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 احلديث األول : حتريم الرضر

 ¶  َعبَّاٍس  عن ابن *
ِ
رَ  ☺َقاَل : َقاَل َرُسوُل اَّللَّ رَ  } ََل رَضَ ا ُن َماَجهم (1)    َوََل رِضَ َُد َوابم   .{ َرَواُه َأْحم

َسل  ◙  َوَلُه ِمنم َحِديِث َأِِب َسِعيدٍ  ِإ ُمرم َُوطَّ ُلُه ، َوُهَو ِِف املم  .( 2)ِمثم

ِن )  قوله : َسل  ( وَ ماجه )َوَلُه ( َأيم َِلبم ِإ ُمرم َُوطَّ َرَجُه ابمُن َماَجهم َأيمضَوُهَو ِِف املم ِن َوالم  ا  َأخم َبيمَهِقيُّ ِمنم َحِديِث ُعَباَدَة بم

اِمِت   ◙.الصَّ

ِن ََيمَيى المَ   ِرو بم َرَجُه َمالِك  َعنم َعمم ً  َوَأخم َس ُ )بِِزَياَدٍة  اِنِِّيع َعنم َأيِيِه ُمرم ُه اَّللَّ ُ َعَليمِه ، َمنم َضارَّ َضارَّ  . (َوَمنم َشاقَّ َشاقَّ اَّللَّ

ارَ   َرَجُه ِِبَا الدَّ َبيمَهِقيُّ َعنم َأِِب َسِعيٍد ُقطم  َوَأخم ُم َوالم
َاكِ ُفوع◙ نِيُّ َواحلم  .ا  َمرم

                                                           

: )) َل  ☺قوله : "  532ِف جامع العلوم واحلكم ص :♫ قال احلافظ ابن رجب  (1)

ر بغري َر (( . هذه الرواية الصحيحة ، رِضا ر (( باهلمزة  ،  رَضَر وَل رضا مهزة  ، وُروي )) إرضا

قطني ، بل وِف بعض نسخ " املوطأ " ، وقد أثبت ار والدووقع ذلك ِف بعض روايات ابن ماجه 

ة هلا    ." بعُضهم هذه الرواية وقال : يقال : رَضَّ وأرض بمعنى ، وأنكرها آخرون ، وقالوا : َل صحَّ

، دار املنهاج ، جدة ،  516ونحوه ِف : الفتح املبني برشح األربعني ، ابن حجر اهليتمي ص : 
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َُد َعنم ابمِن َعبَّاٍس   اِق َوَأْحم نَّ َرَجُه َعبمُد الرَّ ُجِل َأنم َيَضَع َخَشَبَتُه ِِف َحائِِط َجاِرِه ،  ): َوفِيِه ِنَياَدة   ¶ َوَأخم َولِلرَّ

يَتاءُ 
ِ ُرٍع َسبمَعُة أَ (  3)َوالطَِّريُق املم  (.ذم

ُلُه  َر : ) َوَقوم عِ ( ََل رَضَ ُر ِضدُّ النَّفم َ ُه رُضر  الرضَّ ُه َيرُضُّ ر ا  ُيَقاُل رَضَّ ا ر،  ا  َورِضَ ا َ نَاُه ََل َيرُضُّ الرَّ  ا  َوَأرَضَّ بِِه َيرُضُّ إرضم ُجُل ، َوَمعم

ِه  ا  َأَخاُه َفُينمِقُصُه َشيمئ  .ِمنم َحقع

ع  ُر فَِعال  ِمنم الرضُّ ا َ ِل  َوالرضع ِفعم تَِداُء الم ُّ ابم ع َعَليمِه َفالرضُّ َخاِل الرضُّ ٍر بِِإدم ا َ اِنيِه بِِإرضم ُء َعَليمِه ، َأيم ََل جُيَ ََزا ُر اْلم ا َ  .َوالرضع

َنم ُظلَِم : ) ُقلمت ( 
ِ
ُن اَِلنمتَِصاِر مل  . چۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  چ ُيبمِعُدُه َجَوا

ُر َما: َوِقيَل  َ ُر  الرضَّ ا َ ِ َأنم تَ : َترُضُّ بِِه َصاِحَبَك َوَتنمَتِفُع َأنمَت بِِه ، َوالرضع ُه ِمنم َغريم ن، نمَتِفَع َأنم َترُضَّ ا بَِمعم ،  ى  َوِقيَل مُهَ

ا لِلتَّأمكِيدِ  ُرمُهَ َرا  . 4َوَتكم

                                                           

امليتاء بكرس امليم : "  203 - 6/202ِف مرقاة املفاتيح ♫  ع ي القاري ًر مُ العًمة قال  3

العام  الطريق: امليتاء : ♫ قال التوربشتى . ة باْلادة وسكون التحتية ممدودة أي العامة املسّمَّ 

الناس  يأتيهأي  اإلتيانوهو مفعال من ، تسلكها السابلة  التيواْلادة ، ء ميتا وجمتمع الطريق أيضا  

نا  ،   ا ـه ويسلكه     " .  واهلمز فيه أصله ياء أيدل مهزا  ،  فالياء ِف ميتاء أصله مهز أيدل ياء جوا

واختلفوا : هل بني "  532ِف جامع العلوم واحلكم ص : ♫ قال احلافظ ابن رجب  4

ر أعني  -اللفظتني  ر والرضا فرق  أم َل ؟ فمنهم من قال : مها بمعنى واحد عىل وجه  -: الرضَّ

ر : الفعل ، فاملعنى أنَّ  ا ر هو اَلسم ، والرضع التأكيد ، واملشهوُر أنَّ بينهّم فرقا  ، ثم قيل : إنَّ الرضَّ

ر بغري حقٍّ كذلك . ع ، وإدخال الرضَّ ر نفَسه منتٍف ِف الرشَّ  الرضَّ

ر ر : أن ُيدخل عىل غريه  وقيل : الرضَّ ا : أنم ُيدِخَل عىل غرِيه رضرا  بّم ينتفع هو به ، والرضع

ح هذا القول طائفة  ،  ُر به املمنوع ، ورجَّ ه ويترضَّ رضرا  بّم َل منفعَة له به  ، كمن منع ما َل يرضُّ

 عبد الربع ، وابُن الصًح .     منهم ابُن 

ر : أنم يرضر بمن َل يرض ر : أن يرضَّ بمن قد أرضَّ به عىل وجٍه غرِي جائٍز وقيل : الرضَّ ا ه ، والرضع

 . 516" . وينظر : الفتح املبني ص : 



ِر  َ َِديُث َعىَل حَتمِريِم الرضَّ ِي َعنمُه  أِلَنَُّه إَذا َنَفى َذاَتُه َدلَّ ، َوَقدم َدلَّ احلم ِل ، َعىَل النَّهم ِفعم َي لَِطَلِب المَكفع َعنم الم َوُهَو ، أِلَنَّ النَّهم

لمُزوِم  َ ِنَم ِِف املم ًَّ َمَل ال َتعم ِل َفاسم ِفعم  .َيلمَزُم ِمنمُه َعَدُم َذاِت الم

ً  َوحَتم  ُلوم  َعقم ِر َمعم َ ع ِريُم الرضَّ ُع َعىَل إَبا ا  َوََشم م َسَدِة ، َوَذلَِك ِمثمُل إَلَّ َما َدلَّ الرشَّ َفم ُبو َعىَل املم تِي َترم َلَحِة الَّ َحتِِه ِرَعاَية  لِلمَمصم

ِوَها َوَذلَِك  ُُدوِد َوَنحم يَعِة  إَقاَمِة احلم ِ ُلوم  ِِف َتَفاِصيِل الرشَّ  .َمعم

َقتم  ُُدوُد ِمنم الم ى احلم َتِمُل َأنم ََل ُتَسمَّ رَوََيم ِوِه رَضَ ِب َوَنحم م َدع مِ  ا  ِل َوالرضَّ  َلُه بِِإَقاَمِة احلم
ِ
َر اَّللَّ َتَثَل َأمم ِه أِلَنَُّه إنََّّم امم ِ نم َفاِعلَِها لَِغريم

فَ  َفاِعِل ، َولَِذا ََل ُيَذمُّ الم ٍر ِمنم الم ُل رَضَ  َتَعاََل ََل َأنَُّه إنمَزا
ِ
َعاِِص َفُهَو ُعُقوَبة  ِمنم اَّللَّ َدع َبلم ُيمم َعىَل الم َقاَمِة احلم  َدُح َعىَل َذلَِك .اِعُل إِلِ

 

 

 

 

 

 

 

  من أحكام الوقف : لثاِّي احلديث ا

َرَة *   ◙ َعنم َأِِب ُهَريم
ِ
ٍث : َصَدَقٍة َجاِرَيٍة ،  ☺، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ ًَ ُن آَدَم انمَقَطَع َعنمُه َعَمُلُه إَلَّ ِمنم َث َقاَل : } إَذا َماَت ابم

م  َأوم ِعلمٍم ُينمَتَفُع بِِه ، َأوم َوَلٍد 
لِ ُعو َلُه { َرَواُه ُمسم  .َصالٍِح َيدم

َوقمُف ُلَغة   َبمُس : الم ُت : ُيَقاُل ،  احلم ته كَ  َوَقفم ع، َذا َأيم َحَبسم  َعيمنِِه بَِقطمِع  ا  َوُهَو ََشم
ِ
تَِفاُع بِِه َمَع َبَقاء ِكُن اَِلنم َحبمُس َماٍل ُيمم

ٍف ُمَباٍح . ِ ِف ِِف َرَقَبتِِه َعىَل َمَصم  التَََّصُّ

َوقمِف هذا احلديث  ♫ احلافظ ابن حجر  رَ َذكَ  َاِرَيَة بِالم َدَقَة اْلم ُعَلَّمُء الصَّ َ الم َوقمِف أِلَنَُّه َفرسَّ ُل ، ِِف َباِب الم َوَكاَن َأوَّ

ِم َوقمَف  ًَ سم ِ سم ، ك  َعنمُه  ◙ عمر َوقمٍف ِِف اإلم ِ َل َحبمٍس ِِف اإلم ُن َأِِب َشيمَبَة َأنَّ َأوَّ َرَجُه ابم ِم َصَدَقُة ُعَمَر َّم َأخم ًَ. ◙ 



ِمنيَ  َُتَقدع َحاَبِة َواملم َ الصَّ َلُم َبنيم ِمِذيُّ : ََل َنعم م فَقاَل الِّتع ًَ ِه ِخ ِفقم ِل الم ِعيُّ َأنَُّه  ا   ِمنم َأهم
افِ ِضنَي ، َوَأَشاَر الشَّ َرم ِن َوقمِف األم ِِف َجَوا

َاِهلِيَّ  َلُم ِِف اْلم ِم ََل ُيعم ًَ سم ِ ِص اإلم
  .ةِ ِمنم َخَصائِ

ُت : َوَألمَفاُظُه  ُت ،  َوَقفم ُت ،  َوَسبَّلمُت ،  َوَحَبسم قمُت  َوَأيَّدم ئُِح َألمَفاظِِه ، َوكِنَاَيُتُه َتَصدَّ ا ُت  َفَهِذِه رَصَ مم ُتلَِف ِِف َحرَّ : َفِقيَل  ، َواخم

يح   يٍح .: َوِقيَل ، رَصِ ُ رَصِ  َغريم

ُلهُ  ُ ( َأوم ِعلمم  ُينمَتَفُع بِِه  : )  َوَقوم َرِويُّ املم ُخم ُع األم ُد النَّفم َعاَدِة ، َرا َكاُم السَّ َع فِيِه َكِعلمِم النُُّجوِم ِمنم َحيمُث َأحم ُرُج َما ََل َنفم َفَيخم

َها ُخُل فِيِه َمنم َألََّف ِعلمّم  يَ  ، و َوِضدع ِويه َعنمُه َوَينم  ا  َنافِع دم ُه َفَبِقَي َمنم َيرم َرِة مَ  ا  َنافِع ِعلمّم   ، َأوم َكَتَب 5َتِفُع بِِه َأوم َنرَشَ ُجم َع النعيَِّة َوَلوم بِاألم

حِ  ا  َأوم َوَقَف ُكُتب،  ًَ ُط َص َكِر ، َوََشم نمَثى َوالذَّ ُ َوَلِد َشاِمل  لِْلم ُظ الم اب، َوَلفم َعاُء جُمَ   .ا  ِه لَِيُكوَن الدُّ

دَ  ُر ُكلع َعَمٍل َبعم َِديُث َدلِيل  َعىَل َأنَُّه َينمَقطُِع َأجم َثَة  َواحلم ًَ ِت إَلَّ َهِذِه الثَّ َوم ُِبَا 6املم ُد َثَوا ِت َوَيَتَجدَّ َوم َد املم ُرَها َبعم ُه جَيمِري َأجم َفِإنَّ

بِِه  ُعَلَّمُء : أِلَنَّ َذلَِك ِمنم َكسم  .َقاَل الم

                                                           

 والتصنيف أقوى لطول بقائه عىل ممرع " :  4/2382كّم ِف فيض القدير ♫  قال السبكي  5

ئد نائدة عىل مالزمان لكن َشط بعض َُشَّ  ح مسلم لدخول التصنيف فيه اشتّمله عىل فوا ا ِف ا

الكتب املتقدمة فإن مل يشتمل إَل عىل نقل ما فيها فهو حتبري للكاغد فً يدخل ِف ذلك وكذا 

التدريس فإن مل يكن ِف الدرس نيادة تستفاد من الشيخ مزيدة عىل ما دونه الاضون مل يدخل . وما 

 أحسن ما قيل : 

 هم ورَ ُص  كلِ شم ملُ  ِح إيضا . . . بتقريرِ  ة  تَ كم نُ  سِ رم الدَّ  لسِ ِف جمم  نم إذا مل يكُ 

 هم رَ كم فِ  َنتيَجةُ  هُ تم أيدَ  شكال  اأو     .....               لِ فَ قم مُ  لُّ َح  وم أَ  لِ قم ـالنَّ  غريِب  وُ زم وعَ                     

ُ . . . وَل تَ  دم هِ تَ واجم  َك لنفِس  رم وانظُ  هُ سعيَ  عم دَ فَ   ـهم لَّ َخ  ُح أقبَ  كُ فالِّتَّ  نم كَ ِّتم

ا 6 مة البسَّ ًَّ : " قد جيتمع للعبد الثًثة كلها ،  5/100ِف توضيح األحكام ♫ م قال الع

بأن جيعَل صدقة  جارية  ، ويستفاَد من علمه ، أو نرِشِه الكتَب ، ويكوَن له ذرية  صاحلون ، يدعون 

 واسع  " .
ِ
 له ، وهيدون إليه األعّمَل الصاحلَة ، ففضُل اهلل



ِت َيلمَحُقُهَّم ، َوكَ  َوم َد املم ِه َبعم َوَلِد أِلَيََويم ُ َوفِيِه َدلِيل  َعىَل َأنَّ ُدَعاَء الم ا . َذلَِك َغريم مِهَ ِ ِن َوَغريم يم  الدَّ
ِ
َدَقِة َوَقَضاء  ِمنم الصَّ

ِ
َعاء  الدُّ

ِظ  ُن َماَجهم بَِلفم َرَجُه ابم َثِة َما َأخم ًَ َلمم َأنَُّه َقدم ِنيَد َعىَل َهِذِه الثَّ ت )َواعم َد َموم ِمَن ِمنم َعَملِِه َوَحَسنَاتِِه َبعم ُؤم  ّم  لم عِ  7هِ َأنَّ مِمَّا َيلمَحُق املم

ا َصاحِل  ُه َوَوَلد  َحف ا  َنرَشَ ِجد ا  َتَرَكُه َأوم ُمصم َثُه َأوم َمسم بِيِل َبنَاُه َأوم ََنمر َِلبمنِ  ا  َبنَاُه َأوم َبيمت ا  َورَّ َرَجَها ِمنم َمالِِه ِِف  ا  السَّ ُه َأوم َصَدَقة  َأخم َرا َأجم

تِِه { َد َموم تِِه َوَحَياتِِه َتلمَحُقُه َبعم  . 8ِصحَّ

ُيوطِير ، 9 ا  َصال  ُأَخُر ُتبملُِغَها َعرشم تم ِخ َوَوَردَ  ُظ السُّ
َافِ ُن آَدَم َليمَس جَيمِري ◙ َوَنَظَمَها احلم                      َقاَل : إَذا َماَت ابم

 ِ ِ َعرشم َعاٍل َغريم
 َعَليمِه ِمنم فِ

                                                           

ئد : فضيلة الزو 7 اج لرجاء ولد صالح ، وفيه دليل لصحة أصل وِف احلديث أيضا  من الفوا

به ، وبيان فضيلة العلم واحلث عىل اَلستكثار منه ، والِّتغيب ِف توريثه  الوقف وعظيم ثوا

 بالتعليم والتصنيف واإليضاح ، وأنه ينبغي أن خيتار من العلوم األنفع فاألنفع .

، أو طالب علم ، أو ذا قدرة  فاحرص عىل الصدقة اْلارية قلَّت أو كثرت ، وإن مل تكن عالا  

عها لوجه اهلل.  عىل الكتابة والتصنيف ، فانرش الكتب النافعة ، وونع

واحرص عىل اختيار الزوجة الفاضلة لتعينك عىل تربية أيناء صاحلني ، حتى تنتفع من 

َشح صحيح مسلم ، دعواهتم وأعّمهلم الصاحلة ، وحذار حذار من مؤامرة حتديد النسل. ينظر : 

، البدر  2383 – 4/2382، إرشاد البصري إَل ترتيب فيض القدير    88 – 87/  11نووي ال

م ، احلسني بن حممد املغرِب  ، َشح صحيح األدب املفرد ،  229 – 3/228التّمم َشح بلوغ املرا

، عون  120 – 1/119، فضل اهلل الصمد ، فضل اهلل اْليًِّي  59 – 1/58حسني العوايشة 

، دار املرياث  67 – 1/65ح األدب املفرد ، نيد بن حممد بن هادي املدخ ي األحد الصمد َش

ئر العاصمة ، ط/  م.2013ـه 1434،  1النبوي ، اْلزا

، وابن امللقن ِف البدر املنري   55/ 1وإسناده حسن ، قاله املنذري ِف الِّتغيب والِّتهيب  8

 .  2384  -4/2383، وينظر: إرشاد البصري إَل ترتيب فيض القدير  5/279



ٍل  ُس النَّخم                        ُعُلوم  َبثََّها َوُدَعاُء َنجم َدَقاِت ََتمِريَوَغرم  ِل َوالصَّ

ٍر  َحٍف َوِرَباُط َثغم ُء ََنمرِ                                                 ِوَراَثُة ُمصم َرا بِئمِر َأوم إجم ُر الم  َوَحفم

َغِريِب َبنَاُه َيأمِوي  رِ  إَليمِه َأوم                                                           َوَبيمت  لِلم  بِنَاُء حَمَلع ِذكم

 من أحاديث بحَص  فخذها                                                     وتعليم لقرآن كريم 

 

 احلديث الثالث : من أحكام اهلبة 

ِن َعبَّاٍس * َكلمِب َيِقيُء ُثمَّ َيعُ  ☺َقاَل : َقاَل النَّبِيُّ  ¶ َعنم ابم ُد ِِف ِهَبتِِه َكالم
َعائِ  وُد ِِف َقيمئِِه { ُمتََّفق  َعَليمِه .}الم

جِ  َكلمِب َيِقيُء ُثمَّ َيرم ِذي َيُعوُد ِِف ِهَبتِِه َكالم  ، الَّ
ِ
ء وم  ُع ِِف َقيمئِِه { َوِِف ِرَواَيٍة لِلمُبَخاِريع } َليمَس َلنَا َمَثُل السَّ

َِبِة ، َوُهَو َمذم   ُجوِع ِِف اهلم ُبَخاِريُّ فِيِه َدََلَلة  َعىَل حَتمِريِم الرُّ َب َلُه الم  ، َوَبوَّ
ِ
ُعَلَّمء ِجَع : َهُب ََجَاِهرِي الم َباُب ََل ََيِلُّ أِلََحٍد َأنم َيرم

 .ِِف ِهَبتِِه ، َوَصَدَقتِِه 

ُة َوَأيُو َحنِ  َاَدِويَّ ِوِه ، َوَذَهَبتم اهلم َوَلِد ، َوَنحم َِبِة لِلم ُهوُر َما َيأمِِت ِمنم اهلم ُمم َتثمنَى اْلم َِبِة ُدوَن َوَقدم اسم ُجوِع ِِف اهلم يَفَة إََل ِحلع الرُّ

َهِة  َكَرا لِيُظ ِِف الم ُد بِِه التَّغم َُرا َِديُث املم َِبَة لِِذي َرِحٍم َقاُلوا : َواحلم َدَقِة إَلَّ اهلم  .الصَّ

ُلهُ ــحَ َقاَل الطَّ  ِد ِِف َقيمئِِه  ) : اِويُّ َقوم
َعائِ ِريَم لَ  (َكالم ُلُه ، َوإِنم اقمَتََض التَّحم َرى ، َوِهَي َقوم ُخم َواَيِة األم َياَدَة ِِف الرع : ) ِكنَّ الزع

َكلمِب  ُ ُمَتعَ ( َكالم َكلمَب َغريم ِريِم أِلَنَّ الم مَتُدلُّ َعىَل َعَدِم التَّحم ُء َليمَس َحَرا َقيم َكلمِب  ا  بعٍد َفالم َل الم عم
بُِه فِ ٍل ُيشم عم

ُه َعنم فِ ُد التَّنَزُّ َُرا  َعَليمِه ، َواملم

. 

                                                                                                                                                                      

ة احلاصلة بالثواب للميرت واأليوين " للحافظ السخاوي ، ط/ 9 ة العني باملرسَّ ،  1وِف " قرَّ

ئد لطيفة متنوعة تتعلق ِبذا احلديث 2005ـه 1426 م  ، دار البشائر اإلسًمية ، بريوت ، فوا

 فانظرها غري مأمور.  



ِعبَ  ِع ِِف ِمثمِل َهِذِه الم م ُف الرشَّ َِديِث َلُه ، َوُعرم تِبمَعاِد التَّأمِويِل ، َوُمنَافَِرِة ِسَياِق احلم َب بِاسم ُي َوُتُعقع ِديُد َكَّم َوَرَد النَّهم ُر الشَّ جم اَرِة الزَّ

 
ِ
َعاء ِة َعنم إقم ًَ 1ِِف الصَّ
0

ُغَراِب  ِر الم َكلمِب ، َوَنقم 1الم
1

تَِفاِت  ِريُم ، َوالتَّأمِويُل  ، َوالم َقاِم إَلَّ التَّحم َ َهُم ِمنم املم ِوِه ، َوََل ُيفم َلِب ، َوَنحم الثَّعم

ِريِم مَحِديُث  َتَفُت إَليمِه ، َوَيُدلُّ َعىَل التَّحم َبِعيُد ََل ُيلم ِجَع فِيَها إَلَّ  الم َعطِيََّة ُثمَّ َيرم طَِي الم ٍم َأنم ُيعم
لِ لَِد فِيَّم : } ََل ََيِلُّ لَِرُجٍل ُمسم َوا  الم

َاكُِم  ُن ِحبَّاَن ، َواحلم ِمِذيُّ ، َوابم م َحُه الِّتع َبَعُة ، َوَصحَّ َرم َُد ، َواألم طِي َوَلَدُه { َرَواُه َأْحم  .ُيعم

َلُه  دِ : َفِإنَّ َقوم َهِة الشَّ َكَرا ان  َعنم الم ُل بَِأنَُّه جَمَ َقوم ِريِم ، َوالم ف  َلُه َعنم َظاِهِرِه } ََل ََيِلُّ { َظاِهر  ِِف التَّحم  .يَدِة رَصم

ُلُه  لَِد { َدلِيل  َعىَل َأنَُّه جَيُ : َوَقوم َوا نِِه َكبرِي} إَلَّ الم ُجوُع فِيَّم َوَهَبُه َِلبم َِب الرُّ ِل  ا  َكاَن َأوم َصِغري ا  وُن لِْلم ُة بِالطعفم َاَدِويَّ ُه اهلم َتصَّ ، َواخم

َِديِث  ُف َظاِهِر احلم ًَ  .، َوُهَو ِخ

ُد ِِبَا ثَ  َدَقَة ُيَرا َدَقِة أِلَنَّ الصَّ َِبِة ُدوَن الصَّ ُجوُع ِِف اهلم  َفَقاَل ََيِلُّ الرُّ
ِ
ُعَلَّمء ُض الم َق َبعم ُ ُمَؤثعٍر َوَفرَّ ق  َغريم ِخَرِة ، َوُهَو َفرم َواُب اْلم

 
ِ
ُعَلَّمء َثِر الم َِب ِعنمَد َأكم ُم األم ُمع ُحكم ُم األم ِم ، َوُحكم ُكم 1ِِف احلم
2

ِجَها ِمنم َصَداِقَها بَِأنَُّه )  َجُة لَِزوم وم َاِدي َما َوَهَبتمُه الزَّ َنَعمم ( َوَخصَّ اهلم

ُجوُع ِِف َذلَِك  ِريُّ ، َليمَس هَلَا الرُّ هم 1ُيَردُّ إَليمَها إنم َكاَن َخَدَعَها: َوَقاَل الزُّ
3

 . 

                                                           

َبان :"  : 2/451ِف البدر املنري ♫ قال العًمة ابن امللقن  10 َأحدمَها : َأن  اإلقعاء رَضم

ُروه ض َوينصب َساقيه ، َوَهَذا َمكم َوَثانِيهَّم : َأن يضع )أليتيه( َعىَل .... يضع )أليتيه( َوَيديه َعىَل األَرم

ِذي َرَواُه ابمن َعبَّاس  ض ، و )َهَذا( ُهَو الَّ وفعلته العبادلة ، ¶ )َعِقَبيمِه( َوَتكون ركبتاه ِِف األَرم

اِفِعي ِِف َونَ  ُبَويمطِير »صر الشَّ ء»و « الم ًَ مم ِ ِ َفُهَو سنة واَلفِّتاش سنة ، « اإلم َدَتنيم جم َبابه َبني السَّ تِحم َعىَل اسم

ِحيح َأن اَلفِّتاش أفضل ِمنمُه ؛ لَِكثمَرة )الرَواة( َلُه ؛ َوأِلَنَُّه أعوُن للمُمَص يع ، َوأحسن ِِف َهيمَئة  َلِكن الصَّ

ة )و( ِِبَ  ًَ َبيمَهِقير الصَّ ََحاِديث الم ه َجع َبني األم َوجم ًح ♫ َذا الم ثمَّ ♫ ، َوَتبعُه ابمن الصر

 ♫ ".  النََّوِوير 

نقر الغراب هو ختفيف السجود بحيث َل يمكث فيه اَل قدر وضع الغراب منقاره فيّم يريد  11

 .  2/214. ينظر : حاشية السندي عىل سنن النسائي  الصغرى أكله

: " حتريم الرجوع ِف اهلبة و الصدقة  ،  4/188ِف اإلعًم ♫ ابن امللقن  قال العًمة 12

وإنّم َيرم بعد اإلقباض فيها ، واحلديث عام ِف كل هبة ، وبه قال طاوس وأْحد ، كّم حكاه عنهّم 



اِق بَِسنٍَد ُمنمَقطٍِع } إنَّ النعَس  نَّ َرَج َعبمُد الرَّ ِجَع َرَجَعتم َوَأخم َجَها َفَشاَءتم َأنم َترم َطتم َنوم ٍة َأعم َرأَ َبة  َفَأيَُّّم امم َبة  َوَرهم نَي َرغم
طِ اَء ُيعم

}1
4

  . 

                                                                                                                                                                      

فقتنا  لد لولده  –أي الشافعية  –القرطبي ، وحكى غريه عن أْحد موا وهو أنه خصَّ بجوان هبة الوا

َل ....وَل رجوَع ِف هبة اإلخوة واألعّمم من ذوي األرحام ، وكلر هذا مذهب مالك ، وإن سف

لد ، وكلر ذي  واألوناعي ....وقال أيو حنيفة وآخرون : يرجع كلر واهب ِف هبة األجنبي إَل الوا

 رحٍم حمرم" . 

ويلحق بالصدقة الكفارة والنذر "  759ِف نيل األوطار ص :♫ قال الشوكاِّي  13

 .  4/190" . وينظر : اإلعًم من القرباتوغريمها 

قال إسحاق ما وهب الرجل َلمرأته : "  7/241ِف التمهيد ♫ قال ابن عبد الرب  14

ة لزوجها فلها أن ترجع فيه  وهو قول َشيح وغريه من ، فليس له أن يرجع فيه وما وهبت املرأ

 إنَّ : قال ◙ طاب وَيتج من ذهب هذا املذهب بحديث مروان عن عمر بن اخل، التابعني 

لك وأِب حنيفة ومن اوأجان إسحاق اهلبة للثواب عىل نحو قول م، النساء يعطني رغبة ورهبة 

اختلف العلّمء :"  107 – 7/106ِف َشح صحيح الباري ♫ وقال ابن بطَّال " .     تابعهم

أن يرجع فيّم الزوجني هيب كل واحد منهّم لصاحبه ، فقال َجهور العلّمء : ليس لواحد منهّم  ِف

، وعطاء ، وربيعة ، وبه قال مالك ،  والنخعييعطيه لآلخر ، هذا قول عمر بن عبد العزيز ، 

، وأيو ثور ، وفيها قول آخر ، وهو أن هلا أن ترجع  والشافعي، والكوفيون ،  والثوريوالليث ، 

. قال  والزهري،  والشعبيفيّم أعطته ، وليس له أن يرجع فيّم أعطاها ، روى هذا عن َشيح ، 

ة فيّم وهبت لزوجها ، وَل يقيلون الرجل فيّم وهب  الزهري : ما رأيت القضاة إَل يقيلون املرأ

[ ،  4( ] النساء :  منه نفسا   يشءوالقول األول أحسن لقوله : ) فإن طبن لكم عن  ...َلمرأته 

ثًثة دراهم ، ويشِّتى وروى عن عىل ابن أيى طالب ، أنه قال : إذا اشتكى أحدكم فليسأل امرأته 

ً  ، ويأخذ من ماء السّمء فيتداوى به ، فيجمع هنيئا   ، فلو كان هلن فيه  وماء مباركا   مريئا   ِبا عس

  ". مريئا   رجوع مل يكن هنيئا  


