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 الترخف في السال قبل السؾت وأحكامو الذخعية

 الباحث

قتيبة رضؾان السؾمشي أ.   

 محاضخ في كلية الذخيعة / جامعة جخش

 

 السلخص:

يجكر مؾضؾع ىحا البحث حؾؿ أحكاـ تؾزيع األمؾاؿ قبل السؾت، كىؾ دراسة فقيية مقارنة كىحا السؾضؾع مؽ 
السؾضؾعات ذات العالقة الؾثيقة في حياتشا.فقج بيؽ القخآف الكخيؼ أحكاـ التخكات كاألمؾاؿ كاألعياف التي يتخكيا 

كعادؿ تجّمت فيو الحكسة الخبانّية، كلؼ يتخؾ السيت، كبيؽ نريب الؾرثة، كأعظى كل ذي حق حقو بشغاـ دقيق 
الؾحي مجاال لالجتياد في أحكاـ التخكات؛ ألف الشفؾس مجبؾلة عمى حب الساؿ. كلكؽ الشاس بظبعيؼ كحبيؼ 
لمساؿ كحبيؼ لألبشاء دفع الكثيخيؽ مشيؼ استجابة لسيؾليؼ كعؾاطفيؼ القمبية إلى تؾزيع أمؾاليؼ قبل السؾت خرؾصا 

ؾ األجل، كىحا أدى إلى الؾقؾع في مخالفات شخعية صخيحة، كإضخارا لمؾرثة، كخالفات كخرؾمات إذا أحدؾا بجن
ضارة بالحياة االجتساعية بيؽ السدمسيؽ. كيعالج البحث األخظاء الذخعية التي يختكبيا بعض السدمسيؽ في كقتشا 

الرؾري لألعياف مؽ قبل اآلباء ع يالحاضخ، كمدائل مذابيو كثيخة تتعمق بتؾزيع األمؾاؿ كاألعظيات مثل الب
لألبشاء كاشسل البحث عمى بياف أراء الفقياء كالسحاىب في ىحه السدائل كإبخاز األدلة كالحجج كالبخاىيؽ في جسيع 

 ما ذىبؾا إليو، مبيشا القؾؿ الخاجح فيسا أكردكه مؽ أقؾاؿ.

Summary  

The theme of this study revolves around the provisions of the distribution of funds 

prior to death, and represents a study of Islamic jurisprudence in comparison with the 

Jordanian Personal Statutory Law, since this subject is a relevant issue in our lives. 

The Qur’an has revealed the provisions of inheritance, money, and objects that the 

deceased leaves, and also explained the share of heirs, giving everyone who is entitled 

a share their entitlement, through an accurate and fair system in which Allah’s 

wisdom was revealed. It did not leave room for discretion in the rulings of 

inheritance, since human beings are naturally dispositioned to love money. Many 

people in response to their tendencies and profound feelings towards their money and 

children distribute their money before death, especially when they feel their life is 

coming to an end. This leads to explicit violations regarding the legitimacy and rights 

of heirs, further leading to differences and prejudices which are harmful to the 

relationships between Muslims.This study is a modest attempt to address the breaking 

of Islamic Law committed by some Muslims today. This study discusses these rulings 
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after examining the views of scholars and the schools of jurisprudence on these issues, 

providing clear evidence and arguments regarding all of the opinions, and tries to 

identify the strongest opinion. 

 

 السقجمة:

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا كالرالة كالدالـ عمى سيج السخسميؽ، سيجنا دمحم كعمى آلو كأصحابو أجسعيؽ. 

، مسا يعيشيؼ عمى وإف مسا دفع الباحث لكتابة ىحا البحث ىؾ حاجة الشاس الى ىحا السؾضؾع، كبياف أحكام   
أجل االلتداـ  مؽ األحكاـ بكل سيؾلة كيدخ، كالخجؾع إلييا في مخجع متخرص يجسع كل ىحه األحكاـفيؼ ىحه 

 . بحكؼ الذخع في معامالتشا 

التخكة كاليبة كاألعظية كل ىحه مؽ األمؾر السالية، كالساؿ مؽ مقاصج الذخيعة التي جاء االسالء  إف احكاـ
 يف انو اىتؼ بسبجأ العجالة، كأنو اعظاء كل ذي حق حقو.لحفغيا كرعايتيا، كبيؽ لشا االسالـ الحشيف ك

 .عج مساتشاكب ي أسأؿ هللا جل في عاله أف يشفعشا بو في حياتشاالبحث، الح مؽ ىشا كانت الحاجة داعية الى ىحا

 أىسية الجراسة:

 تكسؽ أىسية الجراسة بسا يمي:
 
 .بشاء قبل السؾتؾزيع الثخكة عمى األكىي مدألة ت السدمسيؽ مدألة تثيخ الججؿ بيؽ. أنيا تحجثت عؽ 1

 . أنيا جاءت جامعة ألقؾاؿ الفقياء في حكؼ التخكة قبيل السؾت كبعيجه.2

 خظاء الؾاقعة في مثل ىحه الحاالت، كما يتختب عمييا مؽ حخماف بعض الؾرثة مؽ حقيؼ في التخكة.. بياف األ3

 أىجاف الجراسة:

 تغيخ أىجاؼ ىحه الجراسة في االتي:

بالخجؾع إلى جسيع األحكاـ الستعمقة بالتخكة قبل السؾت كبعجه في الفقو  ،عمى طمبة العمؼ التدييل .1
 االسالمي بسخجع متخرص.

 بة.بالتخكة كالي تتزسؽ اإلجابة عؽ كثيخ مؽ األسئمة في الحاالت الستعمقة .2
 
 مذكلة الجراسة:

كأف اإلنداف مدتخمف فيو، كقج ضبط اإلسالـ ىحا االستخالؼ بتحجيج السمكية  ،إف اإلسالـ قج بيؽ أف الساؿ هلل
بالكيف ال بالكؼ، كضبط ىحه الكيفية بأسباب تسمػ الساؿ كالترخؼ بيؾتؾزيعو بسايزسؽ العجالة، كتحقيق سعادة 

ذخيعات كاألحكاـ اإلنداف في الجاريؽ، كمؽ اسباب التسمػ في اإلسالـ السيخاث، حيث شخع اإلسالـ العجيج مؽ الت
التي تشغؼ كتزبط سمؾؾ األب في اليبات كاألعظيات، ككيفية تؾزيع أمؾالو السشقؾلة كغيخ السشقؾلة قبل كفاتو، 
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كليحا جاءت ىحه  ككثيخا ما نجج بعض اآلباء يدتجيبؾف لسيل القمب نحؾ أحج األبشاء، لدبب أك لغيخ سبب،
 الجراسة لإلجابة عؽ التداؤالت التالية:

 ؟قبل السؾت تقديؼ التخكة بعزيا اك جسيعيا عمى االبشاء ما حكؼ -
 ما حكؼ تخريص بعض االبشاء بذيء مؽ ماؿ السؾرث قبل كفاتو سؾاء كاف بالبيع الرؾري اك اليبة ؟ -
 ماذا يتختب عمى حخماف بعض الؾرثة مؽ ماؿ السؾرث كىؼ اصحاب فخكض؟  -
 

 الجراسات الدابقة:
، كإنسا كججت بعض الجراسات قبل السؾت  األمؾاؿتؾزيع رغؼ البحث كالتحخي دراسة مدتقمة في  يجج الباحثلؼ 

 في العجؿ بيؽ االبشاء في االعظية كمشيا:
 م(, تحت عشؾان: السداواة بيؽ االبشاء 2012بحث حدام احسج حدان محسؾد ) -1

اة بيؽ األكالد في السيخاث كتكاليف الدكاج كاستذيجت الجراسة باألدلة عمى ضخكرة تحقيق العجؿ كالسداك         
مع ضخب أمثمة عمى السيخاث مؽ الؾاقع لسا يحجث مؽ مخالفاٍت في عجـ تحقيق العجالة كالسداكاة بيؽ اإلخؾة 
كاألخؾات. كبعجىا تسحؾرت الجراسة حؾؿ أسباب انحخاؼ األكالد بإعيار بعض أسبابو لجى األكالد كدؾء السعاممة 

، ليؼ مؽ قبل الؾال ًً جيؽ كحاالت الظالؽ. كتشاكلت الجراسة سبل السعالجة االعتشاء باألكالد مادًيا كنفدًيا كركحيَا
 ككحلػ إزالة أسباب التحاسج بعجـ التفزيل بيشيؼ.

كلكؽ الحي يؤخح عمى ىحه الجراسة انيا اعتبخت تقدؼ الساؿ في حياة الؾارث ميخاثا يسكؽ تحقيق العجالة كالسداكاة 
 رثة االخخيؽ الحيؽ ىؼ مؽ اصحاب الفخكض. فيو كتشاست الؾ 

 م, تحت عشؾان: أحكام اليجيو في الفقو االسالمي2011بحث سعج وجيو سعج مشرؾر  -2
كقج تعخضت الجراسة لتعخيف اليجية لغة كاصظالحا، كألحقت بيحا التعخيف السذتقات كالسرظمحات         

تظمق عمى اليجية، كمؽ أبخزىا مرظمح اليبة، كسا سخدت التي تتقاطع مع اليجية، كخاصة أف ىحه السذتقات قج 
فيو األدلة عمى مذخكعية اليجية كالحكسة مشيا كحكسيا. كقج تعخضت الجراسة أيزا لعقج اليجية كشخكطيا 
.إضافة إلى ذلػ فقج بيشت الجراسة أحكاـ اليجية مؽ جانب مقجميا كآخحىا، فتظخقت إلى ىجية األب ألبشائو، 

 ، كىجية األزكاج، كىجية السدمؼ لغيخ السدمؼ.كىجيو الخاطبيؽ

 خظة الجراسة:
 مقجمة كتذسل: أىسية الجراسة كاىجافيا كمذكمة الجراسة كالجراسات الدابقة

 األعظيات وأدلة مذخوعيتيا.: مفيؾم السبحث األول

 .مفيـؾ األعظية في المغة كاالصظالح الذخعياألول:  السظلب

 كاألعظيةمذخكعية اليبة : الثانيالسظلب 

 السبحث الثاني: مفيؾم األعظيات في اإلسالم وأحكاميا, وفيو السظالب التالية:

 األعظيةمفيـؾ التدؾية في : األولالسظلب 
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 بيؽ األبشاء في العظية.حكؼ التدؾية : الثانيالسظلب 

 السبحث الثالث: أحكام السفاضلة والخجؾع في اليبات مؽ قبل اآلباء, وفيو السظالب التالية:

 حكؼ الخجؾع في اليبة أك األعظية. السظلب األول:

 البيع الرؾري لألعياف مؽ قبل اآلباء لألبشاء.الثاني: السظلب 

 مؽ األبشاء في العظية.مفاضمة احج االبشاء عمى غيخه حكؼ  :الثالثالسظلب 

 السبحث األول: مفيؾم األعظيات وأدلة مذخوعيتيا.

 واصظالحا: مفيؾم العظية لغة األولالسظلب 

 (1)جسعيا عظايا كتعشي السشاكلة ، فيقاؿ : رجل معظاء : أي كثيخ العظاء . :العظية لغةأوال: 

كالعظاء كالعظية: اسؼ لسا يعظى، كالجسع عظايا كأعظية، كأعظيات جسع الجسع. كيقاؿ: إنو لجديل 
العظاء، كىؾ اسؼ جامع، فإذا أفخد قيل العظية، كجسعيا العظايا، كأما األعظية فيؾ جسع العظاء. يقاؿ: ثالثة 

السشاكلة كقاؿ األزىخي: اإلعظاء أعظية، ثؼ أعظيات جسع الجسع. كعظؾت الذيء: تشاكلتو باليج. كالسعاطاة: 
السشاكلة. كالسعاطاة: أف يدتقبل رجل رجال كمعو سيف فيقؾؿ أرني سيفػ، فيعظيو فييده ىحا ساعة كىحا ساعة 

 .( 2)كىسا في سؾؽ أك مدجج، كقج نيي عشو

 ثانيا: العظية اصظالحا:

 أكرد الفقياء عجة تعارؼ لمعظية فعخفيا:

 (3)ىي تسميػ العيؽ بظخيق التبخع. الحشفية :

 (4) تسميػ متسؾؿ بغيخ عؾض إنذاء السالكية:

 (5)ىي تسميػ في الحياة بجكف عؾض، كىؾ اسؼ شامل لميبة كالرجقة كاليجية . الذافعية:

                                                           

 69ص  15ج  ،لداف العخب ،دمحم بؽ مكـخ ،( ابؽ مشغؾر1)
 .70-68، ص15ابؽ مشغؾر، لداف العخب، ج (2)
 95ص  12ج  1993بيخكت  –دار السعخفة  ،السبدؾط  ،دمحم بؽ احسج  ،الدخخدي  (3)
  3ط ،دار الفكخ  ،مؾاىب الجميل في شخح مخترخ خميل  ،شسذ الجيؽ ابؾ عبجهللا دمحم بؽ دمحم  ،الخعيشي( 4)
 49ص  6ج
 370ص  15ج ،السجسؾع شخح السيحب  ،يحيى بؽ شخؼ  ،الشؾكي  (5)
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 (1)ىي ىبة مشجدة، الزمة.الحشابلة: 

مؽ خالؿ ما ذكخ مؽ أقؾاؿ الفقياء في تعخيف العظية، يتبيؽ أف العظية اسؼ شامل لميبة كالرجقة كاليجية، 
فالفقياء كثيخا ما كانؾا يدتعسمؾف لفع العظية بجال مؽ لفع اليبة، كلفع اليبة بجال مؽ لفع العظية، كىحا كاضح 

 الحياة، بذخط أف يكؾف مشجدا كالزما. في تعخيف الحشابمة، كالسختار أف العظية: تسميػ لمساؿ حاؿ 

 السظلب الثاني: مذخوعية اليبة واألعظية.

 ثبتت مذخكعية اليبة، أك األعظية في الكتاب كالدشة:

 أوال: األدلة مؽ القخآن الكخيؼ:

 }ِخيًئا ْشُو َنْفًدا َفُكُمؾُه َىِشيًئا مَّ  (2)قؾلو تعالى :}َفِإف ِطْبَؽ َلُكْؼ َعؽ َشْيٍء مِّ
نداؤكؼ شيًئا مؽ صجقاتيؽ، طيبة بحلػ أنفديؽ،  -أييا الخجاؿ -يعشي بحلػ جل ثشاؤه: فإف كىب لكؼ 

 كىحا دليل عمى جؾاز اليبة كاألعظية عسؾما . (3)فكمؾه ىشيًئا مخيًئا.
  ََّكاْلَيْؾـِ اآْلِخِخ قؾلو تعالى : }َلْيَذ اْلِبخَّ َأْف ُتَؾلُّؾا ُكُجؾَىُكْؼ ِقَبَل اْلَسْذِخِؽ َكاْلَسْغِخِب َكَلِكؽ ِ اْلِبخَّ َمْؽ آَمَؽ ِباَّللَّ

اِئِميَؽ َكاْلَساَلِئَكِة َكاْلِكَتاِب َكالشَِّبيِّيَؽ َكآَتى اْلَساَؿ َعَمى ُحبِِّو َذِكي اْلُقْخَبى َكاْلَيَتاَمى َكاْلَسَداِكيَؽ كَ  ِبيِل َكالدَّ اْبَؽ الدَّ
اَلَة َكآَتى ال ـَ الرَّ َقاِب َكَأَقا خَّاِء َكِفي الخِّ اِبِخيَؽ ِفي اْلَبْأَساِء َكالزَّ َكاَة َكاْلُسؾُفؾَف ِبَعْيِجِىْؼ ِإَذا َعاَىُجكا َكالرَّ دَّ

 (4)َكِحيَؽ اْلَبْأِس ُأكَلِئَػ الَِّحيَؽ َصَجُقؾا َكُأكَلِئَػ ُىُؼ اْلُستَُّقؾَف{
  ه األصشاؼ يعتبخ بيشت اآلية أف العظاء لمسحتاجيؽ كذكي القخبى كغيخىؼ ، فإعظاء السحتاجيؽ مؽ ىح

 . (5)صجقة مؽ الرجقات، كإعظاء غيخ السحتاجيؽ يعتبخ ىبة مؽ اليبات 
 ثانيا: األدلة مؽ الدشة :

  حجيث ابؽ عباس أف رسؾؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ : " سؾكا بيؽ أكالدكؼ في العظية، فمؾ كشت مفزال أحجا لفزمت
 (6)الشداء "

                                                           

 320ص 1ق ج1424 ،دار الحجيث القاىخة ،العجة شخح العسجة ،عبجالخحسؽ بؽ ابخاىيؼ ،السقجسي( 4)
 (4سؾرة الشداء )(  2)
 1مؤسدة الخسالة ط ،تحقيق : احسج شاكخ  ،جامع البياف في تأكيل القخاف  ،دمحم بؽ جخيخ  ،( الظبخي 3)

  555ص 7ـ ج 2000
 (177سؾرة البقخة ) (  4)
 526ص 1ج ،دار الفكخ العخبي ،زىخة التفاسيخ  ،دمحم بؽ احسج  ،ابؾ زىخة(  5)
كتاب جساع ابؾاب عظية الخجل كلجة . باب : الدشة في التدؾية بيؽ  ،في الدشؽ الكبخى  اخخجو البييقي  (6)

تحقيق دمحم عبجالقادر عظا دار الكتب العمسية البييقي  12000حجيث رقؼ  294ص  6االكالد في العظية ج 
صححو ابؽ السمقؽ، عسخ بؽ عمي، البجر السشيخ في تخخيج األحاديث كاآلثار الؾاقعة في  /احسج بؽ الحديؽ.

–ح الكبيخ، تحقيق: مرظفى أبؾ الغيط كعبجهللا بؽ سميساف كياسخ بؽ كساؿ، دار اليجخة لمشذخ كالتؾزيو الذخ 
  133ص 7ق ج1425 1الخياض ط
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 كاليجية بسعشى اليبة كاألعظية. (1).: " تيادكا، فإف اليجية تحىب حخ الرجر "قؾؿ رسؾؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
  قبل الخسؾؿ ملسو هيلع هللا ىلص اليجية مؽ الشجاشي ممػ الحبذة. فعؽ عائذة أـ السؤمشيؽ قالت: أىجى الشجاشي إلى

بعؾد، كإنو لسعخض  -ملسو هيلع هللا ىلص  -حمقة فييا خاتؼ ذىب فيو فص حبذي، فأخحه رسؾؿ هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -رسؾؿ هللا 
 (2)بشة ابشتو أمامة بشت أبي العاص، فقاؿ: "تحمي بيحا يا بشية".عشو، أك ببعض أصابعو، ثؼ دعا با

 فالحجيث صخيح في قبؾؿ الخسؾؿ ملسو هيلع هللا ىلص لميجية مؽ الشجاشي كلؾ لؼ تكؽ مذخكعة لسا قبميا.
 السبحث الثاني: مفيؾم األعظيات في اإلسالم وأحكاميا, وفيو السظالب التالية:

 في األعظية.السظلب األول: مفيؾم التدؾية 

 اختمف الفقياء في تحجيج السخاد بالسقرؾد مؽ مفيـؾ التدؾية في عظية األكالد قبل السؾت عمى قؾليؽ:

القؾل األول: أن التدؾية ىي أن تعظى األنثى مثلسا يعظى الحكخ, فال يفزل الحكخ على األنثى , وىحا القؾل 

 (3)الذافعية .ىؾ قؾل أبؾ يؾسف مؽ الحشفية والسالكية وىؾ الخاجح عشج 

حجيث ابؽ عباس اف كاستجلؾا الستحبابيؼ التدؾية في العظية بيؽ الحكؾر كاإلناث عمى التداكي في          

كاستجلؾا بسا  (4)قاؿ : " سؾكا بيؽ أكالدكؼ في العظية، فمؾ كشت مفزال أحجا لفزمت الشداء "،-ملسو هيلع هللا ىلص  -رسؾؿ هللا

ركاه البخاري، أف الشعساف بؽ بذيخ قاؿ: أعظاني أبي عظية، فقالت أمي عسخة ابشة ركاحة: فال أرضى حتى تذيج 

                                                           

مؤسدة  ،تحقيق شعيب االرنؤكط كاخخكف  9250حجيث رقؼ  141ص  15ركاه االماـ احسج في مدشجه ج (  1)
، جساؿ الجيؽ أبؾ دمحم عبجهللا يؽ يؾسف، نرب الخاية ألحاديث اليجاية مع / حدشو الديمعي1الخسالة ط 

  121ص 4ق ج1418 1حاشية بغية األلسعي في تخخيج الديمعي، تحقيق : دمحم عؾامو، ط
 3644حجيث رقؼ  620ص  4باب : الشيي عؽ خاتؼ الحىب ج  ،كتاب المباس  ،ركاه ابؽ ماجة في سششو   (2)

ياب الجيؽ احسج بؽ ابي بكخ ، اتحاؼ الخيخة السيخة بدكائج السدانيج العذخة، تحقيق: صححو البؾصيخي، ش / 
 529ص 4ق ج1420 1الخياض ط–دار السذكاة لمبحث العمسي، دار الؾطؽ لمشذخ 

الكافي في  ،يؾسف بؽ عبجهللا  ،/ ابؽ عبجالبخ  127ص  6ج  ،بجائع الرشائع  ،عالء الجيؽ  ،الكاساني (  3)
./  1017ص  2ـ ج 1980 2مكتبة الخياض الحجيثة ط  ،تحقيق : دمحم دمحم السؾريتاني  ،فقو اىل السجيشة 
دار الكتب العمسية ط  ،تحقيق مججي دمحم باسمـؾ  ،كفاية الشبيو في شخح التشبيو  ،احسج بؽ دمحم  ،االنراري 
جؾاىخ العقؾد كمعيؽ القزاة كالسؾقعيؽ  ،شسذ الجيؽ دمحم بؽ احسج  ،. /السشياجي  88ص  12ج  1

 314ص  1ج  1بيخكت ط –دار الكتب العمسية  ،تحقيق : مدعج الدعجني  ،كالذيؾد 
كتاب جساع ابؾاب عظية الخجل كلجة . باب : الدشة  ،في الدشؽ الكبخى  اخخجو البييقي  ،(  حجيث صحيح4)

 40/ سبق تخخيجو انغخ ص 12000حجيث رقؼ  294ص  6في التدؾية بيؽ االكالد في العظية ج 
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، فقاؿ: رسؾؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فأتى رسؾؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقاؿ: يا رسؾؿ هللا، إني أعظيت ابؽ عسخة عظية، فأمختشي أف أشيجؾ

 (1)، قاؿ: فخجع فخد عظيتو.« اتقؾا هللا كاعجلؾا بيؽ أكالدكؼ»، قاؿ: ال، قاؿ: « كلجؾ مثل ىحا؟ أعظيت كل»

كاستجلؾا لحلػ مؽ السعقؾؿ، فقالؾا يجب التدؾية بيؽ األكالد في العظية؛ الف البخ السظمؾب مؽ األكالد إلى اآلباء 

 (2)شاء يكؾف بسقابمتو عمى التدؾية.عمى التدؾية بيؽ الحكخ كاألنثى، فكحا البخ مؽ األب تجاه األب

القؾل الثاني : يخى أصحاب ىحا القؾل أن التدؾية بيؽ األبشاء في األعظية تكؾن على حدب قدسة هللا تعالى 

ودمحم بؽ الحدؽ مؽ الحشفية  (3)في السيخاث, ) السقرؾد: للحكخ مثل حظ األنثييؽ (وىحا قؾل انفخد بو الحشابلة
(4). 

أصحاب ىحا القؾؿ ال يقؾلؾف بالتدؾية بيؽ الحكخ كاألنثى في حاؿ قدسة الساؿ جسيعو؛ ألف ىحا  

إضخار بالؾرثة الحكؾر كإضخار بالؾرثة الحيؽ يخثؾف بعج السسات، فيؾ حخماف ليؼ، مثل األـ أك الدكجة، أك الجج، 

، فالعظية عشجىؼ استعجاؿ لسا يكؾف بعج أك الججة، فال نجري أييسا يسؾت قبل اآلخخ، كال نجري أييسا يخث اآلخخ

السؾت، فكانت القدسة "كقدسة السيخاث لمحكخ مثل حع األنثييؽ كسا قدؼ هللا تعالى بيشيؼ السيخاث؛ ألنو إيراؿ 

الساؿ إلييؼ فيشبغي أف يكؾف بيشيؼ عمى حدب السيخاث كالؾصية كألف الحكخ في مغشة الحاجة أكثخ مؽ األنثى 

                                                           

ص  3ج  ،باب االشياد عمى اليبة  ،كتاب اليبة كفزميا كالتحخيض عمييا ،اخخجة البخاري في صحيحو  (1)
 2587حجيث رقؼ ، 158
ص  2بيخكت ج–عالؼ الكتب  ،السعترخ مؽ السخترخ مؽ مذكل االثار  ،يؾسف بؽ مؾسى  ،السمظي (  2)

64 
دمحم بؽ احسج بؽ ابي  ،/ الياشسي  169ص 5ج ،السبجع في شخح السقشع ،ابخاىيؼ بؽ دمحم  ،بخىاف الجيؽ (  3)

 232ص 1ج  1مؤسدة الخسالة ط ،تحقيق: د عبجهللا التخكي  ،االرشاد الى سبيل الخشاد  ،مؾسى الذخيف 
 ،بجائع الرشائع  ،عالء الجيؽ  ،./ الكاساني  56ص  12ج  ،السبدؾط  ،دمحم بؽ احسج  ،الدخخدي ( انغخ:  4)

./  445ص  4ج  ،رد السحتار عمى الجر السختار  ،دمحم اميؽ بؽ عسخ  ،./ ابؽ عابجيؽ  127ص  6ج 
ج  ،بغجاد  –مظبعة اسعج  ،تحقيق: د. صالح الجيؽ الشاىي  ،عيؾف السدائل  ،نرخ بؽ دمحم  ،الدسخقشجي 

 350ص  1
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نفقة زكجتو كأكالده كالسخأة يشفق عمييا زكجيا كال تمدميا نفقة كلجىا إذا كاف ليؼ أب، كقج ألف الحكخ تجب عميو 

 (1)فزل هللا سبحانو الحكخ عمى األنثى في السيخاث عمى كفق ىحا السعشى فيرح تعميمو بو."

ؾر كاإلناث، كالحي نخاه أف مفيـؾ التدؾية عشج الفخيقيؽ صحيح؛ ألف القؾؿ األكؿ القائل بالتدؾية بيؽ الحك

يسكؽ حسمو عمى أعظيات لجدء مؽ الساؿ، كيحسل القؾؿ الثاني عمى السفاضمة بيؽ الحكؾر كاإلناث في حاؿ قدسة 

 جسيع الساؿ.

 ) حكؼ التدؾية بيؽ األبشاء في العظية(.  الثاني كتفريل ليحه السدألة، في السظمب كسيأتي مديُج بحثٍ 

 في العظية. السظلب الثاني: حكؼ التدؾية بيؽ األبشاء

 اختمف الفقياء في حكؼ التدؾية بيؽ األبشاء في العظية عمى ثالثة أقؾاؿ:

 .(3)وشافعية (2)القؾل األول: التدؾية في األعظية بيؽ األبشاء مشجوبة, وىحا رأي الجسيؾر مؽ مالكية

أصحاب ىحا الخأي يخكف أف التدؾية بيؽ األكالد في األعظية ال تجب كلكشيا مشجكبة، كيخكف أف األمخ 

ابؽ بالتدؾية  الحي جاء في األحاديث التي استجؿ بيا الجسيؾر عمى عجـ السفاضمة بيؽ األكالد مثل حجيث 

يحسل عمى  (4)ية، فمؾ كشت مفزال أحجا لفزمت الشداء"عباس أف رسؾؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ :" سؾكا بيؽ أكالدكؼ في العظ

 الشجب ال عمى الؾجؾب. 

                                                           

 6دار الكتاب العخبي لمشذخ كالتؾزيع ج ،عمى متؽ السقشع  الذخح الكبيخ ،عبجالخحسؽ بؽ دمحم  الجساعيمي،(  1)
 275ص
 . 1416ص  2ج  ،ركضة السدتبيؽ في شخح كتاب التمقيؽ  ،عبجالعديد بؽ ابخاىيؼ  ،التسيسي(  2)
 ،/ البغؾي  567ص  3ج  ،مغشي السحتاج الى معخفة معاني ألفاظ السشياج  ،دمحم بؽ احسج  (  الذخبيشي،3)

دار الكتب  ،دؿ احسج ك عمي دمحم عؾض اق: عيحيب في فقو االماـ الذافعي ، تحقالتي ،الحديؽ بؽ مدعؾد 
 538ص  4ج  1العمسية ط

كتاب جساع ابؾاب عظية الخجل كلجة . باب : الدشة في التدؾية بيؽ  ،في الدشؽ الكبخى  اخخجو البييقي (4)
 40سبق تخخيجو انغخ صحجيث صحيح، /  .12000حجيث رقؼ  294ص  6االكالد في العظية ج 
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كحلػ حسمؾا الشيي الؾارد فيسا ركاه مدمؼ "عؽ الشعساف بؽ بذيخ قاؿ: انظمق بي أبي يحسمشي إلى رسؾؿ هللا 

أكل بشيػ قج نحمت مثل ما نحمت » ملسو هيلع هللا ىلص فقاؿ: يا رسؾؿ هللا، اشيج أني قج نحمت الشعساف كحا ككحا مؽ مالي، فقاؿ:

قاؿ: بمى، « أيدخؾ أف يكؾنؾا إليػ في البخ سؾاء؟»، ثؼ قاؿ: «فأشيج عمى ىحا غيخي »قاؿ: ال، قاؿ: « الشعساف؟

 عمى التشديو فالعجؿ ىؾ التدؾية بيؽ األكالد . (1)«".فال إذا»قاؿ: 

 (3)وأبي يؾسف مؽ الحشفية (2)القؾل الثاني : التدؾية في األعظية بيؽ األبشاء واجبة  وىحا رأي الغاىخية 

 (5)والخخقي  (4)وقؾل جساعة مؽ أىل العلؼ  كالثؾري وطاووس وإسحاق

فقاؿ ابؽ حـد الغاىخي "يجب التدؾية بيؽ الحكخ كاألنثى، كليذ ىحا مؽ السؾاريث في شيء، كلكل 

 (6)كليذ ىحا الحكؼ في غيخ األكالد، إذا لؼ يأت الشص إال فييؼ". نص حكسو،

كحسل أصحاب ىحا الخأي األمخ الحي كرد فيسا سبق مؽ أحاديث عمى الؾجؾب ، فتبظل العظية إذا لؼ 

 (7)«في العظيةاعجلؾا بيؽ أكالدكؼ »تتؼ السداكاة بيشيؼ ، عسال بريغة األمخ الؾاردة في األحاديث مثل قؾلو ملسو هيلع هللا ىلص 

فاألحاديث بخأييؼ أّف األمخ الحي  (8)كقؾلو ملسو هيلع هللا ىلص في حالة إعظاء بعض األكالد دكف بعض ) ال اشيج عمى جؾر(، 

 كرد فييا ال يفيج الشجب لعجـ كجؾد ما يرخؼ األمخ مؽ الؾجؾب إلى الشجب .

 
                                                           

 1239ص 3باب: كخاىة تفزيل بعض االكالد في اليبة ج  ،كتاب اليبات  ،مدمؼ في صحيحو  (  اخخجو1)
 1620حجيث رقؼ 

  105ص  8دار الفكخ بيخكت . ج ،السحمى باآلثار  ،عمي بؽ احسج  ،ابؽ حـد(  2)
  56ص  12ج  ،السبدؾط  ،دمحم بؽ احسج  الدخخدي،(  3)
تحقيق: أ.د عبجهللا بؽ دمحم  ،السشح الذافيات بذخح مفخدات االماـ احسج  ،مشرؾر بؽ يؾنذ  ،البيؾتي(  4)

  1ط ،الدعؾدية  –دار كشؾز اشبيميا  ،السظمق 
 306ص 4ج 1دار العبيكاف ط ،شخح الدركذي  ،شسذ الجيؽ دمحم بؽ عبجهللا ،الدركذي(  5)
 105ص  8السحمى باآلثار . ج ،عمي بؽ احسج  ،ابؽ حـد(  6)
 157ص  3باب اليبة لمؾلج ج ،كتاب اليبة كفزميا كالتحخيض عمييا  ،اخخجو البخاري في صحيحو (  7)

 2585حجيث رقؼ 
 171ص  3ج ،باب : ال يذيج عمى شيادة في جؾر  ،كتاب الذيادات  ،اخخجو البخاري في صحيحو (  8)

 2650حجيث رقؼ 
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للحكخ مثل حظ األنثييؽ" وىحا الخأي قال بو القؾل الثالث: "وجؾب التدؾية" والتدؾية في القخآن" أن يكؾن 

 (3)وىؾ قؾل عظاء وشخيح وإسحاق,(2)وانفخد بو دمحم بؽ الحدؽ مؽ الحشفية,  (1)الحشابلة

لؼ يحسل أصحاب ىحا القؾؿ لفع التدؾية الؾارد في األحاديث عمى معشاه الغاىخ بؾجؾب السداكاة الفعمية 

األعظية جدء مؽ التخكة ال كامل التخكة، فقالؾا اف التدؾية الؾاردة بيؽ الحكؾر كاإلناث، فيي محسؾلة عمى كؾف 

في األحاديث السخاد فييا السداكاة التي بيشيا هللا في كتابو العديد، الف ما كرد في القخاف مؽ جعل حع الحكخ مثل 

ما أف تكؾف حع األنثييؽ ىؾ مقتزى العجؿ، كاألعظية في حاؿ الحياة ىي استعجاؿ لسا بعج السؾت، فكاف الز 

كألف الحكخ بحاجة لمساؿ أكثخ مؽ األنثى، فالحكخ تجب عميو نفقة زكجتو كأكالده ككالجيو عمى قدسة هللا بعج السؾت 

أف كانؾا فقخاء، كالسخأة يشفق عمييا زكجيا كال تمدميا نفقة كلجىا إذا كاف ليؼ أب، كقج فزل هللا سبحانو الحكخ عمى 

 (4)األنثى في السيخاث."

حجيث بذيخ قزية في عيؽ، كحكاية حاؿ ال عسـؾ ليا، كإنسا ثبت حكسيا فيسا ماثميا، كال نعمؼ كقالؾا:" 

قج عمؼ أنو ليذ لو إال كلج ذكخ. ثؼ تحسل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -حاؿ أكالد بذيخ، ىل كاف فييؼ أنثى أك ال؟ كلعل الشبي 

و أراد التدؾية في أصل العظاء، ال في صفتو، فإف القدسة التدؾية عمى القدسة عمى كتاب هللا تعالى. كيحتسل أن

ال تقتزي التدؾية مؽ كل كجو ككحلػ الحجيث اآلخخ، كدليل ذلػ قؾؿ عظاء: ما كانؾا يقدسؾف إال عمى كتاب 

 (5)هللا تعالى. كىحا خبخ عؽ جسيعيؼ، عمى أف الرحيح مؽ خبخ ابؽ عباس أنو مخسل."

يقتزي التدؾية بيؽ سائخ األقارب, أي إعظائيؼ على قجر مؾاريثيؼ كسا وقج يدأل سائل: ىل وجؾب التدؾية 

 ذكخت في القخآن الكخيؼ؟ 

                                                           

االرشاد  ،دمحم بؽ احسج ،/ الياشسي  169ص 5ج ،السبجع في شخح السقشع  ،ابخاىيؼ بؽ دمحم  ،ف الجيؽ بخىا(  1)
 232ص 1ج  ،الى سبيل الخشاد 

 
 275ص 6ج ،الذخح الكبيخ عمى متؽ السقشع  ، الجساعيمي، عبجالخحسؽ بؽ دمحم(  2)
 53ص 6ج ،السغشي البؽ قجامة ،مؾفق الجيؽ ،(  ابؽ قجامة3)
 275ص 6ج ،الذخح الكبيخ عمى متؽ السقشع  ، الجساعيمي، عبجالخحسؽ بؽ دمحم(  4)
 54ص 6ج ،السغشي البؽ قجامة ،مؾفق الجيؽ ،(  ابؽ قجامة5)
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قال ابؽ قجامة:" ليذ عليو التدؾية بيؽ سائخ أقاربو, وال إعظاؤىؼ على قجر مؾاريثيؼ, سؾاء كانؾا مؽ جية 

 . (1)"واحجة, كإخؾة وأخؾات, وأعسام وبشي عؼ, أو مؽ جيات, كبشات وأخؾات وغيخىؼ

ألف األصل إباحة ترخؼ اإلنداف في مالو كيف شاء، كإنسا كجبت التدؾية بيؽ األكالد بالخبخ، كليذ           

حيؽ قاؿ:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -غيخىؼ في معشاىؼ؛ ألنيؼ استؾكا في كجؾب بخ كالجىؼ، فاستؾكا في عظيتو. كبيحا عمل الشبي 

كلؼ يؾجج ىحا في غيخىؼ، كألف لمؾالج الخجؾع فيسا « . دؾ بيشيؼأيدخؾ أف يدتؾكا في بخؾ؟ قاؿ: نعؼ. قاؿ: ف»

أعظى كلجه، فيسكشو أف يدؾي بيشيؼ باستخجاع ما أعظاه لبعزيؼ، كال يسكؽ ذلػ في غيخىؼ، كألف األكالد لذجة 

ػ محبة الؾالج ليؼ، كصخؼ مالو إلييؼ عادة. يتشافدؾف في ذلػ، كيذتج عمييؼ تفزيل بعزيؼ، كال يبارييؼ في ذل

قج عمؼ لبذيخ زكجة، كلؼ يأمخه بإعظائيا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -غيخىؼ، فال يرح قياسو عمييؼ، كال نص في غيخىؼ، كألف الشبي 

 (2)شيئا حيؽ أمخه بالتدؾية بيؽ أكالده، كلؼ يدألو ىل لػ كارث غيخ كلجؾ؟ .

األعظية بيؽ األقارب  وخالف أبؾ الخظاب )الحشبلي( قؾل ابؽ قجامة في عجم اشتخاط السداواة في

فقال:" السذخوع في عظية األوالد وسائخ األقارب, أن يعظييؼ على قجر ميخاثيؼ, فإن خالف وفعل, فعليو أن 

 (3)".يخجع ويعسيؼ بالشحلة؛ ألنيؼ في معشى األوالد, فثبت فييؼ مثل حكسيؼ

كالخاجح في ىحه السدألة، ما ذىب إليو ابؽ قجامة في عجـ كجؾب التدؾية بيؽ سائخ األقارب، كال إعظائيؼ 

عمى قجر مؾاريثيؼ؛ ألف األصل في األشياء اإلباحة، فاألصل إباحة ترخؼ اإلنداف بسالو، أما ما يخص التدؾية 

 في عظية األبشاء فإف الشرؾص جاءت آمخة كمبيشة لحلػ. 

األعظية غيخ  ح أف األعظية حاؿ الحياة  يجب فييا التداكي مؽ مقتزى العجؿ بذخط أف تكؾف كالخاج   

مدتغخقة لمتخكة، أما إذا كانت األعظية مدتغخقة لجسيع التخكة فالخاجح قؾؿ الحشابمة ودمحم بؽ الحدؽ مؽ الحشفية 

 هللا بعج السؾت . كعظاء كشخيح كإسحاؽ؛ ألنيا استعجاؿ لسا ىؾ بعج السؾت فالقدسة عمى ما قدؼ

                                                           
(2)

 
 54ص 6ج ،السغشي البؽ قجامة ،مؾفق الجيؽ ،ابؽ قجامة 

 55-54ص 6ج ،السغشي البؽ قجامة ،مؾفق الجيؽ ،(  ابؽ قجامة2)
(2)

 
 54ص 6ج ،السغشي البؽ قجامة ،مؾفق الجيؽ ،ابؽ قجامة 
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كيكخه تؾزيع التخكة قبل السؾت؛ ألف األصل أف يبقى كل شيء عمى حالو، كبعج السؾت يتؾلى الذخع   

القدسة بيؽ الؾرثة ، فبيحه الحالة يحفع نفدو مؽ الؾقؾع في اإلثؼ، كتؾزيع التخكة قبل السؾت قج يدبب بعض 

الؾرثة قبل السؾرث فيربح السؾرث الحي قدؼ كل مالو السذاكل الستعمقة بالتخكة، فسؽ السسكؽ أف يسؾت احج 

كارث ، كمؽ السسكؽ بعج تقديؼ كامل التخكة أف يكتذف أف ىشالػ حساًل مثال، فيكؾف بيحه الحالة قج عمؼ ىحا 

السؾلؾد الججيج، كقج تكؾف سببا في عقؾؽ األبشاء آلبائيؼ، فالساؿ عادة يغيخ مؽ طباع الكثيخ مؽ ضعاؼ 

خأ عمى التخكة أك عمى السؾرث مجسؾعة مؽ الحقؾؽ سؾاء حقؾؽ عيشية أك حقؾؽ متعمقة بالحمة الشفؾس، كقج يظ

 كالتي مؽ شأنيا أف تؾقع السؾرث كالؾارث في حخج،  كغيخىا مؽ السذكالت التي قج تحجث نتيجة تقديؼ التخكة .

بحاؿ مثل الدكج كسا أف األمخ يتعمق ببعض الؾرثة الحيؽ ىؼ أصحاب فخكض كال يسشعؾا مؽ السيخاث 

 كالدكجة، كالجج كالججة كغيخىؼ .

لحلػ يكخه تقديؼ التخكة قبل السؾت، كاف حرل ذلػ فيكؾف عمى ما قدؼ هللا لمحكخ مثل حع األنثييؽ إذا 

كاف مدتغخقا لمتخكة حتى ال يكؾف ىشالػ عمؼ لألبشاء الحكؾر، كإذا كانت األعظية بجدء يديخ مؽ التخكة فشقؾؿ 

 باألحاديث الؾاردة .بالسداكاة عسال 

 السبحث الثالث: أحكام السفاضلة والخجؾع في اليبات مؽ قبل اآلباء, وفيو السظالب التالية:

 السظلب األول: حكؼ الخجؾع في اليبة أو األعظية.

مؽ األمؾر السشتذخة بيؽ الشاس قجيسا كحجيثا التيادي فيسا بيشيؼ، كىي ما تدسى باليبة، كقج ييب اإلنداف 

يخه، كقج يكؾف الذخص السؾىؾب لو مؽ األبشاء، كقج يكؾف أجشبيا، كمؾضؾع حجيثشا في ىحا السبحث عؽ شيئا لغ

 اليبة إذا كانت لألبشاء، كىل يحق لألب الخجؾع بيبتو التي كىبيا لؾلجه؟ 

 اختمف الفقياء في جؾاز رجؾع األب في ىبتو ألبشائو بعج قبزيا مؽ قبل األبشاء عمى ثالثة أقؾاؿ:
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 .(1)األول: ليذ للؾالج الخجؾع في اليبة التي وىبيا لؾلجه, وىحا قؾل الحشفيةالقؾل 

 كقج استجلؾا لحلػ مؽ الدشة بسا يمي:

" مؽ كىب ىبة لرمة رحؼ، أك عمى كجو صجقة، فإنو ال  -رضي هللا عشو  -ما جاء عؽ عسخ بؽ الخظاب  أوال:

  (2)فيؾ عمى ىبتو، يخجع فييا إف لؼ يخض مشيا.يخجع فييا، كمؽ كىب ىبة يخى أنو إنسا أراد بيا الثؾاب، 

؛  كفي ركاية أخخى عؽ عسخ بؽ الخظاب رضي هللا تعالى عشو أنو قاؿ :مؽ كىب ىبة لحي رحؼ محـخ

  (3)فقبزيا: فميذ لو أف يخجع فييا، كمؽ كىب ىبة لغيخ ذي رحؼ: فمو أف يخجع فييا_ ما لؼ يثب مشيا _.

، قج ذكخ ذلػ في بعض الخكايات؛ كىحا ألنو يفتخض صمة القخابة قاؿ الدخخدي: "السخاد بقؾلو: ذي ر  حؼ محـخ

 -سبحانو كتعالى  -الستأبجة بالسحخمية دكف القخابة الستحخزة عؽ السحخمية، كىؾ كسا يتمى في القخآف في قؾلو 

 تعالى: }كتقظعؾا [ أي: اتقؾا األرحاـ أف تقظعؾىا، كقاؿ هللا1}كاتقؾا هللا الحي تداءلؾف بو كاألرحاـ{ ]الشداء: 

[ . كالسخاد: الخحؼ الستأبج 23[ }أكلئػ الحيؽ لعشيؼ هللا فأصسيؼ كأعسى أبرارىؼ{ ]دمحم: 22أرحامكؼ{ ]دمحم: 

بالسحخمية. ثؼ إف الحجيث دليل أف اليبة ال تتؼ إال بالقبض؛ ألنو اعتبخ القبض لمسشع عؽ الخجؾع، كىؾ دليل لشا 

لو أف يخجع فييا كالؾلج إذا كىب لؾالجه؛ ألف السشع مؽ الخجؾع لحرؾؿ أف الؾالج إذا كىب لؾلجه ىبة ليذ 

أك لسا في الخجؾع كالخرؾمة فيو مؽ قظيعة الخحؼ، كاألكالد في ذلػ أقؾى مؽ  -كىؾ صمة الخحؼ  -السقرؾد 

                                                           

 .49ص،12ج ،السبدؾط ،دمحم بؽ أحسج ،الدخخدي انغخ: (0)
تحقيق: عبجالؾىاب  ،مؾطأ مالػ بخكاية دمحم بؽ الحدؽ الذيباني ،مالػ بؽ أنذ بؽ مالػ ،صبحي(األ2)

السشيخ في / حجيث صحيح، صححو ابؽ السمقؽ، في البجر 284ص 1ج 2السكتبة العمسية ط ،عبجالمظيف
 147ص 7تخخيج األحاديث كاآلثار الؾاقعة في الذخح الكبيخ ج

شخكة  ،كابخاىيؼ عظؾة  ،ودمحم فؤاد عبجالباقي،تحقيق: احسج شاكخ  ،سشؽ التخمحي ،دمحم بؽ عيدى ،(  التخمحي3)
 3ق باب ما جاء في الخجؾع مؽ اليبة ج1395 2مرخ ط -مكتبة كمظبعة مرظفى البابي الحمبي

ص  4/ حجيث صحيح، صححو الديمعي، في نرب الخاية ألحاديث اليجاية ج1299رقؼ  حجيث 585ص
126 
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يا  لقؾلو القخابة الستأبجة بالسحخمية، كفيو دليل عمى أف: مؽ كىب ألجشبي ىبة فمو أف يخجع فييا  ما لؼ يعؾض مش

 (1): ما لؼ يثب، كالسخاد بالثؾاب: العؾض."-ملسو هيلع هللا ىلص  -

  (2)«.الؾاىب أحق بيبتو ما لؼ يثب مشيا»ما ركاه أبؾ ىخيخة رضي هللا عشو أف رسؾؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ:  ثانيا:

التشاصخ كالتعاكف في الجنيا، قاؿ الكاساني: "أي لؼ يعؾض، كصمة الخحؼ عؾض معشى؛ ألف التؾاصل سبب 

فيكؾف كسيمة إلى استيفاء الشرخة، كسبب الثؾاب في الجار اآلخخة، فكاف أقؾى مؽ الساؿ، كقج ركي عؽ رسؾؿ هللا 

فجخل تحت « اتقؾا هللا كصمؾا األرحاـ؛ فإنو أبقى لكؼ في الجنيا، كخيخ لكؼ في الجار اآلخخة»أنو قاؿ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -

أنو قاؿ: مؽ كىب ىبة لرمة رحؼ أك عمى كجو صجقة فإنو ال  -رضي هللا عشو  -كي عؽ سيجنا عسخ الشص، كر 

 (3)".يخجع فييا

اإلماـ دمحم بؽ الحدؽ الذيباني فقاؿ: "...مؽ كىب ىبة  -رضي هللا تعالى عشو-كقج أخح بخأي عسخ بؽ الخظاب 

، أك عمى كجو صجقة، فقبزيا السؾىؾب لو، فميذ لمؾاىب أف يخجع فييا، كمؽ كىب ىبة لغيخ  لحي رحؼ محـخ

في يجه، أك يخخج مؽ ممكو إلى ممػ  ذي رحؼ محـخ كقبزيا فمو أف يخجع فييا، إف لؼ يثب مشيا، أك يدد خيخا

 (4)"غيخه. كىؾ قؾؿ أبي حشيفة، كالعامة مؽ فقيائشا.

القؾل الثاني: ليذ للؾالج أن يخجع بيبتو لؾلجه, ويحق لو أن يخجع بيبتو إذا كانت اليبة جّل مال الؾالج وىحا 

 (5).قؾل السالكية

                                                           

 .49ص،12ج ،السبدؾط ،دمحم بؽ أحسج ،الدخخدي (2)
عبجالمظيف  ،حدؽ شمبي ،تحقيق: شعيب االرنؤكط ،سشؽ الجارقظشي ،عمي بؽ عسخ بؽ احسج ،الجارقظشي( 2)

حجيث رقؼ  461ص 3كتاب البيؾع ج ،ق 1424 1بيخكت ط–مؤسدة الخسالة  ،احسج بخىـؾ ،حخزهللا
 125ص  4/ حجيث ضعيف، ضعفو الديمعي، في نرب الخاية ج2971

 132ص 6ج ،بجائع الرشائع في تختيب الذخائع ،عالء الجيؽ ،( الكاساني3)
 284ص 1ج ،مؾطأ مالػ بخكاية دمحم بؽ الحدؽ الذيباني ،مالػ بؽ أنذ بؽ مالػ ،(  االصبحي4)
 ،ـ1995 ،دار الفكخ  ،الفؾاكو الجكاني عمى رسالة ابؽ أبي زيج القيخكاني،أحسج بؽ غانؼ ،الشفخاكي ( انغخ: 5)
 ،الشؾادر كالديادات عمى ما في السجكنة مؽ غيخىا مؽ األميات ،عبجهللا بؽ أبي زيج ،/ الشفدي .155ص ،2ج

 210ص 12ـ ج1999 1ط ،بيخكت -تحقيق: د. عبجالفتاح الحمؾ كآخخكف دار الغخب االسالمي
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، كمؽ ترجؽ عمى كلجه فال رجؾع لو، كلو أف يعترخ فقالؾا: اليبة لرمة الخحؼ أك لفقيخ كالرجقة ال رجؾع فييا

 (1.(ما كىب لؾلجه الرغيخ أك الكبيخ ما لؼ يشكح لحلػ أك يجايؽ أك يحجث في اليبة حجثا

كأما ما جاء في حجيث الشعساف بؽ بذيخ، أنو قاؿ: إف أباه أتى بو رسؾؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فقاؿ: إني نحمت ابشي 

 (2)«فأرجعو»فقاؿ: ال، فقاؿ رسؾؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: « أكل كلجؾ نحمتو مثل ىحا؟»فقاؿ رسؾؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ىحا غالما كاف لي، 

قاؿ مالػ: إف ذلػ فيسا أرى أنو لؼ يكؽ لو ماؿ غيخه. قاؿ أشيب فقمت لو: فإف لؼ يكؽ لو ماؿ غيخه، أيخد؟ قاؿ 

كإنسا يكخه أف يشحمو جل مالو، كاالبؽ صغيخا أك كبيخا، إال أف يشحل  مالػ: كلو أف يشحل بعض كلجه بعض مالو،

 (3)السقل مشيؼ الذاة أك الجابة، ليذ لو غيخىا.

كاحتجؾا بحجيث أبي بكخ السذيؾر أنو كاف نحل عائذة جحاذ عذخيؽ كسقا مؽ ماؿ الغابة، فمسا حزختو 

عجي مشػ، كال أعد عمي فقخا بعجي مشػ، كإني كشت الؾفاة، قاؿ: وهللا يا بشية ما مؽ الشاس أحج أحب إلي غشى ب

قالؾا: كذلػ الحجيث (4)نحمتػ جحاذ عذخيؽ كسقا فمؾ كشت جحذتيو كاحتخزتيو كاف لػ، كإنسا ىؾ اليـؾ ماؿ كارث.

ألدت تخيج أف يكؾنؾا لػ في البخ كالمظف سؾاء؟ قاؿ: »السخاد بو الشجب، كالجليل عمى ذلػ أف في بعض ركاياتو: 

 .(5)« : فأشيج عمى ىحا غيخي نعؼ، قاؿ

كأما مالػ فإنو يخى أف الشيي عؽ أف ييب الخجل جسيع مالو لؾاحج مؽ كلجه ىؾ أحخى أف يحسل عمى 

 (6)الؾجؾب، فأكجب عشجه مفيـؾ ىحا الحجيث الشيي عؽ أف يخص الخجل بعض أكالده بجسيع مالو.

 (2), والحشابلة.(1)الذافعية القؾل الثالث: للؾالج الحق في الخجؾع بيبتو لؾلجه, وىحا قؾل

                                                           

 .155ص ،2ج الفؾاكو الجكاني عمى رسالة ابؽ أبي زيج القيخكاني،أحسج بؽ غانؼ ،( الشفخاكي 2)
 ،السدشج الرحيح السخترخ بشقل العجؿ عؽ العجؿ الى رسؾؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ،مدمؼ بؽ الحجاج ،(  الشيدابؾري 2)

 1241ص  3بيخكت باب تفزيل بعض االكالد في اليبة ج -دار احياء التخاث ،تحقيق: دمحم فؤاد عبجالباقي
 1623حجيث رقؼ 

 210ص 12ج ،الشؾادر كالديادات عمى ما في السجكنة مؽ غيخىا مؽ األميات ،عبجهللا بؽ أبي زيج ،(  الشفدي 3)
 2783حجيث رقؼ  1089ص 4باب ما ال يجؾز مؽ الشحل ج ،السؾطأ ،مالػ بؽ انذ ،األصبحي (1)
 113ص 4ج ،بجاية السجتيج كنياية السقترج  ،دمحم بؽ احسج  ،ابؽ رشج( 2)
 113ص 4ج ،بجاية السجتيج كنياية السقترج  ،دمحم بؽ احسج  ،(  ابؽ رشج6)
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قاؿ اإلماـ الذخبيشي:" كلألب الخجؾع عمى التخاخي في ىبة كلجه الذاممة لميجية كالرجقة، ككحا لبعزيا كسا فيؼ 

باألكلى مؽ دكف حكؼ حاكؼ، ككحا لدائخ األصؾؿ، مؽ الجيتيؽ كلؾ مع اختالؼ الجيؽ عمى السذيؾر، سؾاء 

ال يحل لخجل أف يعظي عظية أك ييب ىبة »فقيخا، صغيخا أك كبيخا، لخبخ أقبزيا الؾلج أـ ال، غشيا كاف أك 

 (4)."(3)ركاه التخمحي كالحاكؼ كصححاه« فيخجع فييا إال الؾالج فيسا يعظي كلجه

كاشتخط في رجؾع الؾالج بيبتو لؾلجه )كشخط رجؾعو( أي األب أك أحج سائخ األصؾؿ )بقاء السؾىؾب في 

ىؾ الؾلج، كيجخل في الدمظشة ما لؾ أبق السؾىؾب أك غرب، فيثبت الخجؾع فييسا، سمظشة( أي كالية )الستيب( ك 

 (5)كيخخج بيا ما لؾ جشى السؾىؾب أك أفمذ الستيب كحجخ عميو، فيستشع الخجؾع فييسا.

كيدتثشى مؽ الخجؾع مع بقاء الدمظشة ما إذا مشع مانع مؽ الخجؾع كذلػ في صؾر. مشيا ما لؾ جؽ األب 

فإنو ال يرح رجؾعو حاؿ جشؾنو، كال رجؾع لؾليو، بل إذا أفاؽ كاف لو الخجؾع، ذكخه القاضي أبؾ الظيب. كمشيا 

بات يجه عمى الريج في حاؿ اإلحخاـ. ما لؾ أحـخ كالسؾىؾب صيج، فإنو ال يخجع في الحاؿ؛ ألنو ال يجؾز إث

يخجع؛ ألف الخجؾع ال يقبل الؾقف كسا ال يقبل التعميق، كمشيا ما لؾ ارتج الؾالج كفخعشا عمى كقف ممكو، فإنو ال 

فمؾ حل: أي مؽ إحخامو أك عاد إلى اإلسالـ كالسؾىؾب باؽ عمى ممػ الؾلج رجع، كلؾ كىب لؾلجه شيئا ككىبو 

األكؿ في األصح؛ ألف السمػ غيخ مدتفاد مشو، كلؾ باعو مؽ ابشو أك انتقل بسؾتو إليو لؼ الؾلج لؾلجه لؼ يخجع 

يخجع األب قظعا؛ ألف ابشو ال رجؾع لو، فاألب أكلى، كلؾ كىبو لؾلجه فؾىبو الؾلج ألخيو مؽ أبيو، لؼ يثبت لألب 

 (6)لجج لؾلج كلجه فالخجؾع لمجج فقط.الخجؾع؛ ألف الؾاىب ال يسمػ الخجؾع، فاألب أكلى كلؾ كىبو الؾلج لججه ثؼ ا

                                                                                                                                                                      

تب العمسية، دار الك ،مغشي السحتاج إلى معخفة معاني ألفاظ السشياج ،دمحم بؽ أحسج الخظيب ،الذخبيشيانغخ:  (1)
 .568،ص3، ج1ـ، ط1994

 .65ص ،6ج ،السغشي البؽ قجامة ،مؾفق الجيؽ عبج هللا بؽ أحسج ،ابؽ قجامةانغخ: (  2)
–السكتبة العرخية  ،تحقيق: دمحم عبجالحسيج ،سشؽ ابي داكد ،ابؾ داكد سميساف بؽ األشعث ،( الدجدتاني3)

 3539حجيث رقؼ  291ص 3باب الخجؾع في اليبات . ج ،كتاب اليبات ،بيخكت
 .568،ص3ة معاني ألفاظ السشياج، جمغشي السحتاج إلى معخف ،دمحم بؽ أحسج الخظيب ،الذخبيشي(  4)
 ،دار الفكخ ،تحفة الحبيب عمى شخح الخظيب= حاشية البيجخمي عمى الخظيب ،سميساف بؽ دمحم ،(  البيجخمي5)

 266ص 3ق ج1415
 .570-569ص،3ج ،مغشي السحتاج إلى معخفة معاني ألفاظ السشياج ،دمحم بؽ أحسج الخظيب ،الذخبيشي(  6)
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 (1))كلؾ زاد( السؾىؾب )رجع( األصل )فيو بديادتو السترمة( كدسؽ كحخث أرض لدراعة؛ ألنيا تتبع األصل.

ويخى الحشابلة: أنو ال يحل لؾاىب أن يخجع في ىبتو, وال لسيج أن يخجع في ىجيتو, وإن لؼ يثب علييا يعشي 

ب؛ ألنو قج ذكخ أن لألب الخجؾع, بقؾلو: " أمخ بخده ". فأما غيخه فليذ لو وإن لؼ يعؾض عشيا. ما عجا األ

 (2)الخجؾع في ىبتو وال ىجيتو.

العائج في ىبتو، كالعائج في قيئو. كفي لفع: كالكمب يعؾد في قيئو. كفي : »-ملسو هيلع هللا ىلص  -كاستجؿ الحشابمة، بقؾؿ الشبي 

 . (3)«في ىبتو كالكمب يعؾد في قيئوركاية إنو ليذ لشا مثل الدؾء، العائج 

ال يخجع كاىب »قاؿ:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كاستجلؾا أيزا بسا ركى عسخك بؽ شعيب عؽ أبيو، عؽ ججه أف نبي هللا  

كألنو كاىب ال كالية لو في الساؿ، فمؼ يخجع في ىبتو، كحي الخحؼ  (4)؛...« في ىبتو، إال الؾالج فيسا يعظي كلجه 

. كأ  (5)ما قؾؿ عسخ بؽ الخظاب رضي هللا تعالى عشو، قج ركي عؽ ابشو كابؽ عباس خالفو.السحـخ

قاؿ ابؽ قجامة: حرل االتفاؽ عمى أف ما كىبو اإلنداف لحكي رحسو السحـخ غيخ كلجه، ال رجؾع فيو. ككحلػ ما 

خجع إال األجشبي. فأما ىبة ال يخجع إال الؾالج، كعشجىؼ ال ينا كىب الدكج المخأتو. كالخالؼ فيسا عجا ىؤالء، فعشج

السخأة لدكجيا، فعؽ أحسج فيو ركايتاف إحجاىسا ال رجؾع ليا فييا. كىحا قؾؿ عسخ بؽ عبج العديد، كالشخعي، 

 (6)كربيعة، كمالػ، كالثؾري، كالذافعي، كأبي ثؾر كأصحاب الخأي كىؾ قؾؿ عظاء، كقتادة.

كالحشابمة مؽ رجؾع الؾالج بيبتو لؾلجه ىؾ الخاجح مؽ أقؾاؿ : يخى الباحث إّف ما ذىب إليو الذافعية القؾل الخاجح

الفقياء؛ كذلػ لسا جاء في حجيث الشعساف بؽ بذيخ، أنو قاؿ: إف أباه أتى بو رسؾؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فقاؿ: إني نحمت ابشي 

                                                           

 485ص 2ج ،اسشى السظالب في شخح ركض الظالب ،زكخيا بؽ دمحم ،(  الدشيكي1)
 .65ص ،6ج ،السغشي البؽ قجامة ،مؾفق الجيؽ عبج هللا بؽ أحسج ،ابؽ قجامة (  انغخ:2)
 6975حجيث رقؼ  27ص 9باب اليبة كالذفعة ج ،صحيح البخاري  ،دمحم بؽ اسساعيل ،(  البخاري 3)
مكتب السظبؾعات  ،تحقيق: عبجالفتاح ابؾ غجة ،الدشؽ الرغخى لمشدائي ،احسج بؽ شعيب ،الشدائي( 4)

/ حجيث صحيح، 3690حجيث رقؼ  265ص 6ق بابا الؾالج فيسا يعظي كلجه ج1406 2ط ،االسالمي
 124ص  4صححو الديمعي ، في نرب الخاية ألحاديث اليجاية ج

 278ص 6ج ، ،الذخح الكبيخ عمى متؽ السقشع ،عبجالخحسؽ بؽ دمحم بؽ احسج  ،(  انغخ: الجساعيمي5)
 .65، ص6، السغشي البؽ قجامة، جمؾفق الجيؽ عبج هللا بؽ أحسج ،ابؽ قجامة(  6)

17



 2102(2علميّت حمكمّت دوريت تصدر عن عمادة البحث العلميّ والدّراساث العليا ملحق ) جملت،  جملت جامعت احلسني بن طالل للبحو ث                    

 

فقاؿ: ال، فقاؿ رسؾؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: « أكل كلجؾ نحمتو مثل ىحا؟»ىحا غالما كاف لي، فقاؿ رسؾؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

كرجؾع الؾالج بيبتو مذخكط بعجـ كجؾد العجؿ بيؽ األبشاء في اليبة ، فإذا تحقق العجؿ في اليبة فال  (1)،«فأرجعو»

ساف يخجع بيبتو، كأما ما قالو السالكية بالخجؾع باليبة إذا كانت قج استغخقت جّل ماؿ الؾالج كإندالو عمى حجيث الشع

بؽ بذيخ، فشقؾؿ ال يؾجج في الحجيث كفي غيخه ما يجؿ عمى أف الشعساف قج كىب جّل مالو لؾلجه إال إذا كاف جّل 

 مالو، ذلػ الغالـ، كال دليل عمى أف كل مالو غالـ، كال يسمػ غيخه مؽ أمؾاؿ.  

 السظلب الثاني: البيع الرؾري لألعيان مؽ قبل اآلباء لألبشاء.

باء ببيع عيؽ مؽ أعياف التخكة لذخص آخخ، كقج يكؾف في ىحا البيع محاباة عاىخة، كإذا كثيخا ما يقـؾ اآل

كأما ما ندسيو  (2)كاف البيع ألحج األبشاء فإف السحاباة فيو تكؾف مؽ باب أكلى. كالسحاباة نؾع مؽ أنؾاع التبخع.

ا يتختب عميو آثار العقج الرحيح؟ بالبيع الرؾري، فإنو يبعث عمى التداؤؿ فيو، ىل يعتبخ ىحا البيع بيعا صحيح

 أـ أنو يعتبخ بيعا فاسجا؟ أـ أنو يعتبخ ىبة؟ 

تخددت أقؾاؿ الفقياء في ىحه االحتساالت بيؽ الرحة كالبظالف كغيخىا، كفيسا يمي عخض ألىؼ األقؾاؿ 

 كالقائميؽ بيا: 

إلى أن السحاباة في البيع مؽ قبل  (5), وحشابلة(4), وشافعية (3)القؾل األول: ذىب جسيؾر العلساء , حشفية

الذخص الرحيح غيخ السخيض " مخض السؾت "  تؾجب السلػ في الحال لسدتحقو أي للسذتخي, ويثبت لو 

ىحا الحق مؽ كل مال السحابي, وليذ مؽ ثلث مالو فقط؛ وذلػ ألن السحابي قج حابى في صحتو ولؼ تكؾن 

 السحاباة حال مخضو مخض السؾت.

                                                           

باب ،السدشج الرحيح السخترخ بشقل العجؿ عؽ العجؿ الى رسؾؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ،مدمؼ بؽ الحجاج ،(  الشيدابؾري 1)
 1623حجيث رقؼ  1241ص  3تفزيل بعض االكالد في اليبة ج

 92ص  6ج ،بجائع الرشائع في تختيب الذخائع ،(  الكاساني2)
 396ص 7ج ،بجائع الرشائع في تختيب الذخائع ،عالء الجيؽ ،(  الكاساني3)
 64ص 18ج ،الحاكي الكبيخ في فقو االماـ الذافعي كىؾ شخح مخترخ السدني ،عمي بؽ دمحم ،الساكردي(  4)
 442ص 2ج ،دقائق اكلي الشيى لذخح السشتيى ،مشرؾر بؽ يؾنذ ،البيؾتي(  5)
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"أف السعتبخ كقت العقج، فإف كاف صحيحا تجؾز في جسيع مالو، كإف كاف مخيزا ال تجؾز إال في قاؿ الكاساني :

 (1)الثمث"

انو إذا كاف ابتجاء السحاباة في البيع حاؿ الرحة كتساميا في مخض السؾت ، كأف يظخأ عميو  الحشفيةكيخى 

ة ال يخخج ماؿ السحاباة مؽ ثمث مخض مفاجئ خالؿ فتخة خيار الفدخ كمات مؽ ىحا السخض ، ففي ىحه الحال

 (2)الساؿ، كإنسا يخخج مؽ جسيع ماؿ السحابي .

لؾ باع بسحاباة بذخط الخيار، ثؼ مخض كأجاز في مجة الخيار، فالسمػ فييا لمبائع، فتأخح مؽ   الذافعيةكعشج 

كأقبض في السخض  الثمث كيعتبخ قجر السحاباة ؛ ألنو اختار إلداـ العقج حاؿ مخضو،  فأشبو مؽ كىب في الرحة

، كإذا اشتخى شيئا حاؿ صحتو ثؼ مخض ككججه معيبا كلؼ يخجعو مع إمكانية اإلرجاع ، فال يعتبخ مؽ الثمث؛ ألنو 

 (3)ليذ بتفؾيت بل امتشاع عؽ الكدب .

القؾل الثاني: ذىب السالكية إلى أن السحاباة إذا كانت مؽ الرحيح وقبزيا السذتخي قبزا صحيحا معتبخا في 

 (4)جاز البيع وكان مخترا بالسذتخى دون غيخه مؽ الؾرثة والجائشيؽ. الذخع

 كإذا لؼ يقبض السذتخي السبيع فعشج السالكية عمى ثالثة أقؾاؿ:

 (5)القؾؿ األكؿ: يبظل البيع كيخد البائع الثسؽ لمسذتخي كىؾ قؾؿ ابؽ القاسؼ.

                                                           

 396ص 7ج ،بجائع الرشائع في تختيب الذخائع ،عالء الجيؽ ،(  الكاساني1)
 ،ضبظو : عبجالدالـ دمحم اميؽ  ،شخح الدرقاني عمى مخترخ خميل ،عبجالباقي بؽ يؾسف ،الدرقاني( انغخ: 2)

رد السحتار عمى  ،دمحم اميؽ بؽ عسخ ،يؽ./ابؽ عابج 491ص 8جق 1422 1بيخكت ط–دار الكتب العمسية 
  705ص 5ج ،الجر السختار

 51-50ص 2ج ،أسشى السظالب في شخح ركض الظالب ،زكخيا بؽ دمحم ،(  انغخ: الدشيكي3)
اعتشى  ،مشاىج التحريل كنتائج لظائف التأكيل في شخح السجكنة كحل مذكالتيا ،عمي بؽ سعيج ،( الخجخاجي4)

دمحم بؽ  ،./ الخعيشي345ص 6ق ج1428 1دار ابؽ حـد ط،كاحسج بؽ عمي –بو: ابؾ الفزل الجمياطي 
 473-472ص 4ق ج1412 3بيخكت ط–دار الفكخ  ،مؾاىب الجميل في شخح مخترخ خميل ،دمحم
دمحم بؽ  ،./الرقمي 473-472ص 4ج ،مؾاىب الجميل في شخح مخترخ خميل ،دمحم بؽ دمحم ،( انغخ: الخعيشي5)

-366ص  11ق ج1434 1ط ،دار الفكخ لمظباعة كالشذخ كالتؾزيع ،الجامع لسدائل السجكنة  ،بؽ عبجهللا 
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 (1)لمسذتخي مؽ السبيع بقجر ثسشو.القؾؿ الثاني: البيع باطل في قجر السحاباة مؽ السبيع، كيكؾف 

القؾؿ الثالث: يخيخ السذتخي في تسمػ جدء مؽ السبيع بقجر ثسشو ، كيخيخ في أف يجفع بقية الثسؽ " فخؽ الثسؽ" 

 (2)فيكؾف لو جسيع السبيع.

نؾاع اتفق الفقياء عمى جؾاز البيع بسحاباة ألجشبي، كلكؽ البيع بسحاباة لؾارث أك ألحج األبشاء فيو نؾع مؽ أ

فكاف لداما إسقاط بيع اآلباء لألبشاء بسحاباة، عمى أحكاـ اليبة كاألعظيات، فيأخح البيع الرؾري حكؼ  (3)اليبة.

 اليبة .

أجاز جسيؾر الفقياء البيع بسحاباة في حاؿ الرحة ألجشبي، كىي مؾجؾدة بيؽ الؾرثة مؽ باب أكلى، 

أف يكؾف مثل ىحا البيع قج حرل لكل أبشائو؛ ألف البيع لحلػ نقؾؿ بجؾاز بيع األب البشو " بيعا صؾريا" عمى 

بسحاباة فيو صؾرة اليبة، لحلػ ال بّج مؽ تظبيق أحكاـ اليبة عمى ىحا البيع، كاليبة لألبشاء بجدء مؽ الساؿ تختمف 

بيعا عؽ تؾزيع كامل الساؿ، لحلػ كجب عميو أف يعجؿ بيؽ األبشاء في عظيتو أك بيعو ليؼ، فإذا باع احج األبشاء 

 صؾريا كاف كاجبا عميو أف يبيع الباقيؽ بشفذ الثسؽ أك يعظييؼ فخؽ الثسؽ الحي يعتبخ ىبة مؽ اليبات.

كلؼ يتظخؽ قانؾف األحؾاؿ الذخرية األردني إلى بيع السحاباة لألكالد كالتفزيل بيشيؼ، كاقترخ عمى 

ؽ ثمث التخكة، كىحا ما جاء في إبظاؿ الترخفات في مخض السؾت كإلحاقيا بحكؼ الؾصية كىي أف ال تديج ع

                                                                                                                                                                      

 ،مشاىج التحريل كنتائج لظائف التأكيل في شخح السجكنة كحل مذكالتيا ،عمي بؽ سعيج ،/الخجخاجي 367
 345ص 6ج
 ،مشاىج التحريل كنتائج لظائف التأكيل في شخح السجكنة كحل مذكالتيا ،عمي بؽ سعيج ،(  انغخ: الخجخاجي1)
ضبظو :  ،شخح الدرقاني عمى مخترخ خميل ،عبجالباقي بؽ يؾسف ،./ الدرقاني 346-345ص 6ج

 68ص 4ق  ج1422 1بيخكت ط–دار الكتب العمسية  ،عبجالدالـ دمحم اميؽ 
 473ص 4ج ،مؾاىب الجميل في شخح مخترخ خميل ،دمحم بؽ دمحم ،(  انغخ: الخعيشي2)
 ،شياب الجيؽ احسج بؽ ادريذ ،./ القخافي92ص  6ج ،بجائع الرشائع في تختيب الذخائع ،الكاسانيانغخ:(  3)

 ،. /التشؾخي310ص 6ج ،تحفة السحتاج في شخح السشياج ،احسج بؽ دمحم ،./ الييتسي278ص 7ج ،الحخيخة
 211ص  3ج ،السستع شخح السقشع ،زيؽ الجيؽ
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: الترخفات التي ترجر في مخض السؾت بقرج التبخع  )255(قانؾف األحؾاؿ الذخرية األردني في السادة 

  كالسحاباة تمحق بالؾصية كتدخي عمييا أحكاميا.

 

 السظلب الثالث: حكؼ مفاضلة احج االبشاء على غيخه مؽ األبشاء في العظية.

كثيخا ما يقـؾ اآلباء عشج تؾزيع األمؾاؿ قبل السؾت بتخريص بعض األبشاء في األعظية، فيفزمؾنيؼ عمى     

إخؾانيؼ لعجة أسباب: قج تكؾف متعمقة بديادة بخ أك لسخض أك كثخة عائمة، كقج يحـخ البعض أك يقل نريبو عؽ 

مدألة مفاضمة احج األبشاء أك بعزيؼ في  إخؾانو ؛ لعقؾقو لؾالجيو أك أي أسباب أخخى. كاختمف الفقياء في

 األعظية عشج تقديؼ كامل الساؿ عمى عجة أقؾاؿ:

 .(1)القؾل األول: يكخه تفزيل أحج األبشاء على غيخه إال لديادة فزل لو في الجيؽ وىحا قؾل الحشفية

قاؿ ابؽ نجيؼ: "يكخه تفزيل بعض األكالد عمى البعض في اليبة حالة الرحة إال لديادة فزل لو في الجيؽ، كإف 

 .(2)كىب مالو كمو لؾاحج جاز قزاء كىؾ آثؼ 

كقاؿ:" السختار التدؾية بيؽ الحكخ كاألنثى في اليبة كلؾ كاف كلجه فاسقا، فأراد أف يرخؼ مالو إلى 

لسيخاث ىحا خيخ مؽ تخكو؛ ألف فيو إعانة عمى السعرية كلؾ كاف كلجه فاسقا ال يعظي كجؾه الخيخ كيحخمو عؽ ا

  (3)لو أكثخ مؽ قؾتو".

القؾل الثاني: يجؾز للؾالج تفزيل مؽ يبخه مؽ األبشاء بالعظية, ويكخه أن يعظي جّل مالو ألحج األبشاء دون 

 .(4)غيخه, وىحا قؾل السالكية

                                                           

في آخخه تكسمة البحخ الخائق لسحسج  ،البحخ الخائق شخح كشد الجقائق ،زيؽ الجيؽ بؽ ابخاىيؼ ،انغخ: ابؽ نجيؼ (1)
دار الكتاب االسالمي  ،كبالحاشية: مشحة الخالق البؽ عابجيؽ ،بؽ حديؽ بؽ عمي الظؾري الحشفي القادري 

 50ص 12ج ،السبدؾط  ،دمحم بؽ احسج  ،./ الدخخدي288ص 7ج 2ط
 288ص 7ج ،البحخ الخائق شخح كشد الجقائق ،زيؽ الجيؽ بؽ ابخاىيؼ ،ابؽ نجيؼ( 2)
 288.ص 7ج ،البحخ الخائق شخح كشد الجقائق ،زيؽ الجيؽ بؽ ابخاىيؼ ،ابؽ نجيؼ( 3)
تحقيق:د.  ،البياف كالتحريل كالذخح كالتؾجيو كالتعميل لسدائل السدتخخجة ،دمحم بؽ احسج  ،ابؽ رشجانغخ:  (4)

 ،دمحم بؽ احسج ،ابؽ رشج ./400ص 13ق ج1408 2ط ،بيخكت -دار الغخب االسالمي ،دمحم حجي كآخخكف 
ركضة السدتبيؽ في شخح  ،عبجالعديد بؽ ابخاىيؼ  ،./ ابؽ بديدة112ص 4ج ،بجاية السجتيج كنياية السقترج
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يكؾف لو كلج فيبخه بعزيؼ، فيخيج أف يعظيو مؽ مالو دكف بعض، أذلػ لو؟  سئل اإلماـ مالػ: عؽ الخجل    

قاؿ: نعؼ، ال بأس بو، ذلػ لو. قاؿ ابؽ رشج: إنسا أجاز مالػ أف يعظى الخجل العظية لسؽ يبخه مشيؼ؛ ألنو لؼ 

ؾقو، فال يقرج بحلػ إلى تفزيل بعض كلجه عمى بعض، كإنسا أعظى البار جداء عمى بخه، كحـخ العاؽ أدبا لعق

مكخكه في ذلػ إف شاء هللا. كإنسا السكخكه أف يفزل بعض كلجه عمى بعض، فيخرو بعظية، مخافة أف يكؾف 

 (1)ذلػ سببا إلى أف يعقو الحي أحخمو عظيتو، أك يقرخ فيسا يمدمو مؽ البخ بو...

خه، كلقج أعظى أبؾ كسئل اإلماـ مالػ: عؽ الخجل يعظي بعض كلجه جل مالو، كيتخؾ سائخىؼ، قاؿ: إف ذلػ ليك

بكخ عائذة عذخيؽ كسقا. كإف القزاة كاألمخاء ليسزؾف ذلػ، فقيل لو: أفتخى أف يخد؟ فقاؿ: إنو ليكخه، كما قاؿ 

 (2)في الخد شيئا.

قاؿ ابؽ رشج: "عاىخ قؾلو: إنو أجاز لمخجل أف يعظي لبعض كلجه العظية دكف بعض، إذا لؼ يكؽ ذلػ جل مالو. 

ه لمخجل أف ييب لبعض كلجه دكف بعض جل مالو، كيختمف في ىبة الخجل األقل مؽ مالو ...كال اختالؼ أنو يكخ 

لبعض كلجه دكف بعض، فقيل: إنو جائد ال بأس بو، كىؾ قؾلو في ىحه الخكاية، مؽ سساع أشيب. كقيل: إنو 

الخجل جسيع مكخكه عمى عاىخ حجيث الشعساف بؽ بذيخ. كىؾ محىب ابؽ القاسؼ، كدليل قؾؿ مالػ في مدألة ىبة 

مالو لبعض كلجه دكف بعض، فقيل: إف ذلػ ال يجؾز كيخد، كىؾ محىب مالػ عمى ما مزى، كقيل: إنو مكخكه، 

 (3)كىؾ محىب ابؽ القاسؼ".

                                                                                                                                                                      

 4ق ج1425 ،بجاية السجتيج كنياية السقترج ،دمحم بؽ احسج ،ابؽ رشج./ 1417ص 2ج ،التمقيؽكتاب 
 .113ص
 400ص 13ج ،البياف كالتحريل كالذخح كالتؾجيو كالتعميل لسدائل السدتخخجة ،دمحم بؽ احسج  ،ابؽ رشج( 1)
 401ص 13ج ،البياف كالتحريل كالذخح كالتؾجيو كالتعميل لسدائل السدتخخجة ،دمحم بؽ احسج  ،ابؽ رشج (2)

 .1417ص 2ج ،ركضة السدتبيؽ في شخح كتاب التمقيؽ ،عبجالعديد بؽ ابخاىيؼ  ،./انغخ: ابؽ بديدة
 
 401ص 13ج ،البياف كالتحريل كالذخح كالتؾجيو كالتعميل لسدائل السدتخخجة ،دمحم بؽ احسج  ،(  ابؽ رشج3)
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قاؿ ابؽ جدي: "يجؾز أف ييب اإلنداف مالو كمو ألجشبي اتفاقا، كأما ىبة جسيع مالو لبعض كلجه دكف بعض أك 

ة فسكخكه عشج الجسيؾر كإف كقع جاز، كركي عؽ مالػ السشع كفاقا لمغاىخية تفزيل بعزيؼ عمى بعض، في اليب

 (1)كالعجؿ ىؾ التدؾية بيشيؼ "

صاحب كتاب أسيل السجارؾ: "يجؾز لمذخص الرحيح العاقل الخشيج أف يخص بعض  قاؿ الكذشاكي 

أكالده بيبتو أك صجقتو، فإف كقع ذلػ لبعزيؼ بأف ترجؽ بسالو كمو لو جاز مع الكخاىة بذخط الحيازة قبل 

كيكخه أف حرؾؿ السانع مؽ الؾاىب. كأما إذا ترجؽ لو بذيء مؽ مالو فحلػ جائد بغيخ كخاىة. قاؿ في الخسالة: 

 (2) ييب لبعض كلجه مالو كمو، كأما الذيء مشو فحلػ سائغ.

القؾل الثالث: يجؾز تفزيل احج األبشاء على غيخه لحاجة ويكخه التفزيل عشج االستؾاء في الحاجة بيؽ األبشاء 

 (3), وىحا قؾل الذافعية.

عشج االستؾاء في الحاجة أك قاؿ الذافعية في مدألة تفزيل أحج األبشاء عمى غيخه لحاجة "محل الكخاىة 

 (4)عجميا، كإال فال كخاىة، كيدتثشى العاؽ كالفاسق إذا عمؼ أنو يرخفو في السعاصي فال يكخه حخمانو

رضي هللا عشيا  -فزل عائذة  -رضي هللا تعالى عشو  -كاستجلؾا بفعل الرحابة، فأبؾ بكخ الرجيق 

 -ابشا عاصؼ بذيء، كفزل عبج هللا بؽ عسخ  -عشو رضي هللا تعالى  -عمى غيخىا مؽ أكالده، كفزل عسخ  -

                                                           

 241ص ،القؾانيؽ الفقيية ،دمحم بؽ احسج بؽ دمحم ،(  ابؽ جدي 1)
 ،اسيل السجارؾ" شخح ارشاد الدالػ في محىب اماـ االئسة مالػ"  ،ابؾ بكخ بؽ حدؽ بؽ عبجهللا  ،(  الكذشاكي 2)

 95-94ص  3ج 2بيخكت. ط–دار الفكخ 
 ،البجيخمي/ 567ص 3ج ،ألفاظ السشياجمغشي السحتاج الى معخفة معاني  ،دمحم بؽ احسج  ،(  انغخ: الذخبيشي3)

./   271ص 3ج ،تحفة الحبيب عمى شخح الخظيب = حاشية البجيخمي عمى الخظيب ،سميساف بؽ دمحم
 ،الخكياني./ 567ص 3ج ،مغشي السحتاج الى معخفة معاني ألفاظ السشياج ،دمحم بؽ احسج  ،الذخبيشي

دار الكتب  ،تحقيق: طارؽ فتحي الديج ،بحخ السحىب )في فخكع السحىب الذافعي(  ،عبجالؾاحج بؽ اسساعيل
جؾاىخ العقؾد كمعيؽ القزاة  ،شسذ الجيؽ دمحم بؽ احسج ،السشياجي./  243ص 7ـ ج2009 1العمسية ط

 1ق ج1417 1ط ،بيخكت–دار الكتب العمسية  ،تحقيق: مدعج عبجالحسيج الدعجني ،كالسؾقعيؽ كالذيؾد
 314ص
 567ص 3ج ،مغشي السحتاج الى معخفة معاني ألفاظ السشياج ،دمحم بؽ احسج  ،(  الذخبيشي4)
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بعض كلجه عمى بعض، )كقيل: كقدسة اإلرث( فيزعف حع الحكخ كالسيخاث كسا  -رضي هللا تعالى عشيسا 

 (1)أعظاىؼ هللا تعالى كىؾ خيخ الحاكسيؽ.

 كتخريص بعض األكالد (2)فإف لؼ يدؾ بيشيؼ كخص باليبة بعزيؼ كانت اليبة جائدة كإف أساء،.

 (3)باليبة مكخكه باالتفاؽ، ككحا تفزيل بعزيؼ عمى بعض، كإذا فزل فإنو ال يمدمو الخجؾع.

قاؿ الذيخ عد الجيؽ بؽ عبج الدالـ:" يدتحب التدؾية بيؽ األكالد في الؾقف كالرجقة، كسا يدتحب التدؾية 

 (4)لفقيخ نغخ كاحتساؿ".بيشيؼ في اليبة، فإف كاف بعض األكالد فقيخا كبعزيؼ غشيا ففي تقجيؼ الغشي عمى ا

 (5)القؾل الخابع: ال يجؾز تفزيل احج األبشاء على غيخه في العظية, إال لحاجة, وىحا قؾل الحشابلة.

ترجؽ »قاؿ ابؽ قجامة: "ال يجؾز تفزيل بعض كلجه عمى بعض في العظية، لسا ركى الشعساف بؽ بذيخ قاؿ: 

أرضى حتى ُتذيج عمييا رسؾؿ هللا، فجاء أبي إلى رسؾؿ  عمي أبي ببعض مالو، فقالت أمي عسخة بشت ركاحة: ال

ُ َعَمْيِو َكَسمََّؼ  -هللا  لُيذيجه عمى صجقتي، فقاؿ: أكل كلجؾ أعظيت مثمو؟ قاؿ: ال، قاؿ: فاتقؾا هللا،  -َصمَّى َّللاَّ

 (7)".(6)«كاعجلؾا بيؽ أكالدكؼ، قاؿ: فخجع أبي، فخد تمػ الرجقة

جة أك زمانو أك أعسى أك كثخة عائمة أك الشتغالو بالعمؼ كنحؾه كمشع بعض كلجه كقيل إف أعظاه لسعشى فيو مؽ حا

 (8)لفدقو أك بجعتو أك لكؾنو يعري هللا بسا يأخحه كنحؾه جاز التخريص. أختاره السؾفق كغيخه

                                                           

 3ج ،تحفة الحبيب عمى شخح الخظيب = حاشية البجيخمي عمى الخظيب ،سميساف بؽ دمحم ،( البجيخمي1)
 567ص 3ج ،مغشي السحتاج الى معخفة معاني ألفاظ السشياج ،دمحم بؽ احسج  ،.  /الذخبيشي 271ص
 243ص 7ج ،بحخ السحىب )في فخكع السحىب الذافعي(  ،عبجالؾاحج بؽ اسساعيل ،(  الخكياني2)
 314ص 1ج ،جؾاىخ العقؾد كمعيؽ القزاة كالسؾقعيؽ كالذيؾد ،شسذ الجيؽ دمحم بؽ احسج ،(  السشياجي3)
 314ص 1ج ،جؾاىخ العقؾد كمعيؽ القزاة كالسؾقعيؽ كالذيؾد ،شسذ الجيؽ دمحم بؽ احسج ،(  السشياجي4)
 ،. / السقجسي259ص 2ج ،الكافي في فقو االماـ احسج  ،مؾفق الجيؽ عبجهللا بؽ احسج ،(  انغخ: ابؽ قجامة5)

 314ق ص1424دار الحجيث القاىخة  ،العجة شخح العسجة ،عبجالخحسؽ بؽ ابخاىيؼ
 1239ص 3باب: كخاىة تفزيل بعض االكالد في اليبة ج  ،كتاب اليبات  ،مدمؼ في صحيحو  (  اخخجو6)

 1620حجيث رقؼ 
 259ص 2ج ،الكافي في فقو االماـ احسج  ،مؾفق الجيؽ عبجهللا بؽ احسج ،(  ابؽ قجامة7)
 ،تحقيق: عبجالمظيف دمحم مؾسى الدبكي ،االقشاع في فقو االماـ أحسج بؽ حشبل ،مؾسى بؽ احسج  ،(  ابؾ الشجا8)
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 :(1)وأصجرت لجشة الفتؾى باألزىخ جؾابًا عؽ سؤال حؾل إمكان التسييد بيؽ الؾرثة, وتزسشت الفتؾى ما يلي

يجب على الؾالجيؽ التدؾية بيؽ األوالد في العظية واليجايا واإلنفاق, ما استظاعا إلى ذلػ سبياًل, وال  -أواًل 

 يجؾز الخخوج عؽ ىحا األصل إال لسبخر يأتي, عساًل باألحاديث الدابقة اآلمخة بالتدؾية.

ودفع لو ميخ الدوجة, أو أنفق على  إذا أنفق أحج الؾالجيؽ على أحج األوالد نفقة ذات قيسة بأن زوجو -ثانيًا 

تعليسو بسا أوصلو إلى وعيفة ذات غشاء, أو جيد إحجى بشاتو, كان عليو أن يعؾض سائخ ولجه 

 اآلخخيؽ بسقجار ما أنفقو على ولجه األول.

يجؾز تفزيل بعض األوالد على بعض لسبخر شخعي, ومؽ السبخرات الذخعية: العاىات السانعة مؽ  -ثالثًا 

 .كالدمانة, والعسى السانع, والذلل, وكحلػ العجد عؽ التكدب, واالشتغال بالعلؼ الجيشيالتكدب 

كالخاجح في ىحه السدألة عجـ جؾاز السفاضمة بيؽ األبشاء لسا فيو مؽ إيقاع لمعجاكة كالبغزاء بيؽ األخؾة، 

عا لمعجالة التي ىي أساس ككل ما كاف مؾقعا لمعجاكة كالخرؾمة بيؽ الشاس كاف محخما؛ كلسا فيو مؽ الغمؼ كمش

 التذخيع، كيجؾز مفاضمة احج األبشاء عمى غيخه لحاجة أك مخض أك عسى أك إعاقة أك ما يسشعو مؽ التكدب .

كسا ال يجؾز السفاضمة بيؽ األبشاء لبخ أك عقؾؽ ، ألنيا مدألة ندبية يرعب ضبظيا لتجخل السيؾالت 

ؽ السيخاث لعقؾقيؼ ، كذلػ أف أحؾاؿ الشاس متقمبة فسؽ كاف القمبية فييا، كسا ال يجؾز حخماف بعض األبشاء م

اليـؾ بارا قج يكؾف غجا عاقا لؾالجيو، كمؽ كاف اليـؾ عاقا قج يكؾف غجا بارا بؾالجيو، فكثيخ مؽ األمؾر تتغيخ 

بمحغة، فال يجؾز شخعا حخماف شخص مؽ حقو ألنو عاؽ لؾالجيو، أرأيشا لؾ كاف األب عاقا لؾلجه أيحـخ مؽ 

خاثو؟ كال نشدى أف البخ كالعقؾؽ ليدت مؽ شخكط السيخاث. كفؾؽ ىحا كذاؾ ال يؾجج نص في الذخيعة يبيح مي

 التفاضل.

 

                                                                                                                                                                      

 35ص 3ج ،بيخكت– دار السعخفة ،الدبكي
 (  )مجمة األزىخ ػ العجد الثالث مؽ الدشة الخابعة عذخة(.1)
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 :الخاتسة

 تزسشت أبخز الشتائج, وىي:

 .التخكة يتعمق بيا الكثيخ مؽ الحقؾؽ فعمى السؾرث مخاعات ىحه الحقؾؽ التي ال تشفػ عؽ السؾرث .1

 .تؾريع التخكة قبل السؾت يرح تدسيتة باليبة أك األعظية كلكشيا مدتغخقو لجسيع التخكة.2

.يشبغي عمى السؾرث أف يكؾف عمى إطالع عمى أقؾاؿ الفقياء في ىحه السدألة حتى ال يقع مشو عمؼ ألحج أبشاءة 3

. 

شج الجسيع فالرغيخ فالدؽ ليذ .يشبغي أف يكؾف السدمؼ عمى ححر عشج تقديؼ التخكة فيحا األمخ غيخ مشغبط ع4

 كسؽ تقجـ بو الدؽ كثيخا.

 :التؾصيات

لمتشؾيو عمى خظؾرة  كالؾعاظ .أكصي كزارة األكقاؼ كالذؤكف كالسقجسات اإلسالمية بالعسل عمى تؾجيو الخظباء1

 تؾزيع التخكة قبل السؾت مع بيات أسبابيا.

بعض السذاكل التي تعخض ليا السؾاطشؾف  .أكصي دائخة قاضي القزاة بعسل محاضخات تؾعؾية يبيؽ فييا2

 الحيؽ قامؾا بتؾزيع التخكة قبل السؾت .

 السرادر والسخاجع:

  األصبحي، مالػ بؽ أنذ بؽ مالػ، مؾطأ مالػ بخكاية دمحم بؽ الحدؽ الذيباني، تحقيق: عبجالؾىاب
 2عبجالمظيف، السكتبة العمسية ط

  1األنراري، احسج بؽ دمحم، كفاية الشبيو في شخح التشبيو ، تحقيق مججي دمحم باسمـؾ ، دار الكتب العمسية ط 
 12ج 

 دار طؾؽ الشجاة 1البخاري، دمحم بؽ إسساعيل، صحيح البخاري، تحقيق: دمحم زىيخ بؽ ناصخ الشاصخ ط 
 1بيخكت ط–كتب العمسية بخىاف الجيؽ، إبخاىيؼ بؽ دمحم ، السبجع في شخح السقشع ، دار ال 
  ابؽ بديدة، عبجالعديد بؽ إبخاىيؼ، ركضة السدتبيؽ في شخح كتاب التمقيؽ ، تحقيق : عبجالمظيف زكاغ، دار

   1ابؽ حـد ط 
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  البيؾتي، مشرؾر بؽ يؾنذ ، كذاؼ القشاع عؽ متؽ اإلقشاع ، دار الكتب العمسية 

 مشرؾر بؽ يؾنذ ، السشح الذافيات بذخح مفخدات اإلماـ احسج ، تحقيق: أ.د عبجهللا بؽ دمحم البيؾتي ،
  1الدعؾدية ، ط –السظمق ، دار كشؾز اشبيميا 

  البؾصيخي، شياب الجيؽ احسج بؽ ابي بكخ، اتحاؼ الخيخة السيخة بدكائج السدانيج العذخة، تحقيق: دار
 ق1420 1الخياض ط–شذخ السذكاة لمبحث العمسي، دار الؾطؽ لم

  ،البيجخمي، سميساف بؽ دمحم، تحفة الحبيب عمى شخح الخظيب= حاشية البيجخمي عمى الخظيب، دار الفكخ
 ق1415

  البييقي، احسج بؽ الحديؽ، الدشؽ الكبخى ، تحقيق دمحم عبجالقادر عظا دار الكتب العمسية البييقي احسج بؽ
 الحديؽ.

 خمحي، تحقيق: احسج شاكخ ،ودمحم فؤاد عبجالباقي، كإبخاىيؼ عظؾة ، شخكة التخمحي، دمحم بؽ عيدى، سشؽ الت
 ق1395 2مرخ ط -مكتبة كمظبعة مرظفى البابي الحمبي

  التسيسي، عبجالعديد بؽ إبخاىيؼ ، ركضة السدتبيؽ في شخح كتاب التمقيؽ ، تحقيق: عبجالمظيف زكاغ ، دار
 1ابؽ حـد ط

 بيخكت -قيية، دار الكتب العمسيةابؽ جدي، دمحم بؽ احسج، القؾانيؽ الف 
 الجساعيمي، عبجالخحسؽ بؽ دمحم، الذخح الكبيخ عمى متؽ السقشع ، دار الكتاب العخبي لمشذخ كالتؾزيع 
 عمي بؽ احسج ، السحمى باآلثار ، دار الفكخ بيخكت ،  ابؽ حـد

 1دة الخسالة ط ابؽ حشبل، اإلماـ احسج بؽ حشبل ، مدشج احسج . تحقيق شعيب األرنؤكط كآخخكف ، مؤس 

  الجارقظشي، عمي بؽ عسخ بؽ احسج، سشؽ الجارقظشي، تحقيق: شعيب األرنؤكط، حدؽ شمبي، عبجالمظيف
، مؤسدة الخسالة   ق 1424 1بيخكت ط–حخزهللا، احسج بخىـؾ

  الخجخاجي، عمي بؽ سعيج، مشاىج التحريل كنتائج لظائف التأكيل في شخح السجكنة كحل مذكالتيا، اعتشى
 ق1428 1كاحسج بؽ عمي ،دار ابؽ حـد ط–الفزل الجمياطي بو: أبؾ 

  ، ـ 2004ابؽ رشج، دمحم بؽ احسج، بجاية السجتيج كنياية السقترج ، دار الحجيث القاىخة 

  الخعيشي، دمحم بؽ دمحم، تحخيخ الكالـ في مدائل االلتداـ ، تحقيق: عبجالدالـ دمحم شخؼ، دار الغخب
 .ق1404 1بيخكت، ط -االسالمي

  ،الخكياني، عبجالؾاحج بؽ اسساعيل، بحخ السحىب )في فخكع السحىب الذافعي( ، تحقيق: طارؽ فتحي الديج
 .ـ2009 1دار الكتب العمسية ط

  الدرقاني، عبجالباقي بؽ يؾسف، شخح الدرقاني عمى مخترخ خميل، ضبظو : عبجالدالـ دمحم أميؽ ، دار
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 .ق1422 1بيخكت ط–الكتب العمسية 

 1الجيؽ دمحم بؽ عبجهللا، شخح الدركذي ، دار العبيكاف ط الدركذي، شسذ. 

 . أبؾ زىخة، دمحم بؽ احسج، زىخة التفاسيخ ، دار الفكخ العخبي 

  ،الديمعي، جساؿ الجيؽ أبؾ دمحم ، نرب الخاية ألحاديث اليجاية مع حاشية بغية األلسعي في تخخيج الديمعي
 .ق1418 1تحقيق: دمحم عؾامة، ط

 اف بؽ األشعث بؽ إسحاؽ، مدائل اإلماـ أحسج ركاية أبي داكد الدجدتاني، تحقيق: أبي الدجدتاني، سميس
 1ـ، ط.1999مرخ،  -معاذ طارؽ بؽ عؾض هللا بؽ دمحم، مكتبة ابؽ تيسية

  1993بيخكت  –الدخخدي، دمحم بؽ احسج ، السبدؾط ، دار السعخفة . 

 ـ .1994 2بيخكت ط –عمسية الدسخقشجي، دمحم بؽ احسج ، تحفة الفقياء ، دار الكتب ال 

 بغجاد . -الدسخقشجي، نرخ بؽ دمحم، عيؾف السدائل، تحقيق: د. صالح الجيؽ الشاىي، مظبعة اسعج 

  الذخبيشي، شسذ الجيؽ دمحم بؽ احسج ، مغشي السحتاج الى معخفة معاني ألفاظ السشياج ، دار الكتب العمسية
 ـ.1994، 1ط

 ق1434 1دائل السجكنة ، دار الفكخ لمظباعة كالشذخ كالتؾزيع، طالرقمي، دمحم بؽ عبجهللا ، الجامع لس. 
 1الظبخي، دمحم بؽ جخيخ ، جامع البياف في تأكيل القخاف ، تحقيق : احسج شاكخ ، مؤسدة الخسالة ط 

 ـ .2000
  2بيخكت ط  –ابؽ عابجيؽ، دمحم أميؽ بؽ عسخ الحشفي ، رد السحتار عمى الجر السختار ، دار الفكخ 

1992 . 
 بؽ عبجالبخ، يؾسف بؽ عبجهللا ، الكافي في فقو أىل السجيشة ، تحقيق : دمحم دمحم السؾريتاني ، مكتبة ا

 ـ.1980 2الخياض الحجيثة ط 
 ـ .1994 1ابؽ قجامة ، مؾفق الجيؽ عبجهللا السقجسي ، الكافي في فقو اإلماـ احسج ، دار الكتب العمسية ط 
 ق.1388البؽ قجامة ، مكتبة القاىخة   ابؽ قجامة، مؾفق الجيؽ عبجهللا، السغشي 
 بيخكت -الكاساني، عالء الجيؽ، بجائع الرشائع في تختيب الذخائع، دار الكتب العمسية 
  ، "الكذشاكي، أبؾ بكخ بؽ حدؽ بؽ عبجهللا ، أسيل السجارؾ" شخح إرشاد الدالػ في محىب إماـ األئسة مالػ

 .2بيخكت. ط–دار الفكخ 
 القدكيشي ، سشؽ ابؽ ماجة ، ، تحقيق : دمحم فؤاد عبجالباقي ، دار إحياء الكتب  ابؽ ماجة، دمحم بؽ يديج

 العخبية.
  الساكردي، عمي بؽ دمحم، الحاكي الكبيخ في فقو محىب اإلماـ الذافعي، تحقيق: عمي دمحم معؾض ك عادؿ

 . 1999 1بيخكت ط  –احسج عبجالسؾجؾد ، دار الكتب العمسية 
 ق1424خاىيؼ، العجة شخح العسجة، دار الحجيث القاىخة السقجسي، عبجالخحسؽ بؽ إب. 
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  بيخكت.–السمظي، يؾسف بؽ مؾسى ، السعترخ مؽ السخترخ مؽ مذكل اآلثار ، عالؼ الكتب 
  :ابؽ السمقؽ، عسخ بؽ عمي، البجر السشيخ في تخخيج األحاديث كاآلثار الؾاقعة في الذخح الكبيخ، تحقيق

 ق.1425 1الخياض ط–اف كياسخ بؽ كساؿ، دار اليجخة لمشذخ كالتؾزيع مرظفى أبؾ الغيط كعبجهللا بؽ سميس
  السشياجي، شسذ الجيؽ دمحم بؽ احسج ، جؾاىخ العقؾد كمعيؽ القزاة كالسؾقعيؽ كالذيؾد ، تحقيق : مدعج

 .1بيخكت ط –الدعجني ، دار الكتب العمسية 
 ابؽ مشغؾر، دمحم بؽ مكـخ بؽ عمي ، لداف العخب ، دار صادر بيخكت . 
  ،ابؾ الشجا، مؾسى بؽ احسج ، اإلقشاع في فقو اإلماـ أحسج بؽ حشبل، تحقيق: عبجالمظيف دمحم مؾسى الدبكي

 .بيخكت–دار السعخفة 
  ابؽ نجيؼ، زيؽ الجيؽ بؽ إبخاىيؼ، البحخ الخائق شخح كشد الجقائق، في آخخه تكسمة البحخ الخائق لسحسج بؽ

 .2الحاشية: مشحة الخالق البؽ عابجيؽ، دار الكتاب اإلسالمي طحديؽ بؽ عمي الظؾري الحشفي القادري ، كب
  الشدائي، احسج بؽ شعيب، الدشؽ الرغخى لمشدائي، تحقيق: عبجالفتاح أبؾ غجة، مكتب السظبؾعات

 .ق1406 2اإلسالمي، ط
  ،ـ.1995،  دار الفكخ، الفؾاكو الجكاني عمى رسالة ابؽ أبي زيج القيخكاني،أحسج بؽ غانؼالشفخاكي 
  .الشفدي، عبجهللا بؽ أبي زيج، الشؾادر كالديادات عمى ما في السجكنة مؽ غيخىا مؽ األميات، تحقيق: د

 .ـ1999 1بيخكت، ط -عبجالفتاح الحمؾ كآخخكف دار الغخب اإلسالمي
  الشيدابؾري، مدمؼ بؽ الحجاج ، صحيح مدمؼ ، تحقيق: دمحم فؤاد عبجالباقي ، دار إحياء التخاث العخبي- 

 .بيخكت
  بيخكت.–الشؾكيي، محيي الجيؽ يحيى بؽ شخؼ، السجسؾع شخح السيحب ، دار الفكخ 
  ،الياشسي، دمحم بؽ احسج بؽ أبي مؾسى الذخيف، اإلرشاد إلى سبيل الخشاد ، تحقيق: د عبجهللا التخكي

 .1مؤسدة الخسالة ط
 مرخ  –تبة التجارية الكبخى الييتسي، احسج بؽ دمحم بؽ عمي بؽ حجخ، تحفة السحتاج في شخح السشياج ، السك

 ـ.1983
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