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 ةـض في انعطيـبء عهً بعـم بعض األبُـتفضي

 
                                      )*(                                                      )**( 

 ــٍـذ حســذوٌ ونيـخه                               حًذ حًيذ سعيذ انُعيًيد. أ                   

                               

 يهخص انبحث

اف مسألة تفضيؿ بعض االبناء عمى بعض في العطية ليا اثر كبير في المجتمع 
االسالمي اذ يعمد بعض االباء عف عمـ او جيؿ الى تفضيؿ احد ابنائو او بناتو او بعضيـ 

 فيعطييـ ما ال يعطي اوالده الباقيف فيظير اثر ذلؾ بعد الوفاة. 
االسموب المقارف مف خالؿ بياف رأي الشريعة االسالمية مع بياف لقد انتيجنا في بحثنا 

االراء الفقيية ثـ االشارة الى رأي القانوف باعتباره التشريع النافذ في البالد حيث تناولنا ايضًا 
اختالؼ الفقياء مع بياف االدلة ومناقشتيا ومف ثـ كيفية التسوية بيف االبناء والمناقشة وبياف 

 المراجع.

 

ABSTRACT 

       The issue of preferring some sons on others by means of 

financial gifts which have a significant effect on the Islamic community. 

Some fathers rely whether by knowledge or ignorance to prefer one of 

their sons or daughters upon the others. Some fathers give to a specific 

son what he does not give to others and this appears clearly after death.     

      We relied in this research on the comparative method through 

clarifying the Islamic Sharea’ opinions and other opinions. Then, there is 

a reference to the law arguments as the legislative rules in the country. 

Also, we handled different experts’ opinions with evidence and 

discussions, references, along with the solutions of solving it out among 

the sons.                                                                                                         
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 ة:ــانًقذي
 

الحمػػد ر رب العػػالميف المتفػػرؼ فػػي الممػػؾ والممكػػوتي البػػاقي الػػذي ال يفنػػى وال يمػػوتي        
ْ ئٔا حننٓ ٔن ز رض و نِنٓ ػٍٍ نال نرٌٍرنا ٌ        القائؿ في محكـ التنزيؿ:  (1) جؼنن

والفػالة والسػالـ عمػى . 
ي الذي محا ار بو الظالـي وأحيػا  السراج المنيري معمـ االنسانيةي وىادي البشريةي سيدنا محمد 

األناـي وأخرج بو الناس مف الظممات الى النوري وعمػى للػو وافػحابوي والتػابعيف ليػـ ب حسػاف الػى 
 ستتضمف المقدمة النقاط االتية:يـو الديف. 

 

 انتعشيف بًىضىع انبحث: الً:أو

اف نظاـ التوريث فػي االسػالـ نظػاـ ال يدانيػو فػي عدالتػو نظػاـي ال فػي األمػـ السػابقة قبػؿ 
.  االسالـي وال في االمـ المتحضرة اليـو

نمػا ىػو مػف قبيػؿ  (2)وليس قولي ىذا مف قبيؿ ما تقولو الشػاعرة العربيػة )كػؿ  فتػاةب بأبييػا معجبػة( وا 
 وتقتضيو البداىة. وال نزاع فيو لعاقؿ.ما يشيد بو الحس. 

لقػػد أشػػرؾ االسػػالـ جميػػع االبنػػاء فػػي العطيػػة ال فػػرؽ بػػيف كبيػػرىـ وفػػ يرىـ. كمػػا ورث 
الػػػذكر واالنثػػػى مػػػنيـ. فجعػػػؿ لكػػػؿ مػػػنيـ نفػػػيبًا مقػػػدرًاي وفرضػػػًا محػػػددًا. وحػػػرص االسػػػالـ عمػػػػى 

االخػروف. واشػار بالعدالػة  المحافظة عمى جميع االسرة حتى ال تتجمع الثروة في يد احدىـ ويتبػدد
حيف توزيع االمواؿ مف قبؿ رب االسرة الوالده وعدـ تفضيؿ بعضيـ عمى بعض فػي العطيػةي لمػا 
في ذلؾ مف زرع روح الحقد والحسػد فػي نفػوس المحػروميف مػنيـ فيػىدي الػى تفريػؽ شػمؿ االسػرةي 

 وتبدو العداوة والب ضاء بيف افرادىا.
روابطوي ألف االسرة ىػي وحػدة المجتمػع ومنيػا تتكػوف  وبذلؾ تسوء حالة المجتمعي وتنحؿ

لبنػات بنائػػو. امػػا اذا لػػـ يفضػػؿ بعػػض االبنػػاء عمػى بعػػضي وانمػػا يعطػػي الجميػػع سػػواء ف نيػػا تقػػو  
رابطتو وتتوثػؽ فػمتو بػيف جميػع افػراد االسػرة. فيسػود الوئػاـ والمحبػة بػيف ابنائػوي ويفػب  مجتمعػًا 

 الؽ قويمة.سميمًا ترتكز اسسو عمى دعائـ مف االخ
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 يشكهة انبحث:ثبَيبً: 

مجموعة مف الحاالت الداخمية والخارجية  –وتواجو المجتمعات االنسانية في عفرنا ىذا  
والتي تىثر في وحدة وتماسؾ المجتمع بحسب درجة وعيو والتزامػو بالقواعػد الشػرعية أو االخالقيػة 

مػػػدعاة الػػػى الوحػػػدة والتماسػػػؾي فػػػاف  –فػػػي ال الػػػب  –أو القانونيػػػةي واذا كانػػػت الحػػػاالت الخارجيػػػة 
الخالفػػػات الداخميػػػة مػػػدعاة الػػػى الفرقػػػة واالخػػػتالؼ والعػػػداوة والب ضػػػاء لمػػػا تقػػػـو عميػػػو مػػػف الطمػػػع 
واالثرة واالنانية وحب الذات. ومف االشكاليات التي تواجو بعض المجتمعات االسالميةي وليػا أثػر 

ضيؿ بعض االبناء عمػى بعػض فػي العطيػة( مسألة )تف –كبير في الفرقة واالختالؼ بيف االقرباء 
اذ يعمد بعض اآلباء عف عمـ او جيػؿ الػى تفضػيؿ أحػد ابنائػو او بعضػيـ فيعطػييـ مػا ال يعطػي 
أوالده الباقيف او يمنع بعضيـ كالبنات. ويظير أثر ىذه المسألة بعد وفاتوي السػيما واف بعػض مػا 

لػػػى االحتجػػػاج وعػػػدـ السػػػكوتي كالػػػداري أعطػػػاه األب يعتبػػػر ذو قيمػػػة ماليػػػة عاليػػػة تػػػدفع االخػػػوة ا
 والشقةي والمزرعةي والسيارة ونحوىا.

 

 سبب اختيبس انًىضىع:ثبنثبً:  

ومػػف ىنػػا تػػأتي أىميػػة بحػػػث ىػػذه المسػػألة لكثػػرة مػػايرد مػػػف اسػػئمة يطمػػب منيػػا أفػػػحابيا  
معرفػػة الحكػػـ الشػػرعي لتفػػرؼ لبػػائيـ تجػػاىيـي ومػػد  مشػػروعية اختفػػاص  خػػوانيـ بالعطيػػة أو 

أبػييـ ليػـي عممػًا انيػـ يػردوف مػوردًا واحػدًاي ويفػدروف عػف سػبب واحػد واالفػؿ المسػاواة فػي منع 
اإلثار عند تساوي االسبابي الف النفس واف كانت تميؿ الى االستئثار واالختفاصي ولكنيا تقنع 

 بالعدالة والمساواة.
 

انتيػاؾ حػدود  عمى اف االمر ال يقؼ عند السػىاؿ ومعرفػة الحكػـ الشػرعيي بػؿ يتعػداه الػى 
وقطػع فػمة االرحػاـ  –بداًل مف الػدعاء ليػـ بالرحمػة والم فػرة  –ار بمعف اآلباء ومسبتيـ وشتميـ 

 مع االخوة وبعضيـ ومعاداتيـي وقطع كؿ ما امر ار سبحانو وتعالى اف يوفؿ.
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 يُهج انبحث:سابعبً:  

  نتيجنا في بحثنا األسموب المقارف والتحميمي كاالتي:       
بياف رأي الشريعة االسالمية ال ػراء فػي مسػألة تفضػيؿ بعػض االبنػاء عمػى بعػض فػي العطيػة  -1

 مف خالؿ ماورد فييا مف نفوص ولثار شرعية.
بياف اآلراء الفقيية المختمفة في الفقو االسالمي مع بياف الػراج  منيػا بحسػب رأينػا حسػب قػوة  -2

 الدليؿ في ذلؾ.
تباره التشريع النافذ في البالد  ذ يجري عميو العمػؿ فػي الواقػع مػع االشارة الى رأي القانوف ب ع -3

مالحظة اف لفظ )العطية( يشترؾ مع غيره اشػتراكًا معنويػًا فػي الداللػة عمػى تمميػؾ مػاؿ ال يػر بػال 
مػػػةي والمنحػػػة( وليػػػذا اسػػػتخدما بعػػػض ىػػػذه األلفػػػاظ مكػػػاف العطيػػػة  عػػػوض )كاليبػػػةي واليديػػػةي والنحن

االستخداـ فضاًل عمى اف مجمػة االحكػاـ العدليػة والقػوانيف المدنيػة اقتفػرت  السيما اليبة المناسبة
 عمى لفظ اليبة.

 

 

 فشضية انبحث:خبيسبً:  

وقبػػؿ الػػدخوؿ فػػي الموضػػوع يتبػػادر الػػى االذىػػاف سػػىاؿ ىػػؿ يجػػوز لػػرب االسػػرة اف يمػػن   
 بعض ابنائو جزءًا مف مالو تمييزًا لو عمى غيره؟

 .(3) واعدلوا بيف ابنائكـ(يقوؿ: )اتقوا ار والرسوؿ 
 وىؿ فحي  ما يقاؿ انو مكروه فقط او ىو حراـ؟

 وىؿ فحي  ما رله بعض الفقياء انو تفرؼ باطؿ؟
وىػػؿ فػػحي  مػػا قالػػو لخػػروف انػػو يفػػ  لكنػػو حػػراـ يجػػب الرجػػوع فيػػو او انػػو مكػػروه فقػػط؟ ىػػذا مػػا 

 سنتناولو في بحثنا اف شاء ار.
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 خطة انبحث:سبدسبً:  

 ث األول: أقوال الفقهاء في حكم التفرقة بين األبناء في العطية:المبح -
 ويشتمؿ عمى المطالب اآلتية:

 اختالؼ الفقياء في حكـ التفرقة بيف األوالد في العطية في مذىبيف.المطمب األول: 
 

 أدلة أفحاب المذىب األوؿ.المطمب الثاني: 
 أدلة أفحاب المذىب الثاني ومناقشتيا.المطمب الثالث: 
 المناقشة والترجي .المطمب الرابع: 

 
 المبحث الثاني: كيفية التسوية بين األبناء في العطية: -

 ويشتمؿ عمى المطالب اآلتية:
 

 أقواؿ الفقياء في المسألة مف خالؿ مذاىبيـ.المطمب األول:  
 أدلة أفحاب المذىب األوؿ.المطمب الثاني:  
 ومناقشتيا. أدلة أفحاب المذىب الثانيالمطمب الثالث:  
 الترجي .المطمب الرابع:  
 موقؼ القانوف مف العطية.المطمب الخامس:  

 
 الخاتمة -
 المصادر -
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 المبحث األول: أقوال الفقهاء في حكم التفرقة بين األبناء في العطية: -
سػػنتناوؿ فػػي ىػػذا المبحػػث اخػػتالؼ الفقيػػاء فػػي حكػػـ التفرقػػة بػػيف االبنػػاء فػػي العطيػػة مػػف  

ة وحرمػة التفضػيؿ وبطالنػوي وكػذلؾ اسػتحبابوي وكراىػة التفضػيؿ بػيف الورثػةي وذكػػر وجػوب التسػوي
 األدلةي وبياف الراج  منيا مف خالؿ المطالب اآلتية:

 
 اختالؼ الفقياء في حكـ التفرقة بيف األوالد في العطية عمى مذىبيف.المطمب األول:  
 أدلة أفحاب المذىب األوؿ.المطمب الثاني:  
 أدلة أفحاب المذىب الثاني ومناقشتيا.لث: المطمب الثا 
 المناقشة والترجي .المطمب الرابع:  

 
 المطمب األول: اختمف الفقهاء في حكم التفرقة بين األوالد في العطية عمى مذهبين: -

 وجوب التسوية وحرمة التفضيؿ وبطالنو بيف االبناء. المذهب األول:
وعائشة )رضي ار عنيـ اجمعيف(. ومف التابعيف  وبو قاؿ ابو بكر وعمر وعثماف وقيس بف سعد

شػػري  القاضػػي وعػػروة بػػف الزبيػػر وابػػراىيـ النخعػػي وابػػف جػػريل ومجاىػػد وطػػاووس والشػػعبي وابػػف 
 شبرمة وعطاء وسفياف الثوري.

واليو ذىب االماـ أحمد بف حنبؿ واسحاؽ بف راىويو وأبو سميماف والظاىرية وابف حبػاف وىػو احػد 
 .(4)وبو فرح االماـ البخاري قولي االماـ مالؾ

واليو ذىب أبو يوسؼ مف فقياء الحنفية  ال أنو قيد الوجوب  ف قفػد بػو اإلضػراري وىػو مقتضػى 
قوؿ اإلماـ محمد بف الحسف الشيبانيي كما فرح فاحب البدائعي فقد ذكر أف اإلماـ محمػد ذكػر 

ال يفضػػػؿ بعضػػػيـ عمػػػى فػػػي الموطػػػأ بأنػػػو قػػػاؿ: )ينب ػػػي لمرجػػػؿ أف يسػػػوي بػػػيف ولػػػده فػػػي النحػػػؿ و 
ي  ال أف اإلمػاـ أحمػد بػف حنبػؿ فػي روايػة (6). ف ف فضؿ فالمشيور بأنيا باطمػة مػع اإلثػـ(5)بعض(

 .(7)لو فرح بأنيا تف  ويجب عميو التسويةي  ما برد ما فضؿ بوي أو ب تماـ نفيب االخر
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حاب ىػذا : وقػد  نقسػـ أفػ(8)تستحب التسوية ويكػره التفضػيؿ بػيف االبنػاءالمذهب الثاني: 
 المذىب الى رأييف:

تسػػػتحب التسػػػوية فػػ ف فضػػؿ بعػػػض أوالده فػػػ  ذلػػؾ لكػػػف مػػع الكراىػػػة واليػػو ذىػػػب االمػػػاـ األول: 
 .(12)ي والمشيور عند المالكية واليو ذىب االباضية(11)ي واالمػاميػة(10)والشػػافعي (9)ابػو حنيفػة
قتضػػيو كالحاجػػة أو كثػػرة العيػػاؿي أو تسػػتحب التسػػوية ويكػػره التفضػػيؿ اال لسػػبب مشػػروع يالثاااني: 

االنشػػ اؿ بطمػػب العمػػـي ونحػػوه مػػف الفضػػائؿي كمػػا يجػػوز منػػع بعضػػيـ لسػػفيو او بدعتػػوي او لكونػػو 
ي فقػد روي عػف االمػاـ أحمػد بػف حنبػؿ مػا يػدؿ عمػى جػواز (13)يستعيف بػو عمػى معفػية ار تعػالى

ذا كػػاف لحاجػػة وأكرىػػو اذا ذلػػؾ قياسػػًا عمػػى جػػواز تخفػػيص بعضػػيـ بػػالوقؼ بقولػػو: )ال بػػأس بػػو ا
. وذىػػب الػػى ذلػػؾ متػػأخروا الحنفيػػة كمػػا نقمػػو عػػنيـ (14)كػػاف عمػػى سػػبيؿ االثػػرة والعطيػػة فػػي معنػػاه(

  .(15)فاحب البدائع بقولو: )ال بأس أف يعطي المتأدبيف والمتفقييف دوف الفسقو والفجرة(
مػػى سػػبيؿ االيثػػار انػػو والقاضػػي أبػػو الوليػػد مػػف المالكيػػة بقولػػو: )وعنػػدي انػػو اذا اعطػػى الػػبعض ع

نمػػا يجػػوز ذلػػؾ ويعػػر  مػػف الكراىػػو اذا اعطػػى الػػبعض لوجػػو مػػا مػػف جيػػة يخػػتص بيػػا  مكػػروهي وا 
 .(16)احدىـي او غرامة تمزموي او خير يظير منو فيخص بذلؾ خيرىـ عمى مثمو(

. وىػػو قػػوؿ عنػػد فقيػػاء االماميػػة اذا لػػـ يترتػػب عمػػى التفضػػيؿ فتنػػة فػػ ف ترتػػب (17)وبػػو قػػاؿ الزيديػػة
ّرـعمي  .(18)و فتنة ح 

 

 

 المطمب الثاني: أدلة أصحاب المذهب األول ومناقشتها: -
اسػػتدؿ أفػػحاب المػػذىب األوؿ القػػائموف بوجػػوب التسػػوية وحرمػػة التفضػػيؿ وبطالنػػو بػػيف 

 االبناء بجممة مف األدلة اىميا مايمي: 
فػػي تقسػػيـ  (اف ار سػػبحانو وتعػػالى لػػـ يففػػؿ تففػػياًل دقيقػػًا فػػي حكػػـ مػػف االحكػػاـ كمػػا ففػػؿ1)

 نرلٍّننر رٌالن ج    المواريػثي فبينمػا تػراه فػي الفػالة يكتفػي سػبحانو وتعػالى بقولػو:
 (12)

وتػرؾ بيػاف  

نرٔزٌرا رٌٍه رٌذو  ٌرثني   ي تنفيذًا لقولو تعالى: عدد ركعاتيا وكيفية اعمالياي وأوقاتيا لبياف الرسوؿ 

 ٌٍراس ِا ٔزي رٌٍ ُ
 (20)

 (21) نآذنر رٌزواج : وتعالىوكذلؾ الزكاة بقولو سبحانو . 
. 
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أنػػواع مػػا يجػػب فيػػوي ومقػػادير كػػؿ نػػوع وأوقػػات  سػػتحقاقياي وغيػػر ذلػػؾ.  وبػػيف الرسػػوؿ الكػػريـ 
 نهلل ػٍى رٌراس حج رٌثٍد ِٓ رسرطاع رٌٍه سثٍ ً  وكذلؾ الحل بقولو تعالى:

 (22)
. 

وتعالى فػي كػؿ ذلػؾ  فرائضو وواجباتو وشروطو وغير ذلؾ. بينما نراه سبحانو وبيف المفطفى 
يكتفػػػي بػػػاالمر مجمػػػاًل وتػػػرؾ البيػػػاف لمرسػػػوؿ 

. لكننػػػا نػػػراه فػػػي المواريػػػث يسػػػمؾ غيػػػر ذلػػػؾي (23) 
ٌنصٍىُ رهلل يف رنضدوُ ٌٍذو  ِصً حن  رضٔصنٍني    ي فيقوؿ سبحانو وتعالى: (24)فيففؿ تففياًل دقيقاً 

رالن  نضتنٌنه ٌىنً نرحنه ِرن ّا      فاْ وٓ ٔساء فنق رشررني فٍ ٓ شٍصنا ِنا ذن ن نرْ وأند نرحنهج فٍن ا رٌ      

رٌسهس مما ذ ن رْ واْ ٌه نٌه فناْ   ٌىنٓ ٌنه نٌنه نن شنه رتننر  ف ِنه رٌصٍنس فناْ وناْ ٌنه ر ننج ف ِنه              

رٌسهس ِٓ تؼه.... نٌىُ ٔال  ِا ذ ن رزنرجىُ رْ   ٌىٓ هلٓ نٌه فاْ واْ هلٓ نٌه فٍىُ رٌ تغ مما 

ا ذ ورُ رْ   ٌىٓ ٌىُ نٌه فاْ وناْ ٌىنُ نٌنه فٍن ٓ     ذ وٓ ِٓ تؼه نصٍح ٌنصني هبا رن دٌٓ نهلٓ رٌ تغ مم

رٌصّٓ مما ذ ورُ ِٓ تؼه نصٍح ذنصنْ هبا رن دٌٓ نرْ واْ  جً ٌنن ز و ٌنح رن رِن وج نٌنه ر  رن ر ند      

فٍىً نرحه ِر ّا رٌسهس فاْ وأنر روص  ِٓ ذٌه ف ُ ش واء يف رٌصٍس ِٓ تؼنه نصنٍح ٌنصنى هبنا رن     

ػٍٍُ حٍٍُ. ذٍه حهند رهلل نِنٓ ٌطنغ رهلل ن سننٌه ٌه ٍنه جرناخ       دٌٓ غري ِضا  نصٍح ِٓ رهلل نرهلل

 (25) جت ي ِٓ حتر ا رضهنا   اٌهٌٓ فٍ ا نذٌه رٌفنز رٌؼظٍُ
. 

ثػػـ لػػـ يقتفػػر سػػبحانو وتعػػالى بيػػذا التففػػيؿ الػػدقيؽ الرائػػعي بػػؿ يػػذكر امامػػو ليػػة عظيمػػة تعتبػػر 
ن رٌنرٌهرْ نرضل تنْ نٌٍرسناء ٔالنٍة ممنا ذن ن     ٌٍ جاي ٔالٍة مما ذ  مقدمة ىامة لوي فيقوؿ سبحانو وتعالى: 

 رٌنرٌهرْ نرضل تننْ ممنا لنً ِرنه رن وصن  ٔالنٍثاض ِف ن ناض       
 (26)

ثػـ عقػب سػبحانو وتعػالى عمػى ذلػؾ التقسػيـ . 

نِٓ ٌطغ رهلل ن سنٌه ٌه ٍه جراخ جت ي ِٓ حترن ا رضهننا   اٌنهٌٓ فٍ نا نذٌنه رٌفننز        (27)ذٍه حهند رهلل  بقولو:

فياتاف اآليتاف يبيف فييما  .هلل ن سنٌه نٌرؼه حهند  ٌه ٍه ٔا رض  اٌهرض فٍ ا نٌه ػذرب ِ نيرٌؼظٍُ نِٓ ٌؼص ر
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أف تمػؾ االحكػػاـ ىػػي حػػدود ار وانػػو وعػد مػػف اطاعػػو فػػي تنفيػػذىا بالجنػة واوعػػد مػػف عفػػاه بالنػػار 
 وبئس المفير.

ساء ٔالٍة مما ذ ن رٌنرٌهرْ نرضل تنْ مما لً ٌٍ جاي ٔالٍة مما ذ ن رٌنرٌهرْ نرضل تنْ نٌٍر : فاذا تأممنا قولو تعالى

نػراه سػبحانو وتعػالى  ختػار طريػؽ الػنص والتففػيؿي ولػـ يقػؿ: )لمرجػاؿ . ِره رن وص  ٔالٍثاض ِف ن ناض  
والنساء نفيب مما ترؾ الوالداف واالقربوف مما قػؿ منػو او كثػر نفػيبًا مفروضػًا( بػؿ ذكػر النسػاء 

 ي فماذا يريد القرلف الكريـ مف ىذا؟عمى حدهي كما ذكر الرجاؿ سواء بسواء
انػػو يريػػد تيػػذيب عػػادة جاىميػػةي فقػػد كانػػت تقترفيػػا بعػػض قبائػػؿ العػػرب. قػػاؿ ابػػو اسػػحاؽ الشػػاطبي 

ي ")اف لمعػرب فػي الجاىميػة عوائػد قبيحػةي ابطميػا االسػالـ كمػا (28)ىػ( في كتابػو الموافقػات790)ت
خيػػر تقػػدير الديػػةي وفرضػػيا عمػػى العاقمػػةي كػػاف ليػػـ عوائػػد حميػػدة اقرىػػا االسػػالـ ومػػف ىػػذا النػػوع اال

 وتوريث االوالد لمذكر مثؿ حظ االنثييف وغير ذلؾ(".
: )مما كاف عند العرب في الجاىمية واقره االسالـ قطع يد السارؽ ومف (29)وقاؿ الحافظ ابف حجر

بطػف  العوائد القبيحة التي حاربيا االسالـ ولكنيا لـ تكف عامة في العربي بؿ كانت محفػورة فػي
 مف بطوف تميـي ولـ تعمر طوياًلي عادة قتؿ البنات بدفنيف تحت التراب وىف احياء(.

نرذر تش  رحههُ تاضٔصى ظً نج ه ِسندرض نهن وظٍُ ٌرنر ى ِٓ رٌمنَ ِٓ سنء ِا تش   : وانزؿ فييا قولو تعالى

ته وميسىه ػٍى هنْ رَ ٌهسه يف رٌرترب رض ساء ِا حيىّنْ 
 (30)

ابتدع ىذه العادة القبيحة  وكاف اوؿ مف. 
ىو قيس بف عافـ التميميي وكاف ذلؾ قبؿ ظيور االسالـ بزمف يسػيري الف قيسػًا ادرؾ االسػالـ 

. تمػؾ ىػي العوائػد التػي (31)واسمـ وحسف اسالموي فقضى عمى ىذه العادة الشنيعة قبؿ اف تسػتفحؿ
االوالد عمػػى بعػػض فػػي  ابطميػػا االسػػالـ ومنيػػا عػػادة حرمػػاف النسػػاء مػػف الميػػراثي وتفضػػيؿ بعػػض

العطية وتوريث الذكور فقطي ومف المحزف اف الدوافع عمػى ىػذه العػادة الشػنيعة التػي جػرت ذيوليػا 
الى يومنا ىذا عند بعض الناسي حيث تحايؿ بعض مف ينسبوف الى االسالـ لموفوؿ الييا حتى 

 ان مسوا في اوحاليا.
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  رتاؤوُ نرتراؤوُ ض ذه نْ رٌ ُ رل ب ٌىُ ٔفؼاض  لييا( المتقدـ االشارة ا11(قولو تعالى في لخر لية )2)

. أي ال تقيدوا ما شرعو ار لكػـ مػف قسػمة امػوالكـ بػيف ورثػتكـ ظػانيف اف مػف تميزونػو يػنفعكـ (32)
 .(33)النكـ ال تدروف اييـ اقرب لكـ نفعًاي فاتركوا االمر لمعميـ الخبير لعباده

ثم  رمسز   صنٍىُ رهلل يف رنضدونُ ٌٍنذو  ِصنً حن  رضٔصنٍني...      ٌن : (قولػو تعػالى فػي ىػذه االيػة ايضػاً 3)

 نصنٍح ِنٓ رهلل   ( فقال: 12انىصية برنك في آخس آية )
 (34)

فمعنػى ىػذا اف الموفػي بيػذا التقسػيـ  
ىػػو ار سػػبحانو وتعػػالىي واذا كػػاف الرجػػؿ مػػنكـ اذا اوفػػى بشػػيء مػػف مالػػو فػػي حػػدود الثمػػث ف نػػو 

فكيؼ والحاؿ اف الموفي ىنا ىو العزيز العميـي أليس ىذا يحتـ يجب عميكـ شرعًا تنفيذ وفيتوي 
 عمى المىمف اف يحافظ عمى ما اوفى بو ربو اشد مف محافظتو عمى وفية رجؿ مف اىمو؟

أي اف ىذه السياـ التي بينت لكـ فرضيا ار   ف ٌضح ِٓ رهلل  (:11(قولو تعالى في لخر لية )4)
المحافظة عمى فرائضو النيػا فػادرة مػف العمػيـ بػاحواؿ عبػادهي عميكـ فرضًا محتمًاي فيجب عميكـ 

 الحكيـ فيما يشرع.

ذٍه حهند رهلل نِٓ ٌطغ رهلل ن سنٌه ٌه ٍه جراخ جت ي   (ختـ ار سبحانو وتعالى ىذا التقسيـ بقولو:5)

ٔنا رض  اٌنهرض فٍ نا نٌنه     ِٓ حتر ا رضهنا   اٌهٌٓ فٍ ا نذٌه رٌفنز رٌؼظٍُ نِٓ ٌؼص رهلل ن سنٌه نٌرؼه حهند  ٌه ٍنه  

ػننذرب ِ ننني 
. لي مػػؽ منافػػذ التالعػػب حيػػث جػػاء بتمػػؾ العبػػارة الحازمػػة التػػي تحمػػؿ فػػي طياتيػػا (35) 

ارعادًا وابراقًا يزعجاف كػؿ مػف تحدثػو نفسػو بالتالعػب بيػاي كمثػؿ تالعػب بنػي اسػرائيؿ بأحكػاـ ار 
ف ذلؾ تالعبيـ عندما نيػاىـ ار حيث تحايموا عمى ابطاؿ ما امر ار بو في كثير مف االمور: )م

سػػػبحانو وتعػػػالى عػػػف فػػػيد السػػػمؾ يػػػـو السػػػبتي فكػػػانوا يضػػػعوف الشػػػباؾ حػػػوؿ السػػػمؾ فػػػي المػػػاء 
ليمنعػػوه مػػف الرجػػوع الػػى داخػػؿ البحػػر يػػـو االحػػدي وعنػػد ذلػػؾ يأخذونػػو بسػػيولة ويزعمػػوف أنيػػـ لػػـ 

نوسناهلُ    و فػييـ:ػسبحانػ يخالفوا امر ار حيث لـ يخرجػوا السػمؾ فػي يػـو السػبت مػف المػاءي فقػاؿ

ػٓ رٌم ٌح رٌيت وأد حا  ج رٌثح  رذ ٌؼهنْ يف رٌسثد رذ ذأذٍ ُ حٍراهنُ ٌنَ سثر ُ ش ػاض نٌنَ ض ٌسثرنْ ض ذاذٍ ُ 

 وذٌه ٔثٍنهُ مبا وأنر ٌفسمنْ
ذٍنه حنهند    . كما اف ار سبحانو وتعالى قاؿ في ىػاتيف االيتػيف: (36) 
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 ٍه جراخ جت ي ِٓ حتر ا رضهنا   اٌهٌٓ فٍ ا نذٌه رٌفنز رٌؼظٍُ نِٓ ٌؼص رهلل ن سنٌه رهلل نِٓ ٌطغ رهلل ن سنٌه ٌه

 .نٌرؼه حهند  ٌه ٍه ٔا رض  اٌهرض فٍ ا نٌه ػذرب ِ ني 

 

قذ يقىل قبئم: نًبرا كبَت عُبية انقرشنٌ انكرشيى بتقسريى انثرشواى عهرً هرزا انىجره انًف رم دوٌ  

 غيشهب.

الػػذي خمػػؽ االنسػػافي ويعمػػـ مػػا ركػػب فػػي نفسػػو مػػف الشػػ  يعمػػـ اف نقػػوؿ الف ار سػػبحانو وتعػػالى 
المػػاؿ ىػػو عفػػب الحيػػاةي وانػػو زينػػة الحيػػاة الػػدنياي ويتفػػانى االنسػػاف فػػي الحفػػوؿ عمػػى القنػػاطير 

 المقنطرة منو.
فاذا كاف ىذا منزلتو في نفوس البشري ال جـر اف كؿ امريء يحرص اشد الحرص عمى جذبو الى 

منػػو شػػيء كػػاف ينتظػػرهي الجػػؿ ذلػػؾ تػػولى سػػبحانو وتعػػالى تقسػػيمو بنفسػػوي  جانبػػوي ويكػػره اف يفمػػت
ليسػػتؿ مػػف الفػػدور مػػا قػػد يحيػػؾ فييػػا اذا تػػرؾ توزيعػػو ل يػػرهي ويكػػوف سػػبحانو بػػذلؾ اغمػػؽ ابػػواب 

 شرور كثيرة.
ورب قائؿ يقوؿ: اف ىػذه اآليػات القرلنيػة وردت فػي الكػالـ عػف تقسػيـ تركػة الميػتي فيػي ال تمػس 

ممنا ذن ن رٌنرٌنهرْ      مالو الذي ىو محؿ النزاعي الف ار سبحانو وتعالى يقوؿ فييػا:تفرؼ الحي في 

نرضل تنْ 
 (32)

نٌىُ ٔال  ِا ذ ن رزنرجىُ رْ   ٌىٓ هلٓ نٌه فاْ واْ هلٓ نٌه فٍىُ رٌ تغ مما ذ وٓ  . ويقىل: 

 ِٓ تؼه نصٍح ٌنصني هبا رن دٌٓ...
جػاءت لتقضػي . الى غير ذلؾي فيي ليػات خافػة بالتركػة (38) 

عمػػى عػػادات شػػاذةي وتقػػرر المبػػاديء الفػػالحة لكػػؿ زمػػاف ومكػػافي وقػػد كػػاف بعػػض غػػالظ القمػػوب 
ي (40)ي وبعضػيـ يورثػوف الكبػار دوف الفػ ار حتػى ولػو كػانوا ذكػوراً (39)يورثوف الذكور دوف االناث

لمػرأة فػي كما تضمنت ايضًا اغالؽ باب دعوة تيب لناي وتسكت لنًا مناديًة بالتسوية بيف الرجػؿ وا
 الميراث.

قػػد يقػػاؿ كػػؿ ىػػذا. ولدفعػػو نقػػوؿ: اف االسػػالـ اعطػػى لموسػػائؿ حكػػـ المقافػػد ولممقػػدمات حكػػـ مػػا 
توفػػؿ اليػػوي فحػػـر النظػػر الػػى االجنبيػػة ال لذاتػػوي بػػؿ النػػو يػػىدي الػػى الزنػػا المحػػـر لذاتػػوي وحػػـر 

ي ألف ما ال يػتـ الخطوات الموفمة الى السرقة واوجب الخطوات الموفمة الى فالة الجمعة مثالً 
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الواجب الشرعي اال بو فيو واجب شرعًا ايضًاي وما ال يتـ الحػراـ الشػرعي اال بػو فيػو حػراـ شػرعًا 
ايضًاي واذا كاف تفضيؿ االوالد عمى بعض يعتبر نوعًا مف الحيؿ التي يتوفؿ بيا الى تعطيؿ ما 

فاسػػد التػػي نػػر  ونسػػمع كثيػػرًا امػػر ار بػػو فػػي تقسػػيـ المواريػػث فانػػو يكػػوف محظػػورًا لمػػا فيػػو مػػف الم
منيػػاي فقػػد فضػػؿ رجػػؿ طفمػػيف فػػ يريف مػػف زوجتػػو الشػػابة عمػػى ولػػديف كبيػػريف مػػف امػػرأة اخػػر  
بقراريط مف االرضي ف مى ال ضب في رأس ىذيف الكبيريف فدفعيما الى دفف الطفميف البريئيف في 

لػػذي ارتكبػػو والػػدىما. كومػػة مػػف )التػػبف( عنػػد رجوعيمػػا مػػف المدرسػػةي فماتػػا شػػييديف ليػػذا الجػػور ا
ومػػف ذلػػؾ تحايػػؿ رجػػؿ ثػػري كػػاف يمتمػػؾ اكثػػر مػػف مػػائتي فػػدافي فمػػن  ىػػذه الثػػروة جميعيػػا لطفػػؿ 
ف ير لو مف امرأتو الشابةي وحـر مف ثرواتو مف بقػى مػف ذريتػو وسػمؾ لػذلؾ حيمػة البيػع الفػادر 

لػػـ يحػػـر ي فػػ ذا (41)منػو إلبنػػو الطفػػؿ فتقطعػػت أوافػػر االسػػرة وعػػال فػراخيا حتػػى وفػػؿ الفػػحؼ
 االسالـ عماًل تترتب عميو ىذه االثار السيئة فماذا يحـر اذف؟

 
والدليؿ عمى اف ىذا ىو مراد ار سبحانو وتعالى مف ىذا التقسيـ الذي ذكره القرلف مػا ورد عػف    

 في ىذا الموضوع وما قالو العمماء في ذلؾ ايضًا:  النبي 
اف بف بشير انػو قػاؿ: )أعطػاني أبػي عطيػة فقالػت فقد رو  البخاري ومسمـ وغيرىما عف النعم )أ(

ي وقػػاؿ يػػا رسػػوؿ  ي فػػأتى أبػػي رسػوؿ ار عمػرة بنػػت رواحػػة ال ارضػى حتػػى تشػػيد رسػوؿ ار 
 اري  ني أعطيت  بني ىذا مف عمػرة بنػت رواحػة عطيػةي وطمبػت منػي أف أشػيدؾ عمييػا فقػاؿ 

 .(42)ىؿ لؾ اوالد غيره؟
: ىػػؿ اعطيػػت بقيػػة اوالدؾ مثػػؿ ىػػذا؟ فقػػاؿ ال ير: نعػػـ فقػػاؿ وفػػي روايػػة: ىػػؿ لػػو  خػػوة فقػػاؿ بشػػ

 .(43): فاتقوا ار واعدلوا بيف اوالدكـي ارجع العطيةي فرجع النعماف فرد عطيتو( فقاؿ 
 .(45)((44): )أشيد عمى ىذا غيري ف ني ال أشيد عمى جوروفي رواية لمسمـ قاؿ  )ب(
 .(46)ال اشيد اال عمى حؽ(وفي رواية اخر  لمسمـ )فميس يف  ىذا واني  )ت(
وفػػي روايػػة احمػػد بػػف حنبػػؿي )ال تشػػيدفن عمػػى جػػوري واف لبنيػػؾ عميػػؾ مػػف الحػػؽ اف تعػػدؿ  )ث(
 .(47)بينيـ(
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: )اعدلوا بيف أوالدكـ في العطايا كما تحبوف أف وفي رواية لمسمـ أيضًا عف الشعبيي قاؿ  )ج(
 .(48)يعدلوا بينكـ في البر(

( كمػػا ورد الحػديث بألفػػاظ (49)أكػػؿ بنيػؾ غمػت قػػاؿ: ال قػاؿ فػأرددهوفػي روايػة اخػػر  لمسػمـ: )فقػاؿ 
 منيا:  –عدة عند عمماء الحديث 

(ي و )اعػػدلوا (51)( و )أيسػػرؾ أف يكونػػوا لػػؾ فػػي البػػر سػػواء قػػاؿ: بمػػىي قػػاؿ: فػػال اذاً (50))سػػو بيػػنيـ
 ( (52)بيػف اوالدكػـ في النحػؿ كمػا تحبػوف أف يعػدلوا بينكػـ في البػػر والمطػػؼ

 .(54)( ونحوىا(53))واف عميؾ مف الحؽ اف تعدؿ بيف ولدؾ كما عمييـ مف الحؽ اف يبروؾو 
 

 وجه الداللة:
 فيىخذ مف كؿ ىذه الروايات:)أ( 

 امتنع عف الشيادة. اف الرسوؿ اواًل: 
 وسمى ىذا التفضيؿ جورًا. وىو خالؼ الحؽ.ثانيًا: 
عػػػف  منيفي والشػػػؾ اف تعميػػػؿ امتناعػػػو وجعمػػػو بعيػػػدًا عػػػف العػػػدؿ الػػػذي امػػػر ار بػػػو المػػػى ثالثاااًا: 

 .(55)الشيادة بأف ىذا العمؿ جوري يدؿ عمى الحرمة اف لـ يدؿ عمى البطالف
واف جميػػع الروايػات بألفاظيػا المتعػػددة تػدؿ عمػػى وجػوب التسػوية بػػيف الورثػة أي االوالد فػػي رابعاًا: 

جػػاء بيانػػًا لطمػػب والػػد  العطيػػة وىػػو نػػص فػػي المسػػألةي اذ ىػػو مسػػاؽ افػػالًة لبيػػاف ىػػذا الحكػػـ النػػو
)اعػػدلواي ارجعػػوي  النعمػػافي الػػذي يفيػػـ بمجػػرد سػػماعو دوف حاجػػة الػػى تأمػػؿ ونظػػر الف قولػػو 

ارردهي اتقوا اري سو بينيـ( الذي ورد في الروايات كميا أوامػر فبػأي لفػظ ورد تحقػؽ المعنػىي وىػو 
 .(56)موجب االمر المطمؽ عند جميور االفولييف

العممػاء حرمػة ذلػؾ بأنػو يفضػي الػى العقػوؽ وتبػاغض االوالد وتقػاتميـي وال ىػذا وقػد عمػؿ خامسًا: 
جػػـر اف مػػا يفضػػي الػػى ىػػذا المنكػػر يكػػوف حرامػػًا قطعػػًاي ولػػذلؾ قػػاؿ ابػػف دقيػػؽ العيػػد "اف فػػي ة 
الحػػػديث مشػػػعرة بػػػالتنفير الشػػػديد مػػػف ذلػػػؾ العمػػػؿي حيػػػث اف امتناعػػػو عميػػػو الفػػػالة والسػػػالـ عػػػف 

 .(57)أنو جور. وانو خالؼ التسوية وىو ليس بتقو  واف التسوية تقو "الشيادة عميو معماًل ذلؾ ب
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والػػذي يىخػػذ مػػف الحػػديث اف االمػػاـ يػػرد العطيػػة ممػػف يعػػرؼ منػػو ىروبػػًا مػػف بعػػض الورثػػةي وقػػد 
فػي روايػة جػابر )فمػيس يفػ  ىػذا( وبرجػوع النعمػاف عػف االسػتمرار فػي  تمسؾ مف يقوؿ بقولو 

 انجاز عطيتو.
 

بػػف الزبيػػػر عػػف عائشػػة )رضػػػي ار عنيػػا( انيػػا قالػػػت: )اف ابػػا بكػػر الفػػػديؽ مػػا رواه عػػروة  )ب(
مف مالو بال ابةي فممػا حضػرتو الوفػاة قػاؿ: وار  (59)عشريف وسقاً  (58))رضي ار عنو( نحميا جداد

يا بنية ما مف احد مف الناس أحب الي غنى منؾي وال اعز الناس عمي فقرًا مف بعدي منؾي واني 
عشريف وسػقًاي فمػو كنػت جددتيػو وحرزتيػو كػاف لػؾي وانمػا ىػو اليػوـ مػاؿ وارثي كنت نحمتؾ جداد 

وانما ىو اخوؾ واختػاؾ فاقتسػموه عمػى كتػاب ار تعػالىي فقالػت عائشػة: وار يػا ابػتن لػو كػاف كػذا 
 .(60)وكذا لتركتو(

نػػي أخػػاؼ أف أكػػوف أثرتػػؾ عمػػى ولػػديي وانػػؾ لػػـ  وفػػي روايػػة ابػػف حػػـز مػػف طريػػؽ عبػػدالرزاؽ: )وا 
 .(61)كوني احترزتيوي فرديو عمى ولدي؟ فقالت يا أبتاهي لو كانت لي خيبر بجدادىا ذىبًا لرددتيا(ت
 

 وجه الداللة:
( مػف يدؿ الخبر بروايتو عمى وجػوب التسػويةي فمػو لػـ تكػف التسػوية واجبػة لمػا طمػب الفػديؽ )

 السيدة عائشة )رضي ار عنيا( اعادة ما اثرىا بو عمى غيرىا مف اوالده.
 

ما رواه ابف سيريف )اف سػعد بػف عبػادة قسػـ مالػو بػيف بنيػو فػي حياتػو فولػد لػو بعػد مػا مػاتي )ت( 
فمقى عمر ابا بكر فقاؿ لو: ما نمت الميمة مف اجؿ ابف سعد ىذا المولود لـ يتػرؾ لػو شػيء؟ فقػاؿ 

اه فكّممنػاه ابو بكر: وانا وار ما نمػت الميمػةي فػانطمؽ بنػا الػى قػيس بػف سػعد فكّممػو فػي أخيػوي فأتينػ
رواه الطبرانػي  (62)فقاؿ قيس: أما شيء أمضاه سعد فال أرده ابدًاي ولكف أشيد كما أف نفيبي لػو(

 .(63)مف طرؽ رجاليا كميا رجاؿ الفحي 
 

 وجه الداللة:
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يدؿ االثر عمى وجػوب التسػوية بػيف االبنػاء فػي حػاؿ الحيػاة فمػو لػـ تكػف واجبػة لمػا اىػـ االمػر أبػا 
الخطاب )رضي ار عنيمػا( مػع اف حرمػاف الوليػد لػـ يكػف عػف قفػد الف بكر الفديؽ وعمر بف 

ي وليػػذا (64)والدتػػو كانػػت بعػػد وفػػاة ابيػػو سػػعدي وفيػػو داللػػة ايضػػًا عمػػى اف تفػػرؼ االب نافػػذ الـز
امضػػاه شػػقيقو قػػيس وتنػػازؿ عػػف حقػػو إلعػػادة التػػوازف وتحقيػػؽ العدالػػةي واف كػػاف االفػػؿ اف يرجػػع 

 عمى الجميع.
 

ي (65)يـ بف معاوية عف ابيو معاوية بػف حيػدة )اف ابػاه حيػدة كػاف لػو بنػوف لعػالتما ذكره حك)ث( 
افاغر ولده وكاف لو ماؿ كثير فجعمو لبني عمة واحدةي فخرج ابنو معاوية حتى قدـ عمى عثمػاف 

( فأخبره بذلؾ فخير عثماف الشيخ بيف اف يرد اليو مالوي وبػيف اف يوزعػو بيػنيـي فػرد بف عفاف )
. وىػػو ظػػاىر المعنػػى فػػي وجػػوب التسػػوية. وبػػو حكػػـ (66)مػػات تركػػو االكػػابر الخػػوانيـمالػػوي فممػػا 

( بيف اعادة الماؿ الى ممكو فينتقؿ الػييـ بقسػمة ار ميراثػًاي واف يوزعػو بيػنيـ عثماف بف عفاف )
 دوف محاباة.

 
 ماورد عف بعض السمؼ مف اقواؿ توجب التسوية بيف االوالد منيا:)ج( 
: حدثني ابي قاؿ: )حضر جار لشري  ولو بنوف فقسـ مالو بينيـ ال يألوا أف .عف ابي حياف قاؿ1

يعدؿي ثـ دعا شريحًا فجاء فقاؿ: ابا أميةي  ني قسمت مالي بيف ولدي ولـ لؿ وقد اشػيدتؾي فقػاؿ 
شري : قسمة ار أعدؿ مف قسمتؾي فارددىـ الى قسمة ار وفرائضػوي واشػيدني واال فػال تشػيدنيي 

 .(67)جور(ال اشيد عمى 
. وذكره (68).عف الزىري قاؿ: قاؿ عروة بف الزبيري )ي َردُّ مف حيؼ الحي ما يرد مف حيؼ الميت2

ابػػف حػػـز مػػف طريػػؽ عبػػدالرزاؽ بمفػػظ يػػرد مػػف حيػػؼ الناحػػؿ الحػػي مػػا يػػرد مػػف حيػػؼ الميػػت مػػف 
 .(69)وفيتو(

 .(70).وعف مجاىد قاؿ: مف نحؿ ولدًا لو نحاًل دوف بنيو فيو ميراث3
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و   رأ:ػػػػػػق (71)دهػػػػػأؿ عػػف الرجػػؿ يفضػػػؿ بعػض ولػػػ  قػاؿ: كػػاف طػػػاووس اذا سػػػػػابػي نجي.عػف ابػػف 4

 (22) فحىُ رجلاهٍٍح ٌثغنْ
. 

.عػػف مسػػروؽ )أنػػو حضػػر رجػػاًل يوفػػيي فأوفػػى بأشػػياء ال ينب ػػي قػػاؿ مسػػروؽ: اف ار قسػػـ 5
ال يرثػؾي ثػـ دع بينكـ فأحسفي وانو مف يرغب برأيو عف رأي ار يضؿي أوصن لػذوي قرابتػؾ ممػف 

 .(73)الماؿ عمى مف قسمو ار عميو(
.عف جريل قاؿ: قمت احؽ تسوية النحؿ بيف الولد عمػى كتػاب ار قػاؿ نعػـ. وقػد بم نػا ذلػؾ عػف 6

نبي ار 
 (74). 

 
 ومف اقواؿ الفقياء في ذلؾ:)ح( 
 ى:  ػرؾ وتعالو تباػػلقول (75).قاؿ فاحب البدائع: "وينب ي لمرجؿ اف يعدؿ بيف اوالده في النحؿ1

 "(26) رْ رهلل ٌاِ  تاٌؼهي نرضحساْ
. 

.قاؿ ابف قدامة: "وجممة ذلػؾ انػو يجػب عمػى االنسػاف التسػوية بػيف اوالده فػي العطيػةي والمشػروع 2
 .(77)في عطية االوالد المساواة بينيـ عمى قدر ميراثيـ"

مػف ولػده اال حتػى  .وقاؿ ابف حػـز الظػاىري: )وال يحػؿ الحػد اف ييػب وال اف يتفػدؽ عمػى احػد3
 .(78)يعطي او ينفؼ كؿ واحد منيـ بمثؿ ذلؾ(

.قػػاؿ ابػػف مفمػػ  الحنبمػػي: )والمشػػروع فػػي عطيػػة االوالد القسػػمة بيػػنيـ عمػػى قػػدر ميػػراثيـ ويجػػب 4
 .(79)عميو التسوية بينيـ في العطية  قتداًء بقسـ ار تعالى وقياسًاي لحاؿ الحياة عمى حاؿ الموت(

 .(80)عطى بعض ولده شيئًا لـ يجز حتى يعطي اآلخريف مثمو(.قاؿ البخاري: )واذا ا5
قػػاؿ شػػيخ االسػػالـ ابػػف تيميػػة: )ويجػػب عمػػى الرجػػؿ اف يسػػوي بػػيف اوالده فػػي العطيػػة واليجػػوز اف 

 .(81)يفضؿ بعضًا عمى بعض(
فيذه االقواؿ وامثاليا فريحة فػي داللتيػا عمػى وجػوب التسػوية بػيف الورثػة )األوالد( وعػدـ تفضػيؿ 

 ى بعض.بعضيـ عم
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 المطمب الثالث: أدلة أصحاب المذهب الثاني ومناقشتها: -
استدؿ القائموف باستحباب التسوية وكراىة التفضيؿ بيف الورثة بجممة مف األدلة تمثػؿ فػي 
حقيقتيػػا أجوبػػة اعتراضػػات عمػػى مػػا اسػػتدؿ بػػو أفػػحاب المػػذىب األوؿ القػػائموف بوجػػوب التسػػوية 

معة مػع مػا يمكػف اف يػرد عمييػا مػف مالحظػات منعػًا لمتكػرار وحرمة التفضيؿي وليذا سنوردىا مجت
 واالطالة وىي:

 رْ ذثهنر رٌالهلاخ فرؼّا هً قال سبحانه وتعانى: )أ( 
 (22)

ٌٓ ذراٌنر رٌرب حرى ذرفمنر مما  . وقىنه تعانى: 

 (23) حتثنْ
الػو فاذا جاز لالجانب. وذوي القرابة فال اقرب مف الولد وذلػؾ اف الرجػؿ اذا اعطػى م .

لػذي قرابتػػو غيػػر ولػػده او اجنبيػػًا فقػد منعػػو ولػػده. وقطػػع ممكػػو عػف نفسػػو فػػاذا كػػاف ممػػدوحًا بعطيتػػو 
فمف باب اولػى اف يحفػؿ ىػذا فػي عطيتػو الوالده واف كػاف لبعضػيـ دوف بعػضي الف  –لالباعد 

 .(84)منع بعضيـ مف عطيتو اقؿ ضررًا مف منعيـ كميـي وقد نقؿ بعضيـ االجماع عمى ذلؾ
عنو باف ىذا قياس مع الفارؽ وذلؾ الف االبف ال يستحؽ مف فدقة ابيو ألف نفعيػا يعػود ويجاب 

 .(85)اليوي واف نفقتو واجبة في ماؿ ابيو اف كاف محتاجًا كما انو قياس مع وجود النص
اف مف المقرر شرعًا اف لممالؾ حؽ التفرؼ في ممكو كما يشاءي فاذا فضؿ اوالده مثاًل فيو )ب( 

 .(86)د ىذا الحؽتفرؼ في حدو 
واعتػػرض عميػػو بػػػأف المالػػؾ يتفػػرؼ فػػػي ممكػػو كمػػا يشػػػاء فيػػو كػػالـ فػػػحي ي ولكنػػو لػػيس عمػػػى 

 .(87)اطالقو اذ ليس لو اف يتفرؼ اال في الحدود التي رسميا لو الشارع
منػع الرجػؿ الػذي اراد اف يتفػدؽ بكػؿ مالػوي ولمػا قػاؿ الرجػؿي أ تفػدؽ بالنفػؼ  اال تر  أنػو 

)الثمػػثي والثمػػث كثيػػري الف  ؼي فقػػاؿ الرجػػؿ أ تفػػدؽ بالثمػػث؟ فقػػاؿ النبػػي الي وال النفػػ قػػاؿ 
وايضًا منع الشارع فػاحب المػاؿ  (88)تدع ورثتؾ اغنياء خير مف اف تدعيـ فقراء يتكففوف الناس(

نآخِ ذر رٌم تننى حمننه نر سننىني نرتننٓ رٌسننثًٍ نض ذثننذ  ذثننذٌ رض    مػػف التبػػذير او التقتيػػر فقػػاؿ:
 (22)

ال ـوقمم 

رْ ر ثذ ٌٓ وأنر ر نرْ رٌشٍاطني نواْ رٌشٍطاْ ٌ ته وفن رض ه: ـانـسبح
 (20)

. 

 نرٌذٌٓ رذر رٔفمنر   ٌس فنر ن  ٌمرتنر نواْ تني ذٌنه لنرِناض   وقال سبحانه وتعانى في صفة عباد انسحمن: 
 

(21)
. 
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مػا يفعػؿ فتر  مف ذلػؾ أنػو سػبحانو وتعػالى منػع اضػاعة المػاؿ مػف غيػر فائػدة دينيػة او دنيويػةي ك
 بعض السفياء.

ومحؿ النزاع ىنا )وىو تفضيؿ بعض الورثة عمى بعض في العطيػة )األوالد( مػف ىػذا النػوع الػذي 
 حرمو اري وليس مما اجاز لممالؾ اف يتفرؼ فيو كما يشاء.

اف العممػػاء اتفقػػوا عمػػى انػػو يجػػوز لمالػػؾ المػػاؿ اف يعطػػي منػػو اجنبيػػًا فاعطػػاىه بعػػض ورثتػػو )ت( 
)اشػيد عمػى ىػذا غيػري( يػدؿ عمػى اباحػة  ز مف االجنبي وقالوا في حػديث اف قولػو اولى بالجوا

 اشياد ال ير وال يباح اشياد ال ير اال عمى امر جائز وىذا بدوره يدؿ عمى فحة التفرؼ.
مػف الشػػيادة كػػاف عمػى وجػػو التنػػزه عػف تحمػػؿ الشػػيادة النػو امػػاـ واالمػػاـ ال  وقػالوا فػػي امتناعػػو 

 .(92)يتحمؿ الشيادة
)اشػػيد عمػػى ىػػذا غيػػري( لػػيس بػػأمر ولػػو كػػاف أمػػرًا لمػػا وسػػع بشػػيرًا مخالفتػػوي  وأجيػػب بػػأف قولػػو 

وانما ىو تيديد لػو عمػى ىػذا فيفيػد مػا افػاده النيػي عػف اتمامػوي وكيػؼ يفػ  اف يػأمره بتاكيػده مػع 
الػػى  امػػره بػػردهي وتسػػميتو أّيػػاه  جػػورًا وحمػػؿ الحػػديث عمػػى ىػػذا المعنػػى )االمػػر باشػػياد غيػػره( يػػىدي

 .(93)وتضاده القوؿ بتناقض حديث الرسوؿ 
وىو باطؿ اذ ال يجوز عند االفولييف ورود حكماف مختمفاف عمى امر واحد. وقاؿ ابف حباف في 

)اشيد عميو غيري(ي اراد بو االعالـ بنفي جواز استعماؿ الفعؿ المامور بو لو فعمو فزجر  قولو 
 .(94))رضي ار عنيا( )اشترطي ليـ الوالء(عف الشيء بمفظ االمر بضده كما قاؿ لعائشة 

ويىيد ىذا تسميتو ليذا الفعؿ جػورًاي والف الفػي ة واف كػاف ظاىرىػا االذف اال انيػا مشػعرة بػالتنفير 
 .(95)الشديد عف ذلؾ الفعؿ

ُ    او انها نهىعيد رقىنه تعانى:   (26) فاْ ش هنر فن  ذشن ه ِؼ ن
. ونمي  بباحمة انامهادل عهمى ان مىز 

 فّٓ شاء فٍٍإِٓ نِٓ شاء فٍٍىف  ى: ـونكن رما قال تعان م،ـوانباط
 (22)

  رػٍّنر ِا شئرُ ه:  ــ. وقىن

 .(99)اف يبي  الحد الشيادة عمى ما اخبر بو انو جور . وحاشا لو (98)
واما االستدالؿ بانو يجػوز لممالػؾ اف يعطػي بعػض مالػو الجنبػي فاعطػاىه بعػض ورثتػو اولػى فانػو 

 استدالؿ مردود:
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مػػف اف ىػػذا قيػػاس فاسػػدي النػػو قيػػاس فػػي  (100)بمػػا قالػػو الحػػافظ ابػػف حجػػر فػػي شػػرحو لمبخػػاري )أ(
 مواجية نص يخالفوي وقد اجمع العمماء عمى ابطاؿ قياس ىذا حالو.

بأف يقاؿ اف ىذا االجنبي اف كاف مما يجوز اعطاىه شرعًاي كما نقرأ ونسمع كثيرًا عػف رجػاؿ )ب( 
تياي ثـ وقع في شباؾ لفتاة لعوب فاستنزفت جّؿ مالو اف لـ يكف مف االثرياء ممف بمغ مف الكبر ع

. فبػػذؿ (101)كمػػوي وتػػرؾ اوالده وأميػػـ فػػي حػػاؿ يرثػػى ليػػا وألجػػات بعضػػيـ الػػى طمػػب الحجػػر عميػػو
المػػاؿ فػػي ىػػذا السػػبيؿ الشػػؾ فػػي انػػو محػػـر شػػرعًا عمػػى المػػىمفي وال يجػػوز القيػػاس عميػػو لموفػػوؿ 

 الى الجواز.
ا يجػػوز البػػذؿ لػػو كػػالفقير او ذي الػػرحـ المحتػػاجي واراد الوالػػد اف يػػدخر واف كػػاف ىػػذا االجنبػػي ممػػ

لنفسو ثوابًا عند اري او ليتدارؾ ما فاتو مف اعماؿ البري فأعطى مثؿ ىػىالء فػي حػدود الثمػث فػ ف 
أوالده ال ي ضبيـ ذلؾي ألنيـ ال يكرىوف خيرًا ينالو والدىـ عند ربو فػال يسػبب ليػـ ذلػؾ التبػاغض 

الذي يحفؿ اذا فضؿ بعضيـ عمى بعض بدوف سببي الف مف طبيعة النفػوس البشػرية والتقاطع 
 انيا يسرع الييا الفساد مف تفاضؿ يحفؿ بيف متماثميف يتجمى فيو تحيز الوالد الحدىما.

: )اشيد غيري( تفيد الجواز...الخ. فمردودة بأف ىذا القػوؿ مػف أشػد اسػاليب اما دعو  اف قولو 
: )اشػػيد غيػػري( فػػي ة امػػر يػػراد بػػو نفػػي : قػػوؿ رسػػوؿ ار (102)ؿ ابػػف حبػػافالنيػػي والتػػوبي ي قػػا

 ذلؾ جورًا وانو ليس حقًا...الى لخر ما تقدـ. الجواز ويىيده تسميتو 
في الحديث القدسي عف ار: )مف لـ يرض بقضائي ولـ يفبر عمى بالئي  فيو مف قبيؿ قولو 
نلنً رقنك ِنٓ  تىنُ      : الزجر والتيديػد قولػو تعػالىونظير ىذا االسموب في  (103)فميمتمس ربًا سواي(

 (104) فّٓ شاء فٍٍإِٓ نِٓ شاء فٍٍىف 
. 

 فيؿ يقوؿ عاقؿ ... اف في الحديث االذف في اتخاذ رب غير ار؟ او في اآلية االذف بالكفر.
واما القوؿ باف االمػاـ ال يتحمػؿ الشػيادة فمػردود بانػو لػيس فػي شػأف االمػاـ وال مػف شػروط امامتػو 

: والحػؽ اف التسػوية واجبػة واف (105)اف تمنع عميو تحمؿ الشيادة وال اداىىا قاؿ الحػافظ ابػف حجػر
 التفاضؿ ب ير سبب شرعي حراـ.
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فػػي ذلػػؾ فأشػػار عميػػو بػػاف ال تفعػػؿ  اف العطيػػة لػػـ تنجػػز وانمػػا جػػاء بشػػير يستشػػير النبػػي )ت( 
 .(106)فترؾ

ره )ال ػد قػوؿ عمػػزي يىيػػؿ عمػى التنجيػػاع دليػوأجيب عنو باف أمره عميو الفالة والسالـ لو باالرتج
 .(107)ارض حتى تشيد رسوؿ ار(

 .(108)اف النعماف كاف كبيرًا ولكنو لـ يقبض العطية فجاز البيو الرجوع)ث( 
ف نػو يػدؿ عمػى تقػدـ  (109)وأجيب عنوي بأنو خالؼ ما ورد في اغمب طرؽ الحديث كقولو )ارجعػو(

ايػات انػو كػاف فػ يرًا وكػاف ابػوه قابضػًا لػو لفػ رهي فػأمره وقوع القبضي والذي تضافرت عميػو الرو 
 .(110)برد العطية المذكورة بعد ما كانت في حكـ المقبوض

: )اشير مػف الشػمس النػو ولػد بعػد اليجػرة بػال خػالؼي ويىكػد ىػذا (111)وف ره كما يقوؿ ابف حـز
ؿ بػالغ بػدليؿ قولػو وال تطمؽ ىذه المفظة عمػى رجػ (112)رواية الشعبي عف النعماف( وانا يومئذ غالـ

 لاي  ب رٔى ٌىنْ يل غ َ نله تٍغين رٌىرب نرِ وذً ػال   تعالى:
 (113)

. 

ارجعػػػو دليػػػؿ عمػػػى الفػػػحة ولػػػو لػػػـ تفػػػ  العطيػػػة لمػػػا فػػػ  الرجػػػوع وانمػػػا امػػػره  اف قولػػػو )ج( 
 بالرجوع الف لموالد اف يرجع فيما وىب لولده واف كاف االفضؿ خالفوي ولذلؾ امره بو.

حتجاج بيذا فيو نظر الف معنى قولو )أرجعو( أي ال تمضي العطية المذكورة ويمـز وأجيب بأف اال
 .(114)مف ذلؾ عدـ فحتيا

اف الماؿ الموىوب لمنعماف كاف جميع ماؿ والدهي ولػذلؾ منعػو فمػيس فػي الحػديث حجػة عمػى )ح( 
 .(115)منع التفضيؿي ذكره ابف شياب وابف القاسـ وسحنوف في العتيبة عف االماـ مالؾ

تعقػػب بػػاف كثيػػرًا مػػف طػػرؽ الحػػديث مفػػرحة بالبعضػػية كمػػا فػػي روايػػة جػػابر اف الموىػػوب كػػاف و 
 .(116)فقاؿ: )اف ابنو فالف سألتني اف انحؿ ابنيا غالمي( غالمًاي حيث اتى بشير النبي 

كمػا ورد التفػري  بالبعضػية فػي روايػة  (117)وكذلؾ في رواية حميد بف عبدالرحمف عند ابػف حبػاف
وذىػب  (119). وقد انكػر القرطبػي(118)ماف قاؿ: )ثـ تفدؽ عمي أبي ببعض مالو(الشعبي عف النع

اليػػو سػػحنوف مػػف اف النيػػي انمػػا يتنػػاوؿ مػػف وىػػب جميػػع مالػػو لػػبعض ولػػده: )وكأنػػو لػػـ يسػػمع فػػي 
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نفػػس ىػػذا الحػػديث اف الموىػػوب كػػاف غالمػػًا وىبػػو لػػو لمػػا سػػألتو االـ اليبػػة مػػف بعػػض مالػػوي قػػاؿ: 
 .(120)نو كاف ماؿ غيره(وىذا يعمـ منو عمى القطع ا

. ال سوواي والمقاربة (121)رواية الشعبي عف محمد بف سيريف جاءت بمفظ )قاربوا بيف اوالدكـ()خ( 
 .(122)ال تعني التسويةي وتعقب بأنيـ ال يوجبوف المقاربة كما ال توجبوف التسوية

حػػػـز  ولػػػو فػػػ  ىػػػذا لكػػػاف حجػػػة عمػػػييـي النػػػو امػػػر بالمقاربػػػة ونيػػػى عػػػف خالفيػػػا. وقػػػد فسػػػر ابػػػف
نٌٓ ذسرطٍؼنر رْ ذؼهٌنر تنني رٌرسناء    : المقاربة باالجتياد في التعديؿ كما في قولو تعالى (123)الظاىري

نٌنن ح صننرُ  
 (124)

. فصمما اا انم دهممد فممي اندعممديم بممين اوبدا اا نمم  يصممادل حقيقممة اندعممديم رمماا 

مقازباً. اذا ن  يدمكن عهى ارثس من ذنك
(125)

. 

ض ٌىٍ  رهلل ٔفساض رض نسؼ ا  وار سبحانو وتعالى يقوؿ:ومعمـو اف القدرة شرط التكميؼ 
(126)

 . 

فػػال تكميػػػؼ اال بمقػػدوري وىػػػذا  (127)يقػػوؿ: )اذا أمػػػرتكـ بػػأمر فػػػأتوا منػػو مػػا اسػػػتطعتـ( والرسػػوؿ 
 يعني اف بذؿ االنساف ما في وسعو وقدرتو واف ابرأ ذمتوي لكنو ال يعني التسوية.

طيػػة بالتسػػوية مػػنيـ فػػي بػػر الوالػػديف قرينػػة فػػارفة لالمػػر مػػف اف تشػػبيو التسػػوية بيػػنيـ فػػي الع)د( 
 .(128)الوجوب الى الندب

: وأجيب باف ىذا المفيـو معارض بما ورد مف الفاظ تدؿ عمى اف ىذا الفعؿ جور وظمػـ كقولػو 
وقولػو: )فػال  (129))ال تشيدي عمى جور( و )فال اشيد عمى جور( و )اني ال اشيد اال عمػى حػؽ(

: )اني ال اشيد اال عمى حؽ(  يػدؿ تجاجيـ بيذا اعظـ حجة عمييـ الف قولو . واف اح(130)اذا(
فّنناذر تؼننه رقننك رض   . قػػاؿ تعػػالى: (131)الؿػؿ وضػػػقًا فيػػو باطػػػـ يكػػف حػػػقًاي واذا لػػػعمػػى انػػو لػػيس حػػ

 (132) رٌض ي
. 

مػاـ : )اشيد عميو غيري( اذف باالشياد عمى ذلؾي وانما امتنػع مػف ذلػؾ لكونػو اال اف قولو )ر( 
 .(133)وكأنو قاؿ ال اشيد الف االماـ مف شأنو الحكـ ال الشيادة

وأجيب: بانو ال يمـز مف كوف االماـ ليس مف شأنو اف يشيد اف يتحمؿ الشػيادة وال مػف ادائيػا اذا 
 (135) نض ٌأب رٌش هرء رذر ِا دػنر  . لعموـ قولو تعالى:(134)تعينت عميو

ونٔنر لنرِني   وقولو تعػالى: 
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 (136) ش هرء هلل نٌن ػٍى رٔفسىُ رن رٌنرٌهٌٓ نرضل تنيتاٌمسط 
وىذا العمـو شامؿ لمجميع دوف اسػتثناءي  .

 .(137)وفيو امر لالئمة بتنفيذ ذلؾي ولو لـ يكف االماـ مف شأنو اف يشيد لما جازت شيادتو
 اف فعؿ الفحابة االجالء )رضي ار عنيـ( كابي بكر وعمر وعبدالرحمف بف عوؼ وعبدار)ز( 

. اذ (138)بف عمر )رضي ار عػنيـ( بعػدـ التسػوية قرينػة ظػاىرة عمػى اف االمػر لمنػدب ال الوجػوب
ال يجوز اف يحمؿ فعؿ ىىالء الفحابة )رضي ار عنيـ( عمى خالؼ قوؿ الرسوؿ 

 (139). 
وال يحتل بو معوي اال انػو يحتمػؿ اف ابػا بكػر  وأجيبي باف فعؿ ابي بكر ال يعارض قوؿ النبي 

( خفػػيا بعطيتػػو لحاجتيػػا وعجزىػػا عػػف الكسػػبي مػػع اختفافػػيا بفضػػؿ كونيػػا أـ الفػػديؽ )
المىمنيفي ويحتمؿ انو نحميا ونحؿ غيرىا او نحميا وىػو يريػد اف ينحػؿ غيرىػا فادركػو المػوت قبػؿ 

. امػػا الروايػػة عػػف عبػػد الػػرحمف فػػال يفػػ  االحتجػػاج بيػػا النيػػا منقطعػػة ولػػو فػػحت فػػال (140)ذلػػؾ
 –و قبؿ وال بعد بينيـ. وكذلؾ الرواية عف ابف عمر الف فييا ابف لييعػة دليؿ فييا عمى انو لـ يس

اخوتو بداللة قولو عػف ابنػو واقػد . كما اف فييا داللة عمى انو لـ يعطو كما اعطى (141)وىو ساقط
 .(142)نو مسكيفأ
 

 

 انًطهب انشابع: انًُبقشة وانتشجيح: -

 

كػػف القػػوؿ بػػاف مػػا ذىػػب اليػػو مػػف خػػالؿ سػػوؽ االدلػػة وعػػرض لراء الفقيػػاء ومناقشػػتيا يم
 افحاب القوؿ االوؿ القائموف بعدـ تفضيؿ الورثة بؿ بوجوب التسوية بينيـ ىو الراج  لما يمي:

(اف االحاديػػث النبويػػة المباركػػة التػػي وردت بوجػػوب التسػػوية ىػػي احاديػػث فػػحيحة متفػػؽ عمػػى 1)
لػة عمػى وجػوب التسػوية فحتيا عند المحدثيف مع اختالؼ رواياتيا فاف الفاظيا فريحة فػي الدال

وحرمة التفريؽ ف ف االلفػاظ )اعػدلوا ي اردده ي ارجعػو ي سػو بيػنيـ( اوامػر مطمقػةي ومقتضػى االمػر 
المطمؽ عند جميور االفولييف وجوب القياـ بالفعؿ او تركو اال اذا وجدت قرينة تفرفو عف ىذا 

ناعػػػو مػػػف الشػػػيادة عميػػػوي جػػػورًا. وامت المقتضػػػىي ويىكػػػد ىػػػذا المعنػػػى فػػػي ىػػػذه المسػػػألة تسػػػميتو 
بالحؽ  والجور حراـ والحراـ يقتضي ترؾ الفعؿ عمى سبيؿ الحتـ وااللزاـي كما اف تقييد شيادتو 

 دليؿ عمى اف ما طمبو بشيرًا ليس بحؽي واف الحؽ خالفو وىو وجوب التسوية بيف اوالده...
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ـ او ايثار بعضيـ لو نتػائل (اف التمييز والتفضيؿ بيف الورثة االبناء في العطاء بحرماف بعضي2)
خطيػرة عمػى العالقػػات االسػرية تتمثػػؿ بالحقػد والعػداوة والكػػره والب ضػاءي وعقػػوؽ الوالػديفي وقطيعػػة 
الرحـ ونحوىاي وىذا بذاتو يتعارض مع التوجييات الشرعية الحكيمػة القاضػية بوجػوب فػمة الػرحـ 

لً ض رسأٌىُ ػٍٍه   :وقاؿ تعالى  (143) ض حاَنرذمنر رهلل رٌذي ذساءٌنْ ته نر  وتحريـ قطعيا قاؿ تعالى:

رج رض رض ر ندج يف رٌم تى 
 (144)

ووفؼ ار تعالى الذيف يقطعوف ما امر ار بو اف يوفؿ بالفاسقيف  .

رٌذٌٓ ٌرمضنْ ػ ه رهلل ِٓ تؼه ٍِصاله نٌمطؼنْ ِا رِ  رهلل ته رْ ٌنصً نٌفسهنْ يف رض و رنٌئه  : فقاؿ سبحانو

 (145) ْهننُ رساسنن ن
فػاذا كانػػت فػمة الػػرحـ واجبػػة وقطعيػا محػػـر فػاف مػػا يػػىدي الػى قطعيػػا وىػػو . 

 .(146)عدـ التسوية بيف االوالد محـر ايضًا مف باب )ما ال يتـ الواجب اال بو فيو واجب(
. ومقتضػػى ذلػػؾ اف امػػر (147)(القواعػػد االفػػولية المعروفػػة اف )االمػػر بالشػػيء نيػػي عػػف ضػػده(3)

ية بػػػيف اوالده بقولػػػو: )سػػػو بيػػػنيـي اعػػػدلو( نيػػػى عػػػف ضػػػده وىػػػو التفرقػػػة بشػػػيرًا بالتسػػػو  الرسػػػوؿ 
 وااليثار ومعمـو اف النيي يقتضي التحريـ وىذا يعني وجوب التسوية وحرمة التفريؽ.

(قد يقاؿ اف بشيرًا تفرؼ في خالص ممكوي ومف المباديء المقررة في عممي الشريعة والقانوف 4)
أي انػػػو يممػػػؾ  (148)راد بالشػػػيء والتفػػػرؼ اال لمػػػانع شػػػرعي(اف ممكيػػػة االنسػػػاف لشػػػيء تعنػػػي )انفػػػ

فالحية التفرؼ فيو بانواع التفرفات المشروعية )االستعماؿ ي واالسػت الؿ ي والتفػرؼ( وىػذا 
 1951( لسػػنة 40( مػػف القػػانوف المػػدني العراقػػي رقػػـ )1048المعنػػى ىػػو الػػذي تضػػمنتو المػػادة )

تفػرؼ بػو المالػؾ تفػرفًا مطمقػًا فيمػا يممكػو عينػًا التي نفت عمى اف )الممؾ التاـ مػف شػأنو اف ي
 . ومف ثـ فاف تفرؼ بشير يقع ضمف ىذا االطار.(149)ومنفعةي واست الاًل(

ويمكف االجابة عنو بما يمي: فحي  اف حؽ الممكية يمن  فػاحبو الفػالحيات المػذكورةي اال اف 
ؼ في استعماؿ الحؽ القاضية ىذه السمطات والفالحيات مقيدة بالقواعد العامة المانعة مف التعس

بػػبطالف التفػػرؼ اذا كػػاف اسػػتعماؿ الحػػؽ يرتػػب ضػػررًا اكبػػر مػػف المفػػمحة التػػي كػػاف يرجوىػػا او 
 .(150)يتوقعيا مف استعماؿ حقو
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والشػػؾ اف الضػػرر المترتػػب عمػػى عػػدـ التسػػوية والمتمثػػؿ بالعػػداوة والب ضػػاء وقطػػع فػػمة االرحػػاـ 
اليثار. والقاعػدة الشػرعية تػنص عمػى اف )دفػع المفاسػد اكبر مف المفمحة المترتبة عمى التمييز وا

 .(151)اولى مف جمب المفال (
(اف قوؿ بعض الفقياء كابي حنيفة بعدـ وجوب التسوية مخالؼ لما ذىبػوا اليػو مػف فػحة بيػع 5)

المػػورث بعػػض اعيػػاف التركػػة ل يػػر الػػوارث اذا كػػاف بػػثمف المثػػؿي خوفػػًا مػػف المحابػػة الػػداعي الػػى 
. (152)دفعػًا لتػػوىـ ايثػار المػوروث ىػػذا الػوارث بمػا تكػوف ل يػػره الرغبػة فػي حيازتػػواي ػار الفػدوري و 

فاذا كاف الوارث ممنوعًا مػف امػتالؾ ماشػتراه مػف مورثػو بقيمتػو خشػية الخػالؼ بػيف الورثػةي فكيػؼ 
 يسوغ امتالكو لما يحفؿ عميو مف مورثو بال مقابؿ وال يخشى منو الفتنة والخالؼ.

ء االساسية في التعامػؿ بػيف االفػراد والجماعػاتي وبػيف االفػدقاء واالعػداء (العدالة مف المبادي6)
وىي مػف بػاب اولػى بػيف اآلبػاء واالبنػاءي مػف ىنػا حػرص االسػالـ عمػى رعايػة ىػذا المبػدأ  –ايضًا 

رجػؿ فجػاء ابػف لػو فقبمػػو  ( قػاؿ: )كػاف مػع رسػوؿ ار بجانبيػو المػادي والمعنػويي فعػف انػس )
. وليذا كػاف (153)جاءت بنت لو فاجمسيا الى جنبو. قاؿ: فيال عدلت بينيـ(واجمسو عمى فخده ثـ 

. وىذا واض  الداللة عمى المرادي النو (154)السمؼ يحبوف اف يعدؿ الرجؿ بيف ولده حتى في القبؿ
اذا وجبت المساواة بيف الورثة )االوالد( في شتى انواع التعامؿ حتى في القبؿ فيي في غيػره اولػى 

 كالماديات.
 

 المبحث الثاني: كيفية التسوية بين الورثة )االبناء( في العطية: -
نقػػوؿ اذا كانػػت التسػػوية واجبػػة او مسػػتحبة فكيػػؼ تػػتـ ىػػذه التسػػوية؟ لبيػػاف كيفيػػة التسػػوية  

 سنتناوؿ المسألة في المطالب اآلتية:
 أقواؿ الفقياء في المسألة مف خالؿ مذاىبيـ.المطمب األول:  
 أفحاب المذىب األوؿ.أدلة المطمب الثاني:  
 أدلة أفحاب المذىب الثاني ومناقشتيا.المطمب الثالث:  
 الترجي .المطمب الرابع:  
 موقؼ القانوف مف العطية لمورثة.المطمب الخامس:  
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 المطمب األول: أقوال الفقهاء في المسألة: -

 اختمؼ الفقياء في ىذه الجزئية عمى مذىبيف:
التسػػوية الحسػػابية بػػيف الورثػػة )االبنػػاء( )ذكػػرىـ وانػػاثيـ( اف العػػدؿ يعنػػي  المااذهب االول:

 فأثننذ رٌننٍ ُ ػٍننى سنننرء     وىػػذا ىػػو المعنػػى المفيػػـو مػػف قولػػو تعػػالى:
 (155)

ِىأننا  ) وقولػػو تعػػالى: 

(سنننننى
(156)

. وىػػػػذا يقتضػػػػي العػػػػدؿ بػػػػيف الورثػػػػة )االوالد( فػػػػي العطيػػػػة دوف تفضػػػػيؿ (157)أي عػػػػدال 
ي (158)لػواردة فػػي ىػذا االمػر لػـ تفػرؽ بػيف ذكػر وانثػػىلبعضػيـ عمػى بعػض الف االحاديػث واالثػار ا

 .(159)وىو قوؿ الفقيو ابي يوسؼ والمشيور عند الحنفية والمالكية والشافعية والظاىرية
 

أي عطيػة االوالد القسػمة بيػنيـ عمػى قػدر ميػراثيـ  –اف المشػروع فػي الورثػة  المذهب الثااني:
.  (160) نصٍىُ رهلل يف رنضدوُ ٌٍذو  ِصً ح  رضٔصٍنيٌ أي لمذكر مثؿ حظ االنثييف وفقًا لقولو تعالى: 

واليو ذىب الحنابمة والزيدية واالماـ محمد بف الحسف الشػيباني مػف الحنفيػة وقػوؿ عنػد الشػافعية 
 .(161)والمالكيةي وبو قاؿ عطاء وشري  واسحاؽ

 

 المطمب الثاني: أدلة أصحاب المذهب األول: -
تعنػػي المسػػاواة بػػيف  –بػػاف التسػػوية بػػيف الورثػػة  اسػػتدؿ أفػػحاب المػػذىب األوؿ القػػائموف
 الذكر واالنثى في العطية بجممة مف االدلة منيا:

قػػاؿ البيػػو: )اكػػؿ ولػػدؾ نحمػػت مثػػؿ مػػا  .مػػا رواه الشػػعبي عػػف النعمػػاف بػػف بشػػير اف الرسػػوؿ 1
نحمت النعمػاف قػاؿ ال: قػاؿ فاشػيد عمػى ىػذا غيػري ثػـ قػاؿ ايسػرؾ اف يكونػوا اليػؾ فػي البػر سػواء 

 قاؿ بمى قاؿ فال اذًا(.
. وفي رواية مسمـ بف (162)وفي رواية عروة بف الزبير قاؿ: )فكؿ اخوتو اعطيتو ىذا قاؿ: ال فرده(

 .(163)فبي  قاؿ: )ىؿ لؾ بنوف سواه قاؿ نعـ قاؿ سو بينيـ(
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قػػاؿ: )سػػووا بػػيف اوالدكػػـ فػػي العطيػػةي فمػػو كنػػت  وعػػف ابػػف عبػػاس )رضػػي ار عنػػو( اف النبػػي 
 .(164)لفضمت النساء(مفضاًل احد 

 

 وجه انذالنة:

اف ىػػذه الروايػػات تػػدؿ بظاىرىػػا عمػػى وجػػوب التسػػوية بػػيف الورثػػة وعػػدـ تفضػػيؿ بعضػػيـ  
)ايسرؾ اف يكونػوا لػؾ فػي البػر  ي الف قولو (165)أي المساواة بيف الذكور واالناث –عمى بعض 

مثمػوي فممػا بػيف الرسػوؿ  سواء( دليؿ عمى انو ال يراد مف االبف شيء مف البػر اال ويػراد مػف البنػت
  اف المطموب مف االب لولده ىو نفس ما ىو مطموب مف ولده لوي واف ما يػراد مػف االنثػى مػف

البر ىو مثؿ ما يراد مف الذكر كػاف مػا اراد منػو ليػـ مػف العطيػة لالنثػى مثػؿ مػا اراد لمػذكري وفػي 
ألو عف ذكر وال انثىي وذلػؾ رواية ابف فبي  )ىؿ لؾ بنوف سواه قاؿ نعـ: قاؿ سو بينيـ( ولـ يس

ال يكوف اال وحكـ االنثى كحكـ الذكر واال لما امره بالتسوية بينيـ اال بعد عممو انيـ ذكور كميػـي 
 .(166)فمما ثبت عدـ استفضالو في الموضوع دؿ عمى استواء حكميـ في ذلؾ عنده

وا ذكػورًا او اناثػًاي قاؿ الحافظ ابف حجر )وال منافاة بينيما الف لفظ الولد يشتمؿ ما لػو كػان 
 .(167)واما لفظ البنيف فاف كانوا ذكورًا فظاىر واف كانوا اناثًا وذكورًا فعمى سبيؿ الت ميب(

وقاؿ ابف حـز )وكذلؾ ىذا القوؿ منو عميو السالـي ايجاب لمتسػوية بػيف الػذكر واالنثػى ولػيس ىػذا 
د اذ لػـ يػأت الػنص اال مف المواريث في شيء ولكػؿ نػص حكمػو ولػيس ىػذا الحكػـ فػي غيػر االوال

 .(169). كما انيا )عطية في الحياة يستوي فييا الذكر واالنثى كالنفقة والكسوة((168)فييـ(
 

 المطمب الثالث: أدلة أصحاب المذهب الثاني ومناقشتها: -
اسػػتدؿ القػػائموف بػػاف التسػػوية تكػػوف وفقػػًا الحكػػػاـ الميػػراث القاضػػية بػػأف لمػػذكر مثػػؿ حػػػظ  

 االنثييفي بأدلة منيا:
 .(170).اف ار عز وجؿ ىو الذي قسـ بينيـ وقسمة ار تعالى اولى باالتباع1
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ويمكػػف اإلجابػػة عنػػو اف قسػػمة ار باعطػػاء الػػذكر ضػػعؼ حفػػة االنثػػى اعػػدؿ القسػػـ بالنسػػبة الػػى 
ماؿ المتوفىي اما العطية فػي الحيػاة فػاف التسػوية اعػدؿ القسػـي واال لػـز التفريػؽ بػيف عطيػة الػزوج 

 ولد وبيف زوجتو التي ليس ليا ولد الختالؼ حفتيما في الميراث.لزوجتو ذات ال
.والف العطية في الحياة احد حػالي الميػراثي فجعػؿ لمػذكر فييػا مثػؿ حػظ االنثيػيف كحالػة المػوت 2

)الميػػراث(. كمػػا انيػػا اسػػتعجاؿ لمػػا يكػػوف بعػػد المػػوت فينب ػػي اف تكػػوف عمػػى حسػػبوي قياسػػًا عمػػى 
ج الزكاة قبؿ وجوبيا يكوف عمى نفػس فػفة ادائيػا بعػد وجوبيػا وكػذا الزكاة المعجمةي فكما اف اخرا

 .(171)الكفارات
ويمكػػف اف يجػػاب عنػػو بػػاف ىػػذا قيػػاس مػػع الفػػارؽ الف الميػػراث والزكػػاة والكفػػارات واجبػػات شػػرعية 
   الزمػػة لممكمػػؼ بوضػػع مػػف الشػػارع فػػي )الميػػراث والزكػػاة( او بػػارادة المكمػػؼ فػػي )الكفػػارات( وليػػذا 

مة المكمؼ اال بادائيػا عمػى فػفتيا المقػررة شػرعًا واال بقيػت دينػًا فػي ذمتػو النيػا ال تمػـز فال تبرأ ذ
 اال بالقبضي كما يجوز الرجوع عنيا.

.كمػػا اف الػػذكر ىػػو احػػوج مػػف االنثػػى مػػف جيػػة اف االعبػػاء الممقػػاة عمػػى عاتقػػو اكثػػر بكثيػػر مػػف 3
ده ولمػػف تمزمػػو مػػف ذوي االرحػػاـي االنثػػىي فيػػو مكمػػؼ بػػدفع الفػػداؽ لمػػزواج والنفقػػة لزوجتػػو واوال

واالنثى ليا ذلؾي فكاف اولى بالتفضيؿ لزيادة حاجتوي وقسـ ار تعالى الميراث مقرونًا بيذا المعنى 
 .(172)الذي يتعد  الى العطية في الحياة

 ويجاب عنو بما اجيب في النقطة الثانية. 
 .(173).اف حديث بشير قضية في عيفي وحكاية حاؿ ال عمـو ليا4

قضػية عػيف وحكايػة حػاؿ ال عمػـو  ويجاب عنو اذا كانت قضية بشير وسىالو الرسوؿ  
لياي واف جزءًا كبيرًا مف التشريع عمى اسئمة او بيانًا الحواؿي فمعنى ذلؾ اننا غير مكمفيف بما ورد 
فػػي التشػػريع عمػػى ىػػذه الجيػػةي وىػػذا قػػوؿ خطيػػر مخػػالؼ لمػػا عميػػو عممػػاء االمػػة مػػف اف )العبػػرة 

 .(174)لمفظ ال بخفوص السبب(بعمـو ا
 

 :الترجيحالمطمب الرابع:  -
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الػذي يبػدو لػي اف قػوؿ أفػحاب المػػذىب األوؿ ىػو الػراج  الف ظػاىر النفػوص تىيػػدهي  
والعمؿ بالظاىر مقدـ عمى العمؿ بالقياس الذي ذىب اليو أفحاب المذىب الثاني. مع اف العمػؿ 

ة فبأي تفسير اخذ المعطي يحسػب الميػراث بنػاء بالقوليف شائع اذا كانت النية منفرفة الى التسوي
عمػػػى قسػػػمة ار تعػػػالىي او بالمسػػػاواة بػػػيف الػػػذكر واالنثػػػى حسػػػب مػػػا يػػػدؿ عميػػػو ظػػػاىر النفػػػوص 

 مقبوؿ باذف ار تعالى.
ولكف اذا قمنا بوجوب التسوية بيف الورثة )االوالد( )عمى أي القوليف( وحرمة التفريؽي فيؿ  

 اـ يرد عميو االستثناء؟يجري ىذا الحكـ عمى عمومو 
لمجواب عمى ذلؾ نقوؿ اف ترجي  القوؿ بالتسويةي ترجي  لمبدأ عػاـ وقاعػدة كميػةي ومػف المعػروؼ 
اف المبػػػاديء العامػػػة والقواعػػػد الكميػػػة )الفقييػػػة( قواعػػػد اغمبيػػػة ليسػػػت مطػػػردة كالقواعػػػد االفػػػولية 

د تخمػؼ حكمػة التشػريع وعنػدما والمنطقيةي ومف ثـ يرد عمييا االستثناء ويعدؿ بيا عف القيػاس عنػ
يفػػ  العمػػؿ بيػػا مقرونػػًا بػػالحرج والمشػػقة وعمػػى ىػػذا فػػاف القػػوؿ بوجػػوب التسػػوية ىػػو مبػػدأ العػػاـ 
الواجػػػب العمػػػؿ بػػػو فػػػي عطيػػػة الورثػػػة )االوالد( اذا كػػػاف محققػػػًا لمعدالػػػةي امػػػا اف كػػػاف ىنػػػاؾ سػػػبب 

كػالمرض والحاجػة والفسػؽ  مشروع يقتضي العدوؿ عف التسوية كما اشػار االمػاـ احمػد ومػف وافقػو
ونحوه فال باس بالمفاضمة والتفريؽي النو ال يمكف القوؿ بعدـ فحة تمييز االب البنو الػذي افنػى 
حياتػػو بالعمػػؿ والكػػد وجمػػع الثػػروة ليسػػاعد ابػػاه فػػي معيشػػة االسػػرة وتربيػػة االوالد وتعمػػيميـ ولربمػػا 

بػوىـ جػاءوا ليقاسػموه فػي كػؿ ايفاليـ الػى وظػائؼ ومنافػب ىامػةي ثػـ اذا مضػى الوقػت ومػات ا
شيء: الف ير والكبيري والنفيس والحقيري اليس مف العػدؿ واالنفػاؼ اف يخػص ىػذا بعطيػة مػف 

: )انػػػت ومالػػػؾ  ابيػػو تعويضػػػًا عمػػا بذلػػػو مػػف جيػػػود فػػػي سػػبيؿ االسػػػرة. وىػػذا ال يعارضػػػو قولػػو 
كػف محتاجػًا فيػؿ يسػوغ الف االبف وما يممؾ البيو اف كاف بحاجة اليو بنفسوي فاف لـ ي (175)البيؾ(

ِ  رْ رهلل ٌننأ  اف يكػوف الخوتػو خافػة اف لػـ تكػف بيػـ حاجػة الػى ذلػؾ وار سػبحانو وتعػالى يقػوؿ:

 حسنناْنرإلتاٌؼننهي 
 (126)

واذا كانػػت العدالػػة تقتضػػي التسػػوية واعطػػاء كػػؿ ذي حقػػوي فػػاف االحسػػاف  
يقتضي اف يكػوف االنسػاف كريمػًا عفػوًا متسػامحًا فػي بعػض حقوقػو اذ االحسػاف اعمػى مرتبػة وارفػع 

 مقامًا مف العدالة.
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ولػػػو نظرنػػػا الػػػى المجتمعػػػات االسػػػالمية لوجػػػدنا التفضػػػيؿ واضػػػحًا فػػػي العطيػػػة بػػػيف الورثػػػة االبنػػػاء 
 ات وتقسيـ االمواؿ في الحياةي ومنع وحرماف بعضيـ عف عمد او عف غير عمد.والبن

واذا كانػػت التسػػوية واجبػػة بػػيف الورثػػة اال لسػػبب مشػػروعي فكيػػؼ يمكننػػا معالجػػة االمػػر حػػيف وقػػوع 
 .–أي االوالد  –التفرقة بيف الورثة وتفضيؿ بعضيـ عمى بعض في العطية 

 
 عطية لألبناء:المطمب الخامس: موقف القانون من ال -

وىنا السىاؿ الذي يعتبر جوىر مشػكمة البحػث والتػي نحػاوؿ الوفػوؿ الييػا واالجابػة عمػى  
ىذا التساىؿ فتقوؿ: اف االمر ال يخمو اما اف يكوف االب عمػى قيػد الحيػاة او ميتػًا. وامػا اف تكػوف 

 العطية مااًل منقواًلي مقبوضًا محرزًا او غير مقبوض وال محرز.
ـ عمػػػى ىػػػذه االحتمػػػاالت مػػػف الناحيػػػة الواقعيػػػة ينب ػػػي معرفػػػة القواعػػػد العامػػػة ولبيػػػاف الحكػػػ 

والنفػػوص القانونيػػة التػػي تحكميػػا فػػي كػػؿ مػػف الشػػريعة والقػػانوف دوف الخػػوض فػػي التففػػيالت 
 الجزئية وىذه القواعد تتضمف ما يمي:

 .رجوع االب عف عطيتو.1
 .القبض.2
 .موت )المعطي او المعطى لو(.3

 ولى: وىي ىؿ لالب اف يرجع فيما اعطاه لولده؟اما النقطة اال
: )ال يحػػؿ  ودليػػؿ ذلػػؾ قولػػو  (177)لقػػد اتفػػؽ الفقيػػاء عمػػى جػػواز رجػػوع االب عػػف عطيتػػو البنػػو

لرجػػؿ اف يعطػػي عطيػػة او ييػػب ىبػػة فيرجػػع فييػػا اال الوالػػد فيمػػا يعطػػي ولػػدهي ومثػػؿ الػػذي يعطػػي 
 .(178)ـ ثـ عاد في قيئو(العطية ثـ يرجع فييا كمثؿ الكمب ياكؿ فاذا شبع قاء ث

وبجواز الرجوع اخػذت بعػض التشػريعات القانونيػة العربيػة )كالقػانوف المػدني العراقػيي والمفػري(. 
( مػػف مجمػػة االحكػػاـ 862اال انيػػا لػػـ تقيػػد حػػؽ الرجػػوع بػػاالبف بػػؿ جعمتػػو عامػػًاي فنفػػت المػػادة )

 الموىوب لو(. عمى اف: )لمواىب اف يرجع عف اليبة قبؿ القبض بدوف رضاء (179)العدلية
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التػػي تػػنص عمػػى انػػو: )اذا  (180)( مػػف ممخػػص االحكػػاـ الشػػرعية فػػي الفقػػو المػػالكي721والمػػادة )
كانػػت اليبػػة الجػػؿ المػػودة والمحبػػة فػػال رجػػوع فييػػا ايضػػًاي وانمػػا كػػاف لموالػػد اف يعتفػػر مػػا وىبػػو 

 لولدهي وكذلؾ لالـ حؽ االعتفار اف لـ يكف يتيمًا(.
اف قاؿ بحؽ الرجوع عمومًا اال انو قيده برضػاء الموىػوب لػو او اما المشرع العراقي فانو و  

التػػي تػنص عمػػى اف: )لمواىػب اف يرجػػع فػػي  (181)(620بقضػاء القاضػػيي والػذي تضػػمنتو المػادة )
عند تحقؽ سػبب مقبػوؿ مػا  (182)اليبة برضاء الموىوب لوي فاف لـ يرض كاف لمواىب حؽ الرجوع

 التي تنص عمى:  (184)(500المفري في المادة ) ومثمو المشرع (183)لـ يوجد مانع مف الرجوع
 .)ال يجوز لمواىب اف يرجع في اليبة اذا قبؿ الموىوب لو ذلؾ.1
.فػػاذا لػػـ يقبػػؿ الموىػػوب لػػو جػػاز لمواىػػب اف يطمػػب مػػف القضػػاء التػػرخيص لػػو فػػي الرجػػوعي متػػى 2

 كاف يستند في ذلؾ الى عذر مقبوؿ ولـ يوجد مانع مف الرجوع(.
ب اليػػو المشػػرع الفرنسػػي الػػذي اعتبػػر عػػدـ الرجػػوع فػػي اليبػػة قاعػػدة وىػػذا بخػػالؼ مػػا ذىػػ 

مف القانوف المػدني الفرنسػي عمػى اف: )اليبػة عقػد يتجػرد بػو  (185)(894عامةي فقد نفت المادة )
الواىب عف الشيء الموىػوب فػي الحػاؿ ومػف غيػر رجػوع لمفػمحة الموىػوب لػو الػذي يقبمػو( وىػو 

 مية.قريب مما تاخذ بو مف الشريعة االسال
 

ونخمص مف ىذه النفوص اف الشريعة االسالمية تجيز رجوع االب فػي عطيتػو لولػده فػي        
كؿ االحواؿ اسػتثناًء مػف القاعػدة العامػة القاضػية بعػدـ جػواز الرجػوع اال لسػبب مشػروع. وفػي ىػذا 
 يقػػػوؿ العػػػز بػػػف عبدالسػػػالـ: )واسػػػتثنى الشػػػرع رجػػػوع االبػػػاء واالميػػػات فػػػي اليبػػػات بعػػػد االقبػػػاض
تخفيفػػًا لشػػرؼ الػػوالدةي كمػػا اوجػػب ليػػىالء مػػف الحقػػوؽ مػػا لػػـ يوجبػػو ل يػػرىـي وحػػـر الرجػػوع فػػي 
اليبات بعد لزوميا عمى سواىـ حتى شبو العائد بالكمب يعػود فػي قيئػوي زجػرًا عػف العػود فييػاي لمػا 

 .(186)في مف اذية المتيب بازالة ممكوي مع تحممو ضيـ مّنة االجانب(
 القانوف فيي جواز الرجوع المقيد بالتراضي او بقضاء القاضي اال لمانع. اما القاعدة العامة في

امػػا النقطػػة الثانيػػة )القػػبض( فقػػد ذىػػب جميػػور الفقيػػاء مػػف الحنفيػػة والشػػافعية واالماميػػة  
( مػف كتػػاب مرشػػد 80ي الػػى اف القػبض شػػرط فػي فػػحة اليبػةي وبيػػذا اخػذت المػػادة )(187)والزيديػة
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)ال يثبت ممؾ العيف لمموىوب لػو اال اذا قػبض العػيف الموىوبػة حيث نفت عمى انو  (188)الحيراف
( مػػف مجمػػة االحكػػاـ 261قبضػػًا كػػاماًل فػػي محػػوز مقسػػوـ او مشػػاع ال يحتمػػؿ القسػػمة( والمػػادة )

 التي جاء فييا )يممؾ الموىوب لو الموىوب بالقبض(. (189)العدلية
لمنقػػوؿ فيمػػا اشػػترط فػػي امػػا القػػانوف فقػػد فػػرؽ بػػيف المنقػػوؿ والعقػػار فاشػػترط القػػبض فػػي ا 

فػػػػػي المنقػػػػػوؿ  العقار شكمية معينة وىي التسجيؿ في دائرة التسجيؿ العقاري. وباشتراط القبض
. مف القانوف المدني العراقي عمى انو )ال تتـ اليبة في (190)(603نفت الفقرة االولى مف المادة )

 المنقوؿ اال بالقبض(.
انػػػو: )اذا كػػػاف الموىػػػوب عقػػػارًا وجػػػب ب (191)(602امػػػا العقػػػار فقػػػد نفػػػت عميػػػو المػػػادة ) 

 النعقاد اليبة اف يسجؿ في الدائرة المختفة(.
وقد فسر المشرع الدائرة المختفة بانيا دائرة التسجيؿ العقػاري بقولػو: )ال ينعقػد التفػرؼ العقػاري 

بينمػا اكتفػى المشػرع المفػري بالورقػة الرسػمية واجػاز  (192)اال بالتسجيؿ في دائرة السجؿ العقاري(
 ما ياتي: (193)(488لقبض في المنقوؿي فجاء في المادة )ا

تكوف اليبة بورقة رسميةي واال وقعت باطمة مػا لػـ تػتـ تحػت سػتار لخػر. ومػع ذلػؾ يجػوز  
 في المنقوؿ اف تتـ اليبة بالقبض دوف حاجة الى ورقة رسمية.

لبقيػة العقػود القائمػة والخالفة مما ذكر اف اغمب الفقياء اعتبروا اليبة فػي العقػود الشػكمية خالفػًا 
 عمى الرضائية )االيجاب والقبوؿ( وتأتي شكميتيا مف اشتراط القبض فييا.

امػػا القػػانوف فالشػػكمية شػػرط فػػي فػػحة العقػػودي اال اف القػػانوف العراقػػي فػػرؽ بػػيف المنقػػوؿ والعقػػار 
كتفػػى فػاكتفى بػػالقبض فػي المنقػػوؿ وشػػرط فػي العقػػار التسػػجيؿ فػي دائػػرة التسػػجيؿ العقػاريي بينمػػا ا

 القانوف المفري بالورقة الرسمية واجاز في المنقوؿ القبض.
امػػا النقطػػة الثالثػػة وىػػي )مػػوت المعطػػي او المعطػػى لػػو(. فقػػد اتفقػػت الشػػريعة االسػػالمية  

 والقوانيف الوضعية عمى اف الموت مانع مف موانع الرجوع في اليبة او العطية.
ذا مػػػػات الواىػػػػب قبػػػػؿ تسػػػػميـ العػػػػيف ( مػػػػف مرشػػػػد الحيػػػػراف بانػػػػو: )ا82فجػػػػاء فػػػػي المػػػػادة ) 

( )اذا مػات الموىػوب لػو قبػؿ اسػتالمو العػيف الموىوبػة 83لمموىوب لػو بطمػت اليبػة( وفػي المػادة )
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( مف ممخص االحكػاـ الشػرعية مػا نفػو: 728بطمت اليبة وال حؽ لورثتو فييا( وجاء في المادة )
 لو بطمت اليبة(.  )اذا مات الواىب قبؿ اف يسمـ الموىوب ويحاز عنو مف الموىوب

( مف مجمة االحكاـ العدلية: )وفاة كؿ مػف الواىػب والموىػوب لػو مانعػة 872وفي المادة ) 
مػػف الرجػػوع بنػػاء عميػػو لػػيس لمواىػػب الرجػػوع عػػف اليبػػة اذا تػػوفي الموىػػوب لػػوي كػػذلؾ لػػيس لمورثػػة 

 استرداد الموىوب اذا توفي الواىب(.
( عمػػى اف المػػوت مػػانع مػػف 623)ب( مػػف المػػادة ) امػػا القػػانوف المػػدني العراقػػي فػػنص فػػي الفقػػرة

موانع الرجوع في اليبة او العطية بقولو: )اف يموت احد المتعاقديف( وكػذلؾ القػانوف المفػري فػي 
 ( التي جاء فييا: )اذا مات احد طرفي عقد اليبة(.502الفقرة )ب( مف المادة )

ة فييػا بمػوت احػد طرفػي التعاقػد والمالحظ عمػى ىػذه النفػوص انيػا اعتبػرت اليبػة الزمػة ال رجعػ
 )الواىب او الموىوب لو( واف ىذا المبدأ عاـ يشمؿ بعمومو الولد وغيره.

وىذه ىي المبادئ العامة التي يمكف االنطالؽ منيا لحؿ المسائؿ الجزئية التي يتعرض ليا االفراد 
قيػػػاء عمػػػى جػػػواز فقػػػد اتفػػػؽ الف –ابنائػػػو  –وعمػػػى ذلػػػؾ نقػػػوؿ: )اذا كػػػاف االب حيػػػًا واعطػػػى لورثتػػػو 

سواء كانت مقبوضة محوزةي او غيػر مقبوضػة وال محػوزةي  –او اوالده  –رجوعو في عطيتو لولده 
 منقواًل كاف او عقارًا(.

لكف ىذا الحكػـ يفػطدـ بمػا يجػري عميػو العمػؿ فػي الواقػعي وىػو اف التشػريع الػذي يطبػؽ 
زمػػة اذا تػػوفرت فييػػا الشػػكمية عمػػى االفػػراد ىػػو التشػػريع الوضػػعي الػػذي يعتبػػر العطيػػة او اليبػػة ال

القانونيػػة وىػػي القػػبض فػػي المنقػػوؿ والتسػػجيؿ فػػي العقػػاري ومػػف ثػػـ ال يسػػتطيع االب الرجػػوع فػػي 
عطيتو اال في حالتيف االولى التراضيي وذلؾ مف خالؿ االتفاؽ عمى ابطاؿ ىذا التفرؼ لما فيو 

الحفػوؿ عمػى قػرار مػف  مف حيؼ وظمـ لالخريف فاف حفؿ التراضي فييػا ونعمػت واال البػد مػف
( 864القاضػػػي. وىػػػو مػػػا ذىػػػب اليػػػو الحنفيػػػة. ونفػػػت عميػػػو مجمػػػة االحكػػػاـ العدليػػػة فػػػي المػػػادة )

بقوليػػػا: )الواىػػػب اف يرجػػػع عػػػف اليبػػػة واليديػػػة بعػػػد القػػػبض برضػػػى الموىػػػوب لػػػو واف لػػػـ يػػػرض 
لرجوع( وبو الموىوب لو راجع الواىب الحاكـي ولمحاكـ فسخ اليبة اف لـ يكف ثمة مانع مف موانع ا

( التي سبؽ ذكرىا. فػاف 500( والمفري في المادة )620اخذ القانوف المدني العراقي في المادة )
لػػـ يػػتـ التراضػػيي ولػػـ يحفػػؿ االب عمػػى حكػػـ مػػف القاضػػيي فيػػؿ مػػف سػػبيؿ العػػادة التػػوازف فػػي 
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ىػو: امػا بػرد العطية؟ في ىذه الحالة ليس لنػا الػى اف ناخػذ بػراي االمػاـ الفقيػو احمػد )رحمػو ار( و 
 .(194)ما فضؿ بو بعضيـ عمى بعض او باتماـ نفيب االخر

اما اف مات االب او فقد اىميتو قبؿ القبض فالعطيػة تكػوف باطمػةي الف القػبض شػرط فػي فػحتيا 
شػػػرعًا وقانونػػػًا. امػػػا اف مػػػات االب قبػػػؿ قػػػبض االبػػػف ليػػػا وحيازتيػػػاي او تسػػػجيميا كالػػػدار والسػػػيارة 

قضػاًء مػع االثػـ ديانػًة اف قفػد التفرقػة بػال سػبب  (195)عطيػة ولزوميػاونحوىاي فالحكـ ىو ثبػوت ال
مشروعي ومػف ثػـ لػيس لالخػوة حػؽ المنازعػةي اال اذا اختػار المعطػي لػو الرجػوع لتسػوية بينػو وبػيف 
اخوتو الذيف فرؽ بينيـ ابوىـ تبرأة لذمة ابيوي وبعدًا عف شبية الظمـي وحرفًا عمى فمة االرحاـي 

والعداوة والب ضاء كما فعؿ قيس بف سعد بػف عبػادة )رضػي ار عنيمػا( ومثمػو  ومنعًا مف الكراىية
لػو مػات االبػػف المعطػي قبػػؿ ابيػو بعػػد قبضػو لمعطيػػة او اليبػةي فػػي المػزـو لمػػوت مػف لػػو حػؽ الػػرد 
والنتقػػاؿ المػػاؿ الػػى الورثػػةي اال اذا رضػػي االحفػػاد باعتبػػاره تبرعػػًا الحقػػًاي ولكػػف االب ىنػػا يسػػتطيع 

عطاء مف حرمو كما اعطػى غيػرهي ولػو فرضػنا اف احػد االوالد الػذيف حرمػوا مػف العطيػة التسوية با
مات قبؿ ابيو فالمسألة ىنا بيد الجد النو يسػتطيع اف يوفػي ليػـ بمػا يعػادؿ مػا اعطػاه لكػؿ واحػد 
مف اعماميـ بما اليزيد عمى ثمث التركةي النيـ محجوبوف بالورثة )اعماميـ( فتف  الوفية ليـ. 

خالفػًا لمجميػور اال اف عمػى الجػد اف يوفػي ليػـي واف  (196)بعضيـ كابف حـز الظاىريبؿ ذىب 
لػـ يػوص حػؿ القاضػػي محمػو بالوفػية فاعتبرىػا واجبػػة وىػو مػا اخػذ بػػو قػانوف االحػواؿ الشخفػػية 

( والتػػي تػػنص عمػػى اف 74( مػػف المػػادة )1المعػػدؿ فػػي الفقػػرة ) 1959( لسػػنة 188العراقػػي رقػػـ )
 –أي منيمػا  –اـ انثى قبؿ وفاة ابيو او امو فانو يعتبر بحكـ الحي عند وفػاة  )اذا مات الولد ذكراً 

وينتقؿ استحقاقو مف االرث الى اوالدهي ذكورًا كانوا اـ اناثًا حسب االحكاـ الشرعية باعتباره وفية 
 واجبة ال تتجاوز ثمث التركة(.
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  :ةــبتًـانخ
 

حرمػػاف النسػػاء مػػف الميػػراثي وتفضػػيؿ بعػػض االوالد  ( مػػف العوائػػد التػػي ابطميػػا االسػػالـ عػػادة1)
 عمى بعض في العطية.

ومعنػى ىػذا ال    آتاؤوُ نرترناؤوُ ض ذنه نْ وٌ نُ ولن ب ٌىنُ ٔفؼناض        :( أشار الباري عز وجؿ في قولػو2)
تقيػػدوا مػػا شػػرعو ار لكػػـ مػػف تقسػػيـ امػػوالكـ بػػيف ورثػػتكـ ظػػانيف اف مػػف تميزونػػو يػػنفعكـ النكػػـ ال 

 ـ أقرب لكـ نفعًاي فاتركوا األمر لمعميـ الخبير بعباده.تدروف ايي
( لقد تولى سبحانو وتعالى تقسيـ الميراث بنفسو ليستؿ مػف الفػدور مػا قػد يحيػؾ فييػا اذا تػرؾ 3)

 توزيعو ل يرهي ويكوف سبحانو وتعالى بذلؾ اغمؽ ابواب شرور كثيرة.
لتقضػػي عمػػى عػػادات شػػاذة وتقػػرر   ...ٌنصننٍىُ رهلل يف رنضدوننُ  ( لقػػد جػػاءت اآليػػات القرلنيػػة4)

المباديء الفالحة لكؿ زماف ومكافي فقد كػاف بعػض غػالظ القمػوب يورثػوف الػذكور دوف االنػاثي 
وبعضيـ يورثوف الكبار دوف الف ار حتى ولو كانوا ذكورًاي كما تضمنت ايضًا اغالؽ باب دعوة 

الميػػػراث. ولرفعػػػو اعطػػػى االسػػػالـ تيػػػب لنػػػا وتسػػػكت لنػػػا مناديػػػة بالتسػػػوية بػػػيف الرجػػػؿ والمػػػرأة فػػػي 
 لموسائؿ حكـ المقافد ولممقدمات حكـ ما توفؿ اليو.

( اف تفضيؿ االوالد عمى بعض يعتبر نوعًا مف الحيؿ التي يتوفؿ بيا الى تعطيؿ ما امر ار 5)
 بو في تقسيـ المواريث ف نو يكوف محظورًا لما فيو مف المفاسد التي نر  ونسمع عنيا.

اء حرمة تفضيؿ بعض االبناء عمى بعض بأنو يىدي الى العقوؽ وتباغض االوالد ( عمؿ العمم6)
امتنػػػع عػػػف  وتقػػػاتميـي وال جػػػـر اف مػػػا يفضػػػي الػػػى ىػػػذا المنكػػػر يكػػػوف حرامػػػًا قطعػػػًاي واف النبػػػي 

الشيادة بقولو اشيد عمى ىذا غيري ف ني ال اشػيد عمػى جػور فػ ف فػي ة الحػديث مشػعرة بػالتنفير 
 ؿ وانو خالؼ التسويةي وىو ليس بتقو  واف التسوية تقو .الشديد مف ذلؾ العم

( اف األحاديػػث النبويػػة التػػي ذكرنػػا فػػي بحثنػػا وردت بوجػػوب التسػػوية وىػػي احاديػػث فػػحيحة 7) 
متفؽ عمى فحتيا عند عمماء الحديث مع اختالؼ رواياتيا ف ف الفاظيا فريحة في الداللة عمى 
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)اعػػػدلواي ارددهي ارجعػػػوي سػػػو بيػػػنيـ( اوامػػػر مطمقػػػة  وجػػػوب التسػػػوية وحرمػػػة التفريػػػؽ فػػػ ف األلفػػػاظ
ومقتضى األمر المطمؽ عند جميور االفولييف وجوب القياـ بالفعؿ او تركو  ال اذا وجدت قرينػة 

جػػورًا. وامتناعػػو عػػف  تفػػرفو عػػف ىػػذا المقتضػػىي ويىكػػد ىػػذا المعنػػى فػػي ىػػذه المسػػألة تسػػميتو 
ؾ الفعػػؿ عمػػى سػػبيؿ الحػػتـ واإللػػزاـي كمػػا اف تقييػػد الشػػيادة عميػػوي والجػػور حػػراـ والحػػراـ يقتضػػي تػػر 

بالحؽ دليؿ عمى اف ما طمبو بشير ليس بحؽي واف الحؽ خالفوي وىو وجوب التسػوية  شيادتو 
 بيف اوالده.

( اف التمييػػػز والتفضػػػيؿ بػػػيف االبنػػػاء فػػػي العطػػػاء بحرمػػػاف بعضػػػيـ او ايثػػػار بعضػػػيـ لػػػو نتػػػائل 8)
بالحقػػد والعػػداوة والكػػره والب ضػػاء وعقػػوؽ الوالػػديفي وقطيعػػة خطيػػرة عمػػى العالقػػات االسػػرية تتمثػػؿ 

الرحـ ونحوىاي وىذا بذاتو يتعارض مع التوجييات الشرعية الحكيمػة القاضػية بوجػوب فػمة الػرحـ 
  . نرذمنر رهلل رٌذي ذسأٌنْ ته نرأل حاَ  :قاؿ تعالى

عيػػا محػػـر وىػػو عػػدـ ( فػػ ذا كانػػت فػػمة الػػرحـ واجبػػة فػػ ف قطعيػػا محػػـر وكػػؿ مػػا يػػىدي الػػى قط9)
 التسوية بيف األوالد محـر ايضًا مف باب )ما ال يتـ الواجب اال بو فيو واجب(.

( يجػػوز تفضػػيؿ بعضػػيـ عمػػى بعػػض اذا كػػاف ىنػػاؾ سػػبب مشػػروع كضػػعؼ الحػػاؿي او كثػػرة 10)
العياؿي او االنش اؿ بطمب العمـ ونحوه مف الفضائؿي كما يجوز منػع بعضػيـ لسػفيوي او لبدعتػوي 

نػػو يسػػتعيف بػػو عمػػى معفػػية ار تعػػالى. اذا لػػـ يترتػػب عمػػى التفضػػيؿ فتنػػة فػػ ف ترتػػب عميػػو او لكو 
. ـر  فتنة واقتتاؿ بينيـ ح 

 

 

 ىايش انبحث:ه
                                                 

  (.40( سورة مريـ االية )1)
ينظر:  وقيؿ غيرىا. –ي )العجفاء بنت عمقمة العري( وىي ففيحة جاىمية ى ا المثؿ( قائمة ىذ2)

  .2/228: 1987ي  2الزمخشريي المستفطى في امثاؿ العربي دار الكتب العمميةي ط/
 1ىػ( فحي  مسمـي تحقيؽ محمد فىاد عبدالباقيي ط/261( مسمـ بف الحجاج النيسابوري )ت 3)

  .1243ي ص 3(؛ ج1623ي دار احياء التراثي برقـ )
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 ىػ( عمدة الفقوي تحقيؽ عبدار سفر العبدلي 541( عبدار بف احمد بف قدامة المقدسي )ت4)
. موفػػؽ الػػديف بػػف احمػػد بػػف قدامػػة 66ي ص1ومحمػػد دغميػػب العتيبػػيي مكتبػػة الطرفيػػةي الطػػائؼ ج

 ىػػػػ(ي الم نػػػيي تحقيػػػؽ د.عبػػػدار بػػػف عبدالمحسػػػف التركػػػي و د.عبػػػدالفتاح محمػػػد620المقدسػػػي )ت
. احمػػػػػػد عبػػػػػػدالحميـ بػػػػػػف تيميػػػػػػة الحرانػػػػػػي 256ص 8الحمػػػػػػوي ىجػػػػػػر لمطباعػػػػػػة والنشػػػػػػري د/تي ج

ىػ(ي كتب ورسائؿ وفتاو  ابف تيمية فػي الفقػوي تحقيػؽ عبػدالرحمف محمػد قاسػـ العافػمي 728)ت
. ابػػػراىيـ بػػػف 294ي ص 31الريػػػاضي د/ت ي ج –ي المكتبػػػة االسػػػالمية  1النجػػػدي الحنبمػػػيي ط/

-ـ 1980ىػػ( المبػدعي المكتػب االسػالميي بيػروت )884مػ  الحنبمػي )تمحمد بػف عبػدار بػف مف
ىػػػػ(ي المحمػػػىي 456. عمػػػي بػػػف احمػػػد بػػػف سػػػعيد بػػػف حػػػـز الظػػػاىري )ت371ي ص5ىػػػػ( ج1400

. شػػػرح 56ص 10ي بيػػػروتي دار االفػػػاؽ الجديػػػدةي ج1تحقيػػػؽ احمػػػد محمػػػد شػػػاكر واخػػػروفي ط/
شرح معاني االثػاري تحقيػؽ محمػد . 54ي ص4ىػ( ج1411ي دار الكتب العممية ) 1الزرقانيي ط/

. احمػػد بػػف عمػػي بػػف 85ي ص4ىػػػ( ج1399ي دار الكتػػب العمميػػةي بيػػروت ) 1زىػػري النجػػاري ط/
ي دار المعرفػة ي بيػروت ي  1ىػػ( فػت  البػاري شػرح فػحي  البخػاريي ط/854محمد العسقالني )ت

ؿي مكتبػة . محمد بف عيسى اطفيش االباضيي شرح النيؿ وشفاء العمي214ي ص 5ىػ( ج1379)
ىػ(ي نيػؿ االوطػار وشػرح 1255. محمد بف عمي بف محمد الشوكاني )ت56ي ص 12االرشادي ج

ىػػػ(ي 1297بيػػروت ) –االخيػػاري المطبعػػة االميريػػةي دار الجيػػؿ  منتقػػى االخيػػار مػػف احاديػػث سػػيد
ي مكتبػػػػػػة المعػػػػػػارؼي الريػػػػػػاض 2. منػػػػػػار السػػػػػػبيؿي تحقيػػػػػػؽ عفػػػػػػاـ القمعػػػػػػو جػػػػػػيي ط/7ي ص 6ج
. منفػػور بػػف يػػونس بػػف ادريػػس البيػػوتيي كشػػاؼ القنػػاعي تحقيػػؽ 30و29ي ص 2ىػػػ( ج1405)

. 309ي ص 4ىػ(ي ج1402لبنافي ) –ي دار الفكري بيروت 2ىالؿ مفمحي مفطفى ىالؿي ط/
محمػػػد بػػػف عمػػػي تقػػػي الػػػديف بػػػف دقيػػػؽ العيػػػدي احكػػػاـ االحكػػػاـ شػػػرح عمػػػدة االحكػػػاـي مكتبػػػة السػػػنة 

مة بػػف عبػػدالممؾ بػػف سػػالمة الطحػػاوي . احمػػد بػػف محمػػد بػػف سػػال154ي ص 2المحمديػػة د/تي ج
 ىػ(.321)ت

ي دار  1ىػػػ(ي بػػدائع الفػػنائعي ط/587( عػػالء الػػديف أبػػو بكػػر بػػف مسػػعود الحنفػػي الكاسػػاني )ت5)
. برىػػاف الػػديف أبػػو الحسػػف عمػػي بػػف ابػػي 127ي ص 6لبنػػافي د/تي ج –الكتػػب العمميػػةي بيػػروت 
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ية شرح بداية المبتػديي الطبعػة االخيػرةي ىػ(ي اليدا593بكر بف عبدالجميؿ الراشدي المرغيناني )ت
. زيػف بػف ابػراىيـ بػف محمػد بػف محمػد بػف 242ي ص 3شركة مفطفى البابي الحمبيي مفػري ج

ي  7ىػػػػػ(. البحػػػػر الرائػػػػؽ شػػػػرح كنػػػػز الػػػػدقائؽي دار المعرفػػػػةي بيػػػػروت: ج970بكػػػػر المرغينػػػػاني )ت
  .288ص

. احمػد بػف محمػد بػف 214صي  5( احمد بف عمي بػف محمػد العسػقالنيي المفػدر السػابؽ: ج6)
. محمػػد بػػف عمػػي بػػف 86ي ص 4سػػالمة بػػف عبػػدالممؾ بػػف سػػالمة الطحػػاويي المفػػدر السػػابؽ: ج

  .7ي ص 6محمد الشوكانيي المفدر السابؽ: ج

. محمػد بػف عمػي 256ي ص 8( موفؽ الديف بف احمد بف قدامة المقدسيي المفػدر السػابؽ: ج7)
  .7ي ص 6بف محمد الشوكانيي المفدر السابؽ: ج

. ومحمػد بػف عمػي 67ي ص 1ي دار المعرفػةي د/ت: ج1( زكريا االنفاريي منيل الطالبي ط/8)
  .7ي ص 6بف محمد الشوكانيي المفدر السابؽ: ج

ي دار المعرفػػػة  1ىػػػػ(ي المبسػػػوطي ط/490( شػػػمس االئمػػػة محمػػػد بػػػف ابػػػي بكػػػر السرخسػػػي )ت 9)
  .127ي ص 6د/ت: ج

ىػػػ(ي االـي مفػػورة عػػف طبعػػة بػػوالؽي الييئػػة 150ي )ت( أبػػو عبػػدار محمػػد بػػف  دريػػس الشػػافع10)
. سػػػميماف بػػػف عمػػػر بػػػف محمػػػد 193ي ص 7ـ(: ج1987 -ىػػػػ 1407المفػػػرية العامػػػة لمكتػػػاب )

ي  3ـ(: ج1981 -ىػ 1401ي دار الفكر ) 1البجيرميي حاشية البجيرمي عمى شرح الخطيب ط/
  .67ي ص 1. زكريا االنفاريي المفدر السابؽ: ج270ص
ىػػ( شػرائع االسػالـ فػي مسػائؿ الحػالؿ والحػراـي 676ديف جعفػر بػف الحسػف الحمػي )ت( نجـ الػ11)

. محمػػػػد بػػػػف الحسػػػػيف بػػػػف العمػػػػي 88ي ص 2ي د/ت: ج 1تحقيػػػػؽ عبدالحسػػػػيف محمػػػػد عمػػػػيي ط/
 –ي دار الكتػػػاب العربػػػيي بيػػػروت  1ىػػػػ( النيايػػػة فػػػي مجػػػرد الفقػػػو والفتػػػاو ي ط/460الطوسػػػي )ت

ي  1الموسػػوي السػػبزاويي جػػامع االحكػػاـ الشػػرعيةي ط/ مػػى. السػػيد عبػػد االع603لبنػػافي د/تي ص
 .339مطبعة اآلدابي النجؼ: ص
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ي دار  2ىػػػ( بدايػػة المجتيػػد ونيايػػة المقتفػػد ط/595( محمػػد بػػف احمػػد بػػف رشػػد القرطبػػي )ت12)
. محمػػػػػد بػػػػػف احمػػػػػد بػػػػػف جػػػػػزي المػػػػػالكي 246ي ص 2ـ(: ج2001 -ىػػػػػػ 1421الفكػػػػػر بيػػػػػروت )

ىػػ( 474. سميماف بف خمؼ الباجي )ت315الفكري بيروتي صىػ( القوانيف الفقييةي دار 741)ت
. عبػػػدالرىوؼ المنػػػاويي فػػػػيض القػػػدير شػػػرح الجػػػػامع 94ي ص 6المنتقػػػى شػػػرح الموطػػػػأي د/تي ج

. عبػػػدال ني 135ي ص 6و: ج 18ي ص 3ي المكتبػػػة التجاريػػػة الكبػػػر ي مفػػػر: ج1الفػػػ ير ط/
ي  1انػػة كراجػػيي د/ت: جفخػػر الحسػػف الرحمػػوي السػػيوطيي شػػرح سػػنف ابػػف ماجػػوي قػػديمي كتػػب خ

  . 172ص

. موفػؽ 127ي ص 6( عالء الديف بف ابي بكر مسعود الحنفػي الكاسػانيي المفػدر السػابؽ ج13)
. وسػػػميماف بػػػف عمػػػر بػػػف 256ي ص 8الػػػديف بػػػف احمػػػد بػػػف قدامػػػة المقدسػػػيي المفػػػدر السػػػابؽ ج

ة . محمػػد بػػػف احمػػد بػػػف عرفػػو الدسػػػوقيي حاشػػػي71ي ص 3محمػػد البجيرمػػػيي المفػػدر السػػػابؽ ج
. وزارة االوقػػػػاؼ 56ي ص 4الدسػػػػوقي عمػػػػى الشػػػػرح الكبيػػػػري دار احيػػػػاء التػػػػراث العربيػػػػةي د/تي ج

  .360ي ص 11والشىوف االسالميةي الموسوعة الفقييةي الكويتي ج
. احمػػػد بػػػف 258ي ص 8( موفػػػؽ الػػػديف بػػػف احمػػػد بػػػف قدامػػػة المقدسػػػيي المفػػػدر السػػػابؽي ج14)

. عبػػدار بػػف قدامػػة المقدسػػيي 495ي ص 31ؽي جعبػػدالحميـ بػػف تيميػػة الحرانػػيي المفػػدر السػػاب
. ابراىيـ بف محمد بف عبدار بف مفم  الحنبميي المفدر السابؽي 66ي ص 1المفدر السابؽي ج

. سػميماف 214ي ص 5. احمد بف عمي بف محمد العسقالنيي المفدر السابؽي ج371ي ص 5ج
  .94ي ص 6بف خمؼ الباجيي المفدر السابؽي ج

  .127ي ص 6بف ابي بكر الكاسانيي المفدر السابؽي ج( عالء الديف 15)
  .94ي ص 6( سميماف بف خمؼ الباجيي المفدر السابؽي ج16)
ي 1ىػػػػ(ي البحػػػر الزخػػػار الجػػػامع لمػػػذاىب االمفػػػاري ط/840( احمػػػد بػػػف يحيػػػى المرتضػػػى )ت17)

ر ـ(. والسيد عبد االعمى الموسوي السبزاويي المفػد1947 -ىػ 1366مىسسة الرسالةي بيروت )
  .139السابؽ: ص

  .339( السيد عبد االعمى الموسوي السبزاويي المفدر السابؽ: ص18)
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  ( مف سورة البقرة.83( جزء مف االية )19)

  ( مف سورة النحؿ.44( جزء مف االية )20)

  (.41( سورة الحل االية )21)
  (.97( سورة الحل االية )22)
ي شػركة الخنسػاء ب ػدادي  16الجديػدي ط/ ( د.مفطفى ابراىيـ الزلميي افوؿ الفقو فػي نسػيجو23)

 -ىػػػػ 1405ي مىسسػػػة الرسػػػالة ) 13. ود.عبػػػدالكريـ زيػػػدافي الػػػوجيز فػػػي افػػػوؿ الفقػػػوي ط/4ص
ي دار النيضػػػػة  1. ود.محمػػػػد مفػػػػطفى شػػػػمبيي افػػػػوؿ الفقػػػػو االسػػػػالميي ط/166ـ( ص1985

ائيي . و د.فاضػػػؿ عبدالواحػػػد عبػػػدالرحمف السػػػامر 96ـ( ص1974 -ىػػػػ 1394العربيػػػةي بيػػػروت )
. 77ـ( ص1986 -ىػػػػػػػػ 1406ي دار الحكمػػػػػػػةي ب ػػػػػػػدادي ) 2االنمػػػػػػػوذج فػػػػػػػي افػػػػػػػوؿ الفقػػػػػػػوي ط/

 -ىػػػ 1396ي ) 1ود.مفػطفى ابػراىيـ الزلمػيي اسػباب اخػتالؼ الفقيػاء فػي االحكػاـ الشػرعيةي ط/
  .265ـ( ص1976

ي  3( محمػػد عمػػي الفػػابونيي المواريػػث فػػي الشػػريعة االسػػالمية فػػي ضػػوء الكتػػاب والسػػنةي ط/24)
 .16ـ( ص1997 -ىػ 1418القمـ دمشؽي ) دار

  (.12و  11( سورة النساء االيتاف )25)

  (.7( سورة النساء االية )26)
أي  –( سػػماىا حػػدودًا الف الشػػرائع كالحػػدود المضػػروبة لممكمفػػيف ال يجػػوز ليػػـ اف يتجاوزوىػػا 27)

وريػث االوالد. فػال ىذه الفرائض والمقادير التػي جعميػا ار لمورثػة بحسػب قػربيـ مػف الميػت ومنيػا ت
يجوز االعتداء عمييا. ينظر: عبدار بف احمد بف محمػود النسػفيي ابػي البركػاتي تفسػير النسػفيي 

  .1/212ي دار الكتاب العربي:  1ط/

ىػػػ( الموافقػػات فػػي افػػوؿ 790( ابػػراىيـ بػػف موسػػى المخمػػي ال رنػػاطي المػػالكي الشػػاطبي )ت 28)
  .2/78دار درازي المكتبة التوفيقيةي مفري د/ت: ي مع شرح وتعميقات الشيخ عب1الشريعةي ط/

ىػػ(ي فػت  البػاري شػرح فػحي  البخػاريي تحقيػؽ 852احمد بف حجر الشػافعي العسػقالني )ت (29)
. 406ي ص 10ىػػي ج1379محمد فىاد عبد الباقيي محب الديف الخطيبي دار المعرفػةي بيػروت 
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فسػػير القرطبػػيي تحقيػػؽ احمػػد عبػػد ىػػػ(ي ت671محمػػد بػػف احمػػد بػػف ابػػي بكػػر بػػف فػػرج القرطبػػي )ت
. اسػػماعيؿ بػف عمػػر بػػف 91ي ص 7ىػػ(: ج1372ي دار الشػعب القػػاىرةي ) 2العمػيـ البردونػػيي ط/
ي 39ي ص 3ىػػػػػ: ج1401روتي ػىػػػػػ(ي تفسػػػػير بػػػػف كثيػػػػري دار الفكػػػػر بيػػػػ774كثيػػػػر الدمشػػػػقي )ت

لبػابي ي شػركة مكتبػة ومطبعػة مفػطفى ا 1وينظر: احمد مفطفى المراغيي تفسػير المراغػيي ط/
 .161ي ص 4ـ:  ج1946 -ىػ 1365الحمبيي 

  (.59-58( سورة النحؿ االيتاف )30)

ىػػػ(ي سػػبؿ السػػالـي تحقيػػؽ محمػػد عبػػدالعزيز 852( محمػػد بػػف اسػػماعيؿ االميػػر الفػػنعاني )ت31)
ي احمػػػػػد بػػػػػف حجػػػػػر 167ي 4ىػػػػػػ: ج1379ي دار احيػػػػػاء التػػػػػراث العربػػػػػي بيػػػػػروتي 4الخػػػػػوليي ط/

  .406ي ص10العسقالنيي المفدر السابؽ: ج
 ( مف سورة النساء.11جزء مف اآلية ) (32)
 .91ي ص 7( القرطبيي المفدر السابؽ: ج33)

 ( مف سورة النساء.12جزء مف اآلية ) (34)

  (.14-13( سورة النساء اآلية )35)
 (.163سورة األعراؼ اآلية ) (36)

 (.7سورة النساء جزء مف اآلية ) (37)

 (.12سورة النساء جزء مف اآلية ) (38)

-ي دار النػػػذير لمطباعػػػة والنشػػػر 3( الشػػػيخ محمػػػد عبػػػدالرحيـ الكشػػػكيي الميػػػراث المقػػػارفي ط/39)
ي ابػػػػػو اليقظػػػػػاف عطيػػػػػة فػػػػػرجي حكػػػػػـ الميػػػػػراث فػػػػػي الشػػػػػريعة 14ـ: ص1969 -ىػػػػػػ1389ب ػػػػػدادي 

و د.احمػػد عمػػي الخطيػػبي شػػرح  15: ص1976ب ػػدادي -ي دار الحريػػة لمطباعػػة 3االسػػالميةي ط/
ي ومحمػد عمػي الفػابونيي 10و6ب ػدادي ص -وزارة التعميـ العالي قانوف االحواؿ الشخفيةي طبع

  .20المفدر السابؽي ص
-ي دار الحريػة لمطباعػػة 1( عبػدالكريـ محمػػد المػدرسي مواىػػب الػرحمف فػػي تفسػير القػػرلفي ط/40)

  .224ي ص 2ـ: ج1986 -ىػ 1406ب دادي 
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االسػالميي السػنة الخامسػة  ( د.محمد لبيبي اوالدنا في االسالـي مقاؿ منشور في مجمة الوعي41)
  .39ي ص1979ي بيروتي 176عشر العدد 

ىػػػػػ( فػػػػحي  البخػػػػاريي تحقيػػػػؽ 256)ت محمػػػػد بػػػػف اسػػػػماعيؿ ابػػػػو عبػػػػدار البخػػػػاري( ينظػػػػر: 42)
ـ(ي بػاب االشػياد فػي 1987 -ىػػ 1407ي دار ابف كثيري بيػروتي ) 3د.مفطفى ديب الب اي ط/

ىػػ( 261الحجػاج القشػيري النيسػابوري )ت . وكذلؾ مسمـ بف914ي ص2(: ج2447اليبةي برقـ )
ي  3(ي ج1623ي دار احيػػػاء التػػػراثي بػػػرقـ) 1فػػػحي  مسػػػمـ تحقيػػػؽ: محمػػػد فػػػىاد عبػػػدالباقيي ط/

ىػ( مسند ابي عوانةي تحقيؽ ايمف بف عارؼ 316. ويعقوب بف اسحاؽ االسفرائيني )ت1243ص
  .459ي ص 3(ي ج5687ـ( برقـ)1988ي دار المعرفة) 1الدمشقيي ط/

 1243ي ص3(ي ج1623مسػػػمـ بػػػف الحجػػػاج القشػػػيري النيسػػػابوريي المفػػػدر السػػػابؽ بػػػرقـ)( 43)
ىػ( مفنؼ ابف ابي شيبةي تحقيؽ كماؿ يوسػؼ الحػوتي 235وعبدار بف محمد بف ابي شيبة )ت

  .233ي ص 3(ي ج30989ىػ( برقـ)1409ي مكتبة الرشيدي الرياض ) 1ط/
في الحكـي ومنو: جار عف الطريػؽ: عػدؿ عنػو ( الجور: التعدي والظمـ وىو خالؼ االستقامة 44)

ينظر: ايوب بف موسى الحسػيني الكفػويي الكميػات معجػـ فػي المفػطمحات والفػروؽ الم ويػة قابمػو 
ي  3ريي ط/ػعمػػػى نسػػػخة خطيػػػة واعػػػده لمطبػػػع ووضػػػع فيارسػػػو د.عػػػدناف درويػػػس ومحمػػػد المفػػػ

جػػػي ود.حامػػػد  . أ.د.محمػػػد رواس قمعػػػو354ـ: ص1998 -ىػػػػ 1419مىسسػػػة الرسػػػالةي بيػػػروت 
  .169ي ص: 1988ي دار النفائس  2فادؽي معجـ ل ة الفقياءي ط/

. 1243ي ص 3(: ج1623( مسمـ بػف الحجػاج القشػيري النيسػابوريي المفػدر السػابؽي بػرقـ)45)
وكػذلؾ  234ي ص 6(: ج30991وكذلؾ عبدار بف محمد بف ابػي شػيبةي المفػدر السػابؽ بػرقـ)

ي مىسسػة  2تحقيػؽ شػعيب االرنػىوطي ط/ حي  بف حبػافيىػ( ف354محمد بف حباف التميمي )ت
. وعبػػػػدالرزاؽ بػػػػف ىمػػػػاـ الفػػػػنعاني 501ي ص 11ـ(: ج1993 -ىػػػػػ 1414الرسػػػػالةي بيػػػػروتي )

ي المكتػب االسػالميي بيػروتي  1ىػ( المفػنؼي تحقيػؽ حبيػب عبػدالرحمف االعظمػيي ط/221)ت
 .317ي ص 7ـ(: ج1970 -ىػ 1390لبنافي )
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ي  1244ي ص 3(: ج1624ؽي بػرقـ)ػيري النيسابوريي المفدر الساب( مسمـ بف الحجاج القش46)
 .500ي ص 11وكذلؾ محمد بف حباف التميميي المفدر السابؽ: ج

ي  4ي مىسسػػة قرطبػػةي مفػػر: ج 1ىػػػ( مسػػند احمػػدي ط/241( احمػػد بػػف حنبػػؿ الشػػيباني )ت47)
ي  3(: ج1624. مسػػػػػػمـ بػػػػػػف الحجػػػػػػاج القشػػػػػػيري النيسػػػػػػابوريي المفػػػػػػدر السػػػػػػابؽ بػػػػػػرقـ)269ص
ىػػػػػ( مسػػػػند البػػػػزاري تحقيػػػػؽ 292. وكػػػػذلؾ احمػػػػد بػػػػف عمػػػػرو بػػػػف عبػػػػدالخالؽ البػػػػزار )ت1344ص

ي مىسسػػػػػة عمػػػػػـو القػػػػػرلفي مكتبػػػػػة العمػػػػػـو والحكػػػػػـي المدينػػػػػةي  1د.محفػػػػػوظ الػػػػػرحمف زيػػػػػف اري ط/
. محمػػد بػػف عبػػدالباقي بػػف يوسػػؼ الزرقػػانيي المفػػدر 217ي ص 8(: ج3265ىػػػ( بػػرقـ)1409)

  .54ي ص 4السابؽ: ج
 . 1344ي ص3( ج1624سمـ بف الحجاج القشيريي المفدر السابؽ برقـ )م( 48)

. 1244ي ص 3(: ج1624( ينظػػػػر: مسػػػػمـ بػػػػف الحجػػػػاج القشػػػػيريي المفػػػػدر السػػػػابؽ بػػػػرقـ)49)
. 86ي ص 4وكػػػذلؾ احمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف مسػػػالقة بػػػف عبػػػدالممؾ الطحػػػاويي المفػػػدر السػػػابؽ: ج

وعبػػدار بػػف محمػػد بػػف ابػػي شػػيبة . 317ي ص 7ومحمػػد بػػف حبػػاف التميمػػي المفػػدر السػػابؽي ج
. عبػػػػدالرزاؽ بػػػػف ىمػػػػػاـ الفػػػػنعاني المفػػػػػدر 234ي ص 6( ج30990المفػػػػدر السػػػػابؽ بػػػػػرقـ )

  .317ي ص 7السابؽي ج
ىػػ( السػنف الكبػر ي تحقيػػؽ د.عبػدال فار سػميماف البنػػداريي 303( احمػد بػف شػعيب النسػػائي )ت50)

(: 6513ـ( بػرقـ )1991 -ىػػ 1411بيػروت ) –ي دار الكتػب العمميػة  1سيد كسروي حسفي ط/
ىػ( سنف النسائي )المجتبى( تحقيؽ عبدالفتاح 303. وايضًا: احمد بف شعيب )ت 118ي ص 4ج

ي  6(: ج3686ـ( بػػػػرقـ )1986 -ىػػػػ 1406ي مكتػػػب المطبوعػػػات االسػػػالمية ) 2ابػػػو غػػػدةي ط/
 ىػػػػ( سػػنف البييقػػػي الكبػػػر ي تحقيػػؽ محمػػػد السػػػعيد458. واحمػػد بػػػف الحسػػيف البييقػػػي )ت262ص

. محمػػد 407ي ص 6(: ج8690ىػػػ( بػػرقـ )1410ة )ػي دار الكتػػب العمميػػ 1بسػػيوني زغمػػوؿي ط/
  .498ي ص 11(: ج5098بف حباف التميمي المفدر السابؽ برقـ )

. 1243ي ص 3(: ج1623( مسمـ بػف الحجػاج القشػيري النيسػابوريي المفػدر السػابؽ بػرقـ )51)
( المنتقػى البػف الجػارودي تحقيػؽ عبػدار عمػر ىػػ307عبدار بػف عمػي بػف الجػارود النيسػابوري )ت
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ـ(ي باب ما جاء فػي النحػؿ 1988 -ىػ 1408مىسسة الكتاب الثقافيةي بيروتي ) 1الباروديي ط/
ىػػػ( مسػػند ابػػػي 316. يعقػػوب بػػف اسػػحاؽ االسػػفرائيني )ت248ي ص 1(: ج992واليبػػات بػػرقـ )

(: 5675( بػػرقـ )1988وت )ي دار المعرفػػة بيػػر  1عوانػػةي تحقيػػؽ ايمػػف بػػف عػػارؼ الدمشػػقيي ط/
ىػػػ( سػػنف الػػدارقطنيي تحقيػػؽ السػػيد 385. عمػػي بػػف عمػػر الػػدارمطني الب ػػدادي )ت455ي ص 3ج

(: 171ـ( بػػػرقـ )1966 -ىػػػػ 1386ي دار المعرفػػػة بيػػروت ) 1عبػػدار ىاشػػػـ يمػػاني المػػػدنيي ط/
اقيي ىػ( سػنف ابػف ماجػوي تحقيػؽ محمػد فػىاد عبػدالب175. محمد بف يزيد القزويني )42ي ص 3ج
ي  2(: ج2375بػػػرقـ ) –بػػاب الرجػػؿ ينحػػؿ ولػػده  –كتػػاب اليبػػات  –ي دار الفكػػري بيػػروت  1ط/
 –ي عػػالـ الكتػػب مكتبػػة المتنبػػي  1. يوسػػؼ بػػف موسػػى الحنفػػيي معتفػػر المختفػػري ط/795ص

. احمػػػد بػػػف عمػػػي بػػػف حجػػػر العسػػػقالني )ت 64ي ص 2(: ج307بيػػػروتي كتػػػاب اليبػػػات بػػػرقـ )
احاديػػػث اليدايػػػةي تحقيػػػؽ السػػػيد عبػػػدار ىاشػػػـ اليمػػػاني المػػػدنيي دار ىػػػػ( الدرايػػػة فػػػي تخػػػريل 852

. وينظػػػػر: محمػػػػد بػػػػف حبػػػػاف 183ي ص 2(: ج855المعرفػػػػة بيػػػػروت د/تي كتػػػػاب اليبػػػػة بػػػػرقـ )
. احمػػد بػػف الحسػػيف البييقػػي المفػػدر 505ي ص 11(: ج5106التميمػػي المفػػدر السػػابؽ بػػرقـ )

  .177ي ص 6(: ج11781السابؽ برقـ )

. ويعقػػوب بػػف 503ي ص 11( ج5107حبػػاف التميمػػي المفػػدر السػػابؽي بػػرقـ )( محمػػد بػػف 52)
. احمػػد بػػف الحسػػيف البييقػػي 459ي ص 3( ج5686اسػػحاؽ االسػػفرائيني المفػػدر السػػابؽ بػػرقـ )

. محمػػػد بػػػف عبػػػدالباقي بػػػف يوسػػػؼ الزرقػػػاني 178ي ص 6(: ج11783المفػػػدر السػػػابؽ بػػػرقـ )
  .54ي ص4المفدر السابؽ ج

ىػ( مسػند البػزاري تحقيػؽ د.محفػوظ الػرحمف زيػف اري 292ف عبدالخالؽ )ت( احمد بف عمرو ب53)
(: 3265ىػػػ( بػػرقـ )1409ي مىسسػػة عمػػـو القػػرلفي مكتبػػة العمػػـو والحكػػـ بيػػروتي المدينػػة ) 1ط/
ي دار  1ىػػػػ( مسػػػند الطيالسػػػي ط/204. سػػػميماف بػػػف داىد البفػػػري الطيالسػػػي )ت217ي ص 7ج

ىػ( المعجـ 360. سميماف بف احمد الطبراني )ت 107ي ص 1(: ج879بيروت برقـ ) –المعرفة 
 -ىػػ 1404ي مكتبة العمـو والحكـي الموفؿ ) 2الكبيري تحقيؽ حمدي بف عبدالمجيد السمفيي ط/

. يوسػػػؼ بػػػف عبػػػدار بػػػف عبػػػدالبر النمػػػري 338ي ص 24(: ج845ـ(ي بػػػاب العػػػيف بػػػرقـ )1983
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العمػوي و محمػد عبػدالكبير البكػريي  ىػ( التمييد البف عبدالبري تحقيؽ مفطفى بػف احمػد463)ت
. وينظر: يعقوب بف اسحاؽ 232ي ص 7ىػ(: ج1387وزارة عمـو االوقاؼ والشىوف االسالمية )

. واحمد بف الحسػيف البييقػي المفػدر 457ي ص3(: ج5680االسفرائيني المفدر السابؽ برقـ )
ي  4سػػػػابؽ: ج. احمػػػػد بػػػػف حنبػػػػؿ الشػػػػيباني المفػػػػدر ال177ي ص 6(: ج11776السػػػػابؽ بػػػػرقـ )

  .270ص

ي  5( ينظػػػػػر: بقيػػػػػة الروايػػػػػاتي احمػػػػػد بػػػػػف عمػػػػػي بػػػػػف حجػػػػػر العسػػػػػقالني المفػػػػػدر السػػػػػابؽ: ج54)
  .214-212ص

ي دار الكتػب العمميػة  2ىػػ( حاشػية ابػف القػيـي ط/751( ينظر: محمد بف ابي بكر الزرعي )ت55)
  .334ي ص 9ـ(: ج1995 -ىػ 1415بيروت )

لشػافعيةي والظاىريػةي واكثػر الفقيػاء كػابي عمػي الجبػائيي وأبػي ( وبو قاؿ الحنفيةي والمالكيػةي وا56)
ىػػػ( 490الحسػػف البفػػريي واحػػد قػػولي االشػػعري. ومحمػػد بػػف احمػػد بػػف ابػػي سػػييؿ السرخسػػي )ت

ـ(: 1994 -ىػػ 1414ي دار الكتب العمميةي ) 1افوؿ السرخسيي تحقيؽ ابو الوفا االف انيي ط/
ي  1ىػػػ( الممػػع فػػي افػػوؿ الفقػػوي ط/476ي )ت. وابػػراىيـ بػػف عمػػي الشػػيرازي الشػػافع15ي ص1ج

. وينظر شػياب الػديف احمػد بػف 26ـ( ص1985 -ىػ 1405دار الكتب العمميةي بيروتي لبناف )
ي دار 1ىػ( شرح تنقي  الففوؿ في اختفػار المحفػوؿ فػي االفػوؿي ط/684ادريس القرافي )ت

بي عمي ابف محمد . وسيؼ الديف عمي بف ا103ـ( ص1997 -ىػ 1418الفكر بيروتي لبناف )
ي 2ـ(: ج1997 -ىػػ 1418بيػروت ) –ي دار الفكػر  1كاـي ط/ػاالكديي االحكاـ في افوؿ االحػ

ىػػ( المسػودة فػي افػوؿ الفقػوي 745. وشياب الديف بف عبػدال ني الدمشػقي لؿ تيميػة )ت291ص
. ينظػر فػي ذلػؾ: بػدر 15تحقيؽ محمد محي الديف عبدالحميدي مطبعة المدنيي القاىرة د/ت: ص

ىػػ( البحػر المحػيط فػي افػوؿ الفقػوي تحقيػؽ د.عبػدالقادر 794الديف عبدار الزركشي الشافعي )ت
ي  2ـ(: ج1988 -ىػػػػػػػ 1409ي وزارة االوقػػػػػػاؼ والشػػػػػػىوف االسػػػػػػالميةي الكويػػػػػػت ) 1العػػػػػػانيي ط/

 .365ص
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ي مكتبة السػنة  1( محمد بف عمي تقي بف دقيؽ العيدي احكاـ االحكاـ شرح عمدة االحكاـي ط/57)
ي دار الكتػب  2. ومحمد شمس الحؽ العظػيـ لبػاديي عػوف المعبػودي ط/155ي ص2حمدية: جالم

ىػػ( شػرح 676. ويحيػى بػف شػرؼ الػديف النػووي )ت 333ي ص 9ىػػ(: ج1415العمميةي بيروت )
. واحمػد بػػف 67ي ص 11ىػػ(: ج1392ي دار احيػاء التػراث العربػػي ) 2النػووي فػحي  مسػػمـي ط/

. وعبػػػدار محمػػػد بػػػف ابػػػي شػػػيبوي 215ي ص 5در السػػػابؽ: جعمػػػي بػػػف محمػػػد العسػػػقالنيي المفػػػ
. ومحمػد عمػي بػف احمػد بػف سػعيد بػف حػـز الظػاىريي المفػدر 234ي ص 6المفدر السػابؽ: ج

  .57ي ص 10السابؽ: ج
  .160( قطع ثمر النخؿي د.محمد رواس قمعو جي ود.حامد فادؽي المفدر السابؽ: ص58)
سيفي ضـ الشػيء الػى الشػيء. مكيػاؿ قػدره حمػؿ بعيػر ( الوسؽ: بفت  الواو وكسرىا وسكوف ال59)

لتػػػرًا. ينظػػػر: د.محمػػػد رواس و د.حامػػػد قمعػػػو جػػػيي المفػػػدر  165= او سػػػتوف فػػػاعًا = سػػػعة 
  .502السابؽ: ص

ىػػػ( موطػػأ مالػػؾي تحقيػػؽ محمػػد فػػىاد عبػػدالباقيي دار التػػراث العربػػيي 179( مالػػؾ بػػف انػػس )ت60)
. ومحمػػد بػػف عبػػدار 752ي ص 2(: ج1438ـ )مفػػري د/تي بػػاب مػػا ال يجػػوز مػػف النحػػؿي بػػرق

ي دار  2ىػػػ( معرفػػة عمػػـو الحػػديثي تحقيػػؽ السػػيد معظػػـ حسػػيفي ط/405الحػػاكـ النيسػػابوري )ت 
. وىبة ار بػف الحسػيف الطبػري )ت 69ي ص 1ـ(: ج1977 -ىػ 1397الكتب العمميةي بيروت )

ىػػ( 1412طيبػةي الريػاض ) ي دار 1مات االولياءي تحقيػؽ د.احمػد مسػعد الحمػافي ط/اىػ( كر 418
. وعبػػػدار محمػػػد بػػػف ابػػػي شػػػيبةي المفػػػدر السػػػابؽي بػػػاب مػػػف قػػػاؿ ال 116ي ص1(: ج63بػػػرقـ )

ي احمػػػد بػػػف الحسػػػيف بػػػف عمػػػي البييقػػػيي المفػػػدر 281ي ص 4تجػػػوز الفػػػدقة حتػػػى تقػػػبض: ج
. واحمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف 169ي ص 6(: ج11728السػػػابؽي بػػػاب شػػػرط القػػػبض فػػػي اليبػػػة بػػػرقـ )

  .88ي ص 4يي المفدر السابؽ: جسالمة الفحاو 
. 143ي ص 9( أبػػو محمػػد عمػػي بػػف احمػػد بػػف سػػعيد بػػف حػػـز الظػػاىريي المفػػدر السػػابؽ: ج61)

  .101ي ص 9والحافظ أبو بكر عبدالرزاؽ بف ىماـ الفنعانيي المفدر السابؽي باب النحؿ: ج
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ظمػػيي ىػػػ( كتػػاب السػػنفي تحقيػػؽ حبيػػب الػػرحمف االع227سػػعيد بػػف منفػػور الخرسػػاني )ت (62)
ي  1(: ج291( بػػػػاب مػػػػف قطػػػػع ميراثػػػػًا فرضػػػػو اري بػػػػرقـ )1983ي الػػػػدار السػػػػمفيةي الينػػػػد ) 1ط/
وينظر: أبو محمد عمي بف احمد بف سعيد بف حـز الظاىريي المفدر السػابؽي مسػألة  .199ص

. والحػػافظ أبػػو بكػػر عبػػدالرزاؽ 142ي ص 9وال يحػػؿ الحػػد اف ييػػب وال اف يتفػػدؽ عمػػي احػػد: ج
. عبػػدار محمػػد بػػف ابػػي شػػيبةي 89ي ص9عانيي المفػػدر السػػابؽي بػػاب النحػػؿ: جبػػف ىمػػاـ الفػػن

ىػػػػ( 807عمػػػي بػػػف ابػػػي بكػػػر الييثمػػػي )ت  .233ي ص 6(: ج30984المفػػػدر السػػػابؽ بػػػرقـ )
ىػػػ( بػػاب 1407ي دار الريػػاف لمتػػراث ودار الكتػػاب العربػػيي القػػاىرةي بيػػروت ) 1مجمػػع الزوائػػدي ط/

 .225ي ص 4متي يرث المولود: ج

ىػػ( تحقيػػؽ حمػػدي بػػف عبدالمجيػػد 360سػميماف بػػف احمػػد بػػف ايػوب ابػػو القاسػػـ الطبرانػػي )ت  (63)
ي  18(: ج883ـ بػػػػرقـ )1983 -ىػػػػ 1404ي  2الموفػػػػؿي ط –السػػػمفيي مكتبػػػة العمػػػػـو والحكػػػـ 

  .347ص
  .55ي ص 12( محمد بف ابي بكر السرخسيي المفدر السابؽ: ج64)

شتىي ينظر محمد بف ابي بكر بػف عبػدالقادر الػرازيي ( بنو العالتي أي اوالد الرجؿ مف نسوة 65)
  .451لبنافي مادة )عمؾ( ص –ي دار الكتاب العربيي بيروت  1مختار الفحاحي ط/

ىػػػػ( سػػػنف سػػػعيد بػػػف منفػػػوري تحقيػػػؽ د.سػػػعد بػػػف عبػػػدار بػػػف 227( سػػػعيد بػػػف منفػػػور )ت66)
ي  3(: ج764و )( 505ىػػ( بػرقـ )1414ي دار العفػيميي الريػاض ) 1عبدالعزيز لؿ حميدي ط/

. وينظر: ابي محمد عمي بف احمد بف سػعيد بػف حػـز الظػاىريي 1499ي ص 4و: ج 1362ص
. وعبػػػػدار بػػػػف محمػػػػد بػػػػف ابػػػػي شػػػػيبةي المفػػػػدر 143و ص  138ي ص 9المفػػػػدر السػػػػابؽ: ج

 7. وعبدالرزاؽ بف ىماـ الفنعانيي المفدر السابؽ: ج334ي ص 6(: ج30998السابؽ برقـ )
  .317ي ص

 بػف محمػد بػف ابػي شػيبةي المفػدر السػابؽي بػاب فػي الرجػؿ يفضػؿ بعػض ولػده عمػى ( عبدار67)
  .317ي ص 7(. وكذلؾ عبدالرزاؽ بف ىماـ الفنعانيي ج30998ولدهي برقـ )
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ي المفػدر السػابؽ: ج68) . وعبػدالرزاؽ 320ي ص 9( ابي محمد عمي بف احمد بف سعيد بف حػـز
  .317ي ص 7بف ىماـ الفنعانيي المفدر السابؽ: ج

ي المفدر السابؽ: ج69)   .143و ص 138ي ص 9( ابي محمد عمي بف احمد بف سعيد بف حـز
ي المفدر السابؽ: ج70)   .138ي ص 9( ابي محمد عمي بف احمد بف سعيد بف حـز
. وعبػػػػدالرزاؽ بػػػػف ىمػػػػاـ 1ي ص 3(: ج505( سػػػػعيد بػػػػف منفػػػػوري المفػػػػدر السػػػػابؽي بػػػػرقـ )71)

  .317ي ص 7الفنعانيي المفدر السابؽ: ج
  (.50( سورة المائدة اآلية )72)

  .317ي ص 7( عبدالرزاؽ بف ىماـ الفنعانيي المفدر السابؽ: ج73)
( عبدار بػف محمػد بػف ابػي شػيبةي المفػدر السػابؽي بػاب فػي الرجػؿ يفضػؿ بعػض ولػده عمػى 74)

 9وعبدالرزاؽ بف ىمػاـ الفػنعانيي المفػدر السػابؽ: ج 233ي ص 6(: ج30998بعضي برقـ )
  .98ي ص

  .127ي ص 6ي المفدر السابؽ: جنيعالء الديف ابي بكر بف مسعود الحنفي الكاسا( 75)

  (.90( سورة النحؿ االية )76)
مسػػألة اذا فاضػػؿ بػػيف اوالده  –( موفػػؽ الػػديف بػػف احمػػد بػػف قدامػػة المقدسػػيي المفػػدر السػػابؽ 77)

ي  31ج . واحمػد بػف عبػدالحميـ بػف تيميػة الحرانػيي المفػدر السػابؽ:387ي ص 5في العطيػة: ج
  .297ص

ي المفدر السابؽ: ج78)   .55ي ص10( أبو محمد عمي بف احمد بف سعيد بف حـز

  .371ي ص 5( ابراىيـ بف محمد بف عبدار بف مفم  الحنبميي المفدر السابؽ: ج79)

ي  7( احمػػػد بػػػف عمػػػي بػػػف محمػػػد العسػػػقالني البخػػػاريي المفػػػدر السػػػابؽي بػػػاب اليبػػػة لمولػػػد: ج80)
  .913ص

  .397ي ص 31بدالحميـ بف تيمية الحرانيي المفدر السابؽ: ج( احمد بف ع81)
  (.271( سورة البقرة االية )82)

  (.92( سورة لؿ عمراف االية )83)
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ي وكػػػذلؾ محمػػػد بػػػف  194ي ص7( عبػػػدار محمػػػد بػػػف ادريػػػس الشػػػافعيي المفػػػدر السػػػابؽ: ج84)
ش االبػاطيي . ومحمػد بػف عيسػى اطفػي268ي ص 2احمد بف رشد القرطبػيي المفػدر السػابؽ: ج

  .58ي ص1المفدر السابؽ: ج
  .215ي ص 5( احمد بف عمي بف محمد بف حجر العسقالنيي المفدر السابؽ: ج85)

  .191ي ص 6ي المفدر السابؽ: جني( عالء الديف الكاسا86)
  .217ي ص 5( احمد بف عمي بف محمد العسقالنيي المفدر السابؽ: ج87)
. ومسػمـ بػف 1006ي ص 3(: ج1591لسابؽ بػرقـ )( محمد بف اسماعيؿ البخاريي المفدر ا88)

ي وعمػر بػف عمػي بػف الممقػف االنفػاري 1250ي ص 30الحجاج النيسابوريي المفدر السابؽ: ج
ي مكتبػػة  1ىػػػ(ي خالفػػة البػػدر المنيػػري تحقيػػؽ حمػػدي عبدالمجيػػد اسػػماعيؿ السػػمفيي ط/723)ت 

  .140ي ص 2ىػ(: ج1410الرشدي الرياضي )
 (.26ة )سورة االسراء اآلي (89)

  (.27( سورة االسراء اآلية )90)

  (.67( سورة الفرقاف اآلية )91)

  .155ي ص 2( محمد بف عمي تقي الديف بف دقيؽ العيدي المفدر السابؽ: ج92)
  .258ي ص 8( موفؽ الديف احمد بف قدامة المقدسيي المفدر السابؽ: ج93)
واحمد بػف  503ي ص 11ي ج 167ي ص 10( محمد بف حباف التميميي المفدر السابؽ: ج94)

  .215ي ص 5حجر العسقالنيي المفدر السابؽ: ج

  .155ي ص 2( محمد بف تقي الديف بف دقيؽ العيدي المفدر السابؽ: ج95)

  (.150( سورة االنعاـ جزء مف اآلية )96)

  (.29( سورة الكيؼ االية )97)
  (.40( سورة ففمت االية )98)

  .57ي ص 10ـي المفدر السابؽ: ج( ابي محمد عمي بف احمد بف سعيد بف حز 99)

  .217ي ص 5( احمد بف حجر العسقالنيي المفدر السابؽ: ج100)
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( د.مفطفى محمد الطيري تفضيؿ الورثة مقاؿ منشور في مجمة ىدي االسالـي السنة الثانية 101)
  .1976ي بيروت 79عشري العدد 

  .167ي ص 10( محمد بف حبافي المفدر السابؽ: ج102)

ي مكتبػػة بػػف  1احمػػدي موسػػوعة االحاديػػث القدسػػية الفػػحيحة والضػػعيفةي ط/( يوسػػؼ الحػػاج 103)
  .359ـ( ص2003 -ىػ 1424دمشؽ ) –حجر 

  (.29( سورة الكيؼ جزء مف اآلية )104)

  .217ي ص 5( ابف حجر العسقالنيي المفدر السابؽي ج105)
. 87ي ص 4( أبو جعفػر احمػد بػف محمػد بػف سػالمة الطحػاوي الحنفػيي المفػدر السػابؽ: ج106)

. ومحمػػد بػػف عمػػي الشػػوكانيي نيػػؿ 214ي ص 5احمػػد بػػف محمػػد العسػػقالنيي المفػػدر السػػابؽ: ج
  .11ي ص 6ي دار الحديث: ج 1االوطاري ط/

  .914ي ص 2( احمد بف عمي بف محمد العسقالنيي المفدر السابؽ: ج107)
. واحمػػد بػػف محمػػد بػػف سػػالمة الطحػػػاويي 56ي ص 12( محمػػد بػػف ابػػي بكػػر السرخسػػي: ج108)

  .85ي ص 4در السابؽ: جالمف

. 1241ي ص 3( مسػػػمـ بػػػف الحجػػػاج بػػػف مسػػػمـ القشػػػيري النيسػػػابوريي المفػػػدر السػػػابؽ: ج109)
  .499ي ص 11محمد بف حباف بف احمد التميميي المفدر السابؽ: ج

  .214ي 5ي ص 5( احمد بف عمي بف محمد العسقالنيي المفدر السابؽ: ج110)

 .59ي ص 10ر السابؽ: جعمي بف محمد بف حـز الظاىريي المفد (111)

  .1243ي ص 3( مسمـ بف الحجاج بف مسمـ القشيري النيسابوريي المفدر السابؽ: ج112)

  (.40( سورة لؿ عمراف اآلية )113)

  .214ي ص 5( احمد بف عمي بف محمد العسقالنيي المفدر السابؽ: ج114)

  .93ي ص 6( سميماف بف خمؼ الباجيي المفدر السابؽ: ج115)
ي  244ي ص 3جػػػػاج بػػػػف مسػػػػمـ القشػػػػيري النيسػػػػابوريي المفػػػػدر السػػػػابؽ: ج( مسػػػػمـ بػػػػف الح116)

  .499ي ص 11ومحمد بف حباف بف احمد التميميي المفدر السابؽ: ج
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  .499ي ص 11( محمد بف حباف بف احمد التميميي المفدر السابؽ: ج117)

  .1242ي ص 3( مسمـ بف الحجاج بف مسمـ القشيري النيسابوريي المفدر السابؽ: ج118)

  .2/268( محمد بف احمد بف ابي بكر القرطبيي المفدر السابؽ: 119)

  .214ي ص 2( احمد بف عمي بف محمد العسقالنيي المفدر السابؽ: ج120)

  .1244ي ص 3( مسمـ بف الحجاج بف مسمـ القشيريي المفدر السابؽ: ج121)
  .215ي ص 5( احمد بف عمي بف محمد العسقالنيي المفدر السابؽ: ج122)
  .58ي ص 10ف احمد بف سعيد بف حـز الظاىريي المفدر السابؽ: ج( عمي ب123)

  (.129( سورة النساء االية )124)

  .59ي ص 10( عمي بف احمد بف سعيد بف حـز الظاىريي المفدر السابؽ: ج125)

  (.286( سورة البقرة االية )126)
  .975ي ص 2( مسمـ بف الحجاج بف مسمـ القشيريي المفدر السابؽ: ج127)

ي ومحمػد بػف عمػي  215ي ص 5بف عمي بػف محمػد العسػقالنيي المفػدر السػابؽ: ج ( احمد128)
  .12ي ص 6الشوكانيي المفدر السابؽ: ج

  .1244ي ص 3( مسمـ بف الحجاج بف مسمـ القشيريي المفدر السابؽ: ج129)

  .1243ي ص 3( مسمـ بف الحجاج بف مسمـ القشيريي المفدر السابؽ: ج130)

  .59ي ص 10ف حـز الظاىريي المفدر السابؽ: ج( عمي بف احمد بف سعيد ب131)

  (.32( سورة يونس اآلية )132)

. واحمػد بػف عمػي بػف 86ي ص 4( احمد بف محمد بف سالمة الطحاويي المفدر السػابؽ: ج133)
  .214ي ص 5محمد العسقالنيي المفدر السابؽ: ج

  .214ي ص 5( احمد بف عمي بف محمد العسقالنيي المفدر السابؽ: ج134)
  (.282رة البقرة اآلية )( سو 135)
  (.135( سورة النساء اآلية )136)

  .58ي ص 10( محمد عمي بف احمد بف سعيد بف حـز الظاىريي المفدر السابؽ: ج137)
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ي ومحمد بف عيسى  215ي ص 5( احمد بف عمي بف محمد العسقالنيي المفدر السابؽ: ج138)
  .58ي ص 12اطفيش االباضيي المفدر السابؽ: ج

  .89ي ص 4محمد بف سالمة الطحاويي المفدر السابؽ: ج( احمد بف 139)

  .257ي ص 8( موفؽ الديف بف احمد بف قدامة المقدسيي المفدر السابؽ: ج140)

( أي ال يعتد بروايتو لكونو اختمط عممًا اف المحدثيف اخذوا بروايتو قبؿ االختالط وتركوا ما 141)
  .59ي ص1985ي 1عة الزىراءي طبعدىا: ابراىيـ النعمةي دراسة في مفطم  الحديثي مطب

  .60ي ص 10:ي جؽ( عمي بف احمد بف سعيد بف حـز الظاىريي المفدر الساب142)

  (.1( سورة النساء اآلية )143)

  (.23( سورة الشور  اآلية )144)
  (.27( سورة البقرة اآلية )145)

ل العقػوؿ ( االماـ عالء الػديف ابػي بكػر محمػد بػف احمػد السػمرقنديي ميػزاف االفػوؿ فػي نتػائ146)
 -ىػ 1407ي مطبعة الخمودي ب دادي ) 1في افوؿ الفقوي دراسة وتحقيؽ د.عبدالممؾ السعديي ط/

ىػ(ي المستففى مف عمـ االفوؿي مكتبػة 505. وأبو حامد محمد ال زالي )ت 1/257ـ(: 1987
  .1/71المثنىي ب دادي ودار احياء التراث العربيي بيروت: 

ينظػر: تػاج الػديف عبػدالوىاب بػف السػبكيي جمػع الجوامػعي  ( وىو مذىب جميور االفولييف.147)
ىػػػػ( ارشػػػاد 1250دار احيػػػاء الكتػػػب العربيػػػة. وكػػػذلؾ محمػػػد بػػػف عمػػػي بػػػف محمػػػد الشػػػوكاني )ت 

الفحوؿ الػى تحقيػؽ عمػـ االفػوؿي تحقيػؽ ابػي مفػعب محمػد سػعيد البػدريي دار الفكػري بيػروت: 
  .385ي ص 1ج
ي  1969لشػػػريعة االسػػػالميةي دار عمػػػر بػػػف الخطػػػابي ( عبػػػدالكريـ زيػػػدافي المػػػدخؿ لدراسػػػة ا148)

  .224ص

( مػػف القػػانوف المػػدني الفرنسػػي التػػي 544( وقريػػب مػػف ىػػذا المعنػػى مػػا نفػػت عميػػو المػػادة )149)
نفػػػت )بػػػاف الممكيػػػة ىػػػي حػػػؽ االنتفػػػاع والتفػػػرؼ باالشػػػياء عمػػػى النحػػػو المطمػػػؽ بشػػػػرط اف ال 
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(. ينظػػر: د.محمػػد طػػو بشػػير و د.ابػػراىيـ مػػراد يسػػتعمميا احػػد اسػػتعمااًل محرمػػًا بػػالقوانيف واالنظمػػة
  .41ىػ( ص1410طوي الحقوؽ المدنيةي مطابع التعميـ العالي والبحث العمميي ب دادي )

( ينظر احمد فيمي ابو سنةي النظرية العامة لممعػامالت فػي الشػريعة االسػالميةي مطبعػة دار 150)
  .118ـ( ص1967 -ىػ 1387التأليؼي مفري )

ىػػػػ( االشػػػباه والنظػػػائر فػػػي قواعػػػد وفػػػروع الفقػػػو 911عبػػػدالرحمف السػػػيوطي )ت ( جػػػالؿ الػػػديف151)
لبناف  –الشافعيي تحقيؽ محمد حسف محمد حسف اسماعيؿ الشافعيي دار الكتب العمميةي بيروت 

وزيف العابديف بف ابراىيـ بف نجيـي االشباه والنظائر عمى  188ي ص1ـ(: ج2001 -ىػ 1422)
  .98ققو عادؿ سعدي المكتبة التوفيقيةي مفري صمذىب ابي حنيفة النعمافي ح

( ينظر نظاـ الديف عبدالحميدي احكاـ االسرة في الفقو االسالمي )المواريث( مطبعة الجامعةي 152)
  .15ـ(ي ص1986 -ىػ 1406ب دادي )

  .89ي ص 4( احمد بف محمد بف سالمة الطحاويي المفدر السابؽ: ج153)
  .89ي ص 4يي المفدر السابؽ: ج( احمد بف محمد بف سالمة الطحاو 154)
  (.58( سورة االنفاؿ اآلية )155)
  (.58( سورة طو اآلية )156)

  .323( محمد بف ابي بكر بف عبدالقادر الرازيي المفدر السابؽ مادة )سواء(ي ص157)

  .360ي ص 11( الموسوعة الفقيية الكويتيةي المفدر السابؽ: ج158)

ي عػالء الػديف أبػو بكػر بػف 56ي ص 12سابؽ: ج( محمد بف ابي بكر السرخسيي المفدر ال159)
بػف غنػيـ بػف سػالـ بػف مينػأ النفػراوي  ي احمػد 127ي ص 6مسعود الكاسانيي المفػدر السػابؽ: ج

ىػػػ( الفواكػػو الػػدوانيي عمػػى الرسػػالة ابػػي محمػػد عبػػدار بػػف ابػػي زيػػد عبػػدالرحمف 1120المػػالكي )ت
بػػف سػػالمة الطحػػاويي المفػػدر واحمػػد بػػف محمػػد  159ي ص 2(: ج386القيروانػػي المػػالكي )ت 

ي  8وموفػػػػؽ الػػػػديف بػػػػف احمػػػػد بػػػػف قدامػػػػة المقدسػػػػيي المفػػػػدر السػػػػابؽ: ج 89ي ص 3السػػػػابؽ: ج
 60ي ص 10ومحمػػد عمػػي بػػف احمػػد بػػف سػػعيد بػػف حػػـز الظػػاىريي المفػػدر السػػابؽ: ج 259ص
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ومحمػػػػػد بػػػػػف عمػػػػػي  59ي ص 12ومحمػػػػػد بػػػػػف عيسػػػػػى اطفػػػػػيش االباضػػػػػيي المفػػػػػدر السػػػػػابؽ: ج
 .11ي ص 6السابؽ: جالشوكانيي المفدر 

  (.11( سورة النساء اآلية )160)

. وعػػالء الػػديف ابػػي بكػػر 56ي ص 12( محمػػد بػػف ابػػي بكػػر السرخسػػيي المفػػدر السػػابؽ: ج161)
. واحمػػػد بػػػف غنػػػيـ بػػػف سػػػالـ بػػػف مينػػػأ 127ي ص 6بػػػف مسػػػعود الكاسػػػانيي المفػػػدر السػػػابؽ: ج

ف سػػػالمة الطحػػػاويي . واحمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػ159ي ص 2النفػػػراوي المػػػالكيي المفػػػدر السػػػابؽ: ج
. وموفػػؽ الػػديف بػػف احمػػد بػػف قدامػػة المقدسػػيي المفػػدر السػػابؽ: 89ي ص 3المفػػدر السػػابؽ: ج

ي  10. ومحمػػد عمػػي بػػف احمػػد بػػف سػػعيد بػػف حػػـز الظػػاىريي المفػػدر السػػابؽ: ج259ي ص 8ج
  .11ي ص 6. ومحمد بف عمي الشوكانيي المفدر السابؽ: ج60ص

 1243ي ص 3ي النيسػػػػابوريي المفػػػػدر السػػػػابؽ: ج( مسػػػػمـ بػػػػف الحجػػػػاج بػػػػف مسػػػػمـ القشػػػػير 162)
  .505ي ص 11ومحمد بف حباف بف احمد التميميي المفدر السابؽ: ج

 1243ي ص 3( مسػػػػمـ بػػػػف الحجػػػػاج بػػػػف مسػػػػمـ القشػػػػيري النيسػػػػابوريي المفػػػػدر السػػػػابؽ: ج163)
  .498ي ص 11ومحمد بف حباف بف احمد التميميي المفدر السابؽ: ج

ىػػ( تحقيػؽ حمػدي السػمفيي مكتبػة 360ب ابػو القاسػـ الطبرانػي )تسميماف بف احمػد بػف ايػو ( 164)
 .354ي ص11ي ج1983ي  2العمـو والحكـي ط/

  .154ي ص 4( محمد بف عمي تقي الديف بف دقيؽ العيدي المفدر السابؽ: ج165)

وموفػػؽ الػػديف بػػف  89ي ص 4( احمػػد بػػف محمػػد بػػف سػػالمة الطحػػاويي المفػػدر السػػابؽ: ج166)
  .256ي ص 8يي المفدر السابؽ: جاحمد بف قدامة المقدس

  .213ي ص 5( احمد بف عمي بف محمد العسقالنيي المفدر السابؽ: ج167)
  .60ي ص 10( عمي بف احمد بف سعيد بف حـز الظاىريي المفدر السابؽ: ج168)

  .259ي ص 8( موفؽ الديف بف احمد بف قدامة المقدسيي المفدر السابؽ: ج169)

  .60ي ص 10ـي المفدر السابؽ: ج( عمي بف احمد بف سعيد بف حز 170)
  .260و  259ي ص 8( موفؽ الديف بف احمد بف قدامة المقدسيي المفدر السابؽ: ج171)
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  .260ي ص 8( موفؽ الديف بف احمد بف قدامة المقدسيي المفدر السابؽ: ج172)
 .260ي ص 8( موفؽ الديف بف احمد بف قدامة المقدسيي المفدر السابؽ: ج173)

ىػ(ي القواعد والفوائد االفوليةي تحقيؽ محمػد حامػد 803لبعمي الحنبمي )ت( عمي بف عباس ا174)
. 240ي ص 1(: ج61ـ(. القاعػدة )1956 -ىػػ 1375الفقيي مطبعة السنة المحمديةي القاىرةي )

ىػ(ي االبياح تحقيؽ جماعة مف العممػاءي دار الكتػب العمميػةي 756عمي بف عبدالكافي السبكي )ت
  .184ي ص2ي ج1ىػ(ي ط/1404بيروتي )

. احمػػد بػػف محمػػد بػػف 156و  155ي ص 4عمػػي بػػف ابػػي بكػػر الييثمػػيي مجمػػع الزوائػػدي ج (175)
ىػػػ( ابػػو عبػػداري الػػورع البػػف حنبػػؿي تحقيػػؽ د.زينػػب ابػػراىيـ قػػاروطي دار 221حنبػػؿ الشػػيباني )ت 

 .105ي ص 1: ج1ـ( ط/1983 -ىػ 1403الكتب العمميةي بيروت )

  (.90( سورة النحؿ جزء مف اآلية )176)

ي ومحمػػد بػػف 128ي ص 6( عػػالء الػػديف أبػػو بكػػر بػػف مسػػعود الكاسػػانيي المفػػدر السػػابؽ ج177)
. وعمػي بػف محمػد بػف حبيػب المػاوردي 268ي ص 2احمد بف رشد القرطبيي المفػدر السػابؽي ج

ىػػ 1414ي دار الكتػب العربيػةي بيػروت ) 1ىػ(ي تحقيؽ الشيخ عمي عػوض واخػروفي ط/450)ت 
ي  8وفػػػػػػػؽ الػػػػػػػديف بػػػػػػػف قدامػػػػػػػة المقدسػػػػػػػيي المفػػػػػػػدر السػػػػػػػابؽي جوم 545ي ص 7ـ( ج1994 -

. ومحمػد بػف الحسػف 138ي ص 5. واحمد بف يحيى بف المرتضػىي المفػدر السػابؽي ج261ص
  .603و602بف العمي الطوسيي المفدر السابؽي ص

. محمػػد بػػف 53ي ص 2(: ج2298( محمػػد بػػف عبػػدار النيسػػابوريي المفػػدر السػػابؽ بػػرقـ )178)
  . 242ي ص 4(: ج2132لمفدر السابؽ برقـ )عيسى الترمذيي ا

  .420ي ص 2( ج1949ي مطبعة العانيي ) 1( منير القاضيي شرح المجمةي ط/179)
( ممخػػص االحكػػاـ الشػػرعية المعتمػػد مػػف مػػذىب المالكيػػةي نقػػاًل عػػف عمػػي فكػػريي المعػػامالت 180)

  .177ي ص 2: جـ(1938 -ىػ 1357ي مطبعة البابي الحمبي واوالدهي ) 1المادية واالدبيةي ط/

  (.1951( لسنة )40( القانوف المدني العراقي رقـ )181)
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( االسػباب المشػروعة لمرجػوع وىػي: )الجحػود 621( ذكر القانوف المدني العراقػي فػي المػادة )182)
وعجػػز الواىػػب واف يػػرزؽ الواىػػب ولػػدًا بعػػد اليبػػة وتقفػػير الموىػػوب لػػو بالتزاماتػػو نحػػو الواىػػب. 

تؿ الموىوب لو الواىب. كما نص عمييػا المشػرع المفػري فػي المػادة ( ق622واضاؼ في المادة )
(501.)  

( وىػػي مػػايمي: 623( امػػا موانػػع الرجػػوع فقػػد نػػص عمييػػا القػػانوف المػػدني العراقػػي فػػي المػػادة )183)
)الزيادة والموت والتفرؼ المزيؿ لمممكية والزوجية واف تكػوف لػذي رحػـ محػـر واليػالؾ واف تكػوف 

وقد اخذىا المشرع العراقي مف مجمػة االحكػاـ العدليػة( ينظػر  –ف تكوف فدقة ببدؿ وىبة الديف وا
  (.502( كما نص القانوف المدني المفري في المادة )872-866المواد )

  .1948( لسنة 131( القانوف المدني المفري رقـ )184)
ي  1954( حسػػػػف عمػػػػي ذنػػػػوفي العقػػػػود المسػػػػماةي مكتػػػػب الرابطػػػػة لمطباعػػػػة والنشػػػػري ب ػػػػدادي 185)

  .44ص

ىػػػ( قواعػػد االحكػػاـ فػػي مفػػال  االنػػاـي مطبعػػة 660( عبػػدالعزيز بػػف عبدالسػػالـ السػػممي )ت 186)
  .2/149: ج1968الكميات االزىريةي 

. ونجـ الديف جعفر بػف 115ي ص 6( عالء الديف بف مسعود الكاسانيي المفدر السابؽي ج187)
المرتضػػػػىي المفػػػػدر . واحمػػػػد بػػػػف يحيػػػػى بػػػػف 87ي ص 2الحسػػػػف الحمػػػػيي المفػػػػدر السػػػػابؽ: ج

. بينمػػا ذىػػب فقيػػاء المالكيػػة الػػى اف القػػبض شػػرط لػػـز ال شػػرط فػػحةي 132ي ص 5السػػابؽ: ج
و  268ي ص 2ينظػػر فػػي ىػػذا الجانػػب: محمػػد بػػف احمػػد بػػف رشػػد القرطبػػيي المفػػدر السػػابؽ: ج

. فػي حػيف ذىػب الظاىريػة والزيديػة 316محمد بف احمد بف جزي المػالكيي المفػدر السػابؽي ص
لقبض ليس شرطًا مف شروط فحتيا وال لزوميػا فيػي تمػـز بمجػرد االنشػاءي ينظػر: عمػي الى اف ا

ي واحمػػد بػػف يحيػػى بػػف 42ي ص 10بػػف احمػػد بػػف سػػعيد بػػف حػػـز الظػػاىريي المفػػدر السػػابؽ: ج
 .132ي ص 5المرتضىي المفدر السابؽ: ج

  .176و  175ي ص 2( مرشد الحيرافي نقاًل عف عمي فكريي المفدر السابؽ: ج188)

  .420ي ص 2( منير القاضيي المفدر السابؽ: ج189)
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  .1951( لسنة 40( القانوف المدني العراقي رقـ )190)

  .1951( لسنة 40( القانوف المدني العراقي رقـ )191)
  .1971( لسنة 3( قانوف التسجيؿ العقاري رقـ )192)
  .1948( لسنة 131( القانوف المدني المفري رقـ )193)

  .256ي ص 8المقدسيي المفدر السابؽ: ج( موفؽ الديف بف قدامة 194)
  .271و  270ي ص 8( موفؽ الديف بف قدامة المقدسيي المفدر السابؽ: ج195)

  .59ي ص 2( عمي بف احمد بف حـز الظاىريي المفدر السابؽ: ج196)


