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وإىل طريق العلم واملعرفة أرشدنا، مث الصالة والسالم على احلمد هللا الذي هدانا وحبانا،

: وعلى آله وأصحابه الربرة الكرام وبعدحممد خري الربية سيد األنام 

:أهدي مثرة جهدي
إىل روح والدي الغايل تغمده اهللا برمحته الواسعة وأسكنه فسيح جناته

إىل من سقاين كؤوس األمانالشمعة املضيئة منبع احلب واحلنان ومرشديت إىل بر إىل 
.امعرهيف هلا بارك اهللا "أمي"ومنار دريبيتمرشدتفاكنحمبة العلم 

جيت يف احلياة و أخوايتاين إخو : إىل سر سعاديت و
م يف أمسى مكو  ان يقصده اإلنسان قبلة العلم إىل الذين شاءت األقدار أن جتمعين 

ٔصكافةإىل   .خاصة زمالء الدراسة والتكويندقاءا
.إىل كل من وسعهم قليب ومل خيطهم قلمي

.اهدي هذا العمل املتواضع

شرويلي عبد احلفيظ



تقديــــــــرر و ــكــــــــــش

شكر هللا أوًال و آخراً ال
الربوفيسور : إىل أستاذنا الفاضل االمتنانونتقدم جبزيل الشكر و التقدير 

اً حممد جرادي  على قبوله اإلشراف على مذكرتنا، ووقوفه معنا ناصح

.مؤطراً ، ومرشداً و،وموجهاً 

ا إلنارة درب الطلبةبً براجني من املوىل عز وجل أن جيعله س

وأن جيعله يف خدمة البحث العلمي

.أستاذناا ياهللا عنا كل خريكجزا

جبزيل الشكر وخالص االمتنان إىل من كان له فضل علينا بتقدمي كما نتقدم 

مساعدة من قريب أو من بعيد يف اجناز هذه أونصيحةفكرة أو معلومة أو

.الرسالة

يف به أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكرمي وأن ينفعنا نتمىنويف األخري 

الدنيا واآلخرة
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ونستخريه، ونتوب إليه ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات نستعينهإن احلمد هللا حنمده و
إن أصدق احلديث كالم اهللا : مثأعمالنا من يهده اهللا فهو املهتد ومن يضلل فلن جتد له وليا مرشداً 

ونشهد أن ال إله إال اهللا وحده وخري اهلدى هدى حممد سيدنا وحبيبنا عليه أفضل الصلوات والسالم،
ومن اهتدى أمجعنيوعلى آله وصحبه املبعوث رمحة للعاملني،هللارسول ااً شريك له وأن حممدال

:بعدديه إىل يوم الدين أما
عامالت فنظمت امل،اظ على مصاحل الناس ونظام احلياةبه الشريعة اإلسالمية هو احلفإن ما تتسم 

فهي صاحلة لكل ،غريهاوهذا الذي مييز الشريعة اإلسالمية عن بني املسلمني أنفسهم ومع غريهم،
.ثابتة يف مبادئها ليس فيها احنراف وال اضطرابزمان ومكان،

للقرىب منهم أو لغري وحماباة من متيل إليهم نفسه، طلباً على حماباة نفسه، ملا كان اإلنسان جمبوالً 
ومنها العقود جبميع ،تدخل مجيع التصرفاتاحملاباةُ كانتو ،ذلك إما بوجه مشروع أو غري مشروع

ا يف مأنواعها، استحقت  وضوع خاص، فاخرتنا بعض العقود على سبيل التمثيل ال أن نتفرد 
عقود احملاباة يف العقود واألحكام اخلاصة بكل صورة؛ حيث اختارنا منصورحىت نوضح احلصار

وأما يف اهلبة والوصية ،عقد عقود التربعات منو البيع والشفعة،عقد : املعاوضات املالية عقدين مها
ما تناوله العلماء هذه العقوداللمن خجنمع ،املهر واخللغ يف ،مثلنا ببعض مناذج حملاباةعقد الزواج
م،يف طيات   .موضوع مستقل بعنوان احملاباة وأثرها يف العقوديف كتبهم ومصنفا

:إشكالية الموضوع
املشكلة اليت سنعاجلها يف هذا املوضوع هي احملاباة وأثرها على العقود؛ فأردنا يف هذا البحث أن 

ل الدراسة املقارنة بني املذاهبنعطي توضيحا أكثر وبشيء من التفصيل للمحاباة وذلك من خال
العقود؟ هل تؤثر احملاباة على : ميكننا طرح اإلشكال التايلومنه،األربعة واملذهب الظاهريالفقهية

:وحتتها تساؤالت فرعية اآلتية
ما هو حكمها ؟ما املقصود باحملاباة

ما أثر احملاباة على عقود املعاوضات؟
التربعات؟ما أثر احملاباة على عقود 

؟ما هي الضوابط الشرعية  للقدر احملاىب فيه
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:أهمية الموضوع
بالعقود اليت ال ميكن لإلنسان أن يستغين عنها، كالبيع متعلقكونهبالغة ليكتسي هذا البحث أمهية 

تمعوالوصية والزواج وغريها؛ ومتعلق  اُتوهن من  ، و هاروابطألسرة اليت تؤثر احملاباة علىابنواة ا ، كيا
إىل يف أغلب األحيانتؤديفهي اآلخر،بعض ولده دون البعضلصورها هبة األولياء أبرزمن ولعل

ا تودي كما العقوق ،  و قطع الرحم  .من هلم حق املرياثأنصبةإنقاصأوحرمانإىل أ
:أسباب اختيار الموضوع

.ختيارالما بيناه من أمهية املوضوع يعد سببا رئيسا يف ا: 1
تمع،بسب بُعد املسلمشرائح لب غيف أاة يف الوقت احلايل وبشىت الطرق نظرا النتشار احملاب: 2 نيا

.ن منهم بأحكامها خاصة أحكام املعامالتعن الشريعة وجهل الكثريي
.العادل الذي مل يرتك هلوى املورثاملواريث اإلسالميمتعلق بنظامموضوع احملاباة : 3

:أهداف الموضوع
ا وحكم: 1 .اهالتعرف على حقيقة احملاباة وبيان أسا
.بني صورة احملاباة وجماهلا يف كل عقدن:2
.كل صورة  من صور احملاباة وحكمها الشرعيالفقهاء يفأئمةأقوالالتعرف على : 3

سات السابقةاالدر 
:وقفنا على بعض الرسائل  والبحوث اليت عاجلت املوضوع نذكر منهاولقد

، السامل حذيفة رسالة ماجستري أحكام احملاباة يف املعامالت واألحوال الشخصية دراسة مقارنة -1
.م2009/هـ1430أمحد عقل، اجلامعة األردينة، األردن،

كما تطرق إىل أحكام وأحكامها،  الت احملاباة يف العقود املالية جماالباحث يف هذه الدارسة بعضبّني 
واآلثار الدينية واالجتماعية ، على وجه العمومالصيب املميزووناقص األهليةكامل األهلية اخلاصة ب

املسائل يفأقوال وأدلة الفقهاء بنياملقارنةمل يتطرق إىلالباحث أنيثحب؛ واالقتصادية للمحاباة
النماذجا والتمثيل ببعضالفروع الفقهية،و إمنا اكتفى بتعريف الفروع الفقهية وذكر جماالعلى املبنية
احملاباة يف العقود املالية رسالة ماجستري، وليد بن يوسف بن عبد اهللا املعيدي، جامعة اإلمام 2-

.ه1423، اململكة العربية السعودية، اإلسالميةحممد بن سعود 
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نا على جزء منها فقط، تضمنتكامل وإمنا حصلبشكل  عليها االطالع تمكن من نهذه الدراسة مل 
.بشكل خاص ومل تطرق العقود األخرىأحكام احملاباة يف العقود املالية،الرسالة هذه 

:المنهج المتبع في البحث
بني املذهب الفقهية األربعة و ، واملنهج املقارن عرفة وبيان أثر احملاباة على العقوداملنهج التحليل مل

.إن وجدوالراجح منها،املذهب الظاهري، بعرض آراء و أدلة الفقهاء
:منهجية البحث

:منهجية يف عرض املوضوع كاآليتاتبعنا
تنوعت مادة فكانت مجعا بني الفقه فكانت مستفادة من مصادر :طريقة عرض المادة وتنسيقها

:كاآليتنقل املادة العلمية من مصدرهافاعتمدناومراجع 
لفقه العام، فحاولنا سواء يف ذلك املذهبية أو كتب الفقه املقارن، أو كتب ا: بكتب الفقهااستعن

املعين البن :جاهدين الوصول إىل مصادر كل مذهب لتوثيق  اآلراء الفقهية املختلف من أمهها 
.قدامة، الكايف ابن عبد الرب، رد الدر املختار على الرد املختار ابن عابدين

ن حاته موهي الكتب املتممة لتفسري نصوص البحث ومصطل: كما استعنا بعض الكتب املساعدة
.املعاجم اللغوية كتب احلديث وعلومه وغريها

: طريقة توثيق المادة
:مذكرةالتهميش أسفل ال

) ه(، والتاريخ اهلجري بالرمز )م(رمزنا للتاريخ امليالدي بالرمز:الرموز اآلتيةاستعملنا:الرموز-أ
ذكر دار ، وعدم )م.ال(، وعدم ذكر مكان النشر )ط.ال(، وعند عدم الطبعة )ط(والطبعة 

).ت.د(، عدم ذكر تاريخ النشر )ن.ال(النشر
برواية حفص اأشرنا لتهميشها بذكر سورة، ورقم اآلية، واستعن: عزو اآليات القرآنية الكريمة-ب

موع اآليات الواردة يف البحث يف آخر ملنتشرة يف العامل اإلسالمي، ووضعناعن عاصم ا فهرسا 
صحف ترتيبا تنازليا مع اإلشارة إىل اسم السورة ورقم اآلية يف البحث، رتبته حبسب ورودها يف امل

.السورة والصفحة
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احلديث يف املنت،وأشرنا لتهميشه فنذكر اسم املصنف، ذكر:تخريج األحاديث النبوية الشريفة-ج
اسم املصنف رقم احلديث مث باب والفصل، مث معلومات النشر  اخلاصة بالطبعة، أما بالنسبة لدرجة 

.  احلديث،إن كان يف الصحيحني مل أشر إىل درجته أما إن كان يف السنن فقد أشرنا لذلك ما أمكن
.تبة ألفبائيا نشري إىل طرف احلديث والصفحةوذلنا لذلك بفهرس لألحاديث مر 

كان مل نرتجم جلميع األعالم الذين يف البحث ، وحرصنا أن تكون الرتمجة ملن  :ترجمة األعالم-د
.يف  منت البحث له رأياً فقهياً خاصاً 

:وقد اتبعنا في هذا البحث خطة قوامها كالتالي
و بعض املصادر ،و املنهج املتبع،و أمهّيته،و أهدافه،حتتوي على التعريف باملوضوع:مةمقدّ ال

.ومنهجية البحث،املعتمدة يف البحث
ا وحكمها، و احملاباةحقيقة ه للحديث عن انخصص:التمهيديبحثالم لباثالثة مطحتتأسبا
ا، أما بخاص:ملطلب األولا: منهاى كالً حمتو  املطلب التعارف مبصطلح احملاباة واأللفاظ ذات صلة 

ا: الثاين .حيتوي على حكمها العام:املطلب الثالثاأم،أسبا
حمتوى  ، حتت ثالثة مطالب،ه للحديث عن احملاباة يف عقود املعاوضاتاخصصن:أما المبحث األول

البيع والشفعة ودليل بالتعارف عقود املعاوضات، والفروع الفقهية خاص:األولاملطلب: كًال منها
أما عقد البيع يفالصحيح واملريض مرض املوت اباةأحكام حم:املطلب الثاين، أما مشروعيتهما

.وأحكامهاالشفعةعلى صور التحايل من أجل إسقاط حق :املطلب الثالث
باملطل: حمتوى كًال منهاه للحديث عن احملاباة يف عقود التربعاتاخصصن:المبحث الثانيأما

أما والفروع الفقهية اهلبة والوصية ودليل مشروعيتهما،عقود التربعات تعارفاألول حيتوي على 
أحكام احملاباة حيتوي علىالثالثأما املطلب،احملاباة يف عقد اهلبةأحكام حيتوي علىاملطلب الثاين

.يف الوصية
حيتوي على:املطلب األول،لحديث عن احملاباة يف عقد الزواجه لاخصصنأما المبحث الثالث

حماباة مريض مرض املوت يف حيتوي على حكم: املطلب الثاينأما،أدلة مشروعيتهالزواج و عقدتعريف
. حيتوي على حكم خمالعة مريضة مرض املوت لزوحها : ، أما املطلب الثالثاملهر

.حتتوي على أهم النتائج اليت توصلنا إليها: خاتمة 



يدي التم ا: املبحث وحكم ا وأسبا املحاباة حقيقة

مط ثالثة لباوفيھ

ول  املحاباة: املطلب ف اعر صلة ذات وألفاظ

ي الثا املحاباة:املطلب أسباب

الثالث املحاباة: املطلب حكم
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وألفاظ ذات صلة بهاتعريف المحاباة: المطلب األول
اصطالحاولغةةالمحاباتعريف :  الفرع األول

. وكل دان حاب; واحد، وهو القرب والدنو احلاء والباء واحلرف املعتل أصل حبو":لغةاحملاباة -أوال
َوًة، ومن الباب حبوت الرجل، إذا أعطيته. وبه مسي حيب السحاب، لدنوه من األفق َوًة َوِحبـْ ُحبـْ

".1وهذا ال يكون إال للتألف والتقريب. اْحلَِباءُ واالسم
".2ومنه اشتقت احملاباة،َحبَـْوتُه َأْحُبوه ِحَباءً ل عطاء بال من وال جزاء، تقو احلَِباءُ و "

".3نصرة اإلنسان وامليل إليههي":احملاباة

:وهيفر اتععرف الفقهاء احملاباة بعدة :صطالحااحملاباة ا-ثانيا
".5ه يف الشراءصية بالبيع على قيمتالنقصان عن قيمة املثل يف الو ب":4ا اْلُقُهْسَتاِينُّ رفهع.1

ا بالوصية، عرفها حتتاْلُقُهْسَتاِينُّ ف ا"بثلث املالباب الوصية ، أي قر عبدانلرجليكونأنوصور
بعشرينعمرومنواآلخربعشرةزيدمناألوليباعبأنفأوصىستونواآلخرثالثونأحدمهاقيمة
6."بأربعنيعمروحقويفبعشرينزيدحقيففالوصيةسوامهالهمالوال

مىت باع بدون مثن املثل، أو اشرتى بأكثر منه، فقد حاىب ":بقولهعرفها حممد بن أيب البعلى.2
".7بالقدر الزائد

.القدر الزائد على بالنسبة للمحاىب لهضابط احملاباة هونالحظ أنخالل هذا التعريفمن

.2/132: م، مادة حبو1979/هـ 1399عبد السالم حممد هارون، دار الفكر، معجم مقاييس اللغة، أمحد بن فارس ، ت1
. 3/65م، 2001، 1ذيب اللغة، حممد بن أمحد بن األزهري ، ت حممد عوض مرعب، دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت،ط2
م 1996/هـ 1417، 1راهم جفال، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، طاملخصص،أبو احلسن علي بن إمساعيل ، ت خليل إب3
،3/421.
بضم القاف واهلاء وسكون السني وفتح التاء باثنتني القهستاينأبو القاسم،أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن عيسى بن عبد اهللا 4

اوند مولده سنة ،ومهدان،والعراق،والية كبرية متصلة بنواحي هراةنسبة إىل ،من فوقها وىف آخرها النون ذكره عبد ه،353و
،خانهكتبحممدمري،احلنفيةطبقاتيفاملضيةاجلواهر: ،ينظرالغافر وقال كان زاهدا ورعا جيمع ويصنف رمحه اهللا تعاىل

.1/110ت، .ط،ال.، دكراتشي
.6/688م،1992/ هـ 1412، 2طبريوت، ،رد احملتار على الدر املختار، ابن عابدين احلنفي، دار الفكر5
. 6/688،مرجع نفسه6
ه 1401بريوت، ،املطلع على أبواب الفقه، حممد بن أيب الفتح البعلي احلنبلي ، ت حممد بشري األدليب، املكتب اإلسالمي 7
.187، م1981/
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ا.3 إعطاء أحد املتماثلني أو احلط عنه أكثر من اآلخرين بغري وجه ":جاء يف معجم لغة الفقهاء بأ
.1"صحيح

كهبة الوالد إحدى تعد حماباة ،على وجه غري مشروع عطيةكلنالحظ من خالل هذا التعريف أنّ 
.مثالً اآلخريندون ولده
امعجم املصطلحات املالية يف لغة الفقهاءجاء .4 2".عبارة عن تربع مقصود ضمن معاوضة:"أ

.أنه جامع للتعارف السابقةالتعريفنالحظ من خالل هذا 
يكون ف،من مثن املثلرأكثبشراءأواملثلمن مثنبأقلالبيع أو،املباشرةأي عطية كاهلبة:تربعفقوله 

يعد عطية غري مباشرة لوارث معنيومهيبدينإقرارأو ،غري مباشرة القدر الزائد تربع 
من الغنب واإلكراهاً احرتاز : مقصود

أوالده دون ىحدإلاألباملثل،أو معنوية كاهلبةالبيع بأقل من مثن مبادلة مادية كأي :ضمن معاوضة
.   إخوانه، بسب بره إىل أبيه أكثر من بقيتهم

األلفاظ ذات صلة بها:الثانيفرعال
مع بعض تتفقمنع مفسدة عنه، فهيإذا كان مقصود احملاباة هو جلب منفعة للمحاىب له أو

.اإليثار واحملبة:من أمههاالكلمات يف الناحية اللغوية، وختتلف معها يف القصد،
واصطالحاً لغةً اإليثارتعريف :_1

وآثرت فالنا على نفسي من .فضل وقدم : وأثر وآثر كلهأثر أن يفعل كذا أثرا":لغةاإليثار :أوالً 
4."نفسهتفضيل املرء غريه على ":اإليثار".3اإليثار

تقدمي الغري على النفس يف حظوظها الدنيوية رغبة يف احلظوظ هو":ااصطالحاإليثار:ثانياً 
.5"الدينية

.407م، 1988/هـ 2،1408حامد صادق قنييب،دار النفائس ، ط، تمعجم لغة الفقهاء، حممد رواس قلعجي1
.427م ،1981/ه1429، 1معجم املصطلحات املالية االقتصادية يف لغة الفقهاء، نزيه محاد، دار القلم،جدة،ط2

.4/7هـ ، 1414، 3ابن منظور،مادة أثر، دار صادر، بريوت، ط،لسان العرب3
، ت جممع اللغة العربية، دار الدعوة،حممد النجار وحامد عبد القادروأمحد الزيات واملعجم الوسيط ،إبراهيم مصطفى 4
. 1/6،ت.ط،ال.د
.3،7/286،طم2003- هـ 1424لبنان، -بريوت ،دار الكتب العلمية، أحكام القرآن، أبو بكر بن العريب5
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:اإليثاراحملاباة و بنيالفرق-2
ا رعاية فما خيتلفان يف القصدفإ،يف املظهرتفقااوإن رالفرق بني احملاباة واإليثا احملاباة يقصد 

اْلُمْسِلِمينَ َأْمرِ ِمنْ َوِليَ َمنْ «:اهللاِ ى الشارع عنها وحذر منها، قال َرُسولَ لذا ،مصلحة دنيوية
يُْدِخَلهُ َحتَّىَعْدًال َوالَصْرفًاِمْنهُ اهللاُ يـَْقَبلُ َال اِهللا،َلْعَنةُ فـََعَلْيهِ ُمَحابَاةً َأَحًداَعَلْيِهمْ فََأمَّرَ َشْيًئا

األخالق،الشارع به رغب فيه ألنه من حمامدلذا أمر،مصلحة دينيةبهيقصدإليثار وأما ا، 1»َجَهنَّمَ 
قد ، وفعل الصحابة2املرضيومن خلقه،اهللارسولفعلمنثابتوهواألعمال،زكياتو

¸  :﴿   Â  Á  À  ¿  ¾    ½  ¼  »  º  ¹فقالى األنصار أثىن عل
    Î     Í   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   Æ  Å  Ä  ÃÏÑ

ÒÓÔÕÖ×Ð﴾3.
لغًة واصطالحاً احملبةتعريف:-1
وأحبه فهو حمب وهو حمبوب واحملبة أيضا اسم للحب واحلب واحملبة،،احلب نقيض البغض:لغةاحملبة:أوالً 

4.واحلباب بالكسر احملابة واملوادة

احملب مث امليل قد يكون ملا يستلذه اإلنسان امليل إىل ما يوافق ب":5عرفها النووي:اصطالحااحملبة :ثانياً 
اإلنسان ويستحسنه كحسن الصورة والصوت والطعام وحنوها وقد يستلذه بعقله للمعاين الباطنة  

".6كمحبة الصاحلني والعلماء وأهل الفضل مطلقا وقد يكون إلحسانه إليه ودفعه املضار واملكاره

كتاب األحكام ، اإلمارة أمانة ( 7116: رقماملستدرك على الصحيحني، احلاكم النيسابوري، ت مصطفى عبد القادر عطا،  ،1
ا حديث صحيح وقال  هذ. 93/ 44م، 2002/هـ1422دار الكتب العلمية، بريوت، ،)وهي يوم القيامة خزي وندامة 

.اإلسناد
.3/66م، 1997/ هـ1417، 1املوافقات، الشاطيب، ت أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، ط:ينظر2
.09سورة احلشر،اآلية 3

.1/28،مرجع سابق، مادة حبب ،رلسان العرب، ابن منظو :ينظر4
، من  676ه ،وتوىف سنة 631حمي الدين أبو زكرياء حيي بن شرف احلوراين النووي الشافعي، عالمة بالفقه واحلديث ولد سنة 5

ذيب  تقي الدين قاضي، طبقات الشافعية،ت احلافظ عبد احلليم خان، دار : أخل ينظر...واللغات؛ رياض الصاحلنياألمساءكتبه 
.2/155ه،1407عامل الكتب ،بريوت ،

، 2بريوت، ط،املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج، أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي، دار إحياء الرتاث العريب6
.2/14ه ،1392
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احملبةاحملاباة و العالقة بني-2
ن احملابـاة بة حمابـاة  ألحمكلة حمبة ، وليستبااشخص معني ، فكل حمميل حنومنها يتفقان أن كال

اإلرادة فاحملابـاة فعـل إرادي دون إكـراه، أمـا احملبّـة مـن األمـور وخيتلفان يف،نتيحة الغلوا الزائد يف احملبة
رضـــي اهللا ةَ حلـــديث َعاِئَشــ1القلبيّــة الّــيت لـــيس لإلنســان فيهـــا خيــار وال قـــدرة لــه علــى الـــّتحكم فيهــا 

اللَُّهــمَّ َهــِذِه ِقْســَمِتي ِفيَمــا َأْمِلــُك ، فَــَال « :َكــاَن يـَْقِســُم بـَــْنيَ ِنَســائِِه فـَيَـْعــِدُل َويـَُقـولُ َأنَّ النَّــِيبَّ ؛عنهـا
ــــكُ  ــــُك َوَال َأْمِل ــــا َتْمِل ــــي ِفيَم ُلْمِن ــــه احلــــب واملــــودة كــــذلك فســــره أهــــل : قــــال الرتمــــذي ".»2تـَ يعــــين ب

.3"على أن احملبة وميل القلب أمر غري مقدور للعبد بل هو من اهللا تعاىلواحلديث يدل .العلم

.36/189هـ، 1427املوسوعة الفقهية الكويتية، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، الكويت،1
أبواب النكاح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، باب (،1140: رقم، الرتمذيَسْورةبنعيسىبنحممد،الرتمذيجامع2

روي مرسال وهو .433/ 2، م1996/1998، لبنان–بريوت ،مي ، دار الغرب اإلسال)ما جاء يف التسوية بني الضرائر
481/ 7البدر املنري يف ختريج األحاديث واآلثار الواقعة يف الشرح الكبري:،ينظرمن حديث محاد بن سلمة أصح

عون املعبود شرح سنن أيب داود، أبو الطيب حممد مشس احلق العظيم آبادي، ت عبد الرمحن حممد عثمان املكتبة السلفية، 3
.6/172م، 1968/هـ 1388، 2املدينة املنورة، ط
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أسباب المحاباة: انيالمطلب الث
،العالقات االجتماعيةومن خالل النظر يف النصوص الشرعية،ومتنوعة،للمحاباة أسباب متعددة

:منهااً نذكر بعضكثريةلنا بأن أسباب احملاباة  يتضح
عنها كدر، وتذهب عنها نقاءها،وتفسادهاإؤدي إىل تاليت،يف احملبةبالغةاملونعين به:الغلو.1

عنطرفهيغضاحملبجيعلُينا عن الغلو، ألنه على القلب وخيمة لذااعاقبتهعل صفوها، وجت
يف احلب حىتشعار اإلسالم ت الوسطيةلذا كان.1فيحابيهولسانهعقلهويعطلحمبوبه،عيوب

يـَْوًمابَِغيَضكَ َيُكونَ َأنْ َعَسىَماَهْونًاَحِبيَبكَ َأْحِببْ «:قالالنيبأنفعن أيب هريرة 
.2»َمايـَْوًماَحِبيَبكَ َيُكونَ َأنْ َعَسىَماَهْونًابَِغيَضكَ َوأَْبِغضْ َما،

ما يتحقق احملبة والعدل،ديننا احلنيفا حيثناإن من أهم القيم اليت :العداوة البغضاء.2 ألن 
لعل من أبرز ما يُهدُمهاو إىل هدم هذه القيم، يؤديماكل باجتناب  نااستقرار األمان، وأمر 

ا عاجزين عن عمل اخلري خلصومهم غري راغبني فيه،كلمات وة والبغضاءاالعد اليت جتعل أصحا
يف األخذ املكر واحملاباةفكرة، يغلب على أصحاب زادت العداوات واستقرت البغضاء واألحقاد

:﴿  u  t  sفنهى اهللا عن ذلك فقال3مع الورثةنيكما يفعل بعض املورثوالعطاء،
{  z  y  x      w  v|﴾4قوله: وجه االستدالل:الوصيةإىلقيد راجعمضار،غري

عليه،ليسبشيءيقركأنالضرر،وجوهمنورثته بأي بوجهباإلضراروعليه مىت قصد املورث،
بزيادةلغريهأومطلقا،لوارثيوصيأو،بالورثةاإلضرارإالفيهالهمقصدالبوصيةيوصيأو

5.دونهوالالثلثالشيء،منهينفذالمردودباطليكونتصرفه فإن،الثلثعلى

يعجزالذياملرضهو":الذي عرفته جملة األحكام العدلية بأنهاملوتمرضونعين به: المرض.3
الداخلةاملصاحلرؤيةعنويعجزالذكورمنكانإندارهعناخلارجةمصاحلهرؤيةعنفيهاملريض

عقل، اجلامعة أحكام احملاباة يف املعامالت واألحوال الشخصية دراسة مقارنة رسالة ماجستري، السامل حذيفة أمحد :ينظر1
.23م،2009/هـ1430األردينة، األردن، 

باب اجليم ، ( ،3395: برقمعبد احملسن بن إبراهيم،*ت طارق بن عوض اهللا،املعجم األوسط، سليمان بن أمحد الطرباين2
.357/ 3، دار احلرمني، القاهرة،)جبري بن حممد الواسطي

.26رجع سابق،م،عامالت واألحوال الشخصيةأحكام احملاباة يف امل:ينظر3
12اآليةسورة النساء، 4
.1/501هـ،1414، 1طالشوكاين، دار ابن كثري،دمشق،، القديرفتح: ينظر5
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ذلكعلىوهو،وميوتاألكثريفاملوتخوففيهيكونوالذي،اإلناثمنكانإندارهيف
الذي كان ب به شخصفإذا ُأص. 1"يكنملأو،للفراشمالزماكانسواءسنةمرورقبلاحلال

،عليه فكرة اخلطر احملدقغليبمثل هذه احلالة أن تب أغليف هبكامل قواه العقلية، فإنيتمتع 
كأن يبع ،ة عليه إيل احملاباةر طيالفكرة املسه ري ثتأَ سب بوهو ذهاب أمواله إىل الورثة أو الغري، فيلجأ

، أو يقر بعض أمواله دون البعض األخرمن  مييل من أبنائهيهببأقل من مثن املثل بكثري، أو 
ا عواقب جسيمة هلاجتماعيةخلق مشاكل مما يؤدي إىل اإلضرار بالورثة أو الغري،بغرضبدين،

تمع؛ مما جعل فقهاء املذاهب األربعة يعتربون مقيدةا املرض ذتصرفات املصاب يف على ا
إنهوحيث،احلاليفصحيحايكونباحملاباةوالبيعواهلبةللفسخحمتملتصرفكليف،بالثلث
لورثة والغرماء يف اَخْلِفيَّةَ ن املوت يوجب أل،احلاجةلدىاملوتبعدفيفسخاملرضحالإىلمستند

.2ماله فأصبح مرض املوت أحد أسباب احلجر

لة،ت جنيب هواويين، كارخاتة جتارت كتب، مادة1 .1/314ت،.ط،ال.د،1595: جملة األحكام العدلية، مجعية ا
، بريوت/ لبنان ، دار الكتب العلمية،احملامي فهمي احلسيين: تعريب،علي حيدر، رر احلكام شرح جملة األحكام د:ينظر2
4/117.
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حكم المحاباة:ثالثالمطلب ال
عامالتذلك جليا يف باب ماملفاسد، ويتضحمن مقاصد الشريعة اإلسالمية جلب املصاحل ودفع 

ى من أجل محايةضوابط وقواعد الشارعفجعل واحلدود وغريها،،،واإلمارة وحفظ تلك املصاحل   ،
، اتضح لنا اباةاحملالتعارف اخلاصة مبصطلحومن خالل يف ، عن كل ما يتوصل به إىل مفاسدالشارع 

ا سلوك قليب يدخل معظم أبواب الشريعة ،  ؟افما حكمهبأ
دليل الشيء يف األمور " :جاء يف نص القاعدة الفقهية السابعة والستني من جملة األحكام العدلية

احملاباة من األمور الباطنة ال يعرب عنها بالتصريح بل ن أب2ءقار أمحد الز يرى1"الباطنة يقوم مقامه
:،ومن أهم القرائن الدالة على حكمها3عليها من خالل القرائنيستدل

رعاية مصاحل الناس هي م ااحلكاحلكيم الشارع ا األمور اليت أمر أهم من:في التوليةالمحاباة-أ
ي عن كل يؤدي إىل ضياعها، ، فقد كان يضع كل فرد جاء يف السرية املصطفىهذا ماويؤيدو

بتقدمي أسامة اهللادون جماملة وال حماباة لقريب أو بعيد، فقد قام رسوليرى أنه أهال لذلكفيما
على السابقني باإلسالم، وخالد بن الوليدمارة اجليش على كبار الصحابة بإبن زيد 

،فانتصرت دولة اإلسالم يف إمارة اجليوشتهماأهليما كفاءملا علم من  وهذا التقدمي فعله 
ج خليفته  اهللارسولبقول أرشادهالشامإىليزيدبعثفإنه عندما،أبو بكروهكذا كان 

:» ََعَلْيِه َلْعَنُة اِهللا،ِمْن َأْمِر اْلُمْسِلِميَن َشْيًئا فََأمََّر َعَلْيِهْم َأَحًدا ُمَحابَ َمْن َوِلي َال يـَْقَبُل اهللاُ ِمْنُه اًة فـَ
حماباة حرمة علىيدلظاهر احلديث أن:ستداللوجه االو .4»يُْدِخَلُه َجَهنَّمَ َصْرفًا َوَال َعْدًال َحتَّى 

مصلحة أو غري ذلك أوحملبة أو مالطفة، وإمنا قريب أو بعيد  بتوليته على أمور املسلمني دون كفاءة
موعيد احلديث منيف، ملا ورد  أو شديد على أئمة اجلور فمن ضيع من اسرتعاه اهللا عليهم أو خا

.5ظلمهم فقد توجه إليه الطلب مبظامل العباد يوم القيامة
.24سابق،الرجع م،)67:املادة(جملة األحكام العدلية،1
م، فقيه أصويل عالمة عامل من 1869/هـ1285قاء، ولد سنة ر أمحد الشيخ حممد بن عثمان بن حممد بن عبد القادر الز 2

14:10،على الساعة comllislamsynin:httpsموقع ؛م1938/هـ1357شرح القواعد الفقهية تويف مؤلفاته
هـ 1409، 2سوريا،ط/ ،دار القلم ،دمشق ءصح مصطفى الزرقاء الزرقاأمحد بن الشيخ حممد شرح القواعد الفقهية،:ينظر3
.345م،1989/
4.سبق خترجيه،4
.4/190،م1960/ هـ1379، 4ط، مكتبة مصطفى البايب احلليبالصنعاين،حممد ،سبل السالم5
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ديننا ومتلكيه وحثنا نا اإلسالم لتكسبه اللحياة ودعاً جعل اهللا املال عصب:المحاباة في العطية-ب
يف هبة ،كما أمرنا بالعدل يف إنفاقه، خاصةً تشريع عقود التربعاتمن خاللاحلنيف على إنفاقه
ُهَما قالَرِضيَ النـُّْعَماَن ْبَن َبِشريٍ عنفالبعض األخر،دون الوالد إحدى ولده  َأنَّ أَبَاُه «: اللَُّه َعنـْ
اللَِّه َأُكلَّ فـََقاَل َرُسوُل فـََقاَل ِإنِّي َنَحْلُت اْبِني َهَذا ُغَالًما َكاَن ِلي أََتى ِبِه َرُسوُل اللَِّه 

.»1فأرجعهَنَحْلَتُه ِمْثَل َهَذا فـََقاَل َال فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه َوَلِدكَ 
َأفـََعْلَت َهَذا ِبَوَلِدَك ُكلِِّهْم قَاَل َال قَاَل اتـَُّقوا فـََقاَل َلُه َرُسوُل اللَّهِ َوِيف رَِوايٍَة قَاَل فَاْرُدْدُه َوِيف رَِوايٍَة 

»3َال ُتْشِهْدِني على جورَوِيف رَِوايٍَة 2.اللََّه َواْعِدُلوا ِفي َأْوَالدُِكْم قَاَل فـََرَجَع أَِبي فـََردَّ تِْلَك الصََّدَقةَ 
م  فتخصيص اهو الظلم باطل والباطل حر اجلور: جورعلىأشهدال:قوله :ووجه االستدالل

فاألمر يفيد ) أوالدكماتقوا اهللا اعدلوا بني (ويؤيد هذا قوله ،4أحدهم على أحد جور وظلم حمرم
؛ممنوًعاحمرًمايكونأنفيجب،والعقوقالرحمقطعإىليؤدىبعضدونبعضهمإعطاء،و الوجوب

.5تنزيهتأويل اجلور على أنه مكروه كراهةوقال بعضهم 
ا هلا:الحدودالمحاباة في -ج مكانة كبرية لدى البشر، لذا ركزأمر اإلسالم باملساواة  لكو

والدليل على ذلك ما كثرية من أحكام الشريعة ومبادئها، يف  ويتضح ذلكا،رع عليها النبثاقهاالش
ُهُم َأنَّ : َعاِئَشَة َرِضَي اُهللا َعنـَْهارواته الَِّيت َسَرَقْت ، فَـَقاُلوا َمْن ُيَكلُِّم َرُسوَل اْلَمْرأَُة اْلَمْخُزوِميَّةُ قـَُرْيًشا َأَمهَّتـْ
أََتْشَفُع ِفي «:، فـََقالَ ، َفَكلََّم َرُسوَل اِهللا ِحبُّ َرُسوِل اهللاِ ُئ َعَلْيِه ِإالَّ ُأَساَمُة ،َوَمْن َجيْرتَِ اِهللا ،
َلُكْم ، أَنـَُّهْم َكانُوا ِإَذا : ، قَالَ ِمْن ُحُدوِد اِهللا ، ثُمَّ قَاَم َفَخَطبَ َحدٍّ  يَا أَيـَُّها النَّاُس ، ِإنََّما َضلَّ َمْن قـَبـْ

، دار )باب اإلشهاد يف اهلبة(،2587: ، رقمحممد زهري بن ناصر الناصرت أبو عبد اهللا حممد البخاري،صحيح البخاري، 1
.456/هـ 1422، 1ططوق النجاة،

كتاب كتاب 1623: صحيح مسلم،مسلم بن احلجاج ، ت حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت رقم2
.5/65اهلبات، باب كراهة تفضيل بعض اْألوالد ِيف اهلبة،

.5/65مرجع نفسه،3
.6/295.م1968-هـ 1388ط،.،المكتبة القاهرة، قدامة، ابن املغين، :ينظر4
11/67مرجع سابق،حميي الدين النووي،، منهاج شرح صحيح مسلم:ينظر5
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ِطَمَة فَاَأنَّ َسَرَق الشَّرِيُف تـَرَُكوُه ، َوِإَذا َسَرَق الضَِّعيُف ِفيِهْم َأقَاُموا َعَلْيِه اْلَحدَّ ، َواْيُم اِهللا ، َلْو 
.1»بِْنَت ُمَحمٍَّد َسَرَقْت َلَقَطَع ُمَحمٌَّد َيَدَها

ظاهر احلديث ليس للحصر املطلق مع احتمال ذلك فإن بين إسرائيل كانت أن : وجه االستداللو 
فيهم أمور كثرية تقتضي اإلهالك، فيحمل ذلك على حصر خمصوص وهو اإلهالك بسبب احملاباة يف 

دل على حرمة احملاباة يفإن احلديثوعليه .2يف هذا احلد املخصوصحدود اهللا، فال ينحصر ذلك
.إشارة على حرمتها يف األموالفيهاحلدود، كما أنه

عند كثري من األزواج دون ،واإلنفاقتقع املفاضلة بني الزوجات يف قسم :المحاباة في القسمة-د
فقالأمر الشارع به األزواجيف مع مبدأ العدالة الذي ناتوهذا يلزوجات األخريات،اإىل التفات 

:﴿l  k  j  i  h    g   f  e  d﴾3عز وجل حذر من أن اهللاووجه الداللة
إىل يؤدي ،مما اصة يف املبيت تطبيق مبدأ العدالة بني الزوجات خاآلثار السلبية الناجتة عن عدم

َمْن َكاَنْت َلُه اْمَرأَتَاِن «:َأِيب ُهَريـَْرَة َعِن النَِّيبِّ َعْن ف.4يف النظام االجتماعي تغضب اهللامفاسد
وجوبعلىدلياحلديثأن :ووجه الداللة5»َفَماَل ِإَلى ِإْحَداُهَما َجاَء يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوِشقُُّه َماِئلٌ 

ملااحملبةيفالواإلنفاقالقسميفامليلواملرادإحداهن،إىلامليلعليهوحيرمالزوجات،بنيالتسوية
امنعرفت 6.العبدميلكهالمماأ

واملتعاقدين،ذلك إىل طبيعة العقودويرجع خيتلف حكم احملاباة يف العقود :المحاباة في العقود- و
.حث الالحقةاوهذا ما سنتأوله يف املب

كتاب احلدود وما حيذر من احلدود ، باب كراهية الشفاعة يف احلد إذا رفع إىل (6788: رقمالبخاري، صحيح البخاري،1
.8/160،)السلطان 

.2/248،ت.ط،ال.، دابن دقيق العيد، مطبعة السنة احملمديةة األحكام، حكام اإلحكام شرح عمدإ:ينظر2
.03سورة النساء ،اآلية 3
.4/285م ،1990تفسري املنار، حممد رشيد رضا، اهليئة املصرية للكتاب العامة، مصر،: ينظر4
2لبنان-بريوتـالعريبالكتابدار،)كتاب النكاح ، باب يف القسم بني النساء ( 2133: برقم، داودأبو، داودأيبسنن5
. 35/ 8،البدر املنري يف ختريج األحاديث واآلثار الواقعة يف الشرح الكبري: ،ينظراحلديث صحيح أن :قال ابن امللقن؛208/ 

.3/162سبل السالم، الصنعاين، مرجع سابق،:ينظر6
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ااألحاديثمن خالل اآليات لنا حرمة احملاباة يف التولية والعطية واحلدود يتضحو اليت أورد
من ليس بكفاءة ضياع ، ففي التولية اليت تؤدي إليها احملاباةواملفاسدبالنظر إىل املآالتوالقسمة،

حلقوق الناس،أما يف عطية األب لبعض األبناء تودي إىل العقوق وقطع صلة الرحم، أما يف احلدود 
يارتؤدي إىل والقسمة فأن احملاباة فيهما  .مبدأ العدالةا

".2أعتقد احملاباة يف دين اهللا غري جائزة ولو لغرض صحيح: "1قال الشيخ حممد رضالذا

مجادى األول 23م، عامل عقيدة مفسر، من مؤلفاته تفسري املنار ،جملة املنار، تويف1865/ه1282حممد رشيد رضا،ولد 1
.13:50،على الساعة https/ar.wikipediaorgموقع  ه بالقاهرة؛1354

.8/412ه، 1322جملة املنار ، حممد رشيد رضا، مجادى الثاين،الفتياالسؤال و:فناء األجساد واحلشر 2



املعاوضات: ول املبحث عقود املحاباة

مط ثالثة لباوفيھ

ول  ا:املطلب وأنواع املعاوضات عقود وم مف

ي الثا البيع:املطلب املحاباة

الثالث الشفعة: املطلب املحاباة
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أنواعهاعقود المعاوضات و مفهوم:المطلب األول
عقود المعاوضاتتعريف :الفرع األول

صطالحااتعريف العقد لغة و:أوال
.1عقود:العهد، واجلمع: يض احلل، والعقدقن:العقد لغة-1

أصل واحد يدل على شَد، وشدة وثوق، إليه ترجع : العني،والقاف، والدال:"اللغةويف معجم مقايس 
.2"فروع الباب كلها

̂ ﴿:قال اهللا وعقودأعقادواجلمع قال اهللا قولهومنهاليمني،عقد: والعقد،3﴾[ 

:﴿®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦   ¥  ¤  £¯﴾4.وعقدة
يقال. عقدواجلمعالضيعة،: والعقدة. إجيابه: البيعيفوالعقدة. وإبرامهوجوبه: شيءوكلالنكاح
. عنهينزعفالكذاعلىقلبهوعقد. اقتناهأيوأخا،ماالواعتقد. اختذهاأيعقدة،فالناعتقد

.5الشيءواعتقد
وهو،أمراوتعهدمهااملتعاقدينالتزامالعقد:"جاء يف جملة األحكام العدلية بأن: العقد اصطالحا-2

.6"بالقبولاإلجيابارتباطعنعبارة
".7ربط أجزاء التصرف اإلجياب والقبول:"عرفه اجلرجاين بأنه

شرح مفردات التعريف
اآلثار،منأثراالشرععليهيرتبفعل،أوقولمنبإرادتهالشخصعنصدرماكلهو:"التصرف

واهلبةكالبيعالشخصعنالصادرةاألقوالفيشمل.الأمالشخصذلكصاحليفأكانسواء
".8واالنتفاعواالستهالكاملباحاتكإحرازواألفعالحبق،واإلقرار

.297_3/296لسان العرب،ابن منظور، مادة عقد، مرجع سابق، 1
.4/86معجم مقاييس اللغة، أمحد بن فارس، مرجع سابق ،2
.01املائدة، اآليةسورة3
.89املائدة، اآلية سورة4
4/86معجم مقاييس اللغة، أمحد بن فارس، مرجع سابق، 5
لة، مادة6 .021/29، مرجع سابق، 1:جملة األحكام العدلية، مجعية ا
.196ه،1405، 1إبراهيم األبياري، دار الكتاب العريب، بريوت،طت التعريفات، اجلرجاين، 7
.4/435، 4، دار الفكر ،سوريَّة ، دمشق، طالفقه االسالمي وأدلته،وهبة الزحيلي8
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ما يذكر أوالً من كالم أحد املتعاقدين، وال فرق بني أن يقع الكالم من البائع : عرفه احلنفية:اإلجياب
1ما يذكر ثانًيا من اآلخر،: أما القبول.أو يقع من املشرتي

بعتك، أو ملكتك أو : اللفظ الصادر من قبل البائع، كقول البائع:بأنه اجلمهورعند:اإلجياب
2اشرتيت، أو قبلت، أو متلكت،: هو اللفظ الصادر من املشرتي، كقوله: القبولأما.حنومها

لغة واصطالحاتعريف المعاوضات:ثانيا
بدلعلىتدلإحدامهاصحيحتان،كلمتانوالضادوالواوالعنيعوض":املعاوضات لغة-1

."3زمانعلىواألخرىللشيء،
ــــــــَوضُ  ــــــــدل،:الِع العــــــــوضمــــــــنواالســــــــمتعويضــــــــا،منــــــــهاهللاعوضــــــــينتقــــــــول. أعــــــــواضواجلمــــــــعالب

فعاوضـــهالعـــوضســـأله: واستعاضـــه.اعتـــاضوكلـــكالعـــوض،أخـــذ: منـــهوتعـــوض. واملعوضـــة،كاملعونة
.4والصلةللعوضطالباجاءه: اعتاضه: تقول. إياهأعطاه: معاوضة

ا:اصطالحاةاملعاوض- 2 ".5مطلق البدل وهو مايبذله يف مقابلة غريه:"عرفها أيب البعلي بأ
مبنفعة  يكون ماالً أن يشمل البيع جبميع صوره،وإما مبال، وهذاماالً أن يكون يتنوع إما: البدل

منفعة الو ليس مبالمبااالً ميكون أن االستصناع، وإما املساقاة،واملضاربة، وواملزارعة وكاإلجارة
6.يكون منفعة مبنفعة كاملهاياة أنوإما،كالزواج واخللع

عبارة عن ضروب من التمليكات،تقوم على أساس إنشاء حقوق والتزامات هي :"عقود املعاوضات
".7متقابلة بني العاقدين

507_506/ 4املختار، ابن عابدين ، مرجع سابق ،در املختار على الدر: ينظر1
.3/ 3حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، الدسوقي،ت حممد عليش،دار الفكر،بريوت، 2
. 4/188مقايس اللغة،ابن فارس، مرجع سابق ،3
.18/449وض،ع:تاج العروس من جواهر القاموس، الزَّبيدي، ت جمموعة من احملققني، دار اهلداية، مادة :ينظر4
.216،، مرجع سابق املطلع على أبواب املقنع، البعلي5
. 45م، 2010/ه1430،  2املدخل إىل فقه املعامالت املالية، حممد عثمان شبري، دار النفائس، األردن، ط:ينظر6
.427معجم املصطلحات املالية االقتصادية يف لغة الفقهاء، نزيه محاد، مرجع سابق ،7



عقود المعاوضاتفيالمحاباة ول                                                بحث األالم

15

تعريف البيع والشفعة ودليل مشروعيتهما:الفرع الثاني
ا بىن عليها الفروع الفقهية الحقا ومه، حىت نعقود املعاوضاتأنواعيف هذا الفرع سوف نبني بعض 

.البيع والشفعة
ومشروعيتهالبيعمفهوم:أوال

لغة واصطالحا:تعريف البيع.أ
وعلى ضده، مثل مساء األضداد، اليت تطلق على الشئمقابلة شيء بشيء،وهو من أ:البيع لغة-1

على كل واحد ويطلق .:﴿{  z   y  x  w﴾1الشراء كما يف قولة
املتعاقدين أنه بائع، ولكن إذا أطلق البائع فاملتبادر إىل الذهن باذل السلعة ويطلق البيع على املبيع 

.2فيقال بيع جيد وجيمع على بيوع
متيلك عني مالية أو منفعة "وعرف أيضا بأنه ."3بالرتاضيمبادلة مال مبال "هو :البيع اصطالحا-2

. "4مباحة علي التأبيد بعوض مايل
ذلك بالكتاب ت ثبو ،على سبيل اجلوازالبيع يةاتفق الفقهاء على مشروع:مشروعية البيع.ب

.والسنة واإلمجاع
:من الكتاب-أ

يف إباحة سائر أن لفظ البيع عام "ووجه االستدالل :﴿;  :  9  8  7<﴾5قال اهللا 
6"سائر البيوع إال ما خصه الشارع بالتحرمي

@  :﴿ ?  >  =  <  F  E  D  C   B  Aقال اهللا 
G﴾7 عموم النص يقتضي إباحة سائر التجارات الواقعة  عن تراض والتجارة":وجه االستداللو

.20اآلية سورة يوسف،1
.20/365تاج العروس ،الزبيدي،  مرجع سابق ،: ينظر2
.5/277البحرالرائق، ابن جنيم، دار املعرفة، 3
.97يف لغة الفقهاء، نزيه محاد،مرجع سابق،معجم املصطلحات االقتصادية4
.275سورة البقرة ،اآلية 5
.3/131هـ،1405أحكام القرآن،اجلصاص، ت حممد الصادق ،دار إحياء الرتاث بريوت ،لبنان،6
.29سورة النساء،اآلية 7
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.1"وعقد البيع يدخل ضمنهااسم واقع عقود املعاوضات،
:من السنة-ب

َعَمُل الرَُّجِل بَِيِدِه «:َأْطَيُب ؟ قَالَ يُّ اْلَكْسِب يَا َرُسوَل اِهللا ، أَ : ِقيَل : قَالَ َعْن رَاِفِع ْبِن َخِديٍج 
ُرورٍ  .إباحة البيعدل علىووجه االستدالل أن ظاهر النصوص ي.2»وَُكلُّ بـَْيٍع َمبـْ

: اإلجماع-ج
.4"أمجع املسلون على جواز البيع يف اجلملة:"3قال ابن قدامةاإلمجاع على مشروعية البيع،ستقرا

ومشروعيتهاالشفعةمفهوم:ثانيا
تعريف الشفعة لغة واصطالحا.أ

الداريفوالشفعة. شفعافشفعتهوتراكان: تقول. الزوج،الوترخالف: الشفعشفع":الشفعة لغة-1
. 5"واألرض

.6"مشرتيهايدمنشريكهحصةانتزاعاإلنساناستحقاقوهي":الشفعة اصطالحا-2
حق متليك قهري ثبت للشريك القدمي على احلادث فيما ملك بعوض مبا ملك لدفع :"أو هي
.7"الضرر

على سبيل اجلواز ،على خالف األصل بتشفعة ثاتفق الفقهاء على أن ال:مشروعية الشفعة.ب
.السنة واإلمجاعمن ذلك والدليل على

.3/128أحكام القرآن، اجلصاص، مرجع سابق،1
/ 7،) مسند الشاميني رضي اهللا عنهم ، حديث رافع بن خديج رضي اهللا عنه ( 17538: مسند أمحد، أمحد بن  حنبل، رقم2

األحاديثختريجيفاملنريالبدر:، ينظرخطأوهوأبيهعنخديجبنرافعبنعبايةعنداودبنوائلعناملسعوديقال؛ 3844
)437/ 6: (الكبريالشرحيفالواقعةواآلثار

موفق الدين أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة بن مقدام بن نصر املقدسي، اجلماعيلي، مث الدمشقي، الصاحلي، 3
تهدالعالمةالقدوةاإلمامه جبماعيل، 541ولد سنة احلنبلي، ،تويف سنة واملقنعوالكايف ،، من مؤلفاته املغين اإلسالمشيخا

.153- 16/149،م2006-هـ1427ط،.،الالقاهرة-دار احلديث، مشس الدين الذهيب،سري أعالم النبالء: ينظره ؛620
.4/3املغين ،ابن قدامة،مرجع سابق،4
.3/1238م،1987/ هـ1407، 4أمحد عبد الغفور عطار،دار العلم للماليني،بريوت،طالصحاح تاج اللغة ، الفارايب،ت 5
اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف ، أبو احلسن املرداوي،ـ ت حممد حامد الفقي،دار إحياء الرتاث العريب، 6

.6/184م،1980بريوت،
.5/194م،1984/هـ1404اية احملتاج إىل شرح املنهاج، الرملي، دار الفكر، بريوت ،7
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:من السنة-أ
اْلُحُدودُ َوقـََعتِ فَِإَذا،يـُْقَسمْ َلمْ َمالٍ ُكلِّ ِفيالشُّْفَعةَ اهللاِ َرُسولُ َجَعلَ «:َجاِبرٍ َعنْ 

1.»ُشْفَعةَ َوُصرَِّفِت الطُُّرُق،َفَال ،

.2"أراد هنا اإلشارة إىل جواز  القسمة":ووجه الداللة
:اإلجماعمن -ب

أوأرضمنبيعفيمايقاسم،ملالذيللشريكالشفعةإثباتعلىالعلمأهلأمجع: 3املنذرابنقال
4.حائطأودارأو

.79/ 3) كتاب البيوع ، باب بيع الشريك من شريكه ( 221: صحيح البخاري، البخاري، رقم1
.5/134فتح الباري، ابن حجر،2
أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري، احلافظ العالمة الفقيه، ولد يف حدود املوت أمحد بن حنبل، نزيل  مكة هو3

النبالء، األعالمه،سري 318أخل، مات مبكة .....، وكتاب املبسوطاإلمجاعيف اختالف العلماء، وكتاب كاإلشراف،ألف كتب  
.78-9/77مشس الدين الذهيب، مرجع سابق،

.5/229املغين،ابن قدامة، مرجع سابق،4
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البيعفيالمحاباة :الثانيالمطلب
مبين على املشاحة  أي كل واحد من يعترب البيع عمدة عقود املعاوضات املالية، فهو عقد

املتعاقدين ىدحإ، إال أنه يف بعض األحيان يتسامحاملتعاقدين يريد كامل حقه وال ينقص منه شيء 
شرتى املشرتييأوبكثرياحلقيقة للمبيعالقيمةمنقلبأالبائعيبعبأن،متعمداً يف بعض العوض 

وقد يصدر هذا التصرف من املورث لصاحل وارث ،البائعنفعبقصدمن املثمن احلقيقي بكثريبأكثر
يؤثر على أحكام عقد البيع؟فهل معني من وراثته أو يصدر ألجنيب،

محاباة الصحيح:األولالفرع
:تحرير محل النزاع

فإن من القيمة بأكثراملشرتياشرتيأو،بكثريالقيمةمنبأقل إذا باعالبائعاتفق الفقهاء على أن 
فإن القدر الزائد غنب ،يتغابن فيه الناسفيمامل يكن ذلك بقصد نفع من ذكر بل للجهل بالقيمة

من 2مهورعند اجلخيار الفسخبونللمغ، فيثبتالغرر الكثريألنه منعنهالشارعيوقد؛1فاحش
على أنه معفو عنه والمنه فقد اتفق الفقهاءليسر،أما ا3املالكية واحلنفية واحلنابلة خبالف الشافعية

يف القدر الزائد القيمةمنبأكثرشرتياأوبكثريالقيمةبأقل مناختلفوا يف إذا باع4خيار للمغبون
:على قولني

.5من احلنفية واملالكية الشافعية واحلنابلة على صحة عقد البيعاجلمهوراتفق:القول األول
:بعموم اآليات اليت تدل على جواز البيع ، والسنة املعقولاستدلوا :أدلة الجمهور

:من الكتاب-أ

/ هـ1418بريوت، / البهجة يف شرح التحفة ، التسويل ، ت حممد عبد القادر شاهني، دار الكتب العلمية، لبنان : ينظر1
.2/134م، 1998

/1،2008،2،طالغربزري، ت حممد املختار السالمي،دار؛ شرح التلقني، املا1/71رجع سابق ،،مجملة األحكام العدلية2
. 1/328؛ الروض املربع شرح زاد املستقنع ،البهويت ، داراملؤيد، 606

.4/284م ،2000/هـ1،1421البيان يف مذهب الشافعي، العمراين،ت قاسم حممد النوري،دار املنهاج،جدة،ط3
اية املقتصد،ابن رشد احلفيد، دار احلديث ، القاهرة: ينظر4 تهد و .3/174م،2004-هـ 1425،ط .،دبداية ا
.6/209املغين، ابن قدامة، مرجع سابق ، :ينظر5
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>  =  <  ?  @  :﴿  F  E  D  C   B  Aقال اهللا 
G﴾1. جيب أن يكون عن طريق الرتاضي بني العاقدين، حماباة ووجه االستدالل إن البيع

.2الصحيح مت فيها الرتاضي من كال الطرفني
:من السنة-ب
ِفي َسَفٍر ، فـََتَخلََّف نَاِضِحي ، َوَساَق ُكنَّا َمَع النَِّبيِّ «:قَالَ اللَّهِ َعْبدِ ْبنِ َجاِبرِ َعنْ 
َفَما : قَال: َوزَاَد أَْيًضا. ارَْكْب بِاْسِم اهللاِ : ، ثُمَّ قَاَل ِليَرُسوُل اهللاِ فـََنَخَسُه : َوقَاَل ِفيهِ . ِديثَ اْلحَ 

. 3»َواهللاُ يـَْغِفُر َلكَ : َويـَُقولُ زَاَل يَزِيُدِني 
رسول،وهذه الزيادة من األداءعندالثمنيفالزيادةجوازوفيهفما زال يزيدين " :وجه االستدالل

يدلهذاو،قيمتهمنأكثرأوقيمتهمنأقلأواجلملقيمةيهكونتأنمنا لو ختالاهللا
4."معارضامهاعنالقيمةعلىبالزيادةالبيعجواز

: من المعقول -ج
.5"فيصححملهيفأهلهمندراصتصرفأنه "

6.باطلالبيعقدعالظاهرية قالوا بأن :القول الثاني

بأدلة من السنة واملعقولاستدلوا:أدلة الظاهرية
من السنة-أ

ِقيلَ َوالَ ،السَُّؤالِ َكثْـَرةَ َوالَ ،اْلَمالِ ِإَضاَعةَ اللَّهُ ُيِحبُّ الَ «:قالاِهللا َرُسولُ ُهَريـَْرةَ َأِيب عن 

.29سورة النساء،اآلية 1
، م2000-هـ 1420، 1ط، مؤسسة الرسالة، أمحد حممد شاكرت جامع البيان يف تأويل القرآن، الطربي،: ينطر2
8/218.
96/ 1،)كتاب الصالة ، باب الصالة إذا قدم من سفر ( 443: صحيح البخاري، البخاري،رقم3
.5/322ه ،1379ريوت،فتح الباري، ابن حجر العسقالين،ت حممد فؤاد عبد الباقي، دار املعرفة ،ب4
.6/209،، مرجع سابقاملغين، ابن قدامة5
7/346،ت.ط،ال.،دبن حزم الظاهري، دار الفكر، بريوت،احمللى باآلثار:ينظر6
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الشيء،واملشرتيظاهر احلديث يدل على النهي عن إضاعة املال،:وجه االستدالل و .1»َوقَالَ 
إالامللكعناملالإخراججيوزوال،ملالهمضيعكالمهاقيمتهمنبأقللهوالبائعقيمتهمنبأكثر
.2بعوض
.3تفتقر إيل احليازة، والعطية جائزة شرعاعطيةالصحةيفأن القدر الزائد : نوقش

:معقولالمن -ب
اهللارسولعهدعلىالتجاركانفقدقيمتانالقيمةعلى أن وحديثاقدميااإلسالمأهلمجيعاتفاق
االالسلعالتجارايبتاعفقيمةمتيقن،أمرهذاالربح،طلبيشرتونمايبيعون لعلة،إاليتجاوزو
اوالعنهاحيطونالالسلعالتجارايبيعوقيمة لكلتراعيانالقيمتانفهاتانلعلة؛إاليتجاوزو
4.حاهلايفقيمة

:الترجيح-د
:القول األول وذلكالرأي املختار بعد عرض األدلة ومناقشتها 

.وسالمتها من املعارضةلقوة األدلة 
.أن العقود قائمة على الرتاضي، واحملاباة يف البيع مت برتاضي كال من الطرفني

اإلحسانبعض حقه برضاه يكون ذلك من باب عن زل اعقد البيع مبين على املشاحة فإذا تن
. واملعروف

محاباة المريض مرض الموت:الفرع الثاني
.، إما ألجنيب أو لوارثبأقل املثل أو اشرتى بأكثرمرض املوت املريضعا بإذا

ألجنبي محاباة مريض الموت :أوال
حاباةمببيعهأومبثله،الناسيتغابنمباأواملثلبثمنمالهأعيانمنشيئابيعهأنعلىالفقهاءاتفق
علىنافذصحيحبيعهيكون أو زدت احملاباة على الثلث وأجازها الورثة،،الثلثعلىاحملاباةتزدومل

)مسند أيب هريرة ، شهر بن حوشب عن أيب هريرة ( ،6591: رقمأيب يعلى، أبو يعلى أمحد بن علي بن املُثىن املوصلي، مسند 1
.471/ 11،م1990-هـ1،1410،طسوريا-دمشق- دار املأمون للرتاث، 
53/ 5،) كتاب البيوع ، باب بيع البعري واستثناء ركوبه ( 715: صحيح مسلم، مسلم،رقم2
.2/134مرجع سابق،البهجة يف شرح التحفة ، التسويل، :ينظر3
7/346بن حزم الظاهري، دار الفكر، بريوت،،احمللى باآلثار4
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.1املسمىالبدل
."2حكمها حكم الوصية جتري على حكمهاوتاحملاباة عطية والعطية يف املرض املنأب":واستدلوا
: على قولنيالبيعكيفية فسخيف  الزيادةالورثةومل جيزأكثر من الثلث احملاباةإن كانت واختلفوا

3رتيجيوز للورثة ختري املشالواحدجنسمنالبدالنكانإذا: القول األول

: واستدلوا بالمعقول
املكيلبيعمثلالبيع،يفسخأوالثلثعلىالزائدهلميدفعبأناملشرتييلزمواأنللورثةفليس"

بقدرالبيعويصحاحملاباة،إىلالثلثينسبهلذاالفضل،رباإىليؤديهذاألنجنسه،منمبكيل
يفبالبيعالرضاوبنيعليه،الصفقةلتفرقالعقدفسخبنيباخليارواملشرتيعداها،فيماويبطلالنسبة
4."الباقيالقدر

جيوز للورثة ختري املشرتي واحدجنسليس منالبدالنكانإذا:نياالقول الث
:فسخ البيعكيفية يف  ختلفوا وا

احملاباةزلبني يخيريبنقصانباعهإن": اهللارمحهما6وحممد5يوسفأبوقال" :مذهب الحنفية
.7"البيعنقضأوالقيمة،متامإىلالثمنبإيصال
: 8أقوالثالثةاختلفوا على :المالكية مذهب 

.  5/238،، مرجع سابقاملغين، ابن قدامة:ينظر1
.2/134البهجة يف شرح التحفة ، التسويل، مرجع سابق ،2
.29/59م،1993/هـ 1414املبسوط، السرخسي، دار املعرفة، بريوت، 3
.29/59مرجع نفسه،4
أخذ الفقه عن اإلمام أيب حنيفة ، وهو املقدم من أصحاب اإلمام ،عقوب بن إبراهيم القاضي األنصارييوسف يأبو5

اجلواهر املضية : ه، ينظر182،ويل القضاء لثالثة خلفاء املهدي واهلادي والرشيد،اشتهر بالعلم والذكاء تويف سنة 
.1/131ت،.ط،د.كراتشي،ال–خانه مري حممد كتب ، يف طبقات احلنفية، حميي الدين القرشي

،صحب أبا حنيفة وأخذ عنه الفقه مث عن أيب يوسف وصنف الكتب ونشر حممد بن احلسن بن فرقد بن أبو عبد اهللا الشيباين6
اجلواهر املضية يف طبقات :ه؛ ينظر187علم أيب حنيفة ويروي احلديث عن مالك ودون املوطأ وحدث به عن مالك،تويف سنة 

.44-2/42حميي الدين القرشي، مرجع سابق،احلنفية،
.11/165م،2000/هـ1420، 1،طبريوت، لبنان ،دار الكتب العلمية،، بدر الدين العيىنالبناية شرح اهلداية7
-هـ 1408، 2البيان والتحصيل، أبو الوليد بن رشد القرطيب،ت حممد حجي ، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان، ط:ينظر8

.10/559م 1988
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وثلثهبالوصيةثلثمنللمشرتيميضواأنوبنيالبيعجييزواأنبنيابتداءخيريونالورثةأن:أحدها
.1القاسمابنقولوهوباقية،واملائةحاهلاعلىقيمتهكانتإذاوهذادفع،اليت

شاءوافإناحملاباةيفالورثةخيريمثفيهحماباةالماقدربالثمنللمشرتيمنهميضيأنه:الثاني
.2ديناربنعيسىقولوهذاامليتبثلثلهقطعواوإالوأمضوهاأجازوها

دفعكاناليتِمَئَتهُ املشرتيويعطوايردوهأنوبنيالبيعجييزواأنبنيابتداءخيريونالورثةأن:الثالث
.هو روية عن مالكامليتبثلثلهويقطعوا
ألن؛الثمنمنيقابلهمباالثلثيفواإلجازةبني الفسخ اخليارلهيثبتاملشرتي":الشافعيةمذهب 
ألنالثمن؛يفالصفقةعليهمانتقضتوإناخليارهلميثبتفالالبائعورثةوأّماعليه،تفرقتالصفقة
3."املريضمقصودلبطلاخليارهلمأثبتنافلواملشرتي،إرفاققصداملريض

4الورثة فللمشرتي وجهنياهجييز ملإن:لحنابلةامذهب 

يأخذأنفله البيع،إمضاءاختاروإنعليه،تبعضتالصفقةألنذلك؛فلهالبيعفسخالوجه األول
الباقييفالبيعويفسخالثمن،بنصفاملبيعنصف
.5واختاره القاضي أبو يعلىكلهبالثمناملبيعثلثييأخذأنهالثانيالوجه

الناسأثبته مبصر، مجع بني الزهد والعلم191ه وتويف 132،ولد سنة املصريالُعتقيالقاسمبنالرمحنعبداهللاعبدأبو1
شجرة النور الزكية :؛ينظرمنهأثبتاملوطأمالكعنواحديروملوبنظرائه،بهوتفقهسنةعشرينصحبهبأقواله،وأعلمهممالكيف

يد خيايل، تع حممد بن حممد بن عمر بن علي ابن سامل خملوف ،يف طبقات املالكية ، 1،طدار الكتب العلمية، لبنان، عبد ا
.1/88، م2003-هـ 1424

ك ومسع ابن الفقيه العابد الفاضل نشر علم مالك باألندلس، مل يسمع من مال: أبو حممَّد عيسى بن دينار بن وهب القرطيب2
القاسم وصحبه وعول عليه وله عشرون كتاباً يف مساعه عنه، ألف يف الفقه كتاب اهلدية عشرة أجزاء أخذ عنه ابنه أبان وغريه، 

حممد بن حممد بن عمر بن علي ابن سامل ،شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية:؛ ينظره212مات ببلده طليطلة سنة 
.1/95مرجع سابق،،خملوف

.5/152البيان يف مذهب اإلمام الشافعي ،العمراين، مرجع سابق، 3
.6/209،مرجع سابقاملغين، ابن قدامة،:ينظر4
انتهتالقاضياحلنابلةشيخالعالمةاإلمامه،183، ولد سنة يعلىأبوالفراءبنأمحدبنخلفبنحممدبناحلسنيبنحممد5

مشس ،سري أعالم النبالء: ينظره ؛458ويف سنة؛املعتمدواإلميانمسائلوالقرآنأحكامكتابألف،الفقهيفاإلمامةإليه
.326-13/325مرجع سابق،،الدين الذهيب
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مريض مرض الموت لوارثمحاباة:ثانيا
شيئا لوارثهبيعهعلى أنالفقهاءاتفقوارثمرض املوت بأقل املثل أو اشرتى بأكثر لاملريضإذا باع

تنفذمبثلهايتسامحيسريةكانتو مبحاباةباع:وقال الشافعية،1الورثةباقيأجازهاإذاإالجيوزال
:واختلفوا يف كيفية فسخ البيع2،وارثلغريأولوارث أنباعسواءاملالرأسمن

.3"الثمنبإكمالاحملاباةإزالةوأالبيعفسخبنيالوارثخيري":الحنفيةمذهب
ديارهخيارمنهيبيعأنمثلاملبيععنييفولدهاملريضحاىبإذاتفصيل يف ذلك:مذهب المالكية 

مثنهيفحاباهإمناكانوإن. ذلكيفالبيعنقضفللورثة:4اللخميقالأكثرأوالثمنمبثلعبيدهأو
باعلوإذللورثةكالمفالالثمنبقيةأمتّ إنوقيل،كلهالبيعنقضللورثةالقاسمابنفعند،فقط
5.هلمحجةفالالقيمةمبثلمنه

بنيخلياراوللمشرتيبقي،فيماويصحاحملاباة،قدريفالبيعيبطل:والحنابلةالشافعيةمذهب
.6احملاباةقدربعدبقيماوأخذالبيعفسخ

5/237مرجع سابق ،،املغين، ابن قدامة:ينظر1
، 3عمان، ط-دمشق-روضة الطالبني وعمدة املفتني، حميي الدين النووي، ت زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي، بريوت:ينظر2

.6/132م،1991/ هـ 1412
، 1دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان،ط،،ت عبد الكرمي سامي اجلندياحلنفيالدينبرهاناحمليط الربهاين، أبو املعايل 3

.7/41،م2004/ه1424
. املعروف بابن الكماد من أهل بلش باألندلس اِإلمام املقرئ احملّدث الثبث العامل العمدة: أبو عبد اهللا حممَّد بن أمحد اللخمي4

شجرة :ينظرهـ712سنةتويف.كان من صدور الفضالء قدمي السماع والرحلة أعرف الناس بعقد الشروط متفنناً يف علوم شىت
.1/403،مرجع سابق،حممد بن حممد بن عمر بن علي ابن سامل خملوف،النور الزكية يف طبقات املالكية

.1/456اإلتقان واإلحكام ىف شرح حتفة احلكام،:ينظر5
.1/397،بريوت، لبنان، دار الكتب العلمية،املهذب،أبو إسحاق الشريازي، 5/238،،مرجع سابقاملغين، ابن قدامة: ينظر6
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الشفعةفيالمحاباة:المطلب الثالث
عقد الشفعة، الذي كان عليه الناس يف اجلاهلية من  أخذ الشريك ه من وسطية اإلسالم إقرار 

الشفيع من حقمن إسقاط،حيالً بعض الناس تخذكثري ما يفمن أجل دفع  ضرر اجلوار،بالشفعة،
البائع وطأة يدة مع البائع ، فهل إذا تبني مله عالقة جأخرمن أجل بيع مشرتيبالشفعة،أن يأخد

وتنازع الشفيع  مع املشرتي، فهل يبطل البيع يبقى يثبت له حق الشفعة؟
التحايل بغرض إسقاط حق الشفعة:لفرع األولا

بغرض إسقاط حق الشفعةصور التحايل:أوال 
:منهانذكر بعض صور عديدة يتخذها بعض الناس بغرض إسقاط الشفعة لكاساين ذكر ا

منوينقدبألفنيفيشرتيهاألفاقيمتهاكانتبأنقيمتهامنبأكثرالداريشرتيأن:"صورة األولى
الدارفتحصلوعشرةدرهمبألفعشرةقيمتهعرضاالبائعمناملشرتييبيعمثعشرةإالألفاالثمن

هذه الصورة بيع للسلعة مث شراءها إىل جانب دار  ."1بألفنيإالالشفيعيأخذهاالبألفللمشرتي
ا شراء الدار فقويف  ط؛ أما صاحب حق الشفعة خييار بني دفع ألفني مثن الدار أو التخلي احلقيقة أ

.عن حق الشفعة
من العقار فيصري شريكا له يف العقار، وبعد اً أن يهب صاحب العقار للمشرتي جزء:صورة الثانية

انتهاء مدة الشفعة، يبيع ما تبقى له،مبعىن آخر تسقط حق الشفعة للجار األول أن يرجع البائع يف 
فالنعداماملبيعيفوأماالبيعوهوالشفعةوجوبشرطفالنعدام،املوهوببيته أن احلصة املتبقية، يف

2.اجلواروهوالوجوبسبب

إليهويسلمهمقسوماللمشرتيأصلهمعاجلاروبنيبينهالذياحلائطالبائعيهبأن:الثالثةصورة
البقيةمنهيبيعمثإليهويسلمهالشفيعداريليالذياجلانبمنذراعقدراألرضمنلهيهبأو

.3املبيعيفوالاملوهوبيفالللجارشفعةفالبالثمن

.5/34بدائع الصانع، الكاساين، مرجع سابق،1
.5/35مرجع نفسه،: ينظر2
.5/35مرجع نفسه،: ينظر3
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إسقاط حق الشفعةحكم التحايل على :ثانيا
مبسقطةليستمكروهة بال خالففهي بعد وجوب الشفعةإذا كانتيلاحلِ اتفق الفقهاء على أن 

بقصد حرمانه من حقه يف الشفعة، املعاملة يف احلقيقة حتايل ضده أنللشفيعفإذا تبني،1للشفعة
:استدلوابت له حق الشفعةفإنه يث

:من الكتاب-أ
?  @  :﴿>  =  <  F  E  D  C   B  Aقال اهللا 

G﴾2أن البائع عندما يطلب من ثبت له حق الشفعة مبلغا أكثر من الثمن : ووجه الداللة
،ألنه يأخذ ماال زائدا عن حقه، أو يسهم يف الناس بالباطلألموالكالآاملبذول مث يقبل، فيعد البائع 
3.إعطاء املشرتي ماال يستحق

فاحملتال يعمد إىل ترك العمل مبا أوجب : ووجه الداللة:﴿Ò  Ñ   ÐÓ﴾4قال اهللا 
5.بعا هلواهاألحكام الشرعية، فيعد فاعله تاتعطيل دي إىلؤ اهللا، الذي شرع ،مما ي

:القاعدة الفقهية-ب
واختلفتألفاظهافاتفقتاليتفاألقوال،6لأللفاظ واملعاينواملقاصداملعاينالعربة يف العقود املقاصد و 

دونومقاصدهاحقائقهاهوإمناواألفعالالعقوديففاالعتبارواحداً شيئاً ليستومعانيهامقاصدها
.وألفاظهاظواهرها

بيع العقار مؤجال: الفرع الثاني
املشرتي دون اتفق اجلمهور من احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة على أن بيع العقار مؤجال ختص

ة رغبيف حالالشفيع فإن شاء الشفيع ،أخذ العقار شفعة نقدا جاز له ذلك وإال فال، واختلفوا 
:مؤجلة علي قولنيأخذ العقار شفعةيف الشفيع

..5/34،مرجع سابقبدائع الصانع، الكاساين،:ينظر1
.29سورة النساء،اآلية،2
.92أحكام احملاباة يف املعامالت واألحوال الشخصية ، السامل حذيفة أمحد عقل،مرجع سابق،3
.50سورة املائدة،اآلية 4
.5/35بدائع الصانع، الكاساين، مرجع سابق،:ينظر5
.12م،1988املكتبة احلديثة، طرابلس، لبنان، ، املغريب،القواعد الكلية: ينظر6
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أردا الشفيع إذا اشرتى شخص ما عقارا مؤجال،وذهب إليه املالكية واحلنابلة وقالوا :القول األول
.1إذا كان  مليئا أو استعن بكفيل ملئ ثقةأخذه مؤجال، جيوز له ذلك 

:المعقولمن استدلوا
أن الشفيع حل حمل املشرتي يف أخذ العقار شفعة من حيث الثمن والصفة فاقتضى أن يأخذ مبثل 

2.الثمن واألجل

ذهب إليه احلنفية والشافعية وقالوا بأنه إذا اشرتى شخص عقارا مؤجال ورغب الشفيع :القول الثاني
أو االنتظار حىت ينتهي األجل ،فهو باخليار بني دفع الثمن نقدا معجالً مؤجالً يف أخذه شفعة

3.املضروب؛ الستحقاق الثمن فيأخذه نقدا عند االستحقاق

:المعقولمن واستدلوا 
يأخذ املبيع  مبا وجب بالبيع واألجل مل جيب بالبيع بل بالشرط،والشرط مل يوجد يف إمناأن الشفيع 

4.شفيعحق ال

القول بتعجيل يقود إىل الربا،ألن الثمن املؤجل أعلى من الثمن املعجل عادة، والتعجل بالقبض 
.5بالسعر املؤجل إمنا هو زيادة للمشرتي على ما حتمل

أما ترك املشرتي لالنتفاع باملبيع إىل أن ظنون،للمبيع يقود إىل مالدين املعجل بأن تعجيل: نوقش
6.حيل أجل يقني، واليقني اليزول بالشك

: الترجيح-د
وذلك ألن الشفعة ،وز للشفيع أحذ العقار مؤجاللة يرجح لنا ما ذهب القول األول جيبعد عرض األد

ويف تأجيل متكنه من الشفعة حىت حيل أجل قضاء قيمة املبيع رضا ،ر عن الشفيعلدفع الضر شرعت 
.منه باستمرار الضرر املزعوم، وأنه ضرر حمتمل فيسقط بذلك حقه يف رفع الضرر

. 6/301مرجع سابق،؛ إنصاف اخلالف، املارودي،2/262الكايف ،ابن عبد الرب، مرجع سابق،: ينظر1
2/262مرجع نفسه،2
.5/28بدائع الصانع، الكاساين، مرجع سابق،:ينظر3
.5/28مرجع نفسه،4
.7/254مرجع سابق،إنصاف اخلالف، املارودي،:ينظر5
.12مرجع سابق،، املغريب،القواعد الكلية: ينظر6
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أنواعهاو تبرعاتتعريف عقود ال: المطلب األول
تبرعاتتعريف عقود ال: الفرع األول

:سبق تعريفه يف املبحث األول وقلنا بأنهاصطالحاتعريف العقد لغة و:أوال
.1عقود:واجلمعالعهد،: يض احلل، والعقدقن:لغةالالعقد-1
".2ربط أجزاء التصرف اإلجياب والقبول:"بأنه:اصطالحاالعقد -2

لغة واصطالحاتبرعاتتعريف ال:ثانيا
إذامل يربع برعاً، وهو يتربع من قبل نفسه بالعطاء،: ، الباء، والعني،أصل، برعمجع تربع:لغةتربع ال-1

.4يقال تربع فالن بالعطاء،أي تفضل مبا ال جيب عليه وقيل أعطى من غري سؤال.3يطلب عوضاً 
بذل املكلف ماًال أو منفعة يف احلال أو املستقبل بال عوض بقصد الرب ":اصطالحاتربع ال-2

.5"واملعروف غالبا
ولكنه اليت يكون فيها اإلعطاء من طرف واحد فقط، أما الطرف لثاين فهو آخذ : "عقود التربع هي

وتكون إما بتمليك عني كاهلبة والوصية والصدقة والوقف،أو متليك منفعة  ".6ال يدفع عوضا عما أخذه
.7كاإلعارة

تعريف الهبة والوصية ودليل مشروعيتهما:الفرع الثاني
ابىن عليها الفروع الفقهية الحقا ومهعقود التربعات حىت نيف هذا الفرع سوف نبني بعض هذه األنواع 

.اهلبة والوصيةعقد 
ودليل مشروعيتهاالهبةمفهوم :أوال
تعريف اهلبة لغة واصطالحا                                                                                               :1

.297_3/296مرجع سابق، لسان العرب،ابن منظور، مادة عقد،1
.196،مرجع سابقإبراهيم األبياري، ت التعريفات، اجلرجاين، 2
. 2/125مرجع سابق،العني،معجم : ينظر3
.20/319،، مرجع سابقتاج العروس.1/50مرجع سابق،العجم الوسيط،:ينظر4
.127،،نزيه محاد، مرجع سابقمعجم املصطلحات االقتصادية5
.64مرجع سابققواعد البيوع وفرائد الفروق،6
.7/309وهبة الزحيلي، مرجع سابق،الفقه اإلسالمي وأدلته،:ينظر7
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ويسمىعبارة عن إيصال الشيء إيل الغري مبا ينفعه،سواء كان ماال أو غري مال، :اهلبة لغة-أ
.1املوهوب هبة وموهبة واجلمع هبات ومواهب

:اصطالحابة اهل-ب
ا ."2بال عوضالعني متليك:" عرفها كل من املالكية والشافعية واحلنفية بأ

اهاوعرف . "3وما أو جمهول تعذر علمهلماال معجائز التصرفمتليك":احلنابلة بأ
الفقهاء على مشروعية اهلبة، وثبت ذلك بالكتاب والسنة واإلمجاعاتفق:بةمشروعية اهلدليل :2
:من الكتاب-أ

اآلية تدل : ووجه االستدالل:﴿¢  ¡    �  ~  }  |  {  z  y  x﴾4قال اهللا 
.5دليل على جواز اهلبةاهلبةاألكل بطريقمبفهومها على إباحة

:من السنة-ب
.6»َتَحابُّواتـََهاَدْوا«:قَالَ النَِّيبِّ َعنِ ،ُهَريـَْرةَ َأِيب َعنْ 

. 7ب هدية هبةو ندمالتهاديدل احلديث مبفهومه على:ووجه الداللة
8»ِبِهَبِتِه َما َلْم يـَُثبْ اْلَواِهُب َأَحقُّ «:َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة ، قَاَل النَِّيبُّ 

ا من باب اإلحسان، وتؤدي مشروعية اهلبة،علىأن احلديث يدل:وجه االستدالل التودد بني إىلوأ
.9خوان لذا هي مندوبة بعد اإلمياناإل

.6/147،، مرجع سابقمقايس اللغة، ابن فارس:ينظر1
مغين احملتاج، الشربيين؛5/170مرجع سابق ،ابن عابدين،رد املختار،؛ 4/97، مرجع سابق،حاشية الدسوقي، الدسوقي2
.2/396مرجع سابق ،،
.4/298،، مرجع سابقهويتالبكشاف القناع،3
.128سورة النساء، اآلية4
.12/48،، مرجع سابقالسرخسياملبسوط ،:ينظر5
؛ 169/ 6،) كتاب اهلبات ، باب التحريض على اهلبة واهلدية صلة بني الناس ( 12065: رقمالسنن الكربى ، البيهقي،6

.152/ 3،احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبريالتلخيص : أن إسناده حسن، ينظر: بن حجر قال
.6/117، ، مرجع سابقبدائع الصنائع، الكاساين7
كلها :قال بن اجلوزي؛181/ 6،)اهلبةيفاملكافأةباب،اهلباتكتاب( ،12149: رقمالبيهقي،السنن الكربى،8

. 143/ 7ضعاف ليس فيها ما يصح، البدر املنري يف ختريج األحاديث واآلثار الواقعة يف الشرح الكبري،
.12/83،، مرجع سابقالسرخسيملبسوط ،ا:ينظر9
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:اإلجماعمن -ج
¿  ﴿:اهللا قالانعقد اإلمجاع على استحباب اهلبة جبميع أنواعها،:"1قال الشربيين

Â  Á  À﴾2ا سبب التواد والتحاب .3"واهلبة بر، أل
و دليل مشروعيتها الوصيةمفهوم :ثانيا

تعريف الوصية لغة واصطالحا:1
4أوصى الرجل، ووصاه عهد إليه، ومسيت وصية؛ التصاهلا بأمر امليت:العهد،يقال:الوصية لغة-أ

:اصطالحاالوصية-ب
ا 5."متليك مضاف إىل بعد املوت بطريق التربع،سواء كان عنيا، أو منفعة:"عرفها احلنفية بأ

ا .6"عاقد يلزم مبوته،أو نيابة عنه بعدهعقد يوجب حقاً :"عرفها املالكية بأ
ا .7"تربع مضاف ولو تقديرا ملا بعد املوت:"عرفها الشافعية بأ
ا .  8"التربع باملال بعد املوت:"عرفها احلنابلة بأ

.الكتاب،والسنة، واإلمجاعبالوصيةمشروعيةثبتت:مشروعية الوصيةدليل :2
:من الكتاب-أ

±   :﴿  °   ¯  ®¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²قال اهللا 

والشيخالربلسيأمحدالشيخعنأخذ. الشافعيالقاهريالشربيينالدينمشساخلطيباهلمامالعالمةالعاملاإلمامالشيخحممد1
08اخلميسيومالعصربعدتويفاملنهاجكتابشرحمن مصنفاته والتدريس،باإلفتاء،وأجازوهوغريهم،الطبالوي،الدينناصر

ت ،جنم الدين حممد بن حممد الغزي،الكواكب السائرة بأعيان املئة العاشرة:ينظر.تعاىلاهللارمحهم900املوافق ه 777شعبان
.3/73، م1997-هـ 1418، 1ط،لبنان–دار الكتب العلمية، بريوت ، خليل املنصور

.2اآليةسورة املائدة،2
.2/396مرجع سابق، احملتاج، الشربيين،مغين 3
.15/394، مرجع سابق،وصى:ابن منظور، مادةلسان العرب،4
.8/459،، مرجع سابقابن جنيم،البحرالرائق5
.4/2422،، مرجع سابقالدسوقيحاشية الدسوقي،6
.3/39،، مرجع سابقالشربيينمغين احملتاج،7
.6/55،، مرجع سابقابن قدامة،املغين8
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»  º﴾1أن اآلية دلت مبنطوقها على  مشروعية الوصية لألقارب:ووجه الداللة.
:من السنة-ب

يـَُعوُدِني َعاَم َحجَِّة اْلَوَداِع َكاَن َرُسوُل اهللاِ «:قَالَ َعْن َعاِمِر َسْعِد ْبِن َأِيب َوقَّاٍص ، َعْن أَبِيِه 
َنٌة ، : اْشَتدَّ ِبي ، فـَُقْلتُ ِمْن َوَجٍع  ِإنِّي َقْد بـََلَغ ِبي ِمَن اْلَوَجِع ، َوأَنَا ُذو َماٍل ، َوَال َيرِثُِني ِإالَّ ابـْ

الثـُُّلُث ، َوالثـُُّلُث َكِبيٌر : ثُمَّ قَالَ ". َال : بِالشَّْطِر ؟ فـََقالَ : فـَُقْلتُ ". َال : َأفَأََتَصدَُّق بِثـُلَُثْي َماِلي؟ قَالَ 
.على مشروعية الوصية بالثلثمبنطوقةدل احلديث :ووجه الداللة.2»َكِثيرٌ ، َأوْ 

:اإلجماعمن -ج
ا واختلفوا " 3."هي واجبة أم الهل أمجع املسلمون على األمر 

.180سورة البقرة، اآلية 1
3/ 4،) الناس كتاب الوصايا ، باب أن يرتك ورثته أغنياء خري من أن يتكففوا ( ، 2742: صحيح البخاري ،البخاري، رقم2
.3/103مرجع سابق،الصنعاين،سبل السالم 3
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الهبةفيالمحاباة :الثانيمطلبال
ذوي األرحام، كما  أن إن عالقة الوالد بأبنائه عالقة خاصة ختتلف عن العالقات األخرى من 

م بالعطايا، إما باهلبة  معاملة الوالد ألبنائه ختتلف فتجد بعض اآلباء  مييلون لبعض أبنائهم وخيصو
يؤثر األحيانمباشرة أو بعقد بيع صوري يف شكل هبة، دون البعض األخر وهذا التصرف يف غالب

شاعر و العالقة فيما بني األبناء، فما حكمه؟املعلى 
في الهبةمحاباة األب لبعض أوالده حكم :الفرع األول

بعطية دون اتفق الفقهاء على مشروعية اهلبة واختلفوا يف تفضيل أو اختصاص الوالد بعض ولده 
: على قولنيالبعض اآلخر
ال جتب التسوية يف العطية بني األوالد،بل يندب إليها فإن فضل بعضهم على بعض :القول األول
.؛وهذا القول ذهب إليه مجهور الفقهاء من احلنفية واملالكية والشافعية1الكراهةصحت مع 

:استدلوا بأدلة منها
:من السنة-أ

ُهَما قال فـََقاَل ِإنِّي َنَحْلُت َأنَّ أَبَاُه أََتى ِبِه َرُسوُل اللَِّه «: عن النـُّْعَماَن ْبَن َبِشٍري َرِضَي اللَُّه َعنـْ
اللَِّه َأُكلَّ َوَلِدَك َنَحْلَتُه ِمْثَل َهَذا فـََقاَل َال فـََقاَل َرُسوُل اْبِني َهَذا ُغَالًما َكاَن ِلي فـََقاَل َرُسوُل 

َأفـََعْلَت َهَذا ِبَوَلِدَك ُكلِِّهْم فـََقاَل َلُه َرُسوُل اللَّهِ َوِيف رَِوايٍَة قَاَل فَاْرُدْدُه َوِيف رَِوايٍَة .»2فَاْرِجْعهُ اللَِّه 
قَاَل َفَال َوِيف رَِوايٍَة قَاَل َال قَاَل اتـَُّقوا اللََّه َواْعِدُلوا ِفي َأْوَالدُِكْم قَاَل فـََرَجَع أَِبي فـََردَّ تِْلَك الصََّدَقةَ 

وفي لفظ فأشهد على هذا ُتْشِهْدِني على جورَال َوِيف رَِوايٍَة ُتْشِهْدِني إًذا فَِإنِّي َال َأْشَهُد َعَلى َجْوٍر 
:وأوجه االستدالل هي3»غيري
شهد أف:وقوله. 4حيمل على حسن األدب يف أن ال يفضل بعضهم على بعض" فأرجعه:"قوله

تهد،؛11/55،مرجع سابق،السرخسياملبسوط،: ينظر1 ،الشربيين؛ مغين احملتاج،4/113،،مرجع سابقابن رشدبداية ا
.518-2/517،مرجع سابق 

.09سابق خترجيه،2
.09سابق خترجيه، 3
.1/234،م1990/هـ1410دار املعرفة،بريوت،،املزينأبو إبراهيم خمتصر املزين،:ينظر4
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اعلى هذا غريي، ويكون، 1جائزأمرعلىإالالغريإشهاديباحوالالغري،إشهادإباحةتقتضيفإ
،يدل على عدم اكتمال العطية واالكتمال للشيء غالبا ما يأخذ هيالتنز وجهعلىالنيبامتناع

2.حكم االستحباب والندب 

أي إن إشهاد الغري .:﴿F  E  D  C  B﴾3ه باب من أبواب التهديد كقول: نوقش بأنه
.4عليه تشنيع ورفض لعدم العدل

اإلنصافبابمنهووإمناالوجوب،بابمنأن األمر هنا ليس بينهماسويتأال:وقوله 
.5،فدل على أن التسوية مندوب إليهاواإلحسان

يَق َكانَ «:أَنـََّها قَاَلْت َزْوِج النَِّيبِّ gَعاِئَشةَ َعْن  َجادَّ ِعْشرِيَن َوْسًقا ِمْن َنَحَلَهاِإنَّ أَبَا َبْكٍر الصِّدِّ
َواِهللا يَا بـُنَـيَُّة َما ِمَن النَّاِس َأَحٌد َأَحبُّ ِإَليَّ ِغًنى بـَْعِدي : فـََلمَّا َحَضَرْتُه اْلَوفَاُة قَاَل َماِلِه بِاْلَغابَِة ،

َلْو ُكْنِت  ِمْنِك ، َوَال َأَعزُّ َعَليَّ فـَْقًرا بـَْعِدي ِمْنِك ، َوِإنِّي ُكْنُت َنَحْلُتِك َجادَّ ِعْشرِيَن َوْسًقا ، فـَ
َتِسُموُه َجَدْدتِيِه َوا ْحتَـْزتِيِه َكاَن َلِك ، َوِإنََّما ُهَو اْليَـْوَم َماُل َواِرٍث ، َوِإنََّما ُهَما َأَخَواِك َوُأْخَتاِك ، فَاقـْ

يَا أََبِت ، َواِهللا َلْو َكاَن َكَذا وََكَذا لَتَـرَْكُتُه ، ِإنََّما ِهَي : فـَُقْلُت : َعَلى ِكَتاِب اِهللا ، قَاَلْت َعاِئَشُة 
.»اُء ، َفَمِن اْألُْخَرى؟ فـََقاَل ُذو َبْطِن بِْنِت َخارَِجَة ، ُأرَاَها َجارِيَةً َأْسمَ 

ادون gعائشةلأيب بكر اختص :ووجه االستدالل .دليل على عدم وجوب التسويةإخو
:من اآلثار-ب

.6»َعاِصَم ِبَشْيٍء َأْعطَاُه ِإيَّاهُ ابنهَفضََّل أنه «روي عن ُعَمَر بن اخلطاب

هـ 1،1426مؤسسة الرسالة،ط،ابن دقيق العيد،ت مصطفى شيخ مصطفى،إحكام األحكام شرح عمدة األحكام:ينظر1
.1/397م،2005

.2/174ه،1415النفراوي،دار الفكر،بريوت،الفواكه الدواين،:ينظر2
.15يةالزمز،اآل3
.2/524دار الفكر،بريوت،البهويت،االردات،شرح منتهى :ينظر4
.1/397،مرجع سابق،ابن دقيق العيد،إحكام األحكام شرح عمدة األحكام:ينظر5
،باب 2245السنن الصغري ، البيهقي،ت عبد املعطي أمني قلعجي، جامعة الدراسات اإلسالمية، كراتشي ـ باكستان،  رقم 6

.2/342م،1989-هـ 1،1410يف التسوية بني األوالد، طتبارخاال
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ِالْبِنياْألَْرضَ َهِذهِ فَِإنَّ «: قَالَ مثاْألَْنَصارِ ِمنَ أَْرًضاى أَنَّه اْشرتَ رضي اهللا عنهما ُعَمَر روي عن اْبنُ 
.1»َوَلِدهِ ُدونَ ِإيَّاَهاَنَحَلهُ .ِمْسِكينٌ ،فَِإنَّهُ َواِقدٍ 

.2رضوان اهللا عليهمما ملا فعله الصحابةاكان حر هذه اآلثار يتضح بأن التفضيل لومن خالل 
،وهذا القول ذهب إلية 3جتب التسوية بني األوالد يف العطية،وتبطل بعدم املساواة بينهم:القول الثاني

احلنابلة والظاهرية،وأجاز احلنابلة التفضيل؛يف حالة معينة منها العمى،أو اشتغاله بالعلم وحنوا ذلك
:واستدلوا بأدلة منها

:من السنة-أ
أي ظلم أن تعطي هذا ومتيزه يف العطية :جورووجه االستدالللبشري فال تشهدين على جورهقول

.4،فتخصيص أحدهم على أحد جور وظلم حمرمرام عن البقية، والظلم باطل والباطل ح
.يقتضي الوجوباألمر:،وجه االستدالل5اتـَُّقوا اللََّه َواْعِدُلوا ِيف َأْوَالدُِكمْ قوله و 

:املعقولمن 
ا تؤدي إىل العلة يف حترمي املفاضلة كتزويج املرأة على االعداوة والضغينة وقطيعة الرحم فمنع منهأ

6.عمتها أو خالتها

:الترجيح-د
ذهب إليه احلنابلة والظاهرية بوجوب التسوية بني األوالد بعد عرض األدلة يتضح لنا رجحان ما

وسالمتها،وحتقيق املقاصد من تشريع اهلبة اليت هي التواد والقرب واحملبة فإن حتولت وذلك لقوة أدلتهم 
وهوبني أبناء الرجل الواحد صارت إىل احلسد واحلقد والتباغض بني األوالدومميزةإىل مفاضلة 

ما يستدل به على أن أمر التسوية بينهم يف العطية على االختبار (،12006:السنن الكربى،البيهقي، كتاب اهلباب،باب رقم1
.6/148)دون اإلجياب

.2/401مرجع سابق،مغين احملتاج،الشربيين،:ينظر2
.8/95،سابق،مرجع ؛احمللى،ابن حزم5/395مرجع سابق،املغين، ابن قدامة،3
.6/295،،مرجع سابقملعين،ابن قدامةا:ينظر4
.09،سبق خترجيه5
-هـ 1423-الرياض / السعودية -متيم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد أبو،البن بطال،البخاريشرح صحيح :ينظر6

.7/99،م2003
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األدلة القاضية بتحرمي ختصيص األوالد :"فقال1وهذا ما رجحه اإلمام الشوكاينخالف املقصود
.  2"خر أوضح من مشس النهاربشيء دون البعض اآل

.لولدهفي هبتهوالدالحكم الرجوع:الفرع الثاني
:تحرير محل النزاع

القبضفيه لزوم عقد اهلبة هل يكون مبجرد اإلجياب والقبول؟ أم أنه يشرتط مسألةيفالفقهاءاختلف
:على ثالثة أقوال

تلزم اهلبة بالقبض، فيحق للواهب الرجوع يف اهلبة إذا مل يتم القبض، وهو قول الشافعية : القول األول
3واحلنابلة

، ولكن استثنوا باللزوم لبعض األفراد املخصصني  ال بعدهو القبضإن اهلبة ال تلزم قبل: القول الثاين
إما بالرتاضي أو الفسخ ،هؤالء فيجوز للواهب الرجوع  فيهاكأصول الواهب وفروعه، أما فيما دون 

.4احلنفية، وهو قول عند احلاكم
لواهب الرجوع فيها ال، وليس لمإلجياب والقبول سواًء مت القبض أإن اهلبة تلزم مبجرد ا: القول الثالث

. 5، أو األم، وهو قول املالكيةإال األب
:سب الخالف

حبيث وردت أدلة يف مسألة قاعدة دفع تعارض العام واخلاص،اهلبة،لزوميف هميرجع سبب اختالف
فيها بعض األفراد، فمن أخد بالعموم مل جيز الرجوع ينثستُ الرجوع يف اهلبة عامة وأدلة  أخرى خاصة ا

و ينبين على اختالفهم يف لزوم عقد اهلبة ،اخلالف.يف اهلبة، ومن أخذ باخلصوص أجاز لبعض األفراد
:رجوع الوالد يف هبته اليت وهبها لولده، اختلفوا على قولنييف مسألة 

ه ، له 1172ولد سنة . فقيه جمتهد من كبار علماء اليمن، من أهل صنعاء،حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا الشوكاين1
األعالم، خري الدين الزركلي، مرجع ه1250، تويف سنة أخل....ة مصنفات منها السيل اجلرار، إرشاد الفحول، فتح القديريدعد

.6/298سابق، 
.3/302السيل اجلرار،الشوكاين، ت حممود إبراهيم زايد، بريوت ،لبنان،دار الكتاب العلمية،2
.  6/42ين، ابن قدامة، مرجع سابق، غامل: ينظر3
.99-5/98مرجع سابق ،الزيلعي،، ني احلقائق شرح كنز الدقائقتب: ينظر4
اية املقتصد، ابن رشد القرطيب، مرجع سابق، :ينظر5 تهد و .4/114بداية ا



ي الثا عاتاملطلب الت عقود املحاباة

36

ذهب إليه مجهور الفقهاء من ،  وهو ما 1رجوع يف هبته اليت وهبها البنهالجيوز للوالد : القول األول
.املالكية والشافعية واحلنابلة

.هذا الرأي بأدلة من السنة واملعقولواستدل أصحاب
:من السنة-أ

ُهَما قالعن  فـََقاَل ِإنِّي َنَحْلُت َأنَّ أَبَاُه أََتى ِبِه َرُسوُل اللَِّه «: النـُّْعَماَن ْبَن َبِشٍري َرِضَي اللَُّه َعنـْ
اللَِّه َأُكلَّ َوَلِدَك َنَحْلَتُه ِمْثَل َهَذا فـََقاَل َال فـََقاَل َرُسوُل اْبِني َهَذا ُغَالًما َكاَن ِلي فـََقاَل َرُسوُل 

وقداجلوازاألمرأحوالوأقلهبته،يفبالرجوعأمرهفأرجعه:ووجه االستدالل. »2فأرجعهاللَِّه 
. 3هلولدهبتهيففرجعذلك،بوالد النعمانامتثل
. 4بالفعل،أو الرتك ومل ينجز ويسلمرضي اهللا عنهما جاء يستشري النيب والد النعمانبأن :نوقش

اْلَعِطيَّةَ يـُْعِطيَ َأنْ لِلرَُّجلِ َيِحلُّ َال «:قَالَ النَِّيبِّ ِإَىل احلَِْديثَ يـَْرفـََعانِ ،ُعَمرَ َواْبنِ ،َعبَّاسٍ اْبنِ َعنِ 
.5»َوَلَدهُ يـُْعِطيِفيَمااْلَواِلدَ ِإالَّ ،ِفيَهايـَْرِجعَ ثُمَّ 

ظاهر احلديث يدل على استثناء الوالد و إعطائه حقه يف الرجوع فيما وهب : ووجه االستدالل
.لولده

:من المعقول-ب
أن الوالد يتصرف يف مال الولد الصغري ،وجتب النفقة من الولد لوالده كبري، فحق له الرجوع يف هبته، 

ا مجلة النفقةربفتعت 6.كأ

/ هـ 1،1420ت احلبيب بن طاهر، دار ابن حزم،طاإلشراف على نكت مسائل اخلالف،القاضي البغدادي، : ينظر1
املدينة املنورة، اململكة دار البخارى،؛ اللباب يف الفقه الشافعي،الضيب، ت عبد الكرمي بن صنيتان العمري،2/676م، 1999

.6/55؛ املعين ،ابن قدامة،1/257هـ،1416، 1العربية السعودية،ط
.09سابق خترجيه،2
.6/55املعين،ابن قدامة،مرجع سابق،: ينظر3
.12/56املبسوط، السرخسي،مرجع سابق، 4
، 1، دار الرسالة العاملية ، ط)أبواب اهلبات ، باب من أعطى ولده مث رجع فيه( 2377: برقمسنن ابن ماجه ، ابن ماجه ،5

. 460/ 3م،2009/هـ 1430
مرجع نفسه :ينظر6
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يتصرفأنوجيوزله،شهادتهتقبلواليعاديهفالغريهأحكامأحكامهتباينحنوهلفضلاألبنأ"
الرجوعجوازيفغريهخيالفأنفجازالتهموانتفاءاحلنولفضلبالعقودمالهويفبالتزويجيديهيف
.1"اهلبةيف

ية عن اذهب إليه احلنفية ورو ، وهو ما 2لولدهال جيوز للوالد رجوع يف هبته اليت وهبها :القول الثاني
.أمحد

.بأدلة من الكتاب والسنة واملعقولاستدلوا 
:من الكتاب-أ

تستعملالتحية: ووجه االستدالل:﴿Ø   ×  Ö  Õ   Ô         Ó  Ò  Ñ﴾3قوله 
يفالاألعيانيفيتحققالردو "ردوها"أو:تعاىلقوله، و باملالواهلديةوالثناءالسالمهامنمعانيف

.4بالدليلوجوههحدُ أَ يتعنيواملشرتكاألعراضيفيتصورالو األعراض
:من السنة-ب
يـَُعودُ ثُمَّ يَِقيءُ َكاْلَكْلبِ ِهَبِتهِ ِفياْلَعاِئدُ «:قَالَ اهللاِ َرُسولِ َعنْ ،رضي اهللا عنهماَعبَّاسٍ اْبنِ َعنِ 
العائد يف اهلبة كالكلب يعود يف قيئه، القيء جنس فال جيوز له شبه : "ووجه االستدالل.5»قـَْيِئهِ ِفي

.6"الرجوع فيه وهو تشنيع ملا يعود يف هبته
أن : ووجه االستدالل7»يـَُثبْ َلمْ َماِبِهَبِتهِ َأَحقُّ اْلَواِهبُ « :النَِّيبُّ قَالَ : قَالَ ،ُهَريـَْرةَ َأِيب َعنْ 

8.الرجوع يف هبته مامل يعوضه املوهوب لهحقأن الواهب لهيدل على احلديثظاهر 

دار الكتب العلمية، ،عادل أمحد عبد املوجود-علي حممد معوض ،ت احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي، املاوردي 1
8/5م،1999/هـ 1419، 1ريوت، طب
.6/128بدائع الصنائع، الكاساين ،مرجع سابق، 2
. 86سورة النساء اآلية،3
.6/128بدائع الصانع، الكاساين، مرجع سابق، :ينظر4
.158/ 3،)ه كتاب اهلبة وفضلها ، باب هبة الرجل المرأت( 2589: برقم، البخاري،البخاريصحيح 5
م، 2008-ه1429، 1ت دار الفالح البحث العلمي،دار النوادر، دمشق،طالتوضيح لشرح اجلامع الصحيح، ابن امللقن، 6

16/335.
.26سابق خترجيه،7
.16/335، ،مرجع سابقالتوضيح لشرح اجلامع الصحيح، ابن امللقن:ينظر8
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.  1بأن اآلية واحلديثان خصصت باألحاديث الصرحية اليت استثنت األب من ذلك: نوقش
:من المعقول-ج
بالرجوعألنهولده؛معالوالدحقيفموجودوهذاالرحم،قطيعةمعىناهلبة فيه يف الرجوعيفأن"

.2"الرجوع فيهاجيوز له فال،العقوقعلىحيمله
:الترجيح-د

رجوع يف هبته اليت وهبها البنهللوالد الوز جيبعد عرض أدلة الفريقني يتبني لنا رجحان القول األول
،  عماللة أما اليت ذكرها احلنفية عامةألن األدلة اليت ذكرها اجلمهور خاصة وصرحية الدال: وذلك

.بقاعدة دفع التعارض يقدم اخلاص على العام

.5/557م، 2004-ه1425، 1النجم الوهاج يف شرح املنهاج، الدمريي، دار املنهاج،جدة،ط:ينظر1
.12/55املبسوط، السرخسي، مرجع سابق،2
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محاباة في الوصيةال:المطلب الثالث
يعترب نظام املرياث يف اإلسالمي نظام عادل حمكما مفسرا ، ألن اهللا عز وجل وتوىل قسمته بنفسه، 

هلم التصرف فيها أباحوالوصيةهلمشرع فومل يرتكه لبشر لكيال ينتشر الظلم واالستئثار والتحايل؛
من أجل إنقاص يتعدى بعضهم على هذه الضوابط ،باختاذ بعض احليلولكن، وفق ضوابط شرعية

،إما باإلقرار بدين قبل موته أو أو زيادة حصة وارث حيبه ومييل إليهمورثهيكره ويبغضهرث احصة و 
توليج

قبل موته بدينورثالمإقرار :الفرع األول
ترتيب هذا احلق يف ذمته أم مل هو إخبار الشخص بثبوت حق لغري على نفسه سوء قصد : اإلقرار
ا املقر به على املقر فيلزمه ما أقر بهعترب اإلقرار حجة يف.1يقصد من مال وحقوق لكنه حجة ،يثبت 

2.قاصرة على املقر التتعداه إىل غريه فيواخذ به املقر دون سواه

:تحرير محل النزاع
كما اتفقوا على صحة لوارث أو أجنيباتفق الفقهاء على صحة إقرار كامل األهلية بدين سواء كان 

:حجتهم  يف ذلك لقوله.3حيسب كال منهما رأس ماهلماإقرار املريض مرض املوت حبق ألجنيب و 
أن أمر اهللا تعاىل املدين باإلمالل فلو مل يقبل إقراره ملا  :ووجه الداللة4﴾;    >  =  <﴿

، ميوت املقر قبل أن ؛ واختلفوا يف إقرار مريض مرض املوت حبق لوارث 5كان لإلمالل له من معىن
مة باحملاباة حلق إىل صاحبه، يف هل يكون إقراره يؤدي ا فيأخذ احلق املقر به حكم الوصية موضع 
:قولنيعلى 

.5/2ه،1313ينظر تبني احلقائق شرح كنز الدقائق، الزيعلي، دار الكتب االسالمي، القاهرة، 1
.5/3مرجع نفسه، :ينظر2
؛ املغين،ابن 2/238، ،مرجع سابق؛ مغين احملتاج، الشربيين2/887،،مرجع سابقالكايف،ابن عبد الرب؛ 5/3،مرجع نفسه:ينظر3

.5/213، ، مرجع سابققدامة
.282البقرة،اآلية،4
.5/3،مرجع سابقتبني احلقائق، الزيلعي5
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عد من الثلث باعتباره تربعاً ألن املقر يف موضع يأن إقرار مريض مرض موت لوارث :القول األول
.،وهذا ما ذهب إليه مجهور الفقهاء من احلنفية واملالكية واحلنابلة1التهمة باحملاباة

استدلوا بأدلة من الكتاب والسنة واآلثار
:من الكتاب-أ

أن اهللا أمر بأداء : ووجه االستدالل:﴿  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª    ©﴾2قال
ا، فإذا ما أقر على نفسه بدين ومهي  فقد غري حقيقي ؛حلرمان من هلم املال حق،األمانة ألصحا

.3خان األمانة، وحكم خبالف حكم اهللا وكان ظاملا لنفسه ولغريه
:من السنة-ب
َباُعوَهاالشُُّحومَ َعَلْيِهمُ اهللاُ َحرَّمَ ،اْليَـُهودَ اهللاُ قَاَتلَ «: قَالَ اهللاِ َرُسولِ َعنْ ُهَريـَْرةَ َأِيب  َوَأَكُلوافـَ

ا الشحوم إن اليهود عندما حرم اهللا عليهم : وجه االستدالل. 4»أَْثَمانـََها بإذابةاحتالوا لالنتفاع 
وأكل مثنها، فلعنهم لذلك ؛فدل على أن من احتال بإقرار ومهي حيرم عليه ألنه شحومها وبيعها،

5حيلة إىل حرمان من حق املرياث

: من اآلثار-ج
إن إقرار املريض مرض موت إذا مل جيزه وراثته مل :اهللا عنهما قاال مبا روي عن عمر وابنه عبد اهللا رضي 

6.جيز، وإذا أقر ألجنيب جاز ومل يرو عن غريها خالف ذلك فكان إمجاعا

أن إقرار مريض مرض املوت لوارث يأخذ من رأس املال كإقرار ألجنيب مامل تقم بينة :القول الثاني
.وهو قول الشافعية7.على عدم صدقه

عقولاستدلوا بأدلة من الكتاب والسنة وامل

مرجع ؛ املغين،ابن قدامة،2/887مرجع سابق، ؛ الكايف،ابن عبد الرب،5/25مرجع سابق، تبني احلقائق، الزيلعي،:ينظر1
.5/214سابق،

. 58سورة النساء،اآلية 2
.4/582مرجع سابق،،سبل السالم ، الصنعاين:ينظر3
41/ 5،)كتاب البيوع ، باب حترمي بيع اخلمر وامليتة واخلنزير واألصنام ( ،1583: رقمصحيح مسلم، مسلم4
.3/4مرجع سابق، سبل السالم ، الصنعاين،5
.2/224مرجع سابق، بدائع الصنائع، الكاساين،6
.2/240مرجع سابق،مغين احملتاج، الشربيين،:ينظر7
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:من الكتاب-أ
:﴿^  ]  \  [  Z﴾_1الق

:﴿{  z  y  x  w  v   u|﴾2قوله و 

مامل لعقد عقد ظاهر صحيح،وعدم نقضها، واعلى وجوب الوفاء بالعقود،دلت اآليتني:وجه الداللة
3.يثبت باإلقرار خالفه فوجب اعتباره

:من السنة-ب
ِإَلهَ َال يـَُقوُلواَحتَّىالنَّاسَ أُقَاِتلَ َأنْ أُِمْرتُ «:اهللاِ َرُسولُ قَالَ : قَالَ َعْنهُ اهللاُ َرِضيَ ُهَريـَْرةَ عن أيب

4.»اهللاِ َعَلىَوِحَسابُهُ ِبَحقِّهِ ِإالَّ َوَماَلهُ نـَْفَسهُ ِمنِّيَعَصمَ فـََقدْ اهللاُ ِإالَّ ِإَلهَ َال قَالَ َفَمنْ اهللاُ ِإالَّ 

يدل احلديث على أن النية ليست من حق اإلنسان، وإمنا اهللا تعاىل حياسب عليها،فلنا :وجه الداللة
5.الظاهر واهللا يتوىل السرائر

:من المعقول-ج
حمق يف الظاهر ألنه انتهى إىل حالة يتوب الفاجر ويصدق فيها الكاذباملريض مرض املوت حبق أن

6.ربه يف أغلب الظنفلن يرضى لنفسه أن يعصي 

:الترجيح-د
يف لوارثالن إقرار مريض املوت يتضح لنا رجحان ما ذهب إليه مجهور الفقهاء،األدلة بعد عرض 

.تعطيل لشرع اهللاق املرياث ،وهذا  التصرف فيههلم حأغلب األحيان يكون حلية حرمان من 
فوات حقه ال يلتفت ألنه تضمن مفسدة ألنحق صاحب اإلقرار،سد للذرائع،وإن أسقط و 

. راجحة

.01سورة املائدة، اآلية1
.13سورة املائدة، اآلية2
.6/37مرجع سابق،اجلامع ألحكام القرآن، القرطيب،3
38/ 1)كتاب اإلميان ، باب اْألمر بقتال الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا ( 21: رقم،مسلم، مسلمصحيح 4

.1/244مرجع سابق،شرح صحيح مسلم ،النووي،5
.2/240مرجع سابق،مغين احملتاج، الشربيين،6
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ألمالكه وموجداته الماليةتوليج المورث:الفرع الثاني
املالية ملن يتهم بامليل والتحيز له كولده وزوجته موجداتهو لكهُ مُ يطلق على تسليم الشخص: التوليج

آخرين على وجه النفع ورة بيع بقصد حرمان بعض ورثته، أوجمانا عن طريق إقرار أو هبة يف ص
.1يرضاه الشارع احلكيم

التوليج احملاباة من الولوج ألنه يدخل يف ملك اآلخر ما ليس له أو من األوجل وهي ما ":2قال القرايف
.3"فهو يسترت بظاهر إىل باطن لهبه من الشعاب والكهوف وحنوها يسترت

تصويره وتوسعوا يف الكشف عنه باألدلة ، وأطالوا يف فقهاء املالكيةبتسميتهاختصفالتوليج مصطلح
.4والقرائن

:القرائن الدالة على التوليج الذي يسلكه المورثين:أوال
البنه أو زوجته لكنه مثالً اً وذلك كأن يبيع رجل دار عدم حيازة املشرتي للمبيع بعد انعقاد البيع؛.1

ا إىل أن يف الدار ومل ميُ يبقى ساكناً  يتوىف فعدم حيازة املشرتي هلذه الدار يف كن املشرتي من حياز
. 5حياة البائع قرينة قوية ودليل واضح على إرادة التوليج

يصح اإلقرار لوالده فالوإن كان باراً ،عاقا لوالده فاإلقرار صحيح ثابتكان الولد املقر لهن  إ.2
6.رمان العاقيكون قصد التوليج هلذا البار وحلتهمة أن 

ثبوت عداوة بني املورث وأحد ورثته، تعد قرنية على تبني أن املورث أراد حرمانه من بعض نصبيه ". 3
. 7"عدوة له معهمكلها عن طريق توليج ماله لورثة آخرين الأومن الرتكة 

/ ه1،1420الكتب العلمية،بريوت،طرح ميارة، حممد بن أمحد املالكي، ت عبد اللطيف حسن عبد الرمحن،دار ش:ينظر1
.2/535،، مرجع سابق؛ البهجة يف شرح التحفة، التسويل2/30م،2000

اِإلمام العالمة احلافظ الفهامة وحيد دهره وفريد عصره ،شهاب الدين أبو العباس أمحد بن إدريس القرايف الصنهاجي املصري2
684سنةاآلخرةمجادىيفتويففقه،والذخرية،مقدمةالفقهأصوليفالتنقيح:لديه عديد من املؤلفات منهااملؤلف

.270خملوف، مرجع سابق،حممد سامل،شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية:ينظر؛م1285هـ
.218-5/217م،1994الذخرية، القرايف، ت حممد حجي،دار الغرب،بريوت،3
، 24ابراهيم حاسم حممد، جملة الدراسات التارخيية واحلضارية، العد .دتوليج املورثني دراسة فقهية حتليلية مقارنة، :ينظر4

8/38م، 2016-ه1437
.2/389،مرجع سابق،شرح ميارة، حممد بن أمحد املالكي:ينظر5
.2/283مرجع نفسه،6
.1/457الكايف،ابن عبد الرب،7
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.1"سبه أو تكذبه العادةأو لشهرة نَ ،املستلحقلصغرإستلحاق من يكذب إستلحاقه العقل ". 4
أو اتصال ذلك لبعض،يقبل لقيام قرينة قصد نفعهمرث أو صديق مالطف الااملريض لو إقرار ".5

2".ورثته على يد صديقه

،واشهد الشهود عليه ولكن مل يرى أحد الشهود الثمن، ومل مثًال إذا باع البائع إحدى ورثته منزًال .6
3.لوارثتوليج وخدعة ووصية إمنا هوليس بيعاً هذا:اهللايزال بيد البائع إىل مات قال مالك رمحه

توليج الذي يسلكه المورثينحكم :ثانيا
ا  بطالن التصرف ملا فيهيهايرتتب علاليت ،حيلة من احليل احملرمةاملورثنييسلكهيعد توليج الذي

:﴿  v  u  t  sهلو ق:الدليل على ذلكو ،4إضرار حبقوق الورثة يف تركة مورثهممن 
  y  x      w{  z|﴾5.قولهوصية والدين للأن نص اآلية  فيه قيد : ووجه االستدالل:غري

ى عنه، وقدَّم فيه، فال "أي مضارغري إن اهللا تبارك وتعاىل كره الضرار يف احلياة وعند املوت، و
.6"تصلح مضارَّة يف حياة وال موت

إالفيهالهمقصدالبوصيةيوصيأوعليه،ليسبشيءيقركأنعنه هو  الضرر املنهيملقصود بو
الدينوالوصيةإىلراجعالقيد،وهذاالورثة،جتزهوملالثلثعلىبزيادةلغريهأوبالورثةاإلضرار

الاليتأوعنها،املنهيالوصاياأوعنهبالديوناإلقراراتمنصدرفماهلما،قيدفهواملذكورين
7.دونهوالالثلثالشيء،منهينفذالمردودباطلفهولورثتهاملضارةإاللصاحبهامقصد

.2/106ت مجال مرعشلي،دار الكتب،بريوت ،اء،تبصرة احلكام يف أصول االقضية ومناهج األحكام، برهان الدين أيب الوف1
.2/106مرجع نفسه،2
.2/389مرجع سابق،شرح ميارة، حممد بن أمحد املالكي،:ينظر3
.8/40توليج املورثني دراسة فقهية حتليلية مقارنة، ابراهيم حاسم حممد،مرجع سابق،: ينظر4
.12سورة النساء،اآلية 5
/ هـ1423ط ،.،الدار عامل الكتب، الرياض، اململكة العربية السعودية،مسري البخاري، ت القرطيب،اجلامع ألحكام القرآن6

.5/80،م2003
.1/501، مرجع سابق،فتح القدير، حممد الشوكاين: ينظر7
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ومشروعيتهعقد الزواجتعريف:المطلب األول
تعريف الزواج لغة واصطالحا: الفرع األول

أي قرناهم واألزواج :﴿y  x  w  v﴾1اهللا هو االقرتان كقوله:لغةزواجال-1
.2قرناء وتزوجه النوم خالطه

:اصطالحازواجال-2
.3"قصداباألنثىعقد وضع لتميلك املتعة ":بأنهعرفه احلنفية

عاملغريقبلهببينةقيمتهاموجبغريبآدميةالتلذذمتعةجمردعلىعقدالنكاح":بأنهاملالكيةعرفه 
.4"حرمتهاعاقدها
. 5"باحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترمجةإعقد يتضمن :"الشافعية بأنهعرفه 
".6،عقد يعترب فيه لفظ إنكاح أو تزويج أو ترمجةعقد التزويج":احلنابلة بأنهعرفه 

قد اشتمل على حقيقة عقد الزواج من حيث كون الواضع هو ألنههو تعريف احلنفية :التعريف املختار
املنفعة  فاملقصود منه املنفعة وليس ملك العني ،فملك العني تتبعه ،ملشرع؛ أنه يوجه إىل منفعة البضعا

.كما يف األمة
أدلة مشروعية الزواج:الفرع الثاني

من الكتاب والسنة اإلمجاعثبت مشروعيته 
:من الكتاب-أ

. :﴿b  a  `  _  ^  ]  \  [    Zc﴾7اهللا قال 

.54سورة الدخان،اآلية 1
.1/193قاموس احمليط، الفيزو أبادي،مرجع سابق،:ينظر2
.3/186مرجع سابق،فتح القدير،ابن اهلمام،3
.3/403مرجع سابق، مواهب اجلليل، احلطاب،4
.3/123مرجع سابق،مغين احملتاج، الشربيين،5
.5/5مرجع سابق،كشف القناع، البهويت،6
.03سورة النساء، اآلية 7
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على مشروعية الزواج ومشروعية التعدد حىت أربع نساء ،وهذا مبدأ يدلاآليةظاهر :ووجه االستدالل
.1حل الزواج

:من السنة-ب 
َمْعَشرَ يَا«:اهللاِ َرُسولُ لََنافـََقالَ ،َشْيًئاجنَِدُ َال َشَبابًاالنَِّيبِّ َمعَ ُكنَّا:بن مسعوداهللاِ َعْبدُ قَالَ 

ْلَيتَـَزوَّْج؛اْلَباَءةَ اْسَتطَاعَ َمنِ ،الشََّبابِ  فـََعَلْيهِ َيْسَتِطعْ َلمْ َوَمنْ ،لِْلَفْرجِ َوَأْحَصنُ لِْلَبَصرِ َأَغضُّ فَِإنَّهُ فـَ
.2»ِوَجاءٌ َلهُ فَِإنَّهُ بِالصَّْوِم؛

عفاف النفس إاحلديث فيه حث للشباب على الزواج وعدم العزوف عنه ملا فيه من :ووجه االستدالل
.3وحتصينا هلا ووقايتها

:اإلجماع-ج
عفاف هلا وهذا ما ذهب للنفس و اللناس ملا فيه من حتصني أمجع املسلمون على أن النكاح مشروع 

4.إليه عامة الفقهاء

1/213إحكام القرآن،ابن العريب، مرجع سابق،1
3/ 7،)كتاب النكاح ، باب من مل يستطع الباءة فليصم( 5066: رقمصحيح البخاري، البخاري ،2
.9/107فتح الباري،ابن حجر، مرجع سابق،:ينظر3
7/4قدامة،مرجع سابق،املعين،ابن :ينظر4
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محاباة مريض مرض موت في المهر:المطلب الثاني
ا، جعله حقا من حقوقها  كرم اإلسالم  املرأة حني فرض على الرجل أن يدفع مهرا ملن أرد أن يقرتن 

وحرم على الرجل أيا كان يأخذ منه شيئا دون رضاها وطيب نفس منها، أما غري التشريعات 
ع اإلسالمية يفرض على املرأة أن تشارك الرجل يف املهر، فيجعلها تزاول أصعب األعمال  لتجمي

. املال
تعريف المهر لغة واصطالحا: أوال
مهراوميهرهاميهرهااملرأةمهروقدمهور؛واجلمعالصداق،: املهرمن مصدر مهر:املهر لغة- 1

.1الصداقوهومهرها،هلاعنده؛ساقمنالنجاشيوأمهرها: حبيبةأم،وأمهرها
:املهر اصطالحا-2

جيب يف عقد النكاح على النكاح على الزوج يف مقابلة البضع اسم للمال الذي :"عرفه احلنفية بأنه
.2"إما بالتسمية أو بالعقد

.3"ما تستحقه الزوجة من الزوج بسب النكاح:" عرفه املالكية بأنه
4".ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا كالرضاع ورجوع شهود: " عرفه الشافعية بأنه

5".ي يف عقد النكاح وبعدهالعوض املسم: "عرفه احلنابلة بأنه

املهر، : وقد ضبط له الفقهاء حسب النصوص الشرعية اليت ورد فيها تسعة أمساء وهي
6الصداق،الصدقة والنحلة ،والفريضة ،األجر العالئق ،احلباء

محاباة مريض مرض الموت في المهرحكم :ثانيا
تركته، واختلفوا يف حكم زواج اتفق اجلمهور على أن حماباة املريض مرض املوت من ثلث صايف 

إالاملريضهبةجتوزالأنهوذلكاهلبة،وبنيالبيعبنيالنكاحتردد":اختالفهمسببيرجع واملريض

.5/184مهر،مرجع سابق،:لسان العرب،ابن منظور، مادة1
. 3/101رد املختار على ر الدر املختار، ابن عابدين، مرجع سابق،2
.2/580مدونة الفقه املالكي وأدلته، الصادق الغرياين، مرجع سابق، 3
3/220مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املناهج،الشربيين،مرجع سابق،4
.5/233شرح منتهي اإلرادات، البهويت، مرجع سابق،5
.39/151املوسوعة الكويتية الفقهية، مرجع سابق ،ج6
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وارثبإدخالالورثةإضرارعلىيتهمهل: وهوآخرسببأيضاوالختالفهمبيعه،وجيوزالثلث،من
:، على قولني1"يتهم؟الأوزائد

من 2مرض املوت الزواج  كالصحيح؛وذهب إليه اجلمهوراملريضةواملريضنكاحجيوز :القول األول
.احلنفية والشافعية واحلنابلة والظاهرية

واستدلوا بأدلة منها
:راثمن اآل-أ

وجلعزاهللاألقىأنأكرهإنيزوجوني،«: فيهماتالذيمرضهيفجبلبنقال معاذ
.يدل على استحباب زواج مريض مرض املوتظاهر النص :ووجه االستدالل.3»عزبا
مرضهفيلهعمبنتربيعة أبيبنالرحمنعبدتزوج«:قالعمرابنموىلنافععن

عبديدل فعل : ووجه االستدالل.«4عفانبنعثمانزمنفيوذلكفورثته،فماتلترثه،
مبثابة اإلمجاع ألن هذا الفعل كان على إباحة الزواج يف مرض املوت،فعترب ربيعةأيببنالرمحن

5.مبشاهدة الصحابة رضوان اهللا أمجعني ومل ينكره أحد منهم

.6»مرضهيفاملريضتزويججيوز«: يقولكانأنهرمحه اهللاروي عن احلسن البصري 
مريضاذلكفعلومنأحدمهاتزوجأوتزوجاإناملريضةوالاملريضنكاحجيوزال":القول الثاني

دخالذلكمرضهمنماتإناملريضمنهماالصحيحيرثوالوبعدهالدخولقبلنكاحهفسخ
عند املالكيةاملشهوروهو القول .7"يدخالملأو

:واستدلوا بأدلة منها
:من المعقول-ب

اية املقصد، ابن رشد،مرجع سابق،1 تهد و .3/69بداية ا
8/278؛احلاوي الكبري، املارودي، مرجع سابق،4/400م،1991/ هـ 1411،،دار الفكرالفتاوى اهلندية، الشيخ نظام : ينظر2

.9/145؛ احمللى،ابن حزم،مرجع سابق، 6/94املغين،ابن قدامة، مرجع سابق،
.9/145احمللى،ابن حزم، مرجع سابق،3
.9/145مرجع نفسه،4
.92مرجع سابق،حذيفة أمحد عقل،أحكام احملاباة يف املعامالت واألحوال الشخصية ، السامل :ينظر5
.9/145احمللى،ابن حزم، مرجع سابق،6

.2/548الكايف،ابن عبد الرب، مرجع سابق، 7
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قياس املهر على اهلبة جبامع أن كال منها عطية بدون عوض املريض مرض  ال جتوز هبته إال من 
مبأنه قياس مع الفارق : رد على ذلك.1الثلث وملالثلث،محلهاإذاجتوزاهلبةأنعلىاتفقواأل
.2بالثلثهنابالنكاحيعتربوا

أن زواج املريض مرض املوت يقضي على إنقاص الورثة حقوقهم، بإدخال وارث جديد أو مبحاباة يف 
.  3العطايا للزوجة اجلديدة اسرتضاء هلا لرتعاه

:الترجيح-ج 
ألنه حيقق مقصد من املقاصد اخلمسة : بعد عرض األدلة تبني لنا رجحان ما ذهب اجلمهور  وذلك

مة مبنية على الظن فال يلتفت إليها .وهو حفظ النسل أما القول بأنه يؤدي إنقاص حق الورثة 
يكون حباجة ماسة األصل يف األشياء اإلباحة إذا مل يرد نص وال إمجاع، كأمنا املريض مرض املوت 

.لريعاه ويهتم بشؤونه فالزوجة يف غالبا األحيان حتقه الرعاية املطلوبة

اية املقصد،ابن رشد،مرجع سابق،1 تهد و .3/69بداية ا
.3/69مرجع نفسه،2
.2/548الكايف،ابن عبد الرب، مرجع سابق، : ينظر3
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محاباة الزوجة المريضة الموت في مخالعتها زوجها:لثالمطلب الثا
تعريف الخلع لغة واصطالحا: أوال
أزاله عن جسده،وخلع الرجل زاع يقال خلع الثوب خلعا بفتح اخلاء،أي هو اإلزالة والن:اخللع لغة-1

.1زوجته خلعا بضم اخلاء،أي أزل عصمتها
:اخللع اصطالحا-2

.2"معناهيفماأواخللعبلفظقبوهلاعلىاملتوقفةالنكاحملكإزالة":عرفه احلنفية بأنه
من أو طالقها بلفظ اخللع ولو ،غريهاعلى فدية منها، أومن طالق الرجل امرأته":عرفه املالكية بأنه

.3"غري مال
ظ يدل على اللفظ الدال على الفراق بني الزوجني بعوض ويكون بكل لف" :عرفه الشافعية بأنه

.4"الطالق صرحيا أو كناية يكون خلعا يقع به طالق البائن
.5"غريها بألفاظ خمصوصةمنفراق الزوج إلمرته بعوض يأخذه منها أو ":عرفه احلنابلة بأنه

الزوجة المريضة الموت في مخالعتها زوجهامحاباة حكم : ثانيا
عن زوجته، بغض النظرلالزوج املريض مرض املوت خمالعة صحة مشروعية اخللع، و اتفق الفقهاء على

:،واختلفوا يف حماباة الزوجة املريضة مرض املوت يف خمالعتها زوجها على ثالثة أقوال6العوض
يفرق بني ما يستحقه الزوج بسب املخالعة ،فيما إن ماتت الزوجة يف العدة،أم بعدها؛ :القول األول

أو كانت املخالعة قبل الدخول؛ فإن ماتت الزوجة يف العدة فللزوج األقل من املهر ومن بدل اخللع إذا  
كانإناخللعبدلفلهامدخولغريكانتأوانقضائهابعدماتتإنكان خيرج من الثلث، أما

.وهذا القول ذهب إليه احلنفية واملالكية7الثلثمنخيرج

.8/77مرجع سابق،لسان العرب،ابن منظور، :ينظر1
.4/77،مرجع سابق البحر الرائق شرح كنز الدقائق، 2
. 2008،2/685-ه،1،1429املدونة الفقه املالكي وأدلته،صادق الغرياين،دار ابن حزم، بريوت،لبنان،ط3
.4/439مغين احملتاج، الشربيين، مرجع سابق،4
.8/174املغين ،ابن قدامة، مرجع سابق،5
؛ احلاوي، املاوردي، مرجع 2/596؛ الكايف،ابن عبد الرب مرجع سابق،2/268احلقائق، الزيعلي،مرجع سابق،تبني : ينظر6

.9/85؛ شرح منتهى االرادات، البهويت ،مرجع سابق، 10/101سابق،
2/596؛ الكايف،ابن عبد الرب مرجع سابق،2/269تبني احلقائق، الزيعلي،مرجع نفسه، : ينظر7
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:واستدلوا بأدلة منها
:من القياس

قياس خمالعة الزوجة املريضة مرض املوت على تصرفات املريض وحماباته، وذلك منعا لتهمة حماباة 
م مةة، أما إن كانت زاالزوج، فإن كانت املخالعة أقل أو مساوية ملقدار املرياث فال  ؛ ئدة  فيها 

اء العالقة الزوجية 1.ألن البضع اليقيم مبال يف حالة إ

ضبط مقدار املخالعة باملهر املسمى يف حدود الثلث خمالفة لنص الكتاب ألنه مل يرد : نوقش بأن

ووجه .:﴿¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±﴾2اهللا حتديد ألقصاه،فقال
أن ظاهر اآلية يدل على أن الفدية وردت يف سياق من غري حتديد ،وإمنا تكون الفدية مبا :االستدالل

.   3طابت نفس كال من الزوجني إىل ما اتفق عليه
للزوجة املريضة مرض املوت احلق يف خمالغة زوجها باملهر املسمى أو بأقل منه أو بأكثر :القول الثاني

وذهب إىل هذا القول الشافعية و .4على ثلث ماهلا ، فإن زادت ردت  إىل الثلث، على أن ال تزيد 
واستدلوا .احلنابلة

إن املخالعة مبا يساوي املسمى شيء فيه، أما الزيادة فهي تربع، وتربع مريض املوت :من المعقول
. 5وعدمهيقدر بالثلث فإن زاد رد إىل الثلث، وهذا خبالف الزوج ألنه صاحب القرار يف الطالق

املخالعة باملهر املسلم  للزوجة وبأكثر منه أو بأقل سواء أكان ذلك يف الصحة جتوز :القول الثالث
. وهذا قول الظاهرية6.أم يف املرض

:واستدلوا بأدلة منها
:من الكتاب-أ

.6/192سرخسي، مرجع سابق، املبسوط ، ال:ينظر1
.229سورة البقرة، اآلية2
.9/522احمللي، ابن حزم، مرجع سابق، : ينظر3
.8/83؛ منتهى االردات، البهويت، مرجع سابق، 10/102،املاوردي ، مرجع سابق،الكبرياحلاوي: ينظر4
.8/83؛ منتهى االردات، البهويت، مرجع سابق، 10/102،املاوردي ، مرجع سابق،الكبرياحلاوي: ينظر5
.9/522احمللي، ابن حزم، مرجع سابق، : ينظر6
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.:﴿Ï  Î  Í  Ì﴾Ð1اهللا قال 
دون حائل،وال آمنا من خائف فالكل مل خيص اهللا تعاىل صحيحا من املريض وال حامل :ووجه الداللة

2.سواء ولو أراد ختصيص شيء لبينه على لسان رسوله صلى اهللا

استدالل ابن حزم يف غري حمله ألنه خاص بشأن الطالق والفصل يف اخلصومات :رد على ذلك
.وحتصيل احلقوق؛غري التربعات واحملاباة

:من المعقول-ب
ت حلاجاته األساسية من رأس ماله وتربعاته حمكومة بالثلث ال التفرقة بني تصرفات املريض مرض املو 

.3دليل عليه
:الترجيح-ج

ألنه موافق: بعد عرض األدلة ومناقشتها،يتضح لنا رجحان ما ذهب إليه الشافعية و احلنابلة وذلك
اهللاِ َرُسولَ يَا: فـََقاَلتْ ،النَِّيبَّ أََتتِ قـَْيسٍ ْبنِ ثَاِبتِ اْمرَأَةَ َأنَّ َعبَّاسٍ اْبنِ َعنِ فللسنة يف املهر املسمى

ْسَالمِ ِيف اْلُكْفرَ َأْكَرهُ َوَلِكينِّ ِدينٍ َوَال ُخُلقٍ ِيف َعَلْيهِ َأْعِتبُ َماقـَْيسٍ ْبنُ ثَاِبتُ ، اهللاِ َرُسولُ فـََقالَ ،اْإلِ
» َاهللاِ َرُسولُ قَالَ ،نـََعمْ : قَاَلتْ ؟َحِديَقَتهُ َعَلْيهِ أَتـَُردِّين : َِبل 4.»َتْطِليَقةً َوطَلِّْقَهااْلَحِديَقةَ اقـْ

.أما القدر الزائد يعد حماباة حمصورة  يف الثلث يف تصرفات املريض

. 237سورة البقرة، اآلية 1
.8/403احمللى، ابن حزم، مرجع سابق، 2
.8/412مرجع نفسه، 3
.46/ 7،)كتاب الطالق ، باب اخللع ( 5273: رقمالبخاري،،البخاريصحيح 4
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احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، احلمد هللا على ما أمت وأنعم ، أعطى أكرم ، احلمد أوال وآخر  
.واهللا املوفق لكل خرياإلمكان روفقنا إلمتام هذا البحث راجني أن نكون قد استفدنا منه قدأنعلى

:نتائج من أمههاويف خالل حبثنا هذا توصلنا إىل 

.تربع مقصود ضمن معاوضةكل :يف العقود هواحملاباةمن املقصوداملعىن أنّ ــــ 1

البغضاء، مرض العداوةالغلو يف احملبة، :تعود إىل أسباب رئيسة وهيعديدة أسباب للمحاباةأنـــــ2
. املوت

أما إن  ، إذا كانت ال تؤدي إىل مفسدة راجحةهةو كر مفتكون عدم اجلواز،احملاباةحكمأنـــــ 3
مفسدة قطعية فهي حمرمةكانت تؤدي إىل 

يعد بيع صحيًحا يؤخذ من رأس بأكثر من مثن املثل،هبأقل مثن املثل أو شراءالصحيحبيع أنّ ــــ4
يف القدر البيعمن مثن املثل، يبطلبيع املريض مرض املوت بأقل مثن املثل أو شراءه بأكثرماأ.املال

.ااألحكام اخلاصة بق عليهططية تالزائد عن مثن املثل،ويُعد القدر الزائد ع

ا يعد مكروها، وال يسقط حق الشفع يف ـــــ5 أن التحايل من أجل إسقاط حق الشفعة بعد وجو
.املواطأةتبنيتاملطالبة حبق الشفعة خاصة إذا 

مكروهة والتسوية بينهم مندوبة إذا كانت ال تؤدي حدى أبنائه دون غريهم،إلهبة الوالد تعترب ـــــ6
ا  اسد قطعية كالعقوق وقطع صلة الرحإىل مف م وغريها، أما إن كانت تؤدي إىل مفاسد قطعية فإ

منها ماوردة فأما حكم الرجوع اختلفوا فيه ويرجع إىل ذلك إىل األدلة ال.واجبةبينهمحمرمة والتسوية
، فمن أخذ بالعموم منع هو خاص مستثىن من العمومومنها ما،و عام يف عدم جواز الرجوع مطلقا

.الرجوع مطلقا،ومن أخذ باخلصوص أجاز الرجوع فيها

مة باحملاباة، حكمهاملوت بدين قبل موته إقرار مريضيعد 7 ذهب حكم الوصية وهو ما لوارث 
، أما الشافعية جعلوا إقراره كإقرار الصحيح يأخذ فيكون إقراره باطل  ألنه ال وصية لوارثاجلمهور

.من رأس ماله
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به تسليم ونويقصدبه دون غريهم،وامصطلحاً خاص باملالكية تفردتوليجمصطلح اليعد -8
جمانا عن طريق إقرار أو هبة يف كه وموجداته املالية ملن يتهم بامليل والتحيز له كولدهمال أالشخص 
م يعتربونه حيلة . صورة بيع م  توسيع فيه وضعوا له قرائن مىت ثبت وجب إبطال العقد، أل حيث أ

.  من احليل احملرمة اليت تأخذ حكم الوصية،من أجل التحايل على املرياث

يف اختالف الفقهاء الذيضح صورته من خالل املهر ، تت، الزواحأن اثر احملاباة على عقد -9
عقد البيع، أما يرى بأنه هبة ، فمن يرى بأنة  معارضة على البضع يرتب عليه أحكام حماباة طبيعة

. الثلثأن ال يتعدى بابطه ض

، كما تؤثر على هبة األولياء، على تصرفات املريض مرض املوتأحكامأن للمحاباة تأثري 10-
عقدتنطبق عليه أحكام  وضوابطأثناء احلياة  احملاىب به عطيةعتربون أن القدر حيث أن الفقهاء ي

طبق عليه أحكامها وضوابطها اخلاصةنوت يعتربونه وصية تاهلبة ، أما بعد امل

.وصلى اهللا على سيدنا حممد و على آله وصحبه أمجعني
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ورودهصفحةاآلثارالحديثطرف 
06»....َمايـَْوًمابَِغيَضكَ َيُكونَ َأنْ َعَسىَماَهْونًاَحِبيَبكَ َأْحِببْ « 
10».........أََتْشَفُع ِفي َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد اهللاِ «
52».......نـََعمْ : قَاَلتْ ؟َحِديَقَتهُ َعَلْيهِ أَتـَُردِّينَ «
40»....اهللاُ ِإالَّ ِإَلهَ َال يـَُقوُلواَحتَّىالنَّاسَ أُقَاِتلَ َأنْ أُِمْرتُ «
يَق َكانَ « 33»....ْشرِيَن َوْسًقا ِمْن َماِلِه َجادَّ عِ َنَحَلَهاِإنَّ أَبَا َبْكٍر الصِّدِّ
32-36-09»....فـََقاَل ِإنِّي َنَحْلُت ابِْني َهَذا ُغَالًماَأنَّ أَبَاُه أََتى ِبِه َرُسوُل اللَِّه «
33»َعاِصَم ِبَشْيٍء َأْعطَاُه ِإيَّاهُ ابنهَفضََّل أنه «
29»َتَحابُّواتـََهاَدْوا«

48»..لترثهمرضهفيلهعمبنتربيعة أبيبنالرحمنعبدتزوج«

17»....يـُْقَسمْ َلمْ َمالٍ ُكلِّ ِفيالشُّْفَعةَ اِهللا َرُسولُ َجَعلَ «
15».....ِإَذا بَاعَ َسْمًحا ، رَِحَم اهللاُ رَُجًال «
48»..عزباوجلعزاهللاألقىأنأكرهإنيزوجوني،«
ُرورٍ َعَمُل الرَُّجِل بَِيِدهِ « 15»وَُكلُّ بـَْيٍع َمبـْ
37»قـَْيِئهِ ِفييـَُعودُ ثُمَّ يَِقيءُ َكاْلَكْلبِ ِهَبِتهِ ِفياْلَعاِئدُ «
33».....ِمْسِكينٌ ،فَِإنَّهُ َواِقدٍ ِالبِْنياْألَْرضَ َهِذهِ فَِإنَّ «
َباُعوَهاالشُُّحومَ َعَلْيِهمُ اهللاُ َحرَّمَ ،اْليَـُهودَ اهللاُ قَاَتلَ « 40»أَْثَمانـََهاَوَأَكُلوافـَ
32»....يـَُعوُدِني َعاَم َحجَِّة اْلَوَداِع ِمْن َوَجٍع اْشَتدَّ ِبياهللاِ َكاَن َرُسولُ «

19»..ِفي َسَفٍر ، فـََتَخلََّف نَاِضِحيُكنَّا َمَع النَِّبيِّ «
05»...اللَُّهمَّ َهِذِه ِقْسَمِتي ِفيَما َأْمِلُك « 
20»....اْلَمالِ ِإَضاَعةَ اللَّهُ ُيِحبُّ الَ «
63»....ِفيَهايـَْرِجعَ ثُمَّ اْلَعِطيَّةَ يـُْعِطيَ َأنْ لِلرَُّجلِ َيِحلُّ َال «
10»........َمْن َكاَنْت َلُه اْمَرأَتَاِن َفَماَل ِإَلى ِإْحَداُهَما َجاَء «
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04-07»..ُمَحابَاةً َأَحًداَعَلْيِهمْ فََأمَّرَ َشْيًئااْلُمْسِلِمينَ َأْمرِ ِمنْ َوِليَ َمنْ «

ْلَيتَـَزوَّجْ اْلَباَءةَ اْسَتطَاعَ َمنِ ،الشََّبابِ َمْعَشرَ يَا« 46»....فـَ
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موضع الترجمةاسم العلم

15ابن قدامة

16املنذرابن

22القاسمابن

21يوسفأبو

07أمحد الرزقا

29الشربيين

40القرايف

22ديناربنعيسى

23القاضي أبو يعلى

02ْلُقُهْسَتاِينُّ ا

23اللخمي

21حممد احلسن الشيباين

11رشيد رضاحممد

04النووي
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رواية حفص عن عاصمن الكريم القرآ
هامعاجمكتب اللغة :أوال
حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين ، أبو الفيض مرتضى ،تاج العروس من جواهر القاموس.1

.ت.ط،د.اهلداية،الدار ، جمموعة من احملققني:تالزَّبيدي ،
علي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين ، ت إبراهيم األبياري، دار الكتاب العريب، التعريفات، .2

.ه1405، 1بريوت،ط
حممد عوض مرعب دار إحياء : حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، احملقق: ،أبو منصورتهذيب اللغة.3

.م2001، 1بريوت ،ط- الرتاث العريب 
مكتب حتقيق الرتاث يف : جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادى ،حتقيقالقاموس المحيط،.4

.م2005- هـ 1426، 8لبنان ،ط–مؤسسة الرسالة، ، بريوت 
د مهدي :احملققأبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البصريكتاب العين،.5

.ت.ط،د.سامرائي دار ومكتبة اهلالل، الاملخزومي، د إبراهيم ال
حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين األنصاري الرويفعى : ابن منظورلسان العرب ،.6

.هـ1414، 3بريوت،ط–اإلفريقى دار صادر 
هـ 2،1408حممد رواس قلعجي، ت حامد صادق قنييب،دار النفائس،طمعجم لغة الفقهاء،.7

.م1988/
احلسن علي بن إمساعيل ، ت خليل إبراهيم جفال، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ،أبو المخصص.8

.م1996/هـ 1417، 1ط
عبد احملسن بن , سليمان بن أمحد أبو القاسم الطرباين، ت طارق بن عوض اهللالمعجم األوسط،.9

إبراهيم، دار احلرمني، القاهرة،
ه 1429، 1، نزيه محاد، دار القلم،جدة،طالفقهاءمعجم المصطلحات المالية االقتصادية في لغة .10

.م1981/
عبد السالم حممد :تأمحد بن زكرياء ابن فارس القزويين الرازي، أبو احلسني،،معجم مقاييس اللغة.11

.م1979- هـ 1399،دار الفكر، هارون
،تالدعوة،إبراهيم مصطفى ـ أمحد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ حممد النجار، دار المعجم الوسيط .12

.ت.ط،د.ال. جممع اللغة العربية
كتب الفقه:ثانيا 
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الفقه الحنفيكتب _ أ
ط، .،البريوت،زين الدين بن إبراهيم ،دار املعرفة: ابن جنيم،البحر الرائق شرح كنز الدقائق.13

.ت.ب
الكتب عالء الدين أبو بكر بن مسعود بن أمحد ، دار :، الكاساينبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع.14

.م1986-هـ 1406، 2العلمية، ط
، أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتاىب احلنفى بدر البناية شرح الهداية.15

.م2000/هـ 1420، 1بريوت، لبنان ،طالدين العيىن ، دار الكتب العلمية، 
العزيز الدمشقي احلنفي حممد أمني بن عمر بن عبد : ، ابن عابدينرد المحتار على الدر المختار.16

.م1992-هـ 1412، 2بريوت ،-،دار الفكر
، الشيخ نظام ومجاعة من علماء الفتاوى الهندية في مذهب اإلمام األعظم أبي حنيفة النعمان.17

.م1991-هـ 1411اهلند،دار الفكر،
ط .بريوت ،ال-، دار املعرفة حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة: ،السرخسيالمبسوط.18

.م1993- هـ  1414،
.دار الكتب اإلسالمي.، فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي احلنفيتبين الحقائق شرح كنز الدقائق.19
ـ]ه1313[القاهرة ، .20
، جلنة مكونة من عدة علماء وفقهاء يف اخلالفة العثمانية، ت جنيب هواويين، مجلة األحكام العدلية.21

.ت.ط، ب.كراتشي،النور حممد، كارخانه جتارِت كتب، آرام باغ،
أبو املعايل برهان الدين ،المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه اإلمام أبي حنيفة رضي اهللا عنه.22

دار الكتب ،عبد الكرمي سامي اجلنديت، حممود بن أمحد بن عبد العزيز بن عمر بن َمازََة البخاري احلنفي
]م2004-هـ 1424[، 1،طلبنان–العلمية، بريوت 

الفقه المالكيكتب _ ب
، ت حممد بن أمحد بن حممد الفاسيأليب عبد اهللا اإلتقان واإلحكام فى شرح تحفة الحكام،.23

].2011- ه1432[، حممد عبد السالم، دار احلديث، القاهرة
،القاضي أبو حممد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي اإلشراف على نكت مسائل الخالف.24

].م1999- هـ 1420[، 1،طدار ابن حزم، بن طاهراحلبيب ،تاملالكي 
أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطيب ،دار ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد.25

.]م2004- هـ 1425[ط،.احلديث، القاهرة، ال



ارس الف

قائمة المصادر والمراجع-4

65

أبو الوليد حممد بن أمحد بن ،البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة.26
- هـ 1408[،2،طلبنان- حممد حجي وآخرون، دار الغرب اإلسالمي، بريوت .دترشد القرطيب، 

.]م1988
، برهان الدين أيب الوفاء،ت مجال مرعشلي،دار تبصرة الحكام في أصول االقضية ومناهج األحكام.27

.الكتب،بريوت
بريوت،دار الفكر، حممد عليشت،حممد عرفه الدسوقي، رحاشية الدسوقي على الشرح الكبي.28
، أبو العباس أمحد بن حممد اخللويت، الشهري بالصاوي حاشية الصاوي على الشرح الصغير.29
.ت.ط،د.،الاملالكي، دار املعارف.30
]م1994[حممد حجي، دار الغرب بريوت،تشهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف،، الذخيرة.31
أيب عبد اهللا حممد بن أمحد بن حممد املالكي، ت عبد اللطيف حسن عبد شرح ميارة الفاسي، .32

]. م2000- هـ 1420[بريوت،/ الرمحن، دار الكتب العلمية لبنان
، أبو عبد اهللا حممد بن علي بن عمر التَِّميمي املازري املالكي، ت حممد املختار شرح التلقين.33

]م 2008[،1السالمي،دار الغرب ،ط
، أمحد بن غنيم بن سامل النفراوي ،دار الفكر   الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيروانيالفواكه .34

.]ه1415[، ، بريوت
النمري بن عبد الرب عاصم أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن، الكافي في فقه أهل المدينة.35

حممد أحيد ولد ماديك املوريتاين،مكتبة الرياض احلديثة، الرياض، اململكة العربية تالقرطيب، 
.]م1980- هـ1400[،2السعودية،ط

- ،ه1429[،1،صادق الغرياين،دار ابن حزم، بريوت،لبنان،طالمدونة الفقه المالكي وأدلته.36
].م2008

الطرابلسي املغريب ، املعروف مشس الدين أبو عبد اهللا حممد ، مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل.37
] م2003-هـ 1423[دار عامل الكتب،، زكريا عمرياتتباحلطاب الرُّعيين ،

: الفقه الشافعيكتب _ جـ 
حممد حممد تامر،. د ،شيخ اإلسالم زكريا األنصاري،أسنى المطالب في شرح روض الطالب.38
. ]م2000-ه 1422[،1بريوت، ط- دار الكتب العلمية .39
حممد تامر،  ليقتع،مشس الدين حممد بن أمحد الشربيىن الشافعي،في حل ألفاظ أبى شجاعإلقناعا.40

.ت.ط،د.،الكلية دار العلوم، القاهرة
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أبو احلسن علي بن عبد السالم التسويل، ت حممد عبد القادر شاهنيالبهجة في شرح التحفة،.41
.]م1998- هـ 1418[،1بريوت، ط/ لبنان - ،دار الكتب العلمية .42
أبو احلسني حيىي بن أيب اخلري بن سامل العمراين اليمين الشافعي ، البيان في مذهب اإلمام الشافعي.43

.م2000-هـ1421، ،طجدة- دار املنهاج ،قاسم حممد النوري،ت
، أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي.44

الشافعي الشيخ عادل أمحد عبد - البصري البغدادي، الشهري باملاوردي ،ت الشيخ علي حممد معوض 
.]م1994- هـ 1415[،1، دار الكتب العلمية، ط

الشاويش، ،  أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي، ت زهري روضة الطالبين وعمدة المفتين.45
.]م1991_هـ 1412[،3عمان، ط- دمشق-املكتب اإلسالمي، بريوت

أبو احلسن أمحد بن حممد بن أمحد الضيب،ت عبد الكرمي بن صنيتان اللباب في الفقه الشافعي، .46
ـ.ه1416، 1العمري، دار البخارى، املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية،ط

، بريوت،بن إمساعيل، أبو إبراهيم املزين ،دار املعرفةإمساعيل بن حيىيمختصر المزني،.47
.م1990/هـ1410

مشس الدين، حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين ، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج.48
.م1994- هـ 1415، 1،طالشافعي، دار الكتب العلمية
، دار الكتب العلمية،إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازيإسحاقأبو ،المهذب في فقة اإلمام الشافعي

.ت.ط،د.البريوت، لبنان،
:الفقه الحنبليكتب _ د

، عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان املرداوياإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف.49
.ت.، د2الدمشقي الصاحلي احلنبلي ،دار إحياء الرتاث العريب،ط.50
منصور بن يونس بن صالح الدين إدريس البهوتى احلنبلى، ،زاد المستقنعالروض المربع شرح .51

مؤسسة الرسالة- حاشية الشيخ العثيمني وتعليقات الشيخ السعدي،دار املؤيد 
حممد بن أيب الفتح البعلي احلنبلي أبو عبد اهللا، حتقيق حممد بشري األدليب، المطلع على أبواب الفقه.52
.]م1981- ه 1401[ط،.،البريوت - املكتب اإلسالمي .53
،أبو حممد موفق الدين عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي، الشهري بابن قدامة المغني.54

.]م1968-هـ 1388[ط،.املقدسي، مكتبة القاهرة،ال
.]م1996[منصور بن يونس بن إدريس البهويت، عامل الكتب، بريوت،منتهى اإلرادات،.55
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كتب الفقه الظاهري-ه.56
دار الفكر، ،أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب الظاهري،المحلى باآلثار.57

.ت.ط،د.بريوت، ال
كتب الفقه العام: ثالثا.58
حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا الشوكاين اليمين، ،السيل الجرار المتدفق على حدائق األزهار.59

.ت.ط،د.،الالكتاب العلميةت حممود إبراهيم زايد، بريوت ،لبنان،دار 
/ ،أمحد بن الشيخ حممد الزرقا،صح مصطفى الزرقا،دار القلم ،دمشق شرح القواعد الفقهية.60

م1989/هـ 1409، 2سوريا،ط
4،َوْهَبة الزَُّحْيِلّي، دار الفكر ،سوريَّة ، دمشق، طالِفْقُه اإلسالميُّ وأدلَُّتهُ .61
- ه 1430،  2ان شبري، دار النفائس، األردن، ط، حممد عثمالمدخل إلى فقه المعامالت المالية.62

.م2010
كتب :ربعاهـ،1427وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، الكويت،الموسوعة الفقهية الكويتية،.63

التفاسير    
أمحد بن علي أبو بكر الرازي اجلصاص، احلنفي، احملقق عبد السالم حممد علي أحكام القرآن،.64

م1994/هـ1415، 1لبنان، ط–شاهني، دار الكتب العلمية بريوت 
، القاضي حممد بن عبد اهللا أبو بكر بن العريب املعافري االشبيلي املالكي  ،راجع أحكام القرآن.65

، 3لبنان،ط–د القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت حممد عب: أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه
م2003- هـ 1424

دار عامل ، مسري البخاري، ت بو عبد اهللا حممد بن مشس الدين القرطيبأ،الجامع ألحكام القرآن.66
.م2003/ هـ1423ط ،.،الالكتب، الرياض، اململكة العربية السعودية

جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر ، حممد بن جامع البيان في تأويل القرآن.67
.م2000-هـ 1420، 1الطربي، ت أمحد حممد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط

حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا اليمين، دار ابن كثري، دار الكلم الطيب : الشوكاين، فتح القدير.68
.ه1414- 1بريوت ،طدمشق، - 

كتب الحديث وشروحه : خامسا.69
تقي الدين أبو الفتح حممد بن علي بن وهب بن مطيع ،إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام.70

- هـ1426، 1مؤسسة الرسالة،ط،،ت مصطفى شيخ مصطفىالقشريي ، املعروف بابن دقيق العيد
.م2005



ارس الف

قائمة المصادر والمراجع-4

68

، ابن امللقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أمحد التوضيح لشرح الجامع الصحيح.71
.م2008- ه1429، 1املصري ، ت دار الفالح البحث العلمي،دار النوادر، دمشق،طالشافعي 

–بريوت -الغرب اإلسالمي ، حممد بن عيسى بن َسْورة الرتمذي، دار جامع الترمذي.72
م  1998،لبنان

، 4،طمكتبة مصطفى البايب احلليب،حممد بن إمساعيل األمري الكحالين الصنعاين ،سبل السالم.73
،م1960/ هـ1379

هـ 1430، 1،ابن ماجه أبو عبد اهللا حممد بن يزيد القزويين ، دار الرسالة العاملية ،طسنن ابن ماجه.74
.م2009- 

، 1لبنان ،ط-بريوت - ،أبو احلسن علي بن عمر الدارقطين ، مؤسسة الرسالة سنن الدارقطني.75
.م2004- هـ 1424

علي البيهقي ، جملس دائرة املعارف العمانية ، أبو بكر أمحد بن احلسني بن السنن الكبرى للبيهقي.76
.هـ 1352، 1اهلند،ط-حبيدر آباد الدكن 

الرياض / ،البن بطال أبو متيم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد ، السعودية شرح صحيح البخاري.77
.م2003/هـ 1423،
الرمحن ، أبو الطيب حممد مشس احلق العظيم آبادي، ت عبد عون المعبود شرح سنن أبي داود.78

.م1968هـ ، 1388، 2حممد عثمان املكتبة السلفية، املدينة املنورة، ط
- هـ 1414، 2لبنان ،ط-بريوت -، حممد بن حبان الُبسيت ، مؤسسة الرسالة صحيح ابن حبان.79

م1993
، 1حممد بن إمساعيل أبو عبداهللا البخاري ، دار طوق النجاة ،بريوت ،طصحيح البخاري،.80

هـ1422
هـ1334أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري ، دار اجليل ،بريوت، ،صحيح مسلم.81
، 1، ابن ماجه أبو عبد اهللا حممد بن يزيد القزويين ، دار الرسالة العاملية ،طسنن ابن ماجه.82

م2009- هـ 1430
لباقي، دار ، أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي ،ت حممد فؤاد عبد افتح الباري.83

.ه1379املعرفة ،بريوت،
–اإلمام احلافظ أبو عبد اهللا احلاكم النيسابوري ، دار املعرفة ،بريوت ، المستدرك على الصحيحين.84

.ت.ط،د.لبنان،ال
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، 1سوريا ،ط- دمشق - ، أبو يعلى أمحد بن علي ، دار املأمون للرتاث مسند أبي يعلى الموصلي.85
م1990- هـ 1410

- هـ 1431، 1دار املنهاج  ،ط-، أمحد بن حممد بن حنبل ، مجعية املكنز اإلسالميمسند أحمد.86
م2010

، أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي، دار إحياء المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج.87
ه1392، 2الرتاث العريب،بريوت، ط

يان لألموطأ مالك ،.88 ية واإلنسانية،    عمال اخلري مالك بن أنس ، مؤسسة زايد بن سلطان آل 
م2004- هـ 1425، 1اإلمارات ،ط- أبو ظيب 

، دار كمال الدين أيب البقاء حممد بن موسى بن عيسى الدمريي،  النجم الوهاج في شرح المنهاج.89
م2004- ه1425، 1املنهاج،جدة،ط

كتب أصول الفقه:سادساً 
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل ت إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي، :الشاطيب،الموافقات.90

،م1997/ هـ1417، 1سلمان، دار ابن عفان، ط
:الرسائل الجامعية: سابعاً 

ماجستري، السامل حذيفة رسالةأحكام المحاباة في المعامالت واألحوال الشخصية دراسة مقارنة .91
.م2009/هـ1430أمحد عقل، اجلامعة األردينة، األردن، 

ابراهيم حاسم حممد، جملة الدراسات التارخيية .، دفقهية تحليلية مقارنةتوليج المورثين دراسة .92
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:كتب التراجمثامناً 
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.م2006-هـ1427ط،.القاهرة ،ال
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،5،طالعلم للماليني، خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي، األعالم.96

.                                                                   م2002



ارس الف

قائمة المصادر والمراجع-4

70
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الصفحةالعـــــــــــــــــــــــــــــــــــنوان
اإلهداء
تقديرو شكر 
ج-أمقدمة

حقيقة المحاباة وأسبابها وحكمها:المبحث التمهيدي
ااحملاباةتعريف: المطلب األول 2وألفاظ ذات صلة 

2اصطالحالغةةتعريف احملابا:  الفرع األول
ا: الثانيفرعال 3األلفاظ ذات صلة 

6احملاباةأسباب:الثانيالمطلب
8احملاباةحكم:الثالثالمطلب

المحاباة في عقود المعاوضات: المبحث األول
13وأنواعهامفهوم عقود املعاوضات : المطلب األول

13تعريف عقود املعاوضات: الفرع األول
14تعريف عقد البيع والشفعة ودليل مشروعيتهما:الفرع الثاني

18احملاباة يف البيع:الثانيالمطلب
18حماباة الصحيح:الفرع األول
20حماباة املريض مرض املوت: الفرع الثاني

24احملاباة يف الشفعة:المطلب الثالث
24التحايل بغرض إسقاط حق الشفعة:الفرع األول
25بيع العقار مؤجال: الفرع الثاني

المحاباة في عقود التبرعات: المبحث الثاني
28تعريف عقود التربعات وأنواعها: المطلب األول

28تعريف عقود التربعات: الفرع األول
28مشروعيتهماتعريف عقد اهلبة والوصية ودليل :الفرع الثاني
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32احملاباة يف اهلبة: الثانيمطلبال
32هبة األب أوالدهحكم :الفرع األول
35.لولدهاألب يف هبته حكم الرجوع:الفرع الثاني

38احملاباة يف الوصية:المطلب الثالث
38إقرار املورث قبل موته بدين:الفرع األول
42وموجداته املاليةتوليج املورث ألمالكه :الفرع الثاني

المحاباة في الزواج والخلع: المبحث الثالث
43هودليل مشروعيتحقيقة عقد الزواج :المطلب األول 

43لغة اصطالحاتعريف عقد الزواج : الفرع األول
45ة الزواجومشروعيأدلة:الفرع الثاني

47حماباة مريض مرض موت يف املهر:المطلب الثاني
50حماباة الزوجة املريضة املوت يف خمالعتها زوجها:لثالثاالمطلب 

54خاتمة
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59فهرس األحاديث واآلثار
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63قائمة المصادر والمراجع

71فهرس الموضوعات


