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  :ملخص البحث

ى ن��شر ال�ود والمحب��ة ب�ین جمی�ع اإلف��راد ف�ي المجتم��ع     ت�سعى ال�شریعة اإلس��المیة دائم�ا إل�    
المسلم، لذا حثت على الوصیة والھب�ة وغیرھ�ا م�ن عق�ود التب�رع الت�ي ت�ساھم ف�ي تحقی�ق                    

  .سبل التكافل والتعاون والتقارب بین أفراد المجتمع المسلم

تل�ك  بید أن عدم مراعاة الشروط والضوابط التي قررتھا الشریعة اإلس�المیة أثن�اء إج�راء              
  .العقود یترتب علیھا حدوث الشقاق والمنازعات بین األخوة واألفراد في المجتمع

ولھذا نجد الفقھاء قد قرروا حرمة وصیة الجنف وھبات الجور لما یترتب علیھا م�ن ظل�م        
للورثة، وھنا یظھر دور القضاء في حل تلك منازعات الوصایا والھبات المتعلقة بالترك�ة         

  .البحثوھو ما خصصنا لھ ھذا 

إذ تناولنا في المبحث األول منازعات الوصایا المتعلقة بالتركة وتطبیقاتھ�ا الق�ضائیة، أم�ا               
  .المبحث الثاني فقد تناول بیان منازعات الھبات المتعلقة بالتركة وتطبیقاتھا القضائیة

وفي خاتمة البحث توصلنا إلى  أن عدم مراعاة الموصي أو الواھ�ب لألحك�ام وال�ضوابط                  
ررت�ھ ال�شریعة اإلس�المیة الغ�راء أثن�اء إج�راء الوص�یة أو الھب�ة ھ�و م�ا ی�ؤدي إل�ى                         التي ق 

  . حدوث النزاعات والشقاق بین األخوة واألقارب

كم��ا یج��ب أن یح��رص القاض��ي عل��ى تحق��ق الغبط��ة والم��صلحة للوص��یة، وأن یجتھ��د ف��ي 
 توجیھ الوصي لوضع الوصیة في موضعھا الصحیح، فإذا وضعت الوصیة في وقف دائم   
  .فإن ذلك أولى من وضعھا في صدقة عامة، فال یخفى ما لألوقاف من دیمومة في العطاء

  منازع�ات الترك�ة    ، ھبات الجور   ، وصیة الجنف  منازعات الوصایا ،  : الكلمات االفتتاحیة 
  . موقف القضاء السعودي، 
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ABSTRACT: 
Islamic law always seeks to spread friendliness and love among all 
individuals in the Muslim community, so it urges the will, donation 
and other donation contracts that contribute to achieving solidarity, 
cooperation and rapprochement between members of the Muslim 
community. 
However, failure to observe the conditions and controls stipulated 
by Islamic Sharia while conducting these contracts leads to 
discord and disputes between brothers and individuals in society. 
That is why we find that the jurists have decided the prohibition of 
the will of scoliosis and the gifts of injustice due to the injustice it 
entails on the heirs, and here the role of the judiciary appears in 
resolving those disputes of wills and donations related to the 
inheritance, which is what we have devoted this research to. 
In the first section we dealt with will disputes related to the legacy 
and its judicial applications, while the second topic dealt with the 
statement of gift disputes related to the estate and its judicial 
applications. 
In the conclusion of the research, we concluded that the non-
observance of the testator or the donor to the provisions and 
controls established by the glorious Islamic Sharia during the 
procedure of the will or the gift is what leads to conflicts and 
discord between brothers and relatives. 
The judge must also be keen on achieving the elation and interest 
of the will, and strive to direct the guardian to place the will in its 
correct position, and if the will is placed in a permanent 
endowment, that is better than placing it in a public charity, so the 
endowment of the endowment is not hidden. 

Key words: wills disputes, scoliosis wills, grants of injustice, 
inheritance disputes, position of the Saudi judiciary. 
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  مقدمة

إن من أھم المبادئ التي تقوم علیھا الشریعة اإلسالمیة مبدأ العدالة االجتماعیة، حیث أقام            
اإلسالم العدالة االجتماعی�ة ب�ین أف�راد المجتم�ع ب�شكل ع�ام، وب�ین أف�راد ك�ل أس�رة ب�شكل                       

  .خاص

فج��اء اإلس��الم بأحك��ام المی��راث لتعط��ي ك��ل ذي ح��ق حق��ھ بع��د م��وت مورث��ھ، كم��ا حث��ت     
سالمیة على الوصیة لألقارب غیر الوراثیین والھبة للفقراء والمساكین لتحقیق الشریعة اإل

 .العدالة ونشر الودِّ والمحبة والصلة والقرب في المجتمع اإلسالمي

ونظرًا ألھمیة عق�د الوص�یة والھب�ة وك�ون تل�ك العق�ود ت�ؤثر ف�ي كثی�ر م�ن األحی�ان عل�ى                    
 ال�شروط واألحك�ام الت�ي تكف�ل تحقی�ق      حقوق باقي الورثة، فقد وضعت الشریعة اإلسالمیة 

  .العدالة بین جمیع الورثة وتحفظ في ذات الوقت حقوقھم الشرعیة في مورثھم بعد وفاتھ

 بالتركة یترتب علیھا في كثیر من األحیان حدوث  ھذا ولما كانت الوصیة والھبة المتعلقة
 م�ن جان�ب آخ�ر     العدید من المنازعات بین الورثة من جانب والموصى ل�ھ أو المھ�وب ل�ھ            

ل��ذا ف��إن الفقھ��اء ق��د ح��اولوا ق��دیمًا وح��دیثًا إل��ى ح��ل تل��ك المنازع��ات ف��ي إط��ار الن��صوص   
  .الشرعیة والمبادئ التي تقوم علیھا الشریعة اإلسالمیة الغراء

ولذلك  نجد أن الفقھاء قد قالوا ببطالن وصیة الجنف وبطالن ھبات الجور حمایة لحق�وق     
اكم الشرعیة في المملكة العربیة السعودیة عل�ى ذات ال�نھج   باقي الورثة، ولقد سارت المح   

في ح�ل تل�ك المنازع�ات المتعلق�ة بالوص�ایا والھب�ات وأص�درت األحك�ام الق�ضائیة الناف�ذة                     
  .التي تعطى لكل ذي حق حقھ وتكفل تحقیق العدالة بین جمیع األطراف

 أھمیة البحث:  

ت من أكثر المشاكل انتشار في      تظھر أھمیة ھذا البحث من خالل معالجتھ لمشكلة أصبح        
الوق���ت الح���الي وھ���ى منازع���ات الوص���ایا والھب���ات المتعلق���ة بالترك���ة إذ أص���بحت تل���ك    
المنازع��ات م��ن أكث��ر الق��ضایا انت��شارا ف��ي أروق��ة المح��اكم بالمملك��ة العربی��ة ال��سعودیة،      
 وتناول تلك المنازعات بالبیان واإلیضاح م�ن الناحی�ة الفقھی�ة والق�ضائیة ی�ساھم ف�ي ن�شر                  

الثقافة الشرعیة والقضائیة حول تلك المسائل الھامة والتي یجھلھا كثیرًا من الناس وتؤدى 
  .في كثیر من األحیان إلى حدوث النزعات والشقاق بین األفراد في المجتمع

لھ��ذا ف��إن ت��سلیط ال��ضوء عل��ى  تل��ك المنازع��ات وبی��ان اآلراء الفقھی��ة والق��ضائیة  حولھ��ا   
ة والھبة ھدفھا المنشود وبما یكفل حصول كل ذي حق على یساھم في تحقیق عقود الوصی

حقھ دون حیف أو شطط، ویمنع حدوث  تلك المنازعات بین األخوة واألفراد في المملك�ة        
  . العربیة السعودیة ویحقق االستقرار في المجتمع

  إشكالیة البحث وتساؤالتھ : 

تحقی�ق العدال�ة ون�شر ال�ود     إذا كانت الشریعة اإلسالمیة قد قررت عقود الوص�یة والھب�ة ل          
  والصلة 
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والمحب��ة ب��ین األف��راد ف��ي المجتم��ع اإلس��المي، ف��إن ع��دم مراع��اة الواص��ي أو الواھ��ب        
األحك��ام وال��شروط ال��شرعیة الت��ي تناولتھ��ا ال��شریعة اإلس��المیة تنظیمھ��ا ف��ي تل��ك العق��ود  
 یترتب علیھ نشر الشقاق والخ�الف ب�ین األخ�وة واألف�راد ف�ي المجتم�ع، فق�د ن�رى بع�ض                     

اآلباء یعطى ھذا ویمنع ھذا ویغدق على ھذا ویقتر على ھذا، وال یراعى ف�ي ھ�ذا األم�ر              
شرع اهللا تعالي، و بما ی�ؤدى إل�ى كث�رة منازع�ات منازع�ات الوص�ایا والھب�ات المتعلق�ة                      

  .بالتركة

م�ا موق�ف الفق�ھ    : وعلى ھذا فإن اإلشكالیة الرئیسة لھذا البحث تتمث�ل ف�ي الت�ساؤل الت�الي     
  القضاء السعودي من منازعات الوصایا والھبات المتعلقة بالتركة؟اإلسالمي و

  :ویتفرع عن ھذا التساؤل الرئیسي العدید من التساؤالت الفرعیة األخرى

  ما ھي المنازعات المتعلقة بوصیة الجنف؟ -

  ما موقف الفقھ اإلسالمي من إبطال الوصیة لكونھا جنًفا؟ -

  لوصي؟ما ھي المنازعات المتعلقة بتحدید ا -

  ما موقف القضاء السعودي من منازعات الوصایا ؟ -

  ما ھي ھبات الجور وما صورھا؟ -

  ما ھو موقف الفقھ اإلسالمي من أثر الوفاة على نفاذ الھبات التي لم تقبض؟ -

  ما موقف القضاء السعودي من منازعات الھبات المتعلقة بالتركة؟ -

 أھداف البحث: 

للتع��رف عل��ى موق��ف الفق��ھ اإلس��المي م��ن منازع��ات  یھ��دف ھ��ذا البح��ث وب��صفة رئی��سیة  
الوص��ایا والھب��ات المتعلق��ة بالترك��ة م��ن خ��الل توض��یح وبی��ان تل��ك المنازع��ات وص��ورھا  
واآلراء الفقھی���ة حولھ���ا ، وم���ا ذھب���ت إلی���ھ مح���اكم المملك���ة العربی���ة ال���سعودیة ف���ي تل���ك  

  . المنازعات

 الدراسات السابقة:  

س���ائل الجامعی���ة ف���ي الجامع���ات ال���سعودیة م���ن خ���الل اط���الع الباح���ث عل���ى فھ���ارس الر
منازع��ات " والمراك��ز العلمی��ة، ل��م یج��د الباح��ث بح��ث أو رس��الة علمی��ة مف��ردة بعن��وان       

" الوصایا والھبات المتعلقة بالتركات وتطبیقاتھ�ا ف�ي مح�اكم المملك�ة العربی�ة ال�سعودیة               
ن ھ�ذا  بع�ض الدراس�ات واألبح�اث الت�ي تتن�اول جزئی�ات م�        وبتوسیع دائرة البحث وج�دت    

الموضوع لكن لیست بصفة مباشرة أو تفصیلیة، وإنما بصورة موجزة وبین ثنایاھا، ومن 
  :ذلك ما یلي
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   : )١ ()أحكام ھبات اآلباء لألوالد في الفقھ اإلسالمي( السامرائي، نزار على -

  قسم الباحث بحثھ إلى ثالثة مباحث تناول في المبحث األول تعریف الھبة وحكم 

الد وصفة التسویة بینھم ، أم�ا المبح�ث الث�اني فق�د تن�اول م�ن خالل�ھ بی�ان                     األو العدل بین 
حكم تخصیص بعض األوالد بالھبة والرجوع بھا، أما المبحث الثالث فق�د تن�اول ش�روط        

  .الرجوع بالھبة وقبضھا

ویت��شابھ ھ��ذا البح��ث مع��ي بحث��ي ف��ي تل��ك الجزئی��ة المتعلق��ة بتن��اول م��سألة الھب��ة األوالد   
س�المي منھ�ا ، أم�ا ماع�دا ذل�ك ف�ال ثم�ة ت�شابھ ب�ین البحث�ین إذ أن بحث�ي               وموقف الفقھ اإل  

یتناول كافة المنازعات المتعلق�ة بالوص�ایا والھب�ات وموق�ف الق�ضاء ال�سعودي م�ن ذل�ك                   
  .وھو ما لم یتناولھ ھذا البحث من قریب أو بعید

  :) ٢ ()أحكام الوصیة(الجاسر، سلیمان بن جاسر -

 ص���ورة نق���اط تن���اول م���ن خاللھ���ا التعری���ف بالوص���یة تن���اول الباح���ث ھ���ذه البح���ث ف���ي
ومشروعیتھا من الكتاب والسنة واألجماع والمعقول، ثم تناول بیان حكم الوص�یة ومت�ى         
تكون واجبة أو مستحبة وحاالت كراھیتھا وتحریمھا، ثم تناول الباحث بیان ما تثب�ت ب�ھ       

 وص�یة الجن�ف  وتغی�ر    الوصیة وأركانھا والشروط المعتبرة فیھا، ثم تناول الح�دیث ع�ن         
  .الوصیة من قبل غیر الموصي، وتعدد األوصیاء، ومبطالت الوصیة

ویتشابھ ھذا البحث مع بحثي في جزئیات ص�غیرة ج�دا أش�ار إلیھ�ا الباح�ث ول�م یتناولھ�ا                     
بالتفصیل وھي تلك الجزئیة المتعلقة بالوص�یة ل�وراث ووص�یة الجن�ف، أم�ا ف�ي م�ا ع�دا                    

  .البحثینذلك فال یوجد ثمة تشابھ بین 

 منھج البحث:  

   س���وف یعتم���د الباح���ث عل���ى الم���نھج الوص���في التحلیل���ي الق���ائم عل���ى االس���تقراء      
واالستنباط، باإلضافة إلى المنھج المق�ارن ، بحی�ث یق�وم الباح�ث بت�صور الم�سألة ث�م             
تحیلیھا وأبداء الرأي فیھا  بعد عرض األقوال الفقھیة ومناقشتھا مع االلت�زام ف�ي ذل�ك     

عدم التعصب لقول أي مذھب من المذاھب، وكان المدار في الترجیح على بالحیادیة و
ما یتحقق في ھذا القول من قوة دلیلھ، أو جلبًا لم�صلحة أو درءًا لمف�سدة، م�ع مراع�اة            

  .جانب التیسیر ورفع الحرج

وف��ي جمی��ع األح��وال س��وف أق��وم باالعتن��اء ب��صحة المكت��وب، وس��المتھ م��ن الناحی��ة    
والنحوی�ة، م�ع العنای�ة بعالم�ات الت�رقیم، ووض�عھا ف�ي مواض�عھا         اللغویة واإلمالئیة،  

  .الصحیحة

                                                           

السامرائي، نزار على ، أحكام ھبات اآلباء لألوالد في الفقھ اإلسالمي، مجل�ة س�رى م�ن رأي، مجل�د      (١)
 ٢٠١٠، العراق ، ) ٣٣(عدد) ٢(

، المملك��ة )٨(ع��دد) ٤٧(الجاس��ر، س��لیمان ب��ن جاس��ر ،أحك��ام الوص��یة، مجل��ة ص��وت األم��ة، مجل��د     (٣)
 م٢٠١٥-ه١٤٣٦، العربیة السعودیة
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 تقسمات البحث:  

ت�شتمل عل�ى بی�ان أھمی�ة البح�ث وإش�كالیة البح�ث            - مقدم�ة لقد تم تق�سیم ھ�ذا البح�ث إل�ى           
  وتساؤالتھ، 

  : ومبحثین -وأھداف البحث، والدراسات السابقة ، ومنھج البحث

  .متعلقة بالتركة وتطبیقاتھا القضائیة منازعات الوصایا ال: المبحث األول

  .منازعات الھبات المتعلقة بالتركة وتطبیقاتھا القضائیة : المبحث الثاني

   . تشمل أھم النتائج والتوصیات:خاتمة
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  املبحث األول

  منازعات الوصايا املتعلقة بالرتكة وتطبيقاتها القضائية

، وتدارك الشخص لما ف�رط ب�ھ ف�ي          إذا كانت الوصیة تھدف إلى زیادة القربات والحسنات       
حیاتھ من أعمال البر والخیر، باإلضافة إلى زیادة القربة والمحبة بین األقارب وغی�رھم،               
إال أن عدم مراعاة الموص�ي لم�ا قررت�ھ ال�شریعة اإلس�المیة م�ن ض�وابط وأحك�ام یترت�ب              
علی��ھ ح��دوث المنازع��ات وال��شقاق ب��ین الورث��ة والموص��ى ل��ھ، وھ��ذا وق��د تح��دث تل��ك           

  .لمنازعات بسبب وصیة الجنف كما قد تتعلق المنازعات بتحدید الوصيا

وفیما یلي نتناول بیان المنازعات المتعلقة بوصیة الجن�ف وص�ورھا ، م�ع ع�رض بع�ض            
  التطبیقات القضائیة في منازعات الوصایا وذلك من خالل مطلبین 

  اطب اول

  ازت ا و اف

. إذا ع�دل وج�ار    : َجِن�َف بالك�سر َیْجَن�ُف َجَنًف�ا       : المیل والجور؛ یقال  : أصل الجنف في اللغة   
ا َفَأصَۡلَح َبیَۡنُھمۡ َفَلآ ِإثَۡم َعَلیۡ�ِھۚ ِإنَّ       ٗ◌ َجَنًفا َأوۡ ِإثۡم   ٖ◌َفَمنۡ َخاَف ِمن مُّوص   {: ومن ذلك قولھ تعالى   

 یك�ون ذل�ك إال ف�ي       ورجل أجنف إذا ك�ان ف�ي خلق�ھ می�ل، ویق�ال ال                )١( ٞ} رَِّحیم ٞٱللََّھ َغُفور 

  :قال األعشى. ویقال تجانف عن كذا، إذا مال. الطول واالنحناء

  )٢( وما عدلت عن أھلھا لسوائكا** تجانف عن جل إلىمامة ناقتي  

فمعنى الجنف في اللغ�ة وف�ق م�ا س�بق ھ�و الج�ور والظل�م والمی�ل ع�ن الح�ق، وال یختل�ف                     
وصیة التي تشتمل عل�ى ظل�م أو   معناھا في االصطالح عن ذلك فوصیة الجنف ھي تلك ال      

الجنف الخطأ، واإلثم العمد، :  ،  وقد روى عن الضحاك أنھ قال)٣(خطأ أو میال عن الحق
: م�یال، وق�ال أب�و عبی�دة       : جنفًا، ق�اال  : وكذلك قال الثوري، وقال عطاء، والكسائي في قولھ       

                                                           

 )١٨٢( سورة البقرة، اآلیة (١)
، )ھ�ـ ٣٩٣: المت�وفى (الصحاح تاج اللغة، ألبي نصر إس�ماعیل ب�ن حم�اد الج�وھري الف�ارابي             : ینظر(٢) 

م،  ب�اب  ١٩٨٧  ھ�ـ ١٤٠٧، الطبع�ة الرابع�ة   -بی�روت -أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للمالی�ین   : تحقیق
، مقاییس اللغ�ة، ألحم�د ب�ن ف�ارس ب�ن زكری�اء القزوین�ي                )١٣٣٩ /٤) (جنف(مادة  ) الجیم(فصل  ) الفاء(

، -دم��شق-عب��د ال��سالم محم��د ھ��ارون، دار الفك��ر  : ، المحق��ق)ھ��ـ٣٩٥: المت��وفى(ال��رازي، أب��و الح��سین  
 ).٤٨٦/ ١) (جنف(مادة ) الجیم والنون وما یثلثھما(باب ) الجیم(، كتاب ١٩٧٩-ھـ١٣٩٩

یم ب�ن ال�شھید وجی�ھ ال�دین ب�ن معظ�م ب�ن من�صور المع�روف ب�ـ            حجة اهللا البالغة، أحمد بن عبد ال�رح       (٣) 
 –دار الجی��ل، بی��روت : ، تحقی��ق ال��سید س��ابق، الناش��ر)ھ��ـ١١٧٦: المت��وفى(» ال��شاه ول��ي اهللا ال��دھلوي«

 )١٨٢/ ٢ (٢٠٠٥ - ھـ ١٤٢٦: لبنان، الطبعة األولى، سنة الطبع



 - ٥٠١٨ -

 ٖ◌ِم�ن مُّ�وص   َفَم�نۡ َخ�اَف      {جورًا عن الحق وعدوال، وكان طاووس یقول في قول�ھ تع�الى             

    )١(ھو الرجل یوصي لولد ابنتھ یرید ابنتھ} َجَنًفا 

  .وفیما یلي نتناول بیان صور وصیة الجنف وحكم أبطالھا  وذلك من خالل فرعین

  الفرع األول

  صور وصیة الجنف

ذكر اهللا تعالى ف�ي كتاب�ھ العزی�ز الح�ض عل�ى اإلص�الح ف�ي وص�یة اآلث�م أو الج�انف ف�ي                   
ل العل�م ص�وًرا للجن�ف المح�رم ف�ي الوص�یة، وأحك�ام ك�ٍل منھ�ا،                   وصیتھ، ولقد اس�تنبط أھ�     

  :وھما صورتان

  . الوصیة لبعض الورثة بنصیب فوق نصیبھم المقدر دون سائر الورثة-١

  . الوصیة ألجنبي بما یزید على الثلث-٢

ولقد اتفق الفقھاء على تحریم ھاتین الصورتین المذكورتین واعتبروھا من ص�ور الجن�ف       
  :في الوصیة

وفیھ دلیل على أنھ ال ینبغي للمرء أن یوصي : " قال شمس األئمة السرخسي من الحنفیة   -
 ذم المعتدین ف�ي الوص�یة والتع�دي ف�ي الوص�یة           - علیھ السالم    -بأكثر من ثلثھ؛ ألن النبي      

  .)٢("مجاوزة حدھا

وإذا أوص�ى ل�ذوي قرابت�ھ بالثل�ث، ف�إن ذوي قرابت�ھ ك�ل ذي رح�م مح��رم         : " وق�ال أی�ًضا  -
  .)٣("واتفقوا أنھ ال یدخل فیھا الوصیة لوارث.. .منھ

موضع الوصیة الثلث، وال یجوز الزیادة علیھ       : " وقال القاضي عبد الوھاب من المالكیة      -
  .)٤("إال بإذن الورثة

ف�ال ت�صح    : قال الشیخ أبو حام�د    : إذا أوصى رجل لوارثھ   : " وقال العمراني من الشافعیة    -
  .)٥("الوصیة لھ، قوال واحًدا

                                                           

) ھـ٣١٩: المتوفى(المنذر النیسابوري اإلشراف على مذاھب العلماء ، بو بكر محمد بن إبراھیم بن          (١) 
 اإلمارات العربیة المتح�دة     -صغیر أحمد األنصاري أبو حماد، مكتبة مكة الثقافیة، رأس الخیمة           : المحقق

 )٤٠٦/ ٤( م ٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥،الطبعةاألولى، 
ة ، دار المعرف�  )ھ�ـ ٤٨٣: المت�وفى (المبسوط، ، محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس األئمة السرخسي            ) ٢(

 ). ١٤٤/ ٢٧(م ١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤، بدون طبعة، - بیروت–
 ).١٥٥/ ٢٧(المبسوط، للسرخسي ) ٣(
المعونة على مذھب عالم المدینة، أبو محمد عبد الوھاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي        ) ٤(

ة  مك��-حم��یش عب��د الح��ّق، المكتب��ة التجاری��ة، م��صطفى أحم��د الب��از   : المحق��ق) ھ��ـ٤٢٢: المت��وفى(
 ).١٦١٩: ص(المكرمة 

البی��ان ف��ي م��ذھب ال��شافعي، أب��و الح��سین یحی��ى ب��ن أب��ي الخی��ر ب��ن س��الم العمران��ي الیمن��ي ال��شافعي  ) ٥(
 - ھ�ـ ١٤٢١الطبع�ة األول�ى،     جدة–، دار المنھاج   قاسم محمد النوري    : المحقق) ھـ٥٥٨: المتوفى(

 ).١٥٥/ ٨( م ٢٠٠٠



 - ٥٠١٩ -

  .)١("فالوصیة للوارث: فأما التي ال تجوز: "وقال النووي من الشافعیة أیًضا -

وجمل��ة ذل��ك أن اإلن��سان إذا وص��ى لوارث��ھ    : " وق��ال اب��ن قدام��ة المقدس��ي م��ن الحنابل��ة    -
  .)٢("بوصیة، فلم یجزھا سائر الورثة، لم تصح، بغیر خالف بین العلماء

بزیادة على الثلث ألجنب�ي، وال لوارث�ھ   وال تجوز لمن لھ وارث    : " وقال ابن قدامة كذلك    -
  .)٣("بشيء إال بإجازة الورثة

  :واستدل الفقھاء على ما ذھبوا إلیھ بالكتاب والسنة

  : دلیل الكتاب-أوًلا

ا َفَأصۡ�َلَح َبیۡ�َنُھمۡ َفَل�آ ِإثۡ�َم َعَلیۡ�ِھۚ ِإنَّ ٱللَّ�َھ           ٗ◌ َجَنًف�ا َأوۡ ِإثۡ�م     ٖ◌َفَمنۡ َخاَف ِمن مُّوص   { :   قال تعالى   -

  .)٤(ٞ} رَِّح����������������������������������������������������������������������������������������یمٞورَغُف����������������������������������������������������������������������������������������

ففي اآلیة داللة ظاھرة على تحریم الجنف في الوصیة بصورتیھ، سواء أك�ان بتخ�صیص               
وارث من الورث�ة بق�در م�ن الترك�ة دون اآلخ�رین، أو الوص�یة لألجنب�ي بق�در یزی�د عل�ى                   

  . )٥(الثلث وإضرار الورثة

  : دلیل السنة-ثانًیا

: َق��اَل َرُس��وُل اللَّ��ِھ ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم  : اَل، َق��-رض��ي اهللا عنھم��ا– َع��ْن اْب��ِن َعبَّ��اٍس  -١
  .)٦(»الضَِّراُر ِفي اْلَوِصیَِّة ِمَن اْلَكَباِئِر«

ِإنَّ اللَّ��َھ َق��ْد «: َس��ِمْعُت َرُس��وَل اللَّ��ِھ ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم َیُق��وُل:  ع��ن َأِب��ي  ُأَماَم��َة، َق��اَل-٢
  . )٧(»ِرٍثَأْعَطى ُكلَّ ِذي َحقٍّ َحقَُّھ َفَلا َوِصیََّة ِلَوا

                                                           

  )ھـ٦٧٦: المتوفى(ن یحیى بن شرف النووي المجموع شرح المھذب، أبو زكریا محیي الدی) ١(
 ).٣٩٩/ ١٥(بیروت -دار الفكر: الناشر

أبو محمد موفق الدین عبد اهللا بن أحمد ب�ن محم�د ب�ن قدام�ة ، ال�شھیر ب�ابن قدام�ة المقدس�ي            المغني،) ٢(
 ).١٤١/ ٦(، مكتبة القاھرة ، بدون طبعة  ) ھـ٦٢٠: المتوفى(

ق ال�دین أب�و محم�د عب�د اهللا ب�ن أحم�د ب�ن محم�د ب�ن قدام�ة المقدس�ي            المقنع في فق�ھ اإلم�ام أحم�د، وف�        ) ٣(
محم��ود : حقق��ھ وعل��ق علی��ھ عب��د الق��ادر األرن��اؤوط: جم لمؤلف��ھ، ق��دم ل��ھ وت��ر) ھ��ـ٦٢٠: المت��وفى(

 المملك�ة العربی�ة ال��سعودیة،   -األرن�اؤوط، یاس�ین محم�ود الخطی�ب، مكتب�ة ال�سوادي للتوزی�ع، ج�دة         
 ).٢٤٩: ص( م ٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢١الطبعة األولى 

 ).١٨٢: (البقرة، اآلیة: سورة) ٤(
، البی�ان  )١٦١٩: ص(، المعونة على م�ذھب ع�الم المدین�ة        )١٥٥/ ٢٧(المبسوط، للسرخسي   : ینظر) ٥(

/ ٦(، المغن��ي الب��ن قدام��ة  )٣٩٩/ ١٥(، المجم��وع ش��رح المھ��ذب  )١٥٥/ ٨(ف��ي م��ذھب ال��شافعي  
١٤١.( 

ب�رقم  ) ٥/ ٩(، والطبران�ي ف�ي األوس�ط    )٥٢٠٩( ب�رقم  )٩٣٣/ ٣(أخرجھ ابن ابي حاتم في تف�سیره      ) ٦(
 ).٤٢٩٣(برقم ) ٢٦٦/ ٥(، والدارقطني في سننھ )٨٩٤٧(

ب��رقم ) ١١٤/ ٣(أخرج��ھ أب��و داود ف��ي س��ننھ، كت��اب الوص��ایا، ب��اب م��ا ج��اء ف��ي الوص��یة لل��وارث      ) ٧(
قم ب�ر ) ٤٣٣/ ٤(، والترمذي ف�ي س�ننھ، أب�واب الوص�ایا، ب�اب م�ا ج�اء ال وص�یة ل�وارث                   )٢٨٧٠(
، وھو حدیث حسن صحیح، وصححھ ابن حب�ان، والح�اكم وأق�ره ال�ذھبي، وح�سن إس�ناده                 )٢١٢٠(

 )٧١/ ٨(جامع األصول : ، ینظر"الفتح " الحافظ في 



 - ٥٠٢٠ -

َكاَن َرُسوُل اللَِّھ ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم    :  َعْن َسْعِد ْبِن َأِبي َوقَّاٍص، َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ، َقالَ         -٣
ِإنِّي َقْد َبَلَغ ِبي ِمَن الَوَجِع َوَأَنا ُذو َماٍل، : َیُعوُدِني َعاَم َحجَِّة الَوَداِع ِمْن َوَجٍع اْشَتدَّ ِبي، َفُقْلُت

: ُثمَّ َق�الَ  » َال«: ِبالشَّْطِر؟ َفَقالَ : َفُقْلُت» َال«: ِني ِإلَّا اْبَنٌة، َأَفَأَتَصدَُّق ِبُثُلَثْي مالي؟ َقالَ      َوَال َیِرثُ 
 ِإنَّ�َك َأْن َت�َذَر َوَرَثَت�َك َأْغِنَی�اَء، َخْی�ٌر ِم�ْن َأْن َت�َذَرُھْم َعاَل�ًة                - َأْو َكِثی�ٌر     -الثُُّلُث َوالثُُّل�ُث َكِبی�ٌر      «

وَن النَّاَس، َوِإنََّك َلْن ُتْنِفَق َنَفَقًة َتْبَتِغي ِبَھا َوْجَھ اللَِّھ ِإلَّا ُأِجْرَت ِبَھا، َحتَّ�ى َم�ا َتْجَع�ُل ِف�ي           َیَتَكفَُّف
  .)١(»اْمَرَأِتَك

فف���ي األحادی���ث ال���سابقة دالل���ة ظ���اھرة عل���ى تح���ریم الجن���ف ف���ي الوص���ایا ب���صورتیھ        
دة على قدر الثلث، أم بتخصیص بع�ض        بالوصیة لألجنبي بالزیا  : المذكورتین، سواء أكان  

  .)٢(الورثة بشيء من التركة دون اآلخرین

                                                           

 سعد بن خولة -صلى اهللا علیھ وسلم  –أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الجنائز، باب رثاء النبي          ) ١(
) ١٢٥٠/ ٣(اب الوص�یة، ب�اب الوص�یة بالثل�ث     ، ومسلم ف�ي ص�حیحھ، كت�      )١٢٩٥(برقم  ) ٨١/ ٢(

 ).١٦٢٨(برقم 
، البی��ان ف��ي )١٦١٩: ص(، المعون��ة عل��ى م��ذھب ع��الم المدین��ة  )١٥٥/ ٢٧(المب��سوط، للسرخ��سي ) ٢(

 ). ١٤١/ ٦(، المغني البن قدامة )٣٩٩/ ١٥(، المجموع شرح المھذب )١٥٥/ ٨(مذھب الشافعي 



 - ٥٠٢١ -

  الفرع الثاني

  حكم إبطال الوصیة لكونھا جنًفا

وصورة المسألة لو أن رج�ًال جن�ف ف�ي وص�یتھ فأوص�ى لوارث�ھ، أو أوص�ى ألجنب�ي بم�ا           
  یزید على الثلث، فھل تصح وصیتھ ھذه أم ال؟

، ولكنھم )١(ف ال تجوز مطلًقا ما لم یأذن الورثة بإمضائھااتفق الفقھاء على أن وصیة الجن
  :اختلفوا في بطالنھا من عدمھ على قولین

أن وصیة الجنف ال تبطل، وإنما تتوق�ف ص�حتھا عل�ى إم�ضاء الورث�ة لھ�ا؛                  : القول األول 
  . )٥(، والحنابلة في روایة)٤(، والشافعیة في قول)٣(، والمالكیة)٢(الحنفیة: وبھ قال

                                                           

عثم�ان ب�ن عل�ي ب�ن محج�ن الب�ارعي، فخ�ر ال�دین الزیلع�ي الحنف�ي                  ،تبیین الحقائق ش�رح كن�ز ال�دقائق       : ینظر) ١(
ش�ھاب ال�دین أحم�د ب�ن محم��د ب�ن أحم�د ب�ن ی�ونس ب�ن إس�ماعیل ب�ن ی��ونس            : ، الحاش�یة ) ھ�ـ ٧٤٣: المت�وفى (

/ ٦( ھ�ـ   ١٣١٣ بوالق، القاھرة، الطبعة األولى،     -، المطبعة الكبرى األمیریة     ) ھـ ١٠٢١: المتوفى(الشِّْلِبيُّ  
وضیح في شرح مختصر ابن الحاجب، لیل بن إسحاق بن موس�ى، ض�یاء ال�دین الجن�دي الم�الكي         ، الت )١٨٢

أحمد بن عبد الكریم نجیب، مركز نجیبویھ للمخطوط�ات وخدم�ة     . د: ، المحقق )ھـ٧٧٦: المتوفى(المصري  
، الح�اوي الكبی�ر، أب�و الح�سن عل�ي ب�ن محم�د ب�ن         )٤٩٠/ ٨(م ٢٠٠٨ -ھ�ـ  ١٤٢٩التراث، الطبع�ة األول�ى،     

  )ھـ٤٥٠: المتوفى(محمد بن حبیب البصري البغدادي، الشھیر بالماوردي 
 لبنان، الطبعة – الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمیة، بیروت -الشیخ علي محمد معوض : المحقق

 ). ١٤١/ ٦(، المغني البن قدامة )١٩٠/ ٨( م ١٩٩٩- ھـ ١٤١٩األولى، 
عالء الدین، أبو بكر بن م�سعود      ، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع،     )١٧٥/ ٢٧(المبسوط للسرخسي   : ینظر) ٢(

ھ�ـ  ١٤٠٦بیروت، الطبعة الثانی�ة،  -دار الكتب العلمیة: ، الناشر)ھـ٥٨٧: المتوفى(بن أحمد الكاساني الحنفي  
د ، االختی�ار لتعلی�ل المخت�ار، عب��د اهللا ب�ن محم�ود ب�ن م��ودود الموص�لي البل�دحي، مج��        )٣٣٧/ ٧(م ١٩٨٦ -

م�ن علم�اء الحنفی�ة    (ال�شیخ محم�ود أب�و دقیق�ة      : علیھ�ا تعلیق�ات   ) ھ�ـ ٦٨٣: المت�وفى (الدین أبو الفضل الحنف�ي      
 بی��روت، -وص��ورتھا دار الكت��ب العلمی��ة  ( الق��اھرة -مطبع��ة الحلب��ي ) وم��درس بكلی��ة أص��ول ال��دین س��ابقا  

  )وغیرھا
 ).١٨٢/ ٦(لدقائق ، تبیین الحقائق شرح كنز ا)٦٣/ ٥( م ١٩٣٧ - ھـ ١٣٥٦: تاریخ النشر

  )ھـ١٧٩: المتوفى(المدونة، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني : ینظر) ٣(
، اإلش�راف عل�ى نك�ت م�سائل         )٣٦٥/ ٤(م  ١٩٩٤ -ھـ  ١٤١٥بیروت، الطبعة األولى،    -دار الكتب العلمیة  : الناشر

ح ف�ي ش�رح مخت�صر اب�ن     ، التوض�ی )١٦٢١: ص(، المعونة على مذھب ع�الم المدین�ة      )١٠٠٧/ ٢(الخالف  
 ).٤٩٠/ ٨(الحاجب 

نھایة المطلب في درایة المذھب، عبد الملك بن عب�د اهللا ب�ن یوس�ف ب�ن محم�د الج�ویني، أب�و المع�الي،             : ینظر) ٤(
  )ھـ٤٧٨: المتوفى(ركن الدین، الملقب بإمام الحرمین 

-ھ�ـ ١٤٢٨لریاض، الطبعة األولى، ا–دار المنھاج  : عبد العظیم محمود الّدیب، الناشر    / د. أ: حققھ وصنع فھارسھ  
، ) ھ��ـ ٥٠٢ت (، بح��ر الم��ذھب، الروی��اني، أب��و المحاس��ن عب��د الواح��د ب��ن إس��ماعیل         )٩٥/ ١١(م ٢٠٠٧
  بیروت،-طارق فتحي السید، دار الكتب العلمیة: المحقق

العب�اس،  ، كفایة النبیھ في شرح التنبیھ، أحمد بن محمد بن علي األن�صاري، أب�و     )٨/ ٨( م   ٢٠٠٩الطبعة األولى،   
  )ھـ٧١٠: المتوفى(نجم الدین، المعروف بابن الرفعة 

 ).١٤٣/ ١٢ (٢٠٠٩بیروت، الطبعة األولى، م -مجدي محمد سرور باسلوم، دار الكتب العلمیة: المحقق
، ك�شاف القن�اع ع�ن م�تن     ٢٣٤/ ٥(، المب�دع ف�ي ش�رح المقن�ع     )٢٢٢/ ١٧(الشرح الكبیر عل�ى المقن�ع       : ینظر) ٥(

 ).٣٤٠/ ٤(بیروت، دون طبعة وتاریخ - یونس البھوتى الحنبلي، دار الكتب العلمیةاإلقناع، منصور بن
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أن وصیة الجنف تبطل مطلًقا، فإن أجازھا الورثة كانت منھم عطیة مبتدأة، : لثانيالقول ا
، والحنابلة ف�ي روای�ة ثانی�ة    )١(الشافعیة في قول آخر: ال إمضاًءا لوصیة مورثھم؛ وبھ قال 

  .)٢(عندھم

  :استدل أصحاب القول األول على ما ذھبوا إلیھ یما یأتي: أدلة القول األول

:  َقاَل َرُسوُل اللَِّھ صلى اهللا علیھ وسلم:  َقاَل-رضي اهللا عنھما– عباس  حدیث عبد اهللا بن-
  .)٣(»َلا َتُجوُز َوِصیٌَّة ِلَواِرٍث ِإلَّا َأْن َیَشاَء اْلَوَرَثُة«

ففي الحدیث داللة ظاھرة عل�ى أن الوص�یة لل�وارث، وك�ذا مطل�ق الجن�ف ف�ي الوص�یة ال                      
  .)٤(إمضاء الورثة لھا وإجازتھاتبطل بھ الوصیة مطلًقا، وإنما تتوقف على 

  :وعللوا الحكم بصحة الوصیة بأنھ

  .)٥( تصرف صدر من أھلھ في محلھ، فصح، كما لو وصى ألجنبي-١

 أن المنع ھو لحق الورثة، فإذا أجازوه فإنما تركوا ما ك�ان لھ�م م�ن ح�ق الف�سخ ف�صّح                 -٢
م�ن ثلث�ھ، وص�ار    بتركھم الف�سخ فع�ل المی�ت، وص�اروا ك�أنھم أذن�وا ل�ھ أن یوص�ي ب�أكثر                     

  .  )٦(المیت كأنھ أوصى بما لھ أن یوصي، وھو الثلث الذي ال اعتراض لھم فیھ

                                                           

، العزی��ز ش��رح  )١٥٥/ ٨(، البی��ان ف��ي م��ذھب اإلم��ام ال��شافعي    )١٩٠/ ٨(الح��اوي الكبی��ر  : ینظ��ر) ١(
 ).١٤٣/ ١٢(، كفایة النبیھ في شرح التنبیھ )٢٢/ ٧(الوجیز 

، اإلنصاف )٣٦٣/ ٤(الزركشي على مختصر الخرقي ، شرح )١٤١/ ٦(المغني البن قدامة : ینظر) ٢(
 ).٢٢١/ ١٧(في معرفة الراجح من الخالف 

، )٣٤٩(ب�رقم  ) ٢٥٦/ ١(أخرجھ أبو داود في المراسیل، كتاب الطھارة، باب ما ج�اء ف�ي الوص�ایا              ) ٣(
/ ٥(، والدارقطني في سننھ، كت�اب البی�وع   )٢٤١٠(برقم  ) ٣٢٥/ ٣(والطبراني في مسند الشامیین     

، والبیھق��ي ف��ي الكب��رى، كت��اب اإلق��رار، ب��اب م��ا ج��اء ف��ي إق��رار الم��ریض     )٤١٥٥(ب��رقم ) ١٧٢
. عطاء الخراساني لم یدرك ابن عباس ولم یره: ، وقال أبو داود)١٢٥٣٤(برقم ) ٤٣١/ ٦(لوارثھ 

 .عطاء الخراساني غیر قوي: وقال البیھقي. اھـ
، )١٨٢/ ٦( تبیین الحق�ائق ش�رح كن�ز ال�دقائق     ،)٣٣٧/ ٧(بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع   : ینظر) ٤(

، نھای�ة المطل�ب     )١٦٢١: ص(، المعونة على م�ذھب ع�الم المدین�ة          )٣٥٦/ ١١(النوادر والزیادات   
، )١٤٣/ ١٢(، كفای�ة النبی�ھ ف�ي ش�رح التنبی�ھ          )٨/ ٨(، بحر الم�ذھب     )٩٥/ ١١(في درایة المذھب    

 ).٣٤٠/ ٤(ن اإلقناع ، كشاف القناع عن مت)٢٣٤/ ٥(المبدع في شرح المقنع 
، اإلش�راف عل�ى نك�ت    )٦٣/ ٥(، االختی�ار لتعلی�ل المخت�ار       )١٧٥/ ٢٧(المبسوط للسرخ�سي    : ینظر) ٥(

، بح�ر الم�ذھب     )٤٩٠/ ٨(، التوضیح في شرح مختصر ابن الحاج�ب         )١٠٠٧/ ٢(مسائل الخالف   
 ).٢٣٤/ ٥(، المبدع في شرح المقنع )١٤٣/ ١٢(، كفایة النبیھ في شرح التنبیھ )٨/ ٨(

، اإلش�راف   )١٨٢/ ٦(، تبی�ین الحق�ائق ش�رح كن�ز ال�دقائق            )٦٣/ ٥(االختیار لتعلیل المخت�ار     : ینظر) ٦(
، )٢٢/ ٧(، العزی�ز ش�رح ال�وجیز    )٨/ ٨(، بح�ر الم�ذھب      )١٠٠٧/ ٢(على نك�ت م�سائل الخ�الف        

 ). ٢٣٤/ ٥(المبدع في شرح المقنع 
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  :استدل أصحاب القول الثاني على ما ذھبوا إلیھ بما یأتي: أدلة القول الثاني

َق�ْد  ِإنَّ اللَّ�َھ  «: َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّھ ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم َیُق�ولُ     :  ، َقالَ  ؓ◌ حدیث َأِبي أمامھ     -

  .)١(»َأْعَطى ُكلَّ ِذي َحقٍّ َحقَُّھ َفَلا َوِصیََّة ِلَواِرٍث

ففي الحدیث داللة على أن الوصیة للوارث باطلة؛ فإن النھي یقتضي الفساد، فإن أجازھ�ا               
  .)٢(الورثة كان ذلك عطیة مبتدأة منھم

" ز الورث�ة إال أن یجی� : "وقد أجیب على االستدالل بحدیث بأبي أمامة بأن اللفظ اآلخر فی�ھ       
واالستثناء من النفي إثبات، فیكون ذلك دلیال على صحة الوصیة عن�د اإلج�ازة، ول�و خ�ال          

ال وصیة : من االستثناء كان معناه ال وصیة نافذة أو الزمة، أو ما أشبھ ذلك، أو یقدر فیھ          
  .)٣(لوارث عند عدم اإلجازة من غیره من الورثة

ت�داًء، وإنم�ا ھ�ي ح�ق للورث�ة لھ�م أن یجیزوھ�ا               ولذا فیترجح القول بأن الوصیة ال تبطل اب       
ولھم أن یطلبوا ردھا إلى التركة،  كما أنھ یظھر لي أنھ ال یجب على الق�ضاة أن یمتنع�وا                 
عن إثبات الوصیة حتى یتبین لھم أنھا لیست جانفة، بل األولى إثباتھا على كل حال، ف�إن               

  . وعدم مطالبتھم إجازًة لھاتقدم أحد الورثة وطلب إبطالھا أبطلت واال اعتبر سكوتھم

                                                           

ب��رقم ) ١١٤/ ٣(اء ف��ي الوص��یة لل��وارث  أخرج��ھ أب��و داود ف��ي س��ننھ، كت��اب الوص��ایا، ب��اب م��ا ج��   ) ١(
ب�رقم  ) ٤٣٣/ ٤(، والترمذي ف�ي س�ننھ، أب�واب الوص�ایا، ب�اب م�ا ج�اء ال وص�یة ل�وارث                   )٢٨٧٠(
، )٢٧١٣(ب�رقم  ) ٩٠٥/ ٢(، وابن ماجھ في سننھ، كتاب الوصایا، باب ال وصیة ل�وارث        )٢١٢٠(

 .حدیث حسن: وقال أبو عیسى
، )١٤٣/ ١٢(، كفای��ة النبی��ھ ف��ي ش��رح التنبی��ھ  )١٥٥/ ٨(فعي البی��ان ف��ي م��ذھب اإلم��ام ال��شا : ینظ��ر) ٢(

 ).٣٦٣/ ٤(شرح الزركشي على مختصر الخرقي 
، اإلش�راف   )١٨٢/ ٦(، تبی�ین الحق�ائق ش�رح كن�ز ال�دقائق            )٦٣/ ٥(االختیار لتعلیل المخت�ار     : ینظر) ٣(

، )٢٢/ ٧(، العزی�ز ش�رح ال�وجیز    )٨/ ٨(، بح�ر الم�ذھب      )١٠٠٧/ ٢(على نك�ت م�سائل الخ�الف        
 ).  ٢٣٤/ ٥(، المبدع في شرح المقنع )١٤١/ ٦(المغني البن قدامة 
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ب اطا 

اطت ا زت او ا ر  ام 

ودا  

لما كان النظام القضائي ف�ي المملك�ة العربی�ة ال�سعودیة یعتم�د ف�ي أحكام�ھ الق�ضائیة عل�ى              
فقت أحك�ام المح�اكم   الشریعة اإلسالمیة في الفصل في المنازعات التي تعرض علیھ فقد ات         

ال��سعودیة  ف��ي الف��صل منازع��ات الوص��ایا المتعلق��ة بالترك��ة وف��ق م��ا س��ار علی��ھ الفق��ھ           
اإلس��المي، وفیم��ا یل��ي نتن��اول بع��ض التطبیق��ات الق��ضائیة لمنازع��ات الوص��ایا المتعلق��ة       

  :بالتركة

  : )١(التطبیق األول

ھ وص��یا عل��ى أن الم��دعي أق��ام دع��واه ض��د الم��دعى عل��یھم ب��صفت :  ملخ��ص وق��ائع الحك��م
وصیة مورثھم وطلب الحكم بتسلیمھ نصیب الوصیة وھو العشر من قیمة عقارات التركة 
بعد بیعھا، وبعرض الدعوى على المدعى علیھ أصالة ووكال�ة أق�ر ب�صحتھا، وق�رر ع�دم            
ممانعتھ وموكلیھ من تسلیم العشر الموصى بھ إلى المدعي بع�د بی�ع العق�ارات، وق�د اطل�ع            

لكی���ة العق���ارات وص���ك الحك���م ببیعھ���ا وص���كي ح���صر الورث���ة القاض���ي عل���ى ص���كوك م
والوصیة؛ ولذا فقد ثبت لدى القاض�ي ص�حة ال�دعوى، وحك�م بت�سلیم الع�شر الموص�ى ب�ھ                     
للم��دعي وص��ایة بع��د بی��ع العق��ارات ب��المزاد العلن��ي، وبع��د ع��رض الحك��م عل��ى محكم��ة       

  .االستئناف تم تصدیقھ

ل�دعوى وإجاب�ة الم�دعى عل�یھم، وبع�د      فبن�اء عل�ى ا  : "وقد جاء في أسباب الحك�م ومنطوق�ھ       
االط�الع عل��ى ص�كي العق��ارین الم�ذكورین وص��ك ح�صر الورث��ة وص�ك الحك��م الم��ذكور      
أعاله، وكذا صك الوصایة، وبناء عل�ى مح�ضر لجن�ة الخب�راء الم�شار إلی�ھ أع�اله أن ف�ي            
بیع العقار بالمزاد العلني غبط�ة وم�صلحة للوص�یة؛ وحی�ث إن ذل�ك ال ی�تم إال بع�د تق�دیر                       

 م�ن نظ�ام المرافع�ات ال�شرعیة؛ ل�ذا ثب�ت ل�دي          ٢٢٧یمة العق�ار ح�سب الم�ادة ذات ال�رقم           ق
بع��د بی��ع  ( ... ) ص��حة ال��دعوى وحکم��ت بت��سلیم الع��شر الموص��ى ب��ھ للم��دعي وص��ایة      

العقارین المذكورین بالمزاد العلني وفق ما أشیر إلیھ في الحك�م الم�ذكور أع�اله، وأفھم�ت           
عاملة لمحكمة االستئناف لتدقیق الحكم حسب المادة ذات المدعي وصایة بأنھ سیتم رفع الم 

 من نظام المرافعات الشرعیة ، وأمرت بتنظیم ص�ك ب�ذلك ، وت�سجیلھ، وب�اهللا                 ١٧٩الرقم  
  ".التوفیق

أن : " ث��م وردت عل��ى الحك��م مالحظ��ة م��ن محكم��ة االس��تئناف ت��ضمنت مقترح��ًا ن��صھا       
وم��ن بع��ده تك��ون الوص��ایة   (: وص��یا عل��ى وص��یتھ، ث��م ق��ال   ( ... ) الموص��ي أق��ام أخ��اه  

، وواض��ح م��ن ھ��ذا ال��نص أن��ھ  )ألوالدي ال��ذكور األرش��د م��نھم فاألرش��د ع��دد م��ا تناس��لوا  
                                                           

ھ�ـ، وق�د أؤی�د م�ن     ١٤٣٣ لع�ام  ٣٣٧١١٠١٦حكم صادر م�ن المحكم�ة العام�ة بمحافظ�ة ج�دة، ب�رقم         ) ١(
مجموعة األحكام الق�ضائیة   : انظر(ھـ  ٢٥/٠٥/١٤٣٥ وتاریخ   ٣٥٢٥٥٨٧٥محكمة االستئناف برقم    

 ).٢٩٩رة العدل، باب الوصیة صھـ الصادرة عن وزا١٤٣٥لعام 
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یریدھا صدقة جاریة؛ ولذا فعلى فضیلتھ وفقھ اهللا إفھام الوصي بعدم التصرف ف�ي المبل�غ                 
ال��ذي اس��تلمھ، ومادام��ت قیم��ة العق��ارات س��تة مالی��ین ری��ال فع��شرھا س��تمئة أل��ف ری��ال،      

  . للوصیة أحد العقارین الباقیینفیخصص

ومن الحكم السابق وخصوصًا ما ورد في مالحظة محكمة االستئناف وجوب أن یحرص              
القاضي عل�ى تحق�ق الغبط�ة والم�صلحة للوص�یة، وأن یجتھ�د ف�ي توجی�ھ الوص�ي لوض�ع                   
الوصیة في موضعھا الصحیح، فإذا وض�عت الوص�یة ف�ي وق�ف دائ�م ف�إن ذل�ك أول�ى م�ن                        

  .عامة، فال یخفى ما لألوقاف من دیمومة في العطاءوضعھا في صدقة 

كم��ا ُی��ذكر لف��ضیلة م��صدر الحك��م اجتھ��اده ومرون��ة، وع��دم تقی��ده بم��ا ج��اء ف��ي مالحظ��ة      
االستئناف، وذلك ألن�ھ رأى أن�ھ ال یمك�ن أن تجع�ل الوص�یة ف�ي أح�د العق�ارین، ورأى أال           

ى ب�ھ عق�ارًا م�ستقًال،    یمنع الوصي من التصرف في المال، ألنھ قلیل، وال یمكن أن ی�شتر           
ولو سلَّم فضیلة ناظر ال�دعوى بمالحظ�ة االس�تئناف، وعم�ل بھ�ا مباش�رًة، ألدى ذل�ك إل�ى               

  .تعطیل الوصیة

  : )١(التطبیق الثاني

أن المدعي أقام دعواه بصفتھ ناظرا على وصیة والده ضد الم�دعى            : ملخص وقائع الحكم  
مة تركة م�ورثھم بع�د بی�ع أعیانھ�ا     علیھم وھم باقي الورثة طالب الحكم بحجز جزء من قی         

وذلك إلنفاذ وصیة المورث ببناء مسجد بما ال یزی�د ع�ن ثل�ث الترك�ة، وبع�رض ال�دعوى                
على المدعى علیھم أقروا بصحة الوصیة، واعترض بع�ضھم عل�ى إقام�ة الم�دعي وص�یا                 
على الوصیة، كما اعترضوا على مقدار المبل�غ الم�راد حج�زه ل�صالح الوص�یة، وق�د ورد         

 قسم الخبراء متضمنا تقدیر متوسط تكلفة بناء مسجد ش�امال ل�ألرض والبن�اء م�ع م�ا                   قرار
یلزم لعمارتھ؛ ولذا فقد حكم القاضي بحجز المبلغ الذي قدره قسم الخبراء من قیمة التركة           
بعد بیعھا في المزاد العلني، وإیداع ھذا المبلغ في مؤسسة النقد لصالح الوصیة، كما أفھ�م            

ن اعتراضھم على إقامة المدعي وصیا على الوصیة یكون لدى من أقامھ المدعى علیھم بأ
ن��اظرا، ونظ��را لك��ون الحك��م عل��ى قاص��ر ولوص��یة فق��د ع��رض عل��ى محكم��ة االس��تئناف    

  .فقررت تصدیقھ

فبناء على ما تق�دم م�ن ال�دعوى واإلجاب�ة، وبم�ا أن       : "وقد جاء في أسباب الحكم ومنطوقھ     
ر رقم��ھ أع��اله ت��ضمن إثب��ات الوص��یة المتعلق��ة  ال��صك ال��صادر م��ن ھ��ذه المحكم��ة الم��ذكو 

بشراء أرض وبن�اء م�سجد بمك�ة المكرم�ة، وبم�ا أن�ھ ت�ضمن إقام�ة موك�ل الم�دعي وص�یا                  
على تلك الوصیة، ولكون قرار محكم�ة االس�تئناف الم�ذكور أع�اله ت�ضمن الموافق�ة عل�ى                 

على قرار ذلك كلھ، كما تضمن نقض الحكم المتعلق بحجز مبلغ ستة مالیین ریال، وبناء             
قسم الخبراء بھذه المحكمة والمتضمن أن متوسط أسعار البلد في مك�ة فیھ�ا یتعل�ق بإن�شاء                  

 الم�ذكور  ٣٠٧مسجد شامل األرض والبناء ھو ثمانیة مالیین ری�ال، ولك�ون ص�ك الحك�م         

                                                           

ھ�ـ، وق�د أؤی�د م�ن     ١٤٣٤ لع�ام  ٣٤٢٢٨٣٧٤حكم صادر من المحكم�ة العام�ة بمك�ة المكرم�ة، ب�رقم            ) ١(
مجموعة األحكام الق�ضائیة   : انظر(ھـ  ٢٦/٠٣/١٤٣٥ وتاریخ   ٣٥١٨٧٦٢٨محكمة االستئناف برقم    

 ).٣٠٥ھـ الصادرة عن وزارة العدل، باب الوصیة ص١٤٣٥لعام 
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بالمزاد العلني؛ لذلك كلھ فقد أمرت بحجز مبلغ قدره ثمانیة ( ... ) أعاله تضمن بیع تركة 
الم��ذكور بع�د بیعھ��ا ف�ي الم��زاد العلن�ي، وإی��داع ھ��ذا    ( ... ) ال م�ن قیم��ة ترك�ة   مالی�ین ری�� 

المبلغ في مؤسسة النقد لحین إنفاذ الوصیة، وأفھمت المدعي بإفھام موکل�ھ بإنف�اذ الوص�یة               
فیما یتعلق بشراء أرض وبناء مسجد علیھا بمبلغ ال یتج�اوز المبل�غ المحج�وز، وف�ي ح�ال         

سمتھ بین الورثة حسب نصیبھم الشرعي، وأفھم�ت الم�دعى          فضل من المبلغ شيء فیعاد ق     
علیھم الحاضرین بأن اعتراض�ھم عل�ى إقام�ة موك�ل الم�دعي وص�یا عل�ى الوص�یة یك�ون                     

  ".لدى من أقامھ ناظرا على الوصیة، وبذلك كلھ حکمت باهللا التوفیق

وبدراس�ة ال�صك وص�ورة    : (ثم وردت على الحكم مالحظة م�ن محكم�ة االس�تئناف ن�صھا         
 مفھ�وم م�ا حك�م ب�ھ ف�ضیلتھ      -١:  تقررت إعادتھا لفضیلة حاكمھا لمالحظة ما یلي         ضبطھ

یخ��ول للوص��ي بن��اء م��سجد وم��ا یل��زم ل��ھ دون المبل��غ المحك��وم ب��ھ ل��صالح الوص��یة، وھ��و  
ثمانیة مالیین ری�ال، وكأن�ھ رج�وع ع�ن الحك�م، ویل�زم التأكی�د عل�ى ص�رف كام�ل المبل�غ                      

ذلك، ولو بقي من�ھ ش�يء بع�د االجتھ�اد ف�ي بن�اء        الصالح الوصیة ، والتأكید على الوصي ب      
المسجد المناسب لذلك المبلغ فیصرف في مصالح الوصیة، وال یعاد للورثة بعد الحكم ب�ھ               
للوصیة، وكان األولى حث الورثة على االتیاط للوصیة، والزیادة على المبلغ المحكوم بھ    

عل�ى ذل�ك المبل�غ، خاص�ة م�ع      إذا ظھر أن تكلفة بناء المسجد المناس�ب وم�ا یل�زم ل�ھ تزی�د              
  )سبق اإلشارة إلیھ في قرارات المالحظة على الحكم تھ ھیئة النظر سابقا

ویج�اب عم�ا ذك�ره أص�حاب الف�ضیلة ب�أن الحك�م              : (فأجاب فضیلة م�صدر الحك�م بم�ا یل�ي         
: ه الم��شار إلی��ھ أع��اله١٨/١٢/١٤٣٢ ف��ي ٣٢٣۵٣٨٩٧ال��صادر م��ن ھ��ذه المحكم��ة ب��رقم 

ھ�ا والت�ي ثبت�ت بموج�ب ال�صك الم�ذكور ھ�ي بن�اء م�سجد،                 تضمن أن الوصیة الموص�ى ب     
فمتى حصل بناء مسجد تمت الوصیة، وما فضل عن ذلك فھو مال للورثة ال یحق ش�رعا       
إلزامھم بأكثر مما ألزمتھم بھ الوصیة، وھو مجرد بناء مسجد واحتیاطا ل�ذلك فق�د ق�ررت                  

  ). ما حکمت بھ أعالهأن یكون إنقاذ الوصیة تحت الخبراء بھذه المحكمة وما زلت على

أن���ھ بدراس���ة ال���صك وص���ورة ض���بطھ تق���ررت : (ف���وردت مالحظ���ة االس���تئناف ون���صھا
باألكثری��ة إعادتھ��ا لف��ضیلة حاكمھ��ا لمالحظ��ة أن��ھ ج��اء ف��ي حیثی��ات الحك��م و ق��رار ق��سم       
الخبراء أن متوسط تكلفة بناء المسجد ھو ثمانیة مالیین ریال وقد حكم فضیلتھ بحجز ذلك 

صیة ببناء المسجد فما وجھ إجازة بناء المسجد وما یلزم لھ بما دون ذلك   المبلغ لصالح الو  
المبلغ وإعادة باقي المبلغ لصالح الوصیة وبناء المسجد للورثة، كما ھو موضح في ق�رار          
المالحظ���ة ال���سابق؟ وم���ا الفائ���دة م���ن تق���دیر المبل���غ ال���الزم للوص���یة إذا ك���ان م���ن ح���ق     

م م��ن ض��من الترك��ة م��ع م��ا ف��ي ذل��ك م��ن    المعارض��ین علی��ھ اقتط��اع ج��زء من��ھ ل��صالحھ  
  ).الجھالة، وما قد یحصل من اختالف في المبلغ الالزم لبناء المسجد

ویج��اب عم��ا ذك��ره أص��حاب الف��ضیلة ق��ضاة      : (فأج��اب ف��ضیلة م��صدر الحك��م بم��ا یل��ي     
االستئناف بأن تقدیر قسم الخبراء ھو احتیاط في حق الوص�یة وف�ي ح�ق م�ال الورث�ة وال                

نیة بناء مسجد بما یقل ع�ن ذل�ك التق�دیر أو یقارب�ھ، وم�ا دام أن الحك�م           یعني ذلك عدم إمكا   
أعاله نص على أن التنفیذ یكون تحت إشراف قسم الخبراء بھذه المحكمة فمتى ما تم بناء           
مسجد فقد نفذت الوصیة ولو كان بمبلغ أقل م�ن المتوس�ط الم�ذكور ویك�ون م�ا ف�ضل بع�د                

  )ك وسجلھ وإعادة المعاملة المحكمة االستئنافذلك حق للورثة، وأمرت بإلحاق ذلك بالص
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بدراس���ة ال���صك وص���ورة ض���بطھ والئحت���ھ     : ( ف���وردت مالحظ���ة االس���تئناف ون���صھا   
 عل��ى - ١: االعتراض��یة تق��ررت باألكثری��ة إعادتھ��ا لف��ضیلة حاكمھ��ا لمالحظ��ة م��ا یل��ي      

  ف�ي ٣٤٣١٣٨٩٣فضیلتھ زیادة التأمل فیما ورد في قراري المالحظة السابقین ذي الرقم            
، وإكمال الالزم بما یحقق ه١٢/٠٨/١٤٣٤ في ٣٤٣٨٠٥٥٩ه وذي الرقم ٠٧/٠٩/١٤٣٤

الغبط��ة والم��صلحة للوص��یة بالوج��ھ ال��شرعي عل��ى ض��وء م��ا ج��رت اإلش��ارة إلی��ھ ف��ي         
القرارین السابقین وما سبقھا من قرارات لھا عالقة بھذه القضیة مع طلب الورثة وس�ماع            

لم یظھر أن�ھ ج�رى طل�بھم، وع�رض م�ا ورد      ورصد ما لدیھم أو من یمثلھم شرعا؛ حیث         
في مالحظات االستئناف علیھم وكذلك ما حصل من اإلجراء الذي رآه فضیلتھ جوابا عن        
ق�راري المالحظ�ة الم�شار إلیھ�ا، وق�د یلت�زم الورث�ة بم�ا یكف�ي لبن�اء م�سجد مناس�ب لحج��م             

ة أصالة ووكال�ة  بناء على ما قدمھ الورث، والتركة یتم االحتیاط فیھ للوصیة وكذلك للورثة      
 من استدعاء قرروا فیھ بأنھ ال مانع لدیھم من اقتط�اع ع�شرة    ه٠٢/٠٩/١٤٣٤النا بتاریخ   

مالیین ریال م�ن الترك�ة لبن�اء الم�سجد ال�ذي أوص�ى ب�ھ وال�دھم وال یرغب�ون ف�ي رج�وع                        
شيء من ھذا المبلغ إلیھم؛ لذا فالتعیین والحال ما ذكر رجوع فضیلتھ عن حكم�ھ ال�سابق،       

ما طابت بھ نفوسھم براءة للذمة، واحتیاطا للوص�یة خاص�ة وأن العق�ار ف�ي مك�ة              والحكم ب 
  ).یزید سعره وتكالیف البناء كذلك في زیادة واهللا الموفق

فبن�اء عل�ى م�ا تق�دم وإلص�رار ص�احبي الف�ضیلة             ": فأجاب فضیلة م�صدر الحك�م بم�ا یل�ي         
ل�ك لالحتی��اط ف��ي ح��ق  ق�ضاة االس��تئناف عل��ى إنف�اذ ق��رارتھم الم��ذكورة أع�اله م��ع مناف��اة ذ   

الورثة في تركة مورثھم، وباألخص منھم القاصرة المذكورة أعاله؛ لذلك كلھ فقد رجع�ت     
عم��ا حکم��ت ب��ھ أع��اله م��ن إع��ادة م��ا یف��ضل ع��ن الم��سجد م��ن الثمانی��ة مالی��ین ری��ال إل��ى  
الورث��ة، وحكم��ت ب��صرف کام��ل مبل��غ الثمانی��ة مالی��ین بع��د اقتطاعھ��ا م��ن قیم��ة أم��الك         

عل�ى الم�سجد الوص�یة، ویك�ون ذل�ك ش�امال ل�ألرض والبن�اء وأم��ضیت         الم�ورث الم�ذكور   
  ".سائر حكمي السابق، وبذلك كلھ حکمت، وباهللا التوفیق

وقد عمدت في ھ�ذا الحك�م تحدی�دًا أن أنق�ل أكث�ر الم�داوالت الت�ي ج�رت علی�ھ ب�ین قاض�ي               
رئ، الدرج��ة االبتدائی��ة وق��ضاة محكم��ة االس��تئناف، لم��ا ف��ي ذل��ك م��ن فائ��دة للباح��ث والق��ا   

  :وأخلص من ذلك بعدة مالحظات أوجزھا على النحو اآلتي

     م��ن خ��الل المناق��شات ب��ین ق��اض الدرج��ة االبتدائی��ة وق��ضاة االس��تئناف ل��م
 في -فیما أحسب-تظھر لي وجاھة مالحظات قضاة االستئناف، وقد تكلفوا      

بناء مسجٍد ف�ي  (محاولة حمایة الوصیة، رغم أنھا في غایة الوضوح وھي         
تھد القاضي في حمایتھا من خالل حجز مبلٍغ یقوف تكلفة بناء وقد اج) مكة

المسجد، وال أرى أشكاًال في كون الف�ائض عل�ى ھ�ذا المبل�غ یع�ود للورث�ة،              
ف��المبلغ ف��ي عھ��دة الوص��ي وعمل��ھ تح��ت إش��راف المحكم��ة، ول��یس للورث��ة  
علیھ ید حتى ینتھي بن�اء الم�سجد، ف�ال وج�ھ لتخ�وف ق�ضاة االس�تئناف، ث�م              

 في حمای�ة الوص�یة حت�ى أخروھ�ا وأض�روا بالورث�ة خ�صوصًا                إنھم بالغوا 
القاصر منھم، وال أظ�ن أن الورث�ة تق�دموا لمحكم�ة االس�تئناف باس�تدعائھم              
یطلب��ون فی��ھ حج��ز ع��شرة مالی��ین ب��دًال م��ن ثمانی��ة، إال رغب��ًة م��نھم ف��ي         
الخ��الص م��ن ح��رص محكم��ة االس��تئناف ال��ذي وص��ل إل��ى مرحل��ة التعقی��د  



 - ٥٠٢٨ -

: ظاھر في حكم فضیلة القاضي أخی�رًا حینم�ا ق�ال    والضرر الممنوع، وھذا    
وإلصرار صاحبي الفضیلة قضاة االستئناف على إنفاذ قرارتھم المذكورة  (

أع���اله م���ع مناف���اة ذل���ك لالحتی���اط ف���ي ح���ق الورث���ة ف���ي ترك���ة م���ورثھم،    
 ).وباألخص منھم القاصرة المذكورة أعاله

      فیھ حج�ز ع�شرة   ذكر قضاة االستئناف أن الورثة تقدموا باستدعاء یطلبون
مالی�ین ری��ال ال یع��ود منھ��ا ش��يء للورث�ة، إال أن القاض��ي رغ��م ذل��ك حك��م   
بثمانیة مالیین، واألغرب أن قضاة االستئناف الذین ك�افحوا للوص�ول إل�ى           

 .ھذا المبلغ، أیدوا الحكم دون مالحظة
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  املبحث الثاني

   املتعلقة بالرتكة وتطبيقاتها القضائية)١(منازعات اهلبات

على أحد فضل عقود الھبة  إذ أن تلك العقود ال ینقطع نفعھا وال ثوابھا في الدنیا      ال یخفي   
وال في اآلخرة، فھي صدقة جاریة ومستمرة ال ینقطع ثوابھ�ا، إال أن ھ�ذا العق�د ق�د یك�ون                      
سببًا في الظلم والعدوان واإلثم إذا ل�م یراع�ى الواھ�ب ال�ضوابط واألحك�ام ال�شرعیة، مم�ا                 

شقاق والنزاع ، ھذا وقد تتعلق منازعات الھبات بسبب الجور فیھ�ا،        یترتب علیھ حدوث ال   
كما قد یرجع حدوث النزاع إل�ى وف�اة الواھ�ب قب�ل ق�بض الموھ�وب ل�ھ الھب�ة، وفیم�ا یل�ي                         

  .  نتناول بیان ذلك من خالل ثالثة مطالب

  اطب اول

ورور وت ا  

د الورثة، إذ روى عن النُّْعَماِن ْبِن ھبات الجور ھي تلك الھبات التي یترتب علیھا ظلم ألح
ِإنِّ�ي َنَحْل�ُت اْبِن�ي َھ�َذا     : َبِشیٍر، َأنَّ َأَب�اُه َأَت�ى ِب�ِھ ِإَل�ى َرُس�وِل اللَّ�ِھ ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم َفَق�الَ                  

َف�اتَُّقوا  «، وفي روایة    )٢(»َفاْرِجْعُھ«: َال، َقالَ : ، َقالَ »َأُكلَّ َوَلِدَك َنَحْلَت ِمْثَلھُ   «: ُغَالًما، َفَقالَ 
 ، وفیما یلي نتن�اول بی�ان ص�ور ھب�ات الج�ور، وحك�م طل�ب        )٣(»اللََّھ َواْعِدُلوا َبْیَن َأْوَالِدُكمْ   

  .الورثة رد ھبات الجور إلى التركة، وذلك من خالل فرعین

                                                           

المجموع شرح المھذب ، أبو زكریا  :  الھبة بأنھا تمیلك بال عوض إكرامًا للموھوب لھ، ینظر         ُتعرف) ١(
وھ�ي  ) ٣٧٠/ ١٥(بی�روت   -،دار الفك�ر  ) ھ�ـ ٦٧٦: المت�وفى (محیي ال�دین یحی�ى ب�ن ش�رف الن�ووي            

حاش�یة  : بذلك تختلف عن الرشوة والتي ُتعرف بأنھا ما ُیعطى إلبطال حق أو إلحق�اق باط�ل، ینظ�ر      
  )٤/١٨١(بیروت –، على بن محمد الجرجاني، دار الكتب العلمیة الجرجاني

وبذلك تختلف الھبة عن الرشوة من حیث أن أم�ر بھ�ا ال�شارع الحك�یم ، أم�ا الرش�وة فھ�ي محرم�ة               
ونھ��ي عنھ��ا ال��شرع، ك��ذلك فالھب��ة غی��ر م��شروط ف��ي ب��ذلھا بینم��ا الرش��وة  م��شروطة بع��وض غی��ر   

جار إكرامًا لھ وطمعًا ف�ي الث�واب بینم�ا الرش�وة تب�ذل      شرعي، والھبة تبذل لود قریب أو صدیق أو         
للتقرب في الباطل، كما أن بذل الرشوة أو اشتراطھا یسبق العمل، وب�ذلك یك�ون الف�ارق الج�وھري                

ھ��دایا العم��ال ب��ین : بی��نھم ھ��و الق��صد إذ یق��صد الراش��ي دائم��ا إبط��ال ح��ق أو تحقی��ق باط��ل ، ینظ��ر  
، ٢٠١٢جامع��ة ن��ایف العربی��ة ، الری��اض -ة ماج��ستیرال��شریعة والنظ��ام ، محم��د ب��ن ناص��ر، رس��ال 

 وما بعدھا) ١/٢٤(
، كتاب الھبة وفضلھا والتحریض علیھ�ا، ب�اب الھب�ة للول�د، وإذا أعط�ى       )٣/١٥٧(أخرجھ البخاري،   ) ٢(

بعض ول�ده ش�یئا ل�م یج�ز، حت�ى یع�دل بی�نھم ویعط�ي اآلخ�رین مثل�ھ، وال ی�شھد علی�ھ، ح�دیث ب�رقم                 
)٢٥٨٦.( 

، كتاب الھبة وفضلھا والتحریض علیھا، باب اإلشھاد في الھبة، ح�دیث            )٣/١٥٨(ي،  أخرجھ البخار ) ٣(
 ).٢٥٨٧(برقم 
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  الفرع األول

  صور ھبات الجور

  :لھبة الجور صور منھا

  . ھبة المریض للوارث أو ألجنبي بأكثر من الثلث-١

وأم�ا ھب�ة الم�ریض لل�صحیح فج�ائزة اذا كان�ت تخ�رج م�ن               : " ء في النتف ف�ي الفت�اوى      جا
الثلث وان لم تخرج من الثلث فھي مما بق�ي وان ك�ان ال�صحیح وارث�ا للواھ�ب ف�ال ت�صح                     

  .)١("ألنھا تكون حینئذ من وصیتھ وال وصیة للوارث

  .)٢("ن الثلثال تجوز ھبة المریض إال م:" جاء في بدایة المجتھد ونھایة المقتصد

ھبة المریض في الثلث، ف�إن احتملھ�ا الثل�ث أم�ضیت وإال ردت، ألنھ�ا              : "جاء في الحاوي  
  في حكم 

الوصیة، وإن احتمل الثلث بعضھا أمضى منھا قدر ما احتملھ الثلث إال أن یجیزه الوارث     
  .)٣("فیصح في الجمیع، فلو وھب في الصحة وأقبض في المرض فھي ھبة في المرض

ف��ي م��رض موت��ھ ل��بعض ورثت��ھ ال تنف��ذ؛ ألن     ) أي األب ( عطیت��ھ : " لمغن��يج��اء ف��ي ا 
العطای�ا ف��ي م��رض الم��وت بمنزل�ة الوص��یة، ف��ي أنھ��ا تعتب�ر م��ن الثل��ث إذا كان��ت ألجنب��ي    

أجمع كل من أحفظ عنھ من أھ�ل  : قال ابن المنذر. إجماعًا، فكذلك ال تنفذ في حق الوارث      
  .)٤("ت فیھ الواھب، حكم الوصایاالعلم، أن حكم الھبات في المرض الذي یمو

  . ھبة الوالد لولده حال الحیاة دون سائر أوالده-٢

 في حكمھا، وسیأتي معن�ا التف�صیل ف�ي         -رحمھم اهللا -وھذه من الصور التي اختلف األئمة       
  .حكمھا في الفرع القادم

                                                           

، )ھ��ـ٤٦١: المت�وفى (النت�ف ف�ي الفت�اوى ، أب�و الح�سن عل�ي ب�ن الح�سین ب�ن محم�د ال�سُّْغدي، حنف�ي             ) ١(
/ ردن  عم�ان األ -مؤس�سة الرس�الة   / المحامي الدكتور صالح ال�دین الن�اھي، دار الفرق�ان          : المحقق

 ).٥٢٠/ ١ (١٩٨٤ - ١٤٠٤بیروت لبنان، الطبعة الثانیة، 
خال�د  : بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، أبو الولید محمد ب�ن أحم�د ب�ن رش�د القرطب�ي الم�الكي، تحقی�ق                ) ٢(

 ).٦٩/ ٣( ھـ ١٤١٥العطار، دار الفكر، بیروت، 
 ).٥٥٢/ ٧(الحاوي الكبیر ) ٣(
 ).٦/٦١(المغني البن قدامة ) ٤(
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  الفرع الثاني

  حكم طلب الورثة رد ھبات الجور إلى التركة

ن لھب الجور صورتین، فلو قّدر أن واھبًا جار على ورثتھ بأح�د             تبین من الفرع السابق أ    
  تلك الصورتین فھل لورثتھ أن یطلبوا إبطال ھذه الھبة ورّدھا إلى مال التركة؟

  طلب الورثة رد ھبة الوالد ألحد أوالده في حال الحیاة: الصورة األولى

خ�ص أح�دھم أو بع�ضھم    اتفق الفقھاء على مشروعیة العدل بین األوالد ف�ي العطی�ة، ف�ال ی    
  :، ولكنھم اختلفوا في حكم التفضیل بین ولد وآخر على قولین)١(بشيء دون اآلخر

أن التسویة مستحبة، ویصح التفضیل رغم كراھتھ، وترتفع كراھیة التفضیل : القول األول
، )٣(، والمالكی���ة)٢(إذا ك���ان التف���ضیل لزی���ادة حاج���ة، وھ���و م���ذھب الجمھ���ور م���ن الحنفی���ة

  .)٥(، وروایة عند الحنابلة)٤(والشافعیة

ِإنَّ اللَّ��َھ َی��ْأُمُر ِباْلَع��ْدِل َواْلِإْح��َساِن َوِإیَت��اِء ِذي اْلُقْرَب��ىٰ َوَیْنَھ��ىٰ َع��ِن   {: واس��تدلوا بقول��ھ تع��الى
  .)٦(}اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلَبْغِي ۚ 

ھب�ة وال یفاض�ل   فأمر اهللا تع�الى بالع�دل، فینبغ�ي عل�ى الرج�ل أن ی�سوى ب�ین أوالده ف�ي ال                
  .)٧(أحدھما عن غیره، وصرفوا األمر ھنا لالستحباب 

                                                           

، )١١٢/ ٤(، بدای�ة المجتھ�د ونھای�ة المقت�صد     )١٢٧/ ٦(ب�دائع ال�صنائع ف�ي ترتی�ب ال�شرائع           : ینظر) ١(
، الھدایة على مذھب اإلم�ام  )١١١/ ٨(، البیان في مذھب اإلمام الشافعي )٥٤٤/ ٧(الحاوي الكبیر  

 ).١٩٩/ ٥(، المبدع في شرح المقنع )٣٤٠: ص(أحمد 
المعت�صر م�ن المخت�صر م�ن م�شكل اآلث�ار،        ،)١٢٧/ ٦(رائع بدائع ال�صنائع ف�ي ترتی�ب ال�ش        : ینظر )٢(

: الناش�ر ) ھ�ـ ٨٠٣: المت�وفى (یوسف بن موسى بن محمد، أبو المحاسن جمال الدین الَمَلطي الحنف�ي        
، اب��ن عاب��دین، )رد المحت��ار(ال��در المخت��ار وحاش��یة اب��ن عاب��دین  ،)٦٣/ ٢( بی��روت -ع�الم الكت��ب  

-،دار الفك��ر)ھ��ـ١٢٥٢: المت��وفى(ین الدم��شقي الحنف��ي محم��د أم��ین ب��ن عم��ر ب��ن عب��د العزی��ز عاب��د
 ).٦٩٦/ ٥(م ١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢بیروت، الطبعة الثانیة، 

التب�صرة للخم�ي   ،)٩٣/ ٦( المنتق�ى ش�رح الموط�أ      ،)١١٢/ ٤(بدایة المجتھد ونھایة المقت�صد       :ینظر) ٣(
لنفراوي األزھري ، شھاب الدین ا الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني        ،)٣٤٦٠/ ٧(

، روض�ة الم�ستبین ف�ي ش�رح كت�اب التلق�ین، أب�و محم�د،          )١٥٨/ ٢(ھ�ـ   ١٤١٥المالكي، دار الفكر،    
وأب��و ف��ارس، عب��د العزی��ز ب��ن إب��راھیم ب��ن أحم��د القرش��ي التمیم��ي التون��سي المع��روف ب��ابن بزی��زة  

 ).١٦١٥: ص(عبد اللطیف زكاغ، الناشر عالم المدینة : ، المحقق) ھـ٦٧٣: المتوفى(
مغن�ي المحت�اج إل�ى     ،)١١١/ ٨(البیان في مذھب اإلمام ال�شافعي   ،)٥٤٤/ ٧(الحاوي الكبیر  : ینظر )٤(

 ).٥٦٦/ ٣(معرفة معاني ألفاظ المنھاج 
: ص(الھدای�ة عل�ى م�ذھب اإلم�ام أحم�د       ،)٣٠٦/ ٤(ش�رح الزرك�شي عل�ى مخت�صر الخرق�ي          :ینظر)٥(

 ).١٩٩/ ٥(المبدع في شرح المقنع  ،)٣٤٠
 ).٩٠(نحل، اآلیة سورة ال)٦(
/ ٢(المعتصر من المختصر من مشكل اآلث�ار        ،)١٢٧/ ٦(بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع       : ینظر )٧(

 ).٦٩٦/ ٥) (رد المحتار(الدر المختار وحاشیة ابن عابدین  ،)٦٣
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اْنَطَلَق ِبي َأِبي َیْحِمُلِن�ي ِإَل�ى َرُس�وِل اِهللا ص�لى اهللا     : واستدلوا بحدیث النُّْعَماِن ْبِن َبِشیٍر، َقالَ     
: ا َوَك�َذا ِم�ْن م�الي، َفَق�الَ    َی�ا َرُس�وَل اِهللا، اْش�َھْد َأنِّ�ي َق�ْد َنَحْل�ُت النُّْعَم�اَن َك�ذَ         : علیھ وسلم َفَق�الَ   

  .)١(»َفَأْشِھْد َعَلى َھَذا َغْیِري«: َلا، َقاَل: َقاَل» َأُكلَّ َبِنیَك َقْد َنَحْلَت ِمْثَل َما َنَحْلَت النُّْعَماَن؟«

فرأوا أن الحدیث یفید الندب واالستحباب في التفضیل في العطیة في الھبة، فلو ك�ان ع�دم           
سول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بإشھاد غیره على ھذه الھبة، ألن�ھ    التفضیل حرامًا ما أمر ر    

  . )٢(ال یأمر بمحرم

ِإنَّ َأَب�ا َبْك�ٍر َك�اَن َنَحَلَھ�ا ُج�َذاَذ ِع�ْشِریَن       : وبما روي عن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّھ َعْنَھا، َأنََّھا َقاَل�تْ  
َواللَّ�ِھ َی�ا ُبَنیَّ�ُة، َم�ا ِم�َن النَّ�اِس َأَح�بُّ إل�ى         : ، َق�الَ َوْسًقا ِمْن َماِلِھ بالعالیة، َفَلمَّا َحَضَرْتُھ اْلَوَف�اةُ   

ِغًنى َبْعِدي ِمْنِك، َوال َأَعزُّ على َفْقًرا ِمْنِك، َوِإنِّي ُكْنُت َنَحْلُتِك ِمْن مالي ُجَذاَذ ِعْشِریَن َوْسًقا، 
  .)٣(َواِرٍثَفَلْو ُكْنِت جذاذتیھ، واحتزتنھ َكاَن َلِك، َفِإنََّما ُھَو الیوم َماُل 

   .)٤(فأفاد الحدیث أن التفضیل والتسویة مندوب ومستحب، وأن عدمھ مكروه غیر محرم

أن اإلجم�اع منعق�د عل�ى أن للرج�ل أن یھ�ب ف�ي ص�حتھ          : وعم�دة الجمھ�ور   : قال ابن رشد  
  .)٥(جمیع مالھ لألجانب دون أوالده، فإن كان ذلك لألجنبي فھو للولد أحرى

والد ھي محض تصرف خ�الص ملك�ھ، وال ح�ق فی�ھ، إال أن�ھ      ورأوا أن عدم التسویة من ال   
  .)٦(ال یكون عدًال سواء كان المحروم فقیھا تقیًا أو جاھال فاسقًا

یحرم التفضیل وتجب التسویة بی�نھم، وتك�ون الھب�ة عل�ى ھ�ذه الح�ال باطل�ة              : القول الثاني 
  .)٧(ویجب ردھا، وبھ قال اإلمام أحمد

نُّْعَماِن ْبِن َبِشیٍر، َأنَّ َأَباُه َأَتى ِبِھ ِإَلى َرُسوِل اللَِّھ صلى واستدل أصحاب ھذا القول بحدیث ال
َال، : ، َق�الَ »َأُكلَّ َوَلِدَك َنَحْلَت ِمْثَلُھ«: ِإنِّي َنَحْلُت اْبِني َھَذا ُغَالًما، َفَقاَل: اهللا علیھ وسلم َفَقالَ   

                                                           

، كت��اب الھب��ات، ب��اب كراھی��ة تف��ضیل بع��ض األوالد ف��ي الھب��ة، ح��دیث     )٣/١٢٤٣(أخرج��ھ م��سلم، ) ١(
 .)١٦٢٣(برقم

 ).١١٢/ ٤(، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد )١٢٧/ ٦(بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع : ینظر) ٢(
 ،)٨٠٨(، باب النحلي، حدیث برقم )٢٨٦ص(أخرجھ مالك في الموطأ، ) ٣(
،التب�صرة للخم�ي   )٩٣/ ٦(، المنتق�ى ش�رح الموط�أ      )١١٢/ ٤(بدایة المجتھد ونھایة المقت�صد      : ینظر) ٤(

، روضة المستبین في )١٥٨/ ٢(الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني    ،  )٣٤٦٠/ ٧(
 ).١٦١٥: ص(، المعونة على مذھب عالم المدینة )١٤١٦/ ٢(شرح كتاب التلقین 

 ).١١٣/ ٤( بدایة المجتھد ونھایة المقتصد )٥(
/ ٢( من مشكل اآلث�ار     المعتصر من المختصر   ،)١٢٧/ ٦(بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع       : ینظر )٦(

 ).٦٩٦/ ٥) (رد المحتار(الدر المختار وحاشیة ابن عابدین  ،)٦٣
  .وفي روایة أخرى عن أحمد ال تسترد الورثة الھبة، وھي اختیار الخالل ووالخرقي) ٧(

شمس الدین أبو الفرج عب�د ال�رحمن ب�ن    ، الشرح الكبیر على المقنع ، )٥١/ ٦(المغني البن قدامة  : ینظر
ال�دكتور عب�د اهللا ب�ن عب�د المح�سن         : تحقی�ق )  ھ�ـ  ٦٨٢: المت�وفى (ن أحمد بن قدامة المقدسي      محمد ب 
 - الدكتور عبد الفت�اح محم�د الحل�و، ھج�ر للطباع�ة والن�شر والتوزی�ع واإلع�الن، الق�اھرة                -التركي  

، حاش��یة ال��روض  )٦٣/ ١٧ ( م١٩٩٥ - ھ��ـ ١٤١٥جمھوری��ة م��صر العربی��ة، الطبع��ة األول��ى،     
 ).١٦/ ٦(المربع 
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): فأرجع�ھ ( فقول�ھ    )٢(»ْع�ِدُلوا َب�ْیَن َأْوَالِدُك�مْ     َفاتَُّقوا اللَّ�َھ َوا   «، وفي روایة    )١(»َفاْرِجْعُھ«: َقاَل
یقتضي الوجوب واألمر فیحرم عدم الت�سویة والمفاض�لة مم�ا یقت�ضي مع�ھ بط�الن الھب�ة،                

اعدلوا بین أوالدكم، وألن : والتفضیل مناف للتقوى، وھو من الظلم لتسمیتھ جوًرا، ولقولھ
م�ا ك�ان س�بًبا ف�ي مح�رم، فھ�و       التفضیل سبب في الوق�وع ف�ي العق�وق، والعق�وق مح�رم، و           

 إذ أن تفضیل بعض الورثة على بعضھم یورث بی�نھم الع�داوة             )٣(محرم ومن ثم یجب رده    
  .)٤(والبغضاء وقطیعة الرحم، فمنع منھ، كتزویج المرأة على عمتھا أو خالتھا

لالس�تحباب تحك�م   ) ٥(}ِإنَّ اللََّھ َیْأُمُر ِباْلَعْدِل َواْلِإْح�َساِن    {: في قولھ تعالى   وأما صرفھم األمر  
  .)٦(من غیر دلیل، وال صارف في األمر عن الوجوب

 فیجاب عنھ بأن قول أبي بكر ال یعارض قول -رضي اهللا عنھا-وأما ما روي عن عائشة 
 - رض�ي اهللا عن�ھ   -ویحتمل أن أبا بك�ر    .  وال یحتج بھ معھ    - صلى اهللا علیھ وسلم      -النبي  

 والت��سبب فی��ھ، م��ع اخت��صاصھا بف��ضلھا،  خ��صھا بعطیت��ھ لحاجتھ��ا وعجزھ��ا ع��ن الك��سب 
 وغی�ر ذل�ك م�ن ف�ضائلھا،     - ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم     -وكونھا أم المؤمنین زوج رس�ول اهللا        

ویحتمل أن یكون قد نحلھا ونحل غیرھا من ولده، أو نحلھ�ا وھ�و یری�د أن ینح�ل غیرھ�ا،             
عل�ى مث�ل   ویتعین حمل حدیثھ على أح�د ھ�ذه الوج�وه؛ ألن حمل�ھ       . فأدركھ الموت قبل ذلك   

مح��ل الن��زاع منھ��ي عن��ھ، وأق��ل أحوال��ھ الكراھ��ة، والظ��اھر م��ن ح��ال أب��ي بك��ر اجتن��اب       
  .المكروھات

 بتحریم الھبة للولد دون إخوتھ من غی�ر م�سوغ وبط�الن ذل�ك          وعلیھ یظھر رجحان القول     
  .ومن ثمَّ تكون الھبة باطلة وتستردھا الورثة

                                                           

، كتاب الھبة وفضلھا والتحریض علیھ�ا، ب�اب الھب�ة للول�د، وإذا أعط�ى       )٣/١٥٧(أخرجھ البخاري،   ) ١(
بعض ول�ده ش�یئا ل�م یج�ز، حت�ى یع�دل بی�نھم ویعط�ي اآلخ�رین مثل�ھ، وال ی�شھد علی�ھ، ح�دیث ب�رقم                 

)٢٥٨٦.( 
في الھبة، ح�دیث    ، كتاب الھبة وفضلھا والتحریض علیھا، باب اإلشھاد         )٣/١٥٨(أخرجھ البخاري،   ) ٢(

 ).٢٥٨٧(برقم 
حاش��یة  ،)٦٣/ ١٧(عل��ى المقن��ع ت الترك��ي   ال��شرح الكبی��ر  ،)٥٢/ ٦(المغن��ي الب��ن قدام��ة   :ینظ��ر) ٣(

 ).١٦/ ٦(الروض المربع 
حاش��یة  ،)٦٣/ ١٧(ال��شرح الكبی��ر عل��ى المقن��ع ت الترك��ي     ،)٥١/ ٦(المغن��ي الب��ن قدام��ة   :ینظ��ر) ٤(

 ).١٦/ ٦(الروض المربع 
 ).٩٠(حل، اآلیة سورة الن)٥(
حاش��یة  ،)٦٣/ ١٧(ال��شرح الكبی��ر عل��ى المقن��ع ت الترك��ي     ،)٥١/ ٦(المغن��ي الب��ن قدام��ة   :ینظ��ر) ٦(

 ).١٦/ ٦(الروض المربع 



 - ٥٠٣٤ -

وت إذا كان�ت ل�وارث أو بم�ا زاد        طل�ب الورث�ة رد الھب�ة ف�ي م�رض الم�            : الصورة الثانی�ة  
  .على الثلث

  على أن الھبة )٤(، والحنابلة)٣(، والشافعیة)٢(، والمالكیة)١(اتفق الفقھاء من الحنفیة

 إذا ل�م  في مرض الموت تنزل منزلة الوصیة ف�ال تخ�رج إال م�ن الثل�ث وال تج�وز ل�وارث           
  .تجزھا الورثة

ھب��ة : " وج��اء ف��ي ب��دائع ال��صنائع  ،)٥("الھب��ة ف��ي الم��رض وص��یة : " ج��اء ف��ي المب��سوط
"  ، وج�اء ف�ي المق�دمات الممھ�دات         )٦("المریض في معنى الوصیة حتى تعتب�ر م�ن الثل�ث            

: " ج��اء ف��ي م��نح الجلی��ل  ، )٧("وأم��ا الوص��یة لل��وارث؛ ف��ال تج��وز إال أن یجیزھ��ا الورث��ة  
 )٨("إن اهللا أعطى كل ذي حق حقھ، أن ال وصیة لوارث " وبطلت الوصیة لوارث؛ لخبر 

ال��سنة الت��ي ال اخ��تالف فیھ��ا عن��دنا أن��ھ ال تج��وز وص��یة ل��وارث إال أن      : ، وف��ي الموط��أ 
  )٩("تجیزھا ورثتھ، وإن أجاز لھ بعضھم جاز لھ حق من أجاز

ھبة المریض في الثلث، فإن احتملھا الثلث أم�ضیت وإال          : "وجاء في الحاوي الكبیر أیًضا    
ھا أمضى منھا قدر ما احتملھ الثل�ث  ردت، ألنھا في حكم الوصیة، وإن احتمل الثلث بعض      

ِإْن كاَن�ِت الِھَب�ُة زائ�دًة عل�ى ثل�ِث           : " ، وج�اء ف�ي مغن�ي المحت�اج        )١٠("إال أن یجیزه الوارث   
  ماِلھ یكون الزائُد موقوفاً على إجازِة الورثة، فِإْن أجازوه َنَفَذ، وِإْن لم یجیزوه َبَطَل الزائُد 

                                                           

تبی��ین ). ٥٢٠(، النت��ف ف��ي الفت��اوى  ص��ـ   )٣٣٧/ ٧(ب��دائع ال��صنائع ف��ي ترتی��ب ال��شرائع    : ینظ��ر ) ١(
 ).٤٩١/ ٨(، البحر الرائق ) ٣٨٢/ ٨(، فتح القدیر البن الھمام )١٦٤/ ٥(الحقائق 

د محمد حجي، دار الغ�رب      : البیان والتحصیل، أبو الولید ابن رشد القرطبي المالكي، تحقیق        : ینظر ) ٢(
، المقدمات الممھدات، أب�و الولی�د محم�د        )٤٢٢/ ١٣(ھـ    ١٤٠٨اإلسالمي، بیروت، الطبعة الثانیة،     

ل���دكتور محم���د حج���ي، دار الغ���رب ا: تحقی���ق) ھ���ـ٥٢٠: المت���وفى(ب���ن أحم���د ب���ن رش���د القرطب���ي 
، م�نح الجلی�ل ش�رح    )٣/١٤٤( م ١٩٨٨ - ھ�ـ    ١٤٠٨ لبنان، الطبع�ة األول�ى،       –اإلسالمي، بیروت   

، دار )ھ�ـ ١٢٩٩: المت�وفى (مختصر خلیل، محمد بن أحم�د ب�ن محم�د عل�یش، أب�و عب�د اهللا الم�الكي         
 محم��د ب��ن یوس��ف  الت��اج واإلكلی��ل، أب��و عب��د اهللا  ) ٩/٥١٣( م ١٩٨٩/ھ��ـ١٤٠٩ بی��روت، –الفك��ر 

 )٧٨/ ٥(ھـ ١٤١٦المواق المالكي، دار الكتب العلمیة، الطبعة األولى، 
، مغن�ي  )١٠٤/ ٤(ھ�ـ  ١٤١٠األم، اإلمام محمد بن إدریس الشافعي، دار المعرف�ة، بی�روت،        : ینظر ) ٣(

،  الح��اوي الكبی��ر ف��ي فق��ھ م��ذھب اإلم��ام ال��شافعي    )٢١٢/ ٣(، إعان��ة الط��البین )٤٧/ ٣(المحت��اج 
 ).٤٦٨/ ٤(، الوسیط في المذھب )٣٤٠/ ١١(، نھایة المطلب في درایة المذھب )٨/٢٩٠(

، المحرر في الفقھ على مذھب اإلمام أحمد بن حنبل )٧٠: ص(، عمدة الفقھ )٦/٦١(المغني : ینظر ) ٤(
 )٣١/ ٦(المبدع في شرح المقنع ). ٣٧٧/ ١(

 ).١٢/٩٧( المبسوط : ینظر ) ٥(
 ).٧/٣٣٧(بدائع الصنائع : ینظر ) ٦(
 ).٣/١٤٤( المقدمات الممھدات ) ٧(
 ).٢١٢١(، رقم  )٣/٥٠٥)  (ما جاء ال وصیة لوارث(أخرجھ  الترمذي، باب  ) ٨(
 ).٩/٥١٣( منح الجلیل شرح مختصر خلیل : ینظر ) ٩(
 ).٥٥٢/ ٧(الحاوي الكبیر ) ١٠(
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أجم�ع ك�ل م�ن أحف�ظ عن�ھ م�ن أھ�ل        : ب�ن المن�ذر  ق�ال ا : "ج�اء ف�ي المغن�ي    و)١("على الثلث  
  .)٢("العلم، أن حكم الھبات في المرض الذي یموت فیھ الواھب، حكم الوصایا

  ولكنھم اختلفوا في جواز الھبة للوارث في مرض الموت وبأكثر من الثلث 

  .إذا أجازھا الورثة كما   تقدم معنا في حكم إبطال الوصیة لكونھا جنفًا

ب اطا  

  ر اوة  ذ ات ا م ضأ

من األمور التي قد تؤدى إلى حدوث النزاع والشقق حول عقد الھبة وفاة الواھ�ب قب�ل أن               
یقبض الموھوب لھ الھبة، ومن خالل ما یأتي نوضح أثر الوفاة على نفاذ الھب�ات الت�ي ل�م         

  .تقبض وذلك من خالل فرعین

  الفرع األول

  م مات قبل قبض الموھوب لھ للھبةإذا وھب في حال صحتھ ث

وصورة الم�سألة ل�و أن رج�ًال وھ�ب آلخ�ر ش�یًئا م�ا ف�ي ح�ال ص�حتھ ث�م م�ات قب�ل ق�بض                      
  الموھوب لھ الھبة، فھل تلزم الھبة للموھوب لھ بمجرد القول، أم البد من القبض؟

  :رحمھم اهللا في المسألة على قولین-اختلف الفقھاء 

 الق���بض ش���رط لل���زوم الھب���ة، وب���ھ ق���ال ال���شافعي ف���ي   ال تل���زم الھب���ة، ألن:الق���ول األول
،  ویجوز للورثة الرج�وع ف�ي الھب�ة م�ا ل�م         )٤(، وأحمد في روایة وھي المذھب     )٣(المشھور

  .یتم القبض قبل الموت

 َأْھ�َدى  - ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم    -واستدلوا بما روي َعْن ُموَسى ْب�ِن ُعْقَب�َة، َأنَّ َرُس�وَل اللَّ�ِھ      
ِإنِّي َقْد َأْھَدْیُت ِللنََّجاِشيِّ َأَواِقيَّ ِمْسٍك، َوَلا ُأَراُه ِإلَّا َقْد «: َواِق ِمْسٍك، َفَقاَل ِلُأمِّ َسَلَمةَ    ِللنََّجاِشيِّ أَ 

  .)٥(»َماَت َقْبَل َأْن َیِصَل إلیِھ، َفِإْن َجاَءْتَنا َوَھْبُت َلِك َكَذا، َفَجاَءْتُھ َفَوَھَب َلَھا َوِلَغْیِرَھا ِمْنُھ

                                                           

 ).٣/٥٠(مغني المحتاج ) ١(
 ).٦/٦١(المغني : ینظر) ٢(
، )٥/٣٧٥(، روض�ة الط�البین وعم�دة المفت�ین          )٢/٣٣٥(، المھ�ذب  )٥٣٥/ ٧(كبی�ر   الحاوي ال : ینظر) ٣(

عثم�ان ب�ن محم�د ش�طا ال�دمیاطي          ) المشھور بالبكري (، إعانة الطالبین، أبو بكر      )٣/٥٦٨(مغني المحتاج 
  ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوریع)ھـ١٣١٠: المتوفى(الشافعي 

 ). ٣/١٧٨( م ١٩٩٧ - ھـ ١٤١٨الطبعة األولى، 
/ ٥(، ، الفت��اوى الكب��رى   )٧/١٤٥(، اإلن��صاف)٤/٣١٠(، ش��رح الزرك��شي )٦/٦٥(المغن��ي: ینظ��ر) ٤(

 ).٣٨٠/ ٨(، الشرح الممتع على زاد المستقنع )٤٣٤
المسك طاھر یحل بیع�ھ وش�راؤه وال�سلف فی�ھ      أخرجھ البیھقي في السنن الكبرى، كتاب البیوع، باب ) ٥(
 )٣٠٧/ ١٨(إتحاف المھرة البن حجر : ناد، ینظر، حدیث صحیح اإلس)١١١٢٧(رقم )٤٤/ ٦(
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ر دالل��ًة عل��ى ص��حة الرج��وع ف��ي الھب��ة م��ا ل��م ی��تم الق��بض، إذ ل��و ص��ار الم��سك   فف��ي األث��
  ج���واز تملك���ھ - ص���لى اهللا علی���ھ وس���لم  -للنجاش���ي بمج���رد العق���د لم���ا ب���ین رس���ول اهللا  

  .)١(والتصرف فیھ

ال�صِّدِّیَق   َأنََّھا َقاَل�ْت ِإنَّ َأَب�ا َبْك�ٍر    - صلى اهللا علیھ وسلم    -وما روي َعْن َعاِئَشَة َزْوِج النَِّبيِّ       
َفَلمَّا َحَضَرْتُھ اْلَوَفاُة َقاَل َواِهللا َیا ُبَنیَُّة َما ِمْن َأَحٍد      . َنَحَلَھا ِجَداَد ِعْشِریَن َوْسًقا ِمْن َماِلِھ ِباْلَغاَبةِ      

ُت َنَحْلُت�ِك  ِمَن النَّاِس َأَحبَّ إلى ِغًنى ِمْنِك َوَلا َأَعزَّ النَّاِس على َفْقًرا ِمْن َبْعِدي ِمْنِك َوِإنِّ�ي ُكْن�        
ِجَداَد ِعْشِریَن َوْسًقا َفَلْو ُكْنِت َجَدْدِتیِھ َوَأْحَرْزِتیِھ َكاَن َلِك َوِإنََّم�ا ُھ�َو إلی�ْوَم َم�اُل َواِرٍث َوِإنََّم�ا         

 َك�اَن َك�َذا   َواِهللا َیا َأَب�ِت َل�وْ  : َفَقاَلْت َعاِئَشُة. ُھَما َأُخوِك َوُأْخَتاِك َفاْقِسُموُه َعَلى ِكَتاِب اِهللا َتَعاَلى 
  . )٢(ُذو َبْطٍن ِبْنُت َخاِرَجَة َأَراَھا َجاِرَیًة: َوَكَذا َلَتَرْكُتُھ ِإنََّما ِھَي َأْسَماُء َفَمِن اْلُأْخَرى َقاَل

ففي األثر داللًة صریحًة على أنھ یجوز الرجوع في الھبة ما لم یتم القبض، حیث بین أبو        
  .)٣(كلھا فیما كان قد وھب لھا ولكن لم تتسلمھ لعائشة أحقیة الورثة - رضي اهللا عنھ-بكر

ولو ملك الموھب لـھ الھبة بنفس العقد لثبت لھ والیة المطالبة بالتسلیم، فیؤدي إلى إیج�اب   
  .)٤(الضمان على المتبرع، وال یثبت الضمان

  .)٥(وأنھ عقد إرفاق یفتقر إلى القبول لضعفھ، حیث ال یزول ھذا الضعف إال بالقبض

 )٧(وال��شافعي ف��ي الق��دیم، )٦(أن الھب��ة تل��زم بمج��رد العق��د، وب��ھ ق��ال المالكی��ة: يالق��ول الث��ان
  .)٨(في غیر المكیل والموزونفي روایة وأحمد 

  .)٩(} َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َأْوُفوا ِباْلُعُقوِد ۚ {  :بقولھ تعالى استدلواو

، ف�دل ذل�ك عل�ى ل�زوم الھب�ة      ففي اآلیة داللة على أن العقد مل�زم، واآلی�ة مخرجھ�ا العم�وم       
  .)١٠(بمجرد العقد

                                                           

، إعان�����ة  )٣/٥٦٨(، مغن�����ي المحت�����اج  )٢/٣٣٥(، المھ�����ذب )٥٣٥/ ٧(الح�����اوي الكبی�����ر   : ینظ�����ر ) ١(
 ).٦/٦٥(، المغني)٣/١٧٨(الطالبین

باب الرجل ینحل بع�ض بنی�ھ دون    أخرجھ الطحاوي في شرح معاني اآلثار، كتاب الھبة والصدقة ،        ) ٢(
 )٥٨٤٤(رقم ) ٨٨/ ٤(بعض 

). ٣/١٧٨(، إعان�����ة الط�����البین )٣/٥٦٨(، مغن�����ي المحت�����اج )٥٣٥/ ٧(الح�����اوي الكبی�����ر  : ینظ�����ر) ٣(
 ). ٧/١٤٥(، اإلنصاف)٦/٦٥(المغني

 ).٩/٢١( ، فتح القدیر )٦/١٢٠(بدائع الصنائع ) ٤(
، إعان���ة )٢/٣٣٥(، المھ���ذب)٥٣٥/ ٧(، الح���اوي الكبی���ر )١٢/٤٨(المب���سوط، للسرخ���سي : ینظ���ر) ٥(

 ).٧/١٤٥(، اإلنصاف)٤/٣١٠(، شرح الزركشي)٦/٦٥(المغني). ٣/١٧٨(الطالبین
 ). ٩/٣٨٩(، مناھج التحصیل)٤/١٥٢(، حاشیة الصاوي )٤/١١٧(بدایة المجتھد: ینظر) ٦(
 ).٤٠١ / ٢( ،  مغني المحتاج  )٥/٣٧٥(روضة الطالبین وعمدة المفتین )٧(
 ).٤/٦٤١( ، الفروع )١٧/١٤(  الشرح الكبیر )٨(
 ). ١(ة، آیة، سورة المائد) ٩(
 ). ٤/١٥٢(، حاشیة الصاوي )٤/١٥٢(، حاشیة الصاوي )٤/١١٧(بدایة المجتھد: ینظر) ١٠(
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« : - ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم   -ق�ال النب�ي   : وبما روي عن ابن عباس رضي اهللا عنھم�ا، ق�ال          
  .)١(»اْلَعاِئُد ِفي ِھَبِتِھ َكاْلَكْلِب َیِقيُء، ُثمَّ َیُعوُد ِفي َقْیِئِھ

  .)٢(قبض أم لم یتمفدلَّ الحدیث على تحریم الرجوع في الھبة بمجرد العقد سواء تم ال

  )٣.(الھبة عقد من العقود فلم یفتقر انعقاده إلى قبض المعقود علیھ كسائر العقودوقالوا أن 

  .)٤(وأن الھبة تملیك عین في حال الحیاة، فوجب أن یلزم بمجرد اإلیجاب، والقبول كالبیع

وأن الھب��ة إزال��ة مل��ك بغی��ر ع��وض  فھ��ي عق��د إرف��اق وتب��رع ف��ال یعتب��ر فی��ھ الق��بض             
 .)٥(كالوقف

  .)٦(وأن الھبة تلزم بمجرد العقد قیاسا على الوصیة

 أن المراد بھ )٧(} َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َأْوُفوا ِباْلُعُقوِد ۚ { : ویجاب على استداللھم بقولھ تعالى   
لزوم العقود في المعاوضات، أما الھبة فعقد من عقود التبرع فال تلزم بالعقد، بل ال بد من 

  .)٨(بضالق

  .)٩(وأما تحریم العود بالھبة فمحمول على ما بعد القبض

  )١٠.(الھبة عقد من العقود فلم یفتقر انعقاده إلى قبض المعقود علیھ كسائر العقودوقالوا أن 

  .)١١(ھذا األصل عارضھ الدلیل على اعتبار القبض في لزوم الھبة

لمعاوضات، أم�ا الھب�ة فم�ن عق�ود     وأما قیاسھم على البیع فال یستقیم؛ ألن البیع من عقود ا     
 - وأما قیاسھم الھبة على الوقف فال یصح؛ ألن الوقف إخراج ملك إل�ى اهللا   ،  )١٢(التبرعات

  )١٣( فخالف التملیكات-تعالى

                                                           

ھب��ة الرج��ل المرأت��ھ (، ب��اب )الھب��ة وف��ضلھا والتح��ریض علیھ��ا(كت��اب ) ٣/١٥٨(أخرج��ھ البخ��اري ) ١(
ل�صدقة  تح�ریم الرج�وع ف�ي ا    (، ب�اب    )الھب�ات (كت�اب   ) ٣/١٢٤١(، ومسلم   )٢٨٧(رقم،  ) والمرأة لزوجھا 

 ). ١٦٢٢(، رقم )والھبة بعد القبض إال ما وھبھ لولده وإن سفل
 ). ٩/٣٨٩(، مناھج التحصیل)٤/١٥٢(حاشیة الصاوي :  ینظر) ٢(
 ).٢/٩٧٣(اإلشراف على نكت مسائل الخالف :  ینظر)٣(
 ).٨/٢٤١(،  المغني )٢/٦٧٤( اإلشراف على نكت مسائل الخالف )٤(
 ).٨/٢٤١(، المغني )٢/٦٧٤(ئل الخالف اإلشراف على نكت مسا:  ینظر)٥(
 ). ٩/٣٨٩(، مناھج التحصیل)٤/١٥٢(، حاشیة الصاوي )٤/١١٧(بدایة المجتھد: ینظر) ٦(
 ). ١(سورة المائدة، آیة، ) ٧(
 ). ٣/٥٦٨(، مغني المحتاج)٢/٣٣٥(، المھذب)٥٣٥/ ٧(الحاوي الكبیر : ینظر) ٨(
، إعان�����ة  )٣/٥٦٨(، مغن�����ي المحت�����اج  )٢/٣٣٥(، المھ�����ذب )٥٣٥/ ٧(الح�����اوي الكبی�����ر   : ینظ�����ر ) ٩(

 ). ٣/١٧٨(الطالبین
 ).٢/٩٧٣(اإلشراف على نكت مسائل الخالف :  ینظر)١٠(
). ٣/١٧٨(، إعان�����ة الط�����البین)٣/٥٦٨(، مغن�����ي المحت�����اج)٥٣٥/ ٧(الح�����اوي الكبی�����ر : ینظ�����ر) ١١(

 ). ٧/١٤٥(، اإلنصاف)٦/٦٥(المغني
 ). ٣/٥٦٨(مغني المحتاج، )٢/٣٣٥(، المھذب)٥٣٥/ ٧(الحاوي الكبیر : ینظر) ١٢(
 ).٨/٢٤١(المغني : ینظر)١٣(
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وأما قیاسھم على الوصیة فالمعنى في الوصیة أنھا لم�ا لزم�ت ال�وارث لزم�ت الم�وروث،            
  ).١(الموروثوالھبة قبل القبض لما لم تلزم الوارث لم تلزم 

  .وبعد عرض األقوال واألدلة في المسألة، یتبین رجحان القول بأن الھبة إنما تلزم بالقبض

  الفرع الثاني

  إذا وھب في حال مرضھ ثم مات قبل قبض الموھوب لھ للھبة

وصورة ذلك لو وھب شخص آلخ�ر ش�یًئا م�ا ف�ي ح�ال مرض�ھ، ولك�ن الواھ�ب م�ات قب�ل                  
  زم الھبة أم تبطل؟قبض الموھوب لھ للھبة، فھل تل

 عل��ى أن الواھ��ب إذا وھ��ب ف��ي )٥(، والحنابل�ة )٤( ، وال��شافعیة)٣(، والمالكی��ة)٢(اتف�ق الحنفی��ة 
حال مرضھ بما ال یتجاوز الثلث، ولیست الھبة لوارث، ث�م م�ات بع�د ق�بض الموھ�وب ل�ھ        

  .فلیس للورثة الرجوع في الھبة

ولكنھم اختلف�وا فیم�ا إذا وھ�ب ل�وارث أو أكث�ر م�ن الثل�ث لغی�ر ال�وارث ف�ي ح�ال مرض�ھ                
  :فمات قبل قبض الموھوب لھ، ھل تبطل الھبة أو تلزم على ثالثة أقوال

 ی���شترط الق���بض ف���ي ھب���ة الم���ریض كالھب���ة م���ن ال���صحیح، وھ���و م���ذھب   :الق���ول األول
  .)٨(، وأحمد في روایة )٧(، والشافعي في الجدید )٦(الحنفیة

واس��تدلوا ب��رّد أب��ي بك��ر رض��ي اهللا عن��ھ لھبت��ھ لعائ��شة رض��ي اهللا عنھ��ا فف��ي األث��ر دالل��ًة    
  .)٩ (صریحًة على بطالن الھبة بموت الواھب قبل القبض، وإن كان قد أذن بھ

  .)١٠(وأنھ عقد إرفاق یفتقر إلى القبض لضعفھ، حیث ال یزول الضعف إال بالقبض

  .)١١(ھا القبض، فإذا تم صحت وإال فالوالھبة ناجزة في الحال، فیشترط فی

                                                           

، ش������رح )٦/٦٥(المغن������ي). ٣/١٧٨(، إعان������ة الط������البین )٥٣٥/ ٧(الح������اوي الكبی������ر  : ینظ������ر) ١(
 ). ٤/٣١٠(الزركشي

/ ١٠(، البنای��ة ش��رح الھدای��ة  )٣٢٥/ ١(، الج��وھرة النی��رة  )٤٣/ ٩(العنای��ة ش��رح الھدای��ة  :   ینظ��ر)٢(
١٦١.( 

 ). ٩/٣٨٩(، مناھج التحصیل)٤/١٥٢(،حاشیة الصاوي )٤/١١٧(ھدبدایة المجت: ینظر) ٣(
 )٤١٠/ ٨(نھایة المطلب في درایة المذھب :  ینظر)٤(
 ).٤٣/ ٦(المغني :  ینظر)٥(
، )٤٨١/ ٨(، حاش���یة اب���ن عاب���دین )٢٥٩/ ٦(، المح���یط البرھ���اني )١٠٢/ ١٢(المب���سوط :   ینظ���ر)٦(

 ،)٤٠٠/ ٤(الفتاوى الھندیة 
، البی��ان ف��ي م��ذھب )٢٧٠/ ٤(، الوس��یط ف��ي الم��ذھب )٢٩٠/ ٨(، الح��اوي )١٥٤/ ٤(األم :   ینظ��ر)٧(

 ).١١٧/ ٨(اإلمام الشافعي 
 ).٣٧٤/ ١(المحرر في الفقھ على مذھب اإلمام أحمد :   ینظر)٨(
 ). ٧/١٤٥(، اإلنصاف)٦/٦٥(المغني: ینظر) ٩(
 ). ٤/٣١٠(، شرح الزركشي)٧/١٤٥(، اإلنصاف)٦/٦٥(المغني: ینظر) ١٠(
/ ١(، المح��رر ف��ي الفق��ھ عل��ى م��ذھب اإلم��ام أحم��د     )٢٩٠/ ٨(، الح��اوي )١٥٤/ ٤(األم :  ینظ��ر )١١(

٣٧٤.( 
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  .)١( الھبة صحیحة، وتأخذ حكم الوصیة، وبھ قال المالكیة :القول الثاني

وق��الوا ب��أن الھب��ة ف��ي م��رض الم��وت وص��یة، فتأخ��ذ حكمھ��ا م��ن كونھ��ا تخ��رج م��ن ثل��ث      
  .)٢(التركة

الشافعي  الوارث بالخیار بین إمضائھا بالعقد الماضي أو المنع، وھو مذھب :القول الثالث
  .)٣(في الجدید، وأحمد في روایة

استدلوا على ذل�ك ب�أن الھب�ة م�ا ل�م ی�تم قب�ضھا فتك�ون م�ن مل�ك الورث�ة، فلھ�م الح�ق ف�ي                    و
  .)٤(تنفیذھا وفي ردھا

وال��ذي یظھ��ر ھ��و رجح��ان الق��ول باش��تراط الق��بض لل��زوم الھب��ة، وذل��ك لق��وة دلی��ل الق��ول    
ف��ال یمك��ن القی��اس علیھ��ا كم��ا ق��ال األول، وك��ذا وج��ود خ��الف ب��ین أحك��ام الھب��ة والوص��یة 

أصحاب القول الثاني، أما م�ا ذھ�ب إلی�ھ أص�حاب الق�ول الثال�ث ف�إن یترت�ب عل�ى تطبیق�ھ                        
زیادة النزاع والشقاق فال یمكن ترك نافذ الھبة على إرادة الورثة، وعلیھ  فإذا كان الفقھاء 

لى بحیث یلزم قد  اشترطوا  القبض للزوم ھبة الصحیح فیكون ذلك  للمریض من باب أو         
  .القبض حتى یكون العقد صحیح، واهللا أعلم

                                                           

 ).٣٨١/ ٦(، مواھب الجلیل )١٥٧/ ٦(، المنتقى للباجي )٣٩٤/ ٤(المدونة :  ینظر)١(
 ).١٥٧/ ٦(، المنتقى للباجي )٣٨١/ ٦(، مواھب الجلیل )١٠٢/ ١٢(  المبسوط )٢(
 ).١٢٣/ ٧(، اإلنصاف )٢٥٤/ ٦(، الشرح الكبیر )٣٧٤/ ١(، المحرر )٥٥٢ /٧(  الحاوي الكبیر )٣(
 ).١٢٣/ ٧(، اإلنصاف )٢٥٤/ ٦(، الشرح الكبیر )٣٧٤/ ١(، المحرر )٥٥٢/ ٧(  الحاوي الكبیر )٤(
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  اطب اث

 ر ت ات از ت اطا  

ودم اا   

نوضح من خالل ھذا المطلب بعض التطبیقات القضائیة ألحكام المحاكم بالمملكة العربی�ة      
  : التركة، وذلك على نحو ما یأتيالسعودیة في منازعات الھبات المتعلقة ب

   :)١(التطبیق األول 

أن المدعیة أقامت دعواھا ضد الم�دعى عل�یھم طالب�ة إثب�ات ملكیتھ�ا      : ملخص وقائع الحكم  
 بدعوى أنھ وھب�ھ لھ�ا ف�ي مرض�ھ ال�ذي م�ات فی�ھ،                 -زوجھا-لمنزل خلفھ مورث الطرفین     

وبطل��ب البین��ة م��ن وبع��رض ال��دعوى عل��ى الم��دعى علی��ھ أص��الة ووكال��ة أنك��ر ص��حتھا،   
المدعی��ة أب��رزت ورق��ة مت��ضمنة ھب��ة المن��زل لھ��ا م��ن زوجھ��ا المت��وفي ومذیل��ة بتواقی��ع        
منسوبة لعدد من الشھود، وقد أحضرت شاھدین منھم فشھدا طبق دعواھا، وبعرض ذل�ك              
على المدعى علی�ھ دف�ع ب�أن الم�ورث وض�ع ب�صمتھ عل�ى الورق�ة وھ�و ف�ي م�رض أفق�ده                           

ال��شھود؛ ونظ��را ألن الھب��ة وقع��ت م��ن الم��ورث ف��ي م��رض األھلی��ة کم��ا طع��ن ف��ي عدال��ة 
موتھ، وألنھا تكون بذلك موقوف�ة عل�ى إج�ازة الورث�ة؛ ل�ذا فق�د حك�م القاض�ي ب�رد دع�وى                         
المدعیة وبقاء المنزل مح�ل الن�زاع ملك�ا للورث�ة بح�سب أن�صبائھم، فاعترض�ت المدعی�ة،                    

  .وصدق الحكم من محكمة االستئناف

ثم إنھ وبعد التأمل في القضیة؛ وبناء على ما تق�دم         : " وقھوقد جاء في أسباب الحكم ومنط     
من دعوى المدعیة وإجابة المدعى علیھ باألصالة والوكالة؛ وحیث إن المدعیة أقرت بأن              

ه وھو مریض مرض موتھ؛ ١٤/٠٣/١٤٣٤قد كتب لھا ھبة المنزل بتاریخ (...) مورثھم 
 للمدعی�ة وھ�و م�ریض م�رض     كت�ب ھب�ة المن�زل   (...) وحیث شھد الشاھدان بأن المورث    

ه حسب صك ٢٩/٠٥/١٤٣٤ :موتھ قبل وفاتھ بشھرین وزیادة؛ وحیث إن تاریخ وفاتھ ھو
(...) وھب�ت بیت�ي الواق�ع ف�ي ح�ي         : (حصر الورثة؛ وحیث جاء في ورق�ة الھب�ة م�ا ن�صھ            

وحیث قرر الفقھاء ) ه١٤/٠٣/١٤٣٤: ؛ وذلك اعتبارا من ھذا الیوم السبت(...) لزوجتي 
العطیة للوارث في مرض الموت متوقفة على إجازة الورث�ة، ق�ال ف�ي ال�روض     أن الھبة و 

وإن كان مرضھ مخوف ال یلزم تبرعھ لوارث بشيء إال بإجازة الورثة إن مات ": المربع
ومن أقر في مرضھ بشيء فكإقراره ف�ي  : "وقال في زاد المستقنع في كتاب اإلقرار   ". منھ

من الحیل الباطلة إذا أراد    : "، وقال ابن القیم   " یقبل صحتھ إال في إقراره بالمال لوارثھ فال      
أن یخ�ص بع�ض ورثت��ھ ب�بعض المی��راث وق�د عل��م أن الوص�یة ال تج��وز وأن العطی�ة ف��ي       

كنت وھبت لھ كذا وك�ذا ف�ي ص�حتي، أو یق�ر ل�ھ ب�دین فیتق�دم ب�ھ          : مرضھ وصیة أن یقول   

                                                           

ھ�ـ، وق�د أؤی�د م�ن     ١٤٣٤ لع�ام  ٣٤٢٦٧٥٩١حكم صادر من المحكمة العامة بالمدینة المنورة، برقم      ) ١(
مجموعة األحكام الق�ضائیة   : انظر(ھـ  ٠٣/٠٦/١٤٣٥ وتاریخ   ٣٥٢٦٥٤١٢برقم  محكمة االستئناف   

 ).١٦١ھـ الصادرة عن وزارة العدل، باب الھبة والعطیة ص١٤٣٥لعام 
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ل مال�ك ی��رد  وھ�ذا باط�ل، واإلق��رار ف�ي م��رض الم�وت ال ی��صح للتھم�ة عن��د الجمھ�ور، ب��      
  :؛ لذا فقد قررت ما یلي"لألجنبي إذا ظھرت التھمة، وقولھ ھو الصحیح

رد دع��وى المدعی��ة وس��قوطھا لك��ون اإلق��رار بالھب��ة وق��ع ف��ي م��رض الم��وت، وھ��ذا / أوال
  .موجب للتھمة

یكون المن�زل مح�ل الن�زاع ملك�ا للورث�ة ح�سب أن�صبائھم، وھ�ذا م�ا ظھ�ر ل�ي، وب�ھ                  / ثانیًا
  .حکمت

على الطرفین قرر المدعى علیھ باألص�الة والوكال�ة القناع�ة ب�ھ، وق�ررت              وبعرض الحكم   
المدعیة عدم القناعة، وطلبت االستئناف بموجب الئحة اعتراضیة فأجیب طلبھا، وأفھمت 

  ".بتعلیمات االستئناف، وباهللا التوفیق

ومن الحكم یتضح أن فضیلة مصدره حكم بما أجمع علیھ الفقھاء م�ن ك�ون الھب�ة لل�وارث        
ي مرض الموت تعامل معاملة الوصیة، وقد سبق دراسة المسألة وعرض أقوال الفقھ�اء               ف

  .التي تؤكد اإلجماع فیھا

ویؤخذ عل�ى الحك�م أن ف�ضیلتھ ل�م ی�ستند فی�ھ عل�ى اإلجم�اع، وإنم�ا اكتف�ى بع�رض أق�وال                          
  .الحنابلة في المسألة وأسس علیھا

  : )١(التطبیق الثاني

یة أق�ام دع�واه ض�د الم�دعى عل�یھم طالب�ا إثب�ات ھب�ة                 أن وكیل المدع  : ملخص وقائع الحكم  
مورثھم لموكلتھ نصف عقار مملوك لھ، وذلك قبل وفاتھ بعدة سنوات، وبع�رض ال�دعوى         
على وكیل المدعى علیھم أقر بصحتھا، ولوجود قصار بین الورثة فقد طلب القاض�ي م�ن       

ق�رار بالتن�ازل ع�ن    وكیل المدعیة البینة على الدعوى فأبرز ص�ك العق�ار وق�د دون علی�ھ إ       
نصف العقار للمدعیة بخط منسوب للمتوفي، ومذیل بتوقیعھ وتوقیع شاھدین، وق�د ح�ضر     
الشاھدان و شھدا بصحة الدعوي واإلقرار، ثم ج�رى تع�دیلھم ش�رعا؛ ول�ذا فق�د ثب�ت ل�دى            
القاضي امتالك المدعیة لن�صف العق�ار م�شاعا، وبع�رض الحك�م عل�ى محكم�ة االس�تئناف          

  .قررت تصدیقھ

وبتأمل ما سبق ضبطھ؛ وحیث أق�ر الم�دعى عل�یھم       : "د جاء في أسباب الحكم ومنطوقھ     وق
بأن مورثھم قد وھ�ب المدعی�ة أص�الة ن�صف الف�یال الموص�وفة أع�اله ح�ال حیات�ھ، ودون                     
ذلك، وأشھد علیھ، وشھدت بذلك البینة المعدلة شرعا؛ ل�ذا فق�د ثب�ت ل�دي ام�تالك المدعی�ة                    

اله، والم��دون رق��م ص��كھا وتاریخھ��ا م��شاعا، وب��ھ     أص��الة لن��صف الف��یال الموص��وفة أع��   
حکم��ت، وس��یجري رف��ع أوراق الق��ضیة لمحكم��ة االس��تئناف لوج��ود القاص��ر، واختتم��ت     

  ".الجلسة، وباهللا التوفیق

                                                           

ھـ، وقد أؤی�د م�ن محكم�ة    ١٤٣٤ لعام ٣٤٢٥٩٩٧٩حكم صادر من المحكمة العامة بالریاض، برقم  ) ١(
مجموع�ة األحك�ام الق�ضائیة لع�ام       : انظ�ر (ھ�ـ   ١٢/٠٧/١٤٣٥ وت�اریخ    ٣٥٣١٢٣٧١االستئناف ب�رقم    

 ).١٧٩ھـ الصادرة عن وزارة العدل، باب الھبة والعطیة ص١٤٣٥
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ومما س�بق یت�ضح أن ف�ضیلة م�صدر الحك�م أثب�ت الح�ق عل�ى الترك�ة والمتمث�ل ف�ي الھب�ة                 
  .بالشاھدین واإلقرار الصادر من الورثة البالغین

لم یتبین لي من وقائع الحكم، ھل وھب المورث مثل ھذه الھبة لبقیة زوجاتھ أو ال؟ وھل و
قبضت المدعیة الھبة قبل موت الواھب؟ وكان األولى بفضیلة ناظر الدعوى أن یسأل عن 

  .ذلك

إال أن إق��رار الورث��ة وم��وافقتھم عل��ى طل��ب المدعی��ة ی��دل عل��ى ع��دم وج��ود الن��زاع ب��ین      
جأوا للقضاء لوجود القاصر، ألنھ ال یمكن ألح�د أن یت�صرف ف�ي أي             الورثة، وأنھم إنما ل   

  .شيء مملوك للقاصر إال من خالل القاضي

  : )١(التطبیق الثالث

أن المدعي أقام دعواه على ورثة متوفي یطالب بإثبات ھبة مورثھم     : ملخص وقائع الحكم  
 أنھ قبضھ واستلمھ كامل نصیبھ المشاع من إرثھ من والدتھ في عقار أقیم علیھ بیت وذكر   

منھ في حیاتھ وأنھ توفي قبل أن یفرغ الھبة للمدعي، وطلب إثبات ذلك والتھمیش بموجبھ 
أنكر بعض المدعى علیھم علمھم بما یطالب ب�ھ الم�دعي وأق�روا ب�أن               -على صك الملكیة،    

ال مانع لدیھم إذا ثبتت دعوى المدعي من الحكم لھ بما یدعیھ، وأقر بعض المدعى عل�یھم          
حة ما جاء في الدعوى، ثم طلبت المحكمة من المدعي البینة فأحضر شاھدین معدلین              بص

شھدا بصحة دعوى المدعي، كما طلب�ت المحكم�ة م�ن الم�دعى یم�ین االس�تظھار احتیاط�ا                   
الحق القصار من الورثة فحلف المدعي، فثبت لدى المحكمة أن مورث المدعى عل�یھم ق�د     

أمھ من العقار الم�ذكور وحكم�ت ب�ذلك، وق�ررت     وھب المدعي كامل نصیبھ من إرثھ من       
رف��ع ھ��ذا اإلج��راء المحكم��ة االس��تئناف لوج��ود القاص��ر، ث��م ص��دق الحك��م م��ن محكم��ة         

  .االستئناف

وألن وك��االت الم��دعى عل��یھم تخ��ول لھ��م ح��ق    : "وق��د ج��اء ف��ي أس��باب الحك��م ومنطوق��ھ   
تب�رة ش�رعا ص�حة      المطالبة والمدافعة والرد على الدعوى وألن المدعي أثب�ت بالبین�ة المع           

دعواه وحلف یمین االستظھار على صحة دعواه فقد ثبت ل�دي أن م�ورث الم�دعى عل�یھم      
من ھذا العق�ار الم�ذكور    ) ٠٠٠( مقد وھب شقیقھ المدعي كامل نصیبھ من إرثھ من أمھ           

بدون مقاب�ل، وبموجب�ھ فق�د انتق�ل ن�صیبھ الم�شاع م�ن ھ�ذا العق�ار ألخی�ھ الم�دعي، وب�ذلك                         
میش بموجبھ بذلك على صك الملكی�ة وس�جلھ بع�د ت�صدیق الحك�م م�ن        حكمت وقررت التھ  

محكمة االستئناف، وبعرض الحكم على الم�دعى عل�یھم وكال�ة قنع�وا ب�ھ وألن م�ن ض�من             
الورث��ة قاص��رة ل��ذا ق��ررت رف��ع ھ��ذا اإلج��راء المحكم��ة االس��تئناف لتدقیق��ھ ح��سب المتب��ع    

  ".وصلى اهللا على نبینا محمد، وباهللا التوفیق

 السابق یتضح أن فضیلة مصدره اعتمد في إثب�ات الح�ق عل�ى الترك�ة المتمث�ل        ومن الحكم 
  .في الھبة بالشھادة والیمین، كما اعتمد على إقرار بعض الورثة بصحة ھبة مورثھم

                                                           

ھ�ـ، وق�د أؤی�د م�ن     ١٤٣٤ لع�ام  ٣٤١٨٩٢٠٧حكم صادر من المحكمة العامة بمحافظة عنیزة، ب�رقم      ) ١(
 مجموعة األحكام الق�ضائیة  : انظر(ھـ  ٠٤/٠٥/١٤٣٤ وتاریخ   ٣٤٢٠٤٨٢٦محكمة االستئناف برقم    

 ).٢٤٥ھـ الصادرة عن وزارة العدل، باب الھبة ص١٤٣٤لعام 
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كما تأكد فضیلتھ من قبض الموھوب لھ الھبة قبل موت الواھب، ألن�ھ تق�دم معن�ا أن الھب�ة       
  .ب لھال تثبت بموت الواھب قبل قبض الموھو

ولم یظھر لي وجاھة طلب القاضي یمین االس�تظھار ف�ي ھ�ذه الواقع�ة، إذ أن الح�ق یكف�ي                  
في ثبوتھ البینة الموص�ولة وق�د وج�دت ف�ي الق�ضیة م�ن خ�الل ال�شھود، ویكف�ي ف�ي مزی�د                
التثبت في حق القاصر إقرار بقیة الورثة البالغین بصحة الھبة، فال أعتق�د أن الیم�ین الت�ي     

  .یمین االستظھار، وال أرى أن لھا حاجة في القضیةطلبھا القاضي ھي 
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  خاتمة
منازع�ات الوص�ایا والھب�ات المتعلق�ة بالترك�ات وتطبیقاتھ�ا ف�ي مح�اكم                " انتھینا من بحث    

  " المملكة العربیة السعودیة
وقد تبین لنا أھمیة ھذا الموضوع إذ أنھ یسلط الضوء من الناحیة الفقھی�ة والق�ضائیة عل�ى      

ا والھبات المتعلقة بالتركة والتي قد تؤدى في كثیر من األحیان إلى قطع منازعات الوصای
صلة الرحم بین األخوة واألق�ارب ب�سبب وق�وع الظل�م والج�ور ف�ي الوص�یة والھب�ة وھن�ا                      

  .یظھر الدور الھام للقضاء في إنھاء ھذه النزاعات وإعطاء كل ذي حق حقھ
  :توصیات التي تتمثل فیما یأتيوقد توصلنا في نھایة ھذا البحث لبعض النتائج وال

  

  :أوًال النتائج
أن عدم مراعاة الموصي أو الواھب لألحكام والضوابط التي قررتھ الشریعة اإلسالمیة -١

الغ��راء أثن��اء إج��راء الوص��یة أو الھب��ة ھ��و م��ا ی��ؤدي إل��ى ح��دوث النزاع��ات وال��شقاق ب��ین  
  .األخوة واألقارب

عض الورث��ة بن��صیب ف��وق ن��صیبھم   تظھ��ر وص��یة الجن��ف ف��ي ص��ورتین  الوص��یة ل��ب -٢
  .المقدر دون سائر الورثة، أو الوصیة ألجنبي بما یزید على الثلث

یترجح لدینا أن وصیة الجنف ال تبطل ابتداًء، وإنما ھ�ي ح�ق للورث�ة لھ�م أن یجیزوھ�ا        -٣
  .ولھم أن یطلبوا ردھا إلى التركة

الم�ریض لل�وارث أو   تتحقق ھبات الجور في صورتین  الصورة األولى تتمثل في ھبة         -٤
ألجنبي بأكثر من الثلث، أما الصورة الثانیة فتتمثل في ھب�ة الوال�د لول�ده ح�ال الحی�اة دون           

  .سائر أوالده
یترجح لدینا القول بتحریم الھبة للولد دون إخوتھ من غی�ر م�سوغ وبط�الن ذل�ك وم�ن             -٤

  .ثمَّ تكون الھبة باطلة وتستردھا الورثة
  .تلزم إال بالقبض سواء كانت الھبة حال الصحة أو المرضیترجح لدینا أن الھبة ال -٥
اتجھت أحكام المحاكم في المملكة العربی�ة ال�سعودیة إل�ى أن الھب�ة لل�وارث ف�ي م�رض            -٦

  .الموت تعامل معاملة الوصیة بحیث تتوقف على إجازة باقي الورثة
  

  :ثانیًا التوصیات
تى یتبین لھم أنھ�ا لی�ست جانف�ة،    ال یجب على القضاة أن یمتنعوا عن إثبات الوصیة ح        -١

بل األولى إثباتھا على كل حال، فإن تق�دم أح�د الورث�ة وطل�ب إبطالھ�ا أبطل�ت واال اعتب�ر                     
  .سكوتھم وعدم مطالبتھم إجازًة لھا

یج��ب أن یح��رص القاض��ي عل��ى تحق��ق الغبط��ة والم��صلحة للوص��یة، وأن یجتھ��د ف��ي     -٢
ا وضعت الوصیة في وقف دائم توجیھ الوصي لوضع الوصیة في موضعھا الصحیح، فإذ   

  .فإن ذلك أولى من وضعھا في صدقة عامة، فال یخفى ما لألوقاف من دیمومة في العطاء
نوصي عامة األفراد في المجتمع بسؤال أھل العلم قبل إجراء الوصیة أو الھبة وحت�ى      -٣

شقاق تتم في صورة متفقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة، وبما یمنع من حدوث الن�زاع وال�          
  . بین األخوة واألقارب بعد إجرائھا
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  :قائمة المراجع  

   القرآن الكریم-

إتحاف المھرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة، أبو الفضل أحمد بن علي بن   .١
مرك�ز خدم�ة   : ، تحقی�ق  )ھ�ـ ٨٥٢: المت�وفى  (محمد بن أحمد بن حجر الع�سقالني        

راجعھ ووحد منھج التعلی�ق  (ر السنة والسیرة ، بإشراف د زھیر بن ناصر الناص      
 ومرك��ز -) بالمدین��ة(، مجم��ع المل��ك فھ��د لطباع��ة الم��صحف ال��شریف )واإلخ��راج

  م١٩٩٤ - ھـ ١٤١٥، الطبعة  األولى ، )بالمدینة(خدمة السنة والسیرة النبویة 
عثم�ان ب�ن محم�د ش�طا ال�دمیاطي          ) الم�شھور ب�البكري   (إعانة الط�البین، أب�و بك�ر         .٢

، دار الفك��ر للطباع��ة والن��شر والتوزی��ع، الطبع��ة    )ھ��ـ١٣١٠: المت��وفى(ال��شافعي 
   م١٩٩٧ - ھـ ١٤١٨األولى، 

عبد ال�رحمن ب�ن محم�د ب�ن قاس�م، الطبع�ة الثانی�ة،             : اإلحكام شرح أصول األحكام    .٣
 .     ھـ١٤٠٦

االختیار لتعلیل المختار، عبد اهللا بن محمود بن م�ودود الموص�لي البل�دحي، مج�د            .٤
ال�شیخ محم�ود أب�و      : علیھ�ا تعلیق�ات   ) ھ�ـ ٦٨٣: ت�وفى الم(الدین أبو الفضل الحنف�ي      

 -مطبع��ة الحلب��ي ) م��ن علم��اء الحنفی��ة وم��درس بكلی��ة أص��ول ال��دین س��ابقا(دقیق��ة 
  ) بیروت، وغیرھا-وصورتھا دار الكتب العلمیة (القاھرة 

أب�و یحی�ى زكری�ا األن�صاري ال�شافعي،          : أسنى المطالب في شرح روض الطالب      .٥
 .دار الكتاب اإلسالمي

الب��ن الق��یم، مكتب��ة الكلی��ات األزھری��ة، ع��ام   :  الم��وقعین ع��ن رب الع��المین إع��الم .٦
  .م١٩٦٨ھـ، ١٣٨٨

 .ھـ١٤١٠اإلمام محمد بن إدریس الشافعي، دار المعرفة، بیروت، : األم .٧
للمرداوي الحنبلي، مطب�وع م�ع المقن�ع     : اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف      .٨

 .ھـ١٤١٥طبعة األولى عام عبداهللا التركي، ال. والشرح الكبیر، تحقیق د
، ) ھ�ـ  ٥٠٢ت  (بحر المذھب، الرویاني، أب�و المحاس�ن عب�د الواح�د ب�ن إس�ماعیل                 .٩

 ٢٠٠٩بی�روت، الطبع�ة األول�ى،       -طارق فتحي السید، دار الكتب العلمیة     : المحقق
  .م 
أب��و الولی��د محم��د ب��ن أحم��د ب��ن رش��د القرطب��ي : بدای��ة المجتھ��د ونھای��ة المقت��صد .١٠

 . ھـ١٤١٥العطار، دار الفكر، بیروت، خالد : المالكي، تحقیق
ع�الء ال�دین أب�و بك�ر ب�ن م�سعود الكاس�اني            : بدائع الصنائع ف�ي ترتی�ب ال�شرائع        .١١

 .ھـ١٤٠٦الحنفي، دار الكتب العلمیة، الطبعة الثانیة، 
، اب�ن عاب�دین، محم�د أم�ین ب�ن      )رد المحت�ار  (الدر المختار وحاشیة ابن عاب�دین        .١٢

-،دار الفك�ر  )ھ�ـ ١٢٥٢: المت�وفى (ي الحنف�ي    عمر بن عبد العزی�ز عاب�دین الدم�شق        
 .م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢بیروت، الطبعة الثانیة، 

أب��و الح��سین یحی��ى ب��ن أب��ي الخی��ر     : البی��ان ف��ي م��ذھب اإلم��ام ال��شافعي    .١٣
  .  ھـ١٤٢١العمراني الشافعي، دار المنھاج، جدة،  الطبعة األولى، 
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أب�و  : جةالبیان والتحصیل والشرح والتوجیھ والتعلیل في مسائل المستخر    .١٤
د محم���د حج���ي، دار الغ���رب : الولی���د اب���ن رش���د القرطب���ي الم���الكي، تحقی���ق 

 . ھـ ١٤٠٨اإلسالمي، بیروت، الطبعة الثانیة، 
أبو عبد اهللا محمد بن یوسف المواق     : التاج واإلكلیل شرح مختصر خلیل     .١٥

 ١٣٥٦: تاریخ الن�شر ھـ، ١٤١٦المالكي، دار الكتب العلمیة، الطبعة األولى،   
  م١٩٣٧ -ھـ 

) ٤٧(الجاسر، س�لیمان ب�ن جاس�ر ،أحك�ام الوص�یة، مجل�ة ص�وت األم�ة، مجل�د             .١٦
 م٢٠١٥-ه١٤٣٦، المملكة العربیة السعودیة، )٨(عدد
جامع األصول في أحادیث الرسول، مجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد       .١٧

: المت��وفى (ب��ن محم��د ب��ن محم��د اب��ن عب��د الك��ریم ال��شیباني الج��زري اب��ن األثی��ر   
مكتب��ة :  التتم��ة تحقی��ق ب��شیر عی��ون،-عب��د الق��ادر األرن��ؤوط :  تحقی��ق ،)ھ��ـ٦٠٦

  .١٩٧٢ مكتبة دار البیان، الطبعة  األولى، - مطبعة المالح -الحلواني 
 بیروت–حاشیة الجرجاني، على بن محمد الجرجاني، دار الكتب العلمیة  .١٨

 حجة اهللا البالغة، أحمد بن عبد الرحیم ب�ن ال�شھید وجی�ھ ال�دین ب�ن معظ�م            .١٩
، )ھ�ـ ١١٧٦: المت�وفى (» ال�شاه ول�ي اهللا ال�دھلوي      «بن منصور المع�روف ب�ـ       
 لبنان، الطبعة األولى، سنة –دار الجیل، بیروت : تحقیق السید سابق، الناشر   

 .٢٠٠٥ - ھـ ١٤٢٦: الطبع
السامرائي، نزار على ، أحكام ھبات اآلب�اء ل�ألوالد ف�ي الفق�ھ اإلس�المي، مجل�ة              .٢٠

 ٢٠١٠، العراق ، ) ٣٣(عدد) ٦(سرى من رأي، مجلد 
: المتوفى(الصحاح تاج اللغة، ألبي نصر إسماعیل بن حماد الجوھري الفارابي  .٢١

، الطبع�ة   -بی�روت -أحمد عبد الغفور عطار، دار العل�م للمالی�ین        : ، تحقیق )ھـ٣٩٣
 . م١٩٨٧  ھـ١٤٠٧الرابعة 

صحیح البخاري المسمى الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول اهللا  .٢٢
اإلمام أبوعبداهللا محمد بن إسماعیل البخاري، : اهللا علیھ وسلم وسننھ وأیامھصلى 
محم��د زھی��ر ب��ن ناص��ر الناص��ر، دار ط��وق النج��اة، الطبع��ة األول��ى،         : تحقی��ق
  .ھـ١٤٢٢

اإلم��ام أب��و الح��سین م��سلم ب��ن الحج��اج الق��شیري النی��سابوري،      : ص��حیح م��سلم  .٢٣
 .عربي، بیروتمحمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث ال: تحقیق

: المت��وفى(المق��دمات الممھ��دات، أب��و الولی��د محم��د ب��ن أحم��د ب��ن رش��د القرطب��ي   .٢٤
 لبن�ان،  –الدكتور محمد حجي، دار الغرب اإلس�المي، بی�روت   : ، تحقیق )ھـ٥٢٠

   م١٩٨٨ - ھـ ١٤٠٨الطبعة األولى، 
  .محمد بن محمد بن محمود البابرتي، دار الفكر، بدون: العنایة شرح الھدایة .٢٥
عبد اهللا بن عبد المح�سن الترك�ي،   . د: محمد ابن مفلح الحنبلي، تحقیق :  عالفرو .٢٦

  .ھـ١٤٢٤مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى، 
ش��ھاب ال��دین النف��راوي : الفواك��ھ ال��دواني عل��ى رس��الة اب��ن أب��ي زی��د القیروان��ي  .٢٧

 .ھـ١٤١٥األزھري المالكي، دار الفكر، 
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محم�د نع�یم العرق�سوسي،      : قمجد الدین الفیروز آب�ادي، تحقی�      : القاموس المحیط  .٢٨
  .ھـ١٤٢٦مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة الثامنة 

منصور بن یونس البھ�وتى الحنبل�ي، دار الكت�ب         : كشاف القناع عن متن اإلقناع     .٢٩
  .بیروت، دون طبعة وتاریخ-العلمیة

كفایة النبیھ في شرح التنبیھ، أحمد بن محمد بن عل�ي األن�صاري، أب�و العب�اس،              .٣٠
  )ھـ٧١٠: المتوفى(روف بابن الرفعة نجم الدین، المع

  .أحمد محمد شاكر، تحقیق عبدالسالم ھارون، مكتبة السنة: كلمة الحق .٣١
جمال الدین ابن منظور األنصاري، دار صادر، بیروت، الطبع�ة          : لسان العرب  .٣٢

  .ھـ١٤١٤الثالثة، 
أبو إسحاق برھان الدین إبراھیم ابن مفلح الحنبلي، دار : المبدع في شرح المقنع .٣٣

 . ھـ١٤١٨كتب العلمیة، بیروت، الطبعة األولى، ال
: المت�وفى (، محم�د ب�ن أحم�د ب�ن أب�ي س�ھل ش�مس األئم�ة السرخ�سي                    : المبسوط .٣٤

  م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤، بدون طبعة، - بیروت–، دار المعرفة )ھـ٤٨٣
المجم��وع ش��رح المھ��ذب ، أب��و زكری��ا محی��ي ال��دین یحی��ى ب��ن ش��رف الن��ووي      .٣٥

 .وتبیر-،دار الفكر) ھـ٦٧٦: المتوفى(
المعتصر م�ن المخت�صر م�ن م�شكل اآلث�ار، یوس�ف ب�ن موس�ى ب�ن محم�د، أب�و                        .٣٦

 –ع�الم الكت�ب   : الناش�ر ) ھ�ـ ٨٠٣: المت�وفى (المحاسن جمال الدین الَمَلطي الحنفي   
  .بیروت

جم�ع وترتی�ب عب�د ال�رحمن ب�ن          : مجموع فتاوى ش�یخ اإلس�الم أحم�د اب�ن تیمی�ة            .٣٧
 لطباعة المصحف الشریف،   محمد بن قاسم بمساعدة ابنھ محمد، مجمع الملك فھد        

 .المدینة النبویة
بی��روت، الطبع��ة  -مج��دي محم��د س��رور باس��لوم، دار الكت��ب العلمی��ة     : المحق��ق .٣٨

 . م٢٠٠٩األولى، 
أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم األندل�سي الظ�اھري،    : المحلى باآلثار  .٣٩

 مق��اییس اللغ��ة، ألحم��د ب��ن ف��ارس ب��ن زكری��اء القزوین��ي        . دار الفك��ر، بی��روت 
عبد السالم محمد ھارون، دار : ، المحقق)ھـ٣٩٥: المتوفى(لرازي، أبو الحسین ا

 .١٩٧٩-ھـ١٣٩٩، -دمشق-الفكر
منح الجلیل شرح مختصر خلیل، محمد بن أحمد بن محمد عل�یش، أب�و عب�د اهللا                .٤٠

  م١٩٨٩/ھـ١٤٠٩ بیروت، –، دار الفكر )ھـ١٢٩٩: المتوفى(المالكي 
ب��ن الح��سین ب��ن محم��د ال��سُّْغدي، حنف��ي  النت��ف ف��ي الفت��اوى ، أب��و الح��سن عل��ي   .٤١

المحامي الدكتور صالح الدین الناھي، دار الفرق�ان    : ، المحقق )ھـ٤٦١: المتوفى(
 – ١٤٠٤بی��روت لبن��ان، الطبع��ة الثانی��ة،    /  عم��ان األردن -مؤس��سة الرس��الة  / 

١٩٨٤. 
روضة المستبین في شرح كتاب التلقین، أب�و محم�د، وأب�و ف�ارس، عب�د العزی�ز               .٤٢

: المت�وفى (یم بن أحمد القرش�ي التمیم�ي التون�سي المع�روف ب�ابن بزی�زة          بن إبراھ 
 ھـ ١٤٣١عبد اللطیف زكاغ، دار ابن حزم، الطبعة األولى،  : ، المحقق ) ھـ ٦٧٣

  م٢٠١٠ -



 - ٥٠٤٨ -

نھایة المطلب في درایة المذھب، عب�د المل�ك ب�ن عب�د اهللا ب�ن یوس�ف ب�ن محم�د                       .٤٣
 )ھ��ـ٤٧٨: المت�وفى (الح�رمین  الج�ویني، أب�و المع�الي، رك�ن ال��دین، الملق�ب بإم�ام       

–دار المنھ��اج : عب�د العظ��یم محم�ود ال��ّدیب، الناش�ر   / د. أ: حقق�ھ وص�نع فھارس��ھ  
  .م٢٠٠٧-ھـ١٤٢٨الریاض، الطبعة األولى، 

جامع�ة  -ھدایا العمال بین الشریعة والنظام ، محم�د ب�ن ناص�ر، رس�الة ماج�ستیر         .٤٤
 .٢٠١٢نایف العربیة ، الریاض 

 لع���ام ٣٣٧١١٠١٦بمحافظ���ة ج���دة، ب���رقم حك���م ص���ادر م���ن المحكم���ة العام���ة   .٤٥
 وت����اریخ ٣٥٢٥٥٨٧٥ھ����ـ، وق����د أؤی����د م����ن محكم����ة االس����تئناف ب����رقم   ١٤٣٣

ھـ الصادرة عن ١٤٣٥مجموعة األحكام القضائیة لعام : انظر(ھـ ٢٥/٠٥/١٤٣٥
  ).٢٩٩وزارة العدل، باب الوصیة ص

 لع���ام ٣٤٢٢٨٣٧٤حك���م ص���ادر م���ن المحكم���ة العام���ة بمك���ة المكرم���ة، ب���رقم   .٤٦
 وت����اریخ ٣٥١٨٧٦٢٨ق����د أؤی����د م����ن محكم����ة االس����تئناف ب����رقم   ھ����ـ، و١٤٣٤

ھـ الصادرة عن ١٤٣٥مجموعة األحكام القضائیة لعام : انظر(ھـ ٢٦/٠٣/١٤٣٥
 ).٣٠٥وزارة العدل، باب الوصیة ص

 لع��ام ٣٤٢٦٧٥٩١حك��م ص��ادر م��ن المحكم��ة العام��ة بالمدین��ة المن��ورة، ب��رقم      .٤٧
 وت����اریخ ٣٥٢٦٥٤١٢ھ����ـ، وق����د أؤی����د م����ن محكم����ة االس����تئناف ب����رقم   ١٤٣٤

ھـ الصادرة عن ١٤٣٥مجموعة األحكام القضائیة لعام : انظر(ھـ ٠٣/٠٦/١٤٣٥
  ).١٦١وزارة العدل، باب الھبة والعطیة ص

ھ�ـ،  ١٤٣٤ لع�ام  ٣٤٢٥٩٩٧٩حكم صادر من المحكمة العامة بالری�اض، ب�رقم      .٤٨
ھ��ـ ١٢/٠٧/١٤٣٥ وت��اریخ ٣٥٣١٢٣٧١وق�د أؤی��د م�ن محكم��ة االس��تئناف ب�رقم    

ھ��ـ ال�صادرة ع��ن وزارة الع��دل،  ١٤٣٥ألحك�ام الق��ضائیة لع�ام   مجموع��ة ا: انظ�ر (
  ).١٧٩باب الھبة والعطیة ص

 لع��ام ٣٤١٨٩٢٠٧حك��م ص��ادر م��ن المحكم��ة العام��ة بمحافظ��ة عنی��زة، ب��رقم       .٤٩
 وت����اریخ ٣٤٢٠٤٨٢٦ھ����ـ، وق����د أؤی����د م����ن محكم����ة االس����تئناف ب����رقم   ١٤٣٤

رة عن ھـ الصاد١٤٣٤مجموعة األحكام القضائیة لعام : انظر(ھـ ٠٤/٠٥/١٤٣٤
  ).٢٤٥وزارة العدل، باب الھبة ص

 




