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 باب اهلبـة
 تعريفها :

 متليك يف احلياة بال عوض .قال ابن قدامة :  
 ( خيرج العارية ، ألن العارية إباحة العني ال متليكها ، ألنه ينتفع هبا ويردها . متليكقولنا ) 
 ( هذا خيرج الوصية ، ألن الوصية بعد املوت . يف احلياةوقولنا ) 
 نه متليك بعوض ععلو  .( وهذا خيرج البيع ، ألبال عوض وقولنا ) 

والعطية ععانيها عتقاربة ، وكلها متليك يف احلياة بال عوض ، واسم العطية شاعل  ومجلة ذلك أن اهلبة والصدقة واهلدية: قال ابن قدامة 
 ة .جلميعها وكذلك اهلب

براء ، وهو هبة الدي  نم  هو عليه ، والصدقة واهلبة بكسر اهلاء وختفيف الباء املوحدة تطلق باملعىن األعم على أنواع اإل وقال ابن حجر :
هي هبة عا يتمحض به طلب ثواب اآلخرة ، واهلدية هي عا يكر  به املوهوب له وع  خصها باحلياة أخرج الوصية ، وهي أيضا تكون 

 ض .بأهنا متليك بال عو  باألنواع الثالثة ، وتطلق اهلبة باملعىن األخص على عا ال يقصد له بدل ، وعليه ينطبق قول ع  عرف اهلبة
 1فائدة : 

 واهلبة ع  عقود التربعات .
عوضا عما يدفعه إىل الطرف اآلخر، ؛ إذ إن أحد طريف العقد فيها ال يطلب يك فيها على التربع ع  غري عقابلالعقود اليت يقو  التمل وهي

 ، وهذا ع  حيث الغرض ع  العقد .ويقابلها عقود املعاوضات
 2فائدة : 

 ن تربع اإلنسان عاله لغريه يقع على أوجه :واعلم أ 
 : وهي عا أريد هبا ثواب اآلخرة . أن يكون صدقة

 : وهي عا قصد هبا التودد والتحبب للغري . أن يكون هدية
 : وهي عا قصد هبا جمرد النفع احملض . ) والغالب تكون ع  األعلى إىل األدين ( . أن يكون هبة

 كنها هي تكون يف عرض املوت املخوف .: وهي كاهلبة ، ل أن يكون عطية
 : هي التربع باملال بعد املوت . أن يكون وصية

 وهي بذل املال للتوصل ألعر حمّر  . أن يكون رشوة :
 3فائدة : 

 :الفرق بني اهلدية والصدقة 
 ة .دى إليه إكراعاً وتودداً فهو هديأن ع  أعطى شيئاً ينوي به التقرب إىل هللا تعاىل للمحتاج فهو صدقة ، وإن محلت إىل املهالفرق : 

إذا أيت بطعا  سأل عنه أهدية ، أو صدقة ؟ فإن قيل: صدقة ، قال  كان رسول هللا ل )  قا ويدل على هذا حديث أيب هريرة 
 م ( .ألصحابه: كلوا ، ومل يأكل ، وإن قيل: هدية ، ضرب بيده فأكل ععه

هللا فهو صدقة ، لصدقة ، واهلدية، وأهنما عتغايران ، فم  أعطى للمحتاج شيئًا لوجه هذا احلديث يدل داللة واضحة على الفرق بني اف
 .لك إكراعاً وتودداً فهو هدية وإن محل إىل امل

 4فائدة : 
 أيهما أفضل الصدقة أم اهلدية ؟ 

ٍ َوال طََلِب َغَرٍض ِعْ   َضةً الصََّدَقُة" َعا يُ ْعَطى ِلَوْجِه اَّللَِّ ِعَباَدًة حمَْ :  ىقال شيخ اإلسالم يف "جمموع الفتاو  ِعْ  َغرْيِ َقْصٍد يِف َشْخٍص ُعَعنيَّ
ٍ ؛ إعَّا ِلَمَحبَّةِ  " َلِكْ  يُوَضُع يِف َعَواِضِع الصََّدَقِة َكَأْهِل احْلَاَجاِت . َوأَعَّا ; ِجَهِتهِ  َوِإعَّا  َوِإعَّا ِلَصَداَقِة ؛ اهْلَِديَُّة " فَ يَ ْقِصُد هِبَا إْكرَاَ  َشْخٍص ُعَعنيَّ
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َها َفال َيُكونُ   ِلطََلِب َحاَجٍة ؛ َوهِلََذا َكاَن النَِّبي  هِبَا ِعْ   أَلَحِد َعَلْيِه ِعنٌَّة َوال يَْأُكُل أَْوَساَخ النَّاِس الَّيِت يَ َتَطهَُّرونَ  يَ ْقَبُل اهْلَِديََّة َويُِثيُب َعَلي ْ
َ َذِلَك فَالصََّدَقُة أَْفَضُل ؛ إال أَنْ  ُل الصََّدَقةَ ُذنُوهِبِْم َوِهَي الصََّدقَاُت وملَْ َيُكْ  يَْأكُ  َيُكوَن يف اهْلَِديَِّة َعْعىًن َتُكوُن بِِه  ِلَذِلَك َوَغرْيِِه . َوِإَذا تَ بَ نيَّ

فَ َهَذا َقْد َيُكوُن  : َداِء لَِقرِيِب َيِصُل بِِه َرمِحَُه ، َوَأٍخ لَُه يِف اَّللَِّ َوِعْثَل اإِلهْ  . يِف َحَياتِِه حَمَبًَّة لَهُ  اإِلْهَداِء لَِرُسوِل اَّللَِّ  أَْفَضَل ِعْ  الصََّدَقِة : ِعْثلَ 
 ة .أَْفَضَل ِعْ  الصََّدقَ 

 ) وهي مستحبة ( .
 .، ملا فيها ع  املصاحل العظيمة ، ع  التوسعة على الغري ، ونفي الشح وغري ذلك للواهب عستحبة  أي : أن حكم اهلبة بالنسبة

  ) إن هللا بحب احملسنني ( .لقوله تعاىل
 ) هتادوا حتاب  وا ( رواه البخاري يف األدب املفرد . وقال 
 كراع لقبلت ( عتفق عليه .  أو) لو أهدي إيّل ذراع  وقال  

 وأعا بالنسبة للموهوب : فالسنة أن يقبل اهلدية وال يردها ، ألن هذا هديه .
 ويثيب عليها ( رواه البخار ي . يقبل اهلدية ع  عائشة . قالت ) كان النب 

 تصح يف جمهول ( . ) ال
 أي : أن اهلبة يشرتط فيها أن تكون ععلوعة ، فال تصح أن تكون جمهولة .

 : لو وهبت لشخص محل يف بط  ، أو طرياً يف هواء ، أو عا يف جيب . مثال
 وهذا قول مجهور العلماء .

 ما أن اجملهول ال يصح بيعه ، فكذا هبته .ألن اهلبة عقد ، ويشرتط يف العقود العلم ، فك
 : إىل أنه يصح هبة اجملهول . وذهب بعض العلماء

ألن عقد اهلبة ع  عقود التربعات وعقود التربعات يتوسع فيها عاال يتوسع يف عقود املعاوضات ، فعقود املعاوضات كالبيع وحنوه يشرتط 
 حة ، أعا هنا فاملوهوب له ال ضرر عليه فهو يدخل إعا غامن أو سامل .فيها العلم والتحرير والضبط ألهنا عبنية على املشا

 ) وال معدوم ( .
 دو  ، كالذي تثمر شجرته ، أو حتمل أعته ، ألن اهلبة عقد متليك مل تصح يف هذا كله كالبيع .قداعة : وال تصح هبة املع قال اب  

 : إىل جواز ذلك . وذهب بعض العلماء
 واختاره اب  تيمية . 

 ألن اهلبة ع  عقود التربعات ال ع  عقود املعاوضات ، فيتوسع فيها عا ال يتوسع يف عقود املعاوضات .
 1 فائدة :

 ذهب بعض العلماء : إىل أنه يشرتط لصحة اهلبة ، أن يكون املوهوب عقدوراً على تسليمه . 
فإنه ال يصح ، واخلالف يف هذه املسألة كاخلالف يف ،  وعلى هذا إذا كان غري عقدور على تسليمه كاآلبق والشارد والعني املسروقة 

 اجملهول .
 والصحيح يف هذا : أن هذا صحيح كما سلف لنا فهبة الذي ال يقدر على تسليمه جائز وال بأس به إن شاء هللا .

 2فائدة : 
 قال بعض العلماء : كل عا جاز بيعه جاز هبته .
 ط أن يكون نما يباح نفعه ، سواء أبيح بيعه أو ال .وقال بعض العلماء : ال يشرتط ذلك ، بل يشرت 

 ة ( .وتنعقد بإجياب وقبول ومبعاطا)  
 الصيغة الفعلية . –أي : أن اهلبة تنعقد بأعري  :الصيغة القولية 
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 .الصيغة األوىل : صيغة قولية 
 اللفظ الصادر ع  املوهوب له أو ع  يقو  عقاعه  وهي اإلجياب والقبول ، فاإلجياب اللفظ الصادر ع  الواهب أو ع  يقو  عقاعه ، والقبول

 كأن يقول : وهبتك ، فيقول : قبلت ، أو يقول : أعطيتك ويقول : قبلت ، أو أهديتك فيقول : قبلت وحنو ذلك .
 .املعاطاة : ب الصيغة الثانية

 .باملعاطاة فأكثر العلماء أهنا تنعقد 
ويفرق الصدقات ويأعر سعاته بأخذها وتفريقها ، وكان الصحابة يفعلون ذلك عطى ، ويعطي ويُ كان يهدي ويُهدى إليه ،   ألن النب 

 إجياب وال قبول . ومل ينقل ع  النب 
 ) ويستحب قبول اهلدية ( .

 . أي : يستحب لإلنسان أن يقبل اهلدية ، ألن ذلك هدي النب 
َها يَ ْقَبُل  َكاَن َرُسوُل َاَّللَِّ ) َعْ  َعاِئَشَة  قَاَلْت :   . َرَواُه اَْلُبَخارِيّ  (اهَْلَِديََّة ، َويُِثيُب َعَلي ْ

 وعسلم .شربة لنب فقبلها . كما يف البخاري  وقد أهدت أ  الفضل للنب 
 رواه البخاري وعسلم .وأهدى له أبو طلحة ورك أرنب فقبله .  

                               عتفق عليه .َساَء اْلُمْسِلَماِت ! اَل حَتِْقَرنَّ َجاَرٌة جِلَاَرهِتَا َوَلْو ِفْرِسَ  َشاٍة ( َكاَن يَ ُقوُل ) يَا نِ  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  وَعْ  َأيب ُهَريْ َرَة 
 ا [ .فرس  الشاة : حافره]
ت ( رواه البخاري .                      أُْهِدَي ِإيَلَّ ِذرَاٌع أَْو ُكرَاٌع َلَقِبلْ  َلْو ُدِعيُت ِإىَل ِذرَاٍع أَْو ُكرَاٍع أَلََجْبُت َوَلوْ  قال )  َعْ  النَِّب  َعْ  َأيب ُهرَيْ رََة و 
ابَّة َعا ُدون اْلَكعْ ]   ب [ .َواْلُكرَاع ِعْ  الدَّ

هدى إليه أو يدعى ، وإمنا أخرب أنه ال بحقر شيًئا نما يُ  ، والتأليف، والتحاب ، والصلة هذا حض عنه ألعته على املهاداة:  قَاَل ِاْبن َبطَّال
وإمنا أشار بالكراع وفرس  الشاة إىل املبالغة يف قبول القليل ع  اهلدية، ال إىل إعطاء ،  لئال ميتنع الباعث ع  املهاداة الحتقار املهدى،  إليه

 . الكراع والفرس  وعهاداته؛ ألن أحًدا ال يفعل ذلك " انتهى
 فيستحب قبول اهلدية وذلك ألعري  : -

 . : أن قبول اهلدية هو هدي النب  ولاألمر األ
، وألن يف ردها: أن يف قبوهلا فوائد عتعددة عنها: إرضاء املهدي، وجرب خاطره، وتقديرًا هلديته، والنظر إليها بعني االعتبار : األمر الثاين

 خمالفة للسنة ، وفيه كسر لقلب املهدي وإساءة إليه .
 1فائدة : 

 روعية قبول اهلدية ، وإمنا اخلالف يف وجوب قبوهلا على قولني :خالف بني أهل العلم يف عش ال
 اجلمهور أن قبوهلا عستحب ال واجب .

رَبِيي ، مَّد ْب  َجرِير الطَّ اْختَ َلَف اْلُعَلَماء ِفيَمْ  َجاَءُه َعال َهْل جيَِب قَ ُبوله أَْ  يُ ْنَدب ؟ َعَلى َثاَلثَة َعَذاِهب َحَكاَها أَبُو َجْعَفر حمَُ :  قال النووي
 َوالصَِّحيح اْلَمْشُهور الَِّذي َعَلْيِه اجْلُْمُهور

 2فائدة : 
يف قصة إسالعه ، كما يف  بل كان قبول اهلدية إحدى عالعات نبوته لدى أهل الكتب السابقة ، حىت عرفه هبا سلمان الفارسي  

 .اإلعا  أمحد  عسند
 3فائدة : 

 ورد أشياء بعينها ال ترد .
 ب ( رواه البخاري .َكاَن الَ يَ ُردي الطِّي أَنَّ النَِّبَّ ) َعْ  أََنٍس 
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 يح ( رواه عسلم .َعْ  ُعِرَض َعَلْيِه َربْحَاٌن َفالَ يَ ُرديُه فَِإنَُّه َخِفيُف اْلَمْحِمِل طَيُِّب الرِّ )  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  : َعْ  َأِِب ُهرَيْ رََة قَالَ 
 ... ( . لفظ أيب داود ) ع  عرض عليه طيبو 

 . الديْهُ  يَ ْعىِن بِِه الطِّيبَ  ( رواه الرتعذي .َثاَلٌث الَ تُ َردي اْلَوَسائُِد َوالديْهُ  َواللَّنَبُ )  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  : َعِ  اْبِ  ُعَمَر قَالَ 
 الوسائد : مجع وسادة وهي املخّدة .

ت ( .
ّ
 ) ويكره رد اهلدية وإن قل

 رد اهلدية عهما صغرت .أي : يكره لإلنسان أن ي
ْعُت َرُسوَل هللِا  يَ ُقوُل ) َعْ  بَ َلَغُه َعْعُروٌف َعْ  َأِخيِه ِعْ  َغرْيِ َعْسأََلٍة ، َواَل ِإْشرَاِف نَ ْفٍس ، فَ ْليَ ْقبَ ْلُه  َعْ  َخاِلِد ْبِ  َعِديٍّ اجلَُْهِنِّ ، قَاَل: َسَِ

َا ُهَو رِْزٌق َساقَُه    هللاُ إِلَْيِه ( وصححه األلباينَواَل يَ ُردَُّه ، فَِإمنَّ
 رواه أمحد .، َوال َتْضرِبُوا اْلُمْسِلِمنَي (  ، َوال تَ ُرديوا اهْلَِديَّةَ  أنه قال ) َأِجيُبوا الدَّاِعيَ  ع  النب  عبد هللا ب  عسعود  حلديث -ب

دايا بني املسلمني ، فالواجب على املرء إذا أهديت إليه يف هذا اخلرب ع  ترك قبول اهل زجر النب   ء (روضة العقال) يقول اب  حبان يف 
 .هدية أن يقبلها وال يردها ، مث يثيب عليها إذا قدر ، ويشكر عنها 

 . يَا ِنَساَء اْلُمْسِلَماِت ! اَل حَتِْقَرنَّ َجاَرٌة جِلَاَرهِتَا َوَلْو ِفْرِسَ  َشاٍة (وتقد  حديث ) -ج
 ت ( رواه البخاري .ِذرَاٌع أَْو ُكرَاٌع َلَقِبلْ  َوَلْو أُْهِدَي ِإيَلَّ وحديث )  -د

 فائدة :
 يستحب مل  اعتنع ع  قبول اهلدية أن يبنّي السبب . 

قَاَل فَ َلمَّا أَْن ،  ُه َعَلْيِه َرُسوُل اَّللَِّ فَ َردَّ  -أَْو ِبَودَّاَن  -مِحَارًا َوْحِشيًّا َوُهَو بِاألَبْ َواِء  أَنَُّه أَْهَدى ِلَرُسوِل اَّللَِّ )  يِّ َعِ  الصَّْعِب ْبِ  َجثَّاَعَة اللَّْيثِ 
   ( عتفق عليه إِنَّا مَلْ نَ ُردَُّه َعَلْيَك ِإالَّ أَنَّا ُحرُ  :َوْجِهى قَاَل  َعا يِف  َرَأى َرُسوُل اَّللَِّ 

يف نفسه، أال ترى تطييب النب  دليل على استحباب قبول هدية الصديق وكراهة ردها ملا يقع وىف اعتذار النب :  ضعيا قال القاضي
 ه .قلب 
  .لقلبه فيه أنه يستحب مل  اعتنع ع  قبول هدية وحنوها لعذر أن يعتذر بذلك إىل املهدي تطييباً :   النووي وقال
 ي .لقلب املهد فيه االعتذار ع  رد اهلدية تطييباً :  رابن حج وقال

 الرد ( .
َ
ب
َ
ج
َ
 و
ً
ياء

َ
 أهدى ح

ُ
 ) وإن علِم أنه

 يستحب قبول اهلدية ويكره ردها إال إذا تضمنت حمذوراً شرعياً :أي : 
 فيشرتط لقبول شروط  اهلدية شروطاً :

 أال يكون  أهدى له حياء وخجالً .أوالً : 
 فإذا علم أنه وهب له حياء وخجالً فال جيوز له أن يقبلها .

 أال يتضم  حمذوراً شرعياً .ثانياً : 
 السكوت ع  حق أو الدفاع ع  باطل .كما لو وقعت عوقع الرشوة ، أو 

 ) لعينها (  عثل : اخلنزير ، وامليتة ، والد  ) أو حلق الغري ( عثل : املغصوب ، واملسروق ، واملختلس . أال تكون حمرعهثالثاً : 
 فائدة :

 .ون بالرباقبل هدية اليهودية، عع أن اليهود كانوا يتعاعل أعا احملر  لكسبه فإنه جيوز قبوهلا ، ألن النب 

  . بالبيع و الشراء ، ويقبل عنهم اهلدية عع أهنم يتعاعلون بالربا يتعاعل عع اليهود كان النب :  قال الشيخ ابن عثيمني
َكِثرياً * َوَأْخِذِهُم الرِّبا َوَقْد نُ ُهوا َعْنُه َوَأْكِلِهْم  َعَلْيِهْم طَيَِّباٍت ُأِحلَّْت هَلُْم َوِبَصدِِّهْم َعْ  َسِبيِل اَّللَِّ  قال تعاىل : ) فَِبظُْلٍم ِعَ  الَِّذيَ  َهاُدوا َحرَّْعَنا

 ل ( .النَّاِس بِاْلَباطِ  أَْعَوالَ 
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  . قَِبل هدية املرأة اليت أهدت الشاة خبيرب وعاعلهم وعات ودرعه عرهونة عند يهودي . هديّتهم وعع ذلك قَِبل النب 
 ) بل السنة أن يثيب عليها أو يدعو ( .

 . يس  اإلثابة على اهلدية ، وأن املكافأة عليها أعر عطلوب ، اقتداء بالنب أي :
َها حلديث عائشة السابق )    ( .َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ يَ ْقَبُل اهْلَِديََّة َويُِثيُب َعَلي ْ

 فإن مل يقدر فليدعو للمهدي .
 (ْجزِِه ، فَِإْن ملَْ جيَِْد فَ ْليُْثِ  بِِه ، َفَمْ  أَثْ ىَن بِِه فَ َقْد َشَكَرُه ، َوَعْ  َكَتَمُه فَ َقْد َكَفرَُه َعْ  أُْعِطَي َعطَاًء فَ َوَجَد فَ ْليُ )  ر . قال : قال َجابِ ع  -أ

 .َأْخَرَجُه أَبُو َداُود 
رًا  )َوحِلَِديِث ُأَساَعَة ْبِ  َزْيٍد َعْرُفوًعا  -ب ُ َخي ْ  ( رواه الرتعذي .فَ َقْد أَبْ َلَغ يِف الث ََّناِء َعْ  ُصِنَع إلَْيِه َعْعُروٌف فَ َقاَل َجزَاَك اَّللَّ
َعِ  اْستَ َعاَذ بِاَّللَِّ َفَأِعيُذوُه ، َوَعْ  َسَأَل بِاَّللَِّ َفَأْعُطوُه ، َوَعْ  َدَعاُكْم َفَأِجيُبوُه ، َوَعْ  )  قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا  ، َعْ  َعْبِد هللِا ْبِ  ُعَمرو  -ج

 ( رواه أبو داود . وفًا َفَكاِفُئوُه ، فَِإْن ملَْ َتَُِدوا َعا ُتَكاِفُئونَُه ، فَاْدُعوا َلُه َحىتَّ تَ َرْوا أَنَُّكْم َقْد َكافَْأمُتُوهُ َصَنَع إِلَْيُكْم َعْعرُ 
 ) وتلزم بالقبض ( . 

 ها .أي : تلز  اهلبة بالقبض بإذن الواهب ، وأعا قبل القبض وبعد القبول فهي غري الزعة ، فيجوز الرجوع في
 فلو قال : وهبتك كذا ومل يسلمه له مث رجع ، فرجوعه جائز .

 وهذا قول أكثر العلماء .
 :ويستدل على جواز الرجوع قبل القبض 

 .  رد ع  أيب بكر وعمر وعلي وغريهمعا و  -أ
ق األعيان دون األقوال ، واهلبة والرجوع يف املوهوب إمنا يكون يف ح( العائد يف هبته كالكلب يقيء مث يعود يف قيئه )  أن النب  -ب

 .قبل القبض رجوع يف قول فال يدخل يف هذا احلديث ؛ ألن عقد اهلبة مل يتم 
: بأن عقد اهلبة ع  عقد التربعات اليت ال تلز  باتفاق ، وإلزا  املتربع بقوله الصادر عنه عصري إىل اللزو   اً وميك  أن يستدل لذلك أيض-ج

 ن جمرد القول مل يرتتب عليه استحقاق أو للم ، وإمنا هو جمرد وعد .حاجة تدعو إىل ذلك ؛ أل دون
 الرجوع فيها ( . 

ُ
 القبض فيحرم

َ
 ) وأما بعد

 هذا حكم الرجوع يف اهلبة بعد قبضها ، وأنه حرا  .
 وهذا عذهب مجهور العلماء ع  املالكية ، والشافعية ، واحلنابلة .

 د أن تقبض ذهب مجهور العلماء .بتحرمي الرجوع يف اهلبة بع قال ابن حجر :
وجيوز الرجوع يف اهلبة قبل القبض عند اجلمهور ، فإذا مت القبض : فال رجوع عند الشافعية واحلنابلة إال فيما (  املوسوعة الفقهيةجاء يف ) 

 ه .وهب الوالد لولد
 ه .ُعت ََّفٌق َعَليْ  (  ِه َكاْلَكْلِب يَِقيُء، مُثَّ يَ ُعوُد يِف قَ ْيِئهِ اَْلَعائُِد يِف ِهَبتِ )  اِْب  َعبَّاس  قَاَل : قَاَل اَلنَِّبي  حلديث -أ

 ( .لَْيَس لََنا َعَثُل اَلسَّْوِء، اَلَِّذي يَ ُعوُد يِف ِهَبِتِه َكاْلَكْلِب يَ ْرِجُع يف قَ ْيِئِه  ) َويف رَِوايٍَة لِْلُبَخارِي
حٍد أن يرجع يف هبته وصدقته ، مث ذكر البخاري حديث الباب ) العائد يف : باب ال بحل ألع  ترمجة البخاري  قال احلافظ ابن حجر

 هبته ... ( .
 ه .كذا بت احلكم يف هذه املسألة لقوة الدليل عند   قال احلافظ :

ات يف أي : ال ينبغي لنا ععشر املؤعنني أن نتصف بصفة ذعيمة يشاهبنا فيها أخس احليوان (ليس لنا عثل السوء )  قوله  اً وقال أيض
، ولعل هذا أبلغ يف ( لِلَِّذيَ  اَل يُ ْؤِعُنوَن بِاآْلِخَرِة َعَثُل السَّْوِء َوَّلِلَِّ اْلَمَثُل اأْلَْعَلى َوُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيُم  )أخس أحواهلا ، قال هللا سبحانه وتعاىل 

 ة .ال تعودوا يف اهلب الزجر ع  ذلك ، وأدل على التحرمي نما لو قال عثال :
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 .   ) شرح عسلم ( .َهَذا لَاِهر يِف حَتْرمي الريُجوع يِف اهْلَِبة َوالصََّدَقة بَ ْعد ِإقْ َباضهَما :  ال النوويوق
العائد يف هبته يف أقبح صورة ، فإن الكلب ع  أخبث احليوانات ، مث إن هذه الصورة ع  أبشع الصور ، أن يقيء مث  فقد شبه النب 
 يعود يف قيئه .

) ال بحل للرجل أن يعطي العطية فريجع فيها ، إال الوالد فيما يعطي ولده (   اب  عمر واب  عباس . قال : قال رسول هللا  وحلديث -ب
 رواه أبو داود .

 ) إال لألب  بشروط أربعــة ( . 
 أي : إال لألب فيجوز الرجوع يف هبته لولده .

َرَواُه  ( اَل بحَِلي ِلَرُجٍل ُعْسِلٍم أَْن يُ ْعِطَي اَْلَعِطيََّة ، مُثَّ يَ ْرِجَع ِفيَها ؛ ِإالَّ اَْلَواِلُد ِفيَما يُ ْعِطي َوَلَدهُ  ) السابقَعْ  اِْبِ  ُعَمَر ، َواْبِ  َعبَّاٍس حلديث 
 . َأمْحَُد ، َواأْلَْربَ َعةُ 

 فهذا احلديث دليل على جواز رجوع الوالد يف هبته لولده صغرياً كان أ  كبرياً .
 فائدة :
 ن :ألصل حترمي الرجوع يف اهلبة بعد القبض، ويستثىن ع  ذلك أعراقد  : اكما ت

 .رجوع األب يف عا وهبه ألوالده األول :
 ( .ُه اَل بحَِلي ِلَرُجٍل أَْن يُ ْعِطَي َعِطيًَّة أَْو يَ َهَب ِهَبًة فَ يَ ْرِجَع ِفيَها، ِإالَّ اْلَواِلَد ِفيَما يُ ْعِطي َوَلدَ  كما تقد  يف احلديث السابق )

 .ع  وهب هبة لغرض ومل يتحقق غرضه، جاز له الرجوع يف هبته الثاين :
والفقهاء يسموهنا: اهلبة للثواب أي للعوض، فإذا مل يُثب ع  هبته، جاز له  ة ،ألن هذه اهلبة ليست هبة حمضة، بل فيها ععىن املعاوض

 .الرجوع فيها
طَّاِب  ( أن ُعَمرَ 1477ويدل لذلك عا روى عالك يف "املوطأ" ) َعْ  َوَهَب ِهَبًة ِلِصَلِة َرِحٍم ، أَْو َعَلى َوْجِه َصَدَقٍة : فَِإنَُّه  ل )قَا ْبَ  اخلَْ

َا أَرَاَد هِبَا الث ََّواَب : فَ ُهَو َعَلى ِهَبِتِه ؛ يَ ْرِجعُ   ا ( .ن ْهَ ِفيَها ِإَذا مَلْ يُ ْرَض عِ  اَل يَ ْرِجُع ِفيَها ، َوَعْ  َوَهَب ِهَبًة يَ َرى أَنَُّه ِإمنَّ
 م .قال األلباين: " وهذا سند صحيح على شرط عسل

سقط حقه من الرجــوع 
ُ
 ( . ) أن ال ي

 ع  الرجوع .أن ال يسقط حقه ع  شروط رجوع األب يف هبته ،  هذا الشرط األول
 كما لو قال : وهبتك هذه السيارة ول  أرجع فيها . 

 . ) أن تكون باقية يف ملكهِ (
 ع  شروط رجوع األب يف هبته ، أن تكون اهلبة باقية يف علك االب  . هذا الشرط الثاين

 مث االب  وهبها أو باعها ، فاألب يف هذه احلالة ال ميلك الرجوع ، ألنه يلز  ع  رجوعه إبطال حق الغري .، فلو أن األب وهب ابنه سيارة 
 ) وأن ال يتعلق بها حق الغري ( .

 ب يف هبته ، أن ال يتعلق هبا حق للغري .ع  شروط رجوع األ هذا الشرط الثالث
 كما لو رهنها الولد ، ملا يف ذلك ع  إسقاط حق املرهت  .

 1فائدة : 
 وع  الشروط اليت ذكرها بعض العلماء :

 ، ألنه رجوع يف أعر واجب .ليشرتي ثوباً ، فهنا ليس لألب أن يرجع يف هبته  ( 100 )أعطاه : فلو ال يكون عا وهبه له نفقة أ 
 2فائدة : 

 وع  الشروط : أال يتعلق هبا رغبة الغري للولد .
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 عثال : وهب األب ابنه ألف لاير ، فرغب بعض الناس هبذا الولد فزوجوه عثالً أو أصبح جيد ع  يقرضه ، فهل لألب أن يرجع أ  ال ؟
 فيه خالف : 

 ليس له أن يرجع . قيل :
 ضرار بالناس ، ألن الناس رمبا يكونوا قد أقرضوه أو بايعوه .ألنه تعلق به حق لغري االب  ، ملا يف ذلك ع  اإل

 لألب أن يرجع . وقيل :
 لعمو  احلديث السابق .

 ليس له أن يرجع بقدر الرغبة ، ألن احلكم يدور عع علته وجوداً وعدعاً . وقيل :
 وهذا اختيار اب  تيمية .                ) عسائل عهمة يف اهلبة واهلدية ( .

 3: فائدة 
 اختلف العلماء : هل الرجوع يف اهلبة خاصة باألب ، أ  جيوز لأل  أيضاً على قولني : 

 : ليس هلا الرجوع . القول األول
 ألن األب هو الذي يتملك ع  عال ولده دون األ  .

 أن األ  هلا الرجوع يف هبتها لولدها . القول الثاين :
 ه ( .ولدإال الوالد فيما يعطي  ) ... لعمو  قوله  -أ

 : أن لفظ الوالد يشمل األ  . وجه الداللة
 .فيدخل فيه األ  ، فإهنا عأعورة بالتسوية والعدل ، والرجوع يف اهلبة طريق التسوية  م ( واعدلوا بني أوالدك)  وكقوله -ب
أن اهلبة املذكورة كانت مبشورة ( أي : فأرجعه) وألهنا دخلت يف املعىن يف حديث بشري فينبغي أن تدخل يف مجيع عدلوله ؛ لقوله -ج

 .ع  والدة النعمان كما سبق 
  اإلمث وإزالة عأهنا ساوت األب يف حترمي تفضيل بعض ولدها فينبغي أن تساويه يف التمك  ع  الرجوع فيما فضلته به ختليصًا هلا  -د

 . التفضيل احملر  كاألب
 4فائدة : 

 يقول الرجل : وهبتك هذا املال إن قد  زيد ، على قولني :كأن  حكم تعليق اهلبة وإضافتها إىل املستقبل ؟
 ال يصح . قيل :

 وهذا قول اجلمهور .
 قالوا : إن اهلبة عقد متليك ، وعقود التمليك ال تقبل التعليق كالبيع .

  .َواَل ََتُوُز اهْلَِبُة ِبَشْرٍط َأْصالً  : زمال ابن حق
ٍ يف احْلََياِة ، فَ َلْم جَيُْز تَ ْعِليُقَها َعَلى َشْرٍط ، َكاْلبَ يْ اَل َيِصحي تَ ْعِليُق اهلِْ  : ةوقال ابن قدام  ع .َبِة ِبَشْرٍط ؛ أِلَن ََّها مَتِْليٌك ِلُمَعنيَّ

 يصح . وقيل :
 وهذا عذهب املالكية ، واختيار اب  تيمية .

 لعد  الدليل الذي مينع ع  ذلك ، واألصل يف املعاعالت الصحة واجلواز .
 5فائدة : 

ُه حَمُْجوٌر َعَلْيِه حِلَظِّ نَ ْفِسِه ، فَ َلْم َيِصحَّ فََأعَّا اهْلَِبُة ِعْ  الصَِّبِّ لَِغرْيِِه ، َفاَل َتِصحي ، َسَواٌء أَِذَن ِفيَها اْلَويلي أَْو ملَْ يَْأَذْن ؛ أِلَنَّ  ابن قدامة : قال
 ِعْلِك َسيِِّدِه َعْنهُ أَْن يَ َهَب إالَّ بِِإْذِن َسيِِّدِه ؛ أِلَنَُّه َعاٌل ِلَسيِِّدِه ، َوَعالُُه َعاٌل ِلَسيِِّدِه ، َفاَل جَيُوُز َلُه إزَاَلةُ َوأَعَّا اْلَعْبُد َفاَل جَيُوُز  تَ بَ ريُعُه ، َكالسَِّفيِه .

 ) املغن (      ِبَغرْيِ إْذنِِه ، َكاأْلَْجَنِبِّ .
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 6فائدة : 
 :اختلف الفقهاء يف هبة اهلازل على قولني 

 هبته صحيحة . يل :ق
 وهذا عذهب احلنفية .

 ال تصح . وقيل :
 وهذا عذهب احلنابلة .

 7فائدة : 
 .يف ذلك خالف بني الفقهاء فهل تبطل اهلبة مبوت الواهب قبل القبض؟

 .: أهنا تبطل عذهب احلنفية واملالكية وبعض احلنابلة
 .ا  الواهب ، فيحق هلم اإلذن يف اهلبة أو الرجوع فيهاوعذهب الشافعية واحلنابلة: أهنا ال تبطل، لك  يقو  الورثة عق

 ...هذا املذهب  قوله ) وإن عات الواهب : قا  وارثه عقاعه يف اإلذن والرجوع ((  اإلنصاف) قال يف 
 . قَ ْبِضَها اْختَ َلُفوا يف ُحْكِم اْلَعْقِد إَذا َعاَت اْلَواِهُب أَِو اْلَمْوُهوُب َلُه قَ ْبل(  املوسوعة الفقهيةجاء يف ) 

َفِسِخ اْلَعْقُد ، أِلنَُّه يَ ئُ   . ول إىَل الليُزوِ  ، َويَ ُقوُ  اْلَواِرُث َعَقاَ  ُعَورِّثِهِ فَ َقال الشَّاِفِعيَُّة : إْن َعاَت اْلَواِهُب أَِو اْلَمْوُهوُب َلُه قَ ْبل اْلَقْبِض ملَْ يَ ن ْ
قْ َباِض أَِو قَ ْبل اْلَقْبِض بََطل اْلَعْقُد ، أَعَّا إَذا َعاَت اْلَواِهُب َفاَل تَ ْبُطل اهْلَِبُة ، َويَ ُقوُ  َوارِثُُه َعَقاَعُه يف اإلْ َوقَال احْلََنابَِلُة : إَذا َعاَت اْلَمْوُهوُب َلُه 

 ة .الريُجوِع يف اهْلِبَ 
 8فائدة : 

حة ، وخمالفة للشرع ، بل ع  متلَّك هدية بطريق شرعي املقولة املشهورة بني كثري ع  الناس : " اهلدية ال هُتدى وال تُباع " عقولة غري صحي
ة فإن له احلق يف التصرف هبا بيعًا وإجارة وإهداًء ووقفاً ، وال حرج عليه يف ذلك ، وع  عنع شيئاً ع  ذلك مل ُيصب ، وقد جاء يف السنَّ 

 . النبوية الصحيحة عا يدل على هذا
 عتفق عليه  . م (َشقِّْقُه ُُخُرًا بَ نْيَ اْلَفَواطِ  : )ثَ ْوَب َحرِيٍر ، َفَأْعطَاُه َعِليًّا ، فَ َقالَ  أَْهَدى ِإىَل النَِّبِّ  أَنَّ ُأَكْيِدَر ُدوَعةَ  َعِليٍّ  ع  أوالً :

 . : مجع ُخار" اخلُُمر " . : هو أكيدر ب  عبد امللك الكندي ، واختلف يف إسالعه واألكثر على أنه مل ُيسلم "ُأَكْيِدَر ُدوَمةَ  "
 . ، وفاطمة بنت محزة ب  عبد املطلب، وفاطمة بنت أسد، وهي أ  علي ب  أيب طالب: فاطمة بنت رسول هللا الفواطم" : ه  ثالث "

 . أهدى عا أُهدي إليه ، وعليه : فهو يدل على بطالن ع  عنع ع  إهداء اهلدية ويف احلديث أن النبَّ 
َرٍق تُ بَاُع يِف السيوقِ َأَخَذ ُعَمُر ُجبًَّة ِعْ  إِ ): َعْبد اَّللَِّ ْب  ُعَمَر قَالَ  وع  ثانيًا : ، ، فَ َقاَل: يَا َرُسوَل اَّللَِّ ، َفَأَخَذَها فَأََتى هِبَا َرُسوَل اَّللَِّ ْسَتب ْ

َا َهِذِه لَِباُس َعْ  ال: ، فَ َقاَل َلُه َرُسوُل اَّللَِّ ْل هِبَا لِْلِعيِد َواْلُوُفودِ ابْ َتْع َهِذِه ََتَمَّ  فَ َلِبَث ُعَمُر َعا َشاَء اَّللَُّ أَْن يَ ْلَبَث مُثَّ أَْرَسَل إِلَْيِه  ،َخالَق َلهُ  ِإمنَّ
َا َهِذِه لَِباسُ ، فَ َقاَل: يَا َرُسوَل اَّللَِّ ، َفأَقْ َبَل هِبَا ُعَمُر فَأََتى هِبَا َرُسوَل اَّللَِّ ِِبُبَِّة ِديَباجٍ  َرُسوُل اَّللَِّ  ،  َخالَق َلهُ َعْ  ال ، ِإنََّك قُ ْلَت ِإمنَّ

  رواه البخاري وعسلم . (تَِبيُعَها أَْو ُتِصيُب هِبَا َحاَجَتكَ : ! فَ َقاَل َلُه َرُسوُل اَّللَِّ َت ِإيَلَّ هِبَِذِه اجْلُبَّةِ َوأَْرَسلْ 
 . " لعمر يف اهلدية اليت أهداه إياها : " تبيعها ويف احلديث نصٌّ على جواز بيع اهلدية ، حيث قال النب 

ُ َعن ُْهَما قَا ثاً :ثال يف َسَفٍر ، َفُكْنُت َعَلى َبْكٍر َصْعٍب لُِعَمَر ، َفَكاَن يَ ْغِلُبِن فَ َيتَ َقدَُّ  أََعاَ  اْلَقْوِ  ،  ُكنَّا َعَع النَِّبِّ ل )  وَعْ  اْبِ  ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ
لُِعَمَر : بِْعِنيِه . قَاَل : ُهَو َلَك يَا َرُسوَل اَّللَِّ . قَاَل : بِْعِنيِه . فَ َباَعُه ِعْ   َمُر َويَ ُرديُه ، فَ َقاَل النَِّبي فَ يَ ْزُجرُُه ُعَمُر َويَ ُرديُه ، مُثَّ يَ تَ َقدَُّ  فَ يَ ْزُجرُُه عُ 

 َت ( رواه البخاري .ُهَو َلَك يَا َعْبَد اَّللَِّ ْبَ  ُعَمَر ، َتْصَنُع بِِه َعا ِشئْ :  ، فَ َقاَل النَِّبي  َرُسوِل اَّللَّ 
 . كثري النفور  (صعب كب . ) َبكر( : ولد الناقة أول عا يُر )

يدل على أن ع  أهدي إليه شيء فقد صار علكاً له ، يتصرف فيه كما  ُهَو َلَك ، َتْصَنُع بِِه َعا ِشْئتَ  : لعبد هللا ب  عمر فقول الرسول 
 . يشاء ، بالبيع أو اهلدية أو غري ذلك
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 لــــفص
 جيب أن يعدل يف عطية أوالده بقدر إرثهم ( .) و

 أي : جيب على الوالد أن يسوي يف عطية أوالده ، وبحر  التفضيل .
 فال جيوز أن يعطي الولد دون البنت ، أو البنت دون الولد ، أو ولد دون ولد .

 .والظاهرية  ،ذهب احلنابلة  وإىل هذا
  َعْمرَُة بِْنُت َرَواَحَة اَل أَْرَضى َحىتَّ ُتْشِهَد َرُسوَل اَّللَِّ  يدََّق َعَلىَّ َأِِب بِبَ ْعِض َعالِِه فَ َقاَلْت أُعِّ َتصَ ) الن يْعَمان ْب  َبِشري قَاَل  حلديث -أ

 ات َُّقوا اَّللََّ َواْعِدُلوا يف » قَاَل اَل. قَاَل «. ِهْم أَفَ َعْلَت َهَذا ِبَوَلِدَك ُكلِّ :  فَ َقاَل َلُه َرُسوُل اَّللَِّ  لُِيْشِهَدُه َعَلى َصَدَقيِت  ب فَاْنطََلَق َأِِب ِإىَل النَّ 
 ( ق . فَ َرَجَع َأِِب فَ َردَّ تِْلَك الصََّدَقةَ «.  َأْواَلدُِكمْ 

 ( .َفالَ ِإًذا » بَ َلى. قَاَل  قَالَ «. اْلربِّ َسَواًء  أََيُسريَك أَْن َيُكونُوا إِلَْيَك يِف  -مُثَّ قَاَل  -فََأْشِهْد َعَلى َهَذا َغرْيِى  قال : وملسلم ) ...
َفالَ » قَاَل اَل. قَاَل «. َأُكلَُّهْم َوَهْبَت َلُه ِعْثَل َهَذا » قَاَل نَ َعْم. فَ َقاَل «. يَا َبِشرُي أََلَك َوَلٌد ِسَوى َهَذا :  فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ ويف رواية ) 

 ( . الَ َأْشَهُد َعَلى َجْورٍ  ِإًذا فَِإيّنِ  ُتْشِهْدين 
 وجه الداللة من وجوه :

 أعره بالعدل واألعر يقتضي الوجوب . األول :
بيانه أن تفضيل أحدهم أو ختصيصه دون الباقني للم وجور، إضافة إىل اعتناعه ع  الشهادة عليه وأعره برده وهذا كله يدل على  الثاين :

 حترمي التفضيل .
 :واستدلوا أيضا حبجج عقلية  -ب

: أن هذا عقدعة الواجب ألن قطع الرحم والعقوق : وع  حجة ع  أوجب حيث قال رمحه هللا (فتح الباري)ب  حجر يف عا ذكره ا : فمنها
 حمرعان فما يؤدي إليهما يكون حمرعا والتفضيل نما يؤدي إىل ذلك " .

 ( .ريَك أَْن َيُكونُوا إِلَْيَك يف اْلربِّ َسَواًء قَاَل بَ َلى قَاَل َفاَل ِإًذا قَاَل َفَأْشِهْد َعَلى َهَذا َغرْيِي مُثَّ قَاَل أََيسُ  لم )ويؤيد ذلك عا جاء يف لفظ عند عس
 . فيما بينهم وبني أبيهم فمنع عنه اً أن تفضيل بعضهم على بعض يورث العداوة والبغضاء فيما بينهم ، وأيض: ومنها 
 ن .الشوكاين ، والشيخ صديق حس  خاو وتلميذه العالعة اب  قيم اجلوزية ،  هذا القول : اب  تيمية ، واختار

 : وبه صرح البخاري ، وهو قول طاووس والثوري وأمحد وإسحاق وبعض املالكية  . قال الشوكاين
 إىل أن التسوية عستحبة غري واجبة ، والتفضيل عكروه . وذهب بعض العلماء

 وهذا عذهب اجلمهور .
 لِبَ ْعِضِهْم ُدون بَ ْعض ، َفَمْذَهب الشَّاِفِعّي َوَعاِلك َوَأيب َحِنيَفة : أَنَُّه َعْكُروه َولَْيَس حِبَرَاٍ  ، َواهْلَِبة فَ َلْو َفضََّل بَ ْعضهْم ، أَْو َوَهبَ :  قال النووي

 ا  .   ) شرح عسلم ( .َصِحيَحة ، َوقَاَل طَاُوٌس َوُعْرَوة َوجُمَاِهد َوالث َّْورِيي َوَأمْحَد َوِإْسَحاق َوَداُود : ُهَو َحرَ 
 : فلو أعطى ولداً ومل يعط اآلخر ، فال بحر  ، وإذا أعطى ولداً دون بنت ، فال بحر  . لى هذا القولوع

 ) سووا بينهم ( . واستدلوا بقوله 
 ومحلوا األعر يف حديث الباب على االستحباب .

 وأجابوا ع  حديث النعمان ب  بشري بأجوبة كثرية ذكرها احلافظ اب  حجر يف فتح الباري : -
 : أن املوهوب للنعمان كان مجيع عال والده ، حكاه اب  عبد الرب . نهام
 وتعقب : 

 بأن كثرياً ع  طرق احلديث عصرحة بالبعضية ، كما يف قوله ) تصدق علي أيب ببعض عاله ( .
 رتك .يف ذلك فأشار عليه بأن ال يفعل ف : أن العطية املذكورة مل تنجز ، وإمنا جاء بشري يستشري النب  ومنها
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 : وتعقب
 له باالرَتاع يشعر بالتنجيز . بأن أعر النب 

: ) أشهد على هذا غريي ( إذن باإلشهاد على ذلك ، وإمنا اعتنع ع  ذلك لكونه اإلعا  ، وكأنه قال : ال أشهد  : أن قوله  ومنها
 ألن اإلعا  ليس ع  شأنه أن بحكم .

 وتعقب :  
 ، ملا تدل عليه بقية الروايات .أن اإلذن املذكور املراد به التوبيخ 
 وغريها ع  األجوبة الضعيفة . 

 والراجح الوجوب وحترمي التفضيل .
 فائدة :

 إذا تقرر وجوب العدل يف عطية األب ، فهل جيري احلكم يف حق اجلد ، مبعىن هل جيب على اجلد أن يعدل يف اهلبة بني 
 أحفاده أ  ال جيب عليه العدل؟

 ب .ماء أن ذلك عستحب غري واجالذي عليه مجهور العل
وجبت التسوية بني األوالد باخلرب وليس غريهم يف ععناهم ؛ ألهنم استووا يف وجوب بر والدهم فاستووا يف عطيته ،   قدامة : ل ابنقا

غريهم ... وألن حني قال: ) أيسرك أن يستووا يف برك؟ ( ، قال : نعم ، قال : ) فسّو بينهم ( ومل يوجد هذا يف  وهبذا علل النب 
 ك .   ) املغن ( .األوالد لشدة حمبة الوالد هلم ، وصرف عاله إليهم عادة يتنافسون يف ذل

 فإن قال قائل: وهل يشمل ذلك اجلد ، يعن لو كان له أوالُد أوالٍد ، فهل جيب أن يُ َعدِّل بينهم ؟ : قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا
ن قوة الصلة بني األب وابنه ، أقوى ع  قوة الصلة بني اجلد وأبناء أبنائه ، لك  لو كان هناك خوف ع  اجلواب : الظاهر أنه ال جيب؛ أل

 ر .  ) الشرح املمتع ( .قطيعة رحم ، فيتجه عراعاهتم بأن يعطي ع  يعطي على وجه الس
 ) بقدر إرثهم ( .

 ظ األنثيني .أي : إذا أعطى أوالده عطية قسمها بينهم على قدر إرثهم ، للذكر عثل ح
 شيخ اإلسال  اب  تيمية ، واب  القيم .وهذا اختيار 

 ) اتقوا هللا واعدلوا بني أوالدكم ( .  لقوله -أ
 قالوا : وال أحد أعدل ع  هللا ، حيث قال ) لِلذََّكِر ِعْثُل َحظِّ اأْلُنْ ثَ يَ نْي ( . 
 وألن حاجة األنثى ليست كحاجة الذكر . -ب

نَ ُهْم َعَلى َحَسِب ِقْسَمِة اَّللَِّ تَ َعاىَل اْلِمريَ   :رمحه هللا قال ابن قدامة َم بَ ي ْ اَث ، فَ َيْجَعَل لِلذََّكِر ِعْثَل إَذا ثَ َبَت َهَذا ، فَالتَّْسوِيَُة اْلُمْسَتَحبَُّة أَْن يُ َقسِّ
 احلََْسِ  . َحظِّ اأْلُنْ ثَ يَ نْيِ َوهِبََذا قَاَل َعطَاٌء ، َوُشَرْيٌح ، َوِإْسَحاُق ، َوحُمَمَُّد ْب ُ 

 قَاَل ُشرَْيٌح ِلَرُجٍل َقسََّم َعاَلُه بَ نْيَ َوَلِدِه : اُْرُدْدُهْم إىَل ِسَهاِ  اَّللَِّ تَ َعاىَل َوفَ رَاِئِضِه .
ُموَن إالَّ َعَلى ِكَتاِب اَّللَِّ تَ َعاىَل .  َوقَاَل َعطَاٌء : َعا َكانُوا يُ َقسِّ

نَ ُهْم ،ألَ  َياِة َأَحُد َحايَلْ اْلَعِطيَِّة ، َفَجَعَل لِلذََّكِر ِعْثَل َحظِّ اأْلُنْ ثَ يَ نْيِ ، َوأَْوىَل َعا اقْ َتَدى بِِقْسَمِة اَّللَِّ ، َوأِلَنَّ اْلَعِطيََّة يف احلَْ  نَّ اَّللَِّ تَ َعاىَل َقسََّم بَ ي ْ
َها ِعْثُل َحظِّ اأْلُنْ ثَ يَ نْيِ ، َكَحاَلِة اْلَمْوِت .يَ ْعِن الْ   ث .   ) املغن ( .ِمريَافَ ُيْجَعُل لِلذََّكِر ِعن ْ

 د .: وجيب التعديل يف عطية أوالده على حسب عرياثهم . وهو عذهب أمح قال ابن تيمية
 [ . 5[ أعطى األنثى ]  10فإذا أعطى الذكر ] 

 إىل أنه يعطي األنثى قدر الذكر . وذهب بعض العلماء :
 [ . 10[ يعطي األنثى ]  10فإذا أعطى الذكر ] 
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 هور .وهذا عذهب اجلم
 ( .أيسرك أن يستووا يف برك ؟ قال : نعم ، قال : فسوِّ بينهم  )، وعلل ذلك بقوله  (سوِّ بينهم ) قال لبشري ب  سعد  ألن النب 

 .والبنت كاالب  يف استحقاق برها ، وكذلك يف عطيتها 
 ) سووا بينهم ( . لقوله 

 والراجح األول .
 ) واألم كاألب ( .

 فيجب عليها العدل يف العطية ألوالدها .  التسوية بني أوالدها يف العطية ،األ  كاألب يفأي : و 
 ب .قال اب  قداعة : َواألُ ي يِف اْلَمْنِع ِعْ  اْلُمَفاَضَلِة بَ نْيَ اأَلْوالِد َكاأل

 أَْوالدُِكْم ( . ) ات َُّقوا اَّللَِّ ، َواْعِدُلوا بَ نْيَ  ِلَقْوِل النَِّبِّ  -أ
 .َكاأَلِب  َأَحُد اْلَواِلَدْيِ  ، َفُمِنَعْت الت َّْفِضيلَ َوألَن ََّها  -ب
َوَلِدَها ، فَ ثََبَت هَلَا ِعْثُل ُحْكِمِه  احلََْسِد َواْلَعَداَوِة ، يُوَجُد ِعثْ ُلُه يِف خَتِْصيِص األُ ِّ بَ ْعضَ  َوأَلنَّ َعا بَحُْصُل بَِتْخِصيِص اأَلِب بَ ْعَض َوَلِدِه ِع ْ  -ج 

 ) املغن ( . ك .    يف َذلِ 
ى بينهم برجوع أو زيادة ( .

ّ
هم سو

َ
ل بعض

ّ
 فض

ْ
 ) فإن

 أي : إن فضل أو خص بعض األوالد على بعض سوى بينهم .
 [ . 50[ واآلخر يعطيه ]  100: أن يعطي بعضهم ]  التفضيل

 [ واآلخر ال يعطه شيئاً ، فهنا جيب التعديل . 100: أن يعطي أحدهم ]  التخصيص
 [ فيجب التعديل ، ويكون كالتايل : 50[ واآلخر ]  100]  فإذا أعطى أحدهم

 أن يأخذ ع  صاحب املائة ُخسني . ) هذا برجوع ( . أوالً :

 أن يعطي صاحب اخلمسني ُخسني أخرى . ) هذا بزيادة ( . ثانياً :

 س وسبعون .: أن يأخذ ع  صاحب املائة ُخس وعشري  يضعها على الناقص ، فيكون نصيب كل واحد عنهم ُخثالثاً 
ْنَساِن التَّْسِويَُة بَ نْيَ ... قال ابن قدامة : ، فَِإْن َخصَّ بَ ْعَضُهْم مبَْعىًن يُِبيُح الت َّْفِضيلَ  ، َوِإَذا ملَْ خَيَْتصَّ َأَحُدُهمْ  أَْواَلِدِه يف اْلَعِطيَّةِ أَنَُّه جيَُِب َعَلى اإْلِ

نَ ُهْم ِفيَها أمثَِ ، أَْو فَ يَِّتهِ ِبَعطِ   )املغن(   ، َوِإعَّا إمْتَاُ  َنِصيِب اآْلَخِر .دي َعا َفضََّل بِِه اْلبَ ْعضَ ؛ إعَّا رَ تَّْسوِيَُة بَِأَحِد أَْعرَْي ِ ، َوَوَجَبْت َعَلْيِه الاَضَل بَ ي ْ
 ثبتت ( . 

ُ
ه
َ
 قبل

َ
 ) فإن مات

 أي : إن عات قبله ) أي قبل التسوية ( ثبتت العطية .
 األوالد قبل أن يسوي ثبتت العطية .يعن إذا عات األب الذي فضل بعض 

 وهبذا قال اجلمهور .
 قالوا : ألن املطالب بالرجوع األب وقد عات .

 ُه الريُجوُع َفَدلَّ َعَلى أَن ََّها َلْو َكاَنْت َحاَزْتُه مَلْ َيُكْ  لَ ، ، ِلَعاِئَشَة ، َلمَّا حَنََلَها حِنَاًل : َوِدْدت َلْو أَنَّك ُكْنت ُحْزتِيِه  َبْكٍر  ولقول أيب
  فَ َلزَِعْت بِاْلَمْوِت َكَما َلْو انْ َفَرَد .وََكَذِلَك قَ ْوُل ُعَمَر : اَل حِنَْلَة إالَّ حِنَْلًة بَحُوُزَها اْلَوَلُد ُدوَن اْلَواِلِد َوأِلَن ََّها َعِطيٌَّة ِلَوَلِدهِ 

 ا ال تثبت له ، وللباقني الرجوع .أن الوالد إذا عات وقد فّضل بعض أوالده بعطية فإهنوذهب بعض العلماء : 
 واختاره اب  تيمية .
 وهبذا قال الظاهرية .

 َواجلَْْوُر َحرَاٌ  اَل بحَِلي لِْلَفاِعِل ِفْعُلُه ، َواَل لِْلُمْعَطى تَ َناُولُُه .( اَل ُتْشِهْدين َعَلى َجْوٍر ) ََسَّى َذِلَك َجْورًا بَِقْولِِه  أِلَنَّ النَِّبَّ 
ُُه َعْ  َكْونِِه َجْورًا َحرَاًعا ، فَ َيِجُب َردَُّه َواْلَموْ   .ُت اَل يُ َغريِّ
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َك بَ ْعَد َعْوِت َيُكْ  َعِلَم بِِه ، َواَل أَْعطَاُه َشْيًئا ، وََكاَن َذلِ َوأِلَنَّ أَبَا َبْكٍر َوُعَمَر أََعرَا قَ ْيَس ْبَ  َسْعٍد ، َأْن يَ ُردَّ ِقْسَمَة أَبِيِه ِحنَي ُوِلَد َلُه َوَلٌد ، وملَْ  
 د .                            ) املغن ( .َسعْ 

 وهذا الراجح .
 فائدة :

 ذهب بعض العلماء إىل أن التفضيل إذا كان لسبب شرعي ، فإنه جيوز .
 واختار هذا القول اب  قداعة ، واب  تيمية .

دِّيَق َكاَن حَنََلَها َجادَّ عالك يف املوطأ بسنده ع  عائشة رضي هللا   مبا رواه هؤالء واستدل  عنهما هللا عنها أَن ََّها قَاَلْت ِإنَّ أَبَا َبْكٍر الصِّ
اَل أََعزي َعَليَّ فَ ْقرًا بَ ْعِدي َحٌد َأَحبي ِإيَلَّ ِغىًن بَ ْعِدي ِعْنِك وَ ِعْشرِيَ  َوْسًقا ِعْ  َعالِِه بِاْلَغابَِة فَ َلمَّا َحَضرَْتُه اْلَوفَاُة قَاَل َواَّللَِّ يَا بُ نَ يَُّة َعا ِعْ  النَّاِس أَ 

َا ُهوَ  َا َأَخَواِك َوُأْخَتاِك فَاقْ َتِسُموُه ِعْنِك َوِإيّنِ ُكْنُت حَنَْلُتِك َجادَّ ِعْشرِيَ  َوْسًقا فَ َلْو ُكْنِت َجَدْدتِيِه َواْحتَ ْزتِيِه َكاَن َلِك َوِإمنَّ ُُ َا   اْليَ ْوَ  َعاُل َواِرٍث َوِإمنَّ
َا ِهَي َأَْسَاُء َفَمْ  اَعَلى ِكَتاِب ا أُلْخَرى فَ َقاَل أَبُو َبْكٍر ُذو بَْطِ  بِْنِت َخارَِجَة َّللَِّ قَاَلْت َعاِئَشُة فَ ُقْلُت يَا أََبِت َواَّللَِّ َلْو َكاَن َكَذا وََكَذا لَتَ رَْكُتُه ِإمنَّ
 (إسناده صحيح. 215/ 5قال اب  حجر يف الفتح )ة ( . أُرَاَها َجارِيَ 
اللة عنه عا ذكره اب  قداعة : " بحتمل أن أبابكر خصها بعطية حلاجتها وعجزها ع  الكسب ، عع اختصاصها بالفضل وكوهنا أ  ووجه الد

 ا .املؤعنني وغري ذلك ع  فضائله
 ( قال : "قد أجاب عروة ع  قصة عائشة بأن إخوهتا كانوا راضني بذلك " 5/215وأجيب عنه مبا ذكره احلافظ يف الفتح )

ال جيوز لإلنسان أن يفضل بعض أبنائه على بعض إال بني الذكر واألنثى فإنه يعطي الذكر ضعف عا : لشيخ ابن عثيمني رمحه هللا ل اقا
درهم وجب عليه أن يعطي اآلخري  عائة درهم  100فإذا أعطى أحد أبنائه  (اتقوا هللا واعدلوا يف أوالدكم )  يعطي األنثى لقول النب 

ا ، أو يرد الدراهم اليت أعطاها البنه األول ويأخذها عنه ، وهذا الذي ذكرناه يف غري النفقة الواجبة ، أعا النفقة  50ويعطي البنات  دُر
أحد أبنائه احتاج إىل الزواج ، وزوجه ودفع له املهر ألن االب  ال يستطيع دفع املهر فإنه   الواجبة فيعطي كال عنهم عا يستحق فلو قدر أن

 يلز  أن يعطي اآلخري  عثل عا أعطى هلذا الذي احتاج إىل الزواج ودفع له املهر ألن التزويج ع  النفقة ، وأود أن أنبه يف هذه احلال ال
على عسألة يفعلها بعض الناس جهال ؛ يكون عنده أوالد قد بلغوا النكاح فيزوجهم ، ويكون عنده أوالد آخرون صغار ، فيوصي هلم بعد 

ال جيوز ألن هذه الوصية تكون وصية لوارث والوصية لوارث حمرعة لقوله صلى هللا عليه وسلم : "   الغني وهذا حرا عوته مبثل عا زوج به الب
ا 16/  2( والرتعذي )  3565أخرجه هبذا اللفظ أبوداود ) " . عطى كل ذي حق حقه فال وصية لوارثإن هللا أ ، حس  األلباين اإلسناد هبذا اللفظو  ؛( وغرُي

   .( 87/  6ال وصية لوارث " يف اإلرواء )  وصحح لفظ "
فإن قال أوصيت هلم هبذا املال ألين قد زوجت إخوهتم مبثله فإننا نقول إن بلغ هؤالء الصغار النكاح قبل أن متوت فزوجهم عثلما زوجت 

 إخوهتم فإن مل يبلغوا فليس واجبا عليك أن تزوجهم .
لرجل عدة أبناء عنهم الذي بلغ س  الزواج فزوجه ، وعنهم الصغري فهل جيوز هلذا الرجل وهنا عسألة: لو كان :  قال الشيخ ابن عثيمني

 أن يوصي بشيء ع  عاله يكون عهرا لألبناء الصغار ألنه أعطى أبناءه الكبار؟
أبنائه س  الزواج أن  اجلواب : ال جيوز للرجل إذا زوج أبناءه الكبار أن يوصي باملهر ألبنائه الصغار ، ولك  جيب عليه إذا بلغ أحد ع 

   .يزوجه كما زوج األول . أعا أن يوصي له بعد املوت فإن هذا حرا
الزواج ع  النفقة فم  احتاجه ع  األوالد قا  الوالد حباجته فيه ، وع  مل بحتجه فإنه ال جيوز له أن يعطيه شيئا ، :  اً وقال ابن عثيمني أيض

ج اثنني عنهم يف حياته ، وبقي الصغري مل يصل إىل حد الزواج ، مث إن هذا األب أوصى وعلى هذا فإذا كان لإلنسان ثالثة أبناء وزو 
 للصغري مبقدار املهر الذي أعطاه أخويه ، فإن ذلك حرا  ، والوصية باطلة ، فإذا عات فإن هذه الوصية ترد يف الرتكة ، إال أن يسمح عنه

 .)ال وصية لوارث(  بقية الورثة لقول النب 
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 ب أن يتملك من مال ولده ، إن حازه ، ومل تتعلق حاجة االبن به ( .) ولأل 
 أي : لألب أن يتملك ع  عال ولده عا شاء .

 ) أنت وعالك ألبيك ( رواه اب  عاجه . حلديث جابر . قال : قال  -أ
 ( رواه الرتعذي . ْسِبُكْم َوِإنَّ أَْواَلدَُكْم ِعْ  َكْسِبُكمْ ِإنَّ أَْطَيَب َعا َأَكْلُتْم ِعْ  كَ )  قَاَلْت قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ وحلديث عائشة .  -ب
 ( يشمل الذكر واألنثى ، واملراد الولد لصلبه . ) من مال ولده وقوله -

 نابلة .وهذا عذهب احل
ِب إىَل َعا يَْأُخُذُه ، َوَعَع َعَدِعَها ، َصِغريًا َكاَن اْلَوَلُد أَْو  َوأِلٍَب أَْن يَْأُخَذ ِعْ  َعاِل َوَلِدِه َعا َشاَء ، َويَ َتَملََّكُه ، َعَع َحاَجِة اأْلَ :  قال ابن قدامة
 :َكِبريًا ، ِبَشْرَطنْيِ 

 أَْن اَل جُيِْحَف بِااِلْبِ  ، َواَل َيُضرَّ بِِه ، َواَل يَْأُخَذ َشْيًئا تَ َعلََّقْت بِِه َحاَجُتُه .:  َأَحُدُُهَا
 ) املغن ( .   َعاِل َوَلِدِه فَ يُ ْعِطَيُه اآْلَخَر .أَْن اَل يَْأُخَذ ِعْ   : الثَّاين 

 وذهب مجهور العلماء إىل أنه ليس لألب أن يتملك ع  عال ولده إال بإذنه أو بقدر حاجته .
 ) فإن دعاءكم وأعوالكم وأعراضكم بينكم حرا  ... ( عتفق عليه . لقوله  -أ

 وهذا عا  يشمل الولد وغريه .
ُه فَ يُ ْنتَ َقَل اَل بَحُْلنَبَّ َأَحٌد َعاِشَيَة َأَحٍد ِإالَّ بِِإْذنِِه َأبحُِبي َأَحدُُكْم أَْن تُ ْؤَتى َعْشرُبَ ُتُه فَ ُتْكَسَر ِخزَانَ تُ ) قَاَل  أَنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  َعِ  اْبِ  ُعَمرَ و  -ب

َا خَتُْزُن هَلُْم ُضُروُع َعَواِشيِهْم أَْطِعَمتَ ُهْم َفاَل بحَْ   ه ( عتفق عليه .ُلنَبَّ َأَحٌد َعاِشَيَة َأَحٍد ِإالَّ بِِإْذنِ َطَعاُعُه ِإمنَّ
 وألن علك الولد تا  على عاله ، فلم جيز انتزاع  ه عنه . -ج

 . َتاَج ِإلَْيهِ َذَهَب مُجُْهوُر اْلُفَقَهاِء ِإىَل أَنَّ اْلَواِلَد ال يَْأُخُذ ِعْ  َعاِل َوَلِدِه َشْيًئا ِإال ِإَذا احْ (  ةاملوسوعة الفقهي) وجاء يف 
َع َعَدِعَها ، َصِغريًا َكاَن اْلَوَلُد أَْو  ِإىَل أَنَّ ِلأَلِب أَْن يَْأُخَذ ِعْ  َعاِل َوَلِدِه َعا َشاَء َويَ َتَملَُّكُه َعَع َحاَجِة اأَلِب ِإىَل َعا يَْأُخُذُه َوعَ  َوَذَهَب احْلََنابَِلةُ 
 . َكِبريًا ِبَشْرَطنْيِ 

َا : أَْن ال ُُ  . جُيِْحَف بِاالْبِ  َوال َيُضرَّ بِِه ، َوال يَْأُخَذ َشْيًئا تَ َعلََّقْت بِِه َحاَجُتهُ  َأَحُد
 الثَّاين : أَْن ال يَْأُخَذ ِعْ  َعاِل َوَلِدِه فَ يُ ْعِطيِه َوَلَدُه اآلَخَر . 

 فائدة :
 هل لأل  أن تتملك ع  عال ولدها ؟

 ليس هلا ذلك . قيل :
 وله ) أنت وعالك ألبيك ( .ألن اخلرب ورد يف األب لق

 أن هلا التملك كاألب . وقيل :
 واألول أرجح .

 : لك  لتملك األب ع  عال ولده شروط هي 
 األول : أن حيوز املال .

واحليازة أن يضم اإلنسان إىل نفسه شيئًا ويضع يده عليه ، واملراد هنا : أن يقبض املال ليصح تصرفه فيه ببيع أو هبة ، فإن تصرف قبل 
 يازته مل يصح تصرفه ، ألنه ال ميلكه إال بالقبض .ح

 الثاين : أال تتعلق حاجة االبن هبذا املال .
 فإن تعلقت حاجته به مل جيز لألب أن يتملكه .

 ألن حاجة اإلنسان عقدعة على َدينه ، فألن تقد  على أبيه بطريق األوىل .
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 كبها ، أو بيت يسكنه .عثال احلاجة : أال يكون عنده غري هذا املال ، كسيارة ير 
 ) ال ضرر وال ضرار ( رواه اب  عاجه . وقد قال 

 وع  باب أوىل لو كان هذا األعر يضر باالب  ، فال جيوز أن يتملك .
 أن ال يكون وسيلة للتفضيل .الثالث : 

 عمراً ، فهذا نمنوع ع  باب أوىل . فإذا كان األب مينع أن خيصص أحد أوالده ع  عاله ، فكذلك مينع كونه يتملكه ع  ابنه زيد ويعطيه
 .  الرابع : أن ال يكون يف مرض أحدُها املخوف

اً ألن اإلنسان إذا عرض عرضاً خموفاً ال ميلك ع  عاله إال الثلث ، فهذا هو الذي ميلك أن يتربع به ، وعلى هذا إذا عرض األب عرضاً خموف
وفًا فليس لألب أن يتملك، ألننا لو قلنا يتملك، لكان متلك عال غريه، ألن فليس له أن يتملك اآلن ، كذلك االب  إذا عرض عرضًا خم

 هذا املال للورثة النعقاد سبب اإلرث .
طالبة أبيه بدين  

ُ
 وحنوه ( . ) وليس للولد م

 . ال ميلك الولد أن يطالب والده بدي  وحنوه أي :
 م ( .بكإن أطيب عا أكلتم ع  كسبكم وإن أوالدكم ع  كس)  لقول النب  

 وألنه إذا جاز أن يتملك ع  عاله فإنه ال جيوز للولد أن يطالبه بَدينه.
عثال ذلك: استقرض األب ع  ابنه عشرة آالف لاير، فليس للولد أن يقول: يا أبِت أعطن الدَّي ، وليس له أن يطالبه، ولك  له أن 

 . يُ َعرِّض ويقول: يا أبت أنا حمتاج، وأنت قد أغناك هللا
 1: فائدة 

 إذا كان سبب الدي  النفقة فإنه جيوز أن يطالب والده ، ألهنا واجبة على األب . 
 2فائدة : 

 وهل له أن يطالب أعه بدين  ه ؟ 
 . الصحيح أنه ال ميلك أن يطالب أعه 
قال: مث  ، أعك قال: مث ع ؟ قال: ، قال: مث ع ؟ قال: أعك ،  أعك)  وقد سئل ع  أحق الناس حبس  صحبيت؟ فقال لقول النب  

 ( . ع ؟ قال: مث أبوك
ليس وهذا صريح يف أنه إذا كان ال ميلك عطالبة أبيه فعد  عطالبته أعه ع  باب أوىل، وهل ع  الرب أن يقود أعه عند رَُكِب القضاة؟! أبداً  

 ) الشرح املمتع ( .     ع  الرب، هذا عستهج  شرعاً وعادة.
 3فائدة : 

 رب .ال َتب التسوية بني األقا
 فاألخ ال جيب أن يسوي بني إخوانه .

 ألن النص إمنا ورد يف األوالد .
 وألن األصل براءة الذعة وعد  وجوب التسوية .
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 لــــفص
 يف تربعات املريض

) واملرض غري املخوف تربع صاحبهِ نافذ يف مجيع ماله ، وتربعات املريض مرض املخوف ، أو 
قتل ، إذا اتصل بهم كاملخوف ، كحالة التحام احلرب ، 

ُ
م لي

ّ
د
ُ
وهيجان البحر ، والطاعون ، ومن ق

 املوت ، حكمه حكم الوصية ، فال تنفذ إال يف الثلث فأقل ، إال بإجازة الورثة ( .
 هذا الفصل خاص بتربعات املريض عرضاً خموفاً .

 ملكان .واملرض املخوف : هو كل عا خيشى عنه اهلالك عرفاً ، وهذا خيتلف باختالف الزعان وا
 املرض ينقسم إىل قسمني :و

 : املرض غري املخوف . القسم األول
 هذا حكمه حكم الصحيح ، فلإلنسان أن يتربع ع  كل عاله .

وصداع يسري؛ فهذا ، وعني ، كوجع ضرس   ، رض غري خموف، أي: ال خياف عنه املوت يف العادة( ... ع امللخص الفقهيجاء يف ) 
،  كتصرف الصحيح، وتصح عطيته ع  مجيع عاله، ولو تطور إىل عرض خموف وعات عنهاً  املريض فيه الزع القسم ع  املرض يكون تصرف

 ألنه يف حال العطية يف حكم الصحيح. ، اعتبارًا حباله حال العطية
 : املرض عرضاً خموفاً ) خيشى عنه اهلالك ( . القسم الثاين

 تل قصاصاً وكراكب البحر حال هيجانه .وع  كان يف حكمه كالواقف بني الصفني ، وع  قد  ليق
 فهذا ليس له ع  عاله تربعاً إال الثلث ) كأنه عات ( .

 . وحكمه : حكم الوصية
 فال َتوز بزيادة على الثلث وال لوارث بشيء ولو أقل ع  الثلث إال بإجازة الورثة . 

فجزأهم أثالثًا ، فأعتق اثنني وأرق  هم ، فدعا هبم النب حلديث اب  عمر ) أن رجاًل أعتق ستة نملوكني عند عوته مل يك  له عال غري 
 أربعة ( رواه عسلم .

 1فائدة : 
 عرض املوت : هو كل عرض يكون الغالب عنه املوت .

 وهذا قول اجلمهور .
 وقيل : عا يكثر حصول املوت عنه ، وإن مل يك  غالباً .

به اإلنسان ال يعد نادراً ، أي: ال يستغرب أن ميوت به اإلنسان ، وقيل: فاملرض املخوف هو الذي إذا عات :  قال الشيخ ابن عثيمني
 ) الشرح املمتع ( راً .        عا يغلب على الظ  عوته به، وغري املخوف هو الذي لو عات به اإلنسان لكان ناد

 2فائدة : 
 هذا قول مجهور العلماء . فالعطية يف عرض املوت املخوف حكمها حكم الوصية .

 هنا تنفذ يف الثلث فما دونه ألجنب ، وتقف على إجازة الورثة فيما زاد عليه ، أو لوارث بشيء .يف أ
 لو أن شخصاً وهو يف عرض املوت تربع بنصف عاله ، نقول : ليس لك أن تتربع إال بالثلث إال أن جييز الورثة .عثال : 
 3فائدة :

 يستثىن ع  ذلك عدة أعور : 
 رض املوت حكم الوصية ، ويستثىن ع  ذلك أربعة أحكا  ، ختالف فيها العطية الوصية :أي : أن حكم العطية يف ع
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 أوالً :كوهنا الزمة ، فال رجوع فيها .
، وهو أن العطية بعد قبضها تكون الزعة ، فال ميلك املعطي الرجوع ، وتنتقل إىل املعطى يف احلياة ولو كثرت ، خبالف  هذا الفارق األول
 زعة ، فله الرجوع فيها عىت شاء .الوصية فليست ال

 ثانياً : ويُبدأ باألول عند ضيق ثُلثِه .
، وهو أن العطايا إذا كانت يف أزعنة خمتلفة وعَجز الثلث ع  مجيعها بُدىء باألول فاألول ، ألن األول يف العطية راجح  هذا الفارق الثاين

 ، فُيسَوى فيها بني األول واآلخر . على عا بعده ، لسبقه له يف االستحقاق ، والوصية خبالف ذلك
قال : زيد يعطى ُخسون ألف وعمرو يعطى ُخسون ألف وبكر يعطى ُخسون ألف فلما عات الثلث عائة ألف وهذه عطابًا ، : عثال 

 عاذا نعمل ؟
ق الثلث زيد وعمرو ، هذا يف العطية نبدأ باألول فاألول ، فنعطي زيدًا ُخسون وعمروًا ُخسون وبكرًا ليس له شيء انتهى الثلث استغر 

 وأعا بالنسبة للوصية ال تقد  بعضهم على بعض حىت لو سبقت وصية أحدُا على اآلخر .، بالنسبة للعطية 
 ثالثاً : أن العطية تنفذ من حينها .

، خبالف الوصية ، فال ، وهو أن قبول العطية ينفذ ع  حني التربع ، وهو حال حياة املعطي ، ألهنا تصرف يف احلال  هذا الفارق الثالث
 حكم لقبوهلا أو ردها إال بعد عوت املوِصي .

 رابعاً : أن العطية يعترب قبوهلا وردها عند وجودها قبل موت املعطي .
وت ، أن العطية يعترب قبوهلا وردها عند وجودها قبل عوت املعطي ، خبالف الوصية ، فال يعترب قبوهلا وال ردها إال بعد ع هذا الفارق الرابع

 املوِصي .
 4فائدة : 

 ة كما تقد  .       لو أن شخصاً وهو يف عرض املوت تربع بنصف عاله ، نقول : ليس لك أن تتربع إال بالثلث إال أن جييز الورث
 فنقول للورثة : هذا عورثكم أبوكم تربع بنصف املال ، هل َتيزونه أو ال؟ 

 ائتني فقط .إن أجازوه نفذ وإن مل جييزوه ال ينفذ إال ثلث امل
مث عافاه هللا عز وجل ، قال : فهل ينفذ الثلث أ  ينفذ مجيع عا تربع ، وقد تربع بنصف عاله ، لو عرض عرضاً ع  األعراض املخوفة  تنبيه :

 به ) النصف ( ؟
 أن ترجع فيه . : هذا شيء أخرجته ال جيوزت كنت أل  أنه عرض عوت وسوف أعوت، ال ينفذ عن إال الثلث، نقول لهقال : أنا تربع

 5فائدة : 
 ويعترب ثلثه عند عوته . 

 فهو كما تقد  ال ميلك أن يتربع إال بالثلث ، واملعترب عند املوت ال عند التربع .
أن هذا الشخص تربع مبائة ألف ، وعنده ثالمثائة ألف تربع بالثلث وهو عريض عرض خموف ، وقال : ثلثي أخرجته هلل وقف  عثال :

  املال ثالمثائة ألف يكون ثلثه عائة ألف ، قبل أن ميوت جاءته عكاسب وأصبحت الشركة ستمائة ألف أصبح الثلث عسجدًا وعنده ع
 عائيت ألف فنعترب حني املوت ال نعترب حني التربع .

 6فائدة : 
بالوارث، فردت إىل الثلث   ألنه يف حال املرض املخوف يغلب عوته به، فكانت عطيته ع  رأس املال َتحفاحلكمة ال ينفذ إال الثلث : 

 كالوصية.


