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  موقف الفقھاء
  من التفضیل بین األوالد في الھبة

  عبد اهللا بن فھد الشریف
إلسالمیة ، المدینة المنورة ، المملكة العربیة قسم الفقھ ، كلیة الشریعة ، الجامعة ا

  .السعودیة 
 mhr_deeb2@yahoo.com :البرید اإللكتروني

  :ملخص البحث
تعتبر الھبة إحدى الموضوعات الحیویة التي تؤسس للتقارب والتواصل االجتماعي، 

  .إذ یحمل تشریعھا إظھار المحبة والود
تكزات تشریعھا والموقف الشرعي من ویھدف ھذا البحث إلى بیان مفھوم الھبة ومر

مفاضلة الوالدین في ھبة بعض أوالدھما، وما یتعلق بھذا األصل من مسائل من خالل 
دراسة النصوص الشرعیة الواردة في الكتاب والسنة، وتحلیلھا وبیان كیفیة بناء الفقھاء 

  .لتلك النصوص وتطبیقھا على المسائل
  .ة نقاٍطأھم النتائج التي توصلت إلیھا في عّد

جاء اإلسالم بالعدل في كل نواحي الحیاة، ووضع قواعد وترتیبات لتحقیقھ، ونھى - ١
 .عن الظلم وما یؤدي إلیھ

 .رّغب اإلسالم في الھبة بین أفراد المجتمع؛ لتحقیق المودة والمحبة والتقارب بینھم- ٢
یحدث  حّث اإلسالم على العدل بین األوالد في العطیة، وحّذر من عدم تحقیقھ، لئال- ٣

 .الّشقاق بین األبناء، وینتج عنھ عقوقھم لوالدیھم
الھبة عند الفقھاء عطیة بدون عوض، وال یخرج معناھا االصطالحي عن معناھا - ٤

 .اللغوي
 .تنقسم الھبة لھبة عامٍة مطلقٍة وھبة بثواب وكالھما ثابت- ٥
نى ظھر لي أنھ ال یجوز المفاضلة بین األبناء في الھبة ولو كانت المفاضلة لمع- ٦

، وإذا أراد إعطاء ھذا ...یقتضي ذلك، كمرض االبن أو كثرة عیالھ أو انشغالھ بالعلم
 .االبن دون إخوتھ للمعنى الذي فیھ، فإن علیھ استئذان البقیة تطییبا لخاطرھم

 .تحریم المفاضلة مقتصر على أوالد الصلب، وال یشمل األحفاد- ٧
صلى اهللا ھم؛ ألنھم أبناء، والنبي المساواة بین األبناء الذكور واإلناث تكون برؤوس- ٨

 .، وھو یشمل الذكر واألنثى))َواْعِدُلوا َبْیَن َأْوَالِدُكْم: ((قال علیھ وسلم
إذا فاضل بین أبنائھ ومات قبل مساواتھ بینھم، فإن ھبتھ ال ُتنقض، ویملك الموھوب - ٩

علیھ لھ ھبتھ، وكذلك لو وھب ألوالده، ثم ُرزق بمولود بعد الھبة، فإنھ ال یجب 
 .مساواتھ فیما وھب إلخوتھ سابًقا

إذا فّضل األب أو األم ولًدا لھما في الھبة على بقیة إخوتھ، ثم أراد الرجوع في ھبة ھذا 
الولد المفّضل، فلھما ذلك إذا لم یتمكنا من مساواة البقیة بھ بإعطائھم مثلھ، أو إشراكھم 

  .فیما ُوھب لھ
  .، تسویة ، تفضیل یةھبة، عطاألوالد ،  :الكلمات المفتاحیة
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The Position of Scholars on Priority  Between 
Children Regarding Donation 

Abdullah Bin Fahad El- Shareef 
Department of Islamic Jurisprudence, Faculty of Shariah, 
Holy Madina Islamic University. 
E-mail: mhr_deeb2@yahoo.com 
Abstract:  

Offering donation is considering one of the key factor 
that creates  and consolidates  relationship between the 
families where the juristic provisions of adhering and 
developing values of coalition and mercy will be met. 

The aims of this research explains the concept of 
donation, it’s pillars, legality and the position of scholars 
regarding priority among the children in addition to explosion 
to various issues derived or obtained from Holy Quran and 
Sunnah, whereby the researcher will analyses  the primary 
texts and explain the rule of Shariah Law. 

The most important results I reached in several points. 
1- Islam brought justice in all aspects of life, and 

established rules and arrangements to achieve it, and forbade 
injustice and what leads to it. 

2- Islam desires a gift among the members of society; 
To achieve affection, love and rapprochement between them. 

3- Islam urges justice between children in the gift, and 
warns against not achieving it, so as not to cause discord 
between children, and result in their disobedience to their 
parents. 

4- The gift according to the jurists is a gift without 
compensation, and its idiomatic meaning does not depart 
from its linguistic meaning. 

5- The gift is divided into a general and absolute gift and 
a gift with reward, both of which are fixed. 

6- It appeared to me that it is not permissible to 
differentiate between sons in the gift, even if the comparison 
is for a meaning that requires that, such as the son’s illness or 

mailto:mhr_deeb2@yahoo.com
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the large number of his children or his preoccupation with 
science..., and if he wants to give this son without his brothers 
for the meaning in which it is, then he must seek permission 
from the rest in order to pacify them. 

7- The prohibition of trade-offs is limited to children of 
steel, and does not include grandchildren. 

8- Equality between male and female children is up to 
them; Because they are children, and the Prophet, peace and 
blessings be upon him, said: ((And treat your children justly)), 
which includes both male and female. 

9- If he chooses between his children and dies before 
he is equal to them, then his gift is not invalidated, and the 
gifted person owns his gift to him, and likewise if he gave to 
his children, and then had a child after the gift, then he does 
not have to equate him with what was previously given to his 
brothers. 

10- If the father or mother prefers a son to them in the 
gift over the rest of his brothers, and then wants to take back 
the gift of this preferred son, they can do so if they are unable 
to equal the rest with him by giving them the same, or sharing 
them with what was given to him. 
Keywords: Children,Donation, Gift, Priority, Equality. 
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  م ا ارن ارم

  ام ر وأن

ال اهللا وحده ال الحمد هللا حمدا یلیق بجاللھ، وعظیم سلطانھ، وأشھد أن ال إلھ إ
شریك لھ، وأشھد أن سیدنا ونبّینا محمًدا عبده ورسولھ، صلى اهللا علیھ وعلى آلھ وصحبھ 

  :وبعد. وسلم وَمْن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین
  " الظلم" ورفع " العدل" فإن المتتّبع لنصوص الشریعة وقواعدھا یلحظ أنھا أتت بقاعدة   

  .الدنیا واآلخرة

  .في تحذیر األبوین. )١( َّ  حض جض مص خص حص مس خس  ُّ : اقرأ قولھ تعالى

  .)٢( َّ مك لك  خك حك جك مق حق ُّ : وقوَلھ تعالى

اتَُّقوا الظُّْلَم، َفِإنَّ الظُّْلَم ُظُلَماٌت : ((ھذا المعنى بقولھ صلى اهللا علیھ وسلموأّكد الرسول      
  .)٣())َیْوَم اْلِقَیاَمِة

ن أفراد المجتمع على أساس األخوة وعدم العالقات بی صلى اهللا علیھ وسلموبنى      
  .)٥(...)))٤(الُمْسِلُم َأُخو الُمْسِلِم َال َیْظِلُمُھ َوَال ُیْسِلُمُھ : ((صلى اهللا علیھ وسلمالظلم، فقال 

وھذا یدل على أن العالقة بین األفراد في المجتمع واألسرة قائمة على العدل ورفع      
فإني أحببت دراسة . أولى بالعدل من غیرھم في العطیةولما كان أبناء الرجل ھم . الظلم

موقف الفقھاء في حكم تحقیق المساواة بین األبناء في الھبة، وھل ھو مطلوب شرًعا أم 
  أنھ یجوز التفاضل بینھم عموًما أو لمعاٍن تستوجب ذلك؟ 

  ).موقف الفقهاء من التفضيل بني األوالد يف اهلبة(وسمیتھ 

                                      
  )٣٥(سورة البقرة، جزء من آیة  )١(
 )٢٢٩(سورة البقرة، جزء من آیة  )٢(
برقم  ) ٣/١٢٩(رجھ البخاري في صحیحھ في كتاب المظالم، باب الظلم ظلمات یوم القیامة أخ )٣(
، من حدیث ابن عمر رضي اهللا عنھما، ومسلم في صحیحھ في كتاب البر والصلة واآلداب، )٢٤٤٨(

  ..من حدیث جابر رضي اهللا عنھ) ٥٦/٢٥٧٨(برقم ) ٤/١٩٩٦(باب تحریم الظلم، 
المصباح : ینظر. ركھ مع َمْن یؤذیھ وال فیما یؤذیھ، بل ینصره، ویدفع عنھال یخذلھ وال یت: أي )٤(

  )٥/٩٧(، فتح الباري البن حجر)١/٢٨٧(المنیر للفیومي
) ٣/١٢٨(أخرجھ البخاري في صحیحھ في كت�اب المظ�الم، ب�اب ال یظل�م المس�لم المس�لم وال یخذل�ھ،         )٥(

برقم ) ٤/١٩٩٦(اآلداب، باب تحریم الظلم، ، ومسلم في صحیحھ في كتاب البر والصلة و)٢٤٤٢(برقم 
 .، من حدیث ابن عمر رضي اهللا عنھما)٥٨/٢٥٨٠(
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  :أھمیة الدراسة
الج الدراسة قضیة اجتماعیة ُأسریة، لیكون المسلم على علٍم وبّینٍة في الحكم تع

  .الواجب علیھ إتباعھ عند الھبة ألوالده
  : أھداف من الدراسة

تھدف الدراسة لبیان الحكم الشرعي عند المفاضلة بین األوالد في الھبة أو 
عّدى لألحفاد، وحكم ھذه حرمان بعضھم منھا، وأن المفاضلة خاصة بأوالد الّصلب وال تت

  .الھبة عند التفاضل بین األبناء إذا لم یعط األب البقیة، أو مات قبل التسویة بینھم
  :مشكلة الدراسة

تقوم العالقة بین األب وأبنائھ في اإلسالم على أساس المحّبة والرحمة والموّدة 
عض ألبیھم لكن قد یحدث غیر ذلك فیكون بعض األوالد أقرب من ب... والعدل بینھم

وأرحم بھ، في حین یبتعد بعضھم عنھ، أو یؤذیھ بعضھم بقوٍل أو فعٍل، فیقوم األب 
بتفضیل بعضھم على بعض في الھبة لھذه المعاملة، فجاءت ھذه الدراسة لإلجابة على 

  :عدد من األسئلة والتي منھا

 .حكم التسویة بین األبناء في الھبة، وكیف تتحقق إْن ُوجد ذكوٌر وإناث؟- ١
 .كم تفضیل بعض األوالد لمعنى یقتضي ذلك كفقٍر أو مرٍض أو كثرة عیالح- ٢
ھل المال الموھوب لالبن المفضل على إخوتھ یصیر ِملًكا لھ؟ وما حكم عود األب - ٣

 .فیھ إذا لم یعط إخوتھ؟
إذا مات األب قبل تحقیق العدالة بین أوالده، فھل لألبناء العود في المال المقبوض - ٤

  .من الولد المفّضل؟

  :أسباب اختیار الموضوع
  :إن دوافع الكتابة في ھذا الموضوع ُتجمل في اآلتي

 .ورود أسئلة خاصة في حكم المفاضلة بین األوالد في الھبة- ١
في كیفیة تناولھم للموضوع ومعالجتھم للنصوص  -رحمھم اهللا-معرفة آراء الفقھاء- ٢

 .العامة والخاصة الواردة فیھ
ء من اجتھادات في الموضوع، وبیان مرتكزاتھم في الوقوف على ما توصل لھ الفقھا- ٣

  .ذلك

  :الدراسات السابقة
لقد تناول الفقھاء حكم التفضیل بین األوالد في الھبة ضمن دراستھم لكتاب الھبة، 

  ).المقارن(سواء في الفقھ المذھبي أو في فقھ الخالف 
  :وأما إفرادھا بالدراسة فقد وقفت على بحثین ھما
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للدكتور محمد محمود . والد في الھبة واألحكام المفرعة عنھالتفضیل بین األ- ١
منشور في المجلة األردنیة في . الطوالبة، والدكتوراة ردینا إبراھیم الرفاعي

 ـھ١٤٣٠عام ) أ/٢(الدراسات اإلسالمیة، العدد 
حسام أحمد حسان محمود، بإشراف الدكتور مروان / المساواة بین األوالد، للباحث- ٢

بحث تكمیلي لنیل درجة الماجستیر في الفقھ والتشریع بكلیة  القدومي، وھو
  م٢٠١٢الدراسات العلیا في جامعة النجاح الوطنیة في نابلس، فلسطین، عام 

  
  :تتكون خطة البحث من :خطة البحث

  .مقدمة، وتمھید، ومبحثین، وخاتمة، وفھارس
  :أما المقدمة فتشمل اآلتي

 .االفتتاحیة - 
 .أھمیة الدراسة - 
 .لدراسةأھداف ا - 
 .مشكلة الدراسة - 
 .أسباب اختیار الموضوع - 
 .الدراسات السابقة - 
 .خطة البحث - 
  .منھج البحث - 

  :وأما التمھید ففي المقدمات، وفیھ أربعة مطالب
  .تعریف الھبة لغة واصطالحا :المطلب األول
  .األلفاظ ذات الّصلة بالھبة والفرق بینھا :المطلب الثاني
  .ة الھبة، وحكمة مشروعیتھاأدلة مشروعی: المطلب الثالث
  .أقسام الھبة :المطلب الرابع

  
  :حكم التفضیل بین األوالد في الھبة، وفیھ أربعة مطالب: المبحث األول
  .حكم تفضیل األب بعض أوالده على بعض في الھبة :المطلب األول
  .حكم تفضیل بعض األوالد على بعض لمعنى یقتضي ذلك :المطلب الثاني

  .حكم التفضیل بین األحفاد في الھبة :ثالمطلب الثال
  .حكم تفضیل الذكور على اإلناث في الھبة :المطلب الرابع

  
األحكام المترتبة على التفضیل بین األوالد في الھبة، وفیھ ثالثة : المبحث الثاني

  :مطالب
  .حكم ھبة األب إذا فاضل بین أوالده ثم مات :المطلب األول
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  .ألب بعض أوالده شیئا ثم ُولد لھ مولود بعد ذلكحكم ھبة ا :المطلب الثاني
  .حكم رجوع األبوین في ھبة ولدھم عند مفاضلتھم لھ :المطلب الثالث

  

  .وفیھا بیان نتائج الدراسة :الخاتمة
  :وأبین فیھا :فھرسة البحث

فھرس مراجع البحث 
فھرس الموضوعات.  

  
  :أسیر في ھذا البحث على المنھج اآلتي :منھج البحث

 .آلیات القرآنیة الكریمة بذكر اسم السورة ورقم اآلیةعزو ا- ١
إخراج األحادیث النبویة الشریفة والحكم علیھا إن لم تكن في الصحیحین أو - ٢

 .أحدھما، بذكر اسم الكتاب والباب والجزء والصفحة ورقم الحدیث إْن وجد
ات، ثم ذكر أقوال العلماء في المسألة المدروسة، وأدلتھم، وبیان ما یرد من مناقش- ٣

 .بیان المختار وسبب اختیاره
 .توثیق أقوال المذاھب من كتبھم المعتمدة في كل مذھب- ٤
 .توثیق أقوال غیر المذاھب األربعة من المراجع التي تعتني بذلك- ٥
  .ذكر المراجع بأسمائھا المشھورة سواء عند اإلحالة إلیھا أو عند الفھرسة- ٦
  .وضع فھرسین للبحث حسب ما ذكر في الخطة- ٧
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  التمهيد يف املقدمات

  :وفیھ أربعة مطالب 

  اطب اول

طوا  ف ار.  

  .في اللغة: أوًال     
وھب لك الشيء یھبھ : العطیة الخالیة من األعواض واألغراض، یقال :الھبة لغة

وْھبا وْھًبا ووَھًبا وھبًة، واالسم الموھب والموھبة بكسر الھاء فیھما، ووھبت لھ ھبة و
  .ووَھبا، إذا أعطیتھ، ووھب اهللا لھ الشيء فھو یھب ھبة

تواھب الناس بینھم أي وھب بعضھم لبعض، ورجل واھب ووھاب  :ویقال
  .)١(ووھوب ووھابة أي كثیر الھبة ألموالھ، والھاء للمبالغة

  :الھبة اصطالحا: ثانیا  
  .احد وقصد معّینتعددت تعریفات الفقھاء للھبة، وكلھا تعود في مجملھا لمعنى و

  .بأنھا تملیك األعیان بال عوض :فعند الحنفیة
  .)٢(إنھا تبرع وتفضیل بما ینفع الموھوب :وقیل

  . )٣(نقل الملك بال عوض :وعند المالكیة
  .)٤(تملیك متمول بغیر عوض إنشاء :وقیل

  .)٥(تملیك عین بال عوض :وعند الشافعیة
  .)٦(تملیك في الحیاة بغیر عوض :وعند الحنابلة

تملیُك جائز التصرف ماًال معلوًما أو مجھوًال تعذر علمھ في الحیاة بال  :وقیل
  .)٧(عوض بما یعّد ھبة عرًفا

فإنھ یظھر لي عدم وجود فوارق بینھا في  وعند التأمل في ھذه التعریفات،
تملیك حال حیاة الواھب " المعنى، إذ كلھا تعود لمعاٍن متقاربة في مدلولھا، فھي إذن 

  ".ه بغیر عوضغیَر
  
  
  

                                      
  )١/٨٠٣(، لسان العرب البن منظور)٦/١٤٧(معجم مقاییس اللغة البن فارس: ینظر )١(
، التعریفات للجرجاني )٣/٣٥٢(، مجمع األنھر لشیخي زاده)٢/٩(الجوھرة النیرة للحدادي: ینظر )٢(
 )٩٥/ص(نیس الفقھاء للقونوي ، أ)٢٥٦/ص(
  )٨/٣٤٨٣(التبصرة للخمي: ینظر )٣(
  )٤١٨/ص(شرح حدود ابن عرفة للرصاع: ینظر )٤(
، مغني المحتاج مع المنھاج للخطیب )٢٤٠/ص(تحریر ألفاظ التنبیھ للنووي: ینظر )٥(

  )٥/٥٣٦(، النجم الوھاج مع المنھاج للدمیري)٢/٣٩٦(الشربیني
 )٣/٥٩٣(، وقریب منھ في الكافي لھ )٨/٢٣٩(دامة المغني البن ق: ینظر )٦(
  )٥٠٤/ص(الحواشي السابغات البن بلبان: ینظر )٧(
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، فكالھما یتفق على وال یظھر لي أیًضا فرق بین التعریف اللغوي واالصطالحي
، وھو بذا یتفق مع المصطلح )١(أنھا تبرع وذكر الجرجاني وغیرهأن الھبة عطیة آلخر، 

  .الفقھي
في أن الھبة لغة أعم إذ لم تتقید في اللغة  لكن قد یلتمس وجود فرق بینھما

باح،    في حین أنھا عند الفقھاء ال بد أن تكون كذلك؛ ألن الملك ال یقع في بمتمول أو م

  .وا أم                           .  الشرع إال على متمّول ومباح
  

ب اطا  

  رقوا  ظ ذات اا.  

رك فیھ بعض تقدم لنا أن الھبة تملیك في الحیاة بغیر عوض، وھذا المعنى یتشا
فھي كلھا عطیة ال مقابل فیھا، وإن ....العطایا كالّنحلة، وصدقة التطوع، والعطیة، والھدیة

 –قال ابن قدامة اختلفت  معانیھا عند التأمل إال أنھا ُتشارك الھبة في مدلولھا العام، لذا 
تملیك "كلھا وجملة ذلك أن الھبة والصدقة والھدیة والعطیة معانیھا متقاربة، و :- رحمھ اهللا

  .)٢(واسم العطیة شامل لجمیعھا، وكذلك الھبة ،"في الحیاة بغیر عوض
، وھذا المعنى )٣(لمعنى العطیة في اللغة فھي ما یعطى بدون مقابل وإذا رجعنا

  .الخ...یشمل كل عطیة ال مقابل فیھا كالھدیة والھبة
ان في في كون كل منھا عطیة بدون عوض، ویفترق وتجتمع الصدقة والھدیة

یقصد بھا التقرب إلى الُمھَدى إلیھ  الھبةیقصد بھا القربة إلى اهللا تعالى، و فالصدقةالمقصد، 
  .)٤(غالًبا

الھبة والھدیة وصدقة التطوع أنواع من البّر متقاربة، " :-رحمھ اهللا - قال النووي
محتاج  یجمعھا تملیك عین بال عوض، فإن تمّحض فیھا طلب التقرب إلى اهللا تعالى بإعطاء

فھي صدقة، وإن ُحملت إلى مكان الُمھَدى إلیھ  إعظاًما وإكراًما وتوّدًدا فھي ھدیة، وإال 
  .)٥"(فكل ھدیٍة وصدقِة تطوٍع ھبٌة وال ینعكسفھبة، 

، لكن الجائزة تعطى المادح وغیره على )٦(فھي عطیة  ویتعلق بذلك أیضا الجائزة
  .)٧(ىسبیل اإلكرام، وتكون ممن ھو أعلى من المعَط

  .)٨(فھي العطیة من غیر عوض بطیب نفس :وأّما النِّحلة

                                      
  )١/٦٧٣(، المصباح المنیر للفیومي )٢٥٦/ص(التعریفات للجرجاني : ینظر )١(
 )٨/٢٣٩(المغني البن قدامة: ینظر )٢(
 )٢/٤١٧(المصباح المنیر للفیومي: ینظر )٣(
 .بتصرف) ٨/٢٣٩(قدامة المغنى البن : ینظر )٤(
  )٣٥٢/ص(، وانظر المطلع على ألفاظ المقنع للبعلي)٢٤٠/ص(تحریر ألفاظ التنبیھ للنووي: ینظر )٥(
 )٦٥١/ص(القاموس المحیط لفیروز آبادي: ینظر )٦(
 )٢٩٢/ص(الفروق في اللغة للعسكري : ینظر )٧(
 )٢٨٥/ص(لعسكري ، الفروق في اللغة ل)٢/٥٩٥(المصباح المنیر للفیومي : ینظر )٨(
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تشترك في المعنى العام، إذ كلھا أعطیات  )١(وھذه األلفاظ وغیرھا كالبّر والصلة
  .واهللا أعلم. بدون مقابل، لكن كما یظھر تختلف دوافع كل واحدة منھا عند العطاء

  

  اطب اث

 رو و ا رو أد.  

وقد دّل على ذلك الكتاب  ،)٢(أجمع العلماء على أن الھبة مندوب إلیھا في الشرع 
  .الكتاب والسّنة

. )٣( َّ جت هب  مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ  ُّ  :فمن ذلك قولھ تعالى :أما الكتاب

  .)٤(أي إن وھبن لكم شیئا من مھورھّن فإنھ یجوز لكم أكلھ
: تعالى على ذلك، فقال تعالىوقد حّث اهللا  وھي داخلة في باب التعاون على البّر،

  .)٥( َّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه  ُّ 

 َّ خفحف جف مغ جغ مع ُّ : وقال تعالى
والھبة تحقق البرَّ والتقوى بین  )٦(

  .المسلمین
صلى اهللا َكاَن َرُسوُل اللَِّھ ": قالت -رضي اهللا عنھا -فحدیث عائشة :وأما السنة

  .)٧("ْیَھاَیْقَبُل الَھِدیََّة َوُیِثیُب َعَل علیھ وسلم
بھدایاھم یوم عائشة  )٨(أن الناس كانوا یتحرون - رضي اهللا عنھا -وحدیث عائشة

  .)٩(یبتغون بذلك مرضاة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 
  

                                      
 )٨/١٠٨(، البیان للعمراني )٢٨٧/ص(ینظر الفروق في اللغة للعسكري  )١(
، مجم��ع األنھ��ر  )٣/٤٨(، االختی��ار لتعلی��ل المخت��ار للموص��لي  )١٢/٤٧(المبس��وط للسرخس��ي : ینظ��ر )٢(

، المھ������ذب )٨/٣٤٨٣(، التبص������رة للخم������ي )٦/٢٥٨(، ال������ذخیرة للقراف������ي  )٢/٣٥٣(لش������یخي زاده 
 )٨/٢٤٠(، المغني البن قدامة)٢/٣٩٦(، مغنى المحتاج للخطیب الشربیني)٢/٣٢٣(للشیرازي

 )٤(سورة النساء، جزء من آیة  )٣(
 )١/٤٢٢(تفسیر الشوكاني : ینظر )٤(
 )١٧٧(سورة البقرة، جزء من آیة آیة  )٥(
 )٢(سورة المائدة، جزء من آیة  )٦(
علیھا، باب المكافأة في الھبة،  أخرجھ البخاري في صحیحھ في كتاب الھبة وفضلھا والتحریض )٧(
 ).٢٥٨٥(برقم ) ٣/١٥٨(
  )١/١٣٣(ینظر المصباح المنیر للفیومي. أي یقصدون یتحرون )٨(
) ٣/١٥٥(أخرجھ البخاري في صحیحھ في كتاب الھبة وفضلھا والتحریض علیھا، باب قبول الھدیة  )٩(

برقم ) ٤/١٨٩١(، ومسلم في صحیحھ في كتاب الفضائل، باب فضل عائشة )٢٥٧٤(برقم 
)٨٢/٢٤٤١(  
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َتَھاَدْوا : ((عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم أنھ قال رضي اهللا عنھوحدیث أبي ھریرة 

  .)٢(...)))١( لصَّْدِرَفِإنَّ الَھِدیََّة ُتْذِھُب َوَحَر ا
  . وغیر ذلك من األدلة

شرع اإلسالم الھبة بین أفراد المجتمع المسلم  :الحكمة من مشروعیة الھبة
بینھم، وغرس بذور األلفة واألخّوة، وھي نوع ... إلشاعة الوّد والوئام والمحّبة

توّدِد ، وفیھا تعبٌیر عن ال)٣(من أنواع العطایا والتبرعات التي تكون بدون مقابل
توّدِد واإلكراِم لآلخِر، وإظھاٍر للصفاِء النفسي والنقاء الروحي، وتآلف القلوب ال

فیما بینھا، وعدم الحقد والحسد والضغینة بین الواھب والموھوب لھ، وھذا 
لھذ  صلى اهللا علیھ وسلممطلب شرعي بین أبناء المسلمین، وقد أشار النبي 

َدْوا َفِإنَّ الَھِدیََّة ُتْذِھُب َوَحَر َتَھا: ((المعنى في قولھ علیھ الصالة والسالم
، كما أنھا تطھر النفس من رذیلة البخل )٥(، أي حقده وحسده)٤(...))الصَّْدِر

 !ونحّث على البذل والعطاء والكرم، فما أعظم ھذا الدین...والشّح والطمع

  ارااطب 

م اأ  

  .)٦(تنقسم الھبة إلى قسمین 
قصد بھا وجھ اهللا تعالى، وھي المعروفة، ویدخل فیھا الصدقات الھبة التي ی :األول

  .والعطایا التي تكون بدون مقابل
الھبة التي ُیقصد بھا وجھ المخلوق، وھي ھبة األدنى لألعلى، كأن یھب  :الثاني

الفقیر للغنّي، أو یھُب بعض الرعیة السلطاَن شیئا، فمن یفعل ذلك فإنھ یقصد بھا المكافأة 
  .ن الُمھَدى لھوالثواب م
  

                                      
 )٦٣٢/ص(ینظر القاموس المحیط لفیروز آبادي. أي حقده وحسده :وحر الصدر )١(
 صلى اهللا علیھ وسلمأخرجھ الترمذي في جامعھ كتاب الوالء والھبة، باب ما جاء في حث النبي  )٢(

بلفظ تھادوا ) ٢٢١/ص(، وحسنھ األلباني في صحیح األدب المفرد )٢١٣٠(برقم  ٩/)٤( على التھادي
  .تحابوا

الُعمرى والُرقبى والعاریة والصدقة والوصیة واإلبراء من الحق : من أنواع العطایا التي بدون مقابل )٣(
 .كالقرض

  ١٠/سبق إخراجھ ص )٤(
  من ھذا البحث ١٠/ص: ینظر )٥(
 )٨/١٣١(، البیان للعمراني )٤/١١٥(بدایة المجتھد البن رشد الحفید: ینظر )٦(
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وقد اختلف الفقھاء في حكم ھبة الثواب، وھل یجب على الُمھَدى لھ مكافأة 
  :الُمھِدي؟ على قولین

وھو مروي عن عمر وعلي . أنھ تجوز ھبة الثواب، ویثاب الُمعطي علیھا :القول األول     
یز وعطاء وبھ قال عمر بن عبد العز -رضي اهللا عنھم –وابن الدرداء وفضالة بن عبید 

 )٢(وھو قول الحنفیة )١(وربیعة والقاسم بن محمد وأبي الزناد ویحي بن سعید وغیرھم
  .)٤(والشافعي في القدیم )٣(والمالكیة

أنھ ال تجوز ھبة الثواب، وال یجب على الُمعَطى لھ أن یثیب علیھا  :القول الثاني     
  .المعطي

ول أبي ثور وقتادة وعكرمة وھو ق -رضي اهللا عنھما –وھو مروي عن ابن عباس 
، )٥(وطاووس  ومجاھد والنخعي وسعید بن جبیر، وبھ قال داود وابن حزم من الظاھریة

  .)٧(، وھو مذھب الحنابلة)٦(وبھ قال الشافعي في الجدید
  :األدلة

استدل أصحاب القول األول على جواز ھبة الثواب وأن الُمعَطى یثاب علیھا 
  .بالسنة والمعقول
َكاَن َرُسوُل اللَِّھ صلى اهللا : " قالت -عائشة رضي اهللا عنھا –فحدیث  :ةأما السن

  .)٨("علیھ وسلم َیْقَبُل الَھِدیََّة َوُیِثیُب َعَلْیَھا 
  .دّل الحدیث على جواز قبول الھدیة والثواب علیھا :وجھ الداللة

                                      
 )٨/١٣٢(، البیان للعمراني )٨/٥٩(المحلى البن حزم  :ینظر )١(
 )٦/١٣٠(، البدائع للكاساني)٨/٣٨٤٠(التجرید للقدوري : ینظر )٢(
، بدایة المجتھد البن رشد )٧/٣٤٠٥(، التبصرة للخمي)٢/٣٧٠(التفریع البن الجالب : ینظر )٣(

 )٤/١١٥(الحفید
، البیان )٧/٢٤٩(ذھب للرویاني، بحر الم)٧/٥٤٩(الحاوي الكبیر للماوردي: ینظر )٤(

 .وما بعدھا) ٨/١٣١(للعمراني
 )٤/١١٥(، بدایة المجتھد البن رشد الحفید)٨/٥٩(المحلى البن حزم : ینظر )٥(
، البیان للعمراني )٧/٢٤٩(المذھب للرویاني ر، بح)٧/٥٤٩(الحاوي الكبیر للماوردي : ینظر )٦(
  .وما بعدھا) ٨/١٣١(
، الشرح الكبیر على المقنع ألبي الفرج شمس الدین ابن قدامة )٨/٢٨٠(مة المغني البن قدا: ینظر )٧(
)٦/٢٤٦( 
 ١٠/تقدم إخراجھ في ص )٨(
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  :وأما المعقول فمن وجھین

فجاز قبولھا على ذلك، وقیاسا أن القصد من أخذ ھبة الثواب مكارمة الواھب، - ١
 .)٢(، )١(على نكاح التفویض

أن العرف والعادة یدالن على أن من َوَھَب لمن أعلى منھ، فإنما یقصد بھ الثواب - ٢
 .)٣(من المال، فصار ھذا العرف كالشرط

واستدل أصحاب القول الثاني على عدم جواز ھبة الثواب بالكتاب والسنة 
  .والمعقول

  .)٤( َّ جخ مح جح ُّ  :ھ تعالىفقول :أما الكتاب

دلت اآلیة على منع إعطاء أحد شیًئا لیثاب بأفضل منھ، وھذا عین  :وجھ الداللة
  .)٥(ھبة الثواب فتكون محرمة إذن

فحدیث أنس بن مالك رضي اهللا عنھ أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ  :وأما السنة
  .)٦())ٍس ِمْنُھَلا َیِحلُّ َماُل اْمِرٍئ ِإلَّا ِبِطیِب َنْف: ((وسلم قال

، وفي )٧(دل الحدیث على منع أخذ أموال الناس إال بطیب نفس :وجھ الداللة
  .وجوب الرّد في ھبة الثواب یكون أخذ المال بغیر طیب نفس

  :وأما المعقول فمن ثالثة أوجھ

 .)٨(أن ما صّح تملیكھ من غیر ذكر بدل لم یستحق فیھ البدل، كالوصیة والصدقة- ١
ف استحقاق البدل فیھا باختالف العاقدین لھا، اعتباًرا بسائر العقود أن العقود ال یختل- ٢

 .)٩(من البیع واإلجارة في استحقاقھ، والوصیة والعاریة في إسقاطھ
 .)١٠(أن ھبة الثواب تملیك بغیر عوض، فلم تقتض ثوابا، كھبة األعلى لمن ھو دونھ- ٣

                                      
ینظ��ر . إخ�الء النك�اح م��ن المھ�ر، أي ال ی�ذكر فی��ھ المھ�ر عن�د عق��د النك�اح        :وحقیق�ة نك�اح التف��ویض   )١(

 )٣/٢٢٩(، مغنى المحتاج للخطیب الشربیني)١٠/١٣٩(المغنى البن قدامة
 )٧/٣٤٠٥(التبصرة للخمي : ینظر )٢(
  )٤/١١٥(، بدایة المجتھد البن رشد)٨/١٣١(البیان للعمراني : ینظر )٣(
  )٦(سورة المدثر، آیة  )٤(
 )٥/٣٢٥(تفسیر الشوكاني : ینظر )٥(
، وال��دارقطنى ف��ي س��ننھ )٢٠٦٩٥(ب��رقم ) ٣٤/٢٩٩(، )مس��ند البص��ریین(أخرج��ھ أحم��د ف��ي المس��ند  )٦(

، والبیھقي في كتاب الغصب، ب�اب م�ن غص�ب لوًح�ا فأدخل�ھ ف�ي       )٢٨٨٥(برقم  )٣/٤٢٤(كتاب البیوع، 
 ).١٤٥٩(، برقم )٥/٢٧٩(، وصححھ األلباني في إرواء الغلیل )١١٥٤٥(برقم ) ٦/١٦٦... (سفینة

 )٥/٤١٤(نیل األوطار للشوكاني: ینظر )٧(
  )٨/٢٨٠(، المغنى البن قدامة)٧/٥٤٩(الحاوي الكبیر للماوردي: ینظر )٨(
 )٧/٥٤٩(الحاوي الكبیر للماوردي: ینظر )٩(
 )٨/١٣١(البیان للعمراني : ینظر )١٠(
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  :سبب الخالف في المسألة

مثل بیع  )١(ردد ھبة الثواب بین عقود المكایسةیعود سبب الخالف في المسألة لت
  .المجھول الممنوع، وبین عقود المكارمة مثل نكاح التفویض

وسبب الخالف ھل ھي بیع مجھول الثمن أو " :-رحمھ اهللا -قال ابن رشد الحفید
لیس  بیًعا مجھوَل الثمن؟ فمن رآه مجھوَل الثمن، قال ھو من بیوع الغرر التي ال تجوز، 

  .)٢("م یر أنھا بیع مجھول، قال یجوزومن ل
  

  :الترجیح
بعد بیان قولي العلماء وأدلتھم في حكم ھبة الثواب، فإن القول الذي تطمئن إلیھ 

، )٣(النفس ھو جوازھا؛ لما ورد من قبول النبي صلى اهللا علیھ وسلم للھدیة وإثابتھ علیھا
منع من ذلك؛ وألن في تبادل الھدایا فإن إثابتھ على الھبة دلیل على جوازھا، ولم یرد دلیل ی

  .واهللا أعلم.  ولو بثواٍب تقویًة للعالقة بین المسلمین، فجازت لذلك
  

  

                                      
 )٣/٩٧٣(الصحاح للجوھري : ینظر. كایسھ غالبھ: یقال :أي المغالبة )١(
  )٤/١١٥(بدایة المجتھد البن رشد الحفید: ینظر )٢(
 )١٠/ص(تقدم إخراجھ  )٣(
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  املبحث األول

  التفضيل بني األوالد يف اهلبحكم  

  :وفیھ أربعة مطالب 

  اطب اول

ا  ض  دوض ا بل ا م.  

  في استحباب التسویة بین األوالد في الھبة، وأن -رحمھم اهللا-ال خالف بین العلماء
  .)١(التفضیل بینھم مكروه

  :واختلفوا في حكم التسویة بینھم فیھا على قولین
  .أنھ یجب التسویة بینھم في الھبة :القول األول

وروي ذلك عن جمھور السلف، فھؤالء أبوبكر وعمر وعثمان " :قال ابن حزم
، وھو قول ابن ")٢(ال یعرف لھم منھم مخالف-نھمرضي اهللا ع -وقیس بن سعد وعائشة

المبارك وعطاء وابن جریج، وھو قول النخعي والشعبي وشریح وعبد اهللا بن شّداد بن 
الھاد وابن شبرمة، والثوري وإسحاق بن راھویھ ومجاھد وطاووس وعروة بن الزبیر 

  .)٣(وغیرھم
  .)٥(، وقول داود وابن حزم من الظاھریة)٤(وھو مذھب الحنابلة

  . أنھ یجوز تفضیل بعض األوالد على بعض في الھبة مع الكراھة :القول الثاني
، واللیث بن سعد )٦(وبھ قال شریح القاضي وجابر بن زید والحسن بن صالح

  .)١٠(، والشافعي)٩(، ومالك)٨(وھو مذھب أبي حنیفة )٧(والثوري
  

                                      
 )٨/١٠٩(ني ، البیان للعمرا)٨/٢٥٩(المغني البن قدامة : ینظر )١(
  )٨/٩٥(المحلى البن حزم: ینظر )٢(
، )٨/٢٥٦(، المغنى البن قدامة)٧/٥٤٤(، الحاوي الكبیر للماوردي)٨/٩٥(المحلى البن حزم: ینظر )٣(

 )٨/١١١(البیان للعمراني 
، اإلنصاف )٥/١٩٩(، المبدع لبرھان الدین ابن مفلح)٢/٢٥٩(الكافي البن قدامة : ینظر )٤(

  )١٧/٥٩(للمرداوي
 )٨/٩٥(المحلى البن حزم : ینظر )٥(
 )٨/٢٥٦(المغني البن قدامة : ینظر )٦(
 )٨/١١١(المصدر السابق، البیان للعمراني : ینظر )٧(
، مختصر الطحاوي )٣/١٧٠(، تحفة الفقھاء للسمرقندي)١٢/٥٦(المبسوط للسرخسي : ینظر )٨(

 )١٣٨/ص(للطحاوي
، بدای���ة المجتھ���د  )٢/٦٧٥(ي عب���د الوھ���اب اإلش���راف عل���ى نك���ت مس���ائل الخ���الف للقاض���   : ینظ���ر )٩(

 )٢/٥٥١(، التلقین للقاضي عبد الوھاب)٤/١١٢(البن رشد الحفید
، الوسیط )٧/٢٤٣(، بحر المذھب للرویاني)٧/٥٤٤(الحاوي الكبیر للماوردي: ینظر )١٠(

 .وما بعدھا) ٤/٢٧١(للغزالي
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  :األدلة والمناقشة
یة بین األوالد في الھبة بالسنة استدل أصحاب القول األول على وجوب التسو

  .واألثر والمعقول
قال َأْعَطاِني َأِبي َعِطیًَّة،  -رضي اهللا عنھما-فحدیث النعمان بین بشیر  :أما السنة

َال َأْرَضى َحتَّى ُتْشِھَد َرُسوَل اللَّھ صلى اهللا علیھ وسلم َفَأَتى : َفَقاَلْت َعْمَرُة ِبْنُت َرَواَحَة
ِإنِّي َأْعَطْیُت اْبِني ِمْن َعْمَرَة ِبْنِت َرَواَحَة َعِطیًَّة، : لى اهللا علیھ وسلم، َفَقاَلَرُسوَل اللَِّھ ص

: َال، َقاَل: ، َقاَل»َأْعَطْیَت َساِئَر َوَلِدَك ِمْثَل َھَذا؟«: َفَأَمَرْتِني َأْن ُأْشِھَدَك َیا َرُسوَل اللَِّھ، َقاَل
  .)١( َفَرَجَع َفَردَّ َعِطیََّتُھ: ، َقاَل»َأْوَالِدُكْمَفاتَُّقوا اللََّھ َواْعِدُلوا َبْیَن «

  .)٢()) َفاْرُدْدُه(( :وفي لفظ لمسلم
َال َأْشَھُد َعَلى ((أو )) )٣( َال ُتْشِھْدِني َعَلى َجْوٍر: ((قال :وفي لفظ البخاري

  .)٤())َجْوٍر
  .)٥())َفَأْشِھْد َعَلى َھَذا َغْیِري(( :وفي لفظ مسلم

  .)٦())وِّ بینھمَس(( :وفي لفظ
دل الحدیث بجمیع روایاتھ على تحریم تفضیل بعض األوالد على  :وجھ الداللة

بعض في العطیة؛ ألن النبي صلى اهللا علیھ وسلم سماه جورا، وأمر برّده، وامتنع من 
یقتضي )) َواْعِدُلوا: ((الشھادة علیھ، والجور حرام، وأمره صلى اهللا علیھ وسلم في قولھ

  .ة بین األوالدوجوب التسوی
َأنَّ َسْعَد ْبَن ُعَباَدَة، َقَسَم َماَلُھ َبْیَن َبِنیِھ  -رحمھ اهللا -فما رواه ابن سیرین :وأما األثر

َما ِنْمُت اللَّْیَلَة ِمْن َأْجِل اْبِن َسْعٍد «: ِفي َحَیاِتِھ َفُوِلَد َلُھ َوَلٌد َبْعَد َما َماَت َفَلِقي ُعَمُر َأَبا َبْكٍر َفَقاَل
ِمْن : َأْو َكَما َقاَل» َوَأَنا َواللَِّھ َما ِنْمُت اللَّْیَلَة«: َفَقاَل َأُبو َبْكٍر» َذا اْلَمْوُلوِد، َوَلْم َیْتُرْك َلُھ َشْیًئاَھ

مَّا َشْيٌء َأْمَضاُه َأ: َأْجِلِھ َفاْنَطِلْق ِبَنا ِإَلى َقْیِس ْبِن َسْعٍد ُنَكلُِّمُھ ِفي َأِخیِھ َفَأَتَیاُه َفَكلََّماُه َفَقاَل َقْیُس
  .)٧( َسْعٌد َفَلا َأُردُُّه َأَبًدا َوَلِكْن ُأْشِھُدُكَما َأنَّ َنِصیِبي َلُھ

  
  

                                      
 ).٢٥٨٧(برقم ) ٣/١٥٨( أخرجھ البخاري في صحیحھ في كتاب الھبة، باب اإلشھاد في الھبة )١(
برقم ) ٣/١٢٤٢(أخرجھ مسلم في صحیحھ في الھبات، باب كراھة تفضیل بعض األوالد في الھبة  )٢(
)١٠/١٦٢٣( 
 )١/١١٤(ینظر المصباح المنیر للفیومي. الظلم :الجور )٣(
برقم ) ٣/١٧١(أخرجھ البخاري في كتاب الشھادات، باب ال یشھد على شھادة جور إذا ُأشھد  )٤(
)٢٦٥٠( 
وما بعدھا، برقم  ٣/١٢٤٣أخرجھ مسلم في الھبات، باب كراھیة تفضیل بعض األوالد في الھبة  )٥(
)١٧/١٦٢٣.(  
أخرجھ ابن حبان في صحیحھ، باب األمر بالتسویة بین األوالد في النحل إذا تركھ حیف  )٦(
 ).٥٠٩٨(برقم ) ١١/٤٩٨(
ب���رقم ) ٩/٩٨(ب���اب التفض���یل ف���ي النح���ل أخرج��ھ عب���د ال���رزاق ف���ي مص���نفھ ف���ي كت��اب الوص���ایا،    )٧(
  )٨/٩٧(وابن حزم         في كتابھ المحلى ) ١٦٤٩٨(
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في ھذا األثر بعد ذكره أقوال الذین منعوا التفضیل في الھبة،  :قال ابن حزم
 -فھؤالء أبوبكر وعمر وعثمان وقیس بن سعد وعائشة أم المؤمنین بحضرة الصحابة"

  .)١("ال یعرف لھم منھم مخالف - عنھمرضي اهللا 
  :وأما المعقول فمن وجھین

إن تفضیل بعض األوالد على بعض في العطیة یورث العداوة والبغضاء - ١
 وقطیعة 

 . )٣(، )٢(الرحم بینھم، فمنع منھ، كمنع تزوج المرأة على عمتھا أو خالتھا

. 
ى إن تفضیل بعض األوالد على بعض یؤدي لعقوق باقیھم، وما ُنصب عل- ٢

 .)٤(العقوق وأّدى إلیھ فھو عقوق، والعقوق حرام

واستدل أصحاب القول الثاني على جواز تفضیل بعض األوالد على بعض في 
  .الھبة بالسنة واألثر والمعقول

  :أما السنة فمن وجھین

َلا : ((حدیث أنس بن مالك رضي اهللا عنھ أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال- ١
 .)٥())ِإلَّا ِبِطیِب َنْفٍس ِمْنُھ َیِحلُّ َماُل اْمِرٍئ

دّل الحدیث على أن المسلم ُیعطي مالھ عن طیب نفسھ لمن شاء، ال  :وجھ الداللة
  .)٦(اعتراض ألحد علیھ في ذلك، إّال إذا كانت عطیتھ حال مرضھ

أن النبي صلى  -رضي اهللا عنھما - ما جاء في بعض طرق حدیث النعمان بن بشیر- ٢
 .)٧())َفَأْشِھْد َعَلى َھَذا َغْیِري((: اهللا علیھ وسلم قال

 - رضي اهللا عنھ- دّل أمر النبي صلى اهللا علیھ وسلم بشیر بن سعد :وجھ الداللة
، ولم یأمره بالرجوع فیھا، وفي ھذا ))َفَأْشِھْد َعَلى َھَذا َغْیِري: ((على تأكید ھبتھ بقولھ

  .)٨(دلیل على جواز تفضیل بعض األوالد على بعض

                                      
 )٨/٩٧(المحلى البن حزم : ینظر )١(
أخرجھ البخاري في صحیحھ في كتاب النكاح، باب ال تنكح . منع تزوج المرأة على عّمتھا أو خالتھا )٢(

حھ في كتاب النكاح، باب تحریم الجم�ع ب�ین   ، ومسلم في صحی)٥١٠٩(برقم ) ٧/١٢(المرأة على عمتھا 
  رضي اهللا عنھ.، من حدیث أبي ھریرة)٣٣/١٤٠٨(برقم ) ٢/١٠٢٨(المرأة وعمتھا أو خالتھا 

 )٢/٢٥٩(، الكافي البن قدامة )٨/٢٥٧(المغنى البن قدامة : ینظر )٣(
 )٧/٥٤٤(الحاوي الكبیر للماوردي: ینظر )٤(
 )١٣/ص(تقدم إخراجھ  )٥(
  )٢/٦٧٥(اإلشراف على نكت مسائل الخالف للقاضي عبد الوھاب: ینظر )٦(
 ١٦/تقدم إخراجھ ص )٧(
 )٨/٢٥٧(، المغني البن قدامة)٧/٥٤٤(الحاوي الكبیر للماوردي: ینظر )٨(
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  :ستدالل بھذا الحدیث من ثالثة أوجھونوقش اال

لیس أمرا؛ ألن أقل )) َفَأْشِھْد َعَلى َھَذا َغْیِري: ((أن قول النبي صلى اهللا علیھ وسلم- ١
 .)٢(، وھذا مكروه بال خالف)١(االستحبابأحوال األمر 

كیف یقال إن النبي صلى اهللا علیھ وسلم أمره بتأكید ھبتھ مع أمره برّدھا وتسمیة - ٢
؟ وَحْمُل الحدیث على ھذا المعنى َحْمٌل لحدیث النبي صلى اهللا فعلھ جوًرا

 .)٣(علیھ وسلم على التناقض
أمرًا بإشھاد غیره )) َفَأْشِھْد َعَلى َھَذا َغْیِري: ((لو كان قولھ صلى اهللا علیھ وسلم- ٣

َفَأْشِھْد َعَلى : ((المتثل بشیر رضي اهللا عنھ األمر ولم یرد، وإنما یحمل قولھ
 .)٤(على التھدید لھ في فعلھ، فیفید ما أفاد النھي عن إتمامھ)) ِريَھَذا َغْی

  

زوج النبي صلى اهللا  -رضي اهللا عنھا-فما روتھ أم المؤمنین عائشة :وأما األثر
َفَلمَّا . ِمْن َماِلِھ ِباْلَغاَبِة )٧(ِعْشِریَن َوْسقًا )٦(َجادَّ )٥(علیھ وسلم  ِإنَّ َأَبا َبْكٍر الصِّدِّیَق َكاَن َنَحَلَھا

َوَال . َواِهللا َیا ُبَنیَُّة َما ِمَن النَّاِس َأَحٌد َأَحبُّ ِإَليَّ ِغًنى َبْعِدي ِمْنِك: َفَلمَّا َحَضَرْتُھ اْلَوَفاُة، َقاَل
َفَلْو ُكْنِت . َوِإنِّي ُكْنُت َنَحْلُتِك َجادَّ ِعْشِریَن َوْسقًا. َأَعزُّ َعَليَّ َفْقرًا َبْعِدي ِمْنِك

، )١٠(َوِإنََّما ُھَما َأَخَواِك َوُأْخَتاِك. َوِإنََّما ُھَو اْلَیْوَم َماُل َواِرٍث. َكاَن َلِك )٩(ْحَتْزِتیِھ َوا)٨(َجَدْدِتیِھ
  ، َفاْقَتِسُموُه َعَلى )١٠(َوُأْخَتاِك

  

                                      
  )١٧٠/ص(روضة الناظر البن قدامة: ینظر )١(
  )٨/٢٥٧(المغنى البن قدامة: ینظر )٢(
 المصدر السابق : ینظر )٣(
 ر السابقالمصد: ینظر )٤(
 )١٣٧١/ص(ینظر القاموس المحیط لفیروز آبادي .أعطاھا: أي نحلھا )٥(
ینظر . ھو أن یجد النخل لیال، والجداد الصرام: مصدر جّد التمر یجدھا جدًا، قال أبو عبید :الجد )٦(

  ).١٠/٢٤٦(تھذیب اللغة لألزھري 
رین وسقا من تمر نخلھ إذا جده، معناه جداد عش :عیسى بن دینار قال "جاد عشرین وسقا: " قولھ )٧(

یقال ھذه أرض  :قال األصمعيیعني أن ذلك یجد منھا ویصرم، " جاد عشرین وسقا: "قولھ: وقال ثابت
صفة للتمرة " جاد عشرین وسقا: "قولھ فعلى تفسیر عیسىجاد مائة وسق، یرید أن ذلك یجد منھا، 

صفة " جاد عشرین وسقا" قولھ  یر ثابتوعلى تفسوھبھا عشرین وسقا مجدودة، : الموھوبة، فتقدیره
المنتقى للباجي ینظر . وھبھا ثمرة نخل یجد منھا عشرون وسقا: للنخل التي وھب ثمرتھا، فمعناه

)٦/٩٤.(  
ینظر المطلع على ألفاظ المقنع . ، والصحیح أنھ ستون صاعاواخُتلف في مقدار الوسق

  . )١١٩٩/ص(، القاموس المحیط لفیروز آبادي)١٦٤/ص(للبعلي
  )١/٢٩(المصباح المنیر للفیومي: ینظر. قطعتیھ :جددتیھ أي )٨(
 )٢/٨٧٤(الصحاح للجوھري . ُحزتیھ لنفسك: أي واحتزتیھ )٩(
ینظ��ر ش��رح الزرق��اني عل��ى الموط��أ  . أس��ماء وأم كلث��وم: عب��د ال��رحمن ومحم��د، وأختاھ��ا :وأخواھ��ا )١٠(
 ).٦/١٠٤(، المنتقى للباجي)٤/٨٦(
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َماُء َفَمِن ِإنََّما ِھَي َأْس. َیا َأَبِت، َواِهللا َلْو َكاَن َكَذا َوَكَذا َلَتَرْكُتُھ: َفُقْلُت: َقاَلْت َعاِئَشُة. ِكَتاِب اِهللا

   )٢(ُأَراَھا َجاِرَیًة. )١(ُذو َبْطِن ِبْنِت َخاِرَجَة: اْلُأْخَرى؟ َفَقاَل
على إخوتھا على  -رضي اهللا عنھما -دّل تفضیل أبي بكر لعائشة :وجھ الداللة

  .الجواز
على قول جواز تفضیل بعض األوالد في  :-رحمھ اهللا -قال القاضي عبد الوھاب

  .)٣()وي عن أبي بكر وعبد الرحمن بن عوف وال مخالف لھماوألن ذلك مر(الھبة؛ 
  

  :ونوقش ھذا من ثالثة أوجھ

أن قول أبي بكر رضي اهللا عنھ ال یعارض قول النبي صلى اهللا علیھ وسلم ، وال - ١
 .)٤(یحتج بھ معھ

یحتم��ل أن��ا أب��ابكر رض��ي اهللا عن��ھ خّص��ھا بعطی��ٍة لحاجتھ��ا وعجزھ��ا ع��ن الكس��ب    - ٢
اصھا بفضلھا؛ ألنھا زوج النبي صلى اهللا علیھ وسلم والتسّبب فیھ، مع اختص

 .)٥(وأم المؤمنین
یحتمل أن یكون أبو بكر رضي اهللا عنھ قد نحلھا ونحل غیرھا من ولده، أو نحلھا - ٣

 .)٦(وھو یرید أن ینحل غیرھا فأدركھ الموت قبل الفعل

ھ ویتعین حملھ على أحد ھذه الوجوه؛ ألن حمل( :-رحمھ اهللا –قال ابن قدامة 
على مثل محّل النزاع منھي عنھ، وأقل أحوالھ الكراھة، والظاھر من حال أبي بكر 

  .)٧()رضي اهللا عنھ اجتناب المكروھات
  :وأما المعقول فمن ثالثة أوجھ

 .)٨(أنھ لما جازت ھبة بعض األوالد لألب جازت ھبة األب لبعض أوالده- ١

                                      
  .خارجة األنصاري حبیبة بنت وھي زوجتھ، )١(

ألن لھ ورثة غیرھم، وھم زوجتاه أسماء بنت عمیس وحبیبة، وأبوه  وأراد بھذا القول من یرثھ بالبنوة
 .أبو قحافة

، وصححھ )٤٠(برقم ) ٢/٧٥٢(أخرجھ مالك في الموطأ كتاب األقضیة، باب ما ال یجوز من النحل  )٢(
  ).١٦١٩(برقم ) ٦/١٦(األلباني في اإلرواء 

  )٢/٦٧٥(اإلشراف على نكت مسائل الخالف للقاضي عبد الوھاب: ینظر )٣(
 )٨/٢٥٧(ینظر المغني البن قدامة : ینظر )٤(
  :المصدر السابق: ینظر )٥(
 :المصدر السابق: ینظر )٦(
  .وما بعدھا) ٨/٢٥٧(المغني البن قدامة : ینظر )٧(
 )٧/٥٤٤( الحاوي الكبیر للماوردي: ینظر )٨(



  الھبة من التفضیل بین األوالد في موقف الفقھاء
   

- ٢٢٩٢ -  
 

 
 لجاز، فإذا أفرده بھب لغیره معھ أن األب رشید صحیح، وھب مالھ َمْن لو وھ- ٢

 .)١( جاز، أصلھ إذا وھب ألجنبّي
أن اإلجماع منعقد على أن للرجل أن یھب في صحتھ جمیع مالھ لألجانب دون - ٣

  .)٢(أوالده، فإن كان ذلك لألجنبي فھو لولده أحرى

  :سبب الخالف في المسألة
 فسبب الخالف: (عن سبب خالف العلماء في المسألة - رحمھ اهللا - قال ابن رشد

معارضة القیاس للفظ النھي الوارد ، وذلك أن النھي یقتضي عند األكثر التحریم، كما 
  .)٣(یقتضي األمر للوجوب

فمن ذھب إلى الجمع بین السماع والقیاس، حمل الحدیث على الندب، أو خصصھ 
  .في بعض الصور كما فعل مالك

، )٤(قیاسوال خالف عند القائلین بالقیاس أنھ یجوز تخصیص عموم السنة بال
وكذلك العدول بھا عن ظاھرھا، أعني أن یعدل بلفظ النھي عن مفھوم الحظر إلى مفھوم 

  ).الكراھة
وأما أھل الظاھر فلما لم یجز عندھم القیاس في الشرع اعتمدوا على ظاھر 

   )٥( .الحدیث، وقالوا بتحریم التفضیل في الھبة
  :الراجح

ا ورد على بعضھا من مناقشات في بعد بیان قولي العلماء وأدلتھم ومناقشة م
عدم  -واهللا أعلم - حكم تفضیل بعض األوالد على بعض في الھبة، فإن الذي یظھر لي

: جواز التفضیل بین األوالد، ووجوب التسویة بینھم، فإن قولھ صلى اهللا علیھ وسلم
والد مع تقدیم التقوى على األمر ، أْمٌر بالعدل بین األ))َفاتَُّقوا اللََّھ َواْعِدُلوا َبْیَن َأْوَالِدُكْم((

َأْعَطْیَت َساِئَر : ((بالعدل، فكان العدُل واجًبا، وألن قولھ صلى اهللا علیھ وسلم مستفھًما
داٌل على وجوب التسویة بینھم، وإال لما كان للسؤال فائدة، ویدل علیھ )) ؟َوَلِدَك ِمْثَل َھَذا
ة عند العطیة؛ وألن قولھ صلى اهللا علیھ ففیھا أمر بالتسوی)) َسوِّ بینھم: ((ورود روایة

یدل على تحریم )) َفَأْشِھْد َعَلى َھَذا َغْیِري: ((وقولھ)) َال َأْشَھُد َعَلى َجْوٍر: ((وسلم
التفضیل، وإال لما سّماه جوًرا، وفي امتناعھ صلى اهللا علیھ وسلم عن الشھادة على ھذه 

  .العطیة دلیل على تحریم التفاضل بینھم
  
  

                                      
، البدائع )٢/٦٧٥(نكت مسائل الخالف للقاضي عبد الوھاب اإلشراف على: ینظر )١(

  )٦/١٢٧(للكاساني
 )٤/١١٣(بدایة المجتھد البن رشد الحفید: ینظر )٢(
 وما بعدھا) ٢٦و  ٩٩/ص(التبصرة للشیرازي : ینظر )٣(
  )٢١٩/ص(روضة الناظر البن قدامة : ینظر )٤(
  )٤/١١٣(بدایة المجتھد البن رشد الحفید: ینظر )٥(
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َواْعِدُلوا َبْیَن : ((ومن العجب أن ُیحمل قولھ" :-رحمھ اهللا -ن القیمقال اب
) ١(على غیر الوجوب، وھو أمر مطلق مؤّكد ثالث مرات، وقد أخبر اآلمر بھ)) َأْوَالِدُكْم

أن خالفھ جور، وأنھ ال یصلح، وأنھ لیس بحق، وما بعد الحق إال الباطل، ھذا والعدل 
مر بھ مطلًقا لوجب حملھ على الوجوب، فكیف وقد اقترن واجب في كل حال، فلو كان األ

  .واهللا أعلم. )٢("بھ عشرة أشیاء ُتؤّكد وجوبھ؟ فتأملھا في ألفاظ القصة

ب اطا  

  .م ل ض اود  ض   ذك 

اختلف العلماء في حكم تفضیل بعض األوالد على بعض في الھبة لمعنى یقتضي 
ختصاص المفضل بحاجٍة أو مرٍض أو عمى أو كثرِة أوالده أو اشتغالھ ذلك، كا

أو صرف عطیتھ عن بعض ولده لفسقھ أو تبذیره أو خوف استعانتھ بھا على ...بالعلم
  :على قولینمعصیة اهللا، وذلك 

أنھ ال یجوز تفضیل بعض األوالد بالھبة وإن كان لمعنى یقتضي  :القول األول
  .ذلك

  .)٤(، وبھ قال ابن حزم)٣(نابلةوھو وجھ عند الح
أنھ یجوز تفضیل بعض األوالد على بعض لمعنى یقتضي ذلك،  :القول الثاني

  .)٨(، وھو مذھب الحنابلة)٧(، والشافعیة)٦(، والمالكیة)٥(وھو قول المتأخرین من الحنفیة 
  .)٨(الحنابلة

  :األدلة والمناقشة
د على بعض استدل أصحاب القول األول القائلون على منع تفضیل بعض األوال

 - رضي اهللا عنھما –بالسنة، وھو حدیث النعمان بن بشیر  وإن كان لمعنى یقتضي ذلك
  .)٩(المتقدم

                                      
  صلى اهللا علیھ وسلمأي النبي  )١(
 )٢٢٨/ص(تحفة المودود بأحكام المولود البن القیم: ینظر )٢(
، اإلنصاف )٥/٢٠١(، المبدع لبرھان الدین ابن مفلح )٨/٢٥٨(المغنى البن قدامة: ینظر)٣(

  )١٧/٦٣(للمرداوي
 )٩/١٤٢(المحلى البن حزم: ینظر )٤(
، حاشیة ابن عابدین البن )٢/٣٥٨(نھر لشیخي زاده ، مجمع األ)٦/١٢٧(البدائع للكاساني: ینظر )٥(

 )٤/٤٤٤(عابدین
 .وما بعدھا) ٢/٥٥١(، التلقین للقاضي عبد الوھاب)٦/٩٣(المنتقى للباجي : ینظر )٦(
، النجم الوھاج للدمیري )٢/٤٠١(، مغني المحتاج للخطیب الشربیني)٨/١١١(البیان للعمراني: ینظر )٧(
)٥/٥٥٥(  
، اإلنصاف )٥/٢٠١(، المبدع لبرھان الدین ابن مفلح)٨/٢٥٨(بن قدامةالمغني ال: ینظر )٨(

 )٧/٦٣(للمارداوي
  ١٦/ص )٩(
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أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم لم یستفصل بشیر رضي اهللا عنھ في  :وجھ الداللة
العطیة لولده النعمان رضي اهللا عنھ، ھل كانت لسبٍب؟ مع أمره صلى اهللا علیھ وسلم 

  .)١(والعدالة بین األوالد مطلًقا، ولو اختلف الحكم ال ستفصلھ بالتسویة
قضیة في عین ال  -رضي اهللا عنھما –بأن حدیث النعمان بن بشیر  :ونوقش ذلك

  .)٢(عموم لھا، وترك النبي صلى اهللا علیھ وسلم االستفصال یجوز أن یكون لعلمھ بالحال
  

األوالد على بعض لمعنى واستدل أصحاب القول الثاني على جواز تفضیل بعض 
  .یقتضي ذلك باألثر والمعقول

، في ِإنَّ َأَبا )٣(المتقدم-رضي اهللا عنھا-فلما روتھ أم المؤمنین عائشة :أما األثر
  .....ِمْن َماِلِھ ِباْلَغاَبِة ِعْشِریَن َوْسقًا َجادَّ َبْكٍر الصِّدِّیَق رضي اهللا عنھ َكاَن َنَحَلَھا

 -رضي اهللا عنھا -رضي اهللا عنھ إنما خّص ابنتھ عائشة أن أبابكر :وجھ الداللة
من بین أوالده بالعطیة لحاجتھا وعجزھا عن الكسب، مع اختصاصھا بالفضل وكونھا أم 

  .)٤(المؤمنین
فإن بعض األوالد قد یختص بمعنى یقتضي اختصاصھ بالعطیة،  :وأما المعقول

  )٥(فجاز أن یختص بھا كما لو اختّص بالقرابة
وأدلتھم وما ورد من مناقشات في  -رحمھم اهللا -بعد ذكر قولي العلماء :حالترجی

: ھذه المسألة، فإن الناظر في حدیث النعمان رضي اهللا عنھ عند قولھ صلى اهللا علیھ وسلم
، ))َجْوٍرَال َأْشَھُد َعَلى : ((وقولھ)) َسوِّ بینھم: ((وقولھ)) َفاتَُّقوا اللََّھ َواْعِدُلوا َبْیَن َأْوَالِدُكْم((

یجد أن حكم عدم جواز التفضیل بین األوالد عام، سواء ُوجد سبب لتفضیل بعضھم أو 
  .سبب لمنع بعضھم، والنّص إذا جاء مطلقا، ُحمل على إطالقھ

والقول بأن حدیث النعمان رضي اهللا عنھ قضیة عین ال عموم لھا ال ُیسلَّم؛ ألن 
  .لیھفیھ صرف للحدیث عن العمل بھ بمحمل ال دلیل ع

أن أبابكررضي اهللا  - رضي اهللا عنھا - ما جاء في أثر عائشة لكن ُیشكل على ھذا
دون إخوتھا، فھل تأول أبوبكر رضي اهللا عنھ الحدیث  - رضي اهللا عنھا - عنھ نحل عائشة

بعدم وجوب التسویة عند الحاجة المقتضیة للتفضیل؟ أو اعتبر وجوب التسویة في الحدیث 
هللا عنھ لمعنى فیھم، وعلیھ فیجوز التفاضل بین األوالد عند خاصة بأوالد بشیر رضي ا

وجود المقتضي، والذي یظھر لي من مجموع ما قالھ العلماء، أنھ یسّوي بین األوالد في الھبة 
وال یفاضل بعضھم على بعض، وھو ظاھر حدیث النعمان رضي اهللا عنھ، وألن تفضیل 

                                      
 )٨/٢٥٨(، المغنى البن قدامة)٢/٢٦٠(الكافي البن قدامة : ینظر )١(
 )٨/٢٥٨(المغني البن قدامة: ینظر )٢(
  ) ١٩/ص(تقدم إخراجھ  )٣(
 )٨/٢٥٨(المغنى البن قدامة : ینظر )٤(
 مصدر السابقال: ینظر)٥(
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لدھم، فكانت التسویة أسلم وأولى، وإذا بعضھم على بعض یحدث الشقاق بینھم، بل وبین وا

  .وا أم. أراد إعطاء بعضھم لمعنى فیھ فإن علیھ استئذان الباقین تطییبًا لخاطرھم

  اطب اث

  . ا )١(م ال ن اد 

  :في حكم التسویة بین األحفاد في الھبة على قولین -رحمھم اهللا - اختلف الفقھاء
  .أنھ تجب التسویة بین األحفاد :القول األول

  .)٣(وظاھر مذھب الحنابلة )٢(وھو مذھب الشافعیة
  .أنھ ال تجب التسویة بین األحفاد :القول الثاني

  .)٧(، وقال بھ ابن حزم الظاھري)٦(وجھ عند الحنابلة )٥(والمالكیة )٤(وھو مقتضى مذھب الحنفیة     
  .)٧(الظاھري

  :األدلة والمناقشة
  .ول على وجوب التسویة بین األحفاد في الھبة بالسنة والمعقولاستدل أصحاب القول األ

أن النبي : ، وفیھ)٨(المتقدم - رضي اهللا عنھما - فحدیث النعمان بن بشیر :أما السنة
النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال لبشیر رضي اهللا عنھ لما أعطى ابنھ النعمان رضي اهللا عنھ 

  )).ُلوا َبْیَن َأْوَالِدُكْمَفاتَُّقوا اللََّھ َواْعِد: ((دون بقیة إخوتھ
لفظ عام یشمل الجمیع، إما )) أوالدكم((أن قولھ صلى اهللا علیھ وسلم  :وجھ الداللة

من باب الجمع بین الحقیقة والمجاز، أو ھو حقیقة في الجمیع، إذ الولد من التولد، فیكون 
  .)٩(بھذا االعتبار كلھم أوالد لھ

قیقة، وال یتناول الجّد إال تجوزًا، وھو لیس في بأن النّص یتناول الوالد ح :ونوقش
معنى الوالد؛ ألنھ یدلي بواسطة ویسقط باألب فلم تلزمھ إذن التسویة بین أحفاده في 

  .)١(الھبة

                                      
، القاموس المحیط لفیروز )٢/٤٦٦(ینظر الصحاح للجوھري . أوالد األوالد :األحفاد )١(

 )٣٥٤/ص(آبادي
، نھای��ة )٦/٣٠٧(، تحف��ة المحت��اج الب��ن حج��ر الھیتم��ي    )٥/٣٧٩(روض��ة الط��البین للن��ووي  : ینظ��ر )٢(

 )٥/٤١٥(المحتاج للرملي 
، اإلنصاف )٥/١٩٩(لمبدع لبرھان الدین ابن مفلح ، ا)٧/٤١٢(الفروع وتصحیحھ البن مفلح : ینظر )٣(

 )١٧/٦١(للمرداوي 
  )٦/١٢٧(، البدائع للكاساني)١٣٨/ص(مختصر الطحاوي للطحاوي: ینظر )٤(
 .وما بعدھا) ٣/١٦١٦(، المعونة للقاضي عبد الوھاب)٢/٥٥١(التلقین للقاضي عبد الوھاب : ینظر )٥(
، اإلنص�اف  )٥/١٩٩(، المبدع لبرھان ال�دین اب�ن مفل�ح   )٧/٤١٢(الفروع وتصحیحھ البن مفلح: ینظر )٦(

 )١٧/٦١(للمرداوي 
 )٨/١٠٥(المحلى البن حزم : ینظر )٧(
  )١٦/ص(تقدم إخراجھ  )٨(
  )٥/٤١٥(، نھایة المحتاج للرملي)٥/٣٧٩(روضة الطالبین للنووي: ینظر )٩(
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بأن المنع من عدم التسویة بین األوالد كان من أجل خوف قطیعة الرحم  :وأجیب
  .)٢(د في األحفادوالتباغض عند تفضیل بعضھم على بعض، وھذا المعنى موجو

  :وأما المعقول فمن وجھین

إن لفظ الوالد یشمل كل األصول إْن ُحمل اللفظ على حقیقتھ ومجازه، وإال ألحق بھ - ١
 . )٣(بقیة األصول بجامع الوالدة، كما في وجوب النفقة وحصول العتق

إن المنع من عدم التسویة بین األوالد كان من أجل الخوف من قطیعة الرحم - ٢
  .)٤(بینھم عند التفاضل، وھذا المعنى موجود في األحفاد أیضا والتباغض

واستدّل أصحاب القول الثاني على عدم وجوب التسویة بین األحفاد بالسنة 
  :والمعقول

َف�اتَُّقوا اللَّ�َھ َواْع�ِدُلوا    : ((وفی�ھ -رضي اهللا عنھم�ا -فحدیث النعمان بن بشیر :أما السنة
  .)٥())َبْیَن َأْوَالِدُكْم

أن ھذا الحدیث یتناول الوالد حقیقة وال یتناول الجّد إال تجوزًا، ولیس  :لداللةوجھ ا
ھو في معنى الوالد ألنھ یدلي باألب ویسقط بھ، فلذا ال یلزمھ التسویة بین أحفاده أو الرجوع 

  .)٦(في ھبتھ إذا فاضل بینھم
د بنیھ فھو أن لفظ األوالد حقیقة في أوالد الصلب ومجاز في ول :وأما المعقول

  .)٧(وبناتھ، فكان األمر بالتسویة بین أوالد الصلب خاصة حمًال للحقیقة
  :سبب الخالف في المسألة

  :یظھر لي أن سبب الخالف في مسألة التسویة بین األحفاد في الھبة یعود ألمرین
، ))ْیَن َأْوَالِدُكْمَفاتَُّقوا اللََّھ َواْعِدُلوا َب(( - )٨(المتقدم - قول النبي صلى اهللا علیھ وسلم  :األول

ھل لفظ األوالد الوارد في الحدیث حقیقة في أوالد الصلب وأوالدھم معا؟ أم ھو حقیقة في أوالد 
  الصلب مجاز في أوالدھم؟

ھل یصح أن ُیحمل لفظ األوالد في الحدیث على حقیقتھ ومجازه، فیكون  :الثاني
  .  اداألمر بالتسویة بین األوالد یشمل أوالد الصلب واألحف

                                                                                                   
 )٢/٢٦٢(، الكافي البن قدامة )٨/١٠٥(المحلى البن حزم: ینظر )١(
 )٥/٢٠٠(المبدع في شرح المقنع لبرھان الدین ابن مفلح: رینظ )٢(
  )٣/٤٨٤(أسنى المطالب للشیخ زكریا األنصاري: ینظر )٣(
 )٥/٢٠٠(المبدع في شرح المقنع لبرھان الدین ابن مفلح: ینظر )٤(
 )١٦/ص(تقدم إخراجھ  )٥(
 )٢/٢٦٢(الكافي البن قدامة : ینظر )٦(
 )٥/١٩٩(رھان الدین ابن مفلح المبدع في شرح المقنع لب: ینظر )٧(
 ١٦/ص )٨(



  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 
   " لثالثاالجزء " صدار الثاني إلا م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

      

- ٢٢٩٧ -  
 

  :الراجح
بعد ذكر قولي العلماء وأدلتھم وما ورد من مناقشات في مسألة حكم التسویة بین 
األحفاد، تالحظ أن الخالف بین العلماء یعتمد على المراد من لفظ الولد الوارد في 

ة في ، ھل یطلق على الولد المباشر والحفید، أو ھو حقیق))َواْعِدُلوا َبْیَن َأْوَالِدُكْم((الحدیث 
  .المباشر مجاز في الحفید؟

وإذا نظرنا إلى المسائل التي یجتمع فیھا الولد والحفید فإننا سنجد أن الولد أقرب 
من الحفید، فإنھ لو أوقف على ولده ولھ ولد ولد كان الوقف للولد، وكذلك لو أوصى لولده 

  .ولھ ولد ولد، كانت الوصیة للولد دون ولد الولد
أضرب ولدي وكان لھ أحفاد، فإنھ یحنث بولده ال بولد ولده؛  وكذا إذا قال واهللا

  .ألن الولد أقرب منھ فھو محجوب بالولد
واللفظ إذا دار بین حقیقتھ ومجازه ُحمل على الحقیقة إال إذا تعذرت فإنھ یحمل 

  .على المجاز، كما في المسائل السابقة إذا لم یكن لھ ولد، فیكون الحكم في ولد الولد
رض على ھذا أن الولد مأخوذ من التوالد؛ ألن التوالد وإن كان یطلق وال یعت

على الجمیع، إال أن اللفظ لھ مراٌد قریب ومراٌد بعید، فحملھ على المعنى القریب أولى 
ولیس ھذا الحكم في غیر ( :)١(-رحمھ اهللا -قال ابن حزممن إشراك المعنى البعید فیھ، 

وأما ولد الولد فال خالف فیھم، وقد كان ألصحاب النبي  األوالد إذ لم یأت النّص إال فیھم،
، وبذا یترجح )بنو بنین وبنو بنات، فلم یوجب إعطاءھم وال العدل فیھم صلى اهللا علیھ وسلم

  .واهللا أعلم. القول بجواز المفاضلة في الھبة بین األحفاد

راب اطا  

ا  ثا  ورذل ا م.  

 -رضي اهللا عنھما -في حدیث النعمان بن بشیر صلى اهللا علیھ وسلمي لقد أمر النب
، وھو یشمل الذكور واإلناث، لكن العلماء اختلفوا في )٢(بالعدل بین األوالد في العطیة

كیفیة العدل بینھم، ھل یكون على قدر أنصبائھم في المیراث، فیكون للذكر ضعف ما 
   :على قولینعلى رؤوسھم،  لألنثى أم یكون العدل بینھم في التسویة 

  .أن الھبة تكون بین األوالد كالمیراث للذكر مثل حظ األنثیین :القول األول
، وھو مذھب محمد بن )٣(وھو قول إسحاق بن راھویھ وشریح القاضي وعطاء

  .)٦(، وأحمد في روایة ھي المذھب)٥(، ووجھ عند الشافعیة)٤(الحسن من الحنفیة

                                      
 )٨/١٠٥(المحلى البن حزم : ینظر )١(
  ) ١٦/ص(تقدم إخراجھ  )٢(
 )٨/١٠٩(، البیان للعمراني )٨/٢٥٩(المغني البن قدامة : ینظر )٣(
، حاشیة ابن عابدین البن )٦/١٢٧(، البدائع للكاساني)٣/١٧٠(تحفة الفقھاء للسمرقندي: ینظر )٤(

 )٤/٤٤٤(عابدین
 )٥/٣٧٩(، روضة الطالبین للنووي)٤/٥٤٠(التھذیب للبغوي : ینظر )٥(
 )١٧/٥٩(، اإلنصاف للمرداوي)٧/٤١٣(، الفروع ال بن مفلح)٨/٢٥٩(المغنى البن قدامة: ینظر )٦(
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  .الھبة تقسم بین األوالد بالّسویة بین الذكور واإلناث الھبة أن :القول الثاني
، وھو الصحیح عند الحنفیة وبھ قال أبو یوسف )١(وھذا قول أكثر أھل العلم

  ومروي    
، وأحمد )٤(، والشافعي في األصح)٣(، وبھ قال مالك)٢(عن محمد بن الحسن أیضا

  .)٦(، والظاھریة)٥(في روایة
  :األدلة والمناقشة

صحاب القول األول على أن التسویة بین الذكور واإلناث تكون على استدل أ
  .قسمة المیراث بالكتاب والمعقول

  .)٧( َّ منزن رن مم ام يلىل مل  يك ىك ُّ : فقولھ تعالى :أما الكتاب     

)٧(.  

أن اهللا تعالى قّسم بینھم المیراث، فجعل للذكر مثل حظ األنثیین،  :وجھ الداللة
  .)٨(فتكون قسمة الھبة كذلكما ُیقتدى بھ قسمة اهللا،  وأولى

بأن ھذا لیس من المیراث في شيء، ولكّل نص  :واعترض على وجھ الداللة
  .)٩(حكمھ، فال یقاس أحدھما على اآلخر
  :وأما المعقول فمن وجھین

أن الھبة في الحیاة إحدى حالتي العطیة، فیجعل للذكر مثل حظ األنثیین كحالة - ١
 .)١٠(الموت

ألنثى ألنھما إذا تزوجا جمیعا، فالصداق والنفقة ونفقة أن الذكر أشّد حاجة من ا- ٢
 .)١١(األوالد على الذكر، وتأخذ األنثى ذلك، فكان تفضیلھ أولى لزیادة حاجتھ

واستدل أصحاب القول الثاني على أن الھبة تقسم بالسوَیة بین الذكر واألنثى 
  .بالسنة واألثر والمعقول

                                      
 )٨/١٠٩(البیان للعمراني : ینظر )١(
حاش����یة اب����ن ، )٦/١٢٧(، ب����دائع الص����نائع للكاس����اني)٣/١٧٠(تحف����ة الفقھ����اء للس����مرقندي: ینظ����ر )٢(

 )٤/٤٤٤(عابدین البن عابدبن
، البیان )٢/٦٧٦(، اإلشراف للقاضي عبد الوھاب)٣/١٦١٦(المعونة للقاضي عبد الوھاب : ینظر )٣(

 )١٣/٣٧١(والتحصیل البن رشد الجد
  )٥/٣٧٩(، روضة الطالبین للنووي)٨/١٠٩(، البیان للعمراني )٤/٥٤٠(التھذیب للبغوي: ینظر )٤(
، )٥/١٩٩(، المب���دع لرھ���ان ال���دین اب���ن مفل���ح    )٧/٤١٣(وتص���حیحھ الب���ن مفل���ح    الف���روع: ینظ���ر )٥(

 )١٧/٥٩(اإلنصاف للمرداوي
 )٨/١٠٥(المحلى البن حزم: ینظر )٦(
 )١١(سورة النساء جزء من آیة  )٧(
 )٨/٢٥٩(المغني البن قدامة : ینظر )٨(
 )٨/١٠٥(المحلى البن حزم : ینظر )٩(
 )٥/١٩٩(، المبدع في شرح المقنع لبرھان الدین ابن مفلح)٨/٢٥٩( المغني البن قدامة : ینظر )١٠(
 )٨/٢٥٩(المغني البن قدامة: ینظر )١١(
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  :أما السنة فمن وجھین

َسوِّ : ((قال لبشیر بن سعد رضي اهللا عنھ صلى اهللا علیھ وسلمأن النبي  :األول
: قال نعم)) َأَیُسرَُّك أْن َیْسَتُووا في ِبرِّك؟: ((صلى اهللا علیھ وسلم، وعلل ذلك بقولھ ))بینھم
 .)١())سوِّ بینُھم: ((قال

دّل الحدیث على أن البنت كاالبن في استحقاق برھا فكذلك في  :وجھ الداللة
  .)٢(وجب علیھ التسویة بینھما في العطیةعطیتھا، ف

  )٣(:ونوقش وجھ الداللة من ثالثة أوجھ

أن حدیث النعمان رضي اهللا عنھ قضیة عین ال عموم لھا، وال ُیعلم حال أوالد - ١
علم أنھ لیس لھ  صلى اهللا علیھ وسلمبشیر ھل كان فیھم أنثى أم ال؟ ولعل النبي 

 .ولد ذكر
 .ُتحمل على القسمة على كتاب اهللا تعالى أن التسویة الواردة في الحدیث- ٢
یحتمل أنھ أراد بالتسویة في الحدیث في أصل العطاء ال في صفتھ، فإن القسمة ال - ٣

 .تقتضي التسویة من كل وجھ

صلى اهللا علیھ قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنھما -حدیث عبد اهللا بن عباس :ثانیا
  .)٤())ي اْلَعِطیَِّة، َفَلْو ُكْنُت ُمَفضًِّلا َأَحًدا َلَفضَّْلُت النَِّساَءَسوُّوا َبْیَن َأْوَلاِدُكْم ِف: ((وسلم

أن ظاھر الحدیث یمنع من حملھم على المیراث، وإن كان فیھا ما  :وجھ الداللة
  .)٥(یسوي بین الذكور واإلناث كاألبوین مع االبن

  .)٦(بأن الحدیث مرسل على الصحیح فال یحتج بھونوقش 
كانوا ما یقسمون إال على كتاب " :أنھ قال -رحمھ اهللا -جاء عن عطاءوأیضا ما 

، فھذا عطاء فعطاء یخبر عن فعلھم جمیعا في كیفیة الھبة للذكور )٧("اهللا تعالى
  .)٨(واإلناث

  : وأما المعقول فمن وجھین

 .)٩(أن الھبة عطیة في الحیاة، فاستوى فیھا الذكر واألنثى كالنفقة والكسوة- ١

                                      
  )١٦/ص(تقدم إخراجھ  )١(
 )٨/٢٥٩(، المغني البن قدامة)٦/١٢٧(البدائع للكاساني: ینظر )٢(
 )٨/٢٦٠(المغني البن قدامة : ینظر )٣(
ب��اب الس��نة ف��ي التس��ویة ب��ین ال��والد ف��ي العطی��ة   أخرج��ھ البیھق��ي ف��ي الس��نن الكب��رى كت��اب الھب��ات،    )٤(
 )١٦٢٨(برقم ) ٦/٦٧(، وضعفھ األلباني في إرواء الغلیل )١٢٠٠٠(برقم ) ٦/٢٩٤(
 )٧/٥٤٤(الحاوي الكبیر للماوردي: ینظر )٥(
 )٦/٦٧(، إرواء الغلیل لأللباني)٨/٢٦٠(المغني البن قدامة : ینظر )٦(
  )٨/٢٥٩(ذكره ابن قدامة في المغني  )٧(
 المصدر السابق: ینظر )٨(
  المصدر السابق: ینظر )٩(
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حب للوالد أن یسّوي بینھم في أصل العطیة فكذلك یجب علیھ أن یسوي أنھ لما است- ٢
 .)١(بینھم في مقدارھا

  :سبب الخالف في المسألة
یظھر لي أن سبب خالف العلماء في حكم تفضیل الذكر على األنثى في الھبة 

  :یعود ألمرین
في الھبة  مصلى اهللا علیھ وسلاختالفھم في مفھوم العدالة التي أمر بھا النبي  :أوال

  لألوالد، ھل ھي العدالة المطلوبة في قسمة المواریث أم ال؟
ھل یصح قیاس تفضیل الذكر على األنثى في الھبة على تفضیلھ علیھا في  :ثانیا

  .قسمة المیراث لحاجة الذكر في حیاة األب وبعده
بعد ذكر قولي العلماء وأدلتھم وما ورد من مناقشات في كیفیة تحقیق  :الترجیح

العدالة عند ھبة األب ألوالده الذكور واإلناث، فأنت تالحظ أن مرتكز الخالف في 
  )).سّو بینھم((المسألة یعود إلى آیة المواریث وحدیث 

فإذا جئنا إلى آیة المواریث والتفاضل فیھا بین الذكور واإلناث ھل كان تشریع 
ن األبناء، فإنھ بإطالقھ ذلك لمعنى؟ قد یكون، ویعارضھ في باب الھبة حدیث التسویة بی

جعل األنثى والذكر سواء عند الھبة، ویرد السؤال ھنا أیًضا، ھل كان لبشیر بن سعد 
صلى اهللا رضي اهللا عنھ بنات عند ھبتھ البنھ النعمان رضي اهللا عنھ؟ حتى قال لھ النبي 

  .، لم أجد ما یدّل على ذلك))َسوِّ بینُھم(( علیھ وسلم
ین الذكر واألنثى حسب رؤوسھم أولى وأسلم من ویظھر لي أن التسویة ب

المفاضلة بینھم حسب المیراث؛ ألنھ لم یرد دلیل على تفضیل الذكر بخصوصھ، وألن 
تفضیل الذكر قد یورث العداوة والبغضاء بین الذكور والبنات، كما لو زاد البنت على 

وھذا األظھر ال یرد الولد في العطیة، فإن الذكر لن یرضى بذلك، فكذلك إذا زاد علیھا، 
  .واهللا أعلم. علیھ في التفاضل في اإلرث؛ ألن التشریع جاء فیھ ھكذا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
 )٢/٦٧٦(االشراف للقاضي عبد الوھاب : ینظر )١(
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  املبحث الثاني

  األحكام املرتتبة على التفضيل بني األوالد يف اهلبة 

  .وفیھ ثالثة مطالب 

  اطب اول

  .م  اب إذا ل ن أوده م ت

من الفقھاء ذھبوا إلى وجوب التسویة بین األوالد في تقدم الكالم في أن جماعة 
إذا وھب األب لبعض أوالده دون بقیتھم، أو أعطاھم جمیعا : فعلى ھذا القول، )١(الھبة

وفاضل بعضھم ثم مات قبل التمكن من التسویة بینھم، فھل ُتفسُخ الھبة أم ینفرد المعَطى 
  .لھ بھبتھ، أم یشترك فیھا مع بقیة إخوتھ

  : لعلماء في ذلك على قولیناختلف ا
أن األب إذا مات قبل التسویة بین األوالد في الھبة، فإن الھبة ثبتت  :القول األول

  .للموھوب لھ
، )٣(، فھو مقتضى مذھب الحنفیة والمالكیة والشافعیة)٢(وھو قول أكثر أھل العلم

  .)٤(وھو مذھب اإلمام أحمد وأكثر أصحابھ منھم الخالل وصاحبھ أبوبكر
  .أن بقّیة الورثة یشتركون فیھا مع الموھوب لھ :القول الثاني

  .)٥(وبھ قال عروة بن الزبیر وإسحاق بن راھویھ
  .)٧(، وقول ابن حزم)٦(وھو روایة عن اإلمام أحمد، اختارھا ابن بطة وأبو حفص العكبري      

  :األدلة
األب قبل  استدل أصحاب القول األول على ثبوت الھبة للموھوب لھ إذا مات

  :التسویة بین أوالده باألثر والمعقول

                                      
 ١٥/راجع ص )١(
 )٨/٢٧٠(المغني البن قدامة: ینظر )٢(
، النجم الوھاج )٣/١٦١٦(، المعونة للقاضي عبد الوھاب)٦/١٢٧(البدائع للكاساني: ینظر )٣(

 )٨/١١١(، البیان للعمراني )٥/٥٥٦(للدمیري
، الف�روع وتص�حیحھ   )٨/٢٧٠(، المغن�ي الب�ن قدام�ة    )٤/٣٠٩(شرح الزركشي على الخرقي : ینظر )٤(

 )١٧/٦٨(، اإلنصاف للمرداوي)٧/٤١٣(البن مفلح 
 )١٧/٥٩(، الشرح الكبیر على المقنع ألبي الفرج ابن قدامة)٨/٢٧٠(المغني البن قدامة: ینظر )٥(
، المب�دع لبرھ�ان ال�دین    )٧/٤١٣(، الفروع وتصحیحھ البن مفل�ح )٨/٢٧٠(المغني البن قدامة : ینظر )٦(

 )٥/٢٠١(ابن مفلح
فإن لم یفعل ٌأعطي ما ترك أبوه من رأس مالھ مثل " :إذ قال، )٨/٩٦(المحلى البن حزم: ینظر )٧(

 ".ذلك
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إن أبا : ، أنھا قالت)١(السابق  -رضي اهللا عنھا –فما روي عن عائشة  :أما األثر

: إلى أن قال...بكر الصدیق رضي اهللا عنھ كان نحلھا جاد عشرین وسقا من مالھ بالغابة 
وارث، وإنما ھما أخواك وأختاك فلو كنِت جددتیھ واحتزتیھ كان لِك، وإنما ھو الیوم مال 

  ....فاقتسموه على كتاب اهللا
دّل األثر على أن عائشة رضي اهللا عنھا لو كانت حازتھ لم یكن  :وجھ الداللة

  .)٢(ألبي بكر رضي اهللا عنھ الرجوع في ھبتھ
  .)٣(فإن ھذه عطیة في الحیاة فلزمت بالموت كما لو انفرد الولد :وأما المعقول

قول الثاني على أن بقیة األوالد یشتركون في الھبة إذا مات واستدل أصحاب ال
  .األب قبل تسویتھ بینھم بالسنة واألثر

صلى اهللا وفیھ أن النبي  -رضي اهللا عنھما –فحدیث النعمان بن بشیر  :أما السنة
: قال لبشیر رضي اهللا عنھ لما أعطى ولده النعمان رضي اهللا عنھ دون إخوتھ علیھ وسلم

  .)٤())ِھْدِني َعَلى َجْوٍرَال ُتْش((
سمى إعطاء بعض األوالد دون بعض  صلى اهللا علیھ وسلمأن النبي  :وجھ الداللة

جورًا، والجور حرام ال یحل فعلھ وال للمعطى تناولھ، والموت ال یغیر كونھ جورًا، لذا 
  .)٥(یجب رّده

اهللا عنھ أن سعد بن عبادة رضي  -رحمھ اهللا -فما رواه ابن سیرین :وأما األثر
أما شيء أمضاه : فقال قیس: "إلى قولھ...قسم مالھ بین بنیھ في حیاتھ، فولد لھ بعدما مات
  .)٦("سعد فال أدرّده أبدا، ولكن أشھدكما أن نصیبي لھ

أمرا قیس بن سعد رضي اهللا  -رضي اهللا عنھما -أن أبابكر وعمر :وجھ الداللة
، ولم یكن لھ علم بذلك، وال أعطاه شیئا من عنھ أن یرد قسمة أبیھ حین ولد لھ مولود جدید

  .)٧(مالھ
بعد ذكر قولي العلماء وأدلتھم، فإن الراجح في نظري القول األول  :الراجح

بثبوت الھبة للموھوب لھ؛ ألن الھبة قد تقررت واستقرت للموھوب لھ، فلم تنزع منھ بعد 
ل الھبة غیر مستقرة موت الواھب؛ وألن القول بمشاركة اآلخرین في ھبة اآلخرین یجع

  .لمن ُأعطیت لھ
وألن األب تبرع لولده بالھبة وأقبضھ إیاھا، فلم یكن لآلخر المشاركة فیھا أصلھ 

  .الھبة ألجنبي

                                      
 ) ١٩/ص(تقدم إخراجھ  )١(
 )٤/٣٠٩(شرح الزركشي على الخرقي : ینظر )٢(
 )٥/٢٠١(، المبدع لبرھان الدین ابن مفلح)٨/٢٧١(امة المغني البن قد: ینظر )٣(
  )١٦/ص(تقدم إخراجھ  )٤(
  )٨/٢٧٠(، المغني البن قدامة)١٧/٦٩(الشرح الكبیر على المقنع ألبي الفرج ابن قدامة: ینظر )٥(
  )١٦/ص(تقدم إخراجھ  )٦(
 )٨/٢٧٠(المغنى البن قدامة : ینظر )٧(
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وألن األب لو وھب أجنبیا دون أوالده لصحت ھبتھ، ولم یكن ألوالده الرجوع 
  .  الرجوع فیھا، فكذلك الحكم في ھبة الرجل بعض أوالده ثم مات لم یكن لبیتھم

  .وا أم                                                                  

  طب اا

  .م  اب ض أوده  م ود  وود د ذك 

، وعلى القول )١(تقدم ذكر اختالف العلماء في حكم التسویة بین األوالد في الھبة
ل تجب التسویة بین أوالده الموجودین أثناء الھبة فقط أم أنھ بوجوب التسویة بینھم، ھ

اختلف العلماء في المسألة على یجب علیھ إعطاء من یولد بعد ذلك، تسویًة بینھ وبینھم؟  
  :قولین

أن التسویة خاصة بمن ھو موجود عند الھبة فقط، وال تجب  :القول األول
مقتضى مذھب الحنفیة والمالكیة والشافعیة  وھذا. التسویة بین الموجود وبین َمْن لم یولد

  .)٣(وھذا مذھب الحنابلة)٢(
أن التسویة في الھبة تشمل جمیع أوالده الموجودین وَمْن یولد لھ  :القول الثاني

  .بعد ذلك
  .)٥(، وقول ابن حزم)٤(وھو وجھ عند الحنابلة

  :األدلة
بالموجودین دون استدل أصحاب القول األول على أن التسویة في الھبة خاصة 

وھو أن العطیة ثبتت لإلخوة الموھوب لھم بعد موت  من سیولد بعد ذلك، بالمعقول،
  .)٦(األب، فلم یكن للمولود بعد ذلك شيء

واستدل أصحاب القول الثاني على أن التسویة في الھبة یشترك فیھا الموجود 
صلى اهللا أن النبي -رضي اهللا عنھما -بحدیث النعمان بین بشیر وَمْن یولد لھ بعد ذلك،

َال : ((قال لوالد النعمان رضي اهللا عنھ لما أعطى بعض أوالده دون بعض علیھ وسلم
  .)٧())ُتْشِھْدِني َعَلى َجْوٍر

سمى الھبة لبعض األوالد جورًا،  صلى اهللا علیھ وسلمأن النبي  :وجھ الداللة
  .)٨(ّده إذن، ولم یفرق بین الولد الموجود والذي سیوجدوالجور حرام، فیجب ر

                                      
 ١٥/في ص )١(
 من ھذا البحث وما بعدھا ١٣/ ص: ینظر )٢(
، )٥/٢٠١(، المب��دع ف��ي ش��رح المقن��ع لبرھ��ان ال��دین اب��ن مفل��ح  )٨/٢٧١(المغن��ي الب��ن قدام��ة: ینظ��ر )٣(

  )١٧/٧٣(اإلنصاف للمرداوي
 )١٧/٧٣(، اإلنصاف للمرداوي)٥/٢٠١(المبدع لبرھان الدین ابن مفلح: ینظر )٤(
 )٨/٩٦(المحلى البن حزم: ینظر )٥(
 )٨/٢٧٢(المغنى البن قدامة: ینظر )٦(
  )١٦/ص(تقدم إخراجھ  )٧(
 )٨/٢٧٠(، المغني البن قدامة)١٧/٦٩(الشرح الكبیر على المقنع ألبي الفرج ابن قدامة: ینظر )٨(



  الھبة من التفضیل بین األوالد في موقف الفقھاء
   

- ٢٣٠٤ -  
 

بعد ذكر قولي العلماء وأدلتھم في حكم َمْن وھب ألوالده الموجودین ثم  :الترجیح
  ولد لھ بعد الھبة أوالد، ھل یجب علیھ التسویة في الھبة بین ھؤالء ومن سبق منھم؟

بة؛ ألن الھبة تبرع الذي یظھر لي أن التسویة خاصة بمن كان موجودا وقت الھ
من الوالد ألوالده تنتھي بعطائھ لھم، فال یجب علیھ شيء لمن أتى بعد ذلك، كما لو 
اشترى ألحدھم ثوبا لسبب ما، فإننا ال ُنوجب علیھ الشراء لمن یولد لھ بعد ذلك، فكذلك لو 
وھب للموجود، فال یجب علیھ إعطاء من سیولد كما أعطى سابقھ، وكما لو مات أحد 

بناء ولھ ورثة، فوھب األب ألوالده الموجودین، فإنھ ال حق لورثة ھذا في الھبة، فكذا األ
فیمن سیولد بعد الھبة؛ وألن الھبة حكم مرتبط بوقت العطیة فال یبقى حكمھا فیمن یأتي 

   .وا أم.   بعد ذلك

  اطب اث

  م د مدو   نووع ام ر.  

األب أو األم بعض أوالده دون بعض، فعل القول بوجوب التسویة إذا أعطى 
  :، فإن      في ذلك ثالثة طرق للتسویة)١(بینھم

 .أن یعطي األب بقیة األبناء كما أعطى ذلك الولد- ١
 .أن یشركھم في تلك الھبة التي أعطاھا ذاك الولد- ٢
 .أن یرجع في ھبة ذلك الولد- ٣

  : ن في ھبة َمْن أعطاه دون إخوتھ؟فما حكم رجوع األبوی فلو قلنا بالرجوع
  :اختلف العلماء في ھذه المسألة على أربعة أقوال

  . أنھ یجوز لألبوین الرجوع في تلك الھبة :القول األول
، وھو مذھب )٢(وھو قول إسحاق بن راھویھ، وأبي ثور، واألوزاعي

  )٤(، والظاھر من مذھب الحنابلة)٣(الشافعي
  . الرجوع في تلك الھبة دون األم أنھ یجوز لألب :القول الثاني

  .)٦(، وروایة عند الحنابلة)٥(وھو وجھ عند الشافعیة

                                      
 من ھذا البحث١٥/ ص: ینظر )١(
 )٨/٢٦١(، المغني البن قدامة)٨/١٢٤(البیان للعمراني : ینظر )٢(
، الوسیط للغزالي )٨/٤٢٤(مطلب إلمام الحرمین، نھایة ال)٧/٥٤٧( الحاوي الكبیر للماوردي: ینظر )٣(
)٤/٢٧٣( 
، المبدع في شرح المقنع لبرھان )٢/٢٦٢(، الكافي البن قدامة )٨/٢٦١(المغني البن قدامة : ینظر )٤(

 )٥/٢٠٤(الدین ابن مفلح 
، البیان للعمراني )٤/٢٧٣(، الوسیط للغزالي )٨/٤٢٤(نھایة المطلب إلمام الحرمین: ینظر )٥(
)٨/١٢٤( 
، المبدع لبرھان الدین ابن )٢/٢٦٢(، الكافي البن قدامة أیضا )٨/٢٦٣(المغني البن قدامة : ینظر )٦(

 )٥/٢٠٤(مفلح
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أنھ یجوز لألب الرجوع في الھبة للولد الصغیر، وكذا الكبیر ما لم  :القول الثالث
ینكح أو یحدث في الھبة حدًثا، ولألم الرجوع في ھبتھا لولدھا الصغیر إذا كان أبوه حًیا، 

  .)١(وھو مذھب اإلمام مالك. نكح أو یستحدث دیًناوالكبیر ما لم ی
. أنھ ال یجوز رجوع األبوین في ھبة ولدھما، وال لذي رحم محرم :القول الرابع

  .)٣(، وھو مذھب أبي حنیفة وأصحابھ)٢(وبھ قال الثوري والعنبري
  

  :األدلة والمناقشة
بالسنة  استدل أصحاب القول األول على جواز رجوع األبوین في تلك الھبة

  .والمعقول
صلى اهللا عن النبي  -رضي اهللا عنھم -فحدیث ابن عمر وابن عباس :أما السنة

َلا َیِحلُّ ِلَرُجٍل َأْن ُیْعِطَي َعِطیًَّة َأْو َیَھَب ِھَبًة َفَیْرِجَع ِفیَھا ِإلَّا اْلَواِلَد ِفیَما ُیْعِطي : (( علیھ وسلم
  .)٤())َوَلَدُه

لى جواز رجوع األب في ھبتھ، واألم تدخل في دّل الحدیث ع :وجھ الداللة
، كان علیھا )٥())َسوِّ بینُھم: ((صلى اهللا علیھ وسلمالحدیث؛ ألنھا لما دخلت في قولھ 

التسویة بین أوالدھا، والرجوع في الھبة طریقة في التسویة، وقد تتعین التسویة علیھا إذا 
  .)٦(لم یمكن لھا إعطاء بقیة أوالدھا كما أعطت أحدھم

  :ونوقش ھذا من وجھین

عن  -رحمھ اهللا  -أن ھذا الحدیث تكّلم علیھ المحدثون، إذ ھو من روایة طاووس- ١
 .)٧(فیكون مرسال، وھذا الطریق أحسن وأصّح صلى اهللا علیھ وسلمالنبي 

أن الحدیث قد خّص الوالد فبإطالقھ یتناول األب دون األم، والفرق بینھما أن لألب - ٢
 .)٨(جمیع المال في المیراث، واألم بخالفھ والیة على ولده، ویحوز

                                      
 )٤/١١١(، حاشیة الدسوقي )٦/٢٦٦(، الذخیرة للقرافي)٤/٤٠٩(المدونة لإلمام مالك: ینظر )١(
  )٨/٢٦١(المغني البن قدامة : ینظر )٢(
 )٦/١٣٢(، البدائع للكاساني)١٢/٥٣(، المبسوط للسرخسي)٨/٣٨٢١(التجرید للقدوري : ینظر )٣(
، والترمذي )٣٥٣٩(برقم ) ٢/٢٩١(أخرجھ أبو داود في سننھ كتاب البیوع، باب الرجوع في الھبة  )٤(

، وصححھ ابن )١٢٩٨(برقم ) ٣/٥٨٤(في جامعھ في أبواب البیوع، باب ما جاء في الرجوع في الھبة 
 )٢/١٢١(منیر الملقن في خالصة البدر ال

 ١٦/تقدم إخراجھ في ص )٥(
 )٦/٥٦(، المغني البن قدامة)٧/٤٥٧(الحاوي الكبیر للماوردي: ینظر )٦(
 )٨/٣٨٢٢(التجرید للقدوري : ینظر )٧(
 )٦/٥٦(، المغني البن قدامة )٨/٤٢٤(نھایة المطلب إلمام الحرمین: ینظر )٨(
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بأن األم في معنى األب، والولد ولدھما، واتصالھ إلى األب ظاھر،  :وأجیب عنھ
  .)١(واتصالھ باألم من جھة الوالدة مستیقن، فجاز لھا الرجوع في ھبة ولدھا دون غیره

  :أما المعقول فمن ثالثة أوجھ

 بعض األوالد على بعض في الھبة، لأن األم قد ساوت األب في تحریم تفضی- ١
فیما فضلت بھ، تخلیًصا لھا من اإلثم  فتساویھ في التمكن من الرجوع

 .)٢(كاألب
 .)٣(أن األم أحد األبوین، فأشبھت األب في جواز الرجوع في الھبة لولدھا- ٢
أن األم في معنى األب، والولد ولدھما، وانتسابھ إلى األب ظاھر، واتصالھ إلى - ٣

واتصالھ باألم من جھة الوالدة مستیقن، فجاز لھا الرجوع في األب ظاھر، 
  .)٤(الھبة لولدھا

  :واستدل أصحاب القول الثاني على جواز رجوع األب دون األم بالسنة والمعقول     
صلى اهللا عن النبي  -رضي اهللا عنھم–فحدیث ابن عباس وابن عمر  :أما السنة

ٍل َأْن ُیْعِطَي َعِطیًَّة َأْو َیَھَب ِھَبًة َفَیْرِجَع ِفیَھا ِإلَّا اْلَواِلَد ِفیَما َلا َیِحلُّ ِلَرُج: ((أنھ قال علیھ وسلم
  .)٥())ُیْعِطي َوَلَدُه

دل الحدیث على جواز رجوع الوالد في ھبة ولده، وھو بإطالقھ ال  :وجھ الداللة
المیراث، یتناول األم، والفرق بینھما أن لألب والیة على ولده، ویحوز جمیع المال في 

  .)٦(واألم بخالفھ
فھو أن األم ال والیة لھا على ولدھا، خالًفا لألب فھو یولي على  :وأما المعقول

  .)٧(ولده، فلم یكن لھا الرجوع في ھبتھا لھ

                                      
  )٨/٤٢٤(نھایة المطلب إلمام الحرمین: ینظر )١(
 )٢/٢٦٢(، الكافي البن قدامة )٦/٥٦(المغني البن قدامة : نظری )٢(
  )٢/٢٦٢(الكافي البن قدامة : ینظر )٣(
  )٨/٤٢٤(ینظر نھایة المطلب إلمام الحرمین )٤(
  :تقدم إخراجھ في الصفحة السابقة )٥(
  )٦/٥٦(، المغني البن قدامة)٨/٤٢٤(نھایة المطلب إلمام الحرمین: ینظر )٦(
  )٢/٢٦٢(البن قدامة  الكافي: ینظر )٧(
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واس�������تدل أص�������حاب الق�������ول الثال�������ث عل�������ى ج�������واز رج�������وع األب لول�������ده   
  .بالمعقول من وجھین...الصغیر، وكذا الكبیر ما لم ینكح

، أما عدم االعتصار من )١(د األبوین، فكان لھا ما لألب من االعتصارأن األم أح- ١
ولدھا الیتیم؛ فألن الھبة للیتیم لإلشفاق علیھ وخوف ضیاعھ، وھذا معناه الصلة 
والقرابة، فلذلك كان حكمھا حكم الصدقة فال رجوع فیھا، بخالف ھبة ابنھا الكبیر، 

 .)٢(فإنھا لیست في معنى الصلة والقرابة
ھم إن األم لھا الرجوع في الھبة إذا لم ُیحدث الولد دیًنا أو ینكح من أجل ذلك وقول- ٢

العطاء؛ فألن ذلك یذھب بأموال الناس، وقد صار ذلك الحال للموھوب من أجل ذمتھ 
  .)٣(التي تعلقت حقوق الناس بھا، وذلك یمنع االعتصار

ة ولدھما ھذا، واستدل أصحاب القول الرابع على عدم جواز رجوع األبوین في ھب
  .أو ھبة ذي رحم محرم، بالسنة والمعقول

أنھ  صلى اهللا علیھ وسلمفحدیث سمرة بن جندب رضي اهللا عنھ عن النبي  :أما السنة
  .)٤())ِإَذا َكاَنِت اْلِھَبُة ِلِذي َرِحٍم ُمَحرٍَّم َلْم َیْرِجْع ِفیَھا: ((قال

یرجع فیما وھب لھ، كاالبن  فھو أن ذا الرحم المحرم من النسب ال :وأما المعقول
  .)٥(إذا وھب ألبیھ

أن سبب الخالف في المسألة تعارض -رحمھ اهللا –ذكر ابن رشد  :سبب الخالف
صلى اهللا علیھ اآلثار، فمن لم یر االعتصار أصًال احتّج بعموم الحدیث الثابت، وھو قولھ 

ومن استثنى األبوین احتج بحدیث . )٦())الَعاِئُد ِفي ِھَبِتِھ َكالَكْلِب َیُعوُد ِفي َقْیِئِھ: ((وسلم
َلا َیِحلُّ ِلَرُجٍل َأْن ُیْعِطَي َعِطیًَّة َأْو َیَھَب ِھَبًة َفَیْرِجَع : ((طاووس أنھ قال علیھ الصالة والسالم

  .)٨(، وقاس األم على الوالد)٧())ِفیَھا ِإلَّا اْلَواِلَد ِفیَما ُیْعِطي َوَلَدُه

                                      
ینظر شرح حدود ابن عرفة . ارتجاع المعطي عطیتھ بدون عوض ال بطوع المعطى :االعتصار )١(

 )٤٢٧/ص(للرصاع 
 )٦/١١٧(المنتقى شرح الموطأ للباجي : ینظر )٢(
  ).٦/٢٦٦(، الذخیرة للقرافي )٦/١١٧(المنتقى شرح الموطأ للباجي: ینظر )٣(
ھذا : ، وقال)٢٣٢٤(، برقم )٢/٦٠(رك على الصحیحین في كتاب البیوع أخرجھ الحاكم في المستد )٤(

 .حدیث صحیح على شرط البخاري ولم یخرجاه
 )٨/٣٨٢٢(التجرید للقدوري : ینظر )٥(
أخرجھ البخاري في كتاب الھبة وفضلھا والتحریض علیھا، باب ال یحل ألحد أن یرجع في ھبتھ  )٦(

في كتاب الھبات، باب تحریم الرجوع في الصدقة والھبة  ومسلم). ٢٦٢١(، برقم )٣/١٦٤(وصدقتھ 
 ). ٧/١٦٢٢(، برقم )٣/١٢٤١(بعد القبض إال ما وھبھ لولده وإن سفل 

  )٣٧/ص(تقدم إخراجھ  )٧(
 ).٤/١١٧(بدایة المجتھد البن رشد الحفید: ینظر )٨(
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لماء وأدلتھم وما ورد من مناقشات في حكم رجوع بعد ذكر أقوال الع :الترجیح
األبوین في الھبة التي حصل فیھا تفضیل بعض األوالد على بعض لیحققوا بھذا الرجوع 

ھو جواز الرجوع في الھبة، األب واألم في ذلك  -واهللا أعلم -التسویة بینھم، فإن الراجح
قص أو یصیر ألجنبي فیھا سواء، ما لم یترتب على الرجوع ضرر أو تتغیر بزیادة أو ن

رضي اهللا  -حق؛ لقوة أدلتھم وسالمتھا من المعارضة، ولداللة حدیث ابن عمر وابن عباس
الدال بنّصھ بجواز الرجوع للوالد فیما یعطي ولده، واألم في معنى األب، وھذا -عنھم

  .الحدیث مع الكالم فیھ فقد صححھ غیر واحد من العلماء
صلى اهللا علیھ ة التسویة بینھم، الدال علیھا قول النبي وألن الرجوع تحقق بھ عدال

  .)١())َسوِّ بینھم: ((لبشیر  وسلم
ولو بدأ بإعطاء البقیة كما أعطي اآلخر، أو أشرك البقیة في ھبتھ ألخیھم فھو 

  . وا أم.   أولى من الرجوع، وإّال تعّین الرجوع

                                      
  ١٦/تقدم إخراجھ ص )١(



  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 
   " لثالثاالجزء " صدار الثاني إلا م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

      

- ٢٣٠٩ -  
 

  الخاتمة
األوالد على بعض في الھبة، بعد انتھائي من د راسة حكم تفضیل بعض 

  .فإني أذكر أھم النتائج التي توصلت إلیھا في عّدة نقاٍط

جاء اإلسالم بالعدل في كل نواحي الحیاة، ووضع قواعد وترتیبات لتحقیقھ،  -١

 .ونھى عن الظلم وما یؤدي إلیھ

رّغب اإلسالم في الھبة بین أفراد المجتمع؛ لتحقیق المودة والمحبة  -٢

 .والتقارب بینھم

حّث اإلسالم على العدل بین األوالد في العطیة، وحّذر من عدم تحقیقھ،  -٣

 .لئال یحدث الّشقاق بین األبناء، وینتج عنھ عقوقھم لوالدیھم

الھبة عند الفقھاء عطیة بدون عوض، وال یخرج معناھا االصطالحي عن  -٤

 .معناھا اللغوي

 .ابتتنقسم الھبة لھبة عامٍة مطلقٍة وھبة بثواب وكالھما ث -٥

ظھر لي أنھ ال یجوز المفاضلة بین األبناء في الھبة ولو كانت المفاضلة  -٦

، وإذا أراد ...لمعنى یقتضي ذلك، كمرض االبن أو كثرة عیالھ أو انشغالھ بالعلم

إعطاء ھذا االبن دون إخوتھ للمعنى الذي فیھ، فإن علیھ استئذان البقیة تطییبا 

 .لخاطرھم

 .أوالد الصلب، وال یشمل األحفادتحریم المفاضلة مقتصر على  -٧

المساواة بین األبناء الذكور واإلناث تكون برؤوسھم؛ ألنھم أبناء، والنبي  -٨

 .، وھو یشمل الذكر واألنثى))َواْعِدُلوا َبْیَن َأْوَالِدُكْم: ((قال صلى اهللا علیھ وسلم

ك إذا فاضل بین أبنائھ ومات قبل مساواتھ بینھم، فإن ھبتھ ال ُتنقض، ویمل -٩

الموھوب لھ ھبتھ، وكذلك لو وھب ألوالده، ثم ُرزق بمولود بعد الھبة، فإنھ ال 

 .یجب علیھ مساواتھ فیما وھب إلخوتھ سابًقا

إذا فّضل األب أو األم ولًدا لھما في الھبة على بقیة إخوتھ، ثم أراد  -١٠

بھ  الرجوع في ھبة ھذا الولد المفّضل، فلھما ذلك إذا لم یتمكنا من مساواة البقیة

  .وا أم.      بإعطائھم مثلھ، أو إشراكھم فیما ُوھب لھ
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  ..فھرسة البحث .. 

  فھرس مراجع البحث: أوًال

للشیخ عبد اهللا بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي : االختیار لتعلیل المختار- ١
دار . محمود أبو دقیقة: ، وعلیھ تعلیقات لفضیلة الشیخ المرحوم)ـھ٦٨٣ت(

  .-بیروت -ةالكتب العلمی
للشیخ محمد ناصر الدین األلباني : إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل- ٢

المكتب اإلسالمي  :الناشر. زھیر الشاویش: إشراف ).ـھ١٤٢٠(المتوفى سنة 
 م١٩٨٥ -ھـ  ١٤٠٥الثانیة : الطبعة. بیروت

للشیخ زكریا بن محمد بن زكریا : أسنى المطالب في شرح روض الطالب- ٣
 . دار الكتاب اإلسالمي: الناشر) ـھ٩٢٦المتوفى سنة . (ارياألنص

للقاضي أبو محمد عبد الوھاب بن علي بن : اإلشراف على نكت مسائل الخالف- ٤
. الحبیب بن طاھر: تحقیق). ـھ٤٢٢المتوفى سنة(نصر البغدادي المالكي 

 .م١٩٩٩ - ھـ ١٤٢٠األولى، . الطبعة. دار ابن حزم: الناشر
لعالء الدین أبي الحسن علي بن سلیمان : الراجح من الخالفاإلنصاف في معرفة - ٥

الدكتور : تحقیق. )ـھ٨٨٥المتوفى سنة. (المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي
دار ھجر للطباعة، القاھرة، الطبعة األولى : الناشر .عبد اهللا ابن المحسن التركي

 ـھ١٤١٥
للشیخ قاسم بن عبد اهللا  :ھاءأنیس الفقھاء في تعریفات األلفاظ المتداولة بین الفق- ٦

یحیى : تحقیق) ـھ٩٧٨المتوفى سنة . (بن أمیر علي القونوي الرومي الحنفي
 م٢٠٠٤ -ھـ١٤٢٤: الطبعة. دار الكتب العلمیة: الناشر. حسن مراد

حاسن عبد الواحد للرویاني، أبي الم): في فروع المذھب الشافعي(بحر المذھب - ٧
دار : الناشر. طارق فتحي السید: ، تحقیق)ـھ٥٠٢المتوفى سنة ( . بن إسماعیل

 .م ٢٠٠٩األولى، : الطبعة. الكتب العلمیة
ن مسعود بن أحمد لعالء الدین، أبي بكر ب: بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع- ٨

الثانیة، : الطبعة. دار الكتب العلمیة: ،الناشر)ـھ٥٨٧المتوفى سنة (  .الكاساني
 .م١٩٨٦ - ھـ ١٤٠٦

ألبي الولید محمد بن أحمد بن محمد القرطبي، : یة المقتصدبدایة المجتھد ونھا- ٩
 –دار الحدیث : الناشر) ـھ٥٩٥المتوفى سنة . ( الشھیر بابن رشد الحفید

 .م ٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥: تاریخ النشر: القاھرة
ألبي الحسین یحیى بن أبي الخیر بن سالم : البیان في مذھب اإلمام الشافعي-١٠

. قاسم محمد النوري: ، تحقیق)ـھ٥٥٨متوفى سنة ال. (العمراني الیمني الشافعي
 .م ٢٠٠٠ - ھـ١٤٢١األولى، :الطبعة. جدة –دار المنھاج : اشرالن
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أبي : تألیف .البیان والتحصیل والشرح والتوجیھ والتعلیل لمسائل المستخرجة-١١
محمد حجي /د. ، تحقیق)ـھ٥٢٠ت (الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي 

  ـھ١٤٠٨الطبعة الثانیة  - بیروت - رب اإلسالميدار الغ: نشر. وآخرون
المتوفى . (لإلمام علي بن محمد الربعي، أبي الحسن، المعروف باللخمي :التبصرة-١٢

وزارة : الناشر. الدكتور أحمد عبد الكریم نجیب: ، دراسة وتحقیق)ـھ٤٧٨سنة 
 م ٢٠١١ - ھـ  ١٤٣٢األولى، : الطبعة. األوقاف والشؤون اإلسالمیة، قطر

للشیخ اإلمام أبي إسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف  :رة في أصول الفقھالتبص-١٣
دار . محمد حسن ھیتو/د. شرحھ وحققھ). ـھ٤٧٦ت (الفیروز آبادي الشیرازي 

 .م١٩٨٠ - ـھ١٤٠٠طبع سنة - دمشق –الفكر 
لإلمام أبي الحسین أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن  :التجرید للقدوري-١٤

مركز الدراسات الفقھیة : ، تحقیق)ـھ٤٢٨ى سنة المتوف. (حمدان القدوري
دار : الناشر. د علي جمعة محمد. أ... د محمد أحمد سراج . أ. واالقتصادیة

 م ٢٠٠٦ - ھـ  ١٤٢٧الثانیة، : الطبعة. القاھرة –السالم 
( .لإلمام أبي زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي: تحریر ألفاظ التنبیھ-١٥

. دمشق –دار القلم : الناشر  .عبد الغني الدقر: حقیقت، ) ـھ٦٧٦المتوفى سنة 
 .ھـ١٤٠٨األولى، : الطبعة

لإلمام محمد بن أبي بكر ابن القیم الجوزیة : تحفة المودود بأحكام المولود-١٦
مكتبة دار : عبد القادر األرناؤوط، الناشر: ، تحقیق)ـ ھ٧٥١المتوفى سنة (

 ـھ١٣٩١: البیان
لإلمام أحمد بن محمد بن علي بن حجر  :تحفة المحتاج في شرح المنھاج-١٧

المكتبة التجاریة الكبرى بمصر لصاحبھا : الناشر) ٩٧٤(المتوفى سنة .الھیتمي
 . م ١٩٨٣ -ھـ  ١٣٥٧: عام النشر. مصطفى محمد

للشیخ محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر عالء الدین : تحفة الفقھاء-١٨
. لبنان –الكتب العلمیة، بیروت دار : الناشر) ـھ٥٤٠المتوفى نحو . (السمرقندي

 م ١٩٩٤ -ھـ  ١٤١٤الثانیة، : الطبعة
المتوفى . (للشیخ علي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني :التعریفات-١٩

دار الكتب . ضبطھ وصححھ جماعة من العلماء بإشراف الناشر): ـھ٨١٦سنة 
 ھـ ١٤٠٣األولى : الطبعة. -لبنان-العلمیة بیروت 

لإلمام عبید اهللا بن الحسین  :-رحمھ اهللا  -ھ اإلمام مالك بن أنس التفریع في فق-٢٠
سید : تحقیق). ـھ٣٧٨المتوفى سنة . (ابن الحسن أبو القاسم ابن الَجلَّاب المالكي

األولى، : الطبعة. لبنان –دار الكتب العلمیة، بیروت : الناشر. كسروي حسن
 م ٢٠٠٧ -ھـ  ١٤٢٨

، )ـھ١٢٥٠ت(علي بن محمد الشوكاني  للعالمة محمد بن :تفسیر الشوكاني-٢١
 .-بیروت - دار المعرفة: نشر
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للقاضي أبي محمد عبد الوھاب البغدادي المالكي  :التلقین في الفقھ المالكي-٢٢
سنة  -بیروت –دار الفكر : طبع. محمد ثالث سعید الغاني: تحقیق). ـ ھ٤٢٢ت(

 م١٩٩٥ - ـ ھ١٤١٥
حمد الحسین بن مسعود بن محمد لإلمام أبي م :التھذیب في فقھ اإلمام الشافعي-٢٣

عادل أحمد عبد : ، تحقیق)ـ ھ٥١٦المتوفى سنة . ( بن الفراء البغوي الشافعي
األولى، : الطبعة. دار الكتب العلمیة: الناشر. الموجود، علي محمد معوض

 م ١٩٩٧ -ھـ  ١٤١٨
المتوفى سنة . (للعالمة محمد بن أحمد بن األزھري الھروي :تھذیب اللغة-٢٤

 –دار إحیاء التراث العربي : الناشر. محمد عوض مرعب: تحقیق، )ـھ٣٧٠
 .م٢٠٠١األولى، : الطبعة. بیروت

البن عابدین، محمد أمین بن : حاشیة ابن عابدین رّد المحتار على الدر المختار-٢٥
: ، الناشر)ـھ١٢٥٢المتوفى سنة .(عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقي الحنفي

ابي الحلبي وأوالده بمصر، الطبعة الثانیة شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الب
 ـ ھ١٣٨٦

للعالمة محمد بن أحمد بن عرفة : حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر للدردیر-٢٦
  . دار الفكر: ، الناشر)ـھ١٢٣٠المتوفى سنة. (الدسوقي المالكي

ألبي : الحاوي الكبیر في فقھ مذھب اإلمام الشافعي وھو شرح مختصر المزني-٢٧
المتوفى سنة . (محمد بن محمد بن حبیب، الشھیر بالماوردي الحسن علي بن

الشیخ عادل أحمد عبد  -الشیخ علي محمد معوض : ، تحقیق وتعلیق)ـھ٤٥٠
 ١٤١٩األولى، : الطبعة. لبنان –دار الكتب العلمیة، بیروت : الناشر. الموجود

 ھـ 
بن  للعالمة محمد بن بدر الدین :الحواشي السابغات على أخصر المختصرات-٢٨

أسفار : نشر. أحمد بن ناصر القعیمي: علق علیھا): ـ ھ١٠٨٣ت (بلبان الحنبلي 
 م٢٠١٩/ـ ھ١٤٤٠الطبعة الثالثة  -الكویت -لنشر نفیس الكتب والرسائل العلمیة

للعالمة سراج الدین أبي حفص عمر بن علي الشافعي  :خالصة البدر المنیر -٢٩
مكتبة الرشد للنشر : الناشر). ـھ٨٠٤ت(المصري المشھور بابن الملقن 

 م ١٩٨٩ -ـ ھ١٤١٠والتوزیع، الطبعة األولى 
ألبي العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي، : الذخیرة-٣٠

محمد حجي، وسعید : ، المحقق)ـ ھ٦٨٤المتوفى سنة . (الشھیر بالقرافي
 :الطبعة. بیروت -دار الغرب اإلسالمي: الناشر. أعراب، ومحمد بو خبزة

 .م١٩٩٤األولى، 
ألبي زكریا محیي الدین یحیى بن شرف  :روضة الطالبین وعمدة المفتین-٣١

المكتب : الناشر. زھیر الشاویش: ، تحقیق)ـ ھ٦٧٦المتوفى سنة . ( النووي
 .م١٩٩١/ ھـ ١٤١٢الثالثة، : الطبعة. عمان -دمشق - اإلسالمي، بیروت
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رحمھ  - اإلمام أحمدروضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقھ على مذھب -٣٢
ـ ھ٦٢٠ت (لإلمام الفقیھ موفق الدین عبد اهللا بن أحمد بن قدامة المقدسي  :-اهللا
 -بیروت -دار الكتاب العربي. سیف الدین الكاتب: راجعھ وأعد فھارسھ ). 

 .م٢٠٠٦ - ـ ھ١٤٢٧
ـ ھ٢٧٥المتوفى سنة .( ألبي داود سلیمان بن األشعث السجستاني :سنن أبي داود-٣٣

دار الرسالة العالمیة ، الطبعة األولى : الناشر. شعیب األرناؤوط :، تحقیق)
  ـھ١٤٣٠

ألبي عیسى محمد بن عیسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، : سنن الترمذي-٣٤
دار : الناشر. بشار بن عواد معروف: تحقیق ،)ـھ٢٧٩المتوفى سنة ( .الترمذي

 م١٩٩٨سنة النشر :-بیروت -الغرب اإلسالمي
ألبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مھدي بن مسعود بن : يسنن الدار قطن-٣٥

، حققھ وضبط )ـ ھ٣٨٥المتوفى سنة (  .النعمان بن دینار البغدادي الدارقطني
مؤسسة الرسالة، بیروت : الناشر. شعیب االرنؤوط، وآخرون: نصھ وعلق علیھ

 .م ٢٠٠٤ -ھـ  ١٤٢٤الطبعة األولى، . لبنان –
حمد بن الحسین بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي ألبي بكر أ: السنن الكبرى-٣٦

. محمد عبد القادر عطا: تحقیق، )ـ ھ٤٥٨المتوفى سنة (  .الخراساني، البیھقي
 ٢٠٠٣ -ھـ  ١٤٢٤الثالثة : الطبعة. لبنان –دار الكتب العلمیة، بیروت : الناشر

 .م
ألبي عبد اهللا محمد بن قاسم األنصاري، الرصاع : شرح حدود ابن عرفة-٣٧

المكتبة العلمیة، الطبعة األولى : الناشر) ـ ھ٨٩٤المتوفى سنة (لتونسي المالكي ا
  ه١٣٥٠

للعالمة محمد بن عبد الباقي بن یوسف : شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك-٣٨
. طھ عبد الرزاق سعد: تحقیق). ـ ھ١١٢٢ت(الزرقاني المصري األزھري 

 م٢٠٠٣ -ـ ھ١٤٢٤بعة األولى الط - القاھرة -مكتب الثقافة الدینیة: الناشر
لشمس الدین محمد بن عبد اهللا الزركشي : شرح الزركشي على مختصر الخرقي-٣٩

 ـھ١٤١٣دار العبیكان ، الطبعة األولى : ، الناشر)ـھ٧٧٢المتوفى سنة (الحنبلي 
ألبي الفرج شمس الدین عبد الرحمن بن محمد : الشرح الكبیر على متن المقنع-٤٠

: ، الناشر)ه٦٨٢المتوفى سنة (دسي الجماعلي الحنبلي، بن أحمد بن قدامة  المق
 .دار الكتاب العربي للنشر والتوزیع

ألبي نصر إسماعیل بن حماد الجوھري  :الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة-٤١
: الناشر. أحمد عبد الغفور عطار: ، تحقیق)ـ ھ٣٩٣المتوفى سنة . ( الفارابي

  - ـ ھ١٤٠٢تلي، الطبعة الثانیة طبع على نفقة معالي السید حسن عباس شرب
 م١٩٨٢

، )ـھ٣٥٤ت(لإلمام محمد بن أحمد بن حبان البستي أبو حاتم  :صحیح ابن حبان-٤٢
، حققھ وخرج )ـ ھ٧٣٩(األمیر عالء الدین  علي بن بلبان الفارسي : ترتیب
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الطبعة األولى  -بیروت –مؤسسة الرسالة : نشر. شعیب األرناؤوط: أحادیثھ
 م١٩٨٨ - ـ ھ١٤٠٨

أبي عبد اهللا محمد بن إسماعیل البخاري،  لإلمام البخاري :یح األدب المفردصح-٤٣
. الشیخ محمد ناصر الدین األلباني: حققھ وعلق علیھ) ـھ٢٥٦(المتوفى سنة 
الطبعة الرابعة . دار الصدیق للنشر والتوزیع: الناشر )ـھ١٤٢٠(المتوفى سنة 

 .ـ ھ١٤١٨
). ـھ٢٥٦ت(بن إسماعیل البخاري  لإلمام أبي عبد اهللا محمد :صحیح البخاري-٤٤

الشیخ محمد ناصر الدین األلباني، المتوفى سنة : حقق أحادیثھ وعلق علیھا
  ـھ١٤١٨الطبعة الرابعة . دار الصدیق للنشر والتوزیع: نشر). ـھ١٤٢٠(

، )ـھ٢٦١المتوفى سنة . (لإلمام مسلم بن الحجاج النیسابوري :صحیح مسلم-٤٥
فیصل عیسى : دار إحیاء الكتب العربیة: الناشر. محمد فؤاد عبد الباقي: تحقیق

  .القاھرة –البابي الحلبي 
 .فتح الباري بشرح صحیح اإلمام أبي عبد اهللا محمد بن إسماعیل البخاري-٤٦

، رقم كتبھ وأبوابھ )ـھ٨٥٢ت(لإلمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقالني 
یح تجاربھ وأشرف على قام بإخراجھ وتصح. محمد فؤاد عبد الباقي...وأحادیثھ

 . نشر المكتبة السلفیة. محب الدین الخطیب: طبعھ
لعالء الدین محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج،  :الفروع ومعھ تصحیح الفروع-٤٧

عبد . د: تحقیق .أبو عبد اهللا، شمس الدین المقدسي الرامینى ثم الصالحي الحنبلي
ھـ  ١٤٢٤األولى : الطبعة. ةمؤسسة الرسال: الناشر. اهللا بن عبد المحسن التركي

  م ٢٠٠٣ -
لألدیب اللغوي أبي ھالل العسكري الحسن بن عبد اهللا بن : الفروق في اللغة-٤٨

جمال عبد الغني : ، حققھ وعلق على حواشیھ ووضع فھارسھ)ـ ھ٣٩٥ت(سھل 
 م٢٠١٨ -ـ ھ١٤٣٩مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى . مدغمش

دین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي للعالمة اللغوي مجد ال: القاموس المحیط-٤٩
مؤسسة الرسالة  - مكتب التراث في مؤسسة الرسالة: ، تحقیق)ـ ھ٨١٧ت(

 م١٩٨٧ -ـ ھ١٤٠٧الطبعة الثانیة 
ألبي محمد موفق الدین عبد اهللا بن أحمد بن محمد  :الكافي في فقھ اإلمام أحمد-٥٠

. قدامة المقدسيبن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشھیر بابن 
 - ھـ  ١٤١٤األولى، : الطبعة. دار الكتب العلمیة: الناشر) ـھ٦٢٠المتوفى سنة (

 م ١٩٩٤
لجمال الدین محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، ابن منظور : لسان العرب-٥١

الحواشي للیازجي  ،)ـ ھ٧١١المتوفى سنة ( .األنصاري الرویفعى اإلفریقى
 .ھـ ١٤١٤ -الثالثة : الطبعة. بیروت –ر صادر دا: الناشر وجماعة من اللغویین



  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 
   " لثالثاالجزء " صدار الثاني إلا م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

      

- ٢٣١٥ -  
 

إبراھیم بن محمد بن عبد اهللا  ألبي إسحاق برھان الدین: المبدع في شرح المقنع-٥٢
دار الكتب العلمیة، بیروت : ، الناشر)ـھ٨٨٤المتوفى سنة . (بن محمد ابن مفلح

 .م ١٩٩٧ - ھـ  ١٤١٨األولى، : الطبعة. لبنان –
المتوفى سنة . ( بن أحمد بن أبي سھل السرخسي لشمس األئمة محمد :المبسوط-٥٣

 .م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤: تاریخ النشر.  بیروت –دار المعرفة : ،الناشر)ـ ھ٤٨٣
المحقق عبد اهللا بن محمد بن  للشیخ :مجمع األنھر في شرح ملتقى األبحر-٥٤

، دار إحیاء التراث )ـ ھ١٠٧٨المتوفى سنة (سلیمان، المعروف بداماد أفندي 
 .العربي

لإلمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم األندلسي : حلى باآلثارالم-٥٥
 .دار الفكر  بیروت : ، الناشر)ـ ھ٤٥٦المتوفى سنة . ( القرطبي الظاھري

لإلمام المحدث الفقیھ أبي جعفر أحمد بن محمد بن سالمة : مختصر الطحاوي-٥٦
أبو الوفاء  :، عني بتحقیق أصولھ والتعلیق علیھ)ـ ھ٣٢١ت(الطحاوي الحنفي 

 .ـ ھ١٣٧٠ - القاھرة - طبع مطبعة دار الكتاب العربي. األفغاني
المتوفى .( لإلمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني :المدونة-٥٧

 -ھـ ١٤١٥األولى، : الطبعة. دار الكتب العلمیة: ،  الناشر)ـ ھ١٧٩سنة 
 .م١٩٩٤

عبد اهللا بن محمد بن حمدویھ ألبي عبد اهللا محمد بن : المستدرك على الصحیحین-٥٨
. مصطفى عبد القادر عطا: ،  تحقیق)ـھ٤٠٥المتوفى سنة . (الحاكم النیسابوري

 .م١٩٩٠ – ١٤١١األولى : الطبعة. بیروت –دار الكتب العلمیة : الناشر
المتوفى سنة . لإلمام أبي عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل: مسند  اإلمام أحمد-٥٩

عبد اهللا / د: عادل مرشد وآخرین، إشراف/ ألرناؤوطشعیب ا: تحقیق ،)ـھ٢٤١(
 .ـھ١٤٣١مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى : نشر. بن عبد المحسن التركي

للعالمة أحمد بن محمد بن : المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي-٦٠
الطبعة  - بیروت - دار الكتب العلمیة: ، نشر)ـ ھ٧٧٠ت(علي المقري الفیومي 

 م١٩٩٤ - ـ ھ١٤١٤األولى 
 .ألبي بكر عبد الرزاق بن ھمام بن نافع الحمیري الیماني الصنعاني: المصنف-٦١

المجلس : الناشر. حبیب الرحمن األعظمي: تحقیق ،)ـھ٢١١المتوفى سنة (
الثانیة، : الطبعة. بیروت –المكتب اإلسالمي : بطلب من. الھند -العلمي
 ھـ١٤٠٣

محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل  لشمس الدین :المطلع على ألفاظ المقنع-٦٢
محمود األرناؤوط ویاسین : ، تحقیق)ـھ٧٠٩المتوفى سنة . (البعلي، أبو عبد اهللا

الطبعة األولى : الطبعة. مكتبة السوادي للتوزیع: الناشر. محمود الخطیب
 م ٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٣



  الھبة من التفضیل بین األوالد في موقف الفقھاء
   

- ٢٣١٦ -  
 

للعالمة اللغوي أحمد بن فارس بن زكریا القزویني : معجم مقاییس اللغة -٦٣
دار : عبد السالم محمد ھارون، الناشر: ، تحقیق)ـھ٣٩٥المتوفى سنة (رازي، ال

 .ھـ ١٣٩٩عام : الفكر
ألبي محمد عبد : »اإلمام مالك بن أنس«المعونة على مذھب عالم المدینة -٦٤

: ، المحقق)ـھ٤٢٢المتوفى سنة . (الوھاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي
 . مكة المكرمة -لتجاریة، مصطفى أحمد الباز المكتبة ا: الناشر. حمیش عبد الحّق

لموفق الدین أبي محمد بن عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي : المغني-٦٥
الدكتور عبد اهللا بن عبد : ، تحقیق)ـھ٦٢٠(الدمشقي الصالحي، المتوفى سنة 

دار عالم الكتب للطباعة والنشر، الطبعة الثالثة : المحسن التركي، الناشر
 .ـ ھ١٤١٧

محمد الشربیني / شرح الشیخ: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج-٦٦
 - دار إحیاء التراث العربي. على متن المنھاج للنووي) ـھ٩٧٧ت(الخطیب 

 م١٩٥٨ -ـ ھ١٣٧٧-بیروت
ألبي الولید سلیمان بن خلف بن سعد بن أیوب بن وارث : المنتقى شرح الموطأ-٦٧

مطبعة : ، الناشر)ـھ٤٧٤المتوفى سنة (ندلسي التجیبي القرطبي الباجي األ
 .ـ ھ١٣٣٢بجوار محافظة مصر، الطبعة األولى  -السعادة

صححھ ورقمھ وخرج أحادیثھ وعلق . لإلمام مالك بن أنس األصبحي: الموطأ-٦٨
دار إحیاء التراث العربي، بیروت، عام : محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: علیھ

 .ـ ھ١٤٠٦
ألبي إسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف : ام الشافعيالمھذب في فقھ اإلم-٦٩

 .دار الكتب العلمیة: ، الناشر)ـ ھ٤٧٦(الشیرازي المتوفى سنة 
للعالمة كمال الدین أبي البقاء محمد بن موسى : النجم الوھاج في شرح المنھاج-٧٠

 . م٢٠٠٤ - ـ ھ١٤٢٥الطبعة األولى . دار المنھاج: ، نشر)ـ ھ٨٠٨ت(الدمیري 
لشمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن  :ج إلى شرح المنھاجنھایة المحتا-٧١

دار الفكر، : ، الناشر)ـ ھ١٠٠٤المتوفى سنة (حمزة شھاب الدین الرملي 
 م١٩٨٤/ـھ١٤٠٤بیروت، الطبعة األخیرة 

إلمام الحرمین أبي المعالي عبد الملك بن عبد  :نھایة المطلب في درایة المذھب-٧٢
عبد : أ د. ، تحقیق)ـھ٤٧٨(ني، المتوفى سنة اهللا بن یوسف بن محمد الجوی

 .ـھ١٤٢٨دار المنھاج، الطبعة األولى : الناشر. العظیم محمود الّدیب
للعالمة محمد بن  .نیل األوطار شرح منتقى األخبار من أحادیث سید األخیار-٧٣

خلیل مأمون : خرج أحادیثھ وعلق علیھ). ـھ١٢٥٠ت(علي بن محمد الشوكاني 
 .م١٩٩٨ -ـ ھ١٤١٩الطبعة األولى  -بیروت -ةدار المعرف. شیما

ألبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي المتوفى سنة : الوسیط في المذھب-٧٤
القاھرة، طبعة عام  -دار السالم. أحمد محمود إبراھیم: ، تحقیق)ـھ٥٠٥(

 .ـ ھ١٤١٧




