهس اف لوقوع الظمـ عمي ما مف
 .  (4()3)عم  المرء مف وق  الحساـ الم ند** وظمـ ذو  القرب  أشد م ا ر 

 الفزع الثاًى
 حكن الٌفقة على سوخة األب

ع افػ ، مسػهلر أخػر  و،ػ بيا رع عمػ  مسػهلر اػزويج اي      مسػهلر مواا
ـ بالنسػبر لمولػد، الن قر عم  زو ػر ايب، وبػالطب  زو ػر ايب اكػوف  يػر اي

 ف ن قػػػػػػػر ايـ وا بػػػػػػػر عمػػػػػػػ  الولػػػػػػػد، فمػػػػػػػا حكػػػػػػػـ إلػػػػػػػزاـ الولػػػػػػػد بن قػػػػػػػر ي 
 زو ر أبي  

 اخامؼ ال ق اء ف  ،ذ ا المسهلر إل  قوليف 
 القوؿ ايوؿ 

  ب عمي  ن قر ايب.اي ب عم  الولد ن قر زو ر ايب، مممما 
 

                                                 

(
0

 ( اٌزجوَ: ٠مبي: ثوِذ ثىنا، أٜ ٙغود ثٗ ثوِبب.

رؾم١للك/ عجللل اٌَللالَ  -0/480ط -ِعغللُ ِمللب١٠ٌ اٌٍرللخ: أثللٛ اٌؾَلل١ٓ أؽّللل ثللٓ فللبهً     

 َ.0414 -٘ـ0844ٛ  -اٌفىو كاه -٘بهْٚ

(
4

ثؾلش ِْٕلٛه  -011ٓ  -( ك/ عجل اٌعي٠ي ثٓ فٛىاْ: فمٗ اٌزعبِلً ثل١ٓ اٌٛاٌلل٠ٓ ٚا ٚ ك

 -٘لـ0241ٌعلبَ  12عللك/  -اٌَلٕخ اٌَبكٍلخ عْلوح -ثّغٍخ اٌجؾٛس اٌفم١ٙخ اٌّعبٕوح

4112.َ 

(
8

 ( إٌّٙل: ا١ٌَف اٌّ جٛ  ِٓ ؽل٠ل إٌٙل، ٚوبْ ف١و اٌؾل٠ل.

 .441/ ١ٍ4ٜ: طاٌّعغُ اٌٛ    

(
2

 -13/ 8ط -( ٔٙب٠خ ا هة فٝ فْٕٛ ا كة: ّلٙبة اٌلل٠ٓ أؽّلل ثلٓ عجلل اٌٛ٘لبة إٌل٠ٛوٞ

 َ.4112 -٘ـ0242ٛ أٌٚٝ  -ث١وٚد -كاه اٌىزت اٌع١ٍّخ



 
ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      

 0241   َ 4102ٚاٌضالصْٛ  ٟاٌضبِٔغٍخ و١ٍخ إٔٛي اٌل٠ٓ ثؤ١ٍٛٛ ،اٌعلك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ،(3)المالكيػر م، والمعامد مف مذ،ب(2)، والشافعير(1)ريو،و مذ،ب  الحن     
 . (4)والحنابمر

 القوؿ المان  
 ل ي ب عم  الولد أف ين ؽ عم  زو ر أبي .   
، وما أخذت ب  (7)والحنابمر (6)، وقوؿ عند المالكير(5)و،و مذ،ب الظا،رير  

 .(8)ب  دار ا فااء الم رير
 ايدلر  

 أدلر القوؿ ايوؿ 

                                                 
(

0
/ 4، ِغّللع ا ٔٙللو: ط822/ 1، ؽبّلل١خ اثللٓ عبثللل٠ٓ: ط203/ 2( ّللوػ فللزؼ اٌمللل٠و: ط

 كاه اؽ١لبء  -418/ 2ط -ٌلل٠ٓ ِلبىٖ، اٌّؾ١ٜ اٌجو٘بٟٔ: ِؾّٛك ثٓ أؽّلل ثو٘لبْ ا044
 اٌزواس اٌعوثٟ. 

(
4

/ 1، اٌللٕغُ اٌٛ٘للبط: ط11/ 01، اٌعي٠للي ّللوػ اٌللٛع١ي: ط431/ 8( ِرٕللٟ اٌّؾزللبط: ط
/ 2ٚع١ّوح: ٌْلٙبة اٌلل٠ٓ أؽّلل اٌجوٌَلٝ: ط -١ٌٍْـ اٌم١ٍٛثٟ -، ؽب١ّزب ل١ٍٛث411ٟ
ؾزللبط: َ، رؾفللخ ا0411ٌّ -٘للـ0811ٛ صبٌضللخ  -ِ جعللخ ِٖلل فٝ اٌجللبثٟ اٌؾٍجللٟ -32
 -، ا١ٌٍٜٛ فٟ اٌّن٘ت: ٌإلِبَ/ ِؾّل ثٓ ِؾّلل اٌرياٌل414ٟ، اٌزٕج١ٗ: ٓ 822/ 3ط
 َ.0441 -٘ـ0201ٛ أٌٚٝ  -اٌمب٘وح -كاه اٌَالَ ٌٍ جبعخ ٚإٌْو -484/ 1ط

(
8

، 131/ 1، اٌزللبط ٚاإلو١ٍللً: ط4/148، اٌْللوػ اٌىج١للو ٌٍلللهك٠و: ط418/ 4( اٌّلٚٔللخ: ط
فمٗ اإلِلبَ ِبٌله: ّلٙبة اٌلل٠ٓ عجلل اٌلوؽّٓ ثلٓ اهّبك اٌَبٌه اٌٝ أّوب اٌَّبٌه فٟ 

اٌمب٘وح، رج١١ٓ اٌَّبٌه ّوػ رلله٠ت  -كاه اٌف١ٍٚخ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠ع -084ٓ  -عَىو
كاه  -428/ 8ط -اٌَللبٌه اٌللٝ ألللوة اٌَّللبٌه: عجللل اٌعي٠للي ؽّللل وي ِجللبهن اإلؽَللبئٟ

 َ.0441ٛ صب١ٔخ  -ث١وٚد -اٌروة اإلٍالِٝ
(

2
، اٌزٕملل١ؼ اٌّْللجع فللٝ رؾو٠للو أؽىللبَ اٌّمٕللع: 4/212ط، اإلٖٔللبب: 413/ 4( اٌّرٕللٝ: ط

 -ِىزجلللخ اٌوّلللل -202ٓ  -علللالء اٌلللل٠ٓ أثلللٟ اٌؾَلللٓ عٍلللٟ ثلللٓ ٍللل١ٍّبْ اٌّلللوكاٚٞ
َ، اٌٍََج١ً فٝ ِعوفخ اٌلل١ًٌ: ٕلبٌؼ ثلٓ اثلوا١ُ٘ 4112 -٘ـ0241ٛ أٌٚٝ  -اٌو٠بٗ
٘ـ، ِغّٛعخ اٌفزبٜٚ: ٌْل١ـ اإلٍلالَ 0210ٛ صبٌضخ  -ثلْٚ ٔبّو -318/ 8ط -اٌجٍٟٙ

كاه اٌٛفلللبء ٌٍ جبعلللخ ٚإٌْلللو  -11/ 82ط  -رملللٟ اٌلللل٠ٓ أؽّلللل ثلللٓ ر١ّ١لللخ اٌؾوألللٟ
   َ . 4111-٘ـ  0241 ٛ صبٌضخ -إٌّٖٛهح -ٚاٌزٛى٠ع

(
1

 كاه اٌفىو. -014/ 01( اٌّؾٍٝ: أثٟ ِؾّل عٍٟ ثٓ أؽّل ثٓ ٍع١ل ثٓ ؽيَ: ط

(
1

 ، ّلللوػ ىهٚق: أؽّلللل ثللل801ٓ/ 4، عملللل اٌغلللٛا٘و: ط843/ 1( اٌج١لللبْ ٚاٌزؾٖللل١ً: ط

 َ.0434 -٘ـ0214كاه اٌفىو  -011/ 4ط -ِؾّل اٌجؤَٝ اٌّعوٚب ثيهٚق

(
1

، اٌّؾوه فٟ اٌفمٗ عٍلٝ 212/ 4، اإلٖٔبب: ط1/014، اٌّجل : ط803/ 4( اٌفوٚ : ط

كاه -004/ 4ط-عٍللٝ ِللن٘ت اإلِللبَ أؽّللل ثللٓ ؽٕجللً: اإلِللبَ ِغللل اٌللل٠ٓ أثللٟ اٌجووللبد

 ث١وٚد.-اٌىزبة اٌعوثٝ

(
3

رٖلله  -(310هللُ اٌفزلٜٛ ) 0421/ 1إلفزبء اٌّٖلو٠خ: ط( اٌفزبٜٚ اإلٍال١ِخ ِٓ كاه ا

 اٌمللب٘وح -عللٓ اٌّغٍللٌ ا عٍللٝ ٌٍْللئْٛ اإلٍللال١ِخ اٌزللبثع ٌللٛىاهح ا ٚلللبب اٌّٖللو٠خ

 َ.0431-٘ـ0211



 
ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      

 0240   َ 4102ٚاٌضالصْٛ  ٟاٌضبِٔغٍخ و١ٍخ إٔٛي اٌل٠ٓ ثؤ١ٍٛٛ ،اٌعلك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من ا المعقوؿ،  اسادلوا عم  و وب ن قر زو ر ايب عم  الولد بهدلر مف
ف لػػـ يكػػف محاا ػػا   -1 ي ػػب عمػػ  الولػػد أف ين ػػؽ عمػػ  زو ػػر أبيػػ  حاػػ  واا

حا ر لمف يقـو ب ، ويف فراق ػا لعػدـ الن قػر  مف -الوالد عأ -  ابا ا، ف و
 .(1)معرة عمي 

ا ع اؼ ل يح ؿ إل بن قر المػرأة، ينػ  إذا لػـ يح ػؿ لممػرأة ن قػر اعػذر  -2
 .(2) ع اؼ اؽ عم  المرأة مف انا ع اؼ، في ير ا  

 اهلل   رحم -يقوؿ شيل ا ستـ ابف ايمير -3

"عمػػ  الولػػد الموسػػر أف ين ػػؽ عمػػ  أبيػػ ، وزو ػػر أبيػػ ، وعمػػ  إخواػػ     
ف لـ ي عؿ ذلؾ كاف عاقا  يبي ، قاطعا  لرحمػ ، مسػاحقا  لعقوبػر اهلل  ال غار، واا

ر يػومػف ال ػدير بالػذكر أف الحن  (3)"أ ،ػػالػدنيا وايخػرة. واهلل أعمػـ.  ماعال  ف
وافقوا في ا ال م ور  و،ػ  أف و ػوب الن قػر عمػ   مخر   ير الاأل ـ رواير 

أو مرض يحااج مع  إلػ   (4)ب ب  زمانر بف لزو ر أبي  مقيد بهف يكوف ايال
 .(5)إل  مف يخدم 
  مأدلر القوؿ المان

  ماسادلوا عم  عدـ و وب الن قر عم  زو ر ايب بما يها
ن قر ايب إنما و بت بسبب القرابػر، ول قرابػر بينػ  وبػيف امػرأة أبيػ ، فػت  -1
ر عم  الن قػر عمي ػا، إلأف يكػوف بػايب عمػر ل يقػدر عمػ  خدمػر ن سػ ، بي 

فيحااج إل  خادـ يقـو بشهن  ويخدم ، فحينئػذ ي بػر البػف عمػ  ن قػر خادمػر 

                                                 

(
0

 .44/ 4( ّوػ ىهٚق: ط

(
4

ِ جٛعلخ ِلع  -( ؽب١ّخ اثلٓ لٕللً: ٌزملٟ اٌلل٠ٓ أثلٟ ثىلو ثلٓ اثلوا١ُ٘ ثلٓ ٠ٍٛلف اٌجعٍلٟ

 -٘لللـ0242ٛ أٌٚلللٝ  -ث١لللوٚد -ِئٍَلللخ اٌوٍلللبٌخ -803/ 4ط -اٌفلللوٚ   ثلللٓ ِفٍلللؼ

 .1/014َ، اٌّجل : ط4118

(
8

 .11/ 82( ِغّٛعخ اٌفزبٜٚ: ط

 . ٚل١ً أٙب ِوٗ ٠لَٚ اٌيِبٔخ: اٌٚواء ،ٚل١ً اْ اٌفم١و ٍّٝ فم١واٌَيِبٔخ ر١ٖجٗ ، (2)

 . 210/ 0،اٌّعغُ ا١ٌٍٜٛ ط 11/ 1،ط 238/ 2اٌّوعع:ٌَبْ اٌعوة ط     

(
1

، 822/ 1، هك اٌّؾزللبه: ط044/ 4، ِغّللع ا ٔٙللو: ط204/ 2اٌمللل٠و: ط( ّللوػ فللزؼ 

 .418/ 2اٌّؾ١ٜ اٌجو٘بٟٔ: ط



 
ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      

 0244   َ 4102ٚاٌضالصْٛ  ٟاٌضبِٔغٍخ و١ٍخ إٔٛي اٌل٠ٓ ثؤ١ٍٛٛ ،اٌعلك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(1)كانت زو ر أو  ير،اأايب، سواء 

 د عم  ذلؾ إل أن  يمكف الر 
ف كػاف ل ياػوافر ،نػا، إل أف     بهف شػرط القرابػر بػيف الولػد وزو ػر أبيػ  واا

بالزواج ل يكامؿ إذا لـ ين ؽ عمي  وعم  زو ا ، يف الزو ر قػد  بإع اؼ اي
ر احالػػر عػػدـ ا ن ػػاؽ عمي ػػا، وذلػػؾ مػػف شػػهن  إلحػػاؽ العػػ ماطمػػب الطػػتؽ فػػ

 بالولد وأبي .

ف بنيػر ايب اقػـو بػدوف حا ػر و ػر أبيػ ، ي ل ي ب عم  الولػد الن قػر لز  -2
 .(2)إل  المرأة، بختؼ ن قر ن س 

  ويمكف الرد عم  ذلؾ
حسب، بؿ ما يمنػ  فلمق ود مف ا ن اؽ ،نا قياـ ن س ايب ابهن  ليس    

عن  ال رر، ول ريب أف عػدـ ا ن ػاؽ عمػ  زو اػ  و،ػو فقيػر محاػاج ياراػب 
 .(3)عمي   رر ومشقر ل ب

 ف ين ػػػؽ عمػػػ  زو ػػػر أبيػػػ ، إذ لػػػـ يو ػػػب ذلػػػؾ قػػػرآف ألػػػيس عمػػػ  الولػػػد  -3
 .(4)ول سنر

، والظا،ريػر ،نػا -اهلل  رحمػ -ع،ذا الكتـ ،و مف كتـ ابف حـز الظػا،ر    
 مبات ،ذا القوؿ، وكؿ ما احا وا ب  ،و  م، ول دليؿ نقممليس ل ـ دليؿ عقم

 أن  لـ يرد عم  ذلؾ دليؿ لمف القرآف ول مف السنر.
،ب ـ يسػػيروف عمػػ  ايخػػذ مػػذ مويمكػػف الػػرد عمػػ  ذلػػؾ بػػهف الظا،ريػػر فػػ   

 اسػػػػػانباط ايحكػػػػػاـ العمميػػػػػر  مبظػػػػػوا،ر ايدلػػػػػر، بػػػػػدوف احكػػػػػيـ العقػػػػػؿ فػػػػػ
 .(5)مف ايدلر

                                                 

(
0

 .418/ 2( اٌّؾ١ٜ اٌجو٘بٟٔ: ط

(
4

 .014/ 1( اٌّجل : ط

(
8

 .014ٓ  -( ك/ ى٠ل اٌرٕبَ: ِوعع ٍبثك

(
2

 .014/ 01( اٌّؾٍٝ: ط

(
1

 -اإلٍال١ِخ ٚوصبه٘ب ا عزّبع١خ( ك/ ؽ١بح ِؾّل عٍٟ عضّبْ ففبعٟ: إٌفمبد فٟ اٌْو٠عخ 

و١ٍللخ  -ثؾللش ِملللَ ١ٌٕللً كهعللخ اٌلللوزٛهاٖ فللٟ اٌفمللٗ اٌّمللبهْ -484ٓ  -ا عزّبع١للخ



 
ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      

 0248   َ 4102ٚاٌضالصْٛ  ٟاٌضبِٔغٍخ و١ٍخ إٔٛي اٌل٠ٓ ثؤ١ٍٛٛ ،اٌعلك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الار يح 
مسػػهلر حكػػـ إن ػػاؽ الولػػد عمػػ   مأقػػواؿ ال ق ػػاء فػػبعػػد الاعػػرؼ عمػػ     

 عوؿ الػػذعمػػـ بال ػػواب ر حػػاف القػػوؿ اي أواهلل  مزو ػػر أبيػػ ، فانػػ  يبػػدو لػػ
ر يػبو وب ن قر زو ر ايب عمػ  الولػد، يف ذلػؾ يعابػر مػف امػاـ الك ا ميق 

أف يزو  ، مـ ل يقـو  مءالوا بر لموالد عم  ولد ا، وليس مف ا حساف ف  ش
 ماـ زو ا .أ ا ، فذلؾ بت شؾ يرعر ض ايب لإلحراج والمذلر عم  ن قر زو 

 -السػابؽ ا شػارة إلي ػا -الحن يػر فػ  الروايػر ايخػر   أما ما اشػارط   
و،و عدـ و وب ن قر زو ر ايب عم  الولد إل إذا كاف مري ا  أو بػ  زمانػر، 

 فيمكف الرد عمي ـ 
ف كػػاف ايب  ػػحيحا  ل ابػػهف الن قػػر     يحاػػاج لمخدمػػر، يف ذلػػؾ  ػػب واا

مػزواج أ ػراض أخػر   يػر الخدمػر، لبػ ، يف  اهللأمر  عمف باب ا حساف الذ
ممػػؿ السػػكف، والطمهنينػػر، في ػػب عمػػ  ال ػػرع أف يرمكثػػف أ ػػم  مػػف ،ػػذ ا الراحػػر 

 الن سير، والسكف إل  زو ا ، بؿ ويعين  عم  ذلؾ.
مػر مػف زو ػر ومما يع بن  ف  ذلؾ ما ا رد ب  المالكير مف إي اب أك   

 ممػر الك ايػر وا ع ػاؼ مػف  ف ذلػؾ مػفل ب إف لـ اع ػ  الزو ػر الواحػدة، ي 
 .(1)الك اير

 الفزع الثالث
 يح األموحكن تش

و يبحػث ل ػا أف ياػول  الولػد نكاح ػا، أـ ،نػا ،ػو المق ود بازويج اي   
كاح ػا مػػف نعػف زوج كػؼء يناسػػب ا، ولػيس المق ػػود ،ػو أف ياػول  اكػػاليؼ 

                                                                                                                   

 -٘لللـ0218ِىلللخ اٌّىوِلللخ علللبَ  -عبِعلللخ أَ اٌملللوٜ -اٌْلللو٠عخ ٚاٌلهاٍلللبد اإلٍلللال١ِخ

0438.َ 

(
0

( ّللوػ اٌيهلللبٟٔ عٍللٝ ِقزٖللو ٍلل١لٞ ف١ٍللً: عجللل اٌجللبلٟ ٠ٍٛللف ثللٓ أؽّللل ثللٓ ِؾّللل 

َ، 4114 -٘لللـ0244ٛ أٌٚلللٝ  -ث١لللوٚد -ه اٌىزلللت اٌع١ٍّلللخكا -212/ 2ط -اٌيهللللبٟٔ

 .001/ 4اٌفٛاوٗ اٌلٚأٟ: ط



 
ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      

 0242   َ 4102ٚاٌضالصْٛ  ٟاٌضبِٔغٍخ و١ٍخ إٔٛي اٌل٠ٓ ثؤ١ٍٛٛ ،اٌعلك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مممما ي عؿ م  ايب. م ر و ير ا،
 معن ا زو  ا، أو طمق ا، و، موالسؤاؿ ،نا  ما الحكـ لو أف المرأة اوف    

 حا ػػػػر إلػػػػ  الػػػػزواج وخطب ػػػػا كػػػػؼء ل ػػػػا، ف ػػػػؿ ي ػػػػب عمػػػػ  ولػػػػد،ا  مفػػػػ
 ف يزو  ا .أ

 ،ذ ا المسهلر عم  قوليف  ماخامؼ ال ق اء ف
 الولد أف يعؼ أم  بالزواج. القوؿ ايوؿ  ي ب عم 

 .(2)ورواير عند الشافعير (1)مذ،ب الحنابمر م ور فو،ذا ،و المش
 م  بالزواج.أ  ل ي ب عم  الولد إع اؼ مالقوؿ المان

، وروايػر (5)، والمش ور عند الشافعير(4)، والمالكير(3)ريو،و مذ،ب الحن    
 .(6)عند الحنابمر

 ايلر 
 أدلر ال ريؽ ايوؿ 

كمػا ي ػب إع ػاؼ ايب،  ـ بػالزواج، بهنػ اسادلوا عمػ  و ػوب إع ػاؼ اي   
 .(7)ن ا أحد الوالديففي ب إع اؼ ايـ أي ا ، ي 

  م ريؽ المانالأدلر 
 اسادلوا عم  عدـ و وب إع اؼ ايـ عم  الولد بهدلر مف المعقوؿ 
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/ 1، وْلللبب اٌمٕلللب : ط804/ 4، اٌفلللوٚ : ط434/ 4( اٌْلللوػ اٌىج١لللو  ثلللٓ للاِلللخ: ط

، اٌز١ٙٛؼ فلٟ اٌغّلع ثل١ٓ اٌّمٕلع ٚاٌزٕمل١ؼ: 420/ 8، ّوػ ِٕزٙٝ اإلهاكاد: ط231
 -كهاٍللخ ٚرؾم١للك/ ٔبٕللو ا١ٌّّللبْ -0084/ 8ط -أؽّللل ثللٓ ِؾّللل ثللٓ أؽّللل اٌْلل٠ٛىٟ

خ اٌّى١خ، اٌوٚٗ إٌلٜ ّوػ وبفٟ اٌّجزلٜ فٟ فملٗ اِلبَ اٌَلٕخ أؽّلل ثلٓ ؽٕجلً زجاٌّى
 اٌّ جعخ اٌٍَف١خ ِٚىزجزٙب. -283ٓ  -أؽّل ثٓ عجل هللا ثٓ أؽّل اٌجعٍٟ -ا١ٌْجبٟٔ

(
4

 .402/ 04، ٔٙب٠خ اٌّ ٍت: ط411/ 1( إٌغُ اٌٛ٘بط: ط
(

8
 .413/ 4، اٌّرٕٟ: ط044/ 1ّجَٛٛ: ط، ا2243ٌ/ 4( اٌزغو٠ل: ط

(
2

، ا٠ٚبػ اٌَّبٌه اٌٝ لٛاعل اإلِبَ أثٝ عجلهللا ِبٌه: أؽّلل 11/ 1( إٌٛاكه ٚاٌي٠بكاد: ط
 -كاه اثلللٓ ؽللليَ ٌٍ جبعلللخ ٚإٌْلللو -(18)لبعللللح/  003ٓ  -ثلللٓ ٠ؾلللٝ اٌْٛٔو٠َلللٟ

 َ.4111 -٘ـ0241ٛ أٌٚٝ  -ث١وٚد
(

1
 .038/ 4، اٌؾبٚٞ: ط411 /1، إٌغُ اٌٛ٘بط: ط034/ 8( إٍٔٝ اٌّ بٌت: ط

(
1

 ِٚب ثعل٘ب. 212/ 4، اإلٖٔبب: ط018/ 1( اٌّجل : ط

(
1

 .0084/ 8، اٌز١ٙٛؼ: ط804/ 4، اٌفوٚ : ط420/ 8( ّوػ ِٕزٙٝ اإلهاكاد: ط



 
ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      

 0241   َ 4102ٚاٌضالصْٛ  ٟاٌضبِٔغٍخ و١ٍخ إٔٛي اٌل٠ٓ ثؤ١ٍٛٛ ،اٌعلك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مػػػػػػ  بخػػػػػػتؼ اػػػػػػزويج ايب، فػػػػػػت أ جالولػػػػػػد قػػػػػػد يمحقػػػػػػ  العػػػػػػار باػػػػػػزوي -1
 .(1)يقاس عمي 

 ويمكف الرد عم  ذلؾ 
يعػػرؼ اعػػاليـ  عؿ الػػذقػػمسػػمـ بػػ ، يف الولػػد العا بػػهف ،ػػذا القػػوؿ  يػػر   

 ازويج أم ، ف ذا حق ا.  ما ستـ  يدا  ل ي د   ا ر ف

 .(2)إع اؼ ايـ اكاساب فمـ ي ب عمي  مب إكراـ، وفأف ف  إع اؼ اي -2

 ويمكف الرد عم  ذلؾ 
 مف فػػبػػهف القػػوؿ أف إع ػػاؼ ايـ اكاسػػاب ولػػيس إكػػراـ، فيػػ  نظػػر، ي    

 عػػػػػد مػػػػػف قبيػػػػػؿ إع اف ػػػػػا بػػػػػالزواج إكػػػػػراـ ل ػػػػػا، واعاػػػػػراؼ ببر،ػػػػػا، و،ػػػػػذا ير 
 ا حساف إلي ا.

 الار يح 
مسػػهلر إع ػػاؼ ايـ بػػالزواج،  مبعػػد معرفػػر أقػػواؿ ال ق ػػاء وأدلػػا ـ فػػ   

إل  اػر يح القػوؿ ايوؿ، فػاذا مػا أ ػبحت  -واهلل أعمـ بال واب -أميؿ مفانن
طمبػت النكػاح  مو كػؼء ل ػا، أو ،ػايـ أرممر أو مطمقر و اء مف يخطب ا و،ػ

ازوي  ػػا، بػػؿ وياػػول  ،ػػو  ملحا ا ػػا إليػػ ، في ػػب عمػػ  الولػػد أف ل يمػػان  فػػ
وا حسػاف إلي ػا، وب ػ ر خا ػر إذا كانػت ب ػا نكاح ا، يف ،ذا مف باب البر 

حالػر  ميمكػف أف انػاج فػ م غيرة السف، ين  ل يخ   عم  أحػد الم اسػد الاػ
أف يعمـ الولد أن  لف يمحق  بازويج أم  عار ول مقابمر طمب ا بالرفض، وي ب 

 ف ،ػػػػػػػػػػػػػػذا ،ػػػػػػػػػػػػػػو حق ػػػػػػػػػػػػػػا الشػػػػػػػػػػػػػػرع ، أذلػػػػػػػػػػػػػػؾ، و  م ػػػػػػػػػػػػػػرر فػػػػػػػػػػػػػػ
  اعال  أعمـ. واهلل
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 .18اٌمبعلح / 003( ا٠ٚبػ اٌَّبٌه اٌٝ لٛاعل اإلِبَ ِبٌه: ٓ 

(
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 .032/ 4، اٌؾبٚٞ: ط411/ 1( إٌغُ اٌٛ٘بط: ط



 
ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      

 0241   َ 4102ٚاٌضالصْٛ  ٟاٌضبِٔغٍخ و١ٍخ إٔٛي اٌل٠ٓ ثؤ١ٍٛٛ ،اٌعلك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      

 0241   َ 4102ٚاٌضالصْٛ  ٟاٌضبِٔغٍخ و١ٍخ إٔٛي اٌل٠ٓ ثؤ١ٍٛٛ ،اٌعلك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املثحث الثاًى
 الداىداى هي هال الىِ حكن أخذ الىالِ 

اف دالواِلػ خػذأ،ذا المبحث بمشيئر اهلل اعال  عف حكـ  مسوؼ أاكمـ ف   
ف أالحػاؿ ،نػا ل يخمػوا مػف أمػريف، فامػا  رمػحقيقػر اي ممف ماؿ أولد،ما، وف

، فػػاف كانػػا يحاا ػػاف ل ػػذا المػػاؿ ِلػػداف بحا ػػر إلػػ  ،ػػذا المػػاؿ، أوليكػػوف الوا
ف أالحػديث عػف ن قػر الوالػديف  دف أشػرنا عنػألمن قر ولواـز الحياة، فقػد سػبؽ 
أف الولد الموسر ا ب عمي  ن قر الوالديف  م م ور ال ق اء لختؼ بين ما ف

   اماـ الك اير.كاممر إل
أمػػا إذا كػػاف الواِلػػداف ل يحاا ػػاف ل ػػذا المػػاؿ، ومػػ  ذلػػؾ ير ػػرَّاف عمػػ     

أخػػذ مػػاؿ الولػػد، وذلػػؾ إمػػا مػػف أ ػػؿ السػػاحواذ عمػػ  المػػاؿ، أو الا ػػاخر بػػيف 
ايخػر ... الػل، ف ػؿ مػف حػؽ  ولد  عطائ  يخيػ الناس، أو أخذ ماؿ أحد اي 

 ذلؾ . مايـ كايب ف خذ مف ماؿ أولد،ما، و،ؿالوالديف اي
سػػوؼ أقػػـو بمشػػيئر اهلل اعػػال  باقسػػيـ ،ػػذا المبحػػث إلػػ   موعميػػ  فػػانن  

 مطمبيف 
 خذ الوالد مف ماؿ ولد ا.أالمطمب ايوؿ  حكـ 

   حكـ أخذ ايـ مف ماؿ ولد،ا.مالمطمب المان



 
ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      

 0243   َ 4102ٚاٌضالصْٛ  ٟاٌضبِٔغٍخ و١ٍخ إٔٛي اٌل٠ٓ ثؤ١ٍٛٛ ،اٌعلك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املطلة األول
 حكن أخذ الىالد هي هال ولدٍ

،ػذ ا المسػهلر  موفق ػاء ايمػر فػبالبحث والانقيب عف أقواؿ أ،ؿ العمـ    
خػذ الوالػد مػف مػاؿ ولػد ا مػ  عػدـ الحا ػر ل ػذا أابيف لنػا اخػاتف ـ فػ   ػواز 

 نبئ عف و ود متمر أقواؿ ذلؾ ير  مف -رحم ـ اهلل -الماؿ، وختف ـ
 القوؿ ايوؿ 

ل ي وز لموالد أف يهخذ مف ماؿ ولد ا إل ما يحااج إلي  ف  ن قا ، أما    
 ف يهخذ إل بطيب ن س مف ولد ا.أ ير ذلؾ فت يحؽ ل  

ذلػػػػػػػػؾ عػػػػػػػػف عبػػػػػػػػداهلل بػػػػػػػػف عمػػػػػػػػر عرو    
 ، وبعػػػػػػػػض فق ػػػػػػػػاء (1)

 ، ومحمػػػػد بػػػػف سػػػػيريف، و ػػػػابر بػػػػف ع، والز،ػػػػر النخعػػػػمالاػػػػابعيف  إبػػػػرا،يـ 
 .(2)زيد، وم ا،د

، (5)، والشػافعير(4)، والمالكيػر(3)ال ق اء مف الحن يػرو،و قوؿ  م ور    
 .(6)وقوؿ عند الحنابمر

  مالقوؿ المان
لموالػػد أف يهخػػذ مػػف مػػاؿ ولػػد ا مػػا شػػاء،  ػػغيرا  كػػاف الولػػد أو كبيػػرا ،    
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 .011 -011/ 3ط ( اٌّؾٍٝ:
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 .011/ 3( اٌّؾٍٝ: ط
(

8
، اٌفزللللبٜٚ إٌٙل٠للللخ: 81/ 2، ثلللللائع اٌٖللللٕبئع: ط084/ 81، ط011/ 1( اٌّجَللللٛٛ: ط

، ّللوػ ِعللبٟٔ ا٢صلبه: أؽّللل ثللٓ ِؾّللل ثللٓ 818/ 1، ؽبّل١خ اثللٓ عبثللل٠ٓ ط0/111ط
ٛ أٌٚللللٝ  -ث١للللوٚد -كاه اٌىزللللت اٌع١ٍّللللخ -013/ 2ط -ٍللللالِخ أثللللٛ ععفللللو اٌ ؾللللبٚٞ

 ٘ـ.0844
(

2
، اٌْللوػ اٌىج١للو ٚؽبّلل١خ 834/ 4، اٌج١للبْ ٚاٌزؾٖلل١ً: ط131/ 1ا٘للت اٌغ١ٍللً: ط( ِٛ

، عبهٙللخ ا ؽللٛمٞ ثْللوػ 211/ 0، عللٛا٘و اإلو١ٍللً: ط144/ 4اٌلٍللٛلٝ ع١ٍللٗ: ط
ث١لوٚد،  -كاه اٌىزلت اٌع١ٍّلخ -004/ 1ط -ٕؾ١ؼ اٌزوِنٞ: ٌإلِبَ اثٓ اٌعوثٝ اٌّلبٌىٟ

 .  444اٌىبفٝ: ٓ 
(

1
كاه اٌىزلت  -213/ 8ِلبَ/ ِؾّلل ثلٓ اكه٠لٌ اٌْلبفعٟ: ط، اٌوٍبٌخ: ٌإل011/ 1( ا َ: ط
 .400/ 1، فزؼ اٌجبهٞ: ط242/ 2ث١وٚد، إٌغُ اٌٛ٘بط: ط -اٌع١ٍّخ

(
1

، ِعٛٔخ أٌٚٝ إٌٙٝ ّوػ إٌّزٙٝ: ٌإلِبَ ِؾّل ثلٓ أؽّلل 011 -012/ 1( اإلٖٔبب: ط

َخ ٛ فبِ -ِىخ اٌّىوِخ -ِىزجخ ا ٍلٞ -814/ 1ط -ثٓ عجل اٌعي٠ي اٌفزٛؽٟ اٌؾٕجٍٟ

 .241/ 1َ، اٌفوٚ : ط4113 -٘ـ0244



 
ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      

 0244   َ 4102ٚاٌضالصْٛ  ٟاٌضبِٔغٍخ و١ٍخ إٔٛي اٌل٠ٓ ثؤ١ٍٛٛ ،اٌعلك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بعمم  وبغير عمم ، يحااج الوالد إل  ،ذا الماؿ أول يحااج.
  عمػر بػف -ر ػواف اهلل عمػي ـ -،ذا القوؿ عف بعض ال حابر عرو    

طالػػب، وعبػػد اهلل بػػف مسػػعود، و ػػابر ابػػف عبػػداهلل،  مالخطػػاب، وعمػػ  ابػػف أبػػ
 .وأنس بف مالؾ، وعبد اهلل بف عباس، وعائشر ال ديقر

رباح، ومسروؽ بف اي دع، وم ا،ػدا ،  موبعض فق اء الاابعيف  عطاء بف أب
 .ع، والحسف الب ر ممرا  الشعبوالحكـ بف عايبر، وعا

 .(1)ليم  مالاابعيف  ابف أب مومف اابع
مػػاؿ ابنػػ  مػػف ال بػػر  ممػػف المالكيػػر فعػػؿ ايب كمػػ  فػػ  وأ ػػاز أ ػػب   

 .(2)القياـ وال وات والعسر واليسر موا  داؽ ف اؽوال دقر والع
رسالا  المطي ر عف شرح حديث  مف موقاؿ بذلؾ أي ا  ايمير ال نعان   

 .(3)"أنت ومالؾ يبيؾ"
 القوؿ المالث  

 ب دوف  ير ا أف يهخػذ مػف مػاؿ ولػد ا مػا شػاء ويمامكػ ، مػ  حا ػر ل   
 ايب إل  ما يهخذ ا، وم  عدم ا،  غيرا  كاف الولد أو كبيرا .

 .(4)،ذا ،و المعامد مف مذ،ب الحنابمر
                                                 

(
0

  -( ٔقت ا فىبه فٟ رٕم١ؼ ِجبٟٔ ا فجبه فٟ ّوػ ِعلبٟٔ ا٢صلبه: اإلِلبَ ثلله اٌلل٠ٓ اٌع١ٕلٟ

إلللاه/ ٚىاهح ا ٚلللبب ٚاٌْللئْٛ  -100/ 02ط -رؾم١للك/ أثللٛ رّلل١ُ ٠بٍللو ثللٓ اثللوا١ُ٘

ؽىللبَ ، أ084/ 81َ، اٌّجَللٛٛ: ط4113 -٘للـ0244ٛ أٌٚللٝ  -كٌٚللخ ل للو -اإلٍللال١ِخ

 .011/ 3، اٌّؾٍٝ: ط043/ 1اٌمووْ ٌٍغٖبٓ: ط

(
4

 ، رؾفللخ ا ؽللٛمٞ ثْللوػ عللبِع اٌزوِللنٞ: 243/ 08، ط218/ 2( اٌج١للبْ ٚاٌزؾٖلل١ً: ط

 كاه اٌفىلو ٌٍ جبعلخ  -144/ 2ط -ٌإلِبَ/ ِؾّل عجلاٌوؽّٓ ثٓ عجلاٌوؽ١ُ اٌّجبهوفٛهٞ

 ٚإٌْو ٚاٌزٛى٠ع. 

(
8

١له": ٌإلِلبَ/ ِؾّلل ثلٓ اٍلّبع١ً ا ١ِلو ( هٍبٌخ ٌ ١فخ فٝ ّوػ ؽل٠ش "أٔذ ِٚبٌله  ث

كاه اٌجْللبئو اإلٍللال١ِخ ٌٍ جبعللخ ٚإٌْللو  -رؾم١للك/ َِللبعل ٍللبٌُ -88ٓ  -اٌٖللٕعبٟٔ

 َ.4110 -٘ـ0244ٛ أٌٚٝ  -ث١وٚد -ٚاٌزٛى٠ع

(
2

، اإلهّلبك 284/ 4، ّوػ ِٕزٙلٝ اإلهاكاد: ط841/ 1، اٌّرٕٟ: ط241/ 1( اٌفوٚ : ط

رؾم١ك/ ك/  -444ٓ  -اإلهّبك اٌٝ ٍج١ً اٌوّبك: ِؾّل ثٓ أؽّل أثٟ ٍِٛٝ اٌٙبّّٟ

 -٘للـ0204ٛ أٌٚللٝ  -ث١للوٚد -ِئٍَللخ اٌوٍللبٌخ -عجلللهللا ثللٓ عجللل اٌّؾَللٓ اٌزووللٟ

ؽّللل ثللٓ ؽٕجللً: أثللٟ َ، هإًٚ اٌَّللبئً اٌقالف١للخ عٍللٝ ِللن٘ت أثللٟ عجلللهللا أ0443



 
ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      

 0281   َ 4102ٚاٌضالصْٛ  ٟاٌضبِٔغٍخ و١ٍخ إٔٛي اٌل٠ٓ ثؤ١ٍٛٛ ،اٌعلك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا باحػػر باشػػاراط ـ عػػدة شػػروط لكػػف فق ػػاء الحنابمػػر ،نػػا قيػػدوا ،ػػذ ا    
 لذلؾ، و،ذا ،و ال رؽ بيف القوؿ المان  والمالث.

و،ذ ا الشروط ذكر،ا البعض م ممر، والبعض ايخػر م  ػمر، ولم مػ     
 بين ما سهذكر،ا بالا  يؿ 

مك  فا ت  عػف حا ػر الولػد، لػئت ي ػر ا باممكػ  مالشرط ايوؿ  أف يكوف ما يا
 إيا ا.

 هخذ ايب مف ماؿ ولد ا حا  يعطي  لولد ا ايخر.  أف ل يمالشرط المان
ايب أو الولد،  عمرض موت أحد،ما، أ مالشرط المالث  أف ل يكوف الاممؾ ف

 ين  بالمرض قد انعقد السبب القاط  لماممؾ.
 الشرط الراب   أف ل يكوف ايب كافرا  والولد مسمما .

مؾ ديف ابنػ ، م، فت يامك  ايب عينا  مو ودةمالشرط الخامس  اف يكوف ما يا
 ين  ل يممؾ الا رؼ في  قبؿ قب  .

ماؿ ولد ا قبؿ القبض م  القػوؿ أو  مالشرط السادس  ل ي ح ا رؼ ايب ف
 .(1)النير، يف ممؾ البف ااـ عم  ماؿ ن س  ي ح ا رف  في 

                                                                                                                   

رؾم١ك/ ك/ عجللاٌٍّه ثلٓ  -311/ 4ط -ثٓ ِؾّل اٌعىجوٞ اٌؾٕجٍٟ = اٌّٛا٘ت اٌؾ١َٓ 

٘لـ، اٌغلبِع اٌٖلر١و 0243ٛ أٌٚلٝ  -ِىلخ اٌّىوِلخ -ِىزجخ ا ٍللٞ -عجلهللا ثٓ ك١ِ٘

فٟ اٌفمٗ عٍٝ ِن٘ت اإلِبَ أؽّلل ثلٓ ؽٕجلً: اٌمبٙلٟ أثلٟ ٠عٍلٝ ِؾّلل ثلٓ اٌؾَل١ٓ ثلٓ 

 -٘لـ0240ٛ أٌٚلٝ  -اٌو٠لبٗ -كاه أٌٍٛ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠ع -411ٓ  -اٌفواء اٌجرلاكٞ

4111.َ 

(
0

، ِعغللُ 811، اٌللوٚٗ إٌلللٜ: ٓ 012/ 1، اإلٖٔللبب: ط801/ 2( وْللبب اٌمٕللب : ط

اٌفمللٗ اٌؾٕجٍللٟ )َِللزقٍٔ ِللٓ وزللبة اٌّرٕللٟ  ثللٓ للاِللخ(: إلللاه ٚىاهح ا ٚلللبب 

 -٘لـ0848 -ث١لوٚد -إٌبّلو: كاه اٌىزلبة اٌعوثلٟ -0/4ط -ٚاٌْئْٛ اإلٍال١ِخ اٌى٠ٛذ

َ، إٌّؼ اٌْبف١بد ثْوػ ِفوكاد اإلِبَ أؽّل: اٌعالِخ/ ِٕٖلٛه ثلٓ ٠لٌٛٔ ثلٓ 0418

كاه وٕللٛى  -رؾم١للك/ ك/ عجلللهللا ثللٓ ِؾّللل اٌّ ٍللك -141/ 4ط -ٕللالػ اٌللل٠ٓ اٌجٙللٛرٟ

َ، وْللف اٌّقلللهاد 4111 -٘للـ0241ٛ أٌٚللٝ  -اٌو٠للبٗ -اّللج١ٍ١ب ٌٍْٕللو ٚاٌزٛى٠للع

اٌّقزٖلللواد: عجللللاٌوؽّٓ ثلللٓ عجلللل هللا اٌجعٍلللٟ ٚاٌو٠لللبٗ اٌّي٘لللواد ٌْلللوػ أفٖلللو 

َ، 4100 -٘للـ0284ٛ صبٌضللخ  -ث١للوٚد -كاه اٌجْللبئو اإلٍللال١ِخ -142/ 4ط -اٌؾٕجٍللٟ

اٌٙلا٠خ عٍٝ ِن٘ت اإلِبَ أؽّلل ثلٓ ؽٕجلً: أثلٟ اٌق لبة ِؾفلٛه ثلٓ أؽّلل ثلٓ اٌؾَلٓ 

 َ. 4112 -٘ـ0241ٛ أٌٚٝ  -اٌى٠ٛذ -غواً ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠ع -821ٓ  -اٌىٍٛمأٟ



 
ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      

 0280   َ 4102ٚاٌضالصْٛ  ٟاٌضبِٔغٍخ و١ٍخ إٔٛي اٌل٠ٓ ثؤ١ٍٛٛ ،اٌعلك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سبب الختؼ 
 ،ذ ا المسهلر إل   مير   سبب الختؼ ف

،ػذا الشػهف، ف نػاؾ أحاديػث  مبيف الن ػوص الػواردة فػ عالاعارض الظا،ر  -1
 ريحر مطمقر ابيف حرمر ماؿ ا نساف عموما  وحرمػر العاػداء عميػ ، ومػاؿ 
الولد خ و ا ، و،ناؾ أحاديث  ريحر ا يز ل ب أف يهخػذ مػف مػاؿ ولػد ا مػا 
زاء ،ػػذا الاعػػارض اخام ػػت و  ػػر نظػػر  شػػاء، كحػػديث "أنػػت ومالػػؾ يبيػػؾ"، واا

د   ػواز أخػذ الوالػد مػف مػاؿ ولػد ا بػيف م ػيؽ وموسػ ، وبػيف ال ق اء ف  مػ
حامػػؿ المطمػػؽ عمػػ  المقيػػد، وبػػيف عامػػؿ بػػالمطمؽ خار ػػا  عػػف المقيػػد ومػػؤول  

أ از ل ب ايخذ باعابار ا كمال ، احاج بظا،ر ،ػذا الحػديث، ومػف  عذلؾ، فالذ
ف قاؿ أف ل  مػف مػاؿ ولػد ا مػا يك يػ  إذا احاػاج إليػ  فػاذا اسػاغن  عنػ  لػـ يكػ

وردت مطمقر ف  احريـ مػاؿ الغيػر  ماحاج بايحاديث الا مءل ب مف مال  ش
 مـ قيدت بالحا ر.

طبيعػػر العتقػػر بػػيف ايب وولػػد ا بحكػػـ  ػػمر القرابػػر القريبػػر  ماخػػاتف ـ فػػ -2
بين مػا في ػبح مػاؿ البػف مباحػا   ؽ،ؿ اذوب ال وار -أ ؿ م  فرع  -بين ما

يا رؼ في  ا رفا  مطمقػا ، أـ أف مػاؿ اممؾ بالسايتء ف مل ب كالمباحات الا
حدود  مالبف ممموؾ ل  ممؾ ااـ، وياما  بذمر مساقمر وممنوع مف ايب إل ف

 مالحا ر، ويهخذ من  بقدر دفع ا، و،ذا ير   إل  اخاتف ـ ف  ا سير التـ فػ
 .(1)لإلباحر أـ لمامميؾ محديث "أنت ومالؾ يبيؾ"، ،ؿ ،

 ممرة الختؼ  
ما سبؽ فاف ايب إذا أخذ شيئا  مف مػاؿ ولػد ا فػوؽ حا اػ  بناء عم     

 ، وذلؾ عم  القوؿ ايوؿ.ؾواسا مك ، فان  ي مف ذلؾ الماؿ المسا م
                                                 

(
0
ثلا٠خ اٌّغزٙلل ٚٔٙب٠لخ اٌّمزٖلل: ٌإلِلبَ/ ِؾّلل ثلٓ أؽّلل ثلٓ ِؾّلل ثلٓ أؽّلل ثلٓ هّلل  (

َ، ١ٔلللً 0434 -٘لللـ0214ٛ ٍبكٍلللخ  -ث١لللوٚد -كاه اٌّعوفلللخ -210/ 4ط -اٌموٛجلللٟ

ا ٚٛللبه ِللٓ أؽبك٠للش ٍلل١ل ا ف١للبه ّللوػ ِٕزمللٝ ا فجللبه: ِؾّللل ثللٓ عٍللٟ ثللٓ ِؾّللل 

٘و أؽّل اٌٍَٛلٟ/ ك/ ثَلبَ ؽَلٓ اكاهح اٌ جبعخ إٌّجو٠خ، ك/ ِب -38/ 1ط -اٌْٛوبٟٔ

 -ثؾش ِْٕلٛه عٍلٝ اٌْلجىخ اٌعٕىجٛر١لخ -1ٓ  -اٌعف: ِلٜ ٍٍ خ ا ة عٍٝ ِبي ٌٚلٖ

 .                   http:// site. Iugaza. Edu. Ps/ msousi ِٛلع:

 



 
ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      

 0284   َ 4102ٚاٌضالصْٛ  ٟاٌضبِٔغٍخ و١ٍخ إٔٛي اٌل٠ٓ ثؤ١ٍٛٛ ،اٌعلك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فان  ل ي مف ما اسا مك  فوؽ حا اػ ، وعمػ   مالقوؿ المان عم أما    
القػػوؿ المالػػث  ل ي ػػمف ايب مػػا أخػػذ ا فػػوؽ حا اػػ  إل إذا أخػػؿ بشػػرط مػػف 

 يدوا ب ا ا باحر.الشروط الا  ق
 ايدلر 

 أدلر القوؿ ايوؿ 
اسادؿ ال م ور القائموف بعدـ  واز أخذ الوالد مف ماؿ ولد ا إل بقدر حا اػ ، 

 بهدلر مف الكااب والسنر وا  ماع والمعقوؿ.
 :أوالً: من الكتاب

ْيػػر  ي  قولػػ  اعػػال   -1 ػػْف خ  ػػا أ ن  ْقػػاـر مث ػػاذ ا يرنِ قرػػوف  قرػػْؿ م   ف ِمْمو اِلػػد ْيفِ ْسػػه لرون ؾ  م 

ِبيو   ْيػر  ف ػِافَّ المَّػ   ِبػِ  و   اْبػِف السَّػِبيؿِ و   اْلم س ػاِكيفِ و   اْلي ا ػام  و   ف  اي ْقر  ػا ا ْ ع مرػوا ِمػْف خ  م 
ِميـ   ع 

(1). 

 و   الدللر
  -اهلل  رحم -يقوؿ ا ماـ ال  اص

"ولػػيس يمانػػ  أف يكػػوف المػػراد بػػ  الن قػػر عمػػ  الوالػػديف وايقػػربيف إذا    
ا يف، وذلؾ إذا كاف الر ؿ  نيا  ... فػاذا كػاف ،ػو وعيالػ  محاػا يف احمكانوا 

  .(2)"أ ،ػل ي  ؿ عن ـ شئ فميس عمي  ن قر. 
ويسا اد مف ،ػذ ا اييػر أف ن قػر الوالػد ماباػر عمػ  ابنػ ، فمػو لػـ يكػف    

 .(3)بات عمي  ن قا مالكا  لما م
وعمي  فاف ايير وا حر الدللػر فػ  أف الوالػد ،ػو مػف  ػمف المن ػؽ    

عمػػي ـ مػػف قبػػؿ الولػػد، ينػػ  لػػو كػػاف مالكػػا  لمػػاؿ ولػػد ا مػػا احاػػاج إلػػ  ا ن ػػاؽ 
 عمي  مف ولد ا.

                                                 

(
0

 .401( ٍٛهح اٌجموح: ا٠٢خ/ 

(
4

 .844/ 0( أؽىبَ اٌمووْ ٌٍغٖبٓ: ط

(
8

ل اٌعّلللوٞ: ٔلللي  اٌٍّى١لللخ اٌقبٕلللخ ٚأؽىبِٙلللب فلللٟ اٌفملللٗ ( ك/ فٙلللل ثلللٓ عجللللهللا ثلللٓ ِؾّللل

ِملِخ اٌٝ و١ٍلخ اٌْلو٠عخ ثغبِعلخ اإلِلبَ ِؾّلل  -هٍبٌخ كوزٛهاٖ -414ٓ  -اإلٍالِٟ

ثٓ ٍعٛك، ٚرُ ْٔو٘ب ّٙٓ "ٍٍٍَخ ِْوٚ  ٚىاهح اٌزعٍل١ُ اٌعلبٌٟ ٌْٕلو أٌلف هٍلبٌخ 

 َ. 4118 -٘ـ0242ٛ أٌٚٝ  -ع١ٍّخ"



 
ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      

 0288   َ 4102ٚاٌضالصْٛ  ٟاٌضبِٔغٍخ و١ٍخ إٔٛي اٌل٠ٓ ثؤ١ٍٛٛ ،اٌعلك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اِفظروف  و   قول  اعال   -2 ـْ ح  وِ ِ  ـْ ِل ررر ـْ إِ  الَِّذيف  ،ر م   أ ْزو اِ ِ  ْو م ا م م ك ػْت أ  لَّ ع 
ْيرر م مروِميف   ـْ    ـْ ف ِانَّ ر ـر الع ادروف  و   م ِف اْبا غ  ف  أ ْيم انر ر ر اء  ذ ِلؾ  ف هرْول ِئؾ  ،ر

(1). 

 و   الدللر 
 وطءلحػـر عميػ   أن   لو كاف ماؿ الولد يبيػ  إذا   اتيسا اد مف ،ذ ا ايي   

 انا ػاءأبيػ  عميػ ، فػدؿ ذلػؾ عمػ   ع ػوار  وطء، كحرمػر عما كسب مف ال وار 
 .(2)ؾ البف في  مابت دوف أبي مممؾ ايب لماؿ البف، وأف م

  -اهلل  حمر  -يقوؿ ا ماـ ابف حـز
القرآف لكؿ مالؾ أمر وطه،ا بممؾ يمين ، وحرم ػا عمػ  مػف ل  م"وأباح ف   

ح أف مػاؿ الولػد ف ػ،ذا مف لػ  والػد، ومػف ل والػد لػ ،  ميممك ا .... فدخؿ ف
ل  بيقيف، ل يبوي ، ول حؽ ل ما في  إل ما  اء ب  النص ... ولػو كػاف مػاؿ 
أ الولػد لموالػد ... ول كػػاف يحػؿ لػػذ  والػد أف يطػػه  ارياػ  أ ػػت ، ين ػا يبيػػ . 

 . (3)"،ػ

ْيِ  ِلكرػؿث و  قول  اعال    -3 ػا الَسػدرسر ِممَّػا ا ػر ؾ  ِإف ك ػاف  و   ي ب و  ْن رم  ل ػد  و   ل ػ ر  اِحػد  مث
ـْ ي كرف لَّ ر  ِ  الَممرثر و   ل د  و   ف ِاف لَّ ِرم  ر أ ب و ا ار ف  رمث و 

(4). 

 و   الدللر 
يسا اد مف ،ذ ا ايير أف اهلل سبحان  واعال  أخرج ل ب س اـ المواريث    

ف  ماؿ البف الميت م  سائر ذو  الس اـ، فدؿ عم  أنػ  ل يممػؾ مػاؿ ابنػ ، 
 .(5)الموتبعد ين  لو كاف يممؾ لما دخؿ مع   ير ا 

أي ػػا  ،ػػذ ا اييػػر في ػػا دللػػر عمػػ  أف اهلل عػػز و ػػؿ ور ثَّ  يػػر الولػػد مػػ    
حيػاة البػف مػـ ي ػير  مالوالد مف ماؿ البف، فاساحاؿ أف يكوف الماؿ ل ب فػ

                                                 

(
0

 .80 -44( ٍٛهح اٌّعبهط: ا٠٢بد/ 

(
4

 .144/ 02، ٔقت ا فىبه: ط014/ 2( ّوػ ِعبٟٔ ا٢صبه: ط

(
8

 .011/ 3( اٌّؾٍٝ: ط

(
2

 .00( ٍٛهح إٌَبء: عيء ِٓ ا٠٢خ/ 

(
1

 -438/ 2ط -( ِقزٖو افزالب اٌعٍّبء: أثٟ ععفو أؽّل ثلٓ ِؾّلل ثلٓ ٍلالِخ اٌ ؾلبٚٞ

 َ.0441 -٘ـ0201ٛ أٌٚٝ  -ث١وٚد -كاه اٌجْبئو اإلٍال١ِخ



 
ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      

 0282   َ 4102ٚاٌضالصْٛ  ٟاٌضبِٔغٍخ و١ٍخ إٔٛي اٌل٠ٓ ثؤ١ٍٛٛ ،اٌعلك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(1)بع   لغير ايب
  "وأف اهلل لمػػا فػػرض لػػ ب ميرامػػ  -اهلل  رحمػػ -ميقػػوؿ ا مػػاـ الشػػافع    

دؿَّ  -وارث  ير ا، فقػد يكػوف أقػؿ حظػا  مػف كميػر مػف الورمػركمف ابن ، ف عم  
 .(2)"أ ،ػ. ذلؾ عم  أف ابن  مالؾ لمماؿ دون 

 ثانٌاً: من السنة النبوٌة:
"إف أولدكػـ ،بػر اهلل لكػـ   قالت  قاؿ رسػوؿ اهلل  مارو  عف عائشر -1

ف ػػـ وأمػػوال ـ لكػػـ إذا  (3) )ي ػػب لمػػف يشػػاء إنامػػا  وي ػػب لمػػف يشػػاء الػػذكور(
 .(4)احا اـ إلي ا"

 و   الدللر 
 -  "وممػػػا يقطػػػ  بػػػهف الحػػػديث مػػػؤوؿ-اهلل  رحمػػػ -يقػػػوؿ ابػػػف ال مػػػاـ   

بنػػ  السػػدس مػػ  ولػػد اأنػػ  اعػػال  ورَّث ايب مػػف  -حػػديث  أنػػت ومالػػؾ يبيػػؾ
 .(5) "أ،ػ ولد ا، فمو كاف الكؿ ممك  لـ يكف لغير ا شئ م  و ود ا.

أنػػ  قػػاؿ  "كػػؿ أحػػد أحػػؽ بمالػػ  مػػف والػػد ا وولػػد ا   مػػا رو  عػػف النبػػ  -2
 .(6)"أ ،ػوالناس أ معيف. 

 الدللر و   
  مالحقيقػ  ،ذا الحديث في  دللر عمػ  أف المػاؿ ل يممكػ  سػو   ػاحب   

                                                 

(
0

 .014/ 2ا٢صبه: ط( ّوػ ِعبٟٔ 

(
4

 .0442هلُ/  -213/ 8( اٌوٍبٌخ: ط

(
8

 .24( ٍٛهح اٌْٛهٜ: عيء ِٓ ا٠٢خ/ 

(
2

 -01014هللُ  231/ 1ط -( إٌَٓ اٌىجوٜ: أثٛ ثىو أؽّل ثٓ اٌؾ١َٓ ثلٓ عٍلٟ اٌج١ٙملٟ

ٛ  -إٌبّو/ ِغٌٍ كائوح اٌّعبهب إٌظب١ِخ ثبٌٕٙلل -ثبة ٔفمخ ا ث٠ٛٓ ِٓ وزبة إٌفمبد

ِٓ ٍلٛهح اٌجملوح ِلٓ  8048هلُ  804/ 4ٌؾبوُ فٟ اٌَّزلهن: ط٘ـ، ٚا0822أٌٚٝ 

 وزبة اٌزف١َو، ٚلبي: ٘نا ؽل٠ش ٕؾ١ؼ عٍٝ ّوٛ ا١ٌْق١ٓ ٌُٚ ٠قوعبٖ. 

(
1

 .203/ 2( ّوػ فزؼ اٌمل٠و: ط
(

1
ثبة ٔفمخ ا ثل٠ٛٓ ِلٓ وزلبة إٌفملبد،  01011هلُ  230/ 1( إٌَٓ اٌىجوٜ ٌٍج١ٙمٟ: ط

ثبة فلٟ  004هلُ  481/ 2ط -ٌؾَٓ اٌلاه ل ٍٕٟٕٓ اٌلاه ل ٕٟ: عٍٟ ثٓ عّو أثٛ ا
 -٘لللـ0831ٛ  -ث١لللوٚد -كاه اٌّعوفلللخ -اٌّلللوأح رمزلللً اما اهرللللد ِلللٓ وزلللبة ا لٚللل١خ

ٚللبي: هٚاٖ اٌج١ٙملٟ علٓ ؽجلبْ  201/ 4َ، اٌز١َ١و ثْلوػ اٌغلبِع اٌٖلر١و: ط0411
 ثٓ أثٟ عجٍخ اٌغّعٟ ثبٍٕبك ف١ٗ ٙعف ٚأم ب .



 
ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      

 0281   َ 4102ٚاٌضالصْٛ  ٟاٌضبِٔغٍخ و١ٍخ إٔٛي اٌل٠ٓ ثؤ١ٍٛٛ ،اٌعلك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فالولد مقدـ عم  الوالد ف  ،ذا.
أنػػت  -ر المػػاربػػل يناق ػػ  الخ - ػػاء فػػ  فػػيض القػػدير  "،ػػذا الحػػديث    

لمالػؾ أخػذ ا، ل أنػ   -لػداالو  عأ -لما سبؽ أف معنا ا إذا احااج -ومالؾ يبيؾ
 .(1)"أ ،ػيباح ل  مال  عم  ا طتؽ إذ لـ يقؿ ب  أحد. 

خطػػب النػػاس يػػـو النحػػر     أف رسػػوؿ اهلل عػػف ابػػف عبػػاس عمػػا رو  -3
 مفقاؿ  ... "فاف دماءكـ وأموالكـ وأعرا كـ عميكـ حراـ كحرمػر يػومكـ ،ػذا فػ

 . (2)ش ركـ ،ذا" مبمدكـ ،ذا ف

 و   الدللر 
 عؿ حرمر ايمواؿ كحرمر ايبػداف،  م مف ،ذا الحديث أف النبيسا اد    

فمما ل احؿ أبداف ايبناء لآلباء إل بػالحقوؽ الوا بػر، فكػذلؾ ل احػؿ أمػوال ـ 
 إل بالحقوؽ الوا بر.

الحرمػر، فػت يحػؿ مػاؿ  مبيف ايمواؿ وايبػداف فػ  سو  رسوؿ اهلل عأ   
حؽ الوا ب، و،و احايا   إل  ماؿ ابنػ  البف ل ب كما ل يحؿ ل  بدن  إل بال

 .(3)ي ؿ الن قر وما أشب  ذلؾ
 ثالثاً: اإلجماع:

  -اهلل  رحم -ميقوؿ ا ماـ/ بدرالديف العين
 مػػ  المسػػمموف أف البػػف إذا ممػػؾ ممموكػػر حػػؿ لػػ  وطؤ،ػػا، و،ػػ  أ"وقػػد    
ػاِفظروف  و  مف أباح اهلل عز و ؿ لػ  وطؤ،ػا بقولػ   م ـْ ح  وِ ِ  ـْ ِل رػرر لَّ إِ الَّػِذيف  ،رػ

ـْ  م   أ ْزو اِ ِ  ـْ أ  ع  ْو م ا م م ك ْت أ ْيم انر ر
لحـر عمي  وطء  فمو كاف مال  يبي  إذا   (4)

أبيػػ  عميػػ ، فػػدؿ ذلػػؾ اي ػػا   عكحرمػػر وطء  ػػوار  عوطء مػػا كسػػب مػػف ال ػػوار 

                                                 
(

0
 -1410هللللُ  4/ 1ط -عجلللل اٌلللوإٚب إٌّلللبٚٞ( فللل١٘ اٌملللل٠و ّلللوػ اٌغلللبِع اٌٖلللر١و: 

 ٘ـ.0811ٛ أٌٚٝ  -اٌّىزجخ اٌزغبه٠خ اٌىجوٜ ثّٖو
(

4
ثلبة  0114هلُ  104/ 4ط -( ٕؾ١ؼ اٌجقبهٞ: ِؾّل ثٓ اٍّبع١ً أثٛ عجل هللا اٌجقبهٞ

. ثبة ؽغخ إٌجلٝ 8114هلُ  84/ 2اٌق جخ أ٠بَ ِٕٝ ِٓ وزبة اٌؾظ، ٕؾ١ؼ ٍَُِ: ط
 .وزبة اٌؾظ ِٓ 

(
8

 .104/ 02فىبه: ط( ٔقت ا 

(
2

 .81 -44( ٍٛهح اٌّعبهط: ا٠٢زبْ/ 



 
ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      

 0281   َ 4102ٚاٌضالصْٛ  ٟاٌضبِٔغٍخ و١ٍخ إٔٛي اٌل٠ٓ ثؤ١ٍٛٛ ،اٌعلك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أ ممػػؾ ايب لمػػاؿ البػػف، وأف ممػػؾ البػػف فيػػ  مابػػت دوف أبيػػ .  انا ػػاءعمػػ  
 . (1)"،ػ
ا  مػاع عمػ  أف مػف ممػؾ أمػر أو عبػدا   -اهلل رحمػ  -ونقؿ ابف حـز    

 .(2)ممك ما لمالك ما ل يبي ماف ل ما والد، فا
 رابعاً: المعقول:

  -اهلل رحم  -ميقوؿ ا ماـ السرخس -1

ماؿ ولد ا، ول حؽ ممؾ، يف الكسب إنمػا يممػؾ  م"وعندنا ل ممؾ ل  ف    
كسػب ولػد ا، والػدليؿ عميػ   مولد ا ممػؾ، فكػذلؾ فػ مبممؾ الكاسب، وليس ل  ف

ف الولػد مالػػؾ لكسػػب  حقيقػر، حاػػ  ين ػػذ ا ػرف  فيػػ  مػػف الػوطء و يػػر ذلػػؾ، أ
نما يخمؼ الكاسب  ير ا فقوين ذ في  اعاا الممؾ إذا لـ يكف ،و مف أ،ؿ  م ، واا
إذا كػاف ،ػو مػف أ،ػؿ الممػؾ حقيقػر، ل يممػؾ  يػر ا الكسػب عمػ   الكسب، فهما

سػببا   مو   الختفػر عنػ ، ول يممكػ  اباػداء، يف مبػوت الممػؾ اباػداء يسػادع
نمػا كػاف يا ػرؼ حػاؿ  ػغر ا بولياػ   مفػ -الوالػد عأ -ل ، ولػـ يو ػد ذلػؾ، واا

المعنػ  عمي ، نظرا  لمولد، ين  كاف عا زا  عػف الا ػرؼ والنظػر، وقػد زاؿ ،ػذا 
ف ا رف  ف  ن س  بػالازويج كػاف أببمو  ، فم ذا ل ين ذ ا رف  في ، أل ار  

لحا ا  إل  ذلؾ، مـ ل ين ذ بعد البموغ لنعداـ الحا ر، فكػذلؾ   ين ذ قبؿ بمو 
 .(3)"أ ،ػمال .  مف
فمػو كػاف مػاؿ الولػد مػف  (4)ماؿ الولد ل  وزكااػ  عميػ ، و،ػو مػوروث عنػ  -2

 لو بت عمي  زكاا ، ولـ يقؿ أحد بذلؾ.حؽ الوالد ويممك  

 إذا كػػػػاف مػػػػاؿ الولػػػػد يبيػػػػ ، فمػػػػو و،ػػػػب ايب ولػػػػد ا شػػػػيئا  كػػػػاف كهنػػػػ   -3

                                                 

(
0

 .144/ 02( ٔقت ا فىبه: ط

(
4

 .011/ 3( اٌّؾٍٝ: ط

(
8

 .084/ 81( اٌّجَٛٛ: ط

(
2

 .144/ 2( رؾفخ ا ؽٛمٞ: ط



 
ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      

 0281   َ 4102ٚاٌضالصْٛ  ٟاٌضبِٔغٍخ و١ٍخ إٔٛي اٌل٠ٓ ثؤ١ٍٛٛ ،اٌعلك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(1)و،ب ن س 

 اعمقػػت  عممػػؾ البػػف اػػاـ عمػػ  مػػاؿ ن سػػ ، فمػػـ ي ػػز انازاعػػ  منػػ ، كالػػذ -4
 .(2)ب  حا ا 

  مػف الاسػمط نػمال بػر، فػ ف ير  مإذا كاف الر ؿ يؤمر بالعدؿ بيف أولد ا ف -5
 .(3)اؿ أحد أولد ا ويهخذ ا لن س  فذلؾ مف باب أول عم  م

  مأدلر القوؿ المان
اسػادؿ القػائموف ب ػواز أخػذ الوالػد مػف مػاؿ ولػد ا مػا يشػاء، سػواء أكػػاف    

 بحا ر إل  ،ذا الماؿ أو بغير حا ر بهدلر مف الكااب، والسنر، والمعقوؿ.
 أوالً: من الكتاب:

اؽ  اف اهلل اعال   عؿ الولد مو،وبا  يبي ، فقػاؿ اعػال     -1 و ، ْبن ػا ل ػ ر ِإْسػح   و 
ي ْعقروب   و 

و ، ْبن ا ل  ر ي ْحي  ، وقاؿ  (4) و 
 ف   ػْب ِلػم ِمػف لَّػدرنؾ  ، وقػاؿ زكريػا  (5)

ِليػػا   و 
ْمػػدر ِلمَّػػِ  الَّػػِذع، وقػػاؿ إبػػرا،يـ  (6) م ػػ  الِكب ػػِر  الح   ِإْسػػم اِعيؿ  و ، ػػب  ِلػػم ع 
اؽ   ْسح  و اِا

 .(8)مال  كعبد ا، وما كاف مو،وبا  ل  كاف ل  أخذ (7)

ـْ أ ْو  و ل   قولػػػػػػػ  اعػػػػػػػال  -2 ـْ أ ف ا ػػػػػػػْهكرمروا ِمػػػػػػػْف بريرػػػػػػػوِاكر م ػػػػػػػ  أ ن رِسػػػػػػػكر  ع 
ـْ   بريروِت آب اِئكر

(9). 
 و   الدللر 

اؼ مف قرابات ا نساف ممػف ن ػ   نأف اهلل سبحان  واعال  عدَّ عشرة أ   
ال نػاح عػف ايكػؿ مػػف بيػوا ـ، ولػـ يػذكر ايولد، فمػػـ يػهت أو بيػوت أولدكػػـ، 

                                                 

(
0

 .400/ 1( فزؼ اٌجبهٞ: ط

(
4

 .801/ 1، ِعٛٔخ أٌٚٝ إٌٙٝ: ط841/ 1( اٌّرٕٝ: ط

(
8

 ٕٛ ب. -ِىزجخ ِىخ -041ٓ  -ِع اٌٛاٌل٠ٓ( ِٖ فٝ ثٓ اٌعلٚٞ: فمٗ اٌزعبًِ 

(
2

 .14( ٍٛهح ا ٔج١بء: عيء ِٓ ا٠٢خ/ 

(
1

 .41( ٍٛهح ا ٔج١بء: عيء ِٓ ا٠٢خ/ 

(
1

 .1( ٍٛهح ِو٠ُ: عيء ِٓ ا٠٢خ/ 

(
1

 .84( ٍٛهح اثوا١ُ٘: عيء ِٓ ا٠٢خ/ 

(
3

 .800/ 1، ِعٛٔخ أٌٚٝ إٌٙٝ: ط141/ 4( إٌّؼ اٌْبف١بد: ط

(
4

 .10ِٓ ا٠٢خ/ ( ٍٛهح إٌٛه: عيء 



 
ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      

 0283   َ 4102ٚاٌضالصْٛ  ٟاٌضبِٔغٍخ و١ٍخ إٔٛي اٌل٠ٓ ثؤ١ٍٛٛ ،اٌعلك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(1)بيوت ايباء مين  ل بيوت ل ـ بالنسبر إل  أبائ ـ، بؿ ،
 ثانٌاً: من السنة النبوٌة:

ف  مأف  ر ػػت  قػػاؿ يارسػػوؿ اهلل إف لػػ عػػف  ػػابر عمػػا رو  -1 مػػال  وولػػدا ، واا
 .(2)"أنت ومالؾ يبيؾ"    فقاؿميريد أف ي ااح مال مأب

ديػف  ما ا فػبػيخا ـ أ    أف ر ت  أا  رسوؿ اهلل ما رو  عف عائشر -2
 .(3)  "أنت ومالؾ يبيؾ"اهلل  معمي ، فقاؿ نب

 و   الدللر مف الحديميف السابقيف 
أف ماؿ الولد يبي ، يا ػرؼ فيػ  كيػؼ يشػاء كمػا يا ػرؼ فيمػا يممكػ ،    

  ممػػػػاؿ ن سػػػػ  مػػػػف ا ن ػػػػاؽ و يػػػػر ا  ػػػػاز لػػػػ  فػػػػ موكػػػػؿ مػػػػا  ػػػػاز لػػػػ  فػػػػ
 .(4)ماؿ ولد ا

قول  "يبيؾ" ا يد الامميؾ، فػدؿ عمػ  أف لموالػد الا ػرؼ  مأي ا   التـ ف   
مػاؿ ن سػ  مػف  يػر أف ياقيػد ذلػؾ  مماؿ ولد ا كيؼ شاء، كما يا ػرؼ فػ مف

 .(5)بالحا ر أو عدم ا ولو كاف ذا ماؿ
  "إف أطيػب مػا قالػت  قػاؿ رسػوؿ اهلل   ئشػرما رو  عػف السػيدة عا -3

ف أولدكـ مف كسبكـ"  .(6)أكماـ مف كسبكـ، واا

                                                 

(
0

 .801/ 2، وْبب اٌمٕب : ط841/ 1، اٌّرٕٟ: ط81( هٍبٌخ اٌٖٕعبٟٔ: ٓ 

(
4

 .0834ٓ  ( ٍجك رقو٠غٗ

(
8

، ا ٚي فلٝ ثللبة ؽللك 2414هلللُ  12/ 01، ط201هلللُ  4/024( ٕلؾ١ؼ اثللٓ ؽجلبْ: ط

اٌٛاٌللل٠ٓ، ٚاٌضللبٔٝ فللٝ ثللبة إٌفمللخ، ٚلللبي ّللع١ت ا هٔللئٚٛ: فللٝ اٌؾللل٠ش ا ٚي: ؽللل٠ش 

اٌجللله ا١ٌّٕللو فللٟ رقللو٠ظ ا ؽبك٠للش ٚا٢صللبه اٌٛالعللخ فللٟ اٌْللوػ اٌىج١للو: اثللٓ ٕللؾ١ؼ، 

ثلبة فلٟ ٚٛء ا ة  -112/ 1ط -اٌٍّمٓ ٍواط اٌل٠ٓ عّو ثلٓ عٍلٟ ثلٓ أؽّلل اٌْلبفعٟ

َ، رؾفلخ 4112 -٘ـ0241ٛ أٌٚٝ  -اٌو٠بٗ -كاه اٌٙغوح ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠ع -عبه٠خ اثٕٗ

/ 4ط -ك/ عجلل هللا ثللٓ ٍلعبب اٌٍؾ١للبٟٔرؾم١ل -اٌّؾزلبط اٌلٝ أكٌللخ إٌّٙلبط:  ثلٓ اٌٍّمللٓ

، ٚلبي: ٘ٛ إٔؼ ٛوللٗ اٌضّب١ٔلخ، ٚللبي اٌّؾملك: ٚفلٟ ٍلٕلٖ عجللهللا 0211هلُ  811

كاه ؽلواء  -ثٓ و١َبْ ٚ٘ٛ اٌّوٚىٜ أثلٛ ِغب٘لل ٙلعفٗ أثلٛ ؽلبرُ ٚإٌَلبئٟ ٚغ١وّ٘لب

 ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠ع.

(
2

 .41( هٍبٌخ اٌٖٕعبٔٝ: ٓ 

(
1

 .4( ك/ ِب٘و اٌٍَٟٛ: ِوعع ٍبثك ٓ

(
1

ثللبة ِللب ٌٍوعللً ِللٓ ِللبي ٌٚلللٖ ِللٓ وزللبة  -4441هلللُ  113/ 4( ٍللٕٓ اثللٓ ِبعللخ: ط
ثلبة ِلب  -0813هللُ  184/ 8اٌزغبهاد، ٕٚؾؾٗ اٌْل١ـ ا ٌجلبٟٔ، ٍلٕٓ اٌزوِلنٞ، ط



 
ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      

 0284   َ 4102ٚاٌضالصْٛ  ٟاٌضبِٔغٍخ و١ٍخ إٔٛي اٌل٠ٓ ثؤ١ٍٛٛ ،اٌعلك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و   الدللر 
 عػػؿ الولػػد ومػػا ممػػؾ مػػف كسػػب الوالػػد، بػػؿ مػػف أطيػػب  م أف النبػػ    

 . (1) كسب ، إذ ،و سبب و ود ا ومكاسب
  "والمػػراد مػػف ايكػػؿ  النا ػػاع -اهلل رحمػػ  -انمعنر ال ػػيػػيقػػوؿ ايم    

 .(2)"أ ،ػو  .  ععم  أ

ر ػؿ فقػاؿ  يارسػوؿ  قػاؿ  أاػ  رسػوؿ اهلل عف معاذ بف  بؿ عما رو  -4
ف عرػذبت  ماهلل عممن عمت  إذا عمما  دخمت ال نر، قاؿ  ل اشرؾ باهلل شػيئا  واا

ف أخر اؾ مف مالػؾ رقت، أط  والديؾ واا ،ػو لػؾ، ل ااػرؾ  مءومػف كػؿ شػ ،وحر
 .(3)ال تة ماعمدا  ... الل"

 الدللر و   
ف  م يسا اد مف الحديث السابؽ أف النب       قد أمر الولد بطاعر والديػ  واا

الػدنيا، ممػا يػدؿ عمػ   ميممكػ  فػ مءمرا ا أف يخرج مف مال ، بؿ ومف كػؿ شػأ
مالػ ، وايمػر لمو ػوب  مأف ل ما الا رؼ بمال ، وعم  الولد اماماؿ أمر،مػا فػ

 . (4) م ور اي ولييف ععم  رأ
 المعقول:ثالثاً: من 

                                                                                                                   
عبء أْ اٌٛاٌل ٠ؤفن ِٓ ِبي ٌٚلٖ ِٓ وزبة ا ؽىبَ، ٚلبي: ؽلل٠ش ؽَلٓ ٕلؾ١ؼ، َِلٕل 

 .41441هلُ  011/ 24اإلِبَ أؽّل: ط
(

0
ثؾلش ِْٕلٛه ثّغٍلخ أَ اٌملوٜ  -438ٓ  -ثىلاُ: ؽىلُ أفلن اٌٛاٌلل ِلبي ٌٚللٖ( ك/ ٍبئل 

  -44عللك/  -01ط -رٖله عٓ عبِعلخ أَ اٌملوٜ -ٌعٍَٛ اٌْو٠عخ ٚاٌٍرخ اٌعوث١خ ٚوكاثٙب
 ٘ـ.0241ٕفو 

(
4

 .81( هٍبٌخ ا ١ِو اٌٖٕعبٟٔ: ٓ 
(

8
كاه  -1411هلللُ  13/ 3ط -( اٌّعغللُ ا ٍٚللٜ: أثللٛ اٌمبٍللُ ٍلل١ٍّبْ ثللٓ أؽّللل اٌ جوأللٟ

٘ـ، ِغّع اٌيٚائل ِٕٚجع اٌفٛائل: ٌٍؾبفظ ٔلٛه اٌلل٠ٓ عٍلٟ 0201ٛ  -اٌمب٘وح -اٌؾو١ِٓ
للبي: هٚاٖ اٌ جوألٟ فلٟ  -ثبة فلٟ اٌىجلبئو -841هلُ  041/ 0ط -ثٓ أثٟ ثىو ا١ٌٙضّٟ

ا ٍٜٚ ٚف١ٗ عّوٚ ثٓ ٚالل، ٙعفٗ اٌجقبهٞ ٚعّبعلخ، ٚللبي اٌٖلٛهٞ: ولبْ ٕللٚلبب، 
/ 0ط -اٌْلو٠ف: عجلل اٌعظل١ُ ثلٓ عجلل اٌملٛٞ إٌّلنهٞ اٌزوغ١ت ٚاٌزو١٘ت ِلٓ اٌؾلل٠ش

ِللٓ وزللبة اٌٖللالح اٌزوغ١للت فللٟ ا٢ماْ ِٚللب عللبء فللٟ فٚللٍٗ، ٚلللبي:  -303هلللُ  401
كاه اٌىزلللت  -اٌؾلللل٠ش هٚاٖ اٌ جوألللٟ فلللٟ ا ٍٚلللٜ، ٚ  ثلللؤً ثبٍلللٕبكٖ فلللٟ اٌّزبثعلللبد

 ٘ـ.0201ٛ أٌٚٝ  -ث١وٚد -اٌع١ٍّخ

(
2

 .438ٓ  -( ك/ ٍبئل ثىلاُ: ِوعع ٍبثك



 
ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      

 0221   َ 4102ٚاٌضالصْٛ  ٟاٌضبِٔغٍخ و١ٍخ إٔٛي اٌل٠ٓ ثؤ١ٍٛٛ ،اٌعلك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أف ايب يخػػػاص مػػػ  ابنػػػ  بهحكػػػاـ ل يشػػػارك   يػػػر ا في ػػػا، بػػػدليؿ أف     
وليا  عمي  بغير اولير، ويا ػرؼ مػف  يػر اوليػر، ويباػاع مػف ن سػ ، ويبيػ  

ف أمف ن س ، ويهخذ مف مال  عنػد الحا ػر مػف  يػر ق ػاء مػا م ػ ، ف ػاز 
 .(1)يخاص بهف يهخذ مف مال  ما شاء

 أدلر القوؿ المالث 
دلػر أن ػس  مالقوؿ المالث ،و المعامد مف مػذ،ب الحنابمػر، وأدلاػ  ،ػ    

خػػذ الوالػػد مػػف مػػاؿ ولػػد ا مػػا شػػاء، إل أف القػػوؿ أ ػػواز بالقائػػؿ  مالقػػوؿ المػػان
أنػ  و ػ  قيػودا  عمػ  ،ػذ ا ا باحػر، ف ػو  مفػ مالمالث يخامؼ عف القوؿ المان

ذكر،ا عنػد سػرد باح لموالد أف يهخذ مف ماؿ ولد ا ما شاء ولكف بشروط سبؽ أ
 ،ذ ا المسهلر. مأقواؿ ال ق اء ف

وسوؼ أكا   ،نػا بػذكر ايدلػر الخا ػر بالشػروط الاػ  اشػارط ا فق ػاء    
 الحنابمر. 

 الشرط ايوؿ ودليم  
 مك  الوالد فا ت  عف حا ر الولد.مأف يكوف ما يا

، (2)"ل  ػػرر ول  ػػرار"  بقولػػ  موذلػػؾ لػػئت ي ػػر ا باممكػػ ، و،ػػو من ػػ   
بػػ  حا ػػر الولػػد، كفلػػر حرفػػر ياكسػػب ب ػػا،  تمػػؾ مػػا اعمقػػملػػ ب أف يافمػػيس 

عم  دين ، ف ف اقػدـ عمػ  أبيػ   رورأس ماؿ ا ارة، يف حا ر ا نساف مقدم
 .(3)بطريؽ ايول 

                                                 

(
0

 .801/ 2، وْبب اٌمٕب : ط1/841، اٌّرٕٟ: ط4/311( هإًٚ اٌَّبئً اٌقالف١خ: ط

(
4

ِىزجللخ  -0831هلللُ  31/ 4ط -( اٌّعغللُ اٌىج١للو: ٍلل١ٍّبْ ثللٓ أؽّللل ثللٓ أ٠للٛة اٌ جوأللٟ

 441/ 2َ، ٍلٕٓ اٌللاه ل ٕلٟ: ط0438 -٘لـ0212ٛ صب١ٔلخ  -إًٌّٛ -اٌعٍَٛ ٚاٌؾىُ

وزبة ا ل١ٚخ ٚا ؽىبَ، ِٖجبػ اٌيعبعخ:  ثبة فٟ اٌّوأح رمزً اما اهرلد ِٓ -38هلُ 

ثلبة ِلٓ ثٕلٝ فلٟ ؽملٗ ِلب ٠ٚلو ثغلبهٖ  -341هللُ  88/ 4ط -ّٙبة اٌل٠ٓ اٌج١ٕٛوٞ

ث١لوٚد،  -كاه اٌغٕلبْ -ِٓ وزبة ا ؽىبَ، ٚلبي: ٘لنا اٍلٕبك هعبٌلٗ صملبد ا  أٔلٗ ِٕم لع

ٞ ٚلبي: لبي ا١ٌٙضّٟ: هعبٌٗ صملبد، ٚللبي إٌلٛٚ -4344هلُ  280/ 1ف١٘ اٌمل٠و: ط

 فٟ ا موبه: ٘ٛ ؽَٓ.

(
8

 .011/ 1، اإلٖٔبب: ط801/ 2( وْبب اٌمٕب : ط



 
ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      
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 ودليم   مالشرط المان
 أف ل يهخذ ايب مف ماؿ ولد ا حا  يعطي  لولد ا ايخر.

عطيػػر مػػف مػػاؿ ن سػػ ، وذلػػؾ ينػػ  ممنػػوع مػػف اخ ػػيص بعػػض ولػػد ا بال   
 .(1)ف ف يمن  مف اخ ي   بما أخذ مف ماؿ ولد ا ايخر أول 

 الشرط المالث ودليم  
 مرض موت الوالد أو الولد. مأف ل يكوف الاممؾ ف

 .(2)وذلؾ ين  بالمرض المخوؼ قد انعقد السبب القاط  لمامميؾ   
 الشرط الراب  ودليم  

 مسمما .أف ل يكوف الوالد كافرا  والولد 
وعمػؽ عمػ  ،ػذا  (4)، قالػ  الشػيل(3)ل سيما إذا كاف البف كػافرا  مػـ أسػمـ   

 .(5)ن اؼ بقول   و،ذا عيف ال واب  ف  ا عا ماـ المرداو 
  -اهلل رحم  -مـ يقوؿ شيل ا ستـ بف ايمير

 أ "وايشب  أن  ليس ل ب المسمـ أف يهخذ مف ماؿ ولد ا الكافر شيئا .    
بحػػديث "ا سػػتـ يعمػػو ول  (7)كشػػاؼ القنػػاع مفػػ مواسػػادؿ ا مػػاـ الب ػػوا (6)"،ػػػ

 .(8)يعم "
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مػوث أ،ػؿ ا سػتـ عمػ  أ،ػؿ ايديػاف فػ      كػؿ  موالحػديث فيػ  دليػؿ عمػ  عر
 .(1)أمر  طتق 

 الشرط الخامس ودليم  
 أف يكوف ما ياممك  ايب عينا  مو ودة.

الا ػػرؼ فيػػ  قبػػؿ قب ػػ ، ويح ػػؿ مػػؾ ديػػف ابنػػ ، ينػػ  ل يممػػؾ مفػػت يا   
 مكػػػ ، مػػػ  قػػػوؿ  اممكاػػػ ، أو ملمػػػاؿ ولػػػد ا بقػػػبض مػػػا يا -أ  ايب -اممكػػػ 

 .(2)نحو ا، أو نير
، يف القػبض أعػـ مػف أف يكػوف (3)ال ػروع  "وياو ػ   أو قرينػر" مقاؿ ف   

القػبض  علماممؾ أو  ير ا، فاعابر القوؿ أو النير لياعيف و ػ  القػبض، و،ػو أ
 .(4)م  ما ذكر

 الشرط السادس ودليم  
 اوقؼ ا رؼ الوالد ف  ماؿ ولد ا عم  القبض.

مػ  القػوؿ أو النيػر، ولػو عاقػا ، يف  -قبػؿ القػبض عأ -فت ي ػح قبمػ    
 ممؾ البف ااـ عم  ماؿ ن س  ي ح ا رف  في ، ويحؿ ل  وطء  واري .

 ولو كاف الممؾ مشاركا  لـ يحؿ ل  الوطء، كما ل ي وز ل  وطء ال اريػر   
 .(5)المشاركر

مػػف مػػاؿ ولػػد ا قبػػؿ اممكػػ   مءلػػد بشػػاوبنػػاء عمػػ  ،ػػذا فػػاف ا ػػرؼ الو    
 .(6)وقب   لـ ي ح
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و ػػع ا فق ػػاء الحنابمػػر لاقييػػد حريػػر  مالشػػروط أو القيػػود الاػػ م،ػػذ ا ،ػػ     
متحظاػ  أف أ،ػـ ،ػذ ا الشػروط  مماؿ ولد ا، ومما ينبغػ مالا رؼ فم الوالد ف

ل اقا ػػػر عمػػػ   م،ػػػو الشػػػرط ايوؿ والشػػػرط المػػػان ، أمػػػا بقيػػػر الشػػػروط ف ػػػ
نما ، مالمسهلر الا ي ػب مراعاا ػا دائمػا ،  ممف ايمور الاػ منحف ب دد،ا، واا

 كافر ايحواؿ. موف
 المناقشر والار يح 

 القوؿ ايوؿ  رأول  مناقشر أدل
أ حاب القوؿ المانم أدلر القػوؿ ايوؿ ناقش الحنابمر ومف مع ـ مف   

 الذع يق   بعدـ  واز أخذ الوالد مف ماؿ ولد ا إل بقدر حا ا  بما يهام 
ذ،ػػب ايميػػر ال ػػنعانم إلػػ  إمكانيػػر ال مػػ  بػػيف آيػػر المواريػػث، وحػػديث  -1

 "أنت ومالؾ يبيؾ" بقول  
دليؿ "قمت  فهع داع إل  دعو  النسل م  إمكاف ال م ، وقد زعـ أف الػ       

عم  النسل إي اب الميراث لماؿ الولد إف ،مؾ فػم حيػاة والػد ا، و ػواز اسػري  
أنػ  ل يػاـ ال مػ  بػيف القػوؿ  -يق ػد ابػف حػـز -بما ممكت يمين ، وقػد اػو،َّـ

بممػػؾ ايب لمػػاؿ ابنػػ  والقػػوؿ بهنػػ  يػػورث عنػػ  مالػػ  إذا مػػات فػػم حيػػاة أبيػػ ، 
نما لما اعذر ال م  بي  ف ايدلر حكـ بالنسل.وكذلؾ الحكـ فم اسري ، واا

 وال م  ،نا ممكف عندنا، فانا نقوؿ  
حديث "أنػت ومالػؾ يبيػؾ" ق ػ  بػهف الولػد ومالػ  لػ ب، وحكػـ بايدلػر        

 ايخػػػػػػػر  أنػػػػػػػ  إذا مػػػػػػػات الولػػػػػػػد كػػػػػػػاف مػػػػػػػا احػػػػػػػت يػػػػػػػد ا ميػػػػػػػراث يبويػػػػػػػ  
 وزو   وأولد ا.

مػان  أف  ف ذا حكـ ماؿ الولد بعد وفاا ، وايوؿ حكم  فم حيااػ ، فػهع       
     ممكا  يبي  م ما كانا فم قيد الحياة  ايكوف ما احت يد

أع الػذع  -فاذا م   أحد،ما لسبيم  ولقم اهلل اعال  كػاف مػاؿ الولػد  
ف خمَّػؼ  -احت يد ا إف كاف ،ػو الميػت ميرامػا  بػيف ورماػ  عمػ  فػرائض اهلل، واا
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لَّ ف ػو لػ ب  ميعػ  كمػا  أبوي  فقط حازا ما احت يػد ا أمتمػا  إف كػاف لػ  أـ، واا
 فم حياة ولد ا. ل  كاف
وفم عدـ اوريث ا خوة مف الذع خمَّ   أخػو،ـ وحيػازة والػد ا لمالػ  كمػ         

وعدـ مزاحما ـ ل   دليؿ عم  أن  لـ يكف الماؿ ل خ الميت، ودليؿ عم  أن ػـ 
 ل يممكوف م  أبي ـ شيئا .

عػؿ اهلل و ػود،ـ فمـ ي عػؿ اهلل ل ػـ ن ػيبا  يزاحمػوف فيػ  أبػا،ـ، بػؿ    
 ارفا  ل ـ عف اساحقاؽ الممث مف مخمَّؼ ابن ا إل  السدس لسر بدي ، و،ػو 
أف أبػػا،ـ ،ػػو الكافػػؿ ل ػػـ القػػائـ بمػػؤنا ـ وأقػػواا ـ، ولمػػا لػػـ يكػػف ل ػػـ و ػػود 
اساحقت الممث مف ماؿ ولد،ا ال الؾ، وانزلت ،ػم وأبػو ا منزلػر الػذكر واينمػ  

 .(1)ينمييفمف ايولد وا خوة لمذكر ممؿ حظ ا
 وأ يب عف ذلؾ  

 الحػػػديث عمػػػ  حيػػػاة الولػػػد وبقائػػػ ، وآيػػػر المواريػػػث عمػػػ  مػػػا  بحمػػػؿ  
 بعد موا .

الولػػد بعمػػـو الحػػديث،  يػػاةفيقػػاؿ  إذا كػػاف مػػاؿ الولػػد ،ػػو لػػ ب فػػم ح  
بعػد وفااػ ، لنقسػم   لمولػد ،ذا المػاؿ الػذع ،ػو لموالػد، ون عمػ  سن ْنسربفكيؼ 

 عم  ما قسـ اهلل 
أف الولػػد ل مػػاؿ لػػ  بنػػاء  عمػػ  ذلػػؾ، إنمػػا ،ػػو لموالػػد، و،ػػو  والواقػػ   

 مخامط بمال ، ول أحد يقوؿ بهف عم  الوالد أف يميز ا عف مال .
مـ لو كاف ال د حيا ، فماؿ الوالػد ،ػو فػم الواقػ  مػاؿ لم ػد، يف ال ػد   

 يممؾ ما ممك  أبو الولد، و،ذا اسمسؿ ودور أي ا  ل يقوؿ ب  أحد.
إلػ  إلغػاء خا ػير اممػؾ الولػد مػا داـ أبػو ا حيػا ، أو  عؤدبؿ إف ،ػذا يػ  

مػال   لمولػد  د ا أو أبو  د ا، و،ذا أي ا  مما ل يقوؿ ب واز ا أحد، فقد  عؿ اهلل

                                                 

 ِٚب ثعل٘ب. 84( هٍبٌخ اٌٖٕعبٟٔ: ٕـ0)



 
ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      

 0221   َ 4102ٚاٌضالصْٛ  ٟاٌضبِٔغٍخ و١ٍخ إٔٛي اٌل٠ٓ ثؤ١ٍٛٛ ،اٌعلك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يممك ، واساخم   في ، وأمػر ا با ن ػاؽ منػ  عمػ  والديػ  حػاؿ حا ا مػا، وأمػر ا 
 .                       (1)بزكاا  وبالا دؽ من ، و،كذا بسائر الحقوؽ المالير

أمػػا قػػوؿ ابػػف حػػـز  إنػػ  لػػو كػػاف مػػاؿ الولػػد يبيػػ  لمػػا حػػؿ لػػ  وطء ايمػػر  -2
ػا إِ المشاراة مف مال ، م  حؿ ذلؾ بدخول  احت عمـو  ـْ أ ْو م  م ػ  أ ْزو اِ ِ ػ لَّ ع 

ْيرر م مروِميف   ـْ    ـْ ف ِانَّ ر  (. 6)سورة المؤمنوف آير  م م ك ْت أ ْيم انر ر
  إف عمػػـو "مالػؾ" فػػم حػديث "أنػػت ومالػؾ يبيػػؾ" مخ ػػوص، ف وابػ   
، خ ػػ  ا  مػػاع بحػػؿ أمػػر اف نػػ  اسػػـ  ػػنس م ػػاؼ، و،ػػو مػػف  ػػي  العمػػـو

شػػرا،ا الولػػد فػػم حيػػاة والػػد ا، ممػػا احػػت يػػد ا ليطه،ػػا، وكػػذلؾ إ ػػداؽ زو ػػر 
ينكح ا، يف وقوع ،ػذا معمػـو فػم ع ػر النبػوة أنػ  ياسػر  البنػوف وينكحػوف 

  ابػػػائ ـ، ،ػػػػذآاػػػم يكاسػػػبون ا فػػػم حيػػػاة لايمػػػواؿ اممػػػا احػػػت أيػػػدي ـ مػػػف 
 معمـو قطعا .

  -بف عمر لمػا أخبػر ا أف أبػا ا عمػر بػف الخطػابل -  -وقد قاؿ  
 .    (2)يهمر ا ب راؽ امرأا ، فقاؿ  "أط  أباؾ" -

 وي يؼ ايمير ال نعانم 
نقوؿ  المعمـو مف أحواؿ النػاس أنػ  ل ياػزوج الولػد أو يهخػذ  اعم  أن  

قػرار ايب لولػد ا عمػ   ذن  ل  بػذلؾ، واا ن ػراد ا اأمر  وأبو ا حَم إل بعد أخذ رأي  واا
ف فعػؿ شػيئا  مػف ذلػؾ  ن اق  عم  ن س  مما احػت يػد ا إباحػر لػ ، واا فم بيت واا

 مما  ما لـ يعمـ ر ا والد ا بذلؾ.آعف  ير رأي  كاف عاقا  
ذا عمػػـ ر ػػا ا ف ػػو كر ػػا ا بهخػػذ الولػػد مػػف المػػاؿ الػػذع كسػػب  ايب    واا

 بن .وأحرز ا، ول حؽ في  ل
ف ر ػػػا ايب بػػػذلؾ يبػػػيح لولػػػد ا مػػػاؿ أبيػػػ  الػػػذع احػػػت يػػػد أبيػػػ  ل     واا

                                                 

 .441( ك/ ٍبئل ثىلاُ: ِوعع ٍبثك ٕـ0)

ثلبة ؽلك اٌٛاٌلل٠ٓ، ٚللبي ّلع١ت ا هٔلئٚٛ:  -241هللُ  014/ 4( ٕؾ١ؼ اثٓ ؽجبْ: عـ4)

ِلٓ وزلبة اٌ لالق  4143هلُ  401/ 4ٓ: عـإٍبكٖ ٕؾ١ؼ، اٌَّزلهن عٍٝ اٌٖؾ١ؾ١

 ٚلبي: ٘نا ؽل٠ش ٕؾ١ؼ عٍٝ ّوٛ ا١ٌْق١ٓ ٌُٚ ٠قوعبٖ. 



 
ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      

 0221   َ 4102ٚاٌضالصْٛ  ٟاٌضبِٔغٍخ و١ٍخ إٔٛي اٌل٠ٓ ثؤ١ٍٛٛ ،اٌعلك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(1)فرؽ بين ما
 ويمكف الرد عم  ذلؾ  

بهنػػ  لػػيس فػػم كػػؿ ايحػػػواؿ يكػػوف رأع ايبػػاء موافقػػا  لػػرأع ايبنػػػاء،   
 ر فم مسهلر الزواج، ف م الغالب يخاار الولد زو اػ ، وقػد يكػوف وب  ر خا

ذلؾ عم   ير ر ا الوالد، وب  ر خا ر إذا كاف الولػد قػد بمػ  مبمػ  الر ػاؿ، 
 ول  ذما  المالير المساقمر.

عف  ير رأع أبيػ  يعابػر عاقػا  ذلؾ فعؿ  مف أي ا   ل يسمـ القوؿ بهف  
 مف حالر إل  أخر .مما ، يف الوقائ  وايحواؿ اا اوت آ
أما بالنسبر ل حاديث، فهحاديمنا اخ  ا وا سر،ا، وحديث "كؿ أحد أحؽ  -3

 لد ا وولد ا والناس أ معيف" ،و حديث مرسؿ.ابمال  مف و 
مػػـ ،ػػو يػػدؿ عمػػ  اػػر يح حقػػ  عمػػ  حػػؽ أبيػػ ، ل عمػػ  ن ػػم الحػػؽ   

 .(2)بالكمير، والولد أحؽ مف الوالد فيما اعمقت ب  حا ا 

 ذلؾ  ويمكف الرد عم 
بهف ال م ور ل ـ أحاديث أخرع اقَّوع ما ذ،بػوا إليػ ، أمػا قػول ـ بػهف   

 ،ذا الحديث مرسؿ، ومف مـ ل ينبغم الحا اج ب  
 بف الن ار الحنبمم فم كااب  شرح الكوكب المنير افيرد عمي  بما ذكر ا 

و،ػػػو  أع المرسػػػؿ ح ػػػر كمراسػػػيؿ ال ػػػحابر عنػػػد أحمػػػد وأ ػػػحاب ، "  
يػػر والمعازلػػر، وحكػػا ا الػػرازع فػػم "المح ػػوؿ" عػػف ال م ػػور والحن يػػر والمالك

 ايمدع و ير ا.واخاار ا 
وذكر محمد بف  رير الطبرع أف الاػابعيف أ معػوا بهسػر،ـ عمػ  قبػوؿ   

 المراسيؿ، ولـ يهت عف أحد إنكار،ا إل  رأس المائايف.
 -مـ ي يؼ  وعف ا مػاـ أحمػد روايػر مانيػر، أف المرسػؿ لػيس بح ػر  

                                                 

 ِٚب ثعل٘ب. 81( هٍبٌخ اٌٖٕعبٟٔ: ٕـ0)

 .  841/  1، اٌّرٕٟ: عـ800/ 1، ِعٛٔخ أٌٟٚ إٌٙٝ: عـ141/ 4( إٌّؼ اٌْبف١بد: عـ4)



 
ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      

 0221   َ 4102ٚاٌضالصْٛ  ٟاٌضبِٔغٍخ و١ٍخ إٔٛي اٌل٠ٓ ثؤ١ٍٛٛ ،اٌعلك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(1) أ،ػ"
وبنػػاء عمػػ  ذلػػؾ ف نػػاؾ روايػػر لإلمػػاـ أحمػػد وافػػؽ في ػػا رأع ال م ػػور   

 بهف المرسؿ ح ر.
 ال واب عف حديث  "إف دمائكـ وأموالكـ وأعرا كـ عميكـ حراـ". -4
وأ يب عػف ذلػؾ  بػهف ،ػذا الحػديث عػاـ، بينمػا او ػد أحاديػث خا ػر   

  .       (2)ممؿ "أنت ومالؾ يبيؾ"...الل، والخاص مقدـ عم  العاـ
 ويمكف الرد عم  ذلؾ 

 بف ال ماـ فم شرح فاح القدير ابما ذكر ا 
"قمنػػػا نعػػػـ لػػػو لػػػـ يقيػػػد ا حػػػديث روا ا الحػػػاكـ و ػػػحح  البي قػػػم  "إف   

 .(3) أولدكـ ،بر لكـ....."
بن  السدس مػ  ولػد اومما يقط  بهن  مؤوؿ أن  اعال  ورثَّ ايب مف   

 .  (4) أ،ػ" - ود اولد ا، فمو كاف الكؿ ممك  لـ يكف لغير ا شئ م  و 
 ثانٌاً: مناقشة أدلة القول الثانً:

 ال واب عم  اسادلل ـ باييات الام ادؿ عم  أف الولد مو،وبا  يبي    -1
بن  ابهف كوف البف مو،وبا  يبي  ل يدؿ عم  أف ل ب الغنم أخذ ماؿ   

ل كػػػػػػاف كػػػػػػؿ ابػػػػػػف ممموكػػػػػػا  يبيػػػػػػ ، ينػػػػػػ    بغيػػػػػػر طيػػػػػػب ن ػػػػػػس منػػػػػػ ، واا
 .(5)مو،وبا  ل 

أي ػػا   قػػد يكػػوف المػػراد ب ػػذا ،بػػر ولدة بعػػد شػػيخوخر، يمػػاف اهلل ب ػػا   

                                                 

اٌفزلللٛؽٟ اٌؾٕجٍلللٟ  ( ّلللوػ اٌىٛولللت ا١ٌّٕلللو: اٌعالِلللخ/ ِؾّلللل ثلللٓ أؽّلللل ثلللٓ عجللللاٌعي٠ي0)

 -٘لـ0208ٛ  -اٌو٠لبٗ -ِىزجخ اٌعج١ىلبْ -ِٚب ثعل٘ب 4/111عـ -اٌّعوٚب ثبثٓ إٌغبه

كهاٍلخ إٔل١ٌٛخ ِمبهٔلخ: ك/ عجللهللا عجلاٌّؾَلٓ  -َ، إٔٛي ِن٘ت اإلِلبَ أؽّلل0448

 َ.   0441 -٘ـ0201ِئٍَخ اٌوٍبٌخ ٛ صبٌضخ  -888ٕـ -اٌزووٟ

 .841/ 1( اٌّرٕٟ: عـ4)

 .0201اٌؾل٠ش: ٕـ( ٍجك رقو٠ظ 8)

 .203/ 2( ّوػ فزؼ اٌمل٠و: عـ2)

 .424ٕـ -( ك/ عجلهللا اٌؾ١ل: ِوعع ٍبثك1)



 
ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      

 0223   َ 4102ٚاٌضالصْٛ  ٟاٌضبِٔغٍخ و١ٍخ إٔٛي اٌل٠ٓ ثؤ١ٍٛٛ ،اٌعلك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(1)عم  إبرا،يـ وزكريا عمي ما الستـ، وليست ،بر امميؾ ورؽ
ـْ أ ف ا ػػْهكرمروا ِمػػْف ع   ل  و     اسػػادلل ـ بقولػػ  اعػػال فال ػػواب عػػ -2 م ػػ  أ ن رِسػػكر

ـْ أ ْو بريروِت  ـْ أ ْو بريروِت آب اِئكر ـْ ....بريروِاكر  .61/مف سورة النور آير أرمَّ  اِاكر
 -رحم  اهلل  -يقوؿ ا ماـ القرطبم

قاؿ النحاس  وعارض بع  ـ ،ذا القوؿ فقاؿ  ،ػذا احكػـ عمػ  كاػاب   
ـْ أ ف ع   ل  و     اهلل اعالم.... وقاؿ الارمذع الحكيـ  وو   قول  اعػال م ػ  أ ن رِسػكر

ـْ  مسػػاكنكـ الاػػم في ػػا أ،ػػاليكـ وأولدكػػـ، فيكػػوف  كهنػػ  يقػػوؿ ا ػػْهكرمروا ِمػػْف بريرػػوِاكر
قد أفاد،ـ ،ذا الر ؿ الػذع لػ  المسػكف، فمػيس عميػ   مءل ،ؿ والولد ،ناؾ ش

مػف  مءحرج أف يهكؿ مع ـ مف ذلؾ القوت، أو يكوف لمزو ػر والولػد ،نػاؾ شػ
 .(2)ممك ـ فميس عمي  فم ذلؾ حرج. أ،ػ"

خا ر فم الريؼ والقػر  أي ا   قد ا د ذلؾ ف  بعض البمداف وب  ر   
أن  ما زاؿ إل  ايف الولد يسكف م  أبي  فػم بيػت واحػد، بػؿ أ مػب القػر  فػم 
 عيد م ر انا ج ،ذا الن ج، حيث يعػيش ايولد مػ  ايبػاء فػم بيػت واحػد، 

كا م بذكر بيوت ايباء اغميبا  لمواق ، و،ذا ل يدؿ عمػ  أف الوالػد يممػؾ مػاؿ اف
 إل  ذلؾ. ن  بدوف إذن  عند الحا ربن ، بؿ مف حق  أف يهكؿ ما
ال ػػواب عػػف حػػديث "أنػػت ومالػػؾ يبيػػؾ" بهل اظػػ  المخام ػػر، والػػذع يعابػػر  -3

 عمدة الم يزيف يخذ الوالد مف ماؿ ولد ا كي ما شاء.          
أ اب ال ق اء والعمماء عم  ،ذا الحديث به وبػر وو ػو ا عػدة، فمػن ـ   

ـ مػػف ذ،ػػب إلػػ  أنػػ  منسػػوخ، مػػف ذ،ػػب إلػػ  أف ،ػػذا الحػػديث  ػػعيؼ، ومػػن 
ومػن ـ مػف قػػاؿ أنػ  ل يػػدؿ عمػ  امميػػؾ مػاؿ البػػف، وسػوؼ أذكػػر بعػض ،ػػذ ا 

 ايقواؿ فيما يمم 
رحمػػ  اهلل  " المعنػػ  أف أبػػاؾ كػػاف سػػبب و ػػودؾ،  -يقػػوؿ ابػػف العربػػم -1

                                                 

 .431ٕـ -( ك/ ٍبئل ثىلاُ: ِوعع ٍبثك0)

 .04/802( اٌغبِع  ؽىبَ اٌمووْ: عـ4)



 
ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      

 0224   َ 4102ٚاٌضالصْٛ  ٟاٌضبِٔغٍخ و١ٍخ إٔٛي اٌل٠ٓ ثؤ١ٍٛٛ ،اٌعلك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وو ودؾ كاف سبب و ود مالؾ، ف ار ل  بذلؾ حؽ كاف ب  أولم منؾ بن سػؾ 
 .(1)ومالؾ. أ،ػ"

 رحم  اهلل  -ا ماـ الطحاوعيقوؿ  -2

  "أنت ومالؾ يبيؾ" ليس عم  الامميػؾ منػ  لػ ب كسػب  "قوؿ النبم       
نما ،و عم  أن  ل ينبغم لتبف أف يخالؼ ايب فػم شػ مػف ذلػؾ،  مءالبف، واا

 وأف ي عؿ أمر ا في  نافذا ، كهمر ا فيما يممؾ.
لػؾ يبيػؾ، فمػـ يكػف البػف ممموكػا  يبيػ  األ ارا ا يقوؿ  "أنػت يبيػؾ، وم       

 -  -إيا ا، فكذلؾ ل يكوف مالكػا  لمالػ  با ػافر النبػم -  -با افر النبم
 .(2)أ،ػ"إلي  
 يقوؿ ا ماـ ابف حباف فم  حيح   -3
ز ر عف معامما  أبا ا بما يعامؿ بػ  اي نبيػيف، وأمػر  -  -"معنا ا أن       

معػا  إلػ  أف ي ػؿ إليػ  مالػ ، فقػاؿ لػ   "أنػت  ببر ا والرفؽ ب  فم القوؿ وال عؿ
ومالؾ يبيؾ"، ل أف ماؿ البف يممك  ايب فم حياا  مف  ير طيب ن ػس مػف 

 .(3)أ،ػ" -البف ب 
 رحم  اهلل  -يقوؿ ا ماـ الخطابم -4
"معنػػم الحػػديث  أنػػ  إذا احاػػاج إلػػ  مالػػؾ أخػػذ منػػؾ قػػدر الحا ػػر، كمػػا        

ذا لػ ـ يكػف لػؾ مػاؿ  وكػاف لػؾ كسػب لزمػؾ أف اكاسػب يهخذ مػف مػاؿ ن سػ ، واا
وان ؽ عمي ، فهما أف يكوف أراد ب  إباحر مال ، وختَّ ا واعارا   حا  ي ااح  
ويهام عمي ، ل عمػ  ،ػذا الو ػ ، فػت أعمػـ أحػدا  ذ،ػب إليػ  مػف ال ق ػاء واهلل 

 .   (4)أ،ػ" -أعمـ
                                                 

 .004/ 1( عبهٙخ ا ؽٛمٞ: عـ0)

 . 013/  2( ّوػ ِعبٟٔ ا٢صبه: عـ4)

 .024/  4( ٕؾ١ؼ اثٓ ؽجبْ: عـ8)

 ( ِعللبٌُ اٌَللٕٓ: ٌإلِللبَ/ أثللٟ ٍلل١ٍّبْ أؽّللل ثللٓ ِؾّللل اٌق للبثٟ اٌجَللزٟ )ّللوػ ٍللٕٓ 2)

ٛ/ أٌٚلٟ  -ِ جعلخ ِؾّلل هاغلت اٌ جلبؿ اٌع١ٍّلخ ثؾٍلت -011/  8علـ -اإلِبَ أثلٟ كاٚك(

 َ.0488 -٘ـ 0814



 
ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      

 0211   َ 4102ٚاٌضالصْٛ  ٟاٌضبِٔغٍخ و١ٍخ إٔٛي اٌل٠ٓ ثؤ١ٍٛٛ ،اٌعلك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سماعيؿ بػف أبػم روع البي قم بسند ا عف المنذر بف زياد الطائم أخبرنا إ -5
 ف أبم حاـز قاؿ بخالد عف قيس 

فقػػاؿ لػػ  ر ػػؿ  يػػا خمي ػػر رسػػوؿ اهلل،  - -ح ػػرت أبػػا بكػػر ال ػػديؽ       
  إنما لؾ مف مالػ  - -،ذا يريد أف يهخذ مالم كم  وي ااح ، فقاؿ أبو بكر

   - -مػػػػا يك يػػػػؾ، فقػػػػاؿ  يػػػػا خمي ػػػػر رسػػػػوؿ اهلل ألػػػػيس قػػػػاؿ رسػػػػوؿ اهلل
 أرض  بما ر م اهلل ب . - -"أنت ومالؾ يبيؾ"، فقاؿ أبو بكر

وقاؿ البي قم  وروا ا  ير ا عف المنػذر بػف زيػاد، وقػاؿ فيػ   إنمػا يعنػم        
 .(1)أ،ػ" -بذلؾ الن قر، والمنذر بف زياد  عيؼ

 رحم  اهلل  -يقوؿ ا ماـ ابف حـز -6
ـ  اسػاحمماـ  - -النبػم"فاف قيؿ  فهناـ القائموف بكؿ ما  ح عػف          ف مػ
 رؾ المابت عن  مف قول  عمي  الستـ  "أنت ومالؾ يبيؾ".ا
 مػب قمنا  يعيذنا اهلل مف أف نارؾ خبرا   ح عنػ  عميػ  السػتـ، ولػو أر   

عمينا مف بيف البحريف، إل أف ي ػح نسػخ ، و،ػذا الخبػر منسػوخ لشػؾ فيػ ، 
ـ  بميراث ايبويف، والز  ك  وج، والزو ر، والبنيف، والبنات مف يف اهلل عز و ؿ ح 

 .(2)أ،ػ" -ماؿ الولد إذا مات
 الرد عم  دعو  النسل 
  (3)-رحم  اهلل -يقوؿ ايمير ال نعانم

يخ ػػ  أف دعػػو  النسػػل محاا ػػر إلػػ  إقامػػر البر،ػػاف عمػػ  اػػهخر  "ل   
 الناسل، ولـ يهت بدليؿ عم  اهخر ا.

النسػػل عمػػ  ال ػػحابر و،ػػـ عمػػم وعمػػر وابػػف مسػػعود   وكيػػؼ يخ ػػ  

                                                 

ثللبة ٔفمللخ اٌٛاٌللل٠ٓ ِللٓ وزللبة  -01010هلللُ  230/  1( اٌَللٕٓ اٌىجللوٜ ٌٍج١ٙمللٟ: عللـ0)

، ٚللبي: هٚاٖ اٌ جوألٟ فلٟ ا ٍٚللٜ 1110هللُ  038/ 2: علـإٌفملبد، ِغّلع اٌيٚائلل

 ٚف١ٗ إٌّنه ثٓ ى٠بك اٌ بئٟ ٚ٘ٛ ِزوٚن.

 .011 -011/  3( اٌّؾٍٝ: عـ4)

 ِٚب ثعل٘ب. 84( هٍبٌخ ا ١ِو اٌٖٕعبٟٔ: ٕـ8)



 
ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      

 0210   َ 4102ٚاٌضالصْٛ  ٟاٌضبِٔغٍخ و١ٍخ إٔٛي اٌل٠ٓ ثؤ١ٍٛٛ ،اٌعلك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقػاؿ ابػػف حػػـز  ول  ....-- ػػابر بػف عبػػداهلل وأنػػس وابػف عبػػاسوعائشػر و 
نعمـ ختفا  مف ال حابر لمف ذكرنا من ـ فم ،ذ ا المسهلر، إل روايػر عػف ابػف 

 عمر، ورواير عف عمم لـ ا ح.
 مـ يقوؿ ايمير ال نعانم 

نسػػل مػػ  إمكػػاف ال مػػ ، وقػػد زعػػـ أف قمػػت  فػػهع داع إلػػ  دعػػو  ال  
الدليؿ عم  النسل إي اب الميراث لمػاؿ الولػد إف ،مػؾ فػم حيػاة والػد ا، و ػواز 

 أ،ػ".     -الل -اسري  بما ممكت يمين 
 ويمكف الرد عم  ذلؾ 

بهف الناسل ل  ،و ا  ماع عم  اقسيـ ماؿ الولد بيف ورما  عمػ  مػا   
 .(1)قسَـّ اهلل فم آير الميراث

 ال واب عف حديث  "إف أطيب ما أكماـ مف كسبكـ...".-4
 رحم  اهلل  -يقوؿ ابف حـز

إنمػا  -يق د ،ذا الحديث والحديث ايخر بم ػظ آخػر -"و،ذاف الخبراف  
،ما فم ايكؿ، و،كذا نقوؿ  يهكؿ من  ما شاء مف بيا  و ير بيا ، وليسا فم 

 خػػػػػػػػػػػذ البيػػػػػػػػػػػ ، ول فػػػػػػػػػػػم الرا ػػػػػػػػػػػاف، ول فػػػػػػػػػػػم ال بػػػػػػػػػػػر، ول فػػػػػػػػػػػم اي
 .   (2)أ،ػ" -والاممؾ

أي ا   فان  يمكف القوؿ بهف أكؿ الوالد مف كسب ولد ا إنما يكوف عنػد   
الحا ر إل  ذلؾ، ف و ما داـ محاا ا  فت ياوقؼ أخذ ا عم  إذف ولػد ا، أمػا إذا 
لػـ يكػف فػم حا ػر إلػ  ذلػؾ المػػاؿ، فايخػذ فػم ،ػذ ا الحالػر ماوقػؼ عمػػ  إذف 

 الولد.  
ف أخر اؾ مف مالؾ". ال واب عف اسادلل ـ -5  بحديث  "أط  والديؾ واا
ف أخر ػاؾ     ي اب عف ،ذا  بهف الحديث  عؿ الماؿ لمولد ل لموالد، ف يػ   "واا

                                                 

 ، ِٚب ثعل٘ب.441ٕـ -( ك/ ٍبئل ثىلاُ: ِوعع ٍبثك0)

 ِٚب ثعل٘ب. 014/ 3( اٌّؾٍٝ: عـ4)



 
ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      

 0214   َ 4102ٚاٌضالصْٛ  ٟاٌضبِٔغٍخ و١ٍخ إٔٛي اٌل٠ٓ ثؤ١ٍٛٛ ،اٌعلك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ف أخر اؾ مف مال ما، ونحو ذلؾ.  مف مالؾ"، ولـ يقؿ  واا
ف..." أف ،ػػذا لممبالغػػر    مػػـ إنػػ  وا ػػح مػػف السػػياؽ والاعبيػػر بم ػػظ "واا

 .(1)ر،مابالماماؿ والطاعر والخ وع يم
ال واب عم  ما اسادلوا عمي  مف المعقوؿ  بهف الوالد ل  ولير عم  ولد ا  -6

 وعم  مال ...الل.
بنػ  الراشػد مػف ايناقش ،ذا السادلؿ  بعدـ الاسميـ بولير ايب عم    

 ير اولير، وأما قيػاس أخػذ ايب مػف مػاؿ ابنػ  بػدوف حا ػر عمػ  ايخػذ منػ  
 .(2) حيح، ين  قياس م  ال ارؽعند الحا ر، ف و قياس  ير 

 ثالثاً: الترجٌح:
بعد عرض أقواؿ ال ق اء وأدلا ـ ومناقشر ايدلر فم مسهلر حكػـ أخػذ   

قػػوؿ  -واهلل أعمػػـ بال ػػواب -الوالػػد مػػف مػػاؿ ولػػد ا، فانػػ  ياػػر ح فػػم نظػػرع
 م ػػور ال ق ػػاء الػػذع يرعطػػم الحػػؽ لموالػػد فػػم أف يهخػػذ مػػف مػػاؿ ولػػد ا عنػػد 

 وذلؾ ل سباب اياير الحا ر إل  ذلؾ، 
إذا دققنا النظػر فػم الشػروط والقيػود الاػم و ػع ا الحنابمػر لاقييػد حريػر  -1

الوالد فيما يهخذ ا مف مػاؿ ولػد ا، ن ػد أن ػا اوافػؽ فػم اي مػب ايعػـ مػا ذ،ػب 
إليػػ   م ػػور ال ق ػػاء، يف الحنابمػػر اشػػارطوا  باحػػر مػػاؿ الولػػد لموالػػد عػػدـ 

 مف ماؿ الولد  عطائ  لولد آخر. ا  رار بالولد، وكذلؾ عدـ ايخذ
قوؿ  م ور ال ق اء في  مراعاة الوالد والولد، فحؽ الوالػد مح ػوظ بهخػذ ا  -2

مف ماؿ ولد ا ما احااج مف ن قػر ونحو،ػا، وحػؽ الولػد مح ػوظ بابقػاء ع ػمر 
ممك  عم  مال ، و،ذا القوؿ يامش  مػ  القواعػد العامػر الماباػر بهدلػر قطعيػر، 

يسرير، ودعوة لكػؿ أحػد بقناعاػ  بمػا قسػـ اهلل اعػال  وفي  بعد عف المشاكؿ ا
 ل .

                                                 

 .441ٕـ -ُ: ِوعع ٍبثك( ك/ ٍبئل ثىلا0)

 .410ٕـ -( ك/ عجلهللا اٌؾ١ل: ِوعع ٍبثك4)



 
ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      

 0218   َ 4102ٚاٌضالصْٛ  ٟاٌضبِٔغٍخ و١ٍخ إٔٛي اٌل٠ٓ ثؤ١ٍٛٛ ،اٌعلك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وعمػ  ،ػذا، فمػو لػـ يسػا ب الولػد لطمػب والػد ا فػم اممكػ  مػا شػاء مػػف        
مال  ل يكوف الولد عاقػا ، لقيامػ  بوا بػ  فػم حػؽ والديػ ، حػيف أدع مػا عميػ  

 .  (1)با ن اؽ عمي ما فيما احاا ا إلي 

ر عامػر امنػ  الاعػدع عمػ  أمػواؿ الغيػر، ايدلر الشرعير الام  اءت ب   -3
 وعدـ الا رؼ في ا بغير إذف مف أ حاب ا.

قوة ما اساند إلي   م ور ال ق اء مف أدلر، وو ا،ر ردود،ػـ ومناقشػا ـ  -4
 ي حاب القوؿ المانم والمالث.

ايدلر الام اسادؿ ب ا الحنابمر ومف وافق ـ  باحػر اممػؾ ايب مػاؿ ابنػ ،  -5
لكن ا مقيدة بايدلر الاػم ابػيح لموالػد أف يهخػذ مػف مػاؿ ليست عم  إطتق ا، و 

 ولد ا عند الحا ر إل  ذلؾ.

لو أف ل ب مطمؽ الحرير والا رؼ فم ماؿ ولد ا كي ما شاء وما  شاء،  -6
كما يقوؿ أ حاب القوؿ المانم، لما قيد اهلل سبحان  واعالم حق  فػم الميػراث 

لورث منػ   ميػ  مالػ ، و،ػذا بمقدار معيف، فمو كاف ل   مي  ما يمامك  ولد ا 
 محاؿ.

أي ا   لو كاف لموالد  مي  ماؿ ولد ا لما اكمـ ال ق اء فم مسهلر ن قػر 
 الوالديف، وأف الولد ممـز بالن قر عم  والدي  عند الحا ر إل  ذلؾ.

أي ا  الزكاة وا بر فم ماؿ الولد إف بمػ  ن ػابا ، فمػو كػاف مػاؿ البػف 
 الد وليس الولد، ولـ يقؿ أحد بذلؾ. كم  يبي  لو بت الزكاة عم  الو 

إذا كاف الولد  غيرا  لـ يبم  سف الرشد بعد، فاف الوالد يكوف وليػا  عميػ ،  -7
وي ب عمي  أف يا رؼ فم ماؿ ولد ا بما في  م محر الولػد، مػف  يػر سػرؼ 

 ول ابذير، فكيؼ يكوف لموالد سمطر مطمقر عم  ماؿ ولد ا الكبير فيما بعد.

                                                 

هٍللبٌخ  011ٕللـ -( ك/ عجلللاٌّع١ٓ ِؾّللل اوللواَ: ا ؽىللبَ اٌفم١ٙللخ اٌّزعٍمللخ ثجللو اٌٛاٌللل0ٓ٠)

كٌٚلخ  -عبِعلخ اٌّل٠ٕلخ اٌعب١ٌّلخ -و١ٍلخ اٌعٍلَٛ اإلٍلال١ِخ -كوزٛهاٖ ِملِخ اٌٝ لَُ اٌفمٗ

 َ.4104ِب٠ٛ  -٘ـ0288عّبك ا٢فوح  -ِب١ٌي٠ب



 
ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      

 0212   َ 4102ٚاٌضالصْٛ  ٟاٌضبِٔغٍخ و١ٍخ إٔٛي اٌل٠ٓ ثؤ١ٍٛٛ ،اٌعلك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فػػػػم  ػػػػحيح ، حيػػػػث يقػػػػوؿ  ار بخػػػػر ا مػػػػاـ ال،ػػػػذا القػػػػوؿ ،ػػػػو اخايػػػػا -8
  -رحم  اهلل-

 .(1)أ،ػ" ."وما يهكؿ مف ماؿ ولد ا بالمعروؼ ول ياعد 
 نػر الدائمػر لمبحػوث العمميػر وا فاػاء بالمممكػر م،ذا القوؿ ،ػو اخايػار ال -9

العربير السعودير، حيث  ػاء فػم رد،ػا عمػ  أحػد ايسػئمر المو  ػر إلي ػا فػ  
الػذع بيػد كػؿ ولػد مػف أولدؾ مػف كسػب  ،ػو لػ ، مػا لػػـ ،ػذ ا المسػهلر  "المػاؿ 

 .(2)أ،ػ" .انازع  من  ل رورة أو حا ر إلي  من ، بنير الاممؾ ل 

أي ا  فم معرض الرد عم  سؤاؿ حوؿ  واز الا رؼ فم ايمػواؿ مػف   
 .قبػػؿ الوالػػديف، أفػػادت الم نػػر  "ي ػػوز ذلػػؾ عنػػد الحا ػػر دوف إ ػػرار بالولػػد

 أعمـ بال واب.. واهلل اعال  (3)أ،ػ"

                                                 

ثللبة اٌٙجللخ ٌٌٍٛللل ِللٓ وزللبة اٌٙجللخ  401/  1( فللزؼ اٌجللبهٞ ثْللوػ ٕللؾ١ؼ اٌجقللبهٞ: عللـ0)

 ٚفٍٚٙب.

( فزللبٜٚ اٌٍغٕللخ اٌلائّللخ ٌٍجؾللٛس اٌع١ٍّللخ ٚاإلفزللبء: عّللع ٚرور١للت/ أؽّللل ثللٓ عجلللاٌوىاق 4)

 ٛ/ فبَِلللخ  -اٌو٠لللبٗ -كاه اٌّئ٠لللل -(4101هللللُ اٌفزلللٜٛ ) 481/ 01علللـ -اٌلللل٠ِٚ

 َ.4118 -٘ـ0242

 (.01341هلُ اٌفزٜٛ ) 414/  1اٌّٖله اٌَبثك: عـ( 8)



 
ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      

 0211   َ 4102ٚاٌضالصْٛ  ٟاٌضبِٔغٍخ و١ٍخ إٔٛي اٌل٠ٓ ثؤ١ٍٛٛ ،اٌعلك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املطلة الثاًي
 حكن أخذ األم هي هال ولدها

لػػ ـ حق ػػا مػػف الاكػػريـ والاعظػػيـ،   ممػػا لشػػؾ فيػػ  أف ا سػػتـ أعطػػ  
ورف  مكانا ا، وأو ب عم  الولد العناير ب ا، و،م أش ؽ النػاس عمػ  ولػد،ا، 

 وحق ا ماهكد عمي ، ف ؿ يحؽ ل ا ايخذ مف ماؿ ولد،ا 
  ـ فػػم ،ػػذ ا المسػػهلر سػػو مػػال ق ػػاء، لػػـ أ ػػد مػػف اكبالبحػػث فػػم كاػػب   

لػػد أف يا ػػرؼ فػػم مػػاؿ ولػػد ا كي مػػا شػػاء، االحنابمػػر الػػذيف أبػػاحوا مػػف قبػػؿ لمو 
 ولكف بشروط وقيود سبؽ ذكر،ا.

رحمػ   -وكذلؾ قد اوس  نوعػا  مػا فػم ،ػذ ا المسػهلر ايميػر ال ػنعانم  
 فم رسالا  عف حديث )أنت ومالؾ يبيؾ(. -اهلل
ر لباقم المذا،ب ال ق يػر، فمػـ أ ػد بعػد بحػث لػيس بالقميػؿ أما بالنسب  

 -واهلل أعمػـ -فم كاب ـ مف اكمـ فم ،ذ ا المسهلر، وأعاقد أف السبب فم ذلؾ
الحا ر إل  ذلؾ، وبما أف  دأن ـ لـ يبيحوا ل ب الا رؼ فم ماؿ البف إل عن

وف مػف ل ب ولير عم  مػاؿ ابنػ  فػم ال ػغر بخػتؼ ايـ فػت وليػر ل ػا، فيكػ
 باب أول  عدـ  واز أخذ ايـ مف ماؿ ولد،ا.

وبالر وع إل  مػذ،ب الحنابمػر ومػوق  ـ مػف ،ػذ ا المسػهلر، يابػيف لػم   
 أن ـ اخام وا حوؿ مدع  واز أخذ ايـ مف ماؿ ولد،ا إل  قوليف 

 القوؿ ايوؿ 
أف ايـ لػػيس ل ػػا الحػػؽ فػػم مػػاؿ ولػػد،ا، ول ي ػػوز ل ػػا أف اهخػػذ منػػ    

 بدوف إذن .
 .(2)، ووافق ـ ايمير ال نعانم(1)ا القوؿ ،و المعامد فم مذ،ب الحنابمر،ذ

                                                 

، اٌّمٕلع ٚاٌْلوػ 444، اإلهّبك اٌٝ ٍج١ً اٌوّبك: ٕـ804/ 1( ِعٛٔخ أٌٟٚ إٌٙٝ: عـ0)

ٛ/ أٌٚلللٟ  -اٌغ١للليح -كاه ٘غلللو ٌٍ جبعلللخ ٚإٌْلللو -012/ 01اٌىج١لللو ٚاإلٖٔلللبب: علللـ

/ 4، ١ٔلً اٌّلآهة: علـ841/ 1، اٌّرٕلٟ: علـ242/ 1َ، اٌفلوٚ : علـ0441 -٘ـ0201

88. 

 .81( هٍبٌخ ا ١ِو اٌٖٕعبٟٔ: ٕـ4)



 
ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      

 0211   َ 4102ٚاٌضالصْٛ  ٟاٌضبِٔغٍخ و١ٍخ إٔٛي اٌل٠ٓ ثؤ١ٍٛٛ ،اٌعلك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ومػػف ال ػػدير بالػػذكر أف الحنابمػػر فػػم ،ػػذ ا المسػػهلر خػػال وا مػػن   ـ،   
حيث أباحوا ل ب أف يهخذ مف ماؿ ابن  بشروط وقيود محددة، ولـ يبيحوا ذلؾ 

 ل ـ.
 القوؿ المانم 

 أف ايـ كايب فم  واز أخذ،ا مف ماؿ ولد،ا. 
 .(1)و،و قوؿ عند الحنابمر

 ايدلر 
 أدلر القوؿ ايوؿ 
 مف الكااب، والسنر، والمعقوؿ.بهدلر اسادلوا عم  ذلؾ 
 أوالً: من الكتاب:

ْولروِد ل  ر ِرْزقر رفَّ و     قول  اعال م   الم  وؼِ و   ع  ار رفَّ ِباْلم ْعرر ِكْسو 
(2). 

 رحم  اهلل  -الدللر  يقوؿ شيل ا ستـ ابف ايميرو   
اْلو اِلػد اتر و  "ولـ يقؿ  عم  الوالد كمػا قػاؿ    

، يف المػرأة ،ػم الاػم (3) 
امد ا، وأما ايب فمـ يمد ا، بؿ ،و مولود ل .... وفي  بيػاف أف الولػد ولػد لػ ب، 
ل ل ـ، ول ذا كاف عمي  ن قا  حمت  وأ ر ا ور اعر، و،ذا يوافؽ قولػ  اعػال   

  ي   ػبر ِلم ػف ي ش ػاءر الػَذكرور  و   ي   بر ِلم ف ي ش اءر ِإن امػا
 -ب لػ. ف عمػ  مو،وبػا  (4) 

 .(5)أ،ػ"
 وبذلؾ يكوف الولد لموالد وليس ل ـ.

     ثانٌاً: من السنة النبوٌة:
  "أف ر ت  قاؿ  يا رسوؿ اهلل، إف لم مال  وولدا ،   -ما رو  عف  ابر -1

                                                 

 . 811، اٌوٚٗ إٌلٜ: ٕـ242/ 1، اٌفوٚ : عـ011/ 1( اإلٖٔبب: عـ0)

 . 488( ٍٛهح اٌجموح: عيء ِٓ ا٠٢خ/ 4)

 .488( ٍٛهح اٌجموح: عيء ِٓ ا٠٢خ/ 8)

 . 24( ٍٛهح اٌْٛهٜ: عيء ِٓ ا٠٢خ/ 2)

 .13/ 82( فزبٜٚ اثٓ ر١ّ١خ: عـ1)



 
ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      

 0211   َ 4102ٚاٌضالصْٛ  ٟاٌضبِٔغٍخ و١ٍخ إٔٛي اٌل٠ٓ ثؤ١ٍٛٛ ،اٌعلك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ف أبم يريد أف ي  .(1)مالم، فقاؿ  أنت ومالؾ يبيؾ" حاا واا
 -و   الدللر 

مف ماؿ  يػر ا بغيػر  ايخذيسا اد مف ،ذا الحديث أن  ليس لغير ايب   
 .(2)، يف الخبر ورد فم ايب، ول ي ح قياس  ير ايب عمي إذن 

 عف ذلؾ  (3)وأ اب البعض
ف نص عم  ايب فم  واز أخذ ا مف ماؿ ولد ا، إل أنػ     بهف الحديث واا

 " إف أطيب ما أكماـ مػف كسػبكـ،  -  -ل يمن  مف دخوؿ ايـ، لعمـو قول 
ف أولدكـ مف كسبكـ"  .(4)واا

 نقؿ المروذع عف ا ماـ أحمد فم كااب الورع  -2
"حػػدمانم أـ  ع ػػر قالػػت  قمػػت يبػػم عبػػداهلل  إف لػػم ابنػػيف و،مػػا فػػػم        

لػم أف أفعػؿ، أو   فربما ا دقت من ، ار قالت  العسكر، ول ما فم يدع ماؿ، 
 كتما  ذا معنا ا.

فقاؿ  يع بنم أف اساهذني ما، إنمػا ،ػذا لػ ب  "أنػت ومالػؾ يبيػؾ"، ولػـ        
 .(5)أ،ػ" .ي ئ أن  قاؿ ل ـ
 :ثالثاً: من المعقول

ايب لػ  وليػر عمػ  ولػػد ا ومالػ  إذا كػاف  ػغيرا ، ولػػ  شػ قر اامػر، وحػػؽ  -1
 .(6)ماهكد، ول يسقط ميرام  بحاؿ، وايـ ل اهخذ، ين ا ل ولير ل ا

 الرد عم  ذلؾ ويمكف 
فػم ولػد،ا، وقػد يكػوف قبػؿ حػؽ ايب، ماهكػد بهف ل ـ أي ا  ش قر وحػؽ        

ولير عم  الولػد فػم ال ػغر عنػد عػدـ و ػود ايب، ومػا الوقد يكوف أي ا  ل ا 
                                                 

 . 0834اٌؾل٠ش: ٕـ( ٍجك رقو٠ظ 0)

 .841/ 1( اٌّرٕٟ: عـ4)

 .081ٕـ -ِوعع ٍبثك -( ٚفبء ا٠ٌٍَُٛ: أؽىبَ ا َ فٟ اٌفمٗ اإلٍال8ِٟ)

 . 0203( ٍجك رقو٠ظ اٌؾل٠ش: ٕـ2)

 -( اٌٛه  ٌإلِبَ أؽّل ثٓ ؽٕجً: ر١ٕٖف/ أثٛ ثىلو أؽّلل ثلٓ ِؾّلل ثلٓ اٌؾغلبط اٌّلوٚم1ٞ)

ٛ/ أٌٚللٟ  -ث١للوٚد -اٌىزللت اٌع١ٍّللخ كاه -رؾم١للك/ ك. ى٠ٕللت اثللوا١ُ٘ اٌمللبهٚٛ -001ٕللـ

 َ.0438 -٘ـ0218

 . 433/ 1، اٌْوػ اٌىج١و: عـ841/ 1( اٌّرٕٟ: عـ1)



 
ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      

 0213   َ 4102ٚاٌضالصْٛ  ٟاٌضبِٔغٍخ و١ٍخ إٔٛي اٌل٠ٓ ثؤ١ٍٛٛ ،اٌعلك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فم حكـ ذلؾ.
نا أن  مف اي،مير بمكاف أف أذكر كتـ ايمير ال نعانم فم ،ذ ا ،اراهيت  -2

 -طػتع عمي ػا، حيػث يقػوؿلومناقشػات لبػد مػف ا المسهلر، لما في  مػف أدلػر
   "فاف قمت  ف ؿ ايب كايـ فم ممك ا ماؿ ابن ا -رحم  اهلل

قمػػت  لػػـ يػػرد الػػنص إل فػػم ايب، وقػػوؿ  ػػابر  )يهخػػذ ايب وايـ مػػف   
كػػتـ مػػف قبػػؿ ن سػػ  كمػػا قػػدمنا ا، كهنػػ  قاسػػ ا عمػػ  ايب،  (1) مػػاؿ ولػػد،ما(

  "إف أولدكػػـ مػػف أطيػػب كسػػبكـ، فكمػػوا مػػف -  -وأدخم ػا احػػت عمػػـو قولػػ 
 ، ول ريب أف ايولد مف كسب ايب وايـ.(2)كسب أولدكـ"

ف ورد اعميت  يخذ ايب مػف مػاؿ ولػد ا، لكػف ل ػظ "أولدكػـ"    والحديث واا
 عاـ، والعاـ ل يق ر عم  سبب .

 إف قمػػػػػػػػت   ػػػػػػػػمير ا نسػػػػػػػػاف فػػػػػػػػم "أولدكػػػػػػػػـ"، و،ػػػػػػػػذا ال ػػػػػػػػمير   
 خاص بالر اؿ.

قمػػت  ،ػػػو كمػػػا قمػػػت ل يشػػػمؿ ايم ػػػات إلَّ اغميبػػػا ، والاغميػػػب م ػػػاز،   
واي ؿ الحقيقر، وأي ا  فاي ؿ ع مر مػاؿ الولػد، فػت يشػارؾ فيػ  ول يكػوف 

 لغير ا إلَّ بدليؿ قا،ر كالنص فم حؽ ايب.
فهمر  ابر، وعمـو "مػف كسػبكـ" ل ين  ػاف عمػ  ممػؾ ايـ شػيئا  مػف   

 يب.ماؿ ابن ا كما يممك  ا
ف قمػػت  أع مػػان  عػػف إلحػػاؽ ايـ بػػايب فػػم ممػػؾ مػػاؿ الولػػد، فػػاف افػػ  

"إف أولدكػـ مػف أطيػب كسػبكـ"، ول ريػب  -  -قول  مالعمر من و ر، أعن
 أف الولد مف كسب ايبويف ل مف كسب ايب فقط.

قمت  ،ذا الدليؿ ل أرا ا بعيدا  برعػد  الػنصَّ عمػ  العمػر، ومسػاواة اي ػؿ   
 .(3)أ،ػ" .ما لـ يهت نص أن ض مف ،ذا، واهلل أعمـ لم رع في ا

                                                 

 .012/ 3. اٌّؾٍٝ: عـ ( أصو ١ٍلٔب عبثو أٚهكٖ اثٓ ؽيَ ِٓ ٛو٠ك أثٛ اٌيث١و0)

ثلبة فلٟ اٌوعلً ٠ؤولً ِلٓ ِلبي ٌٚللٖ ِلٓ وزلبة  8184هللُ  804/ 8( ٍٕٓ أثٟ كاٚك: عـ4)

ثلبة  -1122هللُ  2/2اإلعبهح، ٚلبي ا١ٌْـ ا ٌجبٟٔ: ؽَٓ ٕؾ١ؼ، ٍٕٓ إٌَبئٟ: عـ

ثلبة ِلب  4444هللُ  114/ 4اٌؾش عٍٟ اٌىَت ِٓ وزبة اٌج١ٛ ، ٍٕٓ اثٓ ِبعلخ: علـ

 ٗ ا ٌجبٟٔ.    ِٓ وزبة اٌزغبهاد، ٕٚؾؾ -ٌٍوعً ِٓ ِبي ٌٚلٖ
 ِٚب ثعل٘ب. 81( هٍبٌخ ا ١ِو اٌٖٕعبٟٔ: ٕـ8)



 
ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      

 0214   َ 4102ٚاٌضالصْٛ  ٟاٌضبِٔغٍخ و١ٍخ إٔٛي اٌل٠ٓ ثؤ١ٍٛٛ ،اٌعلك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أدلر القوؿ المانم 
 اسادلوا لما ذ،بوا إلي  بهدلر مف السنر وايمر والمعقوؿ.

 :أوالً: من السنة
 .(1)  "أنت ومالؾ يبيؾ"-  -عمـو قول  -1

 و   الدللر 
  اء فم حاشير فاح المعيف 

 .(2)أ،ػ" .اي ؿ، فيعـ ايـ"المراد مف قول  عمي  الستـ )يبيؾ( 
 قاؿ  -  -ما روع عف أبم ،ريرة -2
فقػاؿ  يػا رسػوؿ اهلل مػف أحػؽ النػاس  - - اء ر ؿ إل  رسوؿ اهلل  

بحسف  حابام  قاؿ  )أمؾ(، قاؿ  مـ مػف ، قػاؿ  )مػـ أمػؾ(، قػاؿ  مػـ مػف ، 
 .        (3) مـ مف ، قاؿ  )مـ أبوؾ(" قاؿ  قاؿ  )مـ أمؾ(،
 و   الدللر 

يسا اد مف ،ذا الحديث أف ايـ مقدمر عمػ  ايب فػم حسػف ال ػحبر   
بالنسبر لولػد،ما، فػاذا لػـ ااقػدـ ايـ عمػ  ايب فػم حق ػا فػم ايخػذ مػف مػاؿ 

 مع .  ولد،ا، فيكوف مف باب أولم أف ااساو 
 .(4)ويرع البعض  أف ايـ أحؽ بالبر مف ايب

 وأ اب البعض عم  ذلؾ 
أف ،ذا الحديث إنما ،ػو  ػواب عػف ايحػؽ بػالبر، ولػيس فيػ  اعػرض   

لاممك ػػا مالػػ ، إذ البػػر ل يسػػامـز ذلػػؾ قطعػػا ، إذ البػػر ا حسػػاف بكػػؿ نػػوع مػػف 
أنواعػػػ ، ولػػػيس منػػػ  أف اممػػػؾ أمػػػ  مالػػػ ، فانػػػ  وا ػػػب عمػػػ  ا نسػػػاف البػػػر 

 .(5)بهرحام ، ول يممكوف مف مال  شيئا  كما يممك  ايب
  ثرثانٌاً: من األ

                                                 
 . 0834( ٍجك رقو٠ظ اٌؾل٠ش: ٕـ0)

( ؽب١ّخ ا١ٌَل/ ِؾّلل أثلٟ اٌَلعٛك اٌّٖلوٞ اٌؾٕفلٟ اٌَّلّبح ثفلزؼ اٌّعل١ٓ عٍلٟ ّلوػ 4)

 ثلْٚ ٔبّو.  -ٛ/ أٌٟٚ -424/ 4اٌىٕي ٌٍعالِخ/ ِؾّل ِٕال َِى١ٓ: عـ

ثبة ِلٓ أؽلك إٌلبً ثؾَلٓ اٌٖلؾجخ ِلٓ  -1141هلُ  4441/ 1( ٕؾ١ؼ اٌجقبهٞ: عـ8)

ثبة ثو اٌٛاٌل٠ٓ ٚأّٔٙلب أؽلك ثلٗ ِلٓ  -1112هلُ  4/ 3وزبة ا كة، ٕؾ١ؼ ٍَُِ: عـ

 وزبة اٌجو ٚاٌٍٖخ ٚا كة.  

 .242/ 1( اٌفوٚ : عـ2)

 ِٚب ثعل٘ب. 81( هٍبٌخ ا ١ِو اٌٖٕعبٟٔ: ٕـ 1)



 
ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      

 0211   َ 4102ٚاٌضالصْٛ  ٟاٌضبِٔغٍخ و١ٍخ إٔٛي اٌل٠ٓ ثؤ١ٍٛٛ ،اٌعلك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما روا ا ابف حـز عف ابف  ريج يقوؿ  أخبرنم أبو الزبير أنػ  سػم   ػابر بػف 
عبػػداهلل يقػػوؿ  "يهخػػذ ايب وايـ مػػف مػػاؿ ولػػد،ما بغيػػر إذنػػ ، ول يهخػػذ البػػف 

 .   (1)أ،ػ" -والبنر مف ماؿ أبوي ما بغير إذن ما
 و   الدللر  

بيف ايب وايـ فم ايخذ مف ماؿ ولد،ما بغير   سو  -  -أف  ابر  
 إذن ، و،ذا  حابم  ميؿ وقول  يؤخذ ب .

مَّػػػػؽ  عمػػػػ  قػػػػوؿ  ػػػػابر  بهنػػػػ  كػػػػتـ مػػػػف     إل أف ا مػػػػاـ ال ػػػػنعانم ع 
 .(2)ِقب ؿ ن س 

 :ثالثاً: من المعقول
ايـ كايب فم الساحقاؽ مف ماؿ البػف، فػت يو ػد مػا يخ ػص ،ػذا   

 يساهمر بماؿ ولد ا دوف ايـ.العمـو وي عؿ ايب 
 ػاء فػػم الشػػرح الكبيػر  "ويحامػػؿ أنػػ  ي ػػوز لػ ـ، لػػدخوؿ ولػػد،ا فػػم   

 . (3)أ،ػ" .أولدكـ(و )  قوؿ اهلل اعال
 الار يح  

بعد عرض أقواؿ ال ق اء وأدلا ـ فم مسهلر أخذ ايـ مػف مػاؿ ولػد،ا،   
يػر   ػواز  القػوؿ المػانم الػذع -واهلل أعمػـ بال ػواب -فان  ياػر ح فػم نظػرع
 أخذ ايـ مف ماؿ ولد،ا.

ولكف ل ينبغم ايخذ ب ذا القوؿ عم  إطتق ، بػؿ لبػد مػف اقييػد ذلػؾ   
 بحا ػػر ايـ، فػػاذا كانػػت احاػػاج ل ػػذا المػػاؿ أخػػذت منػػ  بقػػدر ك ايا ػػا، وبشػػرط

                                                 

ٚا فعللبي: عٍللٟ ثللٓ ؽَللبَ اٌللل٠ٓ ، وٕللي اٌعّللبي فللٟ ٍللٕٓ ا لللٛاي 012/ 3( اٌّؾٍللٝ: عللـ0)

ِئٍَلخ  -ثلبة ثلو ا ة ٚا َ ِلٓ اإلوّلبي -21141هللُ  01/112عـ -اٌّزمٟ إٌٙلٞ

 َ.0434ث١وٚد ٛ  -اٌوٍبٌخ

 .81( هٍبٌخ ا ١ِو اٌٖٕعبٟٔ: ٕـ4)

 .433/ 1( اٌْوػ اٌىج١و: عـ8)



 
ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      

 0210   َ 4102ٚاٌضالصْٛ  ٟاٌضبِٔغٍخ و١ٍخ إٔٛي اٌل٠ٓ ثؤ١ٍٛٛ ،اٌعلك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ذا كػػاف ي ػػوز لػػ ب ذلػػؾ، فػػ ف ن ػػوز ا لػػ ـ مػػف بػػاب  عػػدـ ا  ػػرار بولػػد،ا، واا
ف حا ػػر ايب، وحق ػػا فػػم ولػػد،ا أعظػػـ مػػف حػػؽ أولػػم، يف حا ا ػػا أشػػد مػػ

ايب أو عند ا القدرة عم  العمؿ والاكسػب ليسػد حا اػ ،   ايب، فقد يكوف لد
 فبت شؾ ،م  عي ر فم ،ذا ال انب.ايـ  اأم
في ب عم  الولد أف ين ؽ عم  أم ، ويعطي ا بقػدر حا ا ػا أو يزيػد،   

ينبغػم أف فف م الام حمما ، وو عا ، وقامت عم  خدما ، وفرحػت برؤياػ ، 
 يبخؿ عمي ا. ل 
وي ب عم  ايـ أي ا   أف اراعم ظروؼ ولد،ا، وأف ل اهخذ مف مال    

إذا كػاف لػ  زو ػػر  لسػيما -إل بقػدر حا ا ػا، ومػا يسػد رمق ػا، فػػت ا ػر بػ 
 ، ول اهخذ مف مال  لاعطم  ير،ا، حا  ولو كانوا أولدا  ل ا إل باذن .-وأولد

 وأعمـ.  واهلل سبحان  واعالم أعم           
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 خامتة الثحث
حمػػػدا  يميػػػؽ ب ػػػتؿ و  ػػػ ، وعظػػػيـ   االحمػػػد هلل رب العػػػالميف، أحمػػػد  

سػػمطان ، وأ ػػمم وأسػػمـ عمػػ  ال ػػادع البشػػير، وعمػػ  آلػػ  و ػػحب  ومػػف ابػػ  
 ،دي  إل  يـو الديف.

عمػ  أف و ػمت بػؾ أخػم القػارئ الكػريـ   وبعد  فاننم أحمػد اهلل اعػال  
إل  ن اير ،ذا البحث، بعد ،ذ ا الرحمر العمميػر بػيف أقػواؿ ال ق ػاء وأ،ػؿ العمػـ 

"الابياف فم حكـ مػا يهخػذ ا   ممسائؿ ،ذ ا الدراسر الماوا عر، أل و،لمعال ر 
أف أكوف قػد وفقػت   اف مف ماؿ الِولداف"، والام أدعوا اهلل سبحان  واعالالواِلد

،ػذ ا المسػػهلر، ومعال ا ػا، ب ػورة عمميػػر  ػحيحر، وسػوؼ أذكػػر  فػم عػرض
ف خػتؿ ،ػذا أ،ـ الناػائج والاو ػيات الاػم او ػمت إلي ػا مػ بمشيئر اهلل اعال 

 البحث.
 أوالً: نتائج البحث

 يغمػػػػػػب إطػػػػػػتؽ اسػػػػػػـ الوالػػػػػػديف عمػػػػػػ  ايب وايـ، ين مػػػػػػا السػػػػػػبباف  -1
 المباشراف لمولدة.

 ايولد  م  ولد، والولد ي ح إطتق  عم  الذكر واينم . -2

 -الن قر اسـ لكؿ شئ يبذل  ا نساف، فيما يحااج إلي  ،و أو  يػر ا عػادة -3
مما يمـز فػم العػرؼ الشػرعم  -ج واوابع امف طعاـ وشراب ومسكف وعت

 دوف اقاير أو سرؼ.   

اا ؽ ال ق اء عم  و ػوب الن قػر لموالػديف عمػ  أولد،مػا، ذكػورا  كػانوا أو  -4
إناما ، كبارا  أو  غارا ، مػا داـ أف ايولد عنػد،ـ مػف المػاؿ أو القػدرة عمػ  

 المػذيف ل  العمؿ والكاساب ما يمكن ـ مف الن قػر عمػ  الوالػديف ال قيػريف
 ماؿ ل ما.

ن قر اي ؿ ا ػب عمػ  ال ػرع حاػ  ولػو كػاف اي ػؿ قػادرا  عمػ  الكسػب،  -5
أمر با حساف إل  الوالديف، وفم إلػزاـ ايبػاء الاكسػب مػ    يف اهلل اعال
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يذاء ل ـ، و،ذا ل ي وز.   ن  ايبناء ارؾ لإلحساف إلي ـ، واا

يخػدم ما، لمػرض أو كبػر إذا كاف الوالديف أو أحد،ما فم حا ر إل  مػف  -6
 سف، فال ق اء ما قوف عم  و وب الخدمر مف الولد لوالد ا.

ار يح ما ذ،ب إلي  المالكير مف و وب خدمر الوالديف حا  ولو كانا فم  -7
 ير حا ر إل  الخدمر، يف ذلؾ مف اماـ البػر ب مػا، وا حسػاف إلي مػا، 

 م  اوافر الشروط التزمر لذلؾ.

 -مػف أ ػرة الطبيػب وممػف ل دويػر -مؿ عت  ماالن قر عم  الوالديف اش -8
 ولكف بالقدر المعروؼ، ومراعاة حاؿ المن ؽ دوف إر،اؽ ل .

أبيػ  بػالزواج، يف ذلػؾ يعابػر مػف قبيػؿ البػر بػ   ؼي ب عم  الولد إع ػا -9
الولػد لديػ  القػدرة الماليػػر أف وا حسػاف إليػ  الػذع أمػر اهلل ب مػا، مػا داـ 

  .عم  ازويج أبي  وا ن اؽ عمي

و وب ن قػر زو ػر ايب عمػ  البػف، يف ذلػؾ يعابػر مػف امػاـ الك ايػر   -11
 الوا بر لموالد عم  ولد ا.

ي ب عم  الولد أف ل يمان  فػم اػزويج أمػ ، بػؿ وياػول  ،ػو نكاح ػا،   -11
 يف ،ذا مف باب البر ب ا وا حساف إلي ا. 

 ي ػػوز لموالػػد أف يهخػػذ مػػف مػػاؿ ولػػد ا إذا كػػاف محاا ػػا  إليػػ ، وال ق ػػاء  -12
 ما قوف عم  ذلؾ، إذا كاف الوالد فقيرا  ل كسب ل  ول ماؿ.

وق  الخػتؼ بػيف ال ق ػاء حػوؿ مػا إذا كػاف ي ػوز لموالػد أف يهخػذ مػف   -13
ماؿ ولد ا فوؽ حا ا ، والقوؿ الػذع ر حػ  الباحػث ،ػو  عػدـ  ػواز أخػذ 

 الوالد مف ماؿ ولد ا إل بقدر حا ا .    

نابمر بالشروط الاػم اشػارطو،ا و،ذا ياوافؽ م  المعامد مف مذ،ب الح  
لاقييد ا رفات الوالد فم ماؿ ولد ا، وب  ر خا ر شرط عدـ ا  ػرار بالولػد، 

 وكذلؾ عدـ ايخذ مف ماؿ الولد ليعطي  لمولد ايخر.         
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ار يح قوؿ  م ور ال ق اء الذع يمنػ  اممػؾ الوالػد مػاؿ ولػد ا إل بقػدر  -14
الد حقػ  مح ػوظ فػم أف يهخػذ الحا ر إلي ، راعم م محر الطرفيف، فالو 

مف ماؿ ولد ا كؿ مػا يحاػاج إليػ  بػالمعروؼ، وحػؽ الولػد كػذلؾ مح ػوظ 
 فم أف ممك  عم  مال  ل ينازع  في  أحد.

ايـ ممػػػؿ ايب بالنسػػػبر لولػػػد،ا، بػػػؿ ،ػػػم مقدمػػػر عميػػػ  فػػػم الحنػػػاف  -15
والش قر، وعمي  فان  ي وز ل ا أف اهخذ مػف مػاؿ ولػد،ا بقػدر حا ا ػا، 

ا، وبشػػرط عػػدـ ا  ػػرار بولػػد،ا، فػػاذا كػػاف ذلػػؾ ي ػػوز ومػػا يسػػد رمق ػػ
فػم ،ػذا  ل ب، فان  ي وز ل ـ مػف بػاب أولػم، ين ػا أ ػعؼ مػف ايب

، يف ذلػػؾ مػػف بػػاب البػػر ب ػػا -أعنػػم  انػػب العمػػؿ والاكسػػب -ال انػػب
 وا حساف إلي ا.

 :ثانٌاً: التوصٌات
ي ػػب العمػػؿ عمػػ  اوعيػػر ايولد بحقػػوؽ الوالػػديف، وب ػػ ر خا ػػر فيمػػا  -1

  -   -ياعمػػؽ بالن قػػر عمي مػػا، وحقوق مػػا الماليػػر، حيػػث يقػػوؿ النبػػم
"،ػػؿ اعممػػوف ن قػػر أف ػػؿ مػػف ن قػػر فػػم سػػبيؿ اهلل  قػػالوا  اهلل ورسػػول  

 .  (1)أعمـ. قاؿ  ن قر الولد عم  الوالديف"
لديف وايولد عم  اوخم الحذر فم المعامتت ي ب العمؿ عم  او ي  الوا -2

المالير الام ااـ بين ما، حا  ل اؤمر عم  ايل ر والمودة، واقوير أوا ر 
القرابػػر الاػػم بين مػػا، في ػػب عمػػ  الوالػػد باعابػػار ا ايكبػػر سػػنا ، وايكمػػر 
ر احر فم العقؿ والمنطؽ أف ل يحمؿ ولد ا عم  عقوق ، وعػدـ البػر بػ ، 

 ذلػػؾ  مفػ -يقػوؿ -  -ينػ  عمػ  ذلػؾ، ورسػولنا الكػريـبػؿ عميػ  أف يع

                                                 

 -20هللُ/ -40ٕلـ -( اٌجو ٚاٌٍٖخ: اٌؾ١َٓ ثلٓ اٌؾَلٓ ثلٓ ؽلوة أثلٛ عجللهللا اٌّلوٚى0ٞ)

٘ـ، وزلبة اٌع١لبي: عجللهللا ثلٓ 0204ٛ/ أٌٟٚ  -اٌو٠بٗ -كاه اٌٛٛٓ -ٚلبي عٕٗ: ِوًٍ

ثلبة إٌفملخ عٍلٝ اٌع١لبي، ٚللبي:  -41هللُ  010/ 0علـ -ِؾّل ثٓ عج١ل أثٛثىو اٌموّٟ

 َ.0441ٛ/ أٌٟٚ  -اٌلِبَ -كاه اثٓ اٌم١ُ -ؽل٠ش ِوًٍ إٍبكٖ ِمجٛي
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 .(1)لدا  أعاف ولد ا عم  بر ا"ا"رحـ اهلل و 
ي ب عم  الولد أف يعمؿ  ا،دا  فم زيادة البر لوالدي ، فت يبخػؿ عمي مػا  -3

ذا و ػػد أف أبويػػ   بشػػئ ااػػوؽ إليػػ  أن سػػ ما، وذلػػؾ فػػم حػػدود مقدراػػ ، واا
فعميػ  أف ي ا ػد فػم إي ػاد ااطم  ن سػ ما إلػ  مػا بػيف يديػ  مػف المػاؿ، 

أف مػا  الام ا عم  بارا  ب ما، وي ب عمي  أف ياذكر دائمػا    الطريقر الممم
و ؿ إلي  مف من ب وماؿ إنما ،و ببركر دعائ مػا لػ  دائمػا ، وعميػ  أف 
ياذكر دائما  أف ما و ؿ إلي  مػف من ػب ومػاؿ إنمػا ،ػو ببركػر دعائ مػا 

"ل ي ػزع  -  -ؿ الحبيب الم ط مقو ل  دائما ، وعمي  أف ياذكر دائما  
 .(2)ولد والدا  إل أف ي د ا ممموكا  فيشاري  فيعاق "

   ايوسطو أي ا  ما أخر   الطبرانم فم المع ـ ال غير 
 قاؿ  -  -عف  ابر بف عبداهلل

فقاؿ  يا رسػوؿ اهلل، إف أبػم أخػذ مػالم،  -  -" اء ر ؿ إل  النبم  
لمر ؿ  اذ،ب فهانم بهبيؾ، فنزؿ  بريؿ عمي  السػتـ عمػ   -  -فقاؿ النبم

، فقػاؿ  إف اهلل يقرئػػؾ  السػتـ، ويقػوؿ  إذا  ػػاءؾ الشػيل، فسػػم  -  -النبػم
 -قال  فم ن س  ما سمعا  أرذنػا ا، فممػا  ػاء الشػيل، قػاؿ لػ  النبػم مءعف ش
 -ما باؿ ابنؾ يشكوؾ، أاريػد أف اهخػذ مالػ  ، فقػاؿ  سػم  يػا رسػوؿ اهلل   ،

 ،ػػػػػؿ أن قاػػػػػ  إل عمػػػػػ  عمااػػػػػ  أو خالاػػػػػ  أو عمػػػػػ  ن سػػػػػم، فقػػػػػاؿ النبػػػػػم
                                                 

هللُ  404/ 1علـ -هللا ثٓ ِؾّل ثٓ أثٟ ١ّجخ( اٌّٖٕف فٟ ا ؽبك٠ش ٚا٢صبه: أثٛثىو عجل0)

ٛ/ أٌٚلٟ  -اٌو٠لبٗ -ِىزجخ اٌوّلل -ثبة ِب عبء فٟ ؽك اٌٌٛل عٍٝ ٚاٌلٖ -41201هلُ 

ٚعبء ف١ٗ: لبي اٌؾلبفظ اٌعواللٟ: ٍلٕلٖ  -2224هلُ  2/44٘ـ، ف١٘ اٌمل٠و: عـ0214

 ٙع١ف، ٚلبي عٕٗ اثٓ عبّٛه فٟ اٌزؾو٠و ٚاٌزٕل٠ٛو: ٘لنا اٌؾلل٠ش ٙلع١ف اٌَلٕل ٌىٕلٗ 

 ؾ١ؼ اٌّعٕٟ.ٕ

 -40/843عللـ -اٌزؾو٠للو ٚاٌزٕلل٠ٛو: ِؾّللل اٌ للب٘و ثللٓ ِؾّللل ثللٓ اٌ للب٘و ثللٓ عبّللٛه     

 َ.  4111 -٘ـ0241ٛ/ أٌٟٚ  -ث١وٚد -ِئٍَخ اٌزبه٠ـ اٌعوثٟ

ثلبة فٚلً عزلك اٌٛاٌلل ِلٓ وزلبة اٌعزلك، ا كة  -8314هلُ  2/403( ٕؾ١ؼ ٍَُِ: عـ4)

ثلبة علياء  -01هللُ  01ٕلـ -ا كة اٌّفوك: ِؾّلل ثلٓ اٍلّبع١ً أثلٛ عجللهللا اٌجقلبهٞ

 َ. 0434 -٘ـ0214ٛ/ صبٌضخ  -ث١وٚد -كاه اٌجْبئو اإلٍال١ِخ -اٌٛاٌل٠ٓ
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- -قماػػ  فػػم ن سػػؾ مػػا سػػمعا   مء  ِإيػػ ، دعنػػا مػػف ،ػػذا، أخبرنػػا عػػف شػػ
أرذناؾ.، فقاؿ الشيل  واهلِل يا رسوؿ اهلل، ما يزاؿ اهلل يزيدنا بؾ يقينا ، لقػد قمػت 

 ؿ  قمت فم ن سم شيئا  ما سمعا  أذناع، فقاؿ  قؿ وأنا أسم ، قا
 يافعػػػػا   (1) ػػػػذواؾ مولػػػػودا  ومناػػػػؾ

 إذا ليمػػر  ػػافاؾ بالسػػقـ لػػـ أبػػت
 كػػهنم أنػػا المطػػروؽ دونػػؾ بالػػذع
ن ػػا  اخػػاؼ الػػرد  ن سػػم عميػػؾ واا
 فممػػػا بمغػػػت السػػػف والغايػػػر الاػػػم
  عمػػػػػت  زائػػػػػم  مظػػػػػر وفظاظػػػػػر  
 فمياػػػػؾ إذ لػػػػـ اػػػػرع حػػػػؽ أبػػػػوام
 اػػػػػػػػرا ا معػػػػػػػػدا  لمخػػػػػػػػتؼ كهنػػػػػػػػ 

 

** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 

 أ نػػػػم عميػػػػؾ وان ػػػػؿاعػػػػؿ بمػػػػا 
 لسػػػػػػػػقمؾ إل سػػػػػػػػا،را  أامممػػػػػػػػؿ
 طرفػػت بػػ  دونػػم فعينػػاع ا مػػؿ
 لػػػػاعمـ أف المػػػػوت وقػػػػت مؤ ػػػػؿ
 إلي ػػا مػػدع مػػا فيػػؾ كنػػت أؤمػػؿ
 كهنػػػػػؾ أنػػػػػت المػػػػػنعـ الما  ػػػػػؿ
 فعمػػت كمػػا ال ػػار الم ػػاور ي عػػؿ
 بػػػرد عمػػػ  أ،ػػػؿ ال ػػػواب موكػػػؿ

 
 -باتبيػب ابنػ ، وقػاؿ  أنػت ومالػؾ يبيػؾ -  -قاؿ  فحينئذ أخػذ النبػم      
 . (2)أ،ػ"
ي ب عم  الولد أف ين ؽ عم  أم ، ول يبخؿ عمي ػا، ف ػم الاػم حمماػ ،  -4

وأر ػػعا ، وقامػػت عمػػ  خدماػػ ، وفرحػػت برؤياػػ ، فػػت يميػػؽ بعػػد ذلػػؾ كمػػ  أف 
 بالشح والبخؿ، وعدـ ال،اماـ ب ا. من ايقابؿ ،ذا ال ميؿ 

                                                 

  121/ 4( ِٕزه: ٠مبي: ٛبٌذ ع١ٍزٟ ا٠بن، أٞ ٛبٌّب عٍزله أٞ ِٕزله، اٌّعغلُ اٌٍٛل١ٜ علـ0)

 ِبكح )اٌع١ٓ(.

ٚللبي:    -421هللُ  4/014علـ -( اٌّعغُ اٌٖر١و: ١ٍٍّبْ ثٓ أؽّل ثٓ أ٠ٛة اٌ جوا4ٟٔ)

لعو، ا  ثٙلنا اإلٍلٕبك،  ْب ٠ُوٚٞ ٘لنا اٌؾلل٠ش علٓ ِؾّلل ثلٓ إٌّىلله، ا  ثٙلنا اٌزّلبَ ٚاٌ

َ، 0431 -٘للـ0211ٛ/ أٌٚلٟ  -ث١لوٚد -اٌّىزلت اإلٍللالِٟ -رفلوك ثلٗ عج١لل ثللٓ فٍٖلخ

، ٚهٚاٖ اٌموٛجلللٟ ثبٍلللٕبك ِزٖلللً: اٌغلللبِع 1111هللللُ  1/884اٌّعغلللُ ا ٍٚلللٜ: علللـ

، ٚللللبي اإلِلللبَ ا ٌٍٛلللٟ: هٚاٖ اٌج١ٙملللٟ فلللٟ اٌلللل ئً، 421/ 01 ؽىلللبَ اٌملللووْ: علللـ

ٚاٌ جوأللٟ فللٟ ا ٍٚللٜ ٚاٌٖللر١و ثَللٕل ف١للٗ ِللٓ   ٠ُعللوب: هٚػ اٌّعللبٟٔ فللٟ رفَلل١و 

 كاه -13/ 01علـ -اٌمووْ اٌعظ١ُ ٚاٌَجع اٌّضبٟٔ: اإلِبَ ِؾّلٛك ا ٌٍٚٛلٟ  أثٛاٌفٚلً

ث١لوٚد، ٖٔلت اٌوا٠لخ  ؽبك٠لش اٌٙلا٠لخ: عجللهللا ثلٓ ٠ٍٛلف أثلٛ  -اؽ١بء اٌزواس اٌعوثٟ

كاه  -ثللبة اٌللٛٛء اٌللنٞ ٠ٛعللت اٌؾللل ِللٓ وزللبة اٌؾلللٚك -822/ 8عللـ -ِؾّللل اٌي٠ٍعللٟ

 ٘ـ.     0811ِٖو  -اٌؾل٠ش



 
ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      

 0211   َ 4102ٚاٌضالصْٛ  ٟاٌضبِٔغٍخ و١ٍخ إٔٛي اٌل٠ٓ ثؤ١ٍٛٛ ،اٌعلك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وأخيرا  أقوؿ 
أف يوفقنػػػا إلػػػ  البػػػر بوالػػػدينا، وا حسػػػاف   اهلل سػػػبحان  واعػػػالأسػػػهؿ   

إلي ما، والعمؿ عم  إر ائ ما، وأف يرم م ما الر ا عنا، وأف يرزق ما ال ػحر 
 والعافير، وأف ير مح أحوال ما.

وبعد  ف ذا ما وفقنم اهلل إلي  فم  مػ  شػاات ،ػذ ا المسػهلر، فػاف أؾ   
 ف كانت ايخر  فمنم ومف الشيطاف.، واا  قد وفقت فمف اهلل سبحان  واعال

فالم ـ أ  ر لنا ولوالػدينا، ومشػايخنا، والمسػمميف والمسػممات ايحيػاء   
من ـ وايموات، و ؿ الم ـ عم  سػيدنا وحبيبنػا محمػد بػف عبػداهلل وعمػ  آلػ  
 و ػػػػحب ، ومػػػػف ابػػػػ  ،ديػػػػ  إلػػػػ  يػػػػـو الػػػػديف، وأخػػػػر دعوانػػػػا أف الحمػػػػد هلل 

        .رب العالميف
 كتبه العبد الفقٌر إلى هللا تعالً         
 عبدالفتاح بهٌج عبدالداٌم على العواري/ د       

 ع و ،يئر الادريس بقسـ ال ق              
 كمير الشريعر والقانوف بهسيوط          



 
ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      

 0213   َ 4102ٚاٌضالصْٛ  ٟاٌضبِٔغٍخ و١ٍخ إٔٛي اٌل٠ٓ ثؤ١ٍٛٛ ،اٌعلك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهزص املزاخع
 أوالً: القرآن الكرٌم

 ثانٌاً: كتب التفسٌر وعلوم القرآن:

دار إحيػػػاء الاػػػراث  -أحكػػػاـ القػػػرآف  أحمػػػد بػػػف عمػػػم الػػػرازع ال  ػػػاص -1
 ،ػ  1415ط  -بيروت -العربم

 دار  -أحكػػػػػاـ القػػػػػرآف  محمػػػػػد بػػػػػف عبػػػػػداهلل ايندلسػػػػػم )ابػػػػػف العربػػػػػم( -2
 الكاب العممير. 

أ واء البياف فم إي اح القرآف بالقرآف  محمد ايميف بف محمػد المخاػار  -3
  -بيػػػػػػػػػػػػػػػػروت -باعػػػػػػػػػػػػػػػػر والنشػػػػػػػػػػػػػػػػردار ال كػػػػػػػػػػػػػػػػر لمط -الشػػػػػػػػػػػػػػػػنقيطم

 ـ. 1995 -،ػ1415ط/ 
 -الاحريػػر والانػػوير  محمػػد الطػػا،ر بػػف محمػػد بػػف الطػػا،ر بػػف عاشػػور -4

 ـ.   2111 -،ػ1421  ط/ أول -بيروت -مؤسسر الااريل العربم
دار طيبػػر لمنشػػر  -ا سػػير القػػرآف العظػػيـ  إسػػماعيؿ بػػف عمػػر بػػف كميػػر -5

 .1999 -،ػ 1421ط/ مانير  -والاوزي 
دار إحيػاء  -ال ام  يحكاـ القرآف  محمد بف أحمد بف أبػم بكػر القرطبػم -6

 ـ.1985 -،ػ1415ط  -بيروت -الاراث العربم
روح المعانم فم ا سير القرآف العظيـ والسػب  الممػانم  محمػود ايلوسػم  -7

 بيروت.       -دار إحياء الاراث العربم -أبوال  ؿ
دار طيبػػر لمنشػػر  -مسػػعود البغػػوعمعػػالـ الانزيػػؿ  أبومحمػػد الحسػػيف بػػف  -8

 ـ.1997 -،ػ1417ط/ رابعر  -والاوزي 
 :ثالثاً: كتب الحدٌث وعلومه

دار البشػػائر  -ايدب الم ػػرد  محمػػد بػػف إسػػماعيؿ أبػػو عبػػداهلل البخػػارع -9
 ـ.1989 -،ػ1419ط/ مالمر  -بيروت -ا ستمير

البدر المنير فم اخريج ايحاديث وايمار الواقعر فم الشرح الكبير  ابػف  -11
دار ال  ػػرة لمنشػػر  -الممقػػف سػػراج الػػديف عمػػر بػػف عمػػ  بػػف أحمػػد الشػػافعم



 
ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      

 0214   َ 4102ٚاٌضالصْٛ  ٟاٌضبِٔغٍخ و١ٍخ إٔٛي اٌل٠ٓ ثؤ١ٍٛٛ ،اٌعلك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـ.2114 -،ػ1425  ط/ أول -الرياض -والاوزي 
دار  -البر وال مر  الحسيف بف الحسػف بػف حػرب أبػو عبػداهلل المػروزع -11

 ،ػ.1419  ط/ أول -الرياض -الوطف
مذع  محمػد عبػدالرحمف بػف عبػدالرحيـ ر اح ر ايحوذع بشرح  ام  الا -12

 دار ال كر لمطباعر والنشر والاوزي . -المبارك ورع
احقيػػؽ/ عبػػداهلل بػػف  -اح ػػر المحاػػاج إلػػ  أدلػػر المن ػػاج  لبػػف الممقػػف -13

 دار حراء لمنشر والاوزي . -سعاؼ المحيانم
ف الحػػػديث الشػػػريؼ  عبػػػدالعظيـ بػػػف عبػػػدالقوع الار يػػػب والار،يػػػب مػػػ -14

 ،ػ.1417  ط/ أول -بيروت -دار الكاب العممير -المنذرع
بير فم اخريج أحاديث الرافعم الكبير  أبوال  ؿ أحمد بػف حالامخيص ال -15

   ط/ أولػػػػػػػػػ -دار الكاػػػػػػػػػب العمميػػػػػػػػػر -بػػػػػػػػػف ح ػػػػػػػػػر العسػػػػػػػػػقتنم معمػػػػػػػػػ
 ـ.1989 -،ػ1419

دار الكاػب  -ادرؾ  عمػ  ال ػحيحيفالامخيص لمذ،بم  مطبوع م  المس -16
 ـ.1991 -،ػ1411  ط/ أول -بيروت -العممير

مكابر  -الايسير بشرح ال ام  ال غير  زيف الديف عبدالرؤوؼ المناوع -17
 ـ.1988 -،ػ1418ط مالمر  -الرياض -ا ماـ الشافعم

حاشػػػير السػػػندع عمػػػ  النسػػػائم  نورالػػػديف بػػػف عبػػػدال ادع أبوالحسػػػف  -18
 ط/ مانيػػػػػػػػػػر -حمػػػػػػػػػػب -مكابػػػػػػػػػػر المطبوعػػػػػػػػػػات ا سػػػػػػػػػػتمير -السػػػػػػػػػػندع

 ـ.1986 -،ػ1416
رسالر لطي ر فم شرح حػديث "أنػت ومالػؾ يبيػؾ"  محمػد بػف إسػماعيؿ  -19

دار البشػػائر ا سػػتمير لمطباعػػر  -احقيػػؽ/ مسػػاعد سػػالـ -ايميػػر ال ػػنعانم
 ـ.2111 -،ػ1422  ولأط/  -بيروت -والنشر والاوزي 

لػػ  بمػػوغ المػػراـ  محمػػد بػػف إسػػماعيؿ ايميػػر سػػبؿ السػػتـ المو ػػمر إ -21



 
ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      

 0211   َ 4102ٚاٌضالصْٛ  ٟاٌضبِٔغٍخ و١ٍخ إٔٛي اٌل٠ٓ ثؤ١ٍٛٛ ،اٌعلك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ط/  -المممكر العربير السعودير -دار ابف ال وزع لمنشر والاوزي  -ال نعانم
 ،ػ.1421مانير محـر 

 -الارمػذع السػممم  سنف الارمذع )ال ام  ال حيح(  محمد بػف عيسػ -21
 بيروت. -دار إحياء الاراث العربم

 دار الكاػػػػػػاب  -ثف ايشػػػػػػعسػػػػػػنف أبػػػػػػم داود  أبػػػػػػوداود سػػػػػػميماف بػػػػػػ -22
 بيروت. -العربم
 -دار المعرفػر -سنف الدار قطنم  عمم بف عمر أبو الحسف الػدارقطنم -23

 ـ.1966 -،ػ1386ط  -بيروت
 دار  -سػػػػنف ابػػػػف ما ػػػػر  محمػػػػد بػػػػػف يزيػػػػد أبػػػػو عبػػػػداهلل القزوينػػػػػم -24
 بيروت. -ال كر
  -البي قػػػػػم مالسػػػػػنف الكبػػػػػر   أبػػػػػوبكر أحمػػػػػد بػػػػػف الحسػػػػػيف بػػػػػف عمػػػػػ-25
 ،ػ.1344  ط/ أول -ناشر/ م مس دائرة المعارؼ النظامير بال ندال

دار  -سنف النسائم الكبػر   أحمػد بػف شػعيب أبػو عبػدالرحمف النسػائم -26
 ـ.1991 -،ػ1411  ط/ أول -بيروت -الكاب العممير

دار  -مار  أحمد بف محمد بف ستمر أبػو ع ر الطحػاوعشرح معانم اي -27
 ،ػ.     1399  أول ط/ -بيروت -الكاب العممير

 -دار الكاػب العمميػر -شعب ا يماف  أبوبكر أحمد بف الحسيف البي قم -28
 ،ػ.1411  ط/ أول -بيروت
ابػػف دار  - ػػحيح البخػػارع  محمػػد بػػف إسػػماعيؿ أبػػو عبػػداهلل البخػػارع -29
 ـ.1987 -،ػ1417ط/ مالمر  -بيروت -كمير
حبػػػاف أبػػػو حػػػااـ  ػػػحيح ابػػػف حبػػػاف بارايػػػب ابػػػف بمبػػػاف  محمػػػد بػػػف  -31
 ـ.  1993 -،ػ1414ط/ مانير  -بيروت -مؤسسر الرسالر -يمممالا
 دار  - ػػػػحيح مسػػػػمـ  أبػػػػو الحسػػػػيف مسػػػػمـ بػػػػف الح ػػػػاج القشػػػػيرع -31



 
ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      

 0210   َ 4102ٚاٌضالصْٛ  ٟاٌضبِٔغٍخ و١ٍخ إٔٛي اٌل٠ٓ ثؤ١ٍٛٛ ،اٌعلك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بيروت. -ال يؿ
 -عار ر ايحوذع بشرح  ػحيح الارمػذع  لإلمػاـ ابػف العربػم المػالكم -32

 بيروت. -دار الكاب العممير
م داود  محمػد شػمس الحػؽ العظػيـ آبػادع عوف المعبود شرح سػنف أبػ -33

 ،ػ.1415ط مانير -بيروت -دار الكاب العممير -أبو الطيب
 -دار ابػف القػيـ -العياؿ  عبداهلل بػف محمػد بػف عبيػد أبػو بكػر القرشػم -34

 ـ.1991  ط/ أول -الدماـ
 -فاح البػارع بشػرح  ػحيح البخػارع  أحمػد بػف عمػم ح ػر العسػقتنم -35

 .بيروت -دار المعرفر
المكابػػػر  -فػػيض القػػدير شػػرح ال ػػام  ال ػػغير  عبػػدالرؤوؼ المنػػاوع -36

 ،ػ.1356  ط/ أول -الا ارير الكبر  بم ر
كنػػز العمػػاؿ فػػم سػػنف ايقػػواؿ وايفعػػاؿ  عمػػم بػػف حسػػاـ الػػديف الماقػػم  -37

 ـ.1989بيروت ط  -مؤسسر الرسالر -ال ندع
دار  -بكػر ال يممػمم م  الزوائد ومنب  ال وائد  نورالديف عم  بف أبػم  -38
 ـ.1992 -،ػ1412بيروت  -ال كر
دار  -يف  محمد بف عبداهلل الحػاكـ النيسػابورعحالمسادرؾ عم  ال حي -39

 ـ.1991 -،ػ1411ط/ أولم  -بيروت -الكاب العممير
مانيػػػر  ط -مؤسسػػػر الرسػػػالر -مسػػػند ا مػػػاـ أحمػػػد  أحمػػػد بػػػف حنبػػػؿ -41

 ـ.1999 -،ػ1421
 بيروت. -دار ال ناف -ديف البو يرعم باح الز ا ر  ش اب ال -41
 -الم نؼ فػم ايحاديػث وايمػار  أبػوبكر عبػداهلل بػف محمػد أبػم شػيبر -42

 ،ػ.1419  ط/ أول -الرياض -مكابر الرشد
معالـ السنف  أبم سميماف أحمد بف محمد الخطابم البسام )شرح سنف  -43

  / أولػػػط -الطبػػػاخ العمميػػػر بحمػػػب محمػػػد را ػػػب مطبعػػػر -ا مػػػاـ أبػػػم داود(
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 ـ.1933 -،ػ1352
 -دار الحرميف -المع ـ ايوسط  أبو القاسـ سميماف بف أحمد الطبرانم -44

 ،ػ1415القا،رة 
المكاػػػب  -المع ػػػـ ال ػػػغير  أبػػػو القاسػػػـ سػػػميماف بػػػف أحمػػػد الطبرانػػػم -45

 ـ.1985 -،ػ1415  ط/ أول -بيروت -ا ستمم
مكابػػػر العمػػػـو  -المع ػػػـ الكبيػػػر  سػػػميماف بػػػف أحمػػػد أيػػػوب الطبرانػػػم -46

 ـ.1983 -،ػ1414المو ؿ ط/ مانير  -والحكـ
ح اج  أبو زكريػا يحػم بػف شػرؼ بػف الالمن اج شرح  حيح مسمـ بف  -47

  -بيػػػػػػػػػػػػػػروت -دار إحيػػػػػػػػػػػػػػاء الاػػػػػػػػػػػػػػراث العربػػػػػػػػػػػػػػم -مػػػػػػػػػػػػػػرع النػػػػػػػػػػػػػػووع
 ،ػ.1392ط/ مانير 

نخب ايفكار فم انقيح مبػانم ايخبػار فػم شػرح معػانم ايمػار  ا مػاـ/  -48
إ ػػػدار وزارة ايوقػػػاؼ  -احقيػػػؽ/ أبػػػواميـ ياسػػػر إبػػػرا،يـ -نػػػمبدرالػػػديف العي

 ـ.2118 -،ػ1429  ط/ أول -دولر قطر -والشئوف ا ستمير
 -ن ػػب الرايػػر يحاديػػث ال دايػػر  عبػػداهلل بػػف يوسػػؼ أبومحمػػد الزيمعػػم -49

 .،ػ1357م ر  -دار الحديث
بػف نيؿ ايوطار مف أحاديث سػيد ايخيػار شػرح مناقػم ايخبػار  محمػد  -51

 إدارة الطباعر المنبرير. -عم  بف محمد الشوكانم
 :رابعاً: كتب المذاهب الفقهٌة

 كاب المذ،ب الحن م  - أ
دار الكاػػاب  -بػػدائ  ال ػػنائ  فػػم ارايػػب الشػػرائ   عتءالػػديف الكاسػػانم -51

 ـ.1982ط  -بيروت -العربم
دار  -البحػػر الرائػػؽ شػػرح كنػػز الػػدقائؽ  زيػػف الػػديف بػػف ن ػػيـ الحن ػػم -52

 بيروت. -المعرفر
دار الكااب  -مالزيمع ميف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ  عمماف بف عمياب -53

 ،ػ.1313ط  -القا،رة -ا ستمم
الا ريػػػد  لإلمػػػاـ أبػػػم الحسػػػيف أحمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف  ع ػػػر البغػػػدادع  -54
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 ـ.2114 -،ػ1425  ط/ أول -دار الستـ لمطباعر والنشر -القدورع
محمػػد  عمػػم بػػف بػػف مخا ػػر القػػدورع  أبػػم بكػػرال ػػو،رة النيػػرة عمػػ   -55

 باكسااف. -مكابر حقانير -الحداد اليمنم
حاشػػػير السػػػيد/ محمػػػد أبػػػم السػػػعود الم ػػػرع الحن ػػػم المسػػػماة ب ػػػاح  -56

  - ط/ أولػػػػػ -المعػػػػػيف عمػػػػػ  شػػػػػرح الكنػػػػػز لمعتمػػػػػر/ محمػػػػػد مػػػػػنت مسػػػػػكيف
 بدوف ناشر.

  أعمػػػ -ك مالػػدر المخاػػػار شػػرح انػػػوير ايب ػػار  لعػػػتء الػػديف الح ػػػ -57
 دار ال كر لمطباعر والنشر والاوزي . -حاشير ابف عابديف

رد المحاار عم  الدر المخاار شرح انوير ايب ار  محمد أميف الش ير  -58
ط  -الريػػػاض -دار عػػػالـ الكاػػػب لمطباعػػػر والنشػػػر والاوزيػػػ  -بػػػابف عابػػػديف

 ـ.2113 -،ػ 1423خا ر 
دار  -سػػمادالواحػػد السيو شػػرح فػػاح القػػدير  كمػػاؿ الػػديف محمػػد بػػف عب -59
 بيروت. -ال كر
ط  -دار ال كر -ال ااوع ال ندير  الشيل نظاـ و ماعر مف عمماء ال ند -61

 ـ.1991 -،ػ1411
 بيروت. -دار المعرفر -المبسوط  لشمس الديف السرخسم -61
ايبحر  عبدالرحمف بف محمد بف سميماف   م م  اين ر فم شرح مماق -62

 ـ.1998 -،ػ1419ط  -بيروت -ب العمميردار الكا -الكميبولم
دار إحياء الاػراث  -المحيط البر،انم  محمود بف أحمد بر،اف الديف ماز ا -63

 العربم.
مخا ػػػر اخػػػاتؼ العممػػػاء  أبػػػم  ع ػػػر أحمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف سػػػتمر  -64

   ط/ أولػػػػػػػػػػػػػػ -بيػػػػػػػػػػػػػػروت -دار البشػػػػػػػػػػػػػػائر ا سػػػػػػػػػػػػػػتمير -الطحػػػػػػػػػػػػػػاوع
 ـ.1995 -،ػ1416
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دار  -ب  عبػػدالغنم الغنيمػػم الدمشػػقم الميػػدانمالمبػػاب فػػم شػػرح الكاػػا -65
 الكااب العربم.

ال دايػػػر شػػػػرح بدايػػػػر المباػػػػدع  عمػػػػ  بػػػف أبػػػػم بكػػػػر بػػػػف عبػػػػدال ميؿ  -66
 المكابر ا ستمير. -المر ينانم

 كاب المذ،ب المالكم  -ب
إرشاد السالؾ إلػ  أشػرؼ المسػالؾ فػم فقػ  ا مػاـ مالػؾ  شػ اب الػديف  -67

 القا،رة. -ر ال  يمر لمنشر والاوزي دا -عبدالرحمف بف عسكر
إي ػػاح المسػػالؾ إلػػ  قواعػػد ا مػػاـ أبػػم عبػػداهلل مالػػؾ  أحمػػد بػػف يحػػم  -68

 -،ػػػ1427  بيػػروت ط/ أولػػ -دار ابػػف حػػـز لمطباعػػر والنشػػر -الونشريسػػم
 ـ.2116

بداير الم ا د ون اير المقا د  محمد بف أحمد بف محمد بف أحمد بػف  -69
 ـ.1982 -،ػ1412ط/ سادسر -بيروت -فردار المعر  -رشد القرطبم

 بمغػػػػػر السػػػػػػالؾ يقػػػػػػرب المسػػػػػػالؾ عمػػػػػػ  الشػػػػػػرح ال ػػػػػػغير لمػػػػػػدردير   -71
 -،ػػػ1415  ط/ أولػػ -بيػػروت -دار الكاػػب العمميػػر -الشػػيل/ أحمػػد ال ػػاوع

 ـ.1995
البيػػاف والاح ػػيؿ والشػػرح والاو يػػ  والاعميػػؿ فػػم مسػػائؿ المسػػاخر ر   -71

دار الغػػػػرب  -احقيػػػػؽ/ محمػػػػد العرايشػػػػم -يبػػػػم الوليػػػػد بػػػػف رشػػػػد القرطبػػػػم
 ـ.1988 -،ػ1418ط/ مانير  -بيروت -ا ستمم

الااج وا كميؿ لمخا ر خميؿ  يبػم عبػداهلل محمػد بػف يوسػؼ بػف أبػم  -72
دار عػػالـ الكاػػب  -بهسػػ ؿ موا،ػػب ال ميػػؿ -القاسػػـ العبػػدرع الشػػ ير بػػالمواؽ

 لمطباعر والنشر.
ل  أقرب المسالؾ  عبػدالعزيز حمػد ابييف المسالؾ شرح ادريب السالؾ إ -73

 ـ.1995ط/ مانير  -بيروت -دار الغرب ا ستمم -آؿ مبارؾ ا حسائم
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 وا،ر ا كميؿ شرح مخا ر العتمر خميػؿ  الشػيل/  ػالح عبدالسػمي   -74
 بيروت. -المكابر المقافير -ايبم ايز،رع

إحيػاء دار  -حاشير الدسوقم عم  الشرح الكبير  محمد عرف  الدسوقم -75
 عيسم البابم الحمبم بم ر.          -الكاب العربير

 -ال ػػعيدع محاشػػير العػػدوع عمػػ  ك ايػػر الطالػػب الربػػانم  الشػػيل/ عمػػ -76
 ـ.1989 -،ػ1419  ط/ أول -القا،رة -مطبعر المدنم

شػرح حػػدود ابػػف عرفػػر الموسػػـو ال دايػػر الكافيػػر الشػػافير لبيػػاف حقػػائؽ  -77
دار الغػػرب  -بػػم عبػػداهلل محمػد اين ػػارع الر ػػاعا مػاـ ابػػف عرفػػر الوافيػر  أ

 ـ.1993ط/ أولم  -بيروت -ا ستمم
قانم عم  مخا ر سػيدع خميػؿ  عبػدالباقم يوسػؼ بػف أحمػد ر شرح الز  -78

 -،ػػػػ1422  ط/ أولػػػ -بيػػػروت -دار الكاػػػب العمميػػػر -بػػػف محمػػػد الزرقػػػانم
 ـ. 2112

ر ال كػػر دا -شػػرح زروؽ  أحمػػد بػػف محمػػد البرنسػػم المعػػروؼ بػػزروؽ -79
 ـ.1982 -،ػ1412

الشػػػرح ال ػػػغير عمػػػ  أقػػػرب المسػػػالؾ إلػػػ  مػػػذ،ب ا مػػػاـ مالػػػؾ  أبػػػم  -81
 القا،رة. -دار المعارؼ -البركات أحمد بف محمد بف أحمد الدردير

دار  -الشػػػرح الكبيػػػر وحاشػػػير الدسػػػوقم عميػػػ   لسػػػيدع أحمػػػد الػػػدردير -81
 عيسم البابم الحمبم بم ر. -إحياء الكاب العربير

 -رح منح ال ميؿ عم  مخا ر العتمػر خميػؿ  الشػيل/ محمػد عمػيشش -82
 ليبيا. -مكابر الن اح

عقد ال وا،ر الممينر فم مذ،ب عػالـ المدينػر   ػتؿ الػديف عبػداهلل بػف  -83
 ـ.1995 -،ػ1415  ط/ أول -دار الغرب ا ستمم -ن ـ بف شاس

بػف  نػيـ بػف  ال واك  الدوانم عم  رسالر بف أبػم زيػد القيروانػم  أحمػد -84
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 -،ػػ1418  ط/ أولػ -بيػروت -دار الكاػب العمميػر -سالـ بف م نػا الن ػراوع
 ـ.1997

القػػوانيف ال ق يػػر فػػم امخػػيص مػػذ،ب المالكيػػر  أبػػم القاسػػـ محمػػد بػػف  -85
 بدوف ناشر. -أحمد بف  زع

الكافم فم فق  أ،ؿ المدينر المػالك   أبػم عمػر يوسػؼ بػف عبػداهلل بػف  -86
 -،ػػ1413ط/ مانيػر  -بيػروت -دار الكاب العممير -رطبمعبدالبر النمرع الق

1992. 
 -دار الكاػب العمميػر -المدونر الكبر   لإلماـ مالؾ بػف أنػس اي ػبحم -87

 ـ.1994 -،ػ1415  ط/ أول -بيروت
موا،ػب ال ميػؿ لشػرح مخا ػر خميػؿ/ محمػد بػف محمػد بػف عبػػدالرحمف  -88

 اعر والنشر.دار عالـ الكاب لمطب -المغربم المعروؼ بالحطاب
النػػوادر والزيػػادات عمػػ  مػػا فػػم المدونػػر مػػف  ير،ػػا مػػف ايم ػػات  يبػػم  -89

احقيػؽ/ محمػد عبػدالعزيز  -محمد عبداهلل بػف عبػدالرحمف أبػم زيػد القيروانػم
 ـ.1999  ط/ أول -دار الغرب ا ستمم -الدباغ

 -كاب المذ،ب الشافعم  -ج
دار  -المطالب فم شرح روض الطالػب  لمشػيل/ زكريػا اين ػارع  أسن -91

 ـ.2111 -،ػ1422  ط/ أول -بيروت -الكاب العممير
دار  -ا قنػػػاع فػػػم حػػػؿ أل ػػػاظ أبػػػم شػػػ اع  محمػػػد الشػػػربينم الخطيػػػب -91
 ،ػ.1415ط  -بيروت -ال كر
  -بيػػػػروت -دار المعرفػػػػر -ايـ  لإلمػػػػاـ محمػػػػد بػػػػف إدريػػػػس الشػػػػافعم -92
 ،ػ.1393ط 
 -حااج بشرح المن اج  ش اب الػديف أحمػد بػف ح ػر ال يامػمماح ر ال -93

 القا،رة. -المكابر الا ارير الكبرع



 
ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      

 0211   َ 4102ٚاٌضالصْٛ  ٟاٌضبِٔغٍخ و١ٍخ إٔٛي اٌل٠ٓ ثؤ١ٍٛٛ ،اٌعلك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دار ال كػػر  -اكممػػر الم مػػوع )المانيػػر(  الشػػيل/ محمػػد ن يػػب المطيعػػم -94
 الاوزي .و لمطباعر والنشر 

عػالـ  -بف يوسؼ الشػيرازع مالانبي  فم ال ق  الشافعم  إبرا،يـ بف عم -95
 ،ػ.              1413بيروت ط  -الكاب
حاشير الب يرمم عم  شرح من اج الطتب  سميماف بف عمر بف محمد  -96

 اركيا. -ديار بكر -المكابر ا ستمير -الب يرمم
عمػػ  شػػرح  ػػتؿ الػػديف  -حاشػػير عميػػرة  شػػ اب الػػديف أحمػػد البرلسػػم -97

 -مطبوعػػر مػػ  حاشػػير قميػػوبم -لبيف لمنػػووعالمحمػػم عمػػ  شػػرح من ػػاج الطػػا
 ـ.1956 -،ػ1375ط مالمر  -مطبعر م ط م البابم بم ر

مطبوعر  -حاشير قميوبم  ش اب الديف أحمد بف أحمد ستمر القميوبم -98
عم  شرح  تؿ الديف المحمم عم  شرح من اج الطػالبيف  -م  حاشير عميرة

 -،ػػػػ1375/ مالمػػػر ط -البػػػابم الحمبػػػم بم ػػػر  مطبعػػػر م ػػػط  -لمنػػػووع
1956. 

  -دار الكاػػػب العمميػػػر -الحػػػاوع فػػػم فقػػػ  الشػػػافعم  لإلمػػػاـ المػػػارودع -99
 ـ.1994 -،ػ1414  ط/ أول
 دار الكاػػػػػػػب  -الرسػػػػػػالر  لإلمػػػػػػػاـ محمػػػػػػػد بػػػػػػف إدريػػػػػػػس الشػػػػػػػافعم -111
 .-بيروت -العممير
 -رو ػػػر الطػػػالبيف وعمػػػدة الم اػػػيف  لإلمػػػاـ/ محػػػم الػػػديف النػػػووع -111

 دار الكاب العممير. -عم  محمد معوض -أحمد عبدالمو وداحقيؽ/ عادؿ 
 ع الػػػر المحاػػػاج إلػػػ  او يػػػ  المن ػػػاج  سػػػراج الػػػديف أبػػػم ح ػػػص  -112

 ط -ايردف -دار الكاػػػػػػػاب -عمػػػػػػر بػػػػػػػف عمػػػػػػم بػػػػػػػف أحمػػػػػػد بػػػػػػػف الممقػػػػػػف
 ـ.2111 -،ػ1421
دار  -العزيز شػرح الػو يز  أبػم القاسػـ عبػدالكريـ بػف محمػد الرافعػم -113



 
ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      

 0213   َ 4102ٚاٌضالصْٛ  ٟاٌضبِٔغٍخ و١ٍخ إٔٛي اٌل٠ٓ ثؤ١ٍٛٛ ،اٌعلك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـ.1997 -،ػ1417  ط/ أول -بيروت -الكاب العممير
ك اير ايخيار فم حؿ  ايػر الخا ػار  أبػم بكػر بػف محمػد الحسػينم  -114

 ـ.1994ط  -دمشؽ -دار الخير -الح نم الشافعم
م المحااج إل  معرفر معانم أل ػاظ المن ػاج  شػمس الػديف محمػد نمغ -115

 -،ػػػػػػ1418ط/ أولػػػػػم  -بيػػػػروت -دار المعرفػػػػػر -بػػػػف الخطيػػػػػب الشػػػػربينم
 ـ.1997
الم ػػػذب فػػػم فقػػػ  ايمػػػاـ الشػػػافعم  إبػػػرا،يـ بػػػف عمػػػ  بػػػف يوسػػػؼ  -116

 بيروت. -دار ال كر -الشيرازع
الػػن ـ الو،ػػاج فػػم شػػرح المن ػػاج  كمػػاؿ الػػديف أبػػم البقػػاء محمػػد بػػف  -117

   بيػػػػػػػػروت ط/ أولػػػػػػػػ -دار المن ػػػػػػػػاج -الػػػػػػػػدميرع  موسػػػػػػػػم بػػػػػػػػف عيسػػػػػػػػ
 ـ.2114 -،ػ1425
   ماـ الحرميف عبدالممؾ بػف عبػداهلل ن اير المطمب فم دراير المذ،ب -118

  ط/ أولػػػػ - ػػػػدة -دار المن ػػػػاج لمنشػػػػر والاوزيػػػػ  -بػػػػف يوسػػػػؼ ال ػػػػوينم
 ـ.2117 -،ػ1428
دار السػػتـ  -الوسػػيط فػػم المػػذ،ب  لإلمػػاـ محمػػد بػػف محمػػد الغزالػػم -119

 ـ.1997 -،ػ1417  ط/ أول -القا،رة -لمطباعر والنشر
 كاب المذ،ب الحنبمم   -د

 -إلػػ  سػػبيؿ الرشػػاد  محمػػد بػػف أحمػػد أبػػم موسػػم ال اشػػمم داا رشػػ -111
  ط/ أول -بيروت -مؤسسر الرسالر -احقيؽ/ عبداهلل بف عبدالمحسف الاركم

 ـ.1998 -،ػ1419
الخايػػارات ال ق يػػر مػػف فاػػاوع شػػيل ا سػػتـ بػػف ايميػػر  اقػػم الػػديف  -111

 مكابر الرياض الحديمر. -أحمد بف عبدالحميـ
 -ر الرا ح مف الختؼ  عم  بف سميماف المػرداوعا ن اؼ فم معرف -112



 
ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      

 0214   َ 4102ٚاٌضالصْٛ  ٟاٌضبِٔغٍخ و١ٍخ إٔٛي اٌل٠ٓ ثؤ١ٍٛٛ ،اٌعلك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بيروت. -دار إحياء الاراث العربم
 مالانقيح المشب  فم احرير أحكاـ المقن   عتءالديف أبم الحسف عم -113

 -،ػػػػػ1425  ط/ أولػػػػ -الريػػػػاض -مكابػػػػر الرشػػػػد -بػػػػف سػػػػميماف المػػػػرداوع
 ـ.2114
ف محمػد بػف أحمػد الاو يح فم ال م  بػيف المقنػ  والانقػيح  أحمػد بػ -114

 المكابر المكير. -احقيؽ/ نا ر الميماف -الشويكم
ال ام  ال غير فم ال ق  عم  مذ،ب ا ماـ أحمد بف حنبػؿ  القا ػم  -115

دار أطمػػػػس لمنشػػػػر  -البغػػػػدادع ءأبػػػم يعمػػػػ  محمػػػػد بػػػػف الحسػػػػيف بػػػف ال ػػػػرا
 ـ.2111 -،ػ1421  ط/ أول -الرياض -والاوزي 
 -بف إبرا،يـ بف يوسؼ البعمم أبم بكر حاشير ابف قندس  اقم الديف -116

م ط/ أولػػػ -بيػػػروت -مؤسسػػػر الرسػػػالر -حمطبوعػػػر مػػػ  ال ػػػروع لبػػػف م مػػػ
 ـ.2113 -،ػ1424
س المسػػائؿ الختفيػػر عمػػ  مػػذ،ب أبػػم عبػػداهلل أحمػػد بػػف حنبػػؿ  و رؤ  -117

احقيػػؽ د/ عبػدالممؾ بػػف  -رع الحنبمػمبػػأبػم الموا،ػػب الحسػيف بػػف محمػد العك
 ،ػ.1428  ط/ أول -مكر المكرمر -بر ايسدعمكا -عبداهلل بف د،يش

شرح كافم المباد  فم فق  إماـ السنر أحمد بف حنبػؿ   الروض الند -118
 كابا ا.مالمطبعر السم ير و  -الشيبانم  أحمد بف عبداهلل بف أحمد البعمم

 -بػدوف ناشػر -السمسبيؿ فم معرفر الدليؿ   الح بف إبرا،يـ البم م -119
 ،ػ.1411ط/ مالمر 

شرح الزركشم عم  مخا ر الخرقػم  أبػم عبػداهلل محمػد بػف عبػداهلل  -121
دار الكاػػب  -احقيػػؽ/ عبػػدالمنعـ خميػػؿ إبػػرا،يـ -الحنبمػػم -الزركشػػم الم ػػرع

 ـ.2112 -ػ،1423ط  -بيروت -العممير
الشػػرح الكبيػػر عمػػ  مػػاف المقنػػ   أبػػم ال ػػرج عبػػدالرحمف أبػػم عمػػر  -121



 
ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      

 0231   َ 4102ٚاٌضالصْٛ  ٟاٌضبِٔغٍخ و١ٍخ إٔٛي اٌل٠ٓ ثؤ١ٍٛٛ ،اٌعلك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ار الكااب العربم لمنشر والاوزي .د -محمد بف أحمد بف قدامر المقدسم
   لشػػرح المنا ػػ  الن ػػ مدقػػائؽ أولػػ  ا رادات المسػػم  شػػرح منا ػػ -122

 ـ.1996ط  -بيروت -عالـ الكاب -من ور بف يونس بف إدريس الب وام
ط/ أولػػػم  -مؤسسػػػر الرسػػػالر -ال ػػػروع  محمػػػد بػػػف م مػػػح المقدسػػػم -123

 ـ.2113 -،ػ1424
مب ػػؿ أحمػػد بػػف حنبػػؿ  عبػػداهلل بػػف قدامػػر الكػػافم فػػم فقػػ  ا مػػاـ ال -124

 بيروت. -المكاب ا ستمم -المقدسم
كشػػػاؼ القنػػػاع عػػػف مػػػاف ا قنػػػاع  من ػػػور بػػػف يػػػونس بػػػف إدريػػػس  -125

 ،ػ.1412بيروت ط -دار ال كر -الب وام
كشػػػػؼ المخػػػػدرات والريػػػػاض المز،ػػػػرات لشػػػػرح أخ ػػػػر المخا ػػػػرات   -126

ط/  -بيػروت -البشائر ا ستمير دار -عبدالرحمف بف عبداهلل البعمم الحنبمم
 ـ.2111 -،ػ1432مالمر 
دار  -المبػػدع شػػرح المقنػػ   إبػػرا،يـ بػػف محمػػد بػػف عبػػداهلل بػػف م مػػح -127

 ـ.1997 -،ػ1418  ط/ أول -بيروت -الكاب العممير
 -  لشيل ا ستـ اقم الديف أحمد بف ايميػر الحرانػم م موعر ال ااو  -128

،ػػػػػ/ 1426ط/ مالمػػػر  -المن ػػػورة -اوزيػػػ دار الوفػػػاء لمطباعػػػر والنشػػػر وال
 ـ.2115
المحرر فم ال ق  عم  مذ،ب ا ماـ أحمد بف حنبؿ  ا ماـ م دالػديف  -129

 بيروت. -دار الكااب العربم -أبم البركات
  م ػػط م السػػيوطم  فػػم شػػرح  ايػػر المنا ػػ  مطالػػب أولػػم الن ػػ -131

 دمشؽ. -المكاب ا ستمم -الرحيبانم
(  رحنبمػػػم )مسػػاخمص مػػف كاػػػاب المغنػػم لبػػف قدامػػػمع ػػـ ال قػػ  ال -131

الناشػػػر/ دار الكاػػػاب  -الكويػػػت -إ ػػػدار وزارة ايوقػػػاؼ والشػػػئوف ا سػػػتمير



 
ٌِٛلاْ  اٌزج١بْ فٟ ؽىُ ِب ٠ؤ  عجلاٌفزبػ ث١ٙظ عجلاٌلا٠ُ عٍٟ ك.   فنٖ اٌٛاٌِلاْ ِٓ ِبي اٌ

 "كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ"      

 0230   َ 4102ٚاٌضالصْٛ  ٟاٌضبِٔغٍخ و١ٍخ إٔٛي اٌل٠ٓ ثؤ١ٍٛٛ ،اٌعلك 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـ. 1973 -،ػ1393بيروت  -العربم
  محمػػد بػػف أحمػػد بػػف عبػػدالعزيز  شػػرح المنا ػػ  معونػػر أولػػم الن ػػ -132

 -،ػػػ1429ط/ خامسػػر  -مكػػر المكرمػػر -مكابػػر ايسػػدع -ال اػػوحم الحنبمػػم
 ـ.2118
المغنم فم فق  ا ماـ أحمد بف حنبؿ الشيبانم  عبداهلل بػف أحمػد بػف  -133
 ،ػ. 1415  ط/ أول -بيروت -دار ال كر -المقدسم رقدام
 -ال يزة -المقن  والشرح الكبير وا ن اؼ  دار ، ر لمطباعر والنشر -134
 ـ. 1995 -،ػ1416  ط/ أول
 -إبرا،يـ بف محمد بف سالـ بف  وياف منار السبيؿ فم شرح الدليؿ  -135

 ،ػ.   1415ط  -الرياض -مكابر المعارؼ
المنح الشػافيات بشػرح م ػردات ا مػاـ أحمػد  من ػور بػف يػونس بػف  -136

دار كنػػوز  -احقيػػؽ/ د. عبػػداهلل بػػف محمػػد المطمػػؽ - ػػتح الػػديف الب ػػوام
 ـ.2116 -،ػ1427  ط/ أول -الرياض -إشبيميا لمنشر والاوزي 

نيػؿ المػػفرب بشػرح دليػػؿ الطالػب  عبػػدالقادر بػف عمػػر الشػيبانم عمػػ   -137
   ط/ أولػػػػػػػػػػ -الكويػػػػػػػػػػت -مكابػػػػػػػػػػر ال ػػػػػػػػػػتح -مػػػػػػػػػػذ،ب ا مػػػػػػػػػػاـ أحمػػػػػػػػػػد

 ـ.   1983 -،ػ1413
ال داير عم  مذ،ب ا ماـ أحمػد بػف حنبػؿ  أبػم الخطػاب مح ػوظ بػف  -138

  -الكويػػػػػػت - ػػػػػػراس لمنشػػػػػػر والاوزيػػػػػػ  -وذانممػػػػػػأحمػػػػػػد بػػػػػػف الحسػػػػػػف الك
  ـ.2114 -،ػ1425  ط/ أول

 كاب المذ،ب الظا،رع   -،ػ
 دار ال كر. -بف أحمد بف سعيد بف حـز م  أبم محمد عم المحم -139

 :خامساً: كتب الفقه العام واألصول

مكابػػػر  -ا  مػػػاع  أبػػػم بكػػػر محمػػػد إبػػػرا،يـ بػػػف المنػػػذر النيسػػػابورع -141
 ـ. 1999 -،ػ1421ط/ مانير  -ا مارات العربير الماحدة -ال رقاف
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 -ا شراؼ عم  مذا،ب العمماء  أبم بكر محمد بف إبرا،يـ بف المنػذر -141
 ـ.2115 -،ػ1426  ط/ أول -ا مارات -رأس الخيمر -مكابر مكر المقافير

مؤسسػر  -أ وؿ مذ،ب ا ماـ أحمد  د/ عبػداهلل عبدالمحسػف الاركػم -142
 ـ.1991 -،ػ1411ط/ مالمر  -الرسالر
مكابػر  -ا قناع فػم مسػائؿ ا  مػاع  ا مػاـ أبػم الحسػف بػف القطػاف -143

 ـ.2114 -،ػ1424  ط/ أول -القا،رة -ال اروؽ الحديمر لمطباعر والنشر
 -اد  محمػد بػف أبػم بكػر أيػوب الزرعػمزاد المعاد فػم ،ػدع خيػر العبػ -144

 ـ. 1986 -،ػ1417ط/ الرابعر عشرة  -بيروت -مؤسسر الرسالر
شرح الكوكب المنير  محمد بف أحمد بف عبػدالعزيز ال اػوحم الحنبمػم  -145

 ـ.1993 -،ػ1413ط  -الرياض -مكابر العبيكاف -المعروؼ بابف الن ار
وبكر أحمػػد بػػف محمػػد بػػف الػػورع لإلمػػاـ أحمػػد بػػف حنبػػؿ  ا ػػنيؼ/ أبػػ -146

 -دار الكاػػب العمميػػر -احقيػػؽ/ د. زينػػب إبػػرا،يـ القػػاروط -الح ػػاج المػػروذع
 ـ. 1983 -،ػ1413  ط/ أول -بيروت

 سادساً: كتب اللغة العربٌة والمعاجم:

 -خػػان ممكابػػر ال -محمػػد بػػف الحسػػف بػػف دريػػدالشػػاقاؽ  أبػػوبكر  -147
 ط/ مالمر.   -القا،رة
وا،ر القػػاموس  محمػػد بػػف محمػػد بػػف عبػػدالرزاؽ اػػاج العػػروس مػػف  ػػ -148

 دار ال داير. -الزبيدع  الحسينم الممقب بمرا 
دار إحياء الاراث  -ا ذيب المغر  أبو من ور محمد بف أحمد ايز،رع -149
 ـ. 2111  ط/ أول -بيروت -العربم
الح ػػرع  مز،ػػر ايداب وممػػر ايلبػػاب  أبػػو إسػػحاؽ إبػػرا،يـ بػػف عمػػ -151

 ـ.1997 -،ػ1417  ط/ أول -بيروت -ار الكاب العمميرد -القيروانم
دار  - ريػػػػب الحػػػػديث  محمػػػػود بػػػػف عمػػػػر الزمخشػػػػرع مال ػػػػائؽ فػػػػ -151

 ط/ مانير.  -بيروت -المعرفر
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 -دار  ػػادر -لسػػاف العػػرب  محمػػد بػػف مكػػـر بػػف منظػػور الم ػػرع -152
 .  ط/ أول -بيروت
 -إدريس الطالقػانمالمحيط فم المغر  إسماعيؿ بف عباد بف أحمد بف  -153

 ـ.1994 -،ػ1414  ط أول -بيروت -عالـ الكاب
بػػف إسػػماعيؿ النحػػوع المعػػروؼ بػػابف  مالمخ ػػص  أبػػو الحسػػف عمػػ -154
 ـ.1996 -،ػ1417 ط/ أول -بيروت -دار إحياء الاراث العربم -سيدة
احقيػؽ/  -ال يػومم المقػرع مالم باح المنير  أحمد بف محمد بف عم -155

 المكابر الع رير. -يوسؼ الشيل محمد
المكاػػب  -المطمػػ  عمػػ  أبػػواب ال قػػ   محمػػد بػػف أبػػم ال ػػاح الحنبمػػم -156

 ـ.1981 -،ػ1411ط  -بيروت -ا ستمم
احقيػػػػؽ/  -غػػػػر  أبػػػو الحسػػػيف أحمػػػػد بػػػف فػػػارسممع ػػػـ مقػػػاييس ال -157

 ـ. 1979 -،ػ1399ط  -دار ال كر -عبدالستـ ،اروف
احقيػػؽ/ م مػػ  المغػػر  -فالمع ػػـ الوسػػيط  إبػػرا،يـ م ػػط م وآخػػرو -158
 دار الدعوة.   -العربير
ن ايػػػر ايرب فػػػم فنػػػوف ايدب  شػػػ اب الػػػديف أحمػػػد بػػػف عبػػػدالو،اب  -159

 ـ.2114 -،ػ1424    ط/ أول -بيروت -دار الكاب العممير -النويرع
الن ايػر فػػم  ريػػب الحػػديث وايمػػر  أبػو السػػعادات المبػػارؾ بػػف محمػػد  -161

 ـ.1979 -،ػ1399ط  -يروتب -المكابر العممير -ال زرع
 سابعاً: الكتب الحدٌثة:

دار ال كػػر  -الاكافػػؿ ال امػػاعم فػػم ا سػػتـ  ا مػػاـ محمػػد أبػػو ز،ػػرة -161
 ـ.1991القا،رة  -العربم
دار المنػػػا،ج  -ال ػػػماف ال امػػػاعم فػػػم ا سػػػتـ  د. إبػػػرا،يـ الػػػدبو -162

 ـ.1998 -،ػ1418  ط/ أول -ايردف -لمنشر والاوزي 
 طنطا. -مكابر مكر -الاعامؿ م  الوالديف  م ط م بف العدوعفق   -163
الم  ؿ فػم أحكػاـ المػرأة والبيػت المسػمـ فػم الشػريعر ا سػتمير  د/  -164
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 ـ. 1993 -،ػ1413  ط/ أول -مؤسسر الرسالر -عبدالكريـ زيداف
قربػػوف(  الشػػيل/ ر ايسػػرة احػػت رعايػػر ا سػػتـ )الوالػػداف وايوعسػػو م -165

 ـ.1991 -،ػ1411ط  -الدار الم رير لمكااب -رحم  اهلل -عطير  قر
 ثامناً: الرسائل العلمٌة:

أحكاـ الخدمر فػم ال قػ  ا سػتمم  ،يمػر بنػت عبػدالرحمف بػف محمػد  -166
رسالر ما ساير مقدمر إل  كميػر الشػريعر ب امعػر ا مػاـ محمػد بػف  -اليابس

 ،ػ.1434سعود ا ستمير عاـ 
رسالر  -ماعمقر ببر الوالديف  عبدالمعيف محمد إكراـايحكاـ ال ق ير ال -167

 امعػػر المدينػػػر  -كميػػر العمػػـو ا سػػتمير -دكاػػورا ا مقدمػػر إلػػ  قسػػـ ال قػػ 
 ـ.   2112مايو  -،ػ1433 ماد ايخرة  -دولر ماليزيا -العالمير
رسػالر  -أحكاـ ايـ فم الق   ا ستمم  وفاء بنت عبدالعزيز السػويمـ -168

 امعر ا ماـ محمد بف سػعود ا سػتمير  -إل  كمير الشريعر ما ساير مقدمر
 ،ػ.  1415عاـ 
ال وابط ال ق ير فػم الن قػات مػ  اطبيقػات ق ػائير  عبػدالعزيز سػعد  -169
 امعػر ا مػاـ  -رسػالر ما سػاير مقدمػر إلػ  المع ػد العػالم لمق ػاء -المقبؿ

 ،ػ. 1424عاـ  -محمد بف سعود
ام ػا فػم ال قػ  ا سػتمم  ف ػد بػف عبػداهلل نزع الممكير الخا ػر وأحك -171

رسػػالر دكاػػورا ا مقدمػػر إلػػ  كميػػر الشػػريعر ب امعػػر ا مػػاـ  -بػػف محمػػد العمػػرع
اـ نشر،ا  مف )سمسمر مشػروع وزارة الاعمػيـ العػالم لنشػر  -محمد بف سعود

 ـ.2113 -،ػ1424  ط/ أول -ألؼ رسالر عممير(
ل اماعيػر  حيػاة محمػد عمػ  الن قات فم الشريعر ا ستمير وآمار،ا ا -171

رسػػػػالر دكاػػػػورا ا مقدمػػػػر إلػػػػ  كميػػػػر الشػػػػريعر والدراسػػػػات  -عممػػػػاف خ ػػػػا م
 ـ.1983 -،ػ1413مكر المكرمر عاـ  - امعر أـ القر  -ا ستمير

ن قػػر المػػرأة عمػػػ  ن سػػ ا وعمػػػ   ير،ػػا فػػم ال قػػػ  ا سػػتمم مقارنػػػا   -172
رسػػػالر  -مغػػػايرةبقػػػانوف ايحػػػواؿ الشخ ػػػير ايردنػػػم  نبيػػػؿ محمػػػد كػػػريـ ال

 ـ.1997ما ساير مقدمر إل  كمير الدراسات العميا بال امعر ايردنير عاـ 
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 تاسعاً: األبحاث والدورٌات:

دراسػر فق يػر  د/ زيػد بػف سػعد  -إع اؼ الوالػديف بػالزواج  ونػواز لػ  -173
عػدد/  -بحث منشور بم مر العدؿ ال ادرة عف وزارة العػدؿ السػعودير -الغناـ
 السنر العاشرة.   -ػ،1429ر ب  -39

بحػػث منشػػور  -حػػؽ الوالػػديف فػػم بػػر أولد،ػػـ  د/ عبػػداهلل ف ػػد الحيػػد -174
ا ػػػدر عػػػف وزارة الشػػػئوف ا سػػػتمير وايوقػػػاؼ  -بم مػػػر دراسػػػات إسػػػتمير

ذو القعػػػػدة  21العػػػػدد/  -المممكػػػػر العربيػػػػر السػػػػعودير -والػػػػدعوة وا رشػػػػاد
 ـ.   2112سبامبر  -،ػ1433
بحػث منشػور بم مػر  -شف ماؿ ولد ا  د/ سائد بكداحكـ أخذ الوالد م -175

 -ا در عف  امعر أـ القػر  –أـ القر  لعمـو الشريعر والمغر العربير وآداب ا 
 ،ػ.     1425  ر  29عدد/  -17 ػ

ال اػػاو  ا سػػتمير مػػف دار ا فاػػاء الم ػػرير  ا ػػدر عػػف الم مػػس  -176
 -،ػ1411القا،رة  -ايعم  لمشئوف ا ستمير الااب  لوزارة ايوقاؼ الم رير

 ـ. 1981
فااو  الم نػر الدائمػر لمبحػوث العمميػر وا فاػاء   مػ  وارايػب/ أحمػد  -177

 -،ػػػػ1424سػػػر ط/ خام -الريػػػاض -دار المؤيػػػد -بػػػف عبػػػدالرزاؽ الػػػدويش
 ـ. 2113
بحػػث  -فقػػ  الاعامػػؿ بػػيف الوالػػديف وايولد  د/ عبػػدالعزيز بػػف فػػوزاف -178

 64عػدد/  -السنر السادسر عشرة -منشور بم مر البحوث ال ق ير المعا رة
   ـ.2114 -،ػ1425عاـ 
مدع سمطر ايب عم  ماؿ ولد ا  د/ مػا،ر أحمػد السوسػم. د/ بسػاـ   -179

 موق   -م  الشبكر العنكبوايربحث منشور ع -حسف العؼ
http:// site. iugaza. Edu. Ps/ msousi 
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 فهزص هىضىعات الثحث
 الصفحة وعــــــالموض

 المقدمر 
 .أسباب اخايار البحث -
 .خطر البحث -

 الام يد  الاعريؼ بالوالديف وايولد.
 .أول   الاعريؼ بالوالديف
 مانيا   الاعريؼ بايولد.

 الن قر لموالديف.المبحث ايوؿ  
 المطمب ايوؿ  م  ـو الن قر وحكم ا لموالديف.

 ال رع ايوؿ  م  ـو الن قر لغر وا طتحا .
 ال رع المانم  حكـ الن قر لموالديف.

 المطمب المانم  خدمر الوالديف وعت  ما.
 ال رع ايوؿ  خدمر الوالديف.
 ال رع المانم  عتج الوالديف.

 الوالديف.المطمب المالث  ازويج 
 ال رع ايوؿ  حكـ ازويج ايب.

 ال رع المانم  حكـ الن قر عم  زو ر ايب.
 ال رع المالث  حكـ ازويج ايـ.
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 الصفحة وعــــــالموض

 المبحث المانم  حكـ أخذ الواِلداف مف ماؿ الِولداف.
 المطمب ايوؿ  حكـ أخذ الوالد مف ماؿ ولد ا.

 أقواؿ ال ق اء.  -
 ايدلر. -
 المناقشر والار يح. -

 المانم  حكـ أخذ ايـ مف ماؿ ولد،ا.المطمب 
 خاامر البحث 

 أول   ناائج البحث.
 مانيا   الاو يات.
 .ف رس المرا  

 ف رس مو وعات البحث.
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 -تم بحمد هللا -


