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 بسم هللا الرحمن الرحيم  

وسيئات أعمالنا ،  من شرور أنفسنا احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ ابهللإن 
من يهده هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن 

ُوُتنَّ ِإالَّ واأانْ ُتْم  ( ،  عبده ورسوله حممدا   َيا أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوا ات َُّقوا اَّللَّا حاقَّ تُ قااِتِه واال َتا
لاقا   (1) ،  ُمْسِلُمونا  ٍة واخا َيا أاي ُّهاا النَّاُس ات َُّقوا رابَُّكُم الَِّذي خالاقاُكْم ِمْن ن اْفٍس وااِحدا

ِثريا  واِنسااء  واات َُّقوا اَّللَّا الَِّذي تاسااءاُلونا ِبِه وااأْلاْرحااما إِ  ُهماا رِجااال  كا هاا زاْوجاهاا واباثَّ ِمن ْ نَّ اَّللَّا ِمن ْ
ا الَِّذينا آماُنوا ات َُّقوا اَّللَّا واُقوُلوا ق اْوال  ساِديدا   (،   (2)كاانا عالاْيُكْم راِقيبا   ُيْصِلْح  ، َيا أاي ُّها

الاُكْم واي اْغِفْر لاُكْم ُذنُوباُكْم واماْن ُيِطِع اَّللَّا واراُسولاُه ف اقاْد فاازا ف اْوزا  عاِظيما   ،  (3)،  لاُكْم أاْعما
ألة من مسائل الفرائض : أال وهي مسألة وبعد فهذا تلخيص ملذاهب العلماء يف مس

 وهي : ثالثة الباقي من املال عن أهل الفروض ، وهذه املسألة هلا أركان أي : رد رد ال
  بعد أصحاب الفروض . بقاء فائض من الرتكة  - 1  

   .  عاصبوجود عدم  - 2  
   عند القائلني به . بيت مال للمسلمني منتظمأو ،  وجود صاحب فرض - 3   

 :  أقوال خمسةعلى  اهوقد اختلف العلماء في

سواء انتظم بيت املال أو مل  يرد على مجيع أهل الفروض إال الزوجنيالقول األول : 
وبه وابن عباس رضي هللا عنهم ، وابن مسعود ، وعلي ، روي ذلك عن عمر  ينتظم :

روق والشعيب ومس، علقمة و ، وعطاء ، وشريح ، وابن سريين البصري ، احلسن  قال :

                                                

 .    102سورة آل عمران  : آية   (1)

 .    1سورة النساء : آية   (2)

 .    71 – 70سورة األحزاب  : آيتا   (3)
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و  هو ، (1)والثوري ، د  وجماه، وابن أيب ليلى ، وشريك ، ونعيم ، ومحاد ، والنخعي ، 

 .  (3)يف املشهور عنه  وأمحد بن حنبل،  (2)حنيفة وأصحابه أيب  مذهب

 .  (4)وعليه العمل اليوم يف األمصار :  قال ابن سراقة 

بيت املال إن كان منتظما  وإن مل يرد الباقي عن أصحاب الفروض إىل القول الثاني : 
ك عن لروى ذمثل قول أصحاب القول األول :  ىل أصحاب الفروضإيرد  يكن منتظما  

                                                

 .  368 – 366/  5لرب ، واالستذكار البن عبد ا 186 – 185/  6البن قدامة املغين انظر :  (1)

 ،  7 – 5/  30،  196 -192/  29 املبسوط للسرخسي انظر :  (2)
 .  247/  6للزيلعي تبيني احلقائق ، و  588/  8البن جنيم البحر الرائق و 
 ، 545 – 543/  2البن قدامة الكايف و ،  206،  186 – 185/  6البن قدامة املغين انظر :  ( 3)
مطالب أويل النهى ، و  436 – 433/  4للبهويت كشاف القناع و  ، 78ص البن قدامةعمدة الفقه و 

ملرعي بن يوسف احلنبلي دليل الطالب ، و  273/  2شرح الزركشي و ،  610 – 609/  4للرحيباين 
  . 69/  2البن ضوَين منار السبيل ، و  200 -199ص

  . 186 – 185/  6البن قدامة املغين انظر :  (4)
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، ورواية  (4) واألوزاعي، (3)والشافعي ،  (2)مالك  وهو مذهب،  (1)زيد بن اثبت 

  .  (5)عن أمحد 
 

 :  ال يرد على أحد فوق فرضهالقول الثالث : 

بن عباس اعن عمر و  أيضا  وروي قال ابن عبد الرب : ،  (6)اثبت روي ذلك عن زيد بن 

  . (7) بن عمر وال يثبت ذلك عن واحد منهماو 
 يرد على مجيع أصحاب الفروض مبا فيهم الزوجني  القول الرابع :

 رجحه، وهو الذي (1)وهو قول جابر بن يزيد  عثمان بن عفان روي ذلك عن 

 .  (2)ي يف تفسريه السعدبن انصر عبد الرمحن الشيخ 

                                                

،  368 – 366/  5، واالستذكار البن عبد الرب  186 – 185/  6البن قدامة املغين انظر :  (1)
تبيني ، و  588/  8البن جنيم البحر الرائق ، و  7 – 5/  30،  196 -192/  29 املبسوط للسرخسي و 

 247/  6للزيلعي احلقائق 

الستذكار البن وا،  54/  13للقرايف الذخرية ، و  415 – 413/  6للحطاب مواهب اجلليل انظر :  (2)
  .  368 – 366/  5عبد الرب 

تقي الدين لكفاية األخيار ، و  387/  2اإلقناع للشربيين و ،  82 – 80/  4للشافعي األم انظر :  (3)
 .  491/  1تفسري ابن كثري و ،  331صأحلصيين الشافعي 

 .  368 – 366 / 5، واالستذكار البن عبد الرب  186 – 185/  6البن قدامة املغين انظر :  (4)

كشاف و  ، 545 – 543/  2البن قدامة الكايف و ،  186 – 185/  6البن قدامة املغين انظر :  ( 5)
 2شرح الزركشي و ،  610 – 609/  4للرحيباين مطالب أويل النهى ، و  436 – 433/  4للبهويت القناع 

 .  200 -199صملرعي بن يوسف احلنبلي دليل الطالب ، و  273 /
 .  368 – 366/  5، واالستذكار البن عبد الرب  186 – 185/  6البن قدامة املغين : انظر  (6)

 . 368 – 366/  5االستذكار البن عبد الرب انظر :  (7)
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أنه إذا مل يكن فيه بيت مال منتظم عند حاكم عادل يتصدق ابملال  القول الخامس :

  .  (3)رواية عن مالك : الباقي عن أصحاب الفروض على فقراء املسلمني وهو 
 

 استدل أصحاب القول األول بما يأتي : 

 اَّللّ  ِكتاابِ  يف  بِب اْعضٍ  أاْوىلا  ب اْعُضُهمْ  امِ األاْرحا  واُأْوُلواْ  ( قال هللا تعاىل :  الدليل األول :

((4)  .   
اِن وااألاقْ رابُونا واِللنِّسااء   (: تعاىل قال هللا  : ثانيالدليل ال لِّلّرِجااِل ناصِيٌب ّمَِّّا ت اراكا اْلوااِلدا

ث ُ  اِن وااألاقْ رابُونا ّمَّا قالَّ ِمْنُه أاْو كا  .    (5) )را ناِصيب ا مَّْفُروض اناِصيٌب ّمَِّّا ت اراكا اْلوااِلدا
وأن هلم نصيب أوىل من غريهم ، ذوي األرحام على أن  ناتياآل اتناهدلت  وجه الداللة :

وقد ترجحوا وأصحاب الفروض من ذوي األرحام ، ّما ترك الوالدان واألقربون ، 
حم أحق من ابلقرب إىل امليت فيكونون أوىل من بيت املال ألنه لسائر املسلمني وذو الر 

 .  (6)ابلنص  األجانب عمال  
                                                

== 
،  186 – 185/  6البن قدامة املغين ، و  368 – 366/  5االستذكار البن عبد الرب انظر :   (1)
تبيني ، و  588/  8البن جنيم البحر الرائق و  ، 7 – 5/  30،  196 -192/  29 املبسوط للسرخسي و 

 .      247/  6للزيلعي احلقائق 
 .   170/  1السعدي  تفسريانظر :  (2)

واالستذكار البن ،  54/  13للقرايف الذخرية ، و  415 – 413/  6للحطاب مواهب اجلليل انظر :  (3)
   .  368 – 366/  5عبد الرب 

 ( .   75 :) آيةاألنفال ( سورة 4)
 . (  7: ) آية  سورة النساء ( 5)
أضواء ، و  368 – 366/  5، واالستذكار البن عبد الرب 186 – 185/  6البن قدامة املغين انظر :  (6)

   . 108/  2للشيخ حممد األمني الشنقيطي البيان 
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 : لثلثاالدليل ا
، ويف لفظ  فإلينا فلورثته ومن ترك كالا  من ترك ماال  : قال  عن النيب   عن أيب هريرة 

 أان أوىل ابملؤمنني من أنفسهم فمن تويف وعليه دين فعلي قضاؤه ومن ترك ماال  " قال : 

 .  " (1) فهو لورثته
 :  رابعالدليل ال

أان أوىل ابملؤمنني من أنفسهم :" يقول  كان رسول هللا  :  قال  عن جابر بن عبد هللا 
فأميا رجل مات ، ويف لفظ : فإيل وعلي  أو ضياعا   فألهله ومن ترك دينا   من ترك ماال  

 " . (2) فلورثته فإيل ومن ترك ماال   وترك دينا  
                                                

 2(  2268 رقم ) نا  ابب الصالة على من ترك دييف كتاب اإلستقراض وأداء الديون ، البخاري أخرجه  ( 1)
يف كتاب الفرائض مسلم ، و  2484/  6(  6382رقم )  ابب مرياث األسري ، ويف كتاب الفرائض ، 845 /

ابب يف  يف كتاب اخلراج واإلمارة ،داود  ، وأبو1237/  3(  1619رقم ) فلورثته  ابب من ترك ماال  ، 
رقم  فلورثته ابب ما جاء من ترك ماال  فرائض ، يف كتاب الالرتمذي ، و 137/  3(  2595رقم ) أرزاق الذرية 

 ابب من ترك دينا أو ضياعا فعلى هللا وعلى رسوله يف كتاب الصدقات ،ابن ماجه ، و  413/  4(  2090) 
/  1(  225رقم ) إسحاق بن راهويه ، و  455/  2(  9876، وأمحد رقم )  807 / 2(  215رقم ) 
(  11910 – 11909رقم ) الكربى يف السنن البيهقي ، و  444/  3(  5626رقم ) عوانة  ، وأبو 258

 . 351/  6(  12778، ورقم )  201/  6
 137/  3(  2596،  2594رقم ) ابب يف أرزاق الذرية  أخرجه أبو داود يف كتاب اخلراج واإلمارة ، ( 2)

  كتاب الصدقات ،يفابن ماجه ، و  247/  3(  3343، ابب التشديد يف الدين رقم )  ع، ويف كتاب البيو 
 1(  45، ويف املقدمة رقم )  807 / 2(   2416رقم )  فعلى هللا وعلى رسوله أو ضياعا   ابب من ترك دينا  

، ورقم )  637/  1(  2089، ورقم )  550/  1(  1786رقم ) الكربى يف السنن النسائي ، و 17 /
 3 (  1578رقم )  كيف اخلطبةابب  ، ويف السنن الصغرى يف كتاب صالة العيدين ،  449/  3(  5892

رقم أمحد ، و  65/  4(  1962رقم ) الصالة على من عليه دين ، ويف كتاب اجلنائز ، ابب  189 -188 /
، ورقم )  186/  1(  10رقم ) ابن حبان ، و  310/  3(  14373، ورقم )  296/  3(  14192) 

ابن اجلارود ، و  143/  3(  1785رقم )  ابن خزمية، و  334/  7(  3064، ورقم )  331/  7(  3062
== 
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  : خامسالدليل ال

أان أوىل بكل مؤمن من نفسه فمن :  رسول هللا  قال : قال  عن املقدام الكندي 
فلورثته وأان موىل من ال موىل له أرث ماله وأفك  ترك دينا أو ضيعة فإيل ومن ترك ماال  

  .  (1) عانه واخلال موىل من ال موىل له يرث ماله ويفك عانه
                                                

== 
،  1/326(  1081رقم ) عبد بن محيد ، و  280ص(  1111، ورقم )  83ص(  297رقم ) املنتقى يف 

 ، وأبو 444/  3،  444/  3(  5628، وأبو عوانة رقم )  289/  8(  15257رقم ) عبد الرزاق و 
/  2(  1953رقم ) ستخرج على صحيح مسلم املسند امل، وأبو نعيم يف  85/  4(  2111رقم ) يعلى 
/  3(  5591يف السنن الكربى رقم )البيهقي ، و  160/  9(  9418رقم ) األوسط ، والطرباين يف  455
،  213/  3(  5589، ورقم )  206/  3(  5544، ورقم )  351/  6(  12779، ورقم )  214

رقم ) موارد الظمآن ، واهليثمي يف  496 / 2معرفة السنن واآلاثر ، ويف  73/  6(  11179ورقم ) 
، 137/  3(  2956،  2954رقم )  ، وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود 282/  1(  1162
( ، ويف صحيح سنن  1456( ، ورقم ) 1353، ويف صحيح اجلامع رقم )  247/  3(  3343ورقم ) 

(  1578ويف صحيح سنن النسائي رقم ) ،  807/  2(  1416، ورقم ) 17/  1(  45ابن ماجة رقم ) 
 .   65/  4(  1962، ورقم )  188/  3
/  3(  2901 – 2899رقم )  ابب يف مرياث ذوي األرحام يف كتاب الفرائض ،داود  أخرجه أبو ( 1)

يف السنن النسائي ، و  914/  2(  2738رقم )ابب ذوي األرحام يف كتاب الفرائض ، ابن ماجه ، و  123
ابن ، و  133/  4(  17238رقم )  أمحد، و  90/  4(  6419، ورقم )  76/  4(  6354) رقمالكربى 

يف بن اجلارود ، وا156( ص  1150رقم ) الطيالسي ، و  400/  13(  6036يف صحيحه رقم ) حبان 
رقم ) الكبري ، والطرباين يف  403/  2(   17238رقم )  شيبة، وابن أيب  242ص(  965املنتقى رقم ) 

يف السنن البيهقي ، و  183/  3(  201رقم ) مسند الشاميني ، ويف  266 – 265/  20(  628،  626
رقم ) الدارقطين ، و  214/  6(  11990 – 11989، ورقم )  243/  6(   12179الكربى رقم ) 

، ويف صحيح  123/  3(  2900، وصححه األلباين ويف صحيح سنن أيب داود رقم )  85/  4(  57
 ( .   1455، ويف صحيح اجلامع رقم )  914/  2(  2738ماجه رقم )سنن ابن 
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األرحام  ذويدلت هذه النصوص على أن من مات وترك ماال  فلورثته ، وأن  وجه الداللة :
أوىل من غريهم ، وأن هلم نصيب ّما ترك الوالدان واألقربون ، وأصحاب الفروض من ذوي 

  ( .1)من غريهم وقد ترجحوا ابلقرب إىل امليت فيكونون أوىل األرحام ، 
 :  سادسالدليل ال

 .  (2) ألن قرابة الدين والنسب أوىل من قرابة الدين وحده
 :  سادسالدليل ال

أمجع املسلمون على أنه ال يرد على زوج وال ، وابن عبد الرب ، وغريهم :  قال ابن يونس
 .  (3زوجة )

   بما يأتي : ، والثالث  استدل أصحاب القول الثاني
 الدليل األول : 

 .(4) )فلها نصف ما ترك  (: يف فرض األختهللا تعاىل  قال

 وجه الداللة : 

عليها جعل هلا الكل وألهنا ذات فرض من رد فأن هللا تعاىل جعل فرض األخت النصف 
 ن آَيت املواريث اقتضت فروضا  إ: ابن يونس قال ،  مسمى فال يرد عليها كالزوج

 )فلها النصف( وألن مفهوم قوله تعاىل، مقدرة فلو قلنا ابلرد لبطلت حكمة التقدير 
ابة والقر  ال يكون هلا غريه وكذلك بقية الفروض وألن اإلسالم يوجب حقا  : أي  (5)

                                                

أضواء ، و  368 – 366/  5، واالستذكار البن عبد الرب 186 – 185/  6البن قدامة املغين انظر :  (1)
   . 108/  2للشيخ حممد األمني الشنقيطي البيان 

 .  3687 – 366/  5البن عبد الرباالستذكار انظر :  ( 2)
،  415 – 413/  6للحطاب مواهب اجلليل ، و  368 – 366/  5انظر : االستذكار البن عبد الرب  ( 3)
 .  54/  13للقرايف الذخرية و 
 ( . 11: ) آية النساءسورة  (4)

 .  ( 11: ) آية النساءسورة  ( 5)
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والقول ابلرد يبطل حق اإلسالم لعدم توريث بيت املال وعدم الرد مجع ،  حقا   توجب
  .  (1) بني احلقني

 الدليل الثاني : 

ومن كانت له فريضة يف كتاب هللا عز وجل أو سنة رسوله  : رمحه هللا تعاىل  قال الشافعي
 ل شيء مل نرده عليه أو ما جاء عن السلف انتهينا به إىل فريضته فإن فضل من املا

وذلك أن علينا شيئني أحدمها أن ال ننقصه ّما جعله هللا تعاىل له واآلخر أن ال نزيده 

 .  (2) عليه واإلنتهاء إىل حكم هللا عز وجل هكذا

 لثالث : الدليل ا

 .  (3)يف وجوهه  ن بيت املال وارث إذا كان يصرفأل

 :  رابعالدليل ال

 .  (4)احملتاجني إليه لسائر املسلمني ة ويصرف ألن بيت املال للمصاحل العام
 :  خامسالدليل ال

والعمل عند أهل العلم يف هذا الباب إذا مات الرجل ومل يرتك الرتمذي : قال أبو عيسى 
 .  (5) عصبة أن مرياثه جيعل يف بيت مال املسلمني

   وهي من أدلة أصحاب القول األول :، أييت مبا الرابع  استدل أصحاب القول
  :  ألولالدليل ا

                                                

البن  املغين، و  54/  13للقرايف الذخرية ، و  415 – 413/  6للحطاب مواهب اجلليل  انظر : ( 1)
 . 186 – 185/  6قدامة 

 .  80/  4للشافعي األم انظر :  ( 2)
 .  414/  6للحطاب  مواهب اجلليلانظر :  ( 3)
أضواء ، و  368 – 366/  5، واالستذكار البن عبد الرب 186 – 185/  6البن قدامة املغين انظر :  (4)

   . 108/  2للشيخ حممد األمني الشنقيطي البيان 

 .  423/  4(  2106رقم ) ابب يف مرياث املوىل األسفل يف كتاب الفرائض ، مذي سنن الرت  ( 5)
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، ويف  فإلينا فلورثته ومن ترك كالا  من ترك ماال  :" قال  عن النيب   عن أيب هريرة 
أان أوىل ابملؤمنني من أنفسهم فمن تويف وعليه دين فعلي قضاؤه ومن ترك " قال لفظ : 

 . "  (1) فهو لورثته ماال  

 :   ثانيالدليل ال

أان أوىل بكل مؤمن من نفسه فمن " :  سول هللا  قال ر : قال  عن املقدام الكندي 
فلورثته وأان موىل من ال موىل له أرث ماله وأفك  ترك دينا أو ضيعة فإيل ومن ترك ماال  

 " . (2) عانه واخلال موىل من ال موىل له يرث ماله ويفك عانه
ني من دلت هذه النصوص على أن من مات وترك ماال  فلورثته ، والزوج وجه الداللة :

القول الصحيح أن حكم الزوجني حكم قال الشيخ عبد الرمحن السعدي : ، أهل الورثة 
  . (3ابقي الورثة يف الرد فالدليل املذكور شامل للجميع كما مشلهم دليل العول )

 أصحاب القول الخامس استدل 

يصرفه يف ن الوايل ليس له أن يستبد به وال يصرفه يف غري وجوه الرب فإذا كان ّمن ال أب

 .   (4)على الفقراء واملساكني  ملن كان بيده أن يصرفه يف وجوه الرب ساغ  وجوه الرب
  المناقشة والترجيح

 بعد النظر يف أدلة أصحاب هذه األقوال تبني يل ما أييت : 
من الرد إىل أصحاب الفروض وجيه أمنا استدل به أصحاب القول األول  األول :
 وقوي . 

                                                

 .  سبق خترجيه يف أدلة أصحاب القول األول ( 1)

 .  سبق خترجيه يف أدلة أصحاب القول األول ( 2)

 .  170/ 1السعدي عبد الرمحن تفسري انظر :  (3)
 . 414/  6للحطاب  اجلليلمواهب انظر :  ( 4)
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ستدل به أصحاب القول الثاين والثالث من الرد إىل بيت مال املسلمني أمنا ا: الثاني 
مقدرة فلو قلنا ابلرد  ن آَيت املواريث اقتضت فروضا  إابن يونس قال  .أو عدم الرد 

ال يكون هلا : أي  (1) )فلها النصف( لبطلت حكمة التقدير وألن مفهوم قوله تعاىل
والقول ابلرد  حقا   والقرابة توجب ب حقا  غريه وكذلك بقية الفروض وألن اإلسالم يوج

  .  (2) يبطل حق اإلسالم لعدم توريث بيت املال وعدم الرد مجع بني احلقني
هللا ولنا قول عليهم :  الردقال ابن قدامة يف عن ذلك ، فأجاب أصحاب القول األول و 

امِ  واُأْوُلواْ  ( تعاىل : من ذوي  وهؤالء (3))اَّللّ  ابِ ِكتا   يف  بِب اْعضٍ  أاْوىلا  ب اْعُضُهمْ  األاْرحا
وقد ترجحوا ابلقرب إىل امليت فيكونون أوىل من بيت املال ألنه لسائر األرحام ، 

  ( .4)ابلنص  املسلمني وذو الرحم أحق من األجانب عمال  
: أمنا استدل به أصحاب الرابع من الرد على الزوجني مثل أصحاب الفروض قوي الثالث 

أان أوىل " قال ، ويف لفظ :  فإلينا فلورثته ومن ترك كالا  ال  من ترك ما"  ألن قوله 
"  (5) فهو لورثته ابملؤمنني من أنفسهم فمن تويف وعليه دين فعلي قضاؤه ومن ترك ماال  

قال الشيخ عبد الرمحن  ،مبا فيهم الزوجني يشمل مجيع الورثة وهذا عام يف مجيع املال 
 حكم ابقي الورثة يف الرد فالدليل املذكور القول الصحيح أن حكم الزوجنيالسعدي : 

. وأما ادعاء اإلمجاع الذي ذكره ابن عبد الرب (6شامل للجميع كما مشلهم دليل العول )
                                                

 . ( 11: ) آية النساءسورة  ( 1)
 . 54/  13للقرايف الذخرية ، و  415 – 413/  6للحطاب مواهب اجلليل  انظر : ( 2)

 ( .   75:) آية األنفال ( سورة 3)
أضواء ، و  368 – 366/  5، واالستذكار البن عبد الرب 186 – 185/  6البن قدامة املغين انظر :  (4)

   . 108/  2يطي للشيخ حممد األمني الشنقالبيان 

 .  سبق خترجيه يف أدلة أصحاب القول األول ( 5)

 .  170/ 1السعدي عبد الرمحن تفسري انظر :  (6)
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وابن يونس وغريهم ففيه نظر كما ال خيفى ألن عثمان بن عفان قال ابلرد على الزوجني  
لعلهما كاان من  وقوهلم أبن عثمان رد على هذين الزوجنيكباق أصحاب الفروض ، 

فأما الزوجان فال يرد عليهما ابتفاق من العصبة أو ذوي األرحام حيتاج إىل دليل ، قالوا : 
ولعله كان عصبة أو ذا  العلم إال أنه روي عن عثمان رضي هللا عنه أنه رد على زوج أهل

  . (1) رحم فأعطاه لذلك أو أعطاه من مال بيت املال ال على سبيل املرياث
 . وهذا التأويل حيتاج إىل دليل قلت : 

مل يكن بيت  اخلامس يف الرد على فقراء املسلمني إذاأمنا استدل به أصحاب القول  الرابع :
هذا ال فرق بينه وبني ما قاله أصحاب القول الثاين من حاكم عادل ويف يد املال منتظما  

املال العام للمسلمني الرد إىل بيت مال املسلمني ألن فقراء املسلمني من مصاريف بيت 
 . 

وهبذا يتبني يل رجحان ما ذهب إليه أصحاب القول األول من الرد على أصحاب الفروض 
 لألدلة اليت استدلوا هبا إال أن عموم األدلة يدل أيضا  على الرد على عامة أصحاب

الفروض مبا فيهم الزوجني وهو ما ذهب إليه أصحاب القول الرابع ، ورجحه الشيخ عبد 
القول الصحيح أن حكم الزوجني حكم ابقي  : بقولهكما سبق بن انصر السعدي  الرمحن 

. وهذا خبالف (2الورثة يف الرد فالدليل املذكور شامل للجميع كما مشلهم دليل العول )
ما ذهب إليه اجلمهور من منع الرد على الزوجني ، وأما ادعاء اإلمجاع الذي ذكره ابن 

كما ال خيفى ألن القول ابلرد على الزوجني قال به   هم ففيه نظرعبد الرب وابن يونس وغري 
                                                

، 186 – 185/  6البن قدامة املغين ، و  368 – 366/  5انظر : االستذكار البن عبد الرب  (1)
/  2البن قدامة الكايف ، و  54/  13للقرايف الذخرية ، و  415 – 413/  6للحطاب مواهب اجلليل و 

 – 609/  4للرحيباين مطالب أويل النهى ، و  436 – 433/  4للبهويت كشاف القناع ، و  545 – 543
 .  200 -199صملرعي بن يوسف احلنبلي دليل الطالب ، و  273/  2شرح الزركشي ، و  610

 .  170/ 1السعدي عبد الرمحن تفسري انظر :  (2)
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وهللا أعلم ، وإىل  ،كما سبق (1)جابر بن يزيد و  عثمان بن عفان منهم : بعض العلماء 
هنا انتهى ما أردت مجعه من مذاهب العلماء يف مسألة رد املال الزائد عن أصحاب 

أسأل هللا ض يف الرد من املال الفائض ، الفروض وليس له عاصب ، ومسيته : العذب الفائ
عز وجل أن جيعله خالصا  لوجهه الكرمي وأن ينفع به من قرأه إنه ويل ذلك والقادر عليه ، 
وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما  كثريا  ، وآخر دعواان أن احلمد 

 هلل رب العاملني .
 مجعه وأعده أبو عبد هللا

 مد املصطفى حممد بن حم
 املدينة النبوية،

 مكتبة املسجد النبوي
  قسم البحث والرتمجة

 ه   1426
 
 
 
 
 
 

                                                

،  186 – 185/  6البن قدامة املغين ، و  368 – 366/  5ن عبد الرب االستذكار البانظر :   (1)
تبيني ، و  588/  8البن جنيم البحر الرائق و  ، 7 – 5/  30،  196 -192/  29 املبسوط للسرخسي و 

 .      247/  6للزيلعي احلقائق 
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