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 الحمد هلل وحده والسالم على من ال نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه أما بعد: 

الكتاب في   الفقه والقضاء السعودي، نقدم هذا فضمن بحوث تقريب املعامالت املالية في  

املقام، ثم أتبعت ذلك   أحكام الهبات والعطايا، مع بحث النوازل واملسائل باختصار يقتضيه

صح من إجماعات مروية، وختمت   جميع ما ورد من آيات قرآنية وأحاديث نبوية في الباب، وما

ي ورد فيه أي تنظيم ملسائل الهبات  الحكومية الت  بإيراد أهم الكتب في الباب والتنظيمات

 والهدايا. 

 وقد قسمت الكتاب إلى أبواب تتضمن فصوال ومباحث:

 الباب األول: مسائل ونوازل الهبة والعطية

 الباب الثاني: اإلجماعات في مسائل الهبة والعطية

 الباب الثالث: األدلة الواردة في مسائل الهبة والعطية

 ئح السعودية التي تنظم الهبة والعطيةالباب الرابع: األنظمة واللوا

 الباب الخامس: أهم الكتب املفردة في الهبة والعطية 

والعمل،  وأسأل هللا أن ينفع بهذا الجمع قارئه وكاتبه، وأسأل هللا أن يوفقنا لصالح القول 

 أجمعين.  والحمد هلل رب العاملين وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه

 

 عزيز بن سعد الدغيثر الدكتور عبدال

Asd9406@gmail.com 

00966505849406 
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 الهبة والعطية

 فقها وقضاء 

 :قسمت الكتاب إلى أبواب تتضمن فصوال ومباحث

 الهبة والعطيةالباب األول: مسائل ونوازل  

 الهبة والعطيةالباب الثاني: القرارات الجماعية في 

 الهبة والعطيةالباب الثالث: اإلجماعات في مسائل  

 الهبة والعطيةالباب الرابع: األدلة الواردة في مسائل  

 الهبة والعطيةالتي تنظم الباب الخامس: األنظمة واللوائح السعودية  

 الهبة والعطيةالباب السادس: أهم الكتب املفردة في 
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 املبحث األول: تعريف الهبة والعطية

: وهي التبرع من جائز التصررررررررر  بتمليمل مال  املعلو  املوجود في حيات  ا رعد بما  ع  (1)الهبة   •

  (3).  (2)هبة عرفا

 واالتهاب: قبول الهبةد واالستيهاب: سؤال الهبة. •

 العطية: هي الهبة في مرض املوت.  •

 .(4)العطية تأخذ حكم الوصية  −

 والعطية   الهبة حكم: الثانياملبحث  

 .(5)الهبة مستحبة ملن قص  بها وج  هللا تعالى  •

 والعطية  الهبة أركان: الثالثاملبحث  

 أركان الهبة: الصيغة والواهب واملوهوب والع ن املوهوبة. ❖

 : الركن األول: الصيغة ❖

 . (6)تنعق  الهبة باإليجاب والقبول   •

 

 وهبة. –وفتحها   -بإسكان الهاء   -( من هبوب الريحد أي مرورعد يقال: وهبت ل  شيئا وهبا1)

هزت بر  املرأة إلى بيرت زوجهرا من مرالهرا أو من صررررررررررررر اقهرا أو من مرال أمهرا 2) وأبيهرا يكون لهرا وليس لواحر  ماهمرا وال من  ( مرا جه

ا رهمراد أخرذعد وال يرررررررررررررسيء ماهراد ومرا اسرررررررررررررتع ر لهرا من النراس برد إلى أربرابر  وليس للزو  املنع من ردعد وال يجرب تجه   املرأة 

 (.466-4/465(د وحاشية العنقري )178بكث ر وال قليلد وليس للزو  أن يطالب بذلملد انظر: مغني ذوي األفها  )

 فخر  بالتبرع عقود املعاوضات كالبيع واإلجارة.  (3)

 وخر  بالتمليمل اإلباحة كالعارية.

 خر  باملال نحو الكلب.  و 

 وخر  باملعلو  املجهول.

 وخر  باملوجود املع و د فال تصح الهبة فيها وبالحياة الوصية.

 (.2/442( شرح منتهى اإلرادات )4)

 (.9/63مطالب أولي النهى )  ( قال الحارثي: وجنس الهبة من وب. انظر:5)

 ( بأن يقول: وهبتمل أو أه يتمل أو أعطيتمل فيقول: قبلت أو رضيت ونحوع.6)
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 .(1)براملعاطاة ال الة على الهبة    تنعق  الهبة −

 الهبة املطلقة ال تقتضسي عوضا سواء كانت ملثل  أو دون  أو أعلى من . •

 إن اختلف الواهب واملوهوب ل  في شرط عوض فقول منكر بيمين .  •

o  :شروط الصيغة 

 .(2)ال تصح الهبة معلقة وال مؤقتة   •

تصرررررررررح الهبة معلقة أو مؤقتة نحو: جعلرها لمل عمرك أو حياتمل أو عمري أو ما بقيتد وتكون   −

 ملوهوب ل  ولورثت  بع ع.

 .(3)إن اشترط الواهب رجوعها إلي  بع  موت املوهوب ل  بطل الشرط؛ ألن  شرط فاس  −

 . (4)خ مت  لمل أو منحتمل إياعد فعارية  إن قال الواهب: سكناع لمل عمرك أو الت  أو  −

   الواهبالركن الثاني:   ❖

 .(5)ه ى ل  أكثر فال بأس ب من أه ى ليه  •

   :هبة الثواب •

د فإن كان العوض مجهوال لم تصررررررحد (6)إن شرررررررط العاق  في الهبة عوضررررررا معلوما فررررررررررررررررررررهي بيع   −

 قيمرها.وحكمها كالبيع الفاس  ف ردها بزيادتها مطلقاد وإن تلفت رد 

 .(7)تلز  الهبة بالقبض بإذن واهب فللواهب الرجوع قبل اإلذن بالقبض   •

 د فيصح قبضهاد وال يحتا  إلى إذن الواهب.(8) ستثنى ما كان في ي  مرهب كود عة  −

 

مي    -( ألنر   1)
ه
ل سررررررررررررري ير    وي

ي
ل ه عي
ه
ى و

ه
ل كران ههر ي وههر ى إلير د و عطي و عطيد ويفرص الصرررررررررررررر قراتد ويرأمر سرررررررررررررعراتر  برأخرذهرا    -صررررررررررررري

 عاهم إيجاب وال قبولد ولو كان شرطا لنقل عاهم نقال متواترا أو مشرهرا.وتفريقهاد وكان أصحاب  يفعلون ذلمل ولم ينقل  

 (.7/499(د وحاشية املشايخ )45د 17/44( واختار شيخ اإلسال  صحة تعليقها وتوقيرهاد انظر: اإلنصا  )2)

(د  7/29ط ن )(د وحاشرية أبا ب 51د  17/44(د واإلنصرا  )184( واختار شريخ اإلسرال  صرحة الشررطد انظر: االختيارات )3)

 (.7/501وحاشية املشايخ )

 ( ألنها هبة املنافع.4)

 (. 7/9( انظر: شرح املنتهى بحاشية أبا بط ن )5)

 ( ألن  تمليملد بعوض معلو د ويثبت الخيار والشفعة. 6)

كنرت  ( ملرا روى مرالرمل عن عراأشرررررررررررررة أن أبرا بكر نحلهرا جرذاذ عشررررررررررررررين وسرررررررررررررقرا من مرالر  برالعراليرةد فلمرا مرضد قرال: يرا بنيرة  7)

نحلتمل جذاذ عشرررررررررين وسررررررررقا ولو كنت حزتي  أو قبضررررررررتي  كان لملد فإنما هو اليو  مال وار  فاقتسررررررررموع على كتاب هللا  

 تعالىد وروى ابن عيينة عن عمر نحوعد ولم  عر  لهما في الصحابة مخالف.  

 ( ألن قبض  مست ا  فأانى عن االبت اء.8)
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 .(1)وار  الواهب إذا مات قبل القبض يقو  مقام  في اإلذن والرجوع  •

إلحالل أو الصررررررررررررررررر قررررة أو الهبررررةد ونحوهررررا  من أبرأ اريمرررر  من دينرررر  ولو قبررررل وجوبرررر  بلف  ا •

 كاإلسقاط أو الترك أو التمليمل أو العفود برئت ذمت .

 ولو كان املبرأ من  مجهوال. (2)لو رد امل ين اإلبراء لم يقبل ردع   −

 د وكتم  امل ين خوفا من أن  لو علم  لم يبرئ  لم تصح البراءة.  و جهل رب ال ين  ال يني ل −

 لو أبرأ رب ال ين أح  اريمي  أو من أح  ديني  لم تصح إلبها  املحل. −

 . (3)ال يجوز لواهب أن يرجع في هبت  الالزمة   •

 .  (5()4)إال األب فل  الرجوع قص  التسوية أو الد مسلما كان أو كافرا   −

 . (6)رجوع الزوجة في هبرها لزوجها بسؤال  إذا ضرها بطالص أو تزو  عليها  −

 ال يمنع الرجوع نقص الع ن أو تلف بعضها أو زيادة منفصلة. •

 يمنع الرجوع زيادة متصلة وبيع  وهبت  ورهن  ما لم ينفمل. •

 الرجوع في الهبة إال بالقول.ال يصح  •

  (7)ال يصح تصر  الواهب قبل رجوع  بالقولد ولو نوى ب  الرجوع.  −

   الع ن املوهوبةالركن الثالث:   ❖

 تجوز هبة كل ع ن تباع وهبة جزء مشاع ماها إذا كان معلوما. •

 .(8)ال تصح هبة مجهول   •

 

 باملوتد كالبيع في م ة الخيار.( ألن  عق  يؤول إلى اللزو  فلم ينفسخ  1)

 ( ألن  إسقاط حق فلم يفتقر إلى القبول كالعتق.2)

 ( لح يث ابن عباس مرفوعا »العائ  في هبتة كالكلب يقيء ثم  عود في قيئ « متفق علي 3)

مي    -( لقولررر   4)
ه
ل سررررررررررررري يررر    وي

ي
ل ه عي
ه
ى و

ه
ل   فيمرررا  عطي ولررر ع« رواع  : »ال يحرررل للرجرررل أن  عطي العطيرررة ف رجع فيهرررا إال الوالررر -صررررررررررررري

واختار شرررريخ اإلسررررال  أن  ليس ل  الرجوع إن كان كافراد انظر:    الخمسررررةد وصررررمح  الترمذي من ح يث عمر وابن عباس.

 (.17/82اإلنصا  )

قرضوع أو يزوجوعد فليس ل  أن يرجع في  إال  5) ( واختار شيخ اإلسال  أن  إذا وهب ول ع شيئا فتعلق ب  حق للناس كأن يه

لق ر الزائ  عن ذلملد كأن ههب  ماال يكفي نصررررررررف  لتحصرررررررريل الزوا  أو امل اينةد فل  أن يرجع بالنصررررررررف الزائ د انظر:  في ا

 (.7/512(د وحاشية املشايخ )186(د واالختيارات )17/81اإلنصا  )

 (. 4/316(د كشا  القناع )2/525( انظر: شرح املنتهى )6)

 (.2/534( حاشية ابن عوض )7)

(د وحاشرررررررررررية العنقري  183كالحمل في البطن واللبن في الضررررررررررررعد واختار شررررررررررريخ اإلسرررررررررررال  صرررررررررررحت د انظر: االختيارات )(  8)

 (.7/490(د وحاشية املشايخ )4/466)
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تصرررررررررررررح هبررررة املجهول إذا تعررررذر علمرررر د كمررررا لو اختلو مررررال اثن ن على وجرررر  ال يتم   فوهررررب   −

 أح هما لرفيق  نصيب  من د فيصح للحاجة كالصلح.  

قص  بها ترويج سلع أو خ مات معينةد أو جذب املستثمرين  ا − لجائزة التسويقية: جائزة يه

 .خ مةبه ية مع شراء كل سلعة أو    إلى أسواص أو متاجر معينةد

 :(1)  من صور اله ايا التجارية ما يأتي −

الصورة األولى: أن يمنح الباأع ه ية معلومة ملن  شتري من  سلعة أو خ مة. وهي جائزة شرًعا؛  

 سواء أكانت نقً ا أ  عيًنا؛ وتأخذ حكم الزيادة في املبيع. 

ائزة شرًعاد شريطة  الصورة الثانية: أن يمنح الباأع ه ية مجهولة مع السلعة أو الخ مة. وهي ج

 ع   الزيادة في ثمن السلعة مقابل اله ية. 

الصورة الثالثة: أن يمنح الباأع املشتري ه ية متصلة بالسلعة ومن جنسهاد كزيادة العبوة عن  

ع  تخفيًضا لثمن السلعة.
ه
 املعتاد. وهي جائزة شرًعا؛ ألنها ت

 .(2)ال يصح هبة ما ال يق ر على تسليم  كالشارد من حيوان •

 تجوز هبة كلب يقتنى. •

 تجوز هبة نجاسة يباح نفعها. •

 .(3)من باع أو وهب فاس ا ثم تصر  في الع ن بعق  صحيح صح تصرف  الثاني   •

 الص قة: وهي ما قص  ب  ثواب اآلخرة. •

 اله ية: وهي ما قص  ب  إكراما وتوددا. •

 .(4)وعاء اله ية ه ية مع عر  •

 املوهوبالركن الرابع:   ❖

 تبطل الهبة بموت املرهب.  •

 

 (.55/3/6( معيار املسابقة )1)

 (.7/490(د وحاشية املشايخ )183( قال شيخ اإلسال : "في  نظر"د انظر: االختيارات )2)

 ملك .( ألن  تصر  في  3)

( قال شررررريخ اإلسرررررال  »إعطاء املال ليم ح ويثنى علي  مذمو د وإعطالع لكف الظلم والشرررررر عن  ولئال ينسرررررب إلى البخل  4)

مشررررررروع بل محمود مع النية الصررررررالحةد وال يجوز للنسرررررران أن يقبل ه ية من يررررررخص ليشررررررفع ل  عن  ذي أمرد أو يرفعد  

 سررتحقهاد ويجوز للمه ي أن يبذل في التوصررل إلى حق  الذي ال يتوصرررل  عن  مظلمةد أو يوصررل إلي  حق د أو يولي  والية 

إلى أخذع ودفع الظلم عن  إال ب  وهو املنقول عن السرررررررررررررلف واألئمة وفي  ح يث مرفوع... الصررررررررررررر قة أفضرررررررررررررل من الهبة إال 

وحاشية أبا بط ن    (د 265د 264لقريب يصل بها رحم د أو أخ ل  في هللا فق  تكون أفضل من الص قة« انظر: االختيارات )

 (.7/523(د وحاشية املشايخ )9د  7/7)
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بلد ويقبض للصغ ر ونحوع ولي .  • ق   يي

 األوالد   التعديل في عطيةاملبحث الرابع: 

 . (1)يجب على املعطي التع يل في عطية أوالدع بق ر إرثهم  •

ل وجوبراد برجوع حيرث  − ل املعطي بعض أوالدع برأن أعطراع فوص إرثر  أو حصرررررررررررررتر  عر و   إن فضررررررررررررررو

 .(2)أمكن أو زيادة املفضول ليحصل كلٌّ ماهم على نصيب   

ال فرص في وجوب التع يل ب ن كون البعض ذا حاجةد أو عيالد أو صرررررررالحد أو علمد أو الد وال   −

 .(3)ب ن كون البعض اآلخر فاسقاد أو مبت عاد أو مبذرا  

 تحر  الشهادة على التخصيص أو التفضيل تحمال وأداء إن علم. •

 الشهادة على كل عق  فاس  عن ع مختلف في .تحر    •

 .(4)تباح قسمة مال  ب ن ورثت د و عطي وار  حاد  حصت  •

 . (5)إن مات الواهب قبل الرجوع أو الزيادة ثبتت للمعطيد فليس لبقية الورثة الرجوع •

 إال أن يكون اإلعطاء وقع في مرض املوت فيقف على إجازة الباق ن.   −

د وسرررررررررررررواء كران الوالر  (6)ألب أن يرأخرذ ويتملرمل من مرال ولر ع مرا ال يضررررررررررررررع وال يحتراجر   يجوز ل •

 محتاجا أو الد وسواء كان الول  كب را أو صغ را ذكرا أو أنثى.

 .(7)مرض موت أح هما املخو  ليس لألب أن يتململ من مال ول ع و عطي  لول  آخرد وال في −

 

( للذكر مثل ح  األنثي ن اقت اء بقسمة هللا تعالىد وقياسا لحال الحياة على حال املوتد قال عطاء: ما كانوا يقسمون  1)

الد دون بقيررة إال على كترراب على هللا تعررالىد وسررررررررررررررائر األقررارب في ذلررمل كرراألوالدد واختررار ابن عثيم ن اختصررررررررررررررا  ذلررمل برراألو 

 (.3/57األقاربد انظر: ال روس الفقهية من املحاضرات الجامعية )

مي    -( لقول  2)
ه
ل سي ي    وي

ي
ل ه عي
ه
ى و

ه
ل  : »اتقوا هللا واع لوا ب ن أوالدكم« متفق علي  مختصرا.-صي

(د وحاشية  31/295) ( واختار شيخ اإلسال  جواز التخصيص لسبب شرعيد كالطاعة والصالح. انظر: مجموع الفتاوى 3)

 (.7/505(د حاشية املشايخ )7/33أبا بط ن )

 (.7/35( انظر: شرح املنتهى بحاشية أبا بط ن )4)

(د واختارع أيضررررررررررا  7/508(د وحاشررررررررررية املشررررررررررايخ )168( واختار شرررررررررريخ اإلسررررررررررال  أن لهم الرجوع علي د انظر: االختيارات )5)

- 7/88لوهابد وكذا الشيخ حسن بن حس ند انظر: ال رر السنية )الشيخان حس ن وعب  هللا ابنا اإلما  محم  بن عب  ا

92.) 

 ( لح يث عاأشة مرفوعا »إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أوالدكم من كسبكم« رواع سعي  والترمذي وحسن .6)

لك ؛  ( قال شرررريخ اإلسررررال  »لو أخذ من مال ول ع شرررريئاد ثم انفسررررخ سرررربب اسررررتحقات د بحيث وجب ردع إلى الذي كان ما7)

مثل أن يأخذ األب صررررر اص ابنت د ثم يطلق الزو د أو يأخذ الزو  ثمن السرررررلعة التي باعها الول د ثم يرد السرررررلعة بعيبد أو 
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إن تصرررررررر  األب في مال ول ع قبل تملك  وقبضررررررر  ولو فيما وهب  لول ع وأقبضررررررر  إياع ببيع أو   −

 . (1)هبة أو إبراء اريم ول ع من دين  لم يصح تصر  األب 

 إن أراد األب أخذ ما وهب  لول ع قبل رجوع  في هبت  بالقول كرجعت فيهاد لم يصح تصرف .   −

 . (2)ألب أخذ مال ول ع قبل تملك  بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح تصرف   إن أراد ا −

 . (3)أما بع  القبض املعتبر مع القول أو النية فيصح تصر  األب  −

 (4)ليس للول  مطالبة أبي  ب ين وقيمة متلف أو أرش جناية   •

 . (5)للول  مطالبة أبي  بنفقت  الواجبة علي  فإن ل  مطالبت  بها وحبس  عليها   −

 للول  مطالبة أبي  بع ن مال ل  بي  أبي . −

 إن مات االبن فليس لورثت  مطالبة األب ب ين ونحوع كمورثهم. −

 إن مات األب رجع االبن ب ين  في تركت . −

 .(6)  إبراء اريم ول ع  ال يململ األب إبراء نفس  من دين لول ع علي  وال •

 

 ه تصرفاتاملبحث الخامس: عطايا املريض وبقية 

 د فتصرف  الز  كرتصر  الصحيح.(7)خو  املإن تصر  املريض في مرض  ا ر  (1

 

الرجوع على  األول  يأخذ املبيع الذي اشررررررررررررتراع الول د ثم يفلس بالثمند ونحو ذلملد فاألقوى في جميع الصررررررررررررور أن للمالمل  

 (.7/516(د وحاشية املشايخ )270االختيارات )(د و 107-17/105األب« انظر: اإلنصا  )

 ( ألن ململ الول  على مال نفس  تا د فيصح تصرف  في  ولو كان للغ ر أو مشتركا لم يجز.1)

 ( ألن  ال يملك  إال بالقبض مع القول أو النية فال ينفذ تصرف  في  قبل ذلمل.2)

 ( لص رورت  ملكا ل  بذلمل.3)

مي  -رجال جاء إلى النبي  ( ملا روى الخالل »أن  4)
ه
ل سي    وي

ي 
ي
ل ه عي
ه
ى و

ه
ل  بأبي  يقتضي  دينا علي  فقال: " أنت ومالمل ألبيمل« ". -صي

 ( لضرورة حف  النفس.5)

 (.7/48( انظر: شرح املنتهى بحاشية أبا بط ن )6)

املذهب... ويململ األب إسرررررررررقاط دين االبن عن  قال شررررررررريخ اإلسرررررررررال : »ويرجع األب فيما أبرأ من  ابن  من ال يون على قياس  

 لزمترر  الرر يررة في مررالرر د نص عليرر  اإلمررا  أحمرر د وكررذا لو جنى على طرفرر  لزمترر  ديترر «د انظر:  
ً
نفسرررررررررررررر د ولو قتررل ابنرر  عمرر ا

 (.7/519(د وحاشية املشايخ )178االختيارات )

 ( كوجع ضرس وع ن وص اع  س ر.7)
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اعتبارا بحال العطية صررررررحيح  فتصرررررررف  الز    وإن صررررررار املرض ا ر املخو  مخوفا ومات من  −

(1). 

 .(3) لها حكم الوصيةد فعطاياع  (2)خوفا  مإن كان املرض الذي اتصل ب  املوت   (2

 طبيبان مسلمان ع الن أن  مخو .   ما قال  املرضيقبل في  −

لحق برراملريض − من وقع الطرراعون ببلرر عد أو كرران ب ن الصرررررررررررررف ن عنرر  التحررا  حربد وكررل من    :يه

 أو ق   أو حبس  دأو كان في لجة البحر عن  هيجان   دالطائفت ن مكافئة لألخرى أو كان من املقهورة

 الطلق حتى تنجود فهؤالء كحكم من أصاب  مرض مخو .واملرأة التي أخذها  دلقتل

ال يلز  تبرع املريض لوار  بشرررررررررررررسيء وال بمرا فوص الثلرث ولو ألجنبيد إال برإجرازة الورثرة للتبرع إن  (3

 .  (4)مات املريض من 

 .(5)إن عوفي املريض من مرض د فكصحيح في نفوذ عطاياع كلها  (4

األمراض املمت ة كجذا  أو سرل في ابت ائ د أو فال  في انرهائ  ال تع  من األمراض املخوفة ما   (5

 . (6)لم تجعل صاحبها طريح الفراش  

 .(7) عتبر ثلث مال املعطي في املرض عن  موت    (6

 . (8)إن ضاص ثلث  عن العطية والوصيةد ق مت العطية  −

 نماء العطية من القبول إلى املوت تبع لها.  −

معراوضرررررررررررررة املريض مرضرررررررررررررا مخوفرا ونحوع بثمن املثرلد بيعرا أو إجرارة ونحوهمراد ولو مع وار د   (7

 . (9)رأس املال  تكون من 

 

 ( ألن  إذ ذاك في حكم الصحيح.1)

 ألمراض املستعصية.( كا2)

مي    -( لقول  3)
ه
ل سررررررررري ي    وي

ي
ل ه عي
ه
ى و

ه
ل : »إن هللا تصررررررررر ص عليكم عن  وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم« رواع ابن  -صررررررررري

 ماج .

( كوصررررررررررية ملا تق  د ألن توقع التلف من أولئمل كتوقع املريضد واختار ابن عثيم ن صررررررررررحة إجازتهم قبل موت املريضد  4)

 (.3/58: ال روس الفقهية من املحاضرات الجامعية )انظر

 ( لع   املانع.5)

 ( ألن  مريض صاحب فراش يخشسى من  التلف.6)

 ( ألن  وقت لزو  الوصايا واستحقاقها وثبوت والية قبولها وردها.7)

 ( ألنها الزمة.8)

 ( ألن  ال تبرع فيهاد وال تهمة.9)
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 . (2)  فيما سبق عطيةلها حكم ال  (1)  املحاباة (8

 تفارص العطية الوصية في أربعة أشياء:   (9

د ويبررر أ بررراألول فررراألول في العطيرررة (3)أحررر هرررا: أنررر   سررررررررررررروى ب ن املتقررر   واملترررأخر في الوصررررررررررررريرررة   −

 لوقوعها الزمة.

د بخال  الوصرررررررية فإن املو رررررررسي (4)الثاني: أن املعطي ال يململ الرجوع في العطية بع  قبضرررررررها   −

 يململ الرجوع فيها.

د بخال  الوصررررررررررررريرة فرإنهرا تمليرمل بعر  (5)القبول لهرا عنر  وجودهرا    ترط شررررررررررررر الثرالرث: أن العطيرة  −

 عن  وجودع.  فاشترطاملوتد 

د والوصية بخال  ذلمل فال تململ قبل املوت  (6)الرابع: أن العطية يثبت امللمل فيها عن  قبولها   −

(7). 

  

 

 الشراء بأكثر من سعر املثلد وعادة يراد بها نفع الطر  اآلخر.( مثل البيع بأقل من سعر املثل أو  1)

( قال شررررررررررررريخ اإلسرررررررررررررال : »ويململ الورثة أن ي جروا على املريض إذا اتهموع بأن  تبرع بما زاد على الثلث مثل أن يتصررررررررررررر ص  2)

ط على ما بي ع بأن  وههب ويحابي وال يحسررررررررب ذلمل... وكذلمل لو كان املال بي  وكيل أو شررررررررريمل أو مضرررررررراربد وأرادوا االحتيا

... نكاح املريض في مرض املوت صررحيحد وتر  املرأة في قررررررررررررررررول  
ً
 أخرى لهمد فاألظهر أنهم يملكون ذلمل أيضررا

ً
يجعلوا مع  ي ا

(د وحاشية املشايخ  192جررررررررررررمررررررررررررهررررررررررررور العلماءد وال تستحق إال مررررررررررررهررررررررررررر املثل ال الزيادة علرررررررررررريرررررررررررر  باالتفاص« انظر: االختيارات )

(7/535.) 

 ا تبرع بع  املوت يوج  دفعة واح ة.( ألنه3)

 ( ألنها تقع الزمة في حق املعطي في الحياة ولو كثرتد وإنما منع من التبرع بالزائ  على الثلث لحق الورثة.4)

 ( ألنها تمليمل في الحال.5)

الد ألنرر  إن كرران  ( ويكون ملكرر  للعطيررة مراعىد وينتظر فيرر  إلى مرراذا يصررررررررررررر ر الحررالد ألنررا ال نعلم هررل هو مرض املوت أو  6)

مرض املوت فمن ثلث د ولوار  ال يرررسيء ل د وإن لم يكن مرض املوت فمن جميع مال د وال نعلم هل  سرررتفي  ماال أو يتلف  

 يسيء من مال  فتوقفنا لنعلم عاقبة أمرعد فإذا خرجت من الثلث تبينا أن امللمل كان ثابتا من حين  وإال فبق رع.

 .( ألنها تمليمل بع ع فال تتق م 7)
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 .  331/ 2أجمع العلماء على أن الهبة مشروعة ومن وب إليها. ب اية املجره   .1

 للموهوب في حررال الصرررررررررررررحررة وجواز   .2
ً
وأجمعوا على أنرر  ال تجوز هبررة الواهررب إال إذا كرران مررالكررا

 .  711/ 2إطالص الي . ب اية املجره  و التصر   

. مراترب   .3
ً
 أو ذميا

ً
 أو صررررررررررررربيا

ً
وأجمعوا على صرررررررررررررحة تبليي الهبة عن طريق رسرررررررررررررول ولو كان رقيقا

 .  173اإلجماع  

 .  21/ 2وأجمعوا على أن الهبة تلز  بالقبض. اإلفصاح  .4

وأجمعوا على أن املوهوب إذا لم يقبرررل الهبرررة فرررإنهرررا تكون في ملرررمل الواهررربد مراترررب اإلجمررراع   .5

 172  . 

 .  279/ 8املغني   312/ 22الرجوع في الص قة. االستذكار   وأجمعوا على أن  ال يجوز  .6

 .  278/ 8وأجمعوا على أن  ال يجوز رجوع الواهب عن هبت  لذوي رحم  املحر . املغني  .7

 .  278/ 8ال يجوز الرجوع في هبة الزو  المرأت . املغني   وأجمعوا على أن .8

  172ترررب اإلجمررراع  وأجمعوا على أن الهبرررة والعطيرررة حالل لبني هررراشرررررررررررررم وبني املطلرررب. مرا .9

 .  93/ 3التمهي   

 .  513/ 8وأجمعوا على أن جواز الهبة للحربي في دار الحرب. املغني  .10

وأجمعوا على أن الرجل إذا وهب لول ع الصرررررررررررغ ر هبة وقبضررررررررررر  ل  من نفسررررررررررر  أن الهبة تامة.   .11

 .  155اإلجماع  

فيرة ووسرررررررررررررع الحن  57/ 2وأجمعوا على أن الولي يقبض الهبرة عن الطفرل الصرررررررررررررغ ر اإلفصررررررررررررراح   .12

 .  500/ 8ابن عاب ين   .ولو بحضرة الولي   بصحة قبض من هو في عيال

 .  93/ 5وأجمعوا على أن  تصح هبة املشاع الذي ال ينقسم كال ابة. تبي ن الحقائق  .13

  د 97وأجمعوا على أن  ال تصح هبة عضو من إنسان )مملوك( أو حيوان. )مراتب اإلجماع   .14

 .  67/ 16االستذكار  

لررر ائن للمررر ين مرررا عليررر  من دين بلف  الهبرررة واإلبراء. اإلجمررراع وأجمعوا على صرررررررررررررحرررة هبرررة ا .15

 .  172. مراتب اإلجماع  155 

( وأن  259/ 8الهبة )املغنيفي وأجمعوا على مشرررررررررررروعية التسررررررررررروية ب ن األوالد الذكور أو اإلنا    .16

 .  57/ 2تفضيل بعضهم على بعض في الهبة مكروع. اإلفصاح  

ا حكم الوصرررايا وال تزي  عن الثلث إال بإذن الورثة. وأجمعوا على أن الهبات في مرض املوت له .17

 .  193. مراتب اإلجماع  87/ 7اإلشرا   
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 ما ورد في فضل اله ية

 -تهادوا تحابوا   -قال:   -صرررررررررلى هللا علي  وسرررررررررلم  -عن النبي  -رضرررررررررسي هللا عن    -وعن أبي هريرة   (1

 .(1)رواع البخاري في "األدب املفرد "وأبو  على بإسناد حسن  

تهادوا, فإن اله ية   -صرلى هللا علي  وسرلم   -قال: قال رسرول هللا  -رضرسي هللا عن    -وعن أنس  (2

 .(3)رواع الب ار بإسناد ضعيف  -  (2)تسل السخيمة 

يا نسرررررررررراء   -صررررررررررلى هللا علي  وسررررررررررلم   -قال: قال رسررررررررررول هللا  -رضررررررررررسي هللا عن   -وعن أبي هريرة   (3

من   (6)وللترمذي   .(5)متفق علي    -شرررررررررررراة    (4)املسررررررررررررلماتر ال تحقرن جارة لجارتها ولو فرسررررررررررررن

ح يث : »تهادوا فإن اله ية تذهب وحر الص رد وال تحقرن جارع لجارتها ولو بفرسن شاة"  

وقال: ح يث اريبد وفي إسررررنادع أبو معشررررر واسررررم  نجيح مولى بني هاشررررمد قال الترمذي:  

  ق  تكلم في  بعض أهل العلم من قبل حفظ .

 ما ورد في إه اء الجار:

بي صرررررلى هللا علي  وسرررررلم قال: »يا نسررررراء املسرررررلماتد ال  النعن أبي هريرة رضرررررسي هللا عن د عن   (4

 .(7)  تحقرن جارة لجارتهاد ولو فرسن شاة"

قلت: يا رسرررررررررررول هللاد إن لي جارين فإلى أههما أه ي  قال: »إلى عن عاأشرررررررررررة رضرررررررررررسي هللا عاهاد  (5

   (8)أقربهما منمل بابا«  

  

 

(1(" املرررفررررد  "األدب  فررري  الررربرررخررررررراري  ")594(رواع  "املسرررررررررررررررنررررررر   فررري  وأبرررو  رررعرررلرررى   )6148( والررربررريرررهرررقررري  فررري  6/169(د  عررررررر ي  وابرررن  (د 

 (.4/104"الكامل")

 : قول : »السخيمة« بالس ن املهملة املفتوحة فخاء معجمة فمثناة تحتية هي الحق .-رحم  هللا    –( قال الرباعي  2)

 (.1937(رواع الب ار )3)

: قول : »فرسرررررررن شررررررراة"بكسرررررررر الفاء وسررررررركون الراءد وكسرررررررر السررررررر ن آخرع نون هو من البع ر  -رحم  هللا    –لرباعي  ( قال ا4)

بمن لة الحافر من ال ابة وفي "ال ر النث ر"الفرسرررررررررن: عظم قليل اللحم وهو خف البع ر كالحافر لل ابة و سرررررررررتعار للشررررررررراة  

 والذي للشاة هو الظلف.  

 (493د 432د 307د 2/264( أحم  )1030مسلم )(د و 5671د 2427(رواع البخاري )5)

 (.2130( )4/441(الترمذي )6)

 (.1030( ومسلم)6017د 2566( رواع البخاري )7)

 (.6020د 2595د 2259(رواع البخاري ) 8)
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 :(1)ما ورد في إه اء الكافر  

قرالرت: »أتتني أمي راابرة في عهر  قر ي وهي   -رضرررررررررررررسي هللا عاهرا    –وعن أسرررررررررررررمراء بنرت أبي بكر   (6

د زاد  (2)اصررررررررررلها  قال: نعم" متفق علي   -صررررررررررلى هللا علي  وسررررررررررلم    -مشررررررررررركة فسررررررررررألت النبي 

: »قرررال ابن عيينرررة فرررأنزل هللا فيهرررا: ))ال ياهررراكم هللا عن الرررذين لم يقررراتلوكم في (3)البخررراري  

 [ ومعنى راابة طامعة تسألني شيئا«.8ال ين(( ]املمتحنة:

عن عبرر  هللا بن عمر رضرررررررررررررسي هللا عاهمرراد قررال: رأى عمر بن الخطرراب حلررة سررررررررررررر راء عنرر  برراب   (7

املسج د فقال: يا رسول هللاد لو اشتريرهاد فلبسرها يو  الجمعة وللوف د قال: »إنما يلبسها  

من ال خالص ل  في اآلخرة«د ثم جاءت حللد فأعطي رسررررررول هللا صررررررلى هللا علي  وسررررررلم عمر  

أكسررررررررررررروتنيهررراد وقلرررت في حلرررة عطرررارد مرررا قلرررت  فقرررال: »إني لم أكسررررررررررررركهرررا    ماهرررا حلرررةد وقرررال:

   (4)لتلبسها«د فكساها عمر أخا ل  بمكة مشركا

 ما ورد في إه اء ما يكره  امله ي:

عن ابن عمر رضرررسي هللا عاهماد قال: أتي النبي صرررلى هللا علي  وسرررلم بيت فاطمةد فلم ي خل  (8

عليهاد وجاء عليد فذكرت ل  ذلملد فذكرع للنبي صرلى هللا علي  وسرلمد قال: »إني رأيت على 

بابها سرترا موشريا«د فقال: »ما لي ولل نيا« فأتاها عليد فذكر ذلمل لهاد فقالت: ليأمرني في   

   (5)د قال: »ترسل ب  إلى فالند أهل بيت بهم حاجة« بما شاء

 ما ورد في إه اء املرأة من مال زوجها:

: »إذا أنفقت  -صررررلى هللا علي  وسررررلم   -قالت: قال رسررررول هللا  -رضررررسي هللا عاها    –عن عاأشررررة   (9

املرأة من طعا  زوجها ا ر مفسررررر ة كان لها أجرها بما أنفقتد ولزوجها أجرع بما اكتسررررربد 

 .(6)مثل ذلمل ال ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا« رواع الجماعة  وللخازن 

: »إذا أنفقت  -صرلى هللا علي  وسرلم   -قال: قال رسرول هللا  -رضرسي هللا عن     –وعن أبي هريرة (10

 (8)د وألبي داود  (7)املرأة من كسرررررررررررررررب زوجهرررا من ا ر أمرعد فلررر  نصرررررررررررررف أجرع" متفق عليررر   

موقوفرا: »في املرأة تصررررررررررررر ص من بيرت زوجهرا. قرال: ال إال من قوتهرا واألجر بياهمراد وال يحرل لهرا  

 ادع ال بأس ب .أن تتص ص من مال زوجها إال بإذن " وإسن

 

وتقسرررطوا  ( األصرررل في  قول  تعالى:"ال ياهاكم هللا عن الذين لم يقاتلوكم في ال ين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم  1)

 إليهم إن هللا يحب املقسط ن".

 (.452(د ابن حبان )1668(د أبو داود )355د 347د 6/344( أحم  )1003(د مسلم )5634د 3012د 2477(البخاري )2)

 (.5633(البخاري )3)

 (.2612( رواع البخاري )4)

 (. وبوب ل : باب ه ية ما يكرع لبسها2613( رواع البخاري )5)

د  671(د الترمرررذي )5/65(د النسررررررررررررررراأي )1685(د أبو داود )1024(د مسرررررررررررررلم )1959د  1372د  1370د  1359(البخررراري )6)

 (.278د 6/44(د أحم  )2294(د ابن ماج  )672

 (.1687(د وأبو داود )2/316(د أحم  )1026(د مسلم )5045د 1960(البخاري )7)

 (.1688(أبو داود )8)
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قال: »ال تنفق املرأة من   -صررلى هللا علي  وسررلم   -أن النبي  -رضررسي هللا عن     –وعن أبي أمامة (11

بيت زوجها إال بإذن . قيل: يا رسرول هللا وال الطعا  قال: ذلمل أفضرل أموالنا« رواع الترمذي  

 .(1)وحسن   

هللا ليس لي يرررررررسيء إال ما    أنها قالت: »يا رسرررررررول  -رضرررررررسي هللا عن     –وعن أسرررررررماء بنت أبي بكر (12

أدخل علي الزب رد فهل علي جناح أن أرضرررخ مما ي خل علي  فقال: ارضررراي ما اسرررتطعتد  

صررررررررررررلى هللا علي    -وال توعي فيوعي هللا عليمل« أخرجاعد وفي لف  لهما: »أنها جاءت إلى النبي 

اح أن أرضرررخ د فقالت: يا نبي هللا ليس لي يرررسيء إال ما أدخل علي الزب رد فهل علي جن-وسرررلم 

مما ي خل علي  قال: ارضرررراي ما اسررررتطعتد وال توعي فيوعي هللا عليمل« وأخرج  أبو داود  

أن الزب ر رجرل   -صرررررررررررررلى هللا علير  وسرررررررررررررلم    -وفي لف  عاهرا: »أنهرا سررررررررررررررألرت النبي    (2)والترمرذي  

صرررررررلى هللا  -شررررررر ي د ويأتي املسرررررررك ن فأتصررررررر ص علي  من بيت د بغ ر إذن د فقال رسرررررررول هللا 

 .(3): ارضاي وال توعي فيوعي هللا عليمل« رواع أحم  -لم علي  وس

النسرررررررراء قالت   -صررررررررلى هللا علي  وسررررررررلم  -قال: »ملا با ع النبي   -رضررررررررسي هللا عن     –وعن سررررررررع  (13

قال أبو داود وأرى  -امرأة جليلة كأنها من نسرررررررررررراء مصررررررررررررر: يا نبي هللا أناكل على آبائنا وأبنائنا  

 (4)فمرررا يحرررل لنرررا من أموالهم  قرررال: الرطرررب ترررأكلنررر  وتهررر ينررر "رواع أبو داود    -فيررر  وأزواجنرررا

طبد رواع أبو داود وسررررركت عن  هو واملنذري قال في شررررررح وقال الرطب: الخب  والبقل والر 

"املنتقي": ورجال إسررررررنادع رجال الصررررررحيح إال محم  بن سررررررواد وق  وثق  ابن حباند وقال:  

 غربد والرطب األول بفتح الراء وسررررررررركون الطاء ضررررررررر  اليابسد والرطب الثاني بضرررررررررم الراء  

 وفتح الطاء.

أن رسرررول هللا صرررلى هللا علي     د- عن   رضرررسي هللا –عمرو بن شرررعيبد عن أبي د عن ج ععن   (14

  (5)  وسلم قال: »ال يجوز المرأة أمر في مالها إذا ململ زوجها عصمرها«

 ما ورد في إه اء اململوك من مال سي ع:

صرررررررررلى هللا  -قال: »كنت مملوكا فسرررررررررألت النبي   -رضرررررررررسي هللا عن    –عن عم ر مولى آبي اللحم (15

وفي  .(6)أتصررررر ص من مال موالي بشرررررسيء. قال: نعم واألجر بينكما« رواع مسرررررلم   -علي  وسرررررلم 

د فجرراءني مسرررررررررررررك ن فررأطعمترر  منرر  فضرررررررررررررربنيد  (7)قررال: »أمرني موالي أن أقرر ر لحمررا    روايررة:

 

 (.2295)(د وابن ماج  3565(د أبو داود )670( الترمذي )1)

 (.1960(د الترمذي )1699(د أبو داود )1029(د مسلم )2451د 1367(البخاري )2)

 (.6/353(أحم  )3)

 (.1686(أبو داود )4)

( 2299( وصررررررررررمح  الحاكم )7058( وأحم  )2388( )2/798(د ابن ماج  )6/278( النسرررررررررراأي )3546( رواع أبو داوود )5)

 ( وحسن  األرنالوط في تخريج املسن .7625ووافق  الذهبي واأللباني في صحيح الجامع )

 (.4/194(د والبيهقي )2297(د وابن ماج  )3360(د ابن حبان )1025(مسلم )6)

 : قول : »أق ر لحما« بفتح الهمزة وسكون القا  وكسر ال ال أي أجعل  في الق ر.-رحم  هللا    –( قال الرباعي  7)
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فذكرت ل  ذلملد ف عاع فقال: لم ضرررررررررررربت د   -صرررررررررررلى هللا علي  وسرررررررررررلم   -فأتيت رسرررررررررررول هللا 

فقال:  عطي طعامي من ا ر أن آمرعد فقال: األجر بينكما« رواع أحم  ومسررررررررررلم والنسرررررررررراأي  
(1). 

بطعا   -صرررلى هللا علي  وسرررلم   -قال: »أتيت النبي  -رضرررسي هللا عن     –وعن سرررلمان الفار رررسي (16

وأنا مملوكد فقلت: هذع صرررررررررر قة فأمر أصررررررررررحاب  فأكلوا ولم يأكل ثم أتيت  بطعا د فقلت:  

هرذع هر يرة أهر يرهرا لرمل أكرمرمل بهراد فرإني رأيترمل ال ترأكرل الصررررررررررررر قرةد فرأمر أصرررررررررررررحرابر  فرأكلوا  

 ل  رجال الصحيح.بإسناد في  ابن إسحاص وبقية رجا (2)وأكل معهم« رواع أحم  

قال: »كنت اسرررررررررتأذنت موالي في ذلمل فطيب لي  -رضرررررررررسي هللا عن     –وعن سرررررررررلمان الفار رررررررررسي (17

 وفي إسنادع من لم  عر . (3)فاحتطبت حطبا فبعت  فاشتريت ذلمل الطعا " رواع أحم  

 ما ورد في قبول اله ية  

يًئا   (18 ن 
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آت قال تعالى: ﴿وي

يًئا ) ر 
 [د في  مشروعية قبول اله ية.4( ﴾ ]النساء:  4مي

قال: »لو دعيت إلى  -صرررررررررررلى هللا علي  وسرررررررررررلم   -عن النبي  -رضرررررررررررسي هللا عن    –عن أبي هريرة   (19

 .(4)ولو أه ي إلي ذراع لقبلت" رواع البخاري   راع ألجبتدك

: »لو أه ي إلي -صررررررلى هللا علي  وسررررررلم  -قال: قال رسررررررول هللا  -رضررررررسي هللا عن    –وعن أنس (20

 .(5)كراع لقبلتد ولو دعيت علي  ألجبت" رواع أحم  والترمذي وصمح   

قال: قال رسررررررررول هللا صررررررررلى هللا علي  وسررررررررلم:  -رضررررررررسي هللا عن    –وعن عب  هللا بن مسررررررررعود (21

 .(6)"أجيبوا ال اعي, وال تردوا اله ية, وال تضربوا املسلم ن "

قال: »من جاءع من   -صلى هللا علي  وسلم  -أن النبي   -رضسي هللا عن    –وعن خال  بن ع ي  (22

أخي  معرو  من ا ر إشرررررررا  وال مسررررررألة فليقبل  وال يردع فإنما هو رزص سرررررراق  هللا إلي "  

د قرال في "مجمع الزوائر ": ورجرال أحمر  رجرال  (7)رواع أحمر  وأبو  على والطبراني في "الكب ر"

 .الصحيح

 

 (.3/722(د الحاكم )5/63(د النساأي )1025(مسلم )1)

 (.5/439(أحم  )2)

 (.440-5/439(أحم  )3)

(4( )4883د  2429(الررررررربرررررررخررررررراري  أحرررررررمررررررر   )481د  479د  2/424(د  حررررررربررررررران  وابرررررررن  )12/102(د  فررررررري  5291(  والرررررررنسررررررررررررررررررراأررررررري  (د 

 (.4/140"الكبرى")

 (.5292(د ابن حبان )1338(د الترمذي )3/209(أحم  )5)

( وقرال  4/148( الطحراوي ي"مشررررررررررررركرل اآلثرار ")5412وأبو  على )( 157( البخراري في "األدب املفرد ")3838( رواع أحمر  )6)

( عن ابن مسرررررعود ب  دون الجملة األولى من  وقال: "رواع أحم  وأبو  على, ورجال أحم  رجال  4/146الهيثمي في "املجمع ")

 .6/59الصحيح ". وصمح  األلباني في اإلرواء 

 (.6/26(د والبيهقي )2/205)(د الحاكم  205(د الطبراني في "الكب ر")6/404(أحم  )7)
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قالت: وأتي النبي صرررلى هللا علي  وسرررلم بلحمد فقلت: هذا ما  رضرررسي هللا عاها   –وعن عاأشرررة   (23

   (1)تص ص ب  على بريرةد فقال: »هو لها ص قةد ولنا ه ية«  

 -قال: »كانت أختي ربما تبعثني بالشرررررسيء إلى النبي  -رضرررررسي هللا عن     –وعن عب  هللا بن بسرررررر   (24

 -وفي لف : »كانت تبعثني إلى النبي    (3)إياع فيقبل  مني"  (2)تطرف    –صرررررررررررلى هللا علي  وسرررررررررررلم  

د قرال في (4)برالهر يرة فيقبلهرا« رواهمرا أحمر  والطبراني في "الكب ر"  -صرررررررررررررلى هللا علير  وسرررررررررررررلم  

 "مجمع الزوائ ": ورجالهما رجال الصحيح.

صرررررررررررررلى هللا علير     -قرالرت: »ملرا تزو  النبي   -رضرررررررررررررسي هللا عاهرا    –وعن أ  كلثو  بنرت أبي سرررررررررررررلمرة (25

ي ق  أه يت إلى النجايررسي حلة وأوا ي من مسررمل وال أرى النجايررسي إال ق  قال لها: إن -وسررلم 

صرررررررررررررلى  -مرات وال أرى هر يتي إال مردودةد فرإن ردت علي فهي لرمل قرالرت: وكران كمرا قرال النبي  

وردت علي  ه يت  فأعطي كل امرأة من نسررررررررائ  أوقية مسررررررررمل وأعطي أ   -هللا علي  وسررررررررلم  

 وق  تكلم في إسنادع. (5)لطبراني  سلمة بقية املسمل والحلة« رواع أحم  وا

 ما ورد في قبول ه ية الكافر

 -صررررررلى هللا علي  وسررررررلم  -»أن أكي ر دومة: أه ى لرسررررررول هللا  :-رضررررررسي هللا عن    –عن أنس (26

 .(6)جبة سن س« أخرجاع  

صررلى هللا علي  وسررلم   -»أن ململ ذي يزن أه ى إلى رسررول هللا  :-رضررسي هللا عن     –وعن أنس (27

  (7)حلة أخذها بثالثة وثالث ن بع را فقبلها« رواع أبو داود   -

قال: »ق   وف  ثقيف على رسرررررررول   -رضرررررررسي هللا عن    –وعن عب  الرحمن بن علقمة الثقفي (28

إن كانت ه ية فإنما  ومعهم ه ية فقال: ه ية أ  ص قة فإنها   -صلى هللا علي  وسلم  -هللا 

يبتغي ب  وج  رسررررررررررول هللا وقضرررررررررراء الحاجة وإن كانت صرررررررررر قة فإنما يبتغى بها وج  هللا عز  

 

 (.1074( ومسلم )1493( رواع البخاري )1)

: قولرر : »تطرفرر  إيرراع"بررالطرراء املهملررة والراء بعرر هررا فرراء هو املررال املسرررررررررررررتحرر   والغريررب من  -رحمرر  هللا    –( قررال الربرراعي  2)

 الثمرة كما في "القاموس".

 (.4/188(أحم  )3)

 (.4/189(أحم  )4)

( وفي  مسرررررررلم بن خال  الزنهي؛ وثق  ابن مع ند وا رعد وضرررررررعف  6727قال الهيثمي في املجمع )( و 27276( رواع أحم  )5)

جماعةد وأ  مو ررررسى بن عقبة أعرفهاد وبقية رجال  رجال الصررررحيح. وقال األرنالوط في تخريج  للمسررررن : إسررررنادع ضررررعيف  

ةد وق  اضررررطرب مسررررلم بن خال  في لضررررعف مسررررلم بن خال : وهو الزنهي. ووال ة مو ررررسى ابن عقبة لم نقف لها على ترجم

 تعيياها.

(د وأحمرر   5/471(د والنسرررررررررررررراأي في "الكبرى")7038(د وهو عنرر  ابن حبرران )2469(د مسرررررررررررررلم )3076د  2473(البخرراري )6)

(3/206.) 

(7( داود  )4034(أبررو  الررحررررررراكررم  )4/208(د  والررررررر ارمرري  )2494(د  وأبررو  ررعررلررى  )3418(د  وأحررمررررررر   فرري  3/221(د  والررطرربرررانرري  (د 

 (.8/355"األوسو")
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وجرل فقرالوا: ال برل هر يرة فقبلهرا ماهم وقعر  معهم  سرررررررررررررألهم و سرررررررررررررألونر  حتى صرررررررررررررلى الظهر  

 .(1)والعصر« رواع النساأي  

عبرر  العزى بن سرررررررررررررعرر  على بنررت    (2)وعن عررامر بن عبرر  هللا بن الزب ر قررال: »قرر مررت قتيلررة   (29

وإقو وسرررررررررمن وهي مشرررررررررركة فأبت أسرررررررررماء أن تقبل ه يرها   (3)ابنرها أسرررررررررماء به ايا ضرررررررررباب  

فأنزل هللا ))ال ياهاكم هللا((   -صررررررررلى هللا علي  وسررررررررلم   -وت خلها بيرها فسررررررررألت عاأشررررررررة النبي  

من    (5). وأخرجرر  الحررراكم  (4)اآليررةد فرررأمرهررا أن تقبرررل هرر يرهرررا وأن تررر خلهرررا بيرهرررا« رواع أحمررر   

ح يث عب  هللا بن الزب ر وفي إسرررنادهما مصرررعب بن ثابتد ضرررعف  أحم  وا رع ووثق  ابن 

 حبان.

ه ية أو  -صررلى هللا علي  وسررلم   -»أن  أه ى للنبي  -رضررسي هللا عن     –وعن عياض بن حمار (30

 (6)ن زبرر   آسرررررررررررررلمررت قررال: الد قررال: إني نهيررت ع  -صرررررررررررررلى هللا عليرر  وسرررررررررررررلم    -نرراقررة فقررال النبي  

 .(7)املشرك ن" رواع أحم  وأبو داود والترمذي وصمح  ابن خزيمة  

صرررررررررررررلى هللا علير     -وأخر  مو رررررررررررررسى بن عقبرة »أن مالعرب األسرررررررررررررنرة عرامر بن مرالرمل قر   النبي  (31

قال في "الفتح": ورجال    (8)وهو مشرك فأه ى ل  فقال: إني ال أقبل ه ية مشرك«   -وسلم 

 ثقات.

صرررررررلى هللا علي     -قال: »أه ى املقوقس القبطي لرسرررررررول هللا   -رضرررررررسي هللا عن    –وعن بري ة (32

واألخرى   -صررلى هللا علي  وسررلم   -جاريت ن إح اهما مارية أ  إبراهيم بن رسررول هللا   -وسررلم  

لحسران بن ثابت وهي أ  عب  الرحمن بن حسراند   -صرلى هللا علي  وسرلم   -وهبها رسرول هللا  

 .(9)ذلمل" -صلى هللا علي  وسلم  -ل هللا  وأه ى ل  بغلة فقبل رسو 

قالت: »أه ى املقوقس صرراحب اإلسرركن رية إلى رسررول هللا  -رضررسي هللا عاها   –وعن عاأشررة   (33

 .(10)مكحلة عي ان شامية ومرآة ومشطا«   -صلى هللا علي  وسلم   -

 

 (.5/250(د والبخاري في "التاريخ")4/135(د وفي "الكبرى")6/279(النساأي )1)

 : قول : »قتيلة« بضم القا  وفتح الفوقية وسكون التحتية مصغر. -رحم  هللا    –( قال الرباعي  2)

 ضب وق  جاء أضب. : قول : »ضباب "قال في "املغرب": والضباب بالكسر جمع-رحم  هللا    –( قال الرباعي  3)

 (.4/4(أحم  )4)

 (.1639(د الطيالسسي )2/527(الحاكم )5)

 : قول : »زب  املشرك ن"بفتح الزاي وسكون املوح ة بع ها دال مهملة هو الرف .-رحم  هللا    –( قال الرباعي  6)

(د  6/516أبي شررررررررررررريبرررة )(د وابن  1110(د ابن الجرررارود في املنتقي )1577(د الترمرررذي )3057(د أبو داود )4/162(أحمررر  )7)

 (.17/364( والطبراني في "الكب ر")1/146والطيالسسي )

 (.9/70(د والطبراني في "الكب ر")10/446(د و"الجامع"ملعمر بن راش  )5/382(عب  الرزاص في "املصنف")8)

والطبراني في األوسرررود   رواع الب ارد   4/155( وقال الهيثمي في املجمع  3549( والطبراني في األوسرررو ) 4423( رواع الب ار ) 9)

 ورجال الب ار رجال الصحيح.

 : رواع الطبراني في األوسود ورجال  ثقات.4/155( وقال الهيثمي في املجمع  7305( رواع الطبراني في األوسو )10)
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»أن النجايررررررسي أه ى إلى رسررررررول هللا صررررررلى هللا  د-رضررررررسي هللا عن    –عن ابن بري ةد عن أبي   (34

   (1) علي  وسلم خف ن أسودين ساذج ند فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما«

فقبل من    -صرررررررلى هللا علي  وسرررررررلم   -قال: »أه ى كسررررررررى للنبي   -رضرررررررسي هللا عن    –عن علي (35

 (2)وأهر ى لر  قيصرررررررررررررر فقبرل منر  وأهر ت لر  امللوك فقبرل ماهرا« رواع أحمر  والترمرذي والب ار  

وسركت عن  في "التلخيص"وق  حسرن  الترمذي. قال في شررح "املنتقي": وفي إسرنادع ثور بن 

 أبي فاختة وهو ضعيف.

قال:   -صرررررررررلى هللا علي  وسرررررررررلم   -وكان يتولى نفقة النبي   -هللا عن   رضرررررررررسي   –وعن بالل املؤذن (36

فرإذا أربع ركرائرب منراخرات عليهن  -صرررررررررررررلى هللا علير  وسرررررررررررررلم   -»انطلقرت حتى أتيتر   عني النبي  

أحمالهن فاسرررتأذنت فقال لي أبشرررر فق  جاءك هللا بقضرررائمل قال: ألم تر الركاب املناخات  

ا عليهن فإن عليهن كسروة وطعاما أه اهن إلي عظيم األربع قلت بلى فقال إن لمل رقابهن وم

 .(3)ف كد فاقبضهن واقض دينمل ففعلت" مختصرا ألبي داود  

 ما ورد في رد اله ية التي بمعنى الرشوة

ي (37
و
ن إ 
﴾ ]النمل:   قال تعالى: ﴿وي

لوني رسي
ه
عه امل رج 

مي يي  ب 
ٌ
ة ري ناظ 

ي
ةا ف يه هي   م ب  يه 

ي
ل  إ 
ٌ
ة
ي
ل رس 
 [.35مه

 ما ورد في ه ايا املوظف ن:

قال: استعمل رسول هللا صلى هللا علي  وسلم   د-رضسي هللا عن    –عن أبي حمي  الساع ي   (38

رجال على صررر قات بني سرررليمد ي عى ابن اللتبيةد فلما جاء حاسرررب د قال: هذا مالكم وهذا  

ه ية. فقال رسول هللا صلى هللا علي  وسلم: »فهال جلست في بيت أبيمل وأمملد حتى تأتيمل  

قرررال: "أمرررا بعررر د فرررإني  هررر يترررمل إن كنرررت صرررررررررررررررادقرررا« ثم خطبنررراد فحمررر  هللا وأثنى عليررر د ثم  

أسرررررررررررررتعمررل الرجررل منكم على العمررل ممررا والني هللاد فيررأتي فيقول: هررذا مررالكم وهررذا هرر يررة  

أهر يرت ليد أفال جلس في بيرت أبير  وأمر  حتى ترأتير  هر يتر د وهللا ال يرأخرذ أحر  منكم شررررررررررررريئرا 

لررر    بغ ر حقررر  إال لقي هللا يحملررر  يو  القيرررامرررةد فألعرفن أحررر ا منكم لقي هللا يحمرررل بع را

رااءد أو بقرة لها خوارد أو شرررررررراة تيعر "ثم رفع ي ع حتى رأي بياض إبط د يقول: »اللهم هل  

 .(4)بلغت« بصر عيني وسمع أذني  

 ما ورد في ع   قبول اله ية على الشفاعة  

قال: »من شررفع ألخي  شررفاعة فأه ى ل   -صررلى هللا علي  وسررلم  -عن أبي أمامة عن النبي   (39

 وفي إسنادع مقال.  (5)ه ية فق  أتي بابا عظيما من أبواب الربا« رواع أحم  وأبو داود 

 

داود  ( وحسرررررررررررررنر  األلبراني في صرررررررررررررحيح أبي  22981( وأحمر  )549( وابن مراجر  )2820( والترمرذي )155( رواع أبو داوود )1)

 ( وحسن  األرنالوط في تخريج املسن .144)

 (.778(د الب ار )1576(د الترمذي )145د 1/96(أحم  )2)

 (.1119(د والطبراني في "الكب ر")6351(د ابن حبان )3055(أبو داود )3)

 ( وبوب ل  البخاري: باب احتيال العامل ليه ى ل .1832( ومسلم )7197د 6979( رواع البخاري )4)

 (.8/238(د الطبراني في "الكب ر")3541(د أبو داود )5/261)  (أحم 5)
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 ما ورد في اله ية على القرض

»وسررررررررررئل عن الرجل منا يقرض أخاع املال فيه ي إلي  ه يةد  :-رضررررررررررسي هللا عن    – عن أنس (40

: إذا أقرض أح كم قرضررررررررا فأه ي إلي  أو -صررررررررلى هللا علي  وسررررررررلم   -فقال قال رسررررررررول هللا  

حملررر  على الررر ابرررة فال يركبهرررا وال يقبلررر  إال أن يكون جرى بينررر  وبينررر  قبرررل ذلرررمل" رواع ابن 

 املنتقي بإسناد ضعيف. (1)ماج   

من طريق أبي بردة قال: أتيت امل ينةد فلقيت    -رضررررررررررررسي هللا عن     –  بن سررررررررررررال وعن عب  هللا   (41

د فقرال: أال تهيء فرأطعمرمل سرررررررررررررويقرا وتمراد وتر خرل في -رضرررررررررررررسي هللا عنر -عبر  هللا بن سرررررررررررررال   

بيرت  ثم قرال: إنرمل في أرض الربرا بهرا فراشد إذا كران لرمل على رجرل حقد فرأهر ى إليرمل حمرل 

 .(2)با. رواع البخاري  تبند أو حمل شع رد أو حمل قتد فإن  ر 

 ما ورد في اإلثابة على اله ية:

ءا  (42 ي 
ي
  يرررررررررررررس
لو
ه
ى كرر
ي
ل اني عي

ي
ي كرر
ه
نه و ا إ 

وهرري دأ و  ره
ي
ا أ هرري ا   م 

ني سررررررررررررري ح 
ي
أ وا برر 
يأ حي
ي
ةا ف يرره ح 

تي  ب 
م  يته  
يو ا حه
ي
ذ إ 
 قررال تعررالى: ﴿وي

ا ) يبرررً سررررررررررررر 
. وقرررال  347[. قرررال الحنفيرررة: املراد الهررر يرررة. نيرررل املرا     86( ﴾ ]النسررررررررررررررراء:  86حي

 يكون لألعيان.: تشمل اله يةد ألن الرد 128/ 6الكاساني في الب اأع 

قال: قال رسرررررول هللا صرررررلى هللا علي  وسرررررلم: »من سرررررألكم   د-رضرررررسي هللا عن   –عن ابن عمر   (43

برا  فرأعطوعد ومن اسرررررررررررررتعراذكم برا  فرأعيرذوعد ومن دعراكم فرأجيبوعد ومن أهر ى إليكم 

فكررافئوعد فررإن لم تجرر وا مررا تكررافئونرر  فررادعوا لرر  حتى ترون أن قرر  كررافررأتموع« رواع الحرراكم 

 .(3)وقال: هذا ح يث صحيح على شرط الشيخ ن "

يقبل اله ية   -صرررررررررلى هللا علي  وسرررررررررلم  -قالت: »كان النبي  -رضرررررررررسي هللا عاها    –وعن عاأشرررررررررة   (44

 .(4)ويثيب عليها« رواع أحم  والبخاري وأبو داود والترمذي 

هبة   -صررررررررررلى هللا علي  وسررررررررررلم   -»أن أعرابيا وهب للنبي   :-رضررررررررررسي هللا عن     –وعن ابن عباس (45

فأثاب  عليها قال: رضرررررررررررريت قال ال فزادع قال رضرررررررررررريت قال: الد فزادعد فقال: رضرررررررررررريت فقال  

لقرر  هممررت أال اتهررب هبررة إال من قريرررررررررررررسي أو   -صرررررررررررررلى هللا عليرر  وسرررررررررررررلم    -نعمد فقررال: النبي  

د وقرال في "مجمع الزوائر ": (6)« رواع أحمر  وابن حبران في صرررررررررررررحيحر     (5)أنصرررررررررررررراري أو ثقفي  

  – من حر يرث أبي هريرة   (7)وأخر  نحوع أبو داود والنسررررررررررررراأي    رجرال أحمر  رجرال الصرررررررررررررحيح.

 

 (.5/350(د البيهقي )2432(ابن ماج  )1)

 (.3814(رواع البخاري )2)

 ( وصمح  على شرط الشيخ ن ووافق  الذهبي.1502( رواع الحاكم )3)

 (.1953(د الترمذي )3536(د أبو داود )2445(د البخاري )6/90(أحم  )4)

 : ألنهم أصحاب م ن وقرىد وهم أعر  بمكار  األخالص.5/231ث ر في الاهاية  ( قال ابن األ5)

 (.11/18(د الطبراني في "الكب ر")6384(د ابن حبان )1/295(أحم  )6)

 (.2/247(د أحم  )6383(د ابن حبان )6/279(د النساأي )3537(أبو داود )7)
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وحسررررررررررن  الترمذي ورواع من وج  آخر وب ن أن الثواب كان سررررررررررت بكراتد   -رضررررررررررسي هللا عن  

 على شرط مسلم كذا في "التلخيص".  (1)وكذا رواع الحاكم في "مست رك "

قال: »من أعطي عطاء   -صررررررررررررلى هللا علي  وسررررررررررررلم   -عن النبي   -ضررررررررررررسي هللا عن  ر   –وعن جابر (46

فوجر  فليجز بر د ومن لم يجر  فليثن فرإن من أثنى فقر  شررررررررررررركرد ومن كتم فقر  كفرد ومن  

د وقال: هذا ح يث حسرررن وفسرررر  (2)تحلى بما لم  عط  كان كالبس ثوبي زور"رواع الترمذي  

البس ثوبي الزور: هو الذي يلبس قميصا ويصل كم  الكفر بكفر النعمةد وقال املناوي في  

 بكم ن موهما أن  ال بس ثوب ن.

 ما ورد في العائ  في هبت  بع  قبضها:

قال: »العاي  في هبت    -صررررررررلى هللا علي  وسررررررررلم   -أن النبي  -رضررررررررسي هللا عن     –عن ابن عباس (47

يس لنا مثل السوء الذي : »ل(4)د وزاد أحم  والبخاري  (3)كالعاي   عود في قيئ « متفق علي  

في روايرررة قرررال قترررادة »وال أعلم القيء إال   (5) عود في هبتررر  كرررالكلرررب  عود في قيئررر « وألحمررر   

   حراما«.

حملت على فرس في سررررررررررررربيل هللا, فأضررررررررررررراع  صررررررررررررراحب ,  -قال:   -رضرررررررررررررسي هللا عن    -وعن عمر  (48

عن ذلمل. فقال: "ال   -صررلى هللا علي  وسررلم   -فظننت أن  باأع  برخصد فسررألت رسررول هللا  

 .(6)تبتع , وإن أعطاك  ب رهمد فإن العائ  في ص قت د كالكلب  عود في قيئ  ". متفق علي  

عن النبي صرررررررررررلى هللا علي  وسرررررررررررلم قال: »ال  د-رضرررررررررررسي هللا عاهم   –اسعن ابن عمرد وابن عب (49

يحل لرجل أن  عطي عطية أو ههب هبة ف رجع فيها إال الوال  فيما  عطي ول عد ومثل الذي  

  (7) عطي العطيةد ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاءد ثم عاد في قيئ «  

  

 

 (.2/71(د الحاكم )3945(الترمذي )1)

 (.2034(الترمذي )2)

(3( )1622(د مسرررررررررررررلم )2589( )2478(البخرررررراري  أحمرررررر   )345د  342د  339د  1/280(د  داود  أبو  (د والنسرررررررررررررررررراأي  3538(د 

 ( من طريق سعي  بن املسيب عن ابن عباس.5121(د وابن حبان )2385(د وابن ماج  )6/266)

الرزاص  1298)(د والترمررررذي  267د  6/266(د النسررررررررررررررررراأي )6574د  2479( )2622(د البخرررراري )1/217(أحمرررر  )4) (د وعبرررر  

 (د من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس.2405(د وأبو  على )1/243(د والحمي ي )9/109)

 (.1/291(أحم  )5)

 (.1620(د ومسلم )2622(رواع البخاري )6)

سن د  ( وحسن  األرنالوط في تخريج  للم4810( وأحم  )2377( وابن ماج  )2131( والترمذي )3539( رواع أبو داوود )7)

 (.1622( واإلرواء )7655وصمح  األلباني في صحاح السنن وصحيح الجامع )
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 بمعنى البيعما ورد في استثناء هبة الثواب التي 

قال: »من وهب هبةد   -صررررررررررلى هللا علي  وسررررررررررلم   -أن النبي  -رضررررررررررسي هللا عن    –وعن ابن عمر (50

د قرال في "بلو  املرا ": واملحفو   (1)فهو أحق بهرا مرا لم يثرب عليهرا« رواع الحراكم وصرررررررررررررمحر   

   من رواية ابن عمر عن عمر قول .

هللا صرررلى هللا علي  وسرررلم: "الواهب أحق قال: قال رسرررول   -رضرررسي هللا عن    –عن أبي هريرة   (51

 .  (2)بهبت  ما لم يثب "وفي رواية: "ما لم يثب ماها"

 مقابل ه يت :
ً
 ما ورد في من طلب ثمنا

أن رجال كان يلقب حماراد وكان هه ي لرسرررررررررول هللا صرررررررررلى هللا   د-رضرررررررررسي هللا عن     –عن عمر (52

علي  وسررررلم العكة من السررررمن والعكة من العسررررلد فإذا جاء صرررراحبها يتقاضرررراع جاء ب  إلى 

رسرررررررول هللا صرررررررلى هللا علي  وسرررررررلمد فيقول: يا رسرررررررول هللاد أعو هذا ثمن متاع د فما يزي  

 .(3)مر ب  فيعطي رسول هللا صلى هللا علي  وسلم على أن يبتسم ويأ

 تململ األب من مال ول ع:
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 [.61( ﴾ ]النور: 61و

 ما ورد في استثناء األب في العود في هبت  ووجوب الع ل ب ن األوالد في اله ية

 -صررررلى هللا علي  وسررررلم  - رسررررول هللاأن أباع أتي ب    -رضررررسي هللا عاهما-عن النعمان بن بشرررر ر   (54

"أكل   -صرررررررلى هللا علي  وسرررررررلم   -إني نحلت ابني هذا االما كان ليد فقال رسرررررررول هللا   -فقال:  

 

( بسرررررررررررررنر  صرررررررررررررحيحد ولفظر : "من وهب  42/   754/   2( مرفوعا. وأما املوقو د فرواع مالمل في "املوطأ ")52/   2(الحراكم )1)

أراد بها الثوابد فهو على هبت د يرجع هبة لصلة رحمد أو على وج  ص قةد فإن  ال يرجع فيها. ومن وهب هبة يرى أن  إنما  

 فيها إذا لم يرض ماها ".

( عن سرررررررعي  بن منصرررررررور كالهما قاال:  6/181( عن محم  بن عثمان بن كرامة, والبيهقي )307(أخرج  ال ارقطني )   2)

بن مجمع ( من طرص أخرى عن إبراهيم بن إسرماعيل  2387ح ثنا عبي  هللا بن مو رسى ب  وأخرج  ال ارقطني وابن ماج  )

بن جارية ب . ثم قال البيهقي: "وهذا املتن بهذا اإلسرررررررررررناد أليق, وإبراهيم بن إسرررررررررررماعيل ضرررررررررررعيف عن  أهل العلم بالح يث,  

وعمرو بن دينار عن أبي هريرة منقطع واملحفو  عن عمرو بن دينار عن سرررررالم عن أبي  عن عمر قال: من وهب هبة فلم  

اص إسرررررررنادع إلى عمرو ب  وقال: "قال البخاري: هذا أصرررررررح ". و قال البوصررررررر ري في يثب فهو أحق بهبت  إال لذى رحم ". ثم سررررررر 

:  3/171: هذا إسررناد ضررعيف لضررعف إبراهيم بن إسررماعيل بن مجمع. قال ابن لجر في التلخيص الحب ر  2/236الزوائ   

من هررذا الوجرر  واملحفو  عن عمرو بن دينررار عن سررررررررررررررالم عن أبيرر  عن عمر قررال البخرراري هررذا أصرررررررررررررح ورواع الرر ارقطني  

( من ح يث الحسرررررررررررررن عن سرررررررررررررمرة مرفوعا إذا كانرت  2/52(د ورواع الحراكم )مسرررررررررررررتر رك الحراكم  3/44)أخرج  ال ارقطني  

 .3/44الهبة لذي رحم محر  لم يرجع ب د ورواع ال ارقطني من ح يث ابن عباس وسن ع ضعيف أخرج  ال ا رقطني  

: رجرالر  رجرال الصرررررررررررررحيح  4/151وقرال الهيثمي في املجمع    3/264( وصرررررررررررررمحر  أبو نعيم في الحليرة  176( رواع أبو  على )3)

 .3/398وصمح  البوص ري في اإلتحا   
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. -  (1)"فارجع " -صرلى هللا علي  وسرلم   -ول ك نحلت  مثل هذا ". فقال: ال. فقال رسرول هللا  

ليشرررررررررره ع على صرررررررررر قتي. فقال:   -صررررررررررلى هللا علي  وسررررررررررلم   -فانطلق أبي إلى النبي  -وفي لف : 

"أفعلت هذا بول ك كلهم ". قال: ال. قال: "اتقوا هللا, واع لوا ب ن أوالدكم "فرجع أبي, فرد  

((   (3).وفي لف : ))فال تشرررررررره ني إذا. فإني ال أشرررررررره  على جور (2)متفق علي    -تلمل الصرررررررر قة  

يكونوا لرمل في البر فرأشرررررررررررررهر  على هرذا ا ري"ثم قرال: "أ سررررررررررررررك أن    -وفي روايرة ملسرررررررررررررلم قرال:  

من ح يث النعمان: »ال تشرره ني على  (5)وفي لف  ألحم   (4)سررواء"ق قال: بلى. قال: "فال إذا 

   وفي رواية ل : »فإني ال أشه  على جور أشه  على هذا ا ري«. (6)جور"وكذا البن حبان  

: -صررررررلى هللا علي  وسررررررلم  -قال: قال رسررررررول هللا   -رضررررررسي هللا عن     –وعن النعمان ب ن بشرررررر ر (55

وسررررررررررررركررررت عنرررر  أبو داود    (7)»اعرررر لوا ب ن أبنررررائكم ثالثررررا« رواع أحمرررر  وأبو داود والنسرررررررررررررررراأي  

واملنذريد قال في شررح "املنتقي": ورجال إسرنادع ثقات إال املفضرل بن املهلب بن أبي صرفرة  

 وهو ص وص.

بشرررر ر انحل ابني االما وأشرررره  علي  رسررررول    قال: »قالت امرأة -رضررررسي هللا عن    –وعن جابر (56

فقال: إن ابنة فالن   -صرررلى هللا علي  وسرررلم  -د فأتي رسرررول هللا -صرررلى هللا علي  وسرررلم   -هللا 

لررر  إخوة  قرررال: نعمد قرررال: فكلهم أعطيرررت مثلمررررا   سررررررررررررررررألتني أن أنحرررل اباهرررا االميد فقرررال: 

ى حق« رواع أحم  ومسررررررلم  أعطيت   قال: الد قال: فليس يصررررررلح هذاد وإني ال أشرررررره  إال عل

 .(8)وأبو داود 

ال   -قال:   -صررررررلى هللا علي  وسررررررلم   -, عن النبي -رضررررررسي هللا عاهم-وعن ابن عمرد وابن عباس   (57

يحل لرجل مسلم أن  عطي العطية, ثم يرجع فيها ; إال الوال  فيما  عطي ول عد ومثل الذي  

رواع    - عطي العطيرررةد ثم يرجع فيهرررا كمثرررل الكلررربد حتى إذا شررررررررررررربع قررراءد ثم عررراد في قيئررر  "

 .(9), وصمح  الترمذي, وصمح  ابن حبان, والحاكم  أحم , واألربعة

  

 

 (.1623(د ومسلم )2586(رواع البخاري )1)

 (.13( )1623( ومسلم )2587(رواع البخاري )2)

 (جور: ظلم.3)

 (.17( )1623(مسلم برقم )4)

 (.1623(د مسلم )2507لبخاري )(د وهذا اللف  عن  ا5102(د ابن حبان )4/273(أحم  )5)

 (.505د 11/503(ابن حبان )6)

 (.6/262(د النساأي )3544(د أبو داود )4/275(أحم  )7)

 (.3545(د أبو داود )1624(د مسلم )3/326(أحم  )8)

( 2377(د وابن مررراجررر  )2132(د والترمرررذي )268  -  267/    6(د والنسررررررررررررررراأي )3539(د وأبو داود )78و    7  2(رواع أحمررر  )9)

( حبرررررران  وابن  الزيررررررادة(د  )5101)برررررر ون  )46/    2(د والحرررررراكم  "الكب ر")2717( وأبو  على  في  وقررررررال  12/396(د والطبراني   )

 الترمذي: "هذا ح يث حسن صحيح ".
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 طريقة الع ل في عطية األوالد:
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 [.11( ﴾ ]النساء:  11ف

  (1)ما ورد في العمرى والرقبا  

بالعمرى ملن   -صرررلى هللا علي  وسرررلم   -قال: »قضرررسى رسرررول هللا  -رضرررسي هللا عن     –وعن جابر (59

د وفي لف  قرال: »أمسررررررررررررركوا عليكم أموالكم وال تفسررررررررررررر وهراد فمن (2)وهبرت لر « متفق علير   

د وفي روايرررة  (4)"رواع أحمررر  ومسرررررررررررررلم  (3)أعمر عمرى فهي للرررذي أعمرهرررا حيرررا وميترررا ولعقبررر 

: »من أعمر  (6)قال: »العمرى جائزة ألهلها« وفي رواية ألحم  ومسرررلم والنسررراأي    (5)للخمسرررة  

وفي رواية ملسررررررررررررلم    رجال عمرى ل  ولعقب د فق  قطع قول  حق  فيهاد وهي ملن أعمر وعقب "

وصرررمح : »أيما رجل أعمر عمرى ل  ولعقب د فإنها للذي  عطاها ال  (7)والنسررراأي والترمذي  

وفي لف  ألحمرر  ومسرررررررررررررلم    د ألنرر  أعطي عطرراء وقعررت فيرر  املواريررث"يرجع إلى الررذي أعطرراهررا

أن يقول:   -وسرررررررلم   صرررررررلى هللا علي  -عن جابر: »إنما العمرى التي أجازها النبي   (8)وأبي داود  

هي لمل ولعقبمل فإما إذا قال هي لمل ما عشرررتد فإنها ترجع إلى صررراحبها« وفي رواية للنسررراأي  
قضررسى بالعمرى أن ههب الرجل للرجل ولعقب  الهبةد  -صررلى هللا علي  وسررلم  -: »أن النبي (9)

 العم ة و سثني إن ح   بمل ح   وبعقبمل فهي إلي وإلى عقبي إنها ملن أعطيها ولعقب «.

»أن رجال من األنصررار أعطي أم  ح يقة من نخيل في حياتهاد   -رضررسي هللا عن     –وعن جابر (60

صرررلى  -قالوا: نحن في  شررررع سرررواءد قال: فأبي فاختصرررموا إلى النبي  فماتت فجاء أخوت د ف

 

: قولرر : »العمرى"بضرررررررررررررم الع ن املهملررة وسررررررررررررركون امليم مع القصررررررررررررررد مررأخوذ من العمر وهي  -رحمرر  هللا    –( قررال الربرراعي  1)

ألنهم كررانوا في الجرراهليررة يقطع الرجررله الرجررلي الشرررررررررررررسيءد ويقول لرر : أعمرتررمل إيرراعد أي: أبحرهررا لررمل مرر ة الحيرراة؛ سرررررررررررررمي بررذلررمل  

ريى. و »الرقبا«: بوزن العمرى مأخوذة من املراقبة؛ ألن كل واح  يراقب صرررررراحب  حتى يموت   م  عمرك وحياتملد فقيل لها عه

 .لترجع إلي . قول : »شرع« بفتح الش ن املعجمة والراء أي سواء

(د والنسررررررررررررررراأي  3550( وأبو داود )5130( ابن حبررران )393د  304د  3/302( أحمررر  )1625(د مسرررررررررررررلم )2482(البخررراري )2)

(6/277.) 

 (لعقب : لذريت .3)

 (.1625(د مسلم )385د 3/312(أحم  )4)

 (.3/303(د أحم  )2383(د ابن ماج  )1351(د الترمذي )6/274(د النساأي )3558(أبو داود )5)

 (.2380(د وابن ماج  )5138( )11/538(د ابن حبان )6/275(د النساأي )1625(د مسلم )3/360(أحم  )6)

 (. 1/218(د والشافعي )1441(د واإلما  مالمل )3553(د أبو داود )1350(د الترمذي )6/275(د النساأي )1625(مسلم )7)

 (.9/190رزاص )(د وعب  ال 5139(د ابن حبان )3555(د أبو داود )1625(د مسلم )3/294(أحم  )8)

 (.6/276(النساأي )9)
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. وقال ابن رسرررررالن: رجال   (1)د فقسرررررمها بياهم م راثا« رواع أحم  وأبو داود  -هللا علي  وسرررررلم  

 رجال الصحيح.

أن النبي صرلى هللا علي  وسرلم قال: »ال ترقبوا وال تعمروا فمن   د-رضرسي هللا عن     –عن جابر (61

  (2)أرقب شيئا أو أعمرع فهو لورثت «  

قال: »العمرى م را    -صرررررررررلى هللا علي  وسرررررررررلم   -عن النبي   -رضرررررررررسي هللا عن     –عن أبي هريرة (62

 .(3)ألهلهاد أو قال: جائزة "متفق علي  

: »من  -صررررررررلى هللا علي  وسررررررررلم  -ل رسررررررررول هللا  قال: قا -رضررررررررسي هللا عن   –وعن زي  بن ثابت   (63

أعمر عمرى فهي ملعمرع محياع وممات  ال ترقبواد من أرقب شررررررريئا فهو سررررررربيل امل را " رواع  

صررررلى  -: أن النبي  (5)وفي لف  للنسرررراأي   (4)أحم  وأبو داود والنسرررراأي وابن ماج  وابن حبان  

: »جعل الرقبا للذي أرقبها« وفي لف  (6)جائزة" وفي لف  ل     »الرقبا  قال: -هللا علي  وسرررررررررلم  

 : »جعل الرقبا للوار «.(7)ألحم  

: »العمرى  -صررررلى هللا علي  وسررررلم   -قال: قال رسررررول هللا   -رضررررسي هللا عن     –وعن ابن عباس (64

دع  . قال الحاف : وإسرنا(8)جائزة ملن أعمرها والرقبا جائزة ملن أرقبها« رواع أحم  والنسراأي  

 صحيح.

: »ال تعمروا -صرررلى هللا علي  وسرررلم   -قال: قال رسرررول هللا  -رضرررسي هللا عن    –وعن ابن عمر   (65

د (9)وال ترقبواد فمن أعمر شررررررررررررريئرا أو أرقبر د فهو لر  حيراتر  وممراتر « رواع أحمر  والنسرررررررررررررراأي  

 ورجال إسنادع ثقات.

 -رضررررسي هللا عن     –من ح يث جابر (10)و شرررره  ل  ما أخرج  الشررررافعي وأبو داود والنسرررراأي   (66

قال: »ال تعمروا وال ترقبواد فمن أعمر شررررررررريئا أو أرقب د   -صرررررررررلى هللا علي  وسرررررررررلم   -أن النبي 

   فسبيل  سبيل امل را " وصمح  أبو الفتح القش ري على شرطيهما.

  

 

 (.3557(د أبو داود )3/299(أحم  )1)

 ( واختلف في وصل  وإرسال .3731( والنساأي )3556( رواع أبو داوود )2)

 (.6/277(د والنساأي )3548(د أبو داود )489د 2/429(د أحم  )1626(د مسلم )2483(البخاري )3)

 (.536-11/534( مختصراد ابن حبان )2381(د ابن ماج  )6/272(د النساأي )3559)(د أبو داود  5/189(أحم  )4)

 (.3706(النساأي )5)

(6( "املصررررررررررررررنررف")3707(الررنسررررررررررررررررررراأرري  فرري  الرررزاص  عرربررررررر   عررنررررررر   الررلررفرر   وهرررررررذا  )9/186(د  وأحررمررررررر   فرري  5/189(د  والررطرربرررانرري  (د 

 (.5/163"الكب ر")

 (.5/186(أحم  )7)

 (.270د 6/269(د النساأي )1/250(أحم  )8)

 (.2382(د ابن ماج  )6/273(د النساأي )2/34(أحم  )9)

 (.6/273(د النساأي )3556(د أبو داود )1/219(الشافعي )10)
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 .التبرعات والهبات والتعويضات  :من اإليرادات  :(7/ 2املادة ) دنظا  إيرادات ال ولة (1

ما    :من موارد الهيئة املالية:  / (1/ 9املادة )  دتنظيم الهيئة العامة للمنشرتت الصرغ رة واملتوسرطة (2

 .نات ومنح ووصايا وأوقا يقبل  مجلس اإلدارة من هبات وإعا

مع مراعاة أحكا  األنظمة ذات العالقة ونظا  الشرررركة األسررراسد   :(193املادة )  دنظا  الشرررركات (3

للشرررررركة ا ر الربحية العامة قبول الهبات والوصرررررايا واألوقا  النق ية والعينية أو إدارتها أو يجوز 

 استثمارها واإلنفاص من ر عها وفًقا لشروط الواهب أو املو سي أو الواقف إن وج ت.

ما    :من موارد الهيئة املالية:  / (1/ 11املادة ) دتنظيم هيئة املحتوى املحلي واملشرتريات الحكومية (4

 .يقبل  مجلس اإلدارة من هبات وإعانات ومنح ووصايا وأوقا 

مررا يقبلرر     :من موارد الهيئررة املرراليررة:  / (1/ 9املررادة )  دتنظيم هيئررة الزكرراة والضرررررررررررررريبررة والجمررارك   (5

 .مجلس اإلدارة من هبات وإعانات ومنح ووصايا وأوقا 

مررا يقبلرر  مجلس    :من موارد الهيئررة املرراليررة:  /د(2/ 11املررادة )  دنظررا  صرررررررررررررنرر وص التنميررة العقرراريررة (6

 .أوقا اإلدارة من هبات وإعانات ومنح ووصايا و 

قبول الهبرررات    :من صرررررررررررررالحيرررات الصرررررررررررررنررر وص   :/ز(1/ 4املرررادة )  دنظرررا  صرررررررررررررنررر وص التنميرررة الثقرررافي  (7

 للقواع  املنظمة لذلمل
ً
 .والتبرعات واملنح والوصايا واألوقا  وفقا

ما يقبل  املجلس من    :من موارد الصررررررررن وص   :/ه(2/ 10املادة )  د وص التنمية السرررررررريا ينظا  صررررررررن (8

 هباتد وتبرعاتد ومنحد ووصاياد ور ع أوقا .

التبرعراتد والهبراتد واإلعرانراتد    :من موارد الغر  املراليرة  :(4/ 33املرادة )  د  الغر  التجراريرةنظرا (9

 التي يقبلها مجلس اإلدارة.

ما يق   ل  من زكوات وصررررررر قات وعائ ات أوقا     :(3/ 23املادة ) دضرررررررمان االجتماعينظا  ال (10

 وتبرعات وهبات.

التبرعرات    :من موارد جمعيرة املالك  :/د(3/ 10املرادة )  دنظرا  ملكيرة الوحر ات العقراريرة وفرزهرا (11

 والهبات.

مررا يقبلرر  املجلس من    :من موارد الهيئررة املرراليررة  :(4/ 12املررادة )  دتنظيم الهيئررة العررامررة للموان  (12

  
ً
 لألنظمة.هبات وإعانات ومنح ووصايا وتبرعات وأوقا  وفقا

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8b100aee-54a5-48c1-9866-a9a700f2d539/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e5bfc2bb-5ad0-493f-b10c-a9a700f1f2e1/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a8376aea-1bc3-49d4-9027-aed900b555af/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/45ebca20-c6de-4ce3-b593-ad2500d05ec7/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/667e9149-19e3-451e-9212-ad2e0091def9/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2d8aa57a-3b29-438e-a686-acae00b6728d/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f935b20b-e275-4f4f-9441-acad00e22fdb/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/0f0ebdaa-a50b-4410-9460-abe500b03486/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/fb3e69e4-84a6-45b4-85d6-ac8c00cb3d67/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7799b707-e228-452c-8b19-ac7b00b4b64e/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c104908b-d32d-411a-b71e-a9a700f214b0/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a04e017e-cefb-4939-973f-a9ee00ff5646/1
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قبول الهبات والتبرعات    :من صرررررررررالحيات الهيئة  :(7/ 3املادة )  دتنظيم الهيئة العامة للرياضرررررررررة (13

 لألحكا  املنظمة لذلمل.واملنح والوصايا واألوقا  و 
ً
 فقا

الهبات والتبرعات واملنح    :من موارد املجلس  :/ب(1/ 9املادة ) دتنظيم مجلس شرررررررررؤون األسررررررررررة (14

 للقواع  املنظمة لذلملوالوصايا واأل 
ً
 .وقا  التي يقبلها املجلس وفقا

من موارد املجلس /    :(3/ 12و )  د/ب(2/ 7املرررادة )  دنظرررا  الجمعيرررات واملؤسرررررررررررررسرررررررررررررررات األهليرررة (15

 والتبرعات.  دواألوقا   دوالهبات  دالص قات  :والجمعيات

يجوز للمترررراحف التي تحمررررل شرررررررررررررعررررار    :(64املررررادة )  دواملترررراحف والترا  العمراني  نظررررا  اآلثررررار (16

املررراليرررة والهررر ايرررا العينيرررة من خرررار  اململكرررةد وذلرررمل بعررر   )متحف سرررررررررررررعودي( فقو قبول اإلعرررانرررات 

 للضوابو املنظمة لذلمل.
ً
 موافقة الهيئةد ووفقا

مررررا    :من موارد املجمع  :/ (1/ 9املررررادة )  دتنظيم مجمع امللررررمل عبرررر العزيز للمكتبررررات الوقفيررررة (17

يقبل  املجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصرررررررررايا وه ايا وأوقا د بما في ذلمل األوقا  املخصرررررررررصرررررررررة 

 للمكتبات الوقفية.

  

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f34db566-b4d4-48fc-a64b-ac4500e680b6/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/1c026125-b0b2-4ea7-b374-a9a700f2c0ee/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/37e0768f-8e3c-493a-b951-a9a700f2bbb1/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a7d4493b-7c03-4c2d-b3c6-a9a700f275cd/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8f0b8e8e-a856-4567-9396-a9a700f20b4d/1
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 .خ ر عب  الراضسي خليل  :تأليف  دالشر عة اإلسالميةالهبة وأحكامها في  (1

 .سعي  بن جمعة العلوي   :تأليف  دأحكا  اله ايا املعاصرة وضوابطها الشرعية والقانونية (2

 سعي  وجي  منصور   :تأليف  دأحكا  اله ية في الفق  اإلسالمي (3

إسرررررررررررررمراعيرل محمر   محمر  بن    :ترأليف  د-دراسررررررررررررررة مقرارنرة-  في الفقر  اإلسرررررررررررررالمي  أحكرا  الهبرة (4

 .)رسالة جامعية(  إبراهيم البسيو

 عب  هللا بن ناصر    :تأليف  دأحكا  الهبة والعطية في الشر عة اإلسالمية (5

 .)رسالة جامعية( فه  بن صالح عب  هللا املزروع :تأليف  دشروط الهبة (6

 .)رسالة جامعية( عب  هللا بن عب  الرحمن الخن ن  :تأليف دالهبة وحكم الرجوع فيها (7

  خررالرر  بن عبرر  الرحمن عبرر  العزيز بن عثمرران   :تررأليف  دأحكررا  الهرر يررة في الفقرر  اإلسرررررررررررررالمي (8

 .)رسالة جامعية(

 .د. محم  عبي  هللا عتيقي :تأليف  دعقود التبرعات (9

 .منذر قحفد تأليف:  موارد ال ولة املالية في املجتمع الح يث من وجهة النظر اإلسالمية (10

عب  الرحيم بن إبراهيم السرررررري    :تأليف دأحكامها وكيفية التصررررررر  فيهااله ايا للموظف ن  (11

 .الهاشم

  .أ.د سليمان أبا الخيل :تأليف  دأثر االلت ا  في عق  الهبة (12

  .د. ولي  بن عب الرحمن الحم ان  :تأليف  دحكم بذل اله ية مقابل الشفاعة (13

)رسرررررررررررررالرة    علي النويصرررررررررررررر .الرو عيليلى    :ترأليف  د-دراسرررررررررررررة فقهيرة مقرارنرة-الهر ايرا الترايبيرة   (14

 .جامعية(

 .د. محم  حس ن قن يل :تأليف  دالهبة للول  وأحكامها في الفق  اإلسالمي (15

عبرر  هللا بن محمرر  نرراصرررررررررررررر   :تررأليف  دآراء العلمرراء في حكم التسرررررررررررررويررة ب ن األوالد في العطيررة (16

 .)رسالة جامعية( الحمود

  ن سليمان عب  العزيز السليمان عب  اإلل  ب :تأليف  دأحكا  تصرفات املريض مرض املوت (17

 .)رسالة جامعية(

عبررر  أ.د    :ترررأليف  د( العقود التي تقع على امللكيرررة5   الوسررررررررررررريو في شررررررررررررررح القرررانون املررر ني ) (18

 .الرزاص أحم  الساهوري 
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 يجعل  مباركا.  وبع  هذا العرض املختصر ملسائل ونوازل الهبات والعطاياد أسأل هللا تعالى أن

  العامل ن وصلى هللا وسلم على نبينا محم  وآل  وصحب  أجمع ن.والحم    رب  



 الهبات والعطايا

33 

 

  محمد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري تحقيق ودراسة: د. فؤاد ، تأليفاإلجماع :

 .  للنشر والتوزيع طيبةعبد املنعم أحمد الناشر: دار 

 ( 261ت أحكام الوقف والصدقات، لإلمام أبي بكر أحمد بن عمرو الخصاف  )هـ

 .  هـ1438، 1صبح عقلة البّداح، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط  تحقيق :

  456اإلحكام في أصول األحكام املؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم )ت  

 ، تحقيق : أحمد محمد شاكر .  هـ(

  املؤلف: علي بن   ، الفقهية لشيخ اإلسالم ابن تيمية  االختياراتاألخبار العلمية من

املحقق: أحمد بن   ، محمد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي عالء الدين أبو الحسن

 ، الناشر : دار العاصمة / الرياض .   محمد بن حسن الخليل

  ( تإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل املؤلف : محمد ناصر الدين األلباني 

 . بيروت – هـ( إشراف: زهير الشاويش الناشر: املكتب اإلسالمي 1420

  املؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم ،   االستذكار

، الناشر : دار   هـ( تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض463النمري القرطبي )ت 

 ه . 1421بيروت ، الطبعة األولى /  –الكتب العلمية 

   اإلشراف على مذاهب العلماء املؤلف: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن املنذر

، الناشر : دار الكتب   هـ( املحقق: صغير أحمد األنصاري أبو حماد319النيسابوري )ت 

 العلمية .

  املؤلف: يحيى بن )ُهَبْيَرة بن( محمد بن هبيرة الذهلي ، اإلفصاح عن معاني الصحاح

، الناشر : دار   هـ( املحقق: فؤاد عبد املنعم أحمد560ظفر، عون الدين )ت الشيبانّي، أبو امل 

 ه . 1417الوطن /  

  اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل املؤلف: أبو النجا شرف الدين موس ى الحجاوي

، الناشر : دار   تصحيح وتعليق: عبد اللطيف محمد موس ى السبكي، هـ(  968املقدس ي )ت 

 املعرفة /بيروت .

  املؤلف: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري )ت  ، اإلقناع البن املنذر

 .  هـ( تحقيق: الدكتور عبد هللا بن عبد العزيز الجبرين319

  هـ. 1415سنة  – دار الفكر ببيروت   –اإلقناع ملحمد الشربيني الخطيب الشافعي 

  هـ 1409 –  9ط –بيروت   –دار املعرفة  –رشد  بداية املجتهد البن  . 
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   ِبِيّ املؤلف: عثمان بن علي الزيلعي
ْ
ل
ّ
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الِش

ِبيِّ  الحنفي الحاشية: شهاب الدين أحمد
ْ
ل
ّ
 ، الناشر : دار الكتب العلمية .  الِش

  ، الناشر : دار أطلس حاشية ابن فيروز على الروض املربع ، تحقيق : ناصر السالمة

 الخضراء .  

  تحقيق : أحمد بن عبدالعزيز الجماز   –حاشية البابطين على منتهى اإلرادات–  

 الناشر: مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف / املدينة املنورة . 

  ، حاشية الروض املربع )حاشية املشايخ( ، جمع : إبراهيم الغصن ، خالد املشيقح

 ه . 1440الطبعة الثالثة /   –الناشر : مدار  الوطن   –عبدهللا الغصن 

 املؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ،  حاشية الروض املربع شرح زاد املستقنع

 ( . هـ1392العاصمي الحنبلي النجدي )ت 

   الناشر:   –حاشية العنقري على الروض املربع ، تحقيق : أحمد بن عبدالعزيز الجماز

 ه . 1441الطبعة الثانية /    –دار أطلس الخضراء  

   حاشية رد املحتار، على الدر املختار: شرح تنوير األبصار املؤلف: محمد أمين، الشهير

الحلبي وأوالده   البابيهـ[ الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى   1252بابن عابدين ]ت 

 .  م  1966هـ =  1386الطبعة: الثانية  بمصر 

 جمعه الشيخ عبدالرحمن ابن قاسم.  -الدرر السنية في األجوبة النجدية 

  / الروض املربع شرح زاد املستقنع ، بتحقيق وعناية : إثراء املتون ، الطبعة الثانية

 ه . 1439

 ي ، نسخة : جامع خادم الحرمين للسنة  سنن ابن ماجه ، محمد بن يزيد الربعي القزوين

 النبوية املطهرة . 

    سنن أبي داود ، سليمان بن األشعث بن شداد بن عمرو بن إسحاق بن بشير األزدي

 السجستاني ، نسخة : جامع خادم الحرمين للسنة النبوية املطهرة . 

  سنن البيقهي الكبرى ، أحمد بن الحسين بن علي بن موس ى الخراساني البيهقي   ،

 نسخة : جامع خادم الحرمين للسنة النبوية املطهرة . 

   ، سنن الترمذي ، محمد بن عيس ى بن سورة بن موس ى بن الضحاك السلمي الترمذي

 نسخة : جامع خادم الحرمين للسنة النبوية املطهرة . 

   سنن الدارقطني ، علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن

 البغدادي ، نسخة : جامع خادم الحرمين للسنة النبوية املطهرة .   عبد هللا

 الشرح املمتع على زاد املستقنع للشيخ محمد ابن عثيمين رحمه هللا. 
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  :مطبعة أنصار السنة   –هـ(  1050شرح منتهى اإلرادات ملنصور البهوتي الحنبلي )ت

 املحمدية. 

  معاذ بن َمْعبَد التميمي ، صحيح ابن حبان ، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن

 نسخة : جامع خادم الحرمين للسنة النبوية املطهرة . 

   صحيح ابن خزيمة ، محمد بن إسحاق بن خزيمة بن املغيرة بن صالح بن بكر السلمي

 النيسابوري ، نسخة : جامع خادم الحرمين للسنة النبوية املطهرة . 

 أبو عبدهللا البخاري الجعفي ،   صحيح البخاري ، إلمام املحدثين محمد بن إسماعيل

 نسخة : جامع خادم الحرمين للسنة النبوية املطهرة . 

   صحيح مسلم ، مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري ، نسخة : جامع

 خادم الحرمين للسنة النبوية املطهرة . 

  . فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدهللا ابن باز 

 جمعها الشيخ محمد  – احة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ فتاوى ورسائل سم

 هـ. 1399مطبعة الحكومة بمكة املكرمة سنة   – ابن قاسم 

   · فتح الغفار الجامع ألحكام سنة نبينا املختار · املؤلف: الحسن بن أحمد الرباعي

 .  املحقق: علي بن محمد العمران

 هـ، وعند الرجوع إلى النشرة التي 1406 –  4ط   –دار عالم الكتب  -الفروع البن مفلح

 اعتنى بها الدكتور عبدهللا التركي، فيشار إلى ذلك في موضعه.

   هـ(   1051كشاف القناع عن اإلقناع املؤلف: منصور بن يونس البهوتي الحنبلي )ت

 السعودية .   تحقيق وتخريج وتوثيق: لجنة متخصصة في وزارة العدل

  الهيئة القضائية العليا والهيئة الدائمة والعامة  املبادئ والقرارات الصادرة من

 ه . 1437ه إلى 1391بمجلس القضاء األعلى واملحكمة العليا من عام 

  املؤلف: إبراهيم بن محمد بن عبد هللا بن محمد ابن مفلح، أبو ، املبدع في شرح املقنع

 .  لبنان –، بيروت املكتب اإلسالميهـ( الناشر: 884إسحاق، برهان الدين )ت  

  جمعاملؤلف: عبد العزيز بن عبد هللا بن باز  ،مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة ،  :

 ، الناشر : دار القاسم / الرياض . محمد بن سعد الشويعر 

   املجموعة الكاملة ملؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي; املؤلف: عبد

 الناشر : مركز صالح بن صالح الثقافي .   –  الرحمن بن ناصر السعدي

   1ط  –بيروت   –درا ابن حزم   –حسن أسبر   حقيق : ت –مراتب اإلجماع البن حزم –  

 .هـ1419
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  دار الكتب العلمية ببيروت    –املستدرك على الصحيحين ألبي عبدهللا الحاكم–  

 هـ. 1411سنة  1ط  -تحقيق مصطفى عبدالقادر عطا 

  ، أحمد بن علي بن املثنى بن يحيي التميمي املوصلي، نسخة : جامع  مسند أبي يعلى

 خادم الحرمين للسنة النبوية املطهرة . 

    مسند اإلمام أحمد ، إلمام السنة أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، نسخة : جامع

 خادم الحرمين للسنة النبوية املطهرة . 

  ميمي الدارمي ، نسخة : جامع  مسند الدارمي ، ثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الت

 خادم الحرمين للسنة النبوية املطهرة . 

   مصنف ابن أبي شيبة ، عبد هللا بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان بن

َواْستي العبس ي ، نسخة : جامع خادم الحرمين للسنة النبوية املطهرة . 
ُ
 خ

   : جامع خادم الحرمين مصنف عبدالرزاق ، عبد الرزاق بن همام الصنعاني ، نسخة

 للسنة النبوية املطهرة . 

   الناشر : وزارة األوقاف والشؤون   –مطالب أولي النهى ، إشراف : نور الدين طالب

 ه . 1440الطبعة األولى /   –اإلسالمية بدولة قطر 

   :معالم السنن · املؤلف: أبو سليمان الخطابي · املحقق: محمد راغب الطباخ · الناشر

 / حلب .  املطبعة العلمية

   :معونة أولي النهى شرح املنتهى ملحمد بن أحمد الفتوحي الشهير بابن النجار )ت

دار خضر للطباعة ببيروت ومكتبة   –تحقيق الدكتور عبدامللك ابن دهيش  – هـ( 972

 هـ. 1416سنة  1ط – ومطبعة النهضة الحديثة بمكة املكرمة 

  : تحقيق   هـ(  620قدامة املقدس ي )ت  أبي محمد عبدهللا بن أحمد بن املغني ، تأليف ،

سنة    ، الناشر: دار عالم الكتب ، عبد الفتاح الحلو  -عبد هللا بن عبد املحسن التركي : 

 .  1997 –  1417النشر:  

 دار هجر  – ت د. عبدهللا التركي –ته اإلنصاف للمرداوي  ياملقنع والشرح الكبير وبحاش

 .1ط  –

 د. على جمعة محمد:  ، تأليف  املكاييل واملوازين الشرعية . 

  افقات في أصول الشريعة للشاطبي دار الكتب   –شرحه الشيخ عبدهللا دراز    –املو

  .العلمية

  موطأ مالك ، إلمام دار الهجرة مالك بن أنس األصبحي ، نسخة : جامع خادم الحرمين

 للسنة النبوية املطهرة . 

  . موقع الهيئة العامة لألوقاف 
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 ت .موقع الوثائق واملحفوظا 

  . موقع هيئة الخبراء 

   بيروت–مؤسسة الرسالة  -تحقيق الدكتور عبدهللا التركي –الواضح البن عقيل-  

 .هـ1420الطبعة األولى 
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