2021  لسنة،)4(  العدد،17  اجمللد، جملة أحباث كلية الرتبية األساسية

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(4), (2021)
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خالد محمد صوفي
 كلية التربية للعلوم اإلنسانية/ جامعة الموصل
قسم علوم القرآن والتربية اإلسالمية
) 2021/9/7  قبل للنشر في2021/7/15 ( قدم للنشر في

:ملخص البحث
 وعنونت,  إعطاء االبن العاق الميراث:  عنونت لألول منهما:قسم هذا البحث إلى ملخص ومقدمة ثم مبحثين
 ثم ذكرت التأصيل الشرعي لجعل عقوق الوالدين سببا ً من أسباب, حرمان الولد العاق من الميراث: للمبحث الثاني
موانع اإلرث أيضا ً ؛ ألن عقوق الوالدين من المحرمات والكبائر وهي ال تختلف بحال من األحوال عن موانع
 أن:اإلرث التي ذكرها الفقهاء من الرق والقتل واختالف الدين فعن عبدهللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما
. "ال يدخل الجنة عاق " وخاتمة تضمنت الراجح لما توصلت إليه: قال-  صلى هللا عليه وسلم- النبي
.والحمد هلل رب العالمين

The Inheritance Of A Disobedient Son To His Parents
- An Intentional Jurisprudence Study Khalid Muhammad Sufi
University of Mosul College of Education for Human Sciences
Department of Quranic Sciences and Islamic Education.
Abstract:

The jurists mentioned that there are three inhibitions of inheritance:
slavery, murder and differences in religion. In this research I’ll try to
confirm that disobedience to parents is one of inheritance inhibitions; since
disobedience to parents is considered taboo and a major sin, and it does not
differ in any way from the aforementioned inhibitions. Ibn Hibban and
An-Nasa’i narrated on the authority of Abdullah bin Amr bin Al-Aas,
(May Allah be pleased with them), that the Prophet (Peace & blessings
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be upon him) said: "No one who is disobedient to his parents, no one
who reminds others of his favors, and no drunkard, will enter
Paradise".
The current research was divided into an abstract and a preface that
included a brief statement of the vocabulary mentioned in its title, followed
by an introduction and two sections: The first section was titled: Giving the
disobedient son the inheritance, and the second section was titled:
Depriving the disobedient son of inheritance, then I mentioned the legal
origin for making disobedience to parents a cause of inheritance inhibitions
as well; and a conclusion that includes the most correct opinion of the
research results, and a list of sources and references.
alraajih lima tawasalat 'iilayhi. walhamd lilah rabi alealamina.

المقدمة

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله وبعد :
فإن منزلة الوالدين تأتي بعد منزلة هللا في وجوب طاعتهما والبر إليهما والخالق جل جالله هو من

أوصى بهما قال تعالى" ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ

ﮟ ﯚ ﭽ النساء , ٣٦ :قال

القرطبي":قال العلماء  :فأحق الناس بعد الخالق المنان بالشكر واإلحسان والتزام البر والطاعة له
واإلذعان من قرن هللا اإلحسان إليه بعبادته وطاعته وشكره بشكره وهما الوالدان فقال تعالى" ﭽ ﭶ

ﭷ ﭸ ﮇ ﭽ" لقمان.)١(١٤ :

ويكاد الفقهاء أن يجمعوا أن موانع اإلرث ثالثة هي الرق والقتل واختالف الدين ومنذ فترة ليست
بالقصيرة تراودني فكرة وهي هل أن العاق يرث من مال والديه عن ماتا أو مات أحدهما؟ وذلك أن

األوالد ـ وأعني بهما هنا الذكر واألنثى ـ متفاوتون في برهم وعقوقهم فهل يستوي من يسهر على

رعاية أبويه ويقوم على حوائجها وال سيما في الكبر يوم أن قال هللا سبحانه وتعالى" ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮪ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ
ﭽ اإلسراء ,٢٣ :فبعد أن كنت عندهما في صغرك صاروا عندك في كبرهم فيجب عليك رد

جميلهما واإلحسان إليهما هل يستوي الولد البار بهم الذي بذل وقته معهما وربما أنفق من ماله على
رعايتهما مع من يلقي والديه في دور العجزة منتظ ار وفاتهم ليأخذ تركتهم من بعد وفاتهما ومن يقوم

()٢
الغرم :هو ما يلزم
بضربهم وإهانتهم  ,والقاعدة الفقهية تقول  :اْل ُغ ْن َم ِباْل ُغ ْرِم  ,ولتوضيحها أقول :إن ُ

( )1الجامع ألحكام القرآن 182 /5ـ.183
( )2ينظر :شرح التلويح على التوضيح .384/2
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الغنم :هو ما يحصل له من مرغوبه من ذلك الشيء  ,ومن
المرء لقاء شيء من مال أو نفس ,و ُ
تطبيقات هذه القاعدة أن الذي يسهر على رعاية والديه سواء أنفق عليهما من ماله أو لم ينفق من
ماله هو بالتالي حبس نفسه خدمة لهما فإنه والحالة هذه يغنم منهما  ,وأن العاق لوالديه لم يقدم

ماالً وال جهداً بل أغضبهما وآلمهما بعقوقه فال يغنم منهما بجامع هذه القاعدة.

ومن الصعوبات التي واجهتني في كتابة هذا البحث انعدام المصادر وليس قلتها كما في البحوث

التي تقل مصادرها ؛ ذلك أنه موضوع جديد في طرحه لم يتعرض له علماؤنا السابقون في

مصادرهم إال في بعض جزئياته وهي اإلنفاق على األوالد هل يستوي البار والعاق ؟ والتي انطلقت

من خاللها عبر دراسة فقهية تأصيلية مقاصدية  ,أقيس العقوق على القتل بجامع الكبيرة أحياناً ,
مع نظرة مقاصدية في هذا المجال عبر حرمان العاق من الميراث
أحيانا أخرى  ,مما يشكل رادعاً
ً

للولد لمراجعة نفسه مع أبويه لتحسين عالقته معهما لتقليل العقوق المنتشر في زماننا كانتشار النار
في الهشيم انطالقاً من مقصد  :أن الشريعة جاءت لدرء المفاسد وتقليلها وجلب المصالح وتكميلها ,
وأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح(.)١

ثم بعد هذا التأصيل أقول :من يحدد العاق؟ هل كل من قدم أوراق ادعائه يصدق في دعواه ؟

الجواب في ذلك أن القضاء هو الفيصل في الحكم على العاق  ,وأن العقوق يتمثل في تحديد
مفهومه وبيان مظاهره  ,وأسبابه ؛ فليس كل تصرف من قبل األبناء يعد عقوقاً  ,؟ كل هذه األسئلة
وغيرها ستتم اإلجابة عنها في طي هذا البحث .

ختاماً أقول  :بذلت ما في وسعي ألتوصل إلى الراجح بعد أن نقلت األقوال وقستها  ,وأصلت لهذه
المسألة وقصدي من ذلك ـ وهللا شاهد علي ـ القضاء على العقوق وتقليله وتشجيع البر وتكثيره
أسأل أن أكو َن مصيباً  ,وقد أكون مخطئاً فيما توصلت إليه
بنظرة فقهية مقاصدية معاصرة  ,وهللاَ ََ ُ
حيث إني ال أدعي الكمال فهو من خواص هللا وكتابه كما أسأله التوفيق والسداد دائما وأبدا فهو

حسبنا ونعم الوكيل.

وصلى هللا وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

تمهيد لبيان المعاني الواردة في العنوان:

الدراسة  :أعني بها هنا أن تكون على المذاهب الفقهية األربعة الحنفية ثم المالكية ثم الشافعية

ثم الحنبلية.

( )1ينظر :الفروق .212 /4
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قصدا من باب ضرب،
ومقاصد الشريعة  :هي جمع مقصد من قصد الشيء ،وقصد له وقصد إليه ً
بمعنى طلبه وأتى إليه واكتنزه وأثبته  ،والقصد هو طلب الشيء أو إثبات الشيء ،أو االكتناز في

الشيء أو العدل فيه(.)١

وفي االصطالح  :يعرف الطاهر ابن عاشور المقاصد العامة للشريعة بقوله"مقاصد الشريعة العامة

هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها ،بحيث ال تختص

مالحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة ,فيدخل في هذا :أوصاف الشريعة ،وغايتها

أيضا معان من الحكم ليست
العامة ،والمعاني التي ال يخلو التشريع عن مالحظتها ويدخل في هذا ً
ملحوظة في سائر أنواع األحكام ،ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها"(.)٢
وقد جمع األستاذ عالل مقاصد الشريعة -العامة منها والخاصة -في تعريف موجز واضح قال فيه:

"المراد بمقاصد الشريعة :الغاية منها ،واألسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها"

وغير بعيد عما نص عليه ابن عاشور من مقاصد التشريع العامة ،يقرر عالل الفاسي أن "المقصد

العام للشريعة اإلسالمية هو عمارة األرض ،وحفظ نظام التعايش فيها ،واستمرار صالحها بصالح

المستخلفين فيها وقيامهم بما كلفوا به(.)٣

ـ مظاهر العقوق:

مظاهر العقوق كثيرة منها :إبكاؤهما وتحزينهما مباشرة أو بالتسبب  ,ونهرهما وزجرهما والتأفف

والتضجر من أوامرهما  ,والعبوس وتقطيب الجبين أمامهما والنظر إلى الوالدين شز اًر أو األمر

عليهما  ,وانتقاد الطعام الذي تعده الوالدة  ,وترك مساعدتهما في عمل المنزل واإلشاحة بالوجه

عنهما إذا تحدثا وقلة االعتداد برأيهما  ,وترك االستئذان حال الدخول عليهما وإثارة المشكالت

أمامهما وذم الوالدين عند الناس والقدح بهما وذكر معايبهما وشتمهما ولعنهما مباشرة وبالتسبب ,

وإيقاعهما في الحرج  ,وتقديم طاعة الزوجة على طاعة الوالدين  ,والتخلي عنهما وقت الحاجة أو
الكبر والتبرؤ منهما والحياء من ذكرهما والتعدي عليهم بالضرب  ,وإيداعهم دور العجزة ,

وهجرهما(.)٤

المبحث األول :إعطاء االبن العاق الميراث

كثي ار ما نرى أو نسمع عن بعض الحوادث التي نتوقف أمامها طويال بقدر كبير من الحزن

واألسف ،ولكن عندما نرى أو نسمع عن عقوق بعض األبناء بدون شفقة أو رحمة  ،ترتجف

( )1ينظر :القاموس المحيط.327 /1
( )2مقاصد الشريعة اإلسالمية .21/2
( )3ينظر :نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي ص.6
( )4ينظر :المسلم وحقوق اآلخرين ص.17
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األبدان وتنقبض القلوب ليس إشفاقا على اآلباء المعتدى عليهم ،ولكن على األبناء العاقين الذين ال

يدركون حجم الكارثة بارتكابهم أخطاء تعد من الكبائر غير أن هذه التصرفات غالبا ما تؤدى إلى
اتخاذ بعض اآلباء مواقف تجاه أبنائهم بحرمانهم من الميراث باعتبارهم عاقين أو لم يكونوا سندا لهم
في كبرهم وعدم التزامهم بطاعة والديهم وغير مؤتمنين على المال وال يستحقونه.

ومن هنا كان للدكتور عبد العظيم خير هللا أستاذ الفقه المقارن بجامعة األزهر رأي بعدم جواز أن
يقوم األب بحرمان ابنه العاق من الميراث حتى وإن كتب األب ذلك في وصيته ؛ ألن توزيع

الميراث شرع هللا  ,وال يجوز للعباد التدخل فيه  ,وأضاف أن هبة أحد األبناء على حساب اآلخر
اختلف فيه العلماء ؛ وذلك لحديث النعمان بن بشير عندما ذهب إلى النبي صلى هللا عليه وسلم
وطلب منه الشهادة في أنه يهب أحد أبنائه بعض المال على حساب اآلخر فرفض النبي صلى هللا

عليه وسلم وقال" :إنه جور أشهد على هذا غيري"

()١

بل نصح اآلباء أن يسووا بين األوالد ليكونوا

له في البر سواء ؛ ولذلك اختلف العلماء في هذا األمر على مذهبين :

مذهب الجمهور وقد اتفق على أن هذا التفضيل مكروه ؛ ألن النبي صلى هللا عليه وسلم قال

اما لوضع ذلك النبي صلى هللا عليه وسلم ورفض أن
للنعمان أشهد على هذا غيري ،ولو كان حر ً
يشهد عليه أي أحد ( ,)٢نفس الرأي يؤيده يوسف البدري عضو مجمع البحوث اإلسالمية والذي قال

بعدم وجود نص صريح يدل على حرمان االبن من الميراث ،كما أن المولى عز وجل في كتابه

العزيز بعد ذكره آيات الميراث يقول ﭽ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯧ ﯨ ﯨ ﯪ

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤ ﯥﯦ

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﭽ النساء، ١٣ :

 ١٤وقال  :إن هذه اآليات توضح أن هللا يطالب كل عبد بااللتزام بما جاء في آيات المواريث وعدم
مخالفتها ،ومن يتعد تلك الحدود أو األوامر فله عذاب مهين ولفت البدري أن العصر الحالي أفرز

متغيرات عدة ،حيث نرى الكثير من اآلباء الذين يوزعون تركتهم أثناء حياتهم ،وقد يمنعون أحد

أبنائهم من الميراث بسبب عقوقهم ،وتساءل :ماذا يكون األمر لو هدى هللا هذا االبن ،ورفض أخوتُه
أن يتنازلوا له عن أي شيء من ميراث أبيهم؟
ففي هذه الحالة سوف يضيع االبن بسبب تسرع أبيه في تقسيم ثروته ،ولذلك يقول المولى ":ﭽ ﯳ

ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

ﯺﯻ ﯼ ﯽ يي ﰀ ﰁ ﰂ

ﰃ ﰄ ﰅ

النساء ,١١ :ويقول النبي صلى هللا عليه وسلم" :اتقوا هللا واعدلوا بين أوالدكم"(.)٣

ﭽ

( )1صحيح البخاري  171 /3بالرقم  2650باب  :باب :ال يشﮭد على شﮭادة جور.
( )2ينظر :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  , 127 / 6البيان والتحصيل ,371 / 13الذخيرة  , 289 /6نﮭاية
المحتاج إلى
شرح المنﮭاج  ,415 /5الشرح الكبير على متن المقنع.271 /6
( )3صحيح البخاري  158 /3بالرقم  2587باب :باب اإلشﮭاد في الﮭبة.
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ولفت البدري أن العصر الحالي أفرز متغيرات عدة ،حيث نرى الكثير من اآلباء الذين يوزعون

تركتهم أثناء حياتهم ،وقد يمنعون أحد أبنائهم من الميراث بسبب عقوقهم ،وتساءل :ماذا يكون
األمر لو هدى هللا هذا االبن ،ورفض أخوته أن يتنازلوا له عن أي شيء من ميراث أبيهم؟ ففي هذه

الحالة سوف يضيع االبن بسبب تسرع أبيه في تقسيم ثروته ،ولذلك يقول" ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ

ﯺﯻ ﯼ ﯽ يي ﰀ ﰁ ﰂ

ﰃ ﰄ ﰅ ﭽ النساء.)١( ١١ :

وكان للدكتور علي جمعة مفتي مصر رؤية أخرى ،حيث يؤكد في سياق حديثه عن تلك

القضية أن عقوق الوالدين كبيرة من الكبائر ؛ وذلك لقوله تعالى:ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮪ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭽ اإلسراء.٢٣ :

مبرر لتفضيل االبن البار على االبن
غير أن الدكتور علي جمعة هنا يتساءل :هل العقوق يعتبر ًا
العاق؟ الفتًا إلى أن هناك قولين للفقهاء في هذا األمر:

القول األول  :إنه ال يجوز تفضيل االبن البار وبه قال مشايخ الحنفية المتقدمون( .)٢والقول الثاني
 :يجوز تفضيل االبن البار على العاق وبه قال المتأخرون من الحنفية()٣كما سيأتي في المبحث

الثاني.

ومثل هذا الرأي ذهب إليه الدكتور عبد العظيم خير هللا أستاذ الفقه المقارن بجامعة األزهر حيث
رأى بعدم جواز أن يقوم األب بحرمان ابنه العاق من الميراث ،حتى وإن كتب األب ذلك في

وصيته ؛ ألن توزيع الميراث شرع هللا ،وال يجوز للعباد التدخل فيه.

وأضاف أن هبة أحد األبناء على حساب اآلخر اختلف فيه العلماء وذلك لحديث النعمان بن بشير

عندما ذهب إلى النبي صلى هللا عليه وسلم وطلب منه الشهادة في أنه يهب أحد أبنائه بعض المال

على حساب اآلخر فرفض النبي صلى هللا عليه وسلم وقال":إنه جور أشهد على هذا غيري" بل
نصح اآلباء أن يسووا بين األوالد ليكونوا له في البر سواء(.)٤

ومثل هذا الرأي رأى الدكتور محمد زناتي عميد كلية الدراسات اإلسالمية بجامعة األزهر والذي أكد

أنه ال يجوز تحت أي ظرف من الظروف حرمان االبن العاق من الميراث.

وفسر زناتي رأيه هذا بأن األب هو السبب فيما وصل إليه االبن من عقوق ؛ ألنه أهمل في تربيته،
وتركه لمغريات العصور الحديثة ما أدى إلى سوء أخالقه ،ولذلك يجب على هؤالء اآلباء أن

جيدا ،ويربوا أبناءهم على األسس اإلسالمية الصحيحة ،حتى ال يحدث ما نراه
يستوعبوا الدرس ً

(https://www.albayan.ae/across-the-uae )1
( )2ينظر  :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .127/6
( )3ينظر  :رد المحتار على الدر المختار .444/4
(https://www.albayan.ae/across-the-uae )4
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اآلن من ضرب وسب وقذف وشتم اآلباء ،بل قد يصل األمر إلى طردهم من منازلهم أو قتلهم،

مشير إلى أن هذا االبن العاق سوف يكون حسابه عسي ار عند هللا ؛ وذلك ألن أفظع وأكبر الذنوب
ًا
بعد الشرك باهلل هو عقوق الوالدين(.)١

نفس الرأي يؤيده يوسف البدري عضو مجمع البحوث اإلسالمية والذي قال بعدم وجود نص

صريح يدل على حرمان االبن من الميراث ،كما أن المولى عز وجل في كتابه العزيز بعد ذكره

آيات الميراث يقول ﭽ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯪ

ﯫ

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﭽ النساء.١٤ ، ١٣ :

وقال  :إن هذه اآليات توضح أن هللا يطالب كل عبد بااللتزام بما جاء في آيات المواريث وعدم
مخالفتها ،ومن يتعد تلك الحدود أو األوامر فله عذاب مهين.

ولفت البدري أن العصر الحالي أفرز متغيرات عدة ،حيث نرى الكثير من اآلباء الذين يوزعون

تركتهم أثناء حياتهم ،وقد يمنعون أحد أبنائهم من الميراث بسبب عقوقهم ،وتساءل :ماذا يكون
األمر لو هدى هللا هذا االبن ،ورفض أخوته أن يتنازلوا له عن أي شيء من ميراث أبيهم؟ ففي هذه

الحالة سوف يضيع االبن بسبب تسرع أبيه في تقسيم ثروته ،ويقول النبي صلى هللا عليه

وسلم":اتقوا هللا واعدلوا بين أوالدكم"(.)٢

ض ـا لاب ــاء تفض ــيل أح ــد األبن ــاء ع ــن اآلخ ــر ع ــن طري ــق الهيئ ــة أو
وعل ــى نف ــس المن ـوال ال يج ــوز أي ً
غيرهــا ،إال بموافقــة بــاقي أخ ـواتهم ،وفــي حالــة رفضــهم ال يجــوز لــهب إعطــاء أحــد أبنائــه هبــة علــى
حســاب اآلخــر ,واالبــن العــاق ألبيــه يــرث ،وال يجــوز أن يحــرم حقــه فــي الميـراث ألجـل عقوقــه ؛ ألنــه

يرث بسبب النسب ال بسبب البر ،وتلزمه التوبة إلى هللا تعالى؛ ألن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر
والعياذ باهلل ،ويمكنه أن يكون با اًر بأبيه بعد مماته ,ولو أوصى إنسان إذا مات اإلنسان ِ
بح ْرَمان ابنه
أو بعض َوَرثَِت ِه من الميـراث فـال أَثَـ َر لهـذه الوصـية؛ ألن توزيـع الميـراث َشـ ْرعُ هللا ،ال يجـوز ألحـد أن
يتدخل فيه ،وقد تكون الصـورة التـي وردت فـي هـذا السـؤال هـي عـن بيـع أو ِهبـة الشـخص مـا يملكـه
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال حيات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه إل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى بع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض األوالد ِ
وح ْرَمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبعض اآلخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر.
ثـم إن حـديث المنعمــان بـن بشــير الـذي جــاء فيـه اللنهــي عـن تفضــيل بعـض األوالد علــى بعـض بهديــة
من غير ُمقابل ،ولم يشهد النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ على ذلـك وقال"إنـه َجـ ْوور" ونصـح اآلبـاء أن
ُيسووا بين األوالد ليكونوا له في الِب ِر سواء.
ويمكن أن يناقش استداللهم بأن سبب اإلرث بالنسب ال بسبب البر  :أن النسب يعتبر إذا كان دينا

 ,أما إذا اختلف الدين فال اعتبار بالنسب ؛ ألن هللا سبحانه قال على لسان نوح" ﭽ ﯽ ي ي ﰀ
(https://www.albayan.ae/across-the-uae)1
( )2تقدم تخريجﮫ ص.3
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ﰁ ﰂ

ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ

ﭘ ﭚ ﭛﭜ ﭝ

ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭣﭤ ﭥ

ﭑ ﭒ ﭓ

ﭦ ﭧ ﮢ ﮣ ﭪ ﭫ

ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ
ﭬ ﭬ ﭮ

ﭯ

ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﭽ هود٤5 :ـ . ٤7

وجه الداللة  :أن قطع النسب بسبب اختالف الدين  ,فال يتوارث أهل ملتين فإن قيل  :بأن

استداللك بهذه اآلية باطل ؛ ألنه شرع من قبلنا  :قلت هذه غير مسلم بها ؛ ألنه يوجد من قال من

أهل العلم كالقرافي بقوله ":بأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ"
من قبلنا شرع لنا إذا قصه هللا تعالى ولم يعقبه بإنكار"

()٢

سبب االختالف:

()١

وابن الهمام"على أن شرع

وهللا أعلم.

إن علماء الحديث والفقه نظروا إلى حديث النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ الذي قال لبشير والد

التصرف فمذهب الجمهور ـ وهم
َش ِه ْد على هذا غيري"حيث اختلفت أحكامهم على هذا
م
المنعمان"أ ْ
اما ما أجاز أن يشهد
اما ولو كان حر ً
األئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي ـ إلى أنه مكروه وليس حر ً
أحد(.)٣
عليه و

ام ؛ ألن النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ قال له
وأما اإلمام أحمد بن حنبل فقال  :إن هذا التفضيل حرو
الح ْرَمة في التفضيل إن لم يكن
َش َه ُد على َج ْوٍر" أي ظلم لكنهم
":ال أ ْ
جميعا قالوا َ :م َحل الكراهة أو ُ
ً
كبير ال يستطيع َك ْس ُبه الوفاء به ،أو كان
دينا َد ْي ًنا ًا
يضا أو َم ً
سبب مشروع ،فلو كان أحدهم مر ً
هناك و
صغير يحتاج في ُمستقبل حياته إلى رعاية(.)٤
ًا
فال مانع من أن أباه يساعده بشيء مراعاة لحاله ،ويمكن أن يستدل على ذلك بما حدث

فضل أبو بكر ـ رضي هللا عنه ـ عائشة على غيرها من أوالده ،ل
للصحابة ،فقد ل
وفضل عمر ـ رضي

عاصما بشيء ،كما ل
فضل عبد هللا بن عمر ـ رضي هللا عنهما ـ بعض أوالده على
هللا عنه ـ ولده
ً
()5
كتب الفقه ()٦هذا واضح في المفاضلة في العطية ,قال ابن قدامة ":فإن
بعض
ل
,نصت على ذلك ُ
خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه ،مثل اختصاصه بحاجة ،أو زمانة ،أو عمى ،أو كثرة
عائلة ،أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل ،أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه ،أو بدعته،

( )1ينظر  :الفروق .9/4
( )2فتح القدير .182/7
( )3ينظر :المبسوط  , 55/12الذخيرة  , 289 /6مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنﮭاج.567 /3
( )4ينظر :المغني  52 / 6التمﮭيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد  , 233 / 7المنﮭاج شرح صحيح مسلم ابن
الحجاج.67/11
والروض ال َب َّﮭاج في شرح
( )5ينظر لﮭذه اآلثار  :فتح الباري شرح صحيح البخاري  , 215/5الكوكب الو َّﮪاج
َّ
صحيح
مسلم بن الحجاج . 68/ 18
( )6ينظر :المغني البن قدامة  , 60 /6اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع . 369 /2
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أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية هللا ،أو ينفقه فيها ،فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز
ذلك؛ لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف :ال بأس به إذا كان لحاجة ،وأكرهه إذا كان على سبيل

األثرة ,والعطية في معناه ويحتمل ظاهر لفظه المنع من التفضيل أو التخصيص على كل حال؛

لكون النبي  -صلى هللا عليه وسلم  -لم يستفصل بشي ار في عطيته ,واألول أولى إن شاء هللا؛

لحديث أبي بكر ،وألن بعضهم اختص بمعنى يقتضي العطية ،فجاز أن يختص بها ،كما لو

اختص بالقرابة  ,وحديث بشير قضية في عين ال عموم لها ،وترك النبي  -صلى هللا عليه وسلم -

االستفصال يجوز أن يكون لعلمه بالحال ,فإن قيل :لو علم بالحال لما قال " :ألك ولد غيره؟ " قلنا:
يحتمل أن يكون السؤال هاهنا لبيان العلة"

()١

وال خالف بين أهل العلم في استحباب التسوية  ،وكراهة التفضيل  ,إذا ثبت هذا فالتسوية المستحبة

أن يقسم بينهم على حسب قسمة هللا تعالى الميراث  ،فيجعل للذكر مثل حظ األنثيين  ,وبهذا قال

عطاء وشريح وإسحاق  ،ومحمد بن الحسن قال شريح لرجل قسم ماله بين ولده  :ارددهم إلى

سهام هللا تعالى وفرائضه.

وقال عطاء :ما كانوا يقسمون إال على كتاب هللا تعالى وقال أبو حنيفة ،ومالك ،والشافعي وابن

المبارك :تعطى األنثى مثل ما يعطى الذكر()٢؛ ألن النبي  -صلى هللا عليه وسلم  -قال لبشير بن

سعد" :سو بينهم" ,وعلل ذلك بقوله":أيسرك أن يستووا في برك؟ قال :نعم قال :فسو بينهم"  ,والبنت

كاالبن في استحقاق برها ،وكذلك في عطيتها ,وعن ابن عباس قال :قال رسول هللا  -صلى هللا

عليه وسلم " :-سووا بين أوالدكم في العطية ،فلو كنت مفضال أحدا َلَف ل
ضْل ُت النساء"
في الحياة ،فاستوى فيها الذكر واألنثى ،كالنفقة والكسوة(.)٤

()٣

وألنها عطية

المبحث الثاني :حرمان الولد العاق من الميراث

ذهب المتأخرون من الحنفية إلى أنه يجوز تفضيل االبن البار على العاق  ،وهو قول الظاهرية

والمالكية والشافعية وابن قدامة وأجازوا حرمان االبن العاق والفاسق مطلًقا (.)5

مشير إلى أن هذا الرأي هو الراجح ؛ لذا يجوز تفضيل االبن
ًا
وقد أفتى الدكتور علي جمعة بهذا
البار وحرمان العاق مطلًقا بشرط أن ال يكون العقوق بسبب من جهة الوالدين الفتاً أن هذا يحدث
( )1المغني البن قدامة .53/6
( )2ينظر :شرح مختصر الطحاوي,24/4المغني ,53/6الفقﮫ المنﮭجي على مذﮪب اإلمام الشافعي.132 /6
( )3السنن الكبرى  294/6بالرقم  12000باب:السنة في التسوية بين األوالد في العطية قال ابن حجر في التلخيص
 (:الطبراني من حديث ابن عباس إال أنﮫ قال النساء بدل البنات وفي إسناده سعيد بن يوسف وﮪو ضعيف وذكر ابن
عدي في الكامل أنﮫ لم يرو لﮫ أنكر من ﮪذا) التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير .3:169
( )4ينظر  :عون المعبود شرح سنن أبي داود .333/9
( )5ينظر :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  , 127 / 6البيان والتحصيل  , 371 / 13الذخيرة  , 289 /6نﮭاية
المحتاج إلى شرح المنﮭاج  ,415 /5الشرح الكبير على متن المقنع  ,271 /6المحلى .100/8
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كثير اآلن من بعض اآلباء  ،أما إذا تحقق العدل من اآلباء بين األبناء ،وجاء بعد ذلك العقوق كان
ًا
من حق الوالدين منع هؤالء األوالد من الميراث( ,)١كما ويجوز التفضيل في حالة ما إذا كان احد

صغير وبحاجة للكثير من األموال إلكمال تعليمه،
ًا
األبناء مريضا وال يستطيع العمل  ,أو كان
مبلغا من المال قبل تقسيم التركة
وزواجه ،كما يحدث اآلن حيث نرى العديد من اآلباء يضعون ً
لبعض أوالده الصغار مقابل تعليمهم وما غير ذلك ،وهذا أمر جائز شرًعا وال حرمة فيه ؛ ألن باقي
األوالد قد تربوا وتعلموا وتزوجوا وكل هذا كان من أموال أبيهم ،ولذلك أصبح هذا الشيء حقا لمن
هم أصغر منهم

()٢

ويمكن أن يناقش هذا الرأي  :بأنه ال يجوز تحت أي ظرف من الظروف حرمان االبن العاق من

الميراث ؛ وذلك للقاعدة الفقهية  :ال يحرم الحالل المعصية؟(.)٣

نوقش كذلك  :بأن األب هو السبب فيما وصل إليه االبن من عقوق؛ ألنه أهمل في تربيته ،وتركه
لمغريات العصور الحديثة ما أدى إلى سوء أخالقه ،ولذلك يجب على هؤالء اآلباء أن يستوعبوا

جيدا ،ويربوا أبناءهم على األسس اإلسالمية الصحيحة ،حتى ال يحدث ما نراه اآلن من
الدرس ً
مشير إلى
ًا
ضرب وسب وقذف وشتم اآلباء ،بل قد يصل األمر إلى طردهم من منازلهم أو قتلهم،
أن هذا االبن العاق سوف يكون حسابه عسي ار عند هللا ،وذلك ألن أفظع وأكبر الذنوب بعد الشرك
باهلل هو عقوق الوالدين.

ثم مذهب الجمهور بتفضيل االبن البار على العاق أن هذا التفضيل مكروه وليس حراماً ()٤؛ ألن

اما لوضع ذلك النبي
النبي صلى هللا عليه وسلم قال للنعمان أشهد على هذا غيري ،ولو كان حر ً
صلى هللا عليه وسلم ورفض أن يشهد عليه أي أحد؛ وذلك لقوله صلى هللا عليه وسلم":ال أشهد
على جور" أي ظلم ،والظلم محرم.

وأجيب عنه  :بأن هذا الفعل مكروه ومن المعروف أن المكروه ال يأثم فاعله حيث قال ابن حزم :

"ألن المكروه ال يأثم فاعله ولو أثم لكان حراما "(.)5

فكيف إذا ترتب على فعل المكروه هذا مصالح متوقعة كمنع العقوق تحول بال شك من مكروه إلى
()٦

مباح ؛ ألن األعمال بالنيات

 ,واألمور بمقاصدها(.)١

(https://www.albayan.ae/across-the-uae )1
( )2ينظر :رد المحتار على الدر المختار .697/5
( )3القواعد الفقﮭية وتطبيقاتﮭا في المذاﮪب األربعة .702 /2
( )4ينظر :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  , 127 / 6البيان والتحصيل  , 371 / 13الذخيرة  , 289 /6نﮭاية
المحتاج إلى شرح المنﮭاج  ,415 /5الشرح الكبير على متن المقنع .271 /6
( )5اإلحكام في أصول األحكام .13/8
( )6صحيح البخاري 6/1بالرقم اإلحكام في أصول األحكام باب :كيف كان بدء الوحي.
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جاءت عدة فتاوى معاصرة تبيح هذا التفضيل منها:

جاء عن الشيخ جاد الحق بعد أن وجه إليه سؤال عن تفضيل بعض األوالد ببعض المال دون
بعض بأنه غير مكروه ويجوز ذلك مادام هناك سبب يدعو إليه كعقوق الولد ألمه وتعديه عليها

فإنه يبيح تفضيل غيره عليه في العطية ونص السؤال هو بالطلب المتضمن أن للسائلة ابنين أنفقت

على تربيتهما وتعليمهما حتى كبرا ،والتحق كل منهما بوظيفة يتكسب منها ،وقد زوجت أحدهما

وهيأت له أسباب الراحة بالسكن في شقة مالئمة على حسابها ،ولكن هذا االبن الذي تزوج وأنجب
أوالدا بدأ يعاملها بقسوة ،بل ويعتدي عليها بالضرب والشتم والسب العلني فهو عاق لدرجة أنها ال

تطيق رؤيته ,أما الولد اآلخر فهو بار بها يعطف عليها ويحترمها ويقدرها ويعترف بفضلها ،ويبذل

قصارى جهده للعمل على إرضائها  ،وتريد أن تعطيه كل مالها هل يكون في تصرفها هذا شيء
تحاسب عليه أم ماذا؟

الجواب :عن النعمان بن بشير قال  :قال النبي صلى هللا عليه وسلم" :اعدلوا بين أبنائكم اعدلوا بين

أبنائكم"(.)٢

رسول
َش ِه ْد ِلي
وروى مسلم عن جابر رضي هللا عنه قال :قالت امرأة بشير :انحل ابني غالمك َوأ ْ
َ
هللا صلى هللا عليه وسلم ،فأتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فقال :إن ابنة فالن سألتني أن
رسول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فقال :أله إخوة؟ قال:
َش ِه ْد لِي
أنحل ابنها غالمي ،وقالتَ :وأ ْ
َ
نعم ،قال" :أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟" ،قال :ال ،قال" :فليس يصلح هذا ،وإني ال أشهد إال

على حق"(.)٣

وبه قال بعض أهل الظاهر واستدل الشافعي بأن هذا الحديث على الندب بنحو ما استدل به مالك

( ,)٤من عطية أبي بكر عائشة دون سائر ولده وبما ذكرناه من رواية داود وغيره عن الشعبي عن

النعمان بن بشير عن النبي صلى هللا عليه وسلم"أيسرك أن يكونوا لك في البر كلهم سواء قال نعم

قال" فأشهد على هذا غيري"(.)5

وهذا يدل على صحة الهبة ؛ ألنه لم يأمره بردها وأمره بتأكيدها بإشهاد غيره عليها ولم يشهد هو
عليها لتقصيره عن أولى األشياء به وترك األفضل له.

( )1األشباه والنظائر للسبكي.54/1
( )2سنن أبي داوود  293 /3بالرقم  3544باب  :باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل ,ورواه أحمد بالتثليث
393/30بالرقم  18451وﮪو صحيح ينظر :ذخيرة العقبى في شرح المجتبى .205 / 30
( )3صحيح مسلم  1244/3بالرقم  1624باب:كراﮪة تفضيل بعض األوالد في الﮭبة.
( )4البيان والتحصيل والشرح والتوجيﮫ والتعليل لمسائل المستخرجة .401/13
( )5تقدم تخريجﮫ ص.4
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وقال الثوري ال بأس أن يخص الرجل بعض ولده بما شاء ,وقد روي عن الثوري أنه كره أن القضاء
أن يفضل الرجل بعض ولده على بعض في العطية(.)١

وقد كره عبد هللا بن المبارك وأحمد بن حنبل أن يفضل بعض ولده على بعض(.)٢

وكل هؤالء يقولون إن فعل هذا أحد نفذ ولم يرد ولم يختلف في ذلك عن أحمد وأصح شيء عنه في

ذلك ما ذكره الخرقي في مختصره عنه قال ":فإذا فاضل بين ولده في العطية أمر برده كما أمر

النبي صلى هللا عليه وسلم فإن مات ولم يردده فقد ثبت لمن وهب له إذا كان ذلك في صحته"(.)٣

وذهب عطاء بن أبي رباح ,وهو قول محمد بن الحسن وإليه ذهب اإلمام أحمد وإسحاق إلى

التسوية مثل أن ُيعطى الرجل مثل حظ األنثيين قياساً على قسم هللا تعالى الميراث بينهم(.)٤
وقد قال بهذا أيضا فقهاء الحنابلة ،كما جاء في كتاب المغنى البن قدامة في باب الهبة إذا قال

":فإنه خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه لحاجة أو زمانة "أي مرض طويل مزمن" أو عمى
أو كثرة عائلته أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل فذلك جائز وكذا لو صرف عطيته ومنعها

عن بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية هللا أو ينفقه فيها"(.)5

وال شك أن عقوق االبن وتعديه على أمه بالضرب والشتم والسب من أكبر الفواسق واآلثام؛ ألن هللا
أمر بالبر بالوالدين ،وجعل برهما قرين عبادته فقال ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ

ﮟ ﯚ

ﭽ النساء  :٣٦وغير هذا من اآليات واألحاديث الوفيرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في هذا

الشأن ,ومنها حديث أبي هريرة رضي هللا عنه قال جاء رجل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
فقال"يا رسول هللا من أحق بحسن صحابتى قال :أمك،قال :ثم من؟ قال :أمك,قال :ثم من؟

قال:أمك ,قال:ثم من؟ قال:أبوك"(.)٦

التأصيل الشرعي لمنع العاق من الميراث:

ـ جعل التشريع اإلسالمي إثما وثوابا لكل معصية وطاعة في اآلخرة أما في الدنيا فقد رتب عليهما
أث ار يحاسب عليه فعندما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " :رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما

استكرهوا عليه" فالمراد أن إثم الخطأ مرفوع  ,أما األثر فواقع يتحمله من فعله من هنا جاءت فكرة
الكتابة في هذا البحث التأصيلي عن موانع اإلرث وهل يمكن أن نأتي بجديد في هذا المجال مع

ندرة من صرحوا بهذا من الفقهاء القدامى والمعاصرين من أن عقوق الوالدين من موانع االرث

( )1ينظر :التمﮭيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد .227 /7
( )2ينظر :الكافي في فقﮫ اإلمام أحمد .259/2
( )3متن الخرقي على مذﮪب أبي عبد هللا أحمد بن حنبل الشيباني ص .82
( )4ينظر  :االستذكار  , 229 /7المبسوط .56 /12
( )5المغني  ,53 /6وينظر :للفتوىhttp://islamport.com/w/ftw/Web/953/3268.htm
( )6صحيح البخاري  2/8بالرقم  5971باب  :من أحق الناس بحسن الصحبة.
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بجامع أن العقوق من المحرمات والكبائر وهي ال تختلف بحال من األحوال عن الموانع المتقدمة
فقد حرم هللا دخول الجنة على العاق كما في حديث عبدهللا بن عمرو بن العاص أن النبي  -صلى

هللا عليه وسلم  -قال" :ال يدخل الجنة عاق وال منان وال مدمن خمر"

()١

.

وعن جابر بن عبدهللا أن النبي  -صلى هللا عليه وسلم  -قال" :ريح الجنة يوجد من مسيرة ألف

عام وهللا ال يجدها عاق وال قاطع رحم"(.)٢

أفال يترتب عليه أثر بعد هذا الوعيد؟.

فقد جعل رسول هللا شـارب الخمـر والعـاق فـي تهمـة واحـدة  ,ومعلـوم أن السـارق تقطـع يـده فـي الـدنيا
كعقوبـة لمنـع انتشــار السـرقة فــي المجتمـع أال يمكــن أن يقـاس عليهـا منــع العـاق لوالديــه مـن ميراثهمــا

قياساً عليها كـإجراء احتـرازي رادع أحيانـاً لمنـع العقـوق بعـد أن كثـر العقـوق وفشـا فـي النـاس ومعلـوم
أن العقوبات تخفف من الجرائم وال نقول :تمنع من وقوعها إذ لوال وجود العقوبـات والحـدود التعزيريـة

في التشريع اإلسالمي وغيرها من القوانين الوضعية النتشرت الجريمة كانتشار الهشيم في النـار درء

ومــن المعلــوم أن درء المفاســد أولــى مــن جلــب المنــافع وال مفســدة أكبــر مــن عقــوق الولــد لوالديــه فلعــل
بهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه العقوبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة يحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس بخطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ارتكابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا الجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرم مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن الفعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل.

وثم ــة م ــن يق ــول م ــن الفقه ــاء  :إن عق ــوق الوال ــدين م ــن أكب ــر الكب ــائر إال أن ــه ل ــيس مانع ـاً م ــن موان ــع

الميراث ,وال قاطعاً للنسب ,وإنما هو ابتالء ومصيبة تستوجب مالحقة االبن العاق بالنصح والتأديب
والمتابعة دون يأس وبكل الوسائل المشروعة عن طريق الترغيب  ,وعن طريق الترهيب وعـن طريـق
األصدقاء  ,وعن طريق أهل الخير وعن طريق الدعاء من هللا سبحانه الذي وعد عباده باالسـتجابة.

والعقــوق باعتبــاره جريمــة ال تقــل بشــاعة عــن الج ـرائم األخــرى مــع م ارعــاة أن األعمــال التــي يجرمهــا

الشرع تتفاوت في كمهـا ،وكيفهـا طبًقـا لمـا وضـحه الشـرع وبينـه ,كمـا أن العقـاب عليهـا إمـا أن يكـون
عقابا دنيوًيـا -بـدنيا كـان ،أو مال ًيـا أوهمـا م ًعـا وإمـا أن يكـون عقا ًبـا أخروًيـا مرجـع الحكـم فيـه إلـى هللا
ً
سبحانه وتعالى" "إن شاء سامح وغفر ،وإن شاء عاقب واقتص" :ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ

ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭽ الفتح.١٤ :

وما خصه الفقهاء من هذا في مصادرهم هو ما يفصل فيه القاضي ،ويعاقب عليه سواء أكانت

العقوبة حدية ،أم تعزيرية ,وقد وضح ذلك من تعريفهم للجريمة بأنها محظورات شرعية زجر هللا

تعالى عنها بحد ،أو تعزير(.)٣

( )1سنن النسائي  318/8بالرقم  5672باب:المدمنين في الخمر وﮪو صحيح ,مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 257/6
بالرقم .10549
( )2المعجم األوسط للطبراني  18/6بالرقم  5664وفيﮫ محمد بن كثير الكوفي  ،وﮪو ضعيف مجمع الزوائد ومنبع
الفوائد 125/5بالرقم .8531
( )3ينظر :األحكام السلطانية للماوردي ص.192
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ـ جزاء عقوق الوالدين أخروي ،وأما جزاؤه في الدنيا فهو من باب التعزير ويختلف قدره باختالف
حاله وحال فاعله ,فإن تعدى على أبويه ،أو أحدهما ،بالشتم أو الضرب عزره اإلمام  -بطلبهما -

إن كانا مشتومين أو مضروبين معا ،أو بطلب من كان منهما معتدى عليه بذلك ,فإن عفا المشتوم
أو المضروب كان ولي األمر بعد عفوه على خياره في فعل األصلح من التعزير تقويما ،والصفح

عنه عفوا فإن تعافوا عن الشتم والضرب قبل الترافع إلى اإلمام سقط التعزير ,ويكون تعزيره بالحبس

على حسب الذنب والهفوة ،أو بالضرب أو التأنيب بالكالم العنيف ،أو بغير ذلك مما به ينزجر

ويرتدع (.)١

وإذا ثبت التعزير على العاق فإن التعزير قد يكون بالمال وقد يكون بغيره وقد اختلف الفقهاء في

التعزير بالمال على قولين:

 - ١يرى جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية في الجديد والحنابلة أنه ال يجوز التعزير بالمال ؛
ألنه لم يرد الشرع بذلك .

 -٢ويرى المالكية والشافعية في القديم وأبو يوسف من الحنفية أنه يجوز التعزير بالمال إذا كانت

فيه مصلحة

()٢

وبناء على هذا فقد يجوز أن يحكم القاضي عليه بحرمانه من مال أبويه إن عقهما

أو أحدهما تعزي اًر .

ـ أن القتل كبيرة من الكبائر وهي مانعة من اإلرث  ,وكذا العقوق كبيرة وهي مانعة من اإلرث أيضاً

خمس عقوبات فقال" ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ
وقد رتب هللا عليه
َ
ﮡ ﮢ ﮣ ﭽ النساء ,٩٣ :ورتب عليها أث اًر في الدنيا وهي القتل أو الدية فكذا العقوق يمكن
ﮠ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

أن يترتب عليه أثر في الدنيا وهو المنع من الميراث تعزي اًر.

إثبات دعوى العقوق:

ال تثبت دعوى العقوق إال بقرار القاضي إذ ليس كل من ادعى عقوقا تقبل دعواه ؟ اللهم إال إذا

كانت هذه الدعوى مقدمة من األب أو األم فتصدق ؛ لوفرة شفقتهما  ,وألنهما سبب األوالد فال
يتصور منهما إلحاق الضرر بأوالدهما إال ناد اًر فبأي شيء يثبت دعوى العقوق؟:
بعد هذا أود أن أبين ما ذكرته آنفا في المقدمة من أنه في حال ثبوت العقوق فبأي شيء يثبت ؟:

فأقول  :يثبت العقوق بثالثة أشياء شأنه في ذلك شأن إثبات الجرائم األخرى كالسرقة والزنا وغيرها

( )1ينظر :المصدر السابق :ص .346
( )2ينظر :حاشية ابن عابدين  ،66 /4تبصرة الحكام البن فرحون  ،204 /2كشاف القناع للبﮭوتي  ،125 /6حاشية
الشبراملي على شرح المنﮭاج .174 /7
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وهي بـ":االقرار  ,أو الشهادة  ,أو وجود القرائن".
أوالً :اإلقرار:

وهو إظهار مكلف مختار ما عليه لفظا أو كتابة أو إشارة من أخرس أو على موكله أو موليه

مما يمكن إنشاؤه لهما أو على موروثه بما يمكن صدقه (.)١

ومشروعيته ثابتة منها أن النبي  -صلى هللا عليه وسلم – رجم ماع از والغامدية بإقرارهما( ,)٢وألنه

إخبار على وجه ينتفي فيه التهمة والريبة ولهذا كان آكد من الشهادة.)٣(".

وهو أقوى وسائل اإلثبات وأشدها ،وهو أقوى من البينة "الشهود" كما قرر العلماء.

ثانياً  :الشهادة :

وتأتي الشهادة بعد اإلقرار ونعني بها بأنها  :إخبار صادق إلثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس

القضاء أو  :هي إخبار حاكم عن علم ليقضي بمقتضاه ،أو  :إخبار صادق في مجلس الحكم
بلفظ الشهادة ،وهي ناتجة عن كون اإلخبار صاد ار عن مشاهدة وعيان  ,ال عن تخمين وحسبان(.)٤

والشهادة حجة كاملة التصال القضاء بها؛ ألن القاضي واليته عامة وتتعدى إلى الكل ,والشهادة ال

توجب حقا إال باتصال القضاء بها ،أما اإلقرار فإنه موجب للحق بنفسه عند عامة الفقهاء وإن لم

يتصل به القضاء(.)5

ومن هنا جاءت أهمية إثبات العقوق من جهة قضاء القاضي وال سيما اذا كان مترتباً عليه آثار

مالية كتعلقه باإلرث مثالً.

يجب أن تتوافر في كل شهادة ًأيا كان موضوعها شروط هي:
سادسا :العدالة.)٦(.
خامسا :الرؤية:
ابعا :الكالم:
 أوال :اإلسالمً :ثانيا :البلوغ :ثالثًا :العقل :ر ً
ً
ً
ثالثاً  :القرائن :

القرينة المعتبرة في الزنا هي ظهور الحمل في امرأة غير متزوجة أو ال يعرف لها زوج ,

والقرينة المعتبرة في العقوق وهي ما تعنينا هنا  :هو ظهور جرح أو عوق أو هم أو بكاء من

الوالدين من قبل العاق نفسه وغيرها من مظاهر العقوق األخرى
الخاتمة

()7

.

( )1كشاف القناع عن متن اإلقناع .452/6
( )2صحيح مسلم  1323/3بالرقم  1695باب:من اعترف على نفسﮫ بالزنى.
( )3كشاف القناع عن متن اإلقناع .452/6
( )4ينظر :فتح القدير ،364/ 7البحر الرائق.55/ 7
( )5ينظر :نظام اإلثبات في الفقﮫ اإلسالمي وﮪو بحث منشور لعوض عبد هللا  ,مجلة الجامعة اإلسالمية بالمدينة
المنورة العدد  59ص .96
( )6ينظر :المطالب ،339/4اإلقناع ،439/4شرح فتح القدير ،169/4البحر الرائق.85/7
( )7ينظر :المغني  ،192/ 10شرح الزرقانى.81/ 8
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تضمنت ما توصلت فيها إلى الراجح:

الذي يبدو – وهللا أعلم -بعد هذا العرض من ل
أن التسوية بين األوالد ليست واجبة مع جواز

التفضيل بينهم في كثير من الحاالت كالمرض والتعليم وغير ذلك من األحوال ،والعقوق التي نحن

أن نقيسه على الحاالت التي أجاز األئمة األعالم من أئمة المذاهب
بصدد الحديث عنه ،نستطيع ْ
تفضيل بعض األوالد على بعض.

زيادة على ذلك يمكن قياس العاق لوالديه على القاتل ِ
لمورثه عمداً في حرمانه من اإلرث كما فعل
سيدنا عثمان رضي هللا عنه في قياس توريث المبتوتة على القاتل.

فقد يوقع الزوج الطالق بغية حرمان زوجته من االستحقاق في تركته  ،فإذا ل
دلت القرائن( )١على ل
أن
ُ
ل
فإن طالقه يسمى في نظر كثير من الفقهاء طالق ِ
الزوج ما أراد بالطالق إال ذلك ،ل
الفار أو

فإن جمهور الفقهاء والجمع الغفير من الصحابة والتابعين قالوا  :ل
الفرار( ،)٢وعليه ل
بأن آثار هذا

الطالق ال تتع لدى إلى اإلرث ،فهي ترثه رغم انتهاء الزواج معارض ًة له بنقيض قصده ،ودفعاً
للمضارة عن الزوجة(.)٣
ل

وعلى هذا المعنى بنى سيدنا عثمان رضي هللا عنه فتواه في توريث المبتوتة قياساً على حديث أبي
هريرة رضي هللا عنه الوارد في القاتل ,فقد روى أبو هريرة رضي هللا عنه  ،عن النبي صلى هللا

عليه وسلم قال" :القاتل ال يرث"(.)٤

وجه الداللة :ل
أن النبي صلى هللا عليه وسلم منع القاتل من الميراث الذي يستحقه في األصل،
ٍ
وسيلة ممنوعة(.)5
بسبب استعجاله له بمباشرة

دليل على ل
أن القتل عل وة لحرمان القاتل لإلرث ،قال ابن قدامة رحمه هللا" :أجمع أهل
وفي الحديث و
العلم على ل
أن قاتل العمد ال يرث من المقتول شيئاً"(.)٦
( )1القرائن ْ
كأن يكون طالقﮫ في مرض موتﮫ بائناً ،بغير رضاﮪا ،وال مكرﮪا ً عليﮫ ،وكانت أﮪالً لإلرث من زوجﮭا.
ينظر :أحكام األحوال الشخصية في الشريعة اإلسالمية.154 :
( )2ينظر :المدونة ,73/8 :المغني ,220/7 :حاشية ابن عابدين.383/3 :
( )3ينظر :الطالق االنفرادي تدابير الحد منﮫ.146:
( )4أخرجﮫ الترمذي :أبواب الفرائض :باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل, 425/4 :بالرقم ( )2109وقال "ﮪذا
حديث ال يصح ،ال يُعرف إالَّ من ﮪذا الوجﮫ،وإسحاق بن عبيد هللا بن أبي فروة قد تركﮫ بعض أﮪل الحديث منﮭم
أحمد بن حنبل" ثم قال والعمل على ﮪذا عند أﮪل العلم أن القاتل ال يرث  ،والنسائي :كتاب الفرائض :باب :توريث
القاتل ،121/6 :بالرقم ( ,)6335وابن ماجﮫ :كتاب الديات :باب  :القاتل ال يرث ,883/2بالرقم(.)2645والبيﮭقي:
كتاب الفرائض :باب القاتل ال يرث ,361/ 6 :بالرقم ( ,)12243وقال "إسحاق بن عبيد هللا ال يحتج بﮫ ،إال أن
شواﮪده تقويﮫ" .ومن شواﮪده حديث عمر رضي هللا عنﮫ أخرجﮫ اإلمام أحمد في مسنده ,424/1 :بالرقم ()348
والدار قطني في السنن :كتاب الفرائض والسير :بقية الفرائض ,11/5 :بالرقم(,)4212ومنﮭا حديث ابن عباس
رضي هللا عنﮫ الذي أخرجﮫ عبد الرزاق في المصنف :باب ليس للقاتل ميراث ,404/9 :بالرقم (.)17787
ينظر:التلخيص الحبير البن حجر ,192/3 :بالرقم ( ,)1360-1358نصب الراية .328 /4 :
( )5ينظر :قواعد الوسائل في الشريعة اإلسالمية.516:
( )6ينظر :المغني .162/7 :ينظر :اإلجماع :محمد بن المنذر ص ,74:موسوعة اإلجماع في الفقﮫ
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فعوِقب بنقيض قصده بالقاعدة العامة التي تنص على ل
أن":
فالقاتل لمورثه ُمتلهم في استعجال اإلرث ُ
من استعجل الشيء قبل أوانه ُعوِقب بحرمانه "( ،)١أو" المعارضة بنقيض المقصود"(.)٢

أن ُيعاقب بحرمانه لكي ينزجر هو وغيره عن القتل
ناس َب ْ
فل لما استعجل الوارث اإلرث بالقتلَ ،
دليل األصل ،ل
فإن الصحابة قد فهموا من عدم توريث القاتل حفاظ
الستعجال اإلرث ,فهذا هو ُ
أن يتع لدى على مسل ٍم ليأكل ماله ويبخسه حقه ،فعامله اإلسالم
اإلسالم على الحقوق ،وزجر َم ْن أراد ْ
بنقيض قصده ليس لد الطريق على المعتدي.

فل لما وجدوا هذا المعنى موجوداً في من ل
طلق زوجته في مرض الموت -ل
إن كان الطالق
"فإن الزوج و ْ
َْ
ٍ
ل
هم بألنه يتخذ ما أُبيح له ،وسيلة إللحاق الضرر
مباحاً له ،في كل وقت ،هو في هذه الصورة ُمت و
بالزوجة ،بقصد حرمانها من اإلرث" -فسدوا الباب الذي س لده اإلسالم على قاتل ُم ِ
ورثه على ُمطلِق
زوجته في مرض الموت.
ورث تماضر بنت األصبغ الكلبية ( )٣من عبد الرحمن ابن
فعن عثمان بن عفان رضي هللا عنه"ألنه ل
()٤

.

عوف رضي هللا عنه  ،وكان قد طلقها في مرضه فبتها"
أن عثمان رضي هللا عنه قاس من ل
ووجه الداللة :ل
طلق زوجته فبتلها في مرض الموت على القاتل
َْ
لمورثه بجامع ل
أن
أن كالً منهما استعجل أم اًر قبل أوانه ،فالقاتل استعجل اإلرث قبل أوانه فاستحق ْ

ُيعامل بنقيض قصده لينزجر هو وغيره عن القتل استعجاالً لإلرث.
أن يعاقب بنقيض قصده ؛
اس َب ْ
وكذلك المطلق في مرض الموت استعجل حرمان الزوجة إلرثهاَ ،ف َن َ
لينزجر هو وغيره عن الطالق في مرض الموت استعجاالً لحرمان الزوجة لإلرث.
اإلسالمي.1095/1:
( )1ينظر :األشباه والنظائر ابن نجيم.205/3 :
( )2ينظر :الوجيز في إيضاح قواعد الفقﮫ الكلية ,159/1:القواعد الفقﮭية وتطبيقاتﮭا في المذاﮪب األربعة.414/1 :
عمرو بن ثعلبة الكلبية ,بنت ملك بني كلب ,زوج عبد الرحمن ابن عوف  ,مــن أﮪــل
( )3ﮪي تماضر بنت األصبغ بن َ
دومة
الجندل  ,من أطراف دمشق سكنت المدينة وأدركــت ســيدنا رســول هللا صــلى هللا عليــﮫ وســلم ﮪــي أول كلبيــة نكحﮭــا
قرشي ،ولم
تلد لعبد الرحمن غير أبي سلمة .ينظر :مختصر تاريخ دمشق  , 328/5:اإلصابة.56/8 :
( )4حــديث الصــحابي عبــد هللا بــن الزبيــر رضــي هللا عنﮭمــا :أخرجــﮫ الشــافعي فــي المســند"ترتيب ســنجر" :كتــاب
الفرائض والوصية:
باب إرث المبتوتة المتوفى عنﮭا...عن ابن أبي مليكة ,150/3 :بالرقم ( .)1351والدار قطني :كتاب الطالق والخلع
واإليالء:
 ,112/5بالرقم ( ,)4049والبيﮭقي في السنن الكبرى  :كتاب الخلع والطالق عن ابن أبــي مليكــة :بــاب مــا جــاء فــي
توريث
المبتوتــة فــي مــرض المــوت ,593/7 :بــالرقم ( )15125-15124وﮪــذا إســناد صــحيح .ينظــر :إرواء الغليــل فــي
تخريج=
=أحاديث منار السبيل.160 /6 :
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فإن المطلق لزوجته بائناً في مرض الموت يشبه القاتل لمورثه ،ل
فهذا قياس العلة ل
ألن كالً منهما
استعجل أم اًر قبل أوانه وهذا وجه الشبه(.)١
()٢
وقد يكون وجه الشبه ل ًّ
فعو ِمل بنقيض قصده فتكون
أن ُكال منهما ُمتلهم في اإلرث ُ
صورة القياس:
الفرع :المطلِق طالقاً بائناً في مرض الموت.
األصل :القاتل لمورثه.

الجامع :ل
الحكمُ :عو ِمل بنقيض قصده.
أن كالً منهما متهم في اإلرث.
فورث سيدنا عثمان رضي هللا عنه المبتوتة في مرض الموت ،واشتهرت هذه القصة بين الصحابة
ل
ولم ينكر عليه أحد؛ فكان إجماعاً ،وما نقل عن بعض الصحابة بالقول بخالف فعل عثمان رضي
أن انعقد اإلجماع فال حجة فيها (.)٣
هللا عنه فإ لما ألنها روايات لم تصح أو ألنها أقوال بعد ْ

إالل ل
أن أصحاب المذاهب اختلفوا في توجيه المسألة ،فع لدها األحناف والشافعية والحنابلة قياساً(،)٤
وجل األصوليين يعتبرونها من الغريب المرسل(.)٦
أمال المالكية فجعلوها من باب س لد الذرائع( ،)5ل
وقد استعمل سيدنا عثمان رضي هللا عنه القياس في هذه المسألة سداً لذريعة حرمان الزوجات من

اإلرث.

أن القاعدة العامة في ذلك  :ل
مع ل
أن البينونة الصغرى والكبرى تزيل عالقة الزوجية وما يتعلق بها

من حقوق ,فاستعمل سيدنا عثمان رضي هللا عنه القياس للتوفيق بين القواعد الشرعية وسداً للذريعة
()7
أن نقيس العقوق على القاتل عمداً في حرمانه من
المفضية إلى مفسدة  ,ونحن بدورنا نستطيع ْ
اإلرث لدفع المضارة عن الوالدين ،خصوصاً إذا ما وضعنا نصب أعيننا أن العاق لوالديه يراجع
حساباته م ار اًر وتك ار اًر إذا ما َعِلم ل
أن عقوقه سيكون سبباً لحرمانه من اإلرث.
هذا وما كان فيه من صواب فمن هللا وحده  ,وما كان فيه من خلل فمن نفسي وحسبي أني بشر

( )1ينظر :بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب  ,)129/3(:البحر المحيط في أصول الفقﮫ ,277/7 :غاية
الوصول في شرح لب األصول ص.108:
( )2ينظر :الحاوي الكبير ,150/8 :المﮭذب في فقﮫ اإلمام الشافعي ,408/2 :أثر األدلة المختلف فيﮭا في الفقﮫ
اإلسالمي :ص.409:
( )3ينظر :المغني ,217/7 :مجموع الفتاوى ,370/31 :إعالم الموقعين.114 /3 :
( )4ينظر :فتح القدير البن الﮭمام ,146/4 :شرح التلويح على التوضيح ,152/2 :روضة الناظر215/2 :
( )5ينظر :بداية المجتﮭد ,83/2 :إعالم الموقعين ,114/3 :نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي:ص.94:
( )6الغريب :وﮪو ْ
أن يعتبر عينﮫ في عين الحكم ،فترتب الحكم وفق الوصف فقط ،وال يعتبر عين الوصف في جنس
الحكم ،وال عينﮫ وال جنسﮫ في جنسﮫ بنص أو إجماع ،كاإلسكار في تحريم الخمر ،فإنﮫ اعتبر عين اإلسكار في عين
الحكم بترتيب التحريم على اإلسكار فقط واختار الغزالي تعريفا ً أخر فقال :ﮪو الذي لم يظﮭر تأثيره ،وال مالئمتﮫ
لجنس تصرفات الشرع .ينظر :المستصفى :ص,312 :البحر المحيط ,276 /7 :إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من
علم األصول .135/2 :مباحث العلة في القياس عند األصوليين:ص.433:
( )7ينظر :بداية المجتﮭد ,103/3 :المناﮪج األصولية في االجتﮭاد بالرأي في التشريع اإلسالمي:ص. 14:
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والبشر معرض للخطأ والنسيان في كل وقت وحين وهللا سبحانه وتعالى أعلم وهو حسبنا ونعم
الوكيل .
وصلى هللا وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الباحث

المصادر والمراجع
بعد القرآن الكريم :
•

اإلجماع :النيسابوري ,تحقيق ودراسة :د .فؤاد عبد المنعم أحمد تحقيق ودراسة :د .فؤاد عبد المنعم أحمد

•

أحكام األحوال الشخصية في الشريعة اإلسالمية :عبد الوهاب خالف (ت١٣75 :هـ) مطبعة دار الكتب

الناشر :دار المسلم للنشر والتوزيع ط األولى لدار المسلم ١٤٢5 ،هـ ٢00٤ /م.

المصرية بالقاهرة ط ١٣57 ،٢هـ١٩٣8 -م.

•
•

األحكام السلطانية :الماوردي (ت٤50 :هـ) الناشر :دار الحديث  -القاهرة بدون طباعة وبدون تاريخ.

اإلحكام في أصول األحكام :القرطبي(ت٤5٦ :هـ) تحقيق :الشيخ أحمد محمد شاكر قدم له :األستاذ
الدكتور إحسان عباس الناشر :دار اآلفاق الجديدة ،بيروت.

•

إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم األصول :الشوكاني(ت١٢50 :هـ) تحقيق :الشيخ أحمد عزو
عناية ،دمشق الناشر :دار الكتاب العربي ط األولى ١٤١٩هـ ١٩٩٩ -م .

•

االستذكار القرطبي (ت٤٦٣ :هـ) تحقيق :سالم محمد عطا ،محمد علي معوض الناشر :دار الكتب

•

األشباه والنظائر ابن نجيم المصري (ت٩70 :هـ) وضع حواشيه وخرج أحاديثه :الشيخ زكريا عميرات

العلمية – بيروت ط األولى.٢000 – ١٤٢١ ،

الناشر :دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان  ,ط األولى ١٤١٩ ،هـ  ١٩٩٩ -م.
•
•

األشباه والنظائر السبكي (ت77١ :هـ الناشر :دار الكتب العلمية ,ط األولى ١٤١١هـ١٩٩١ -م.

اإلصابة في تمييز الصحابة :العسقالني (ت85٢ :هـ) تحقيق :عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد

معوض الناشر :دار الكتب العلمية – بيروت ط األولى  ١٤١5 -هـ.
•

إعالم الموقعين عن رب العالمين ابن قيم الجوزية (ت75١ :هـ) تحقيق :محمد عبد السالم إبراهيم الناشر:
دار الكتب العلمية – ييروت ط األولى١٤١١ ،هـ ١٩٩١ -م.

•

اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع :الشربيني الشافعي (ت٩77 :هـ) دار الفكر الناشر :دار الفكر –

بيروت.
•

البحر الرائق شرح كنز الدقائق :ابن نجيم المصري (ت٩70 :هـ) دار الكتاب اإلسالمي ط - ٢بدون

تاريخ.
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•

البحر المحيط في أصول الفقه :الزركشي (ت7٩٤ :هـ) الناشر :دار الكتبي ط األولى١٤١٤ ،هـ -
١٩٩٤م.

•

بداية المجتهد ونهاية المقتصد :ابن رشد الحفيد (ت5٩5 :هـ) الناشر :دار الحديث – القاهرة  :بدون

•

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :الكاساني الحنفي (ت587 :هـ) الناشر :دار الكتب العلمية ط، ٢

طبعة تاريخ النشر١٤٢5 :هـ  ٢00٤ -م.
١٤0٦هـ ١٩8٦ -م.
•

البيان والتحصيل القرطبي (ت5٢0 :هـ) حققه :د محمد حجي الناشر :دار الغرب اإلسالمي ،بيروت –
لبنان ط  ١٤08 ،٢هـ  ١٩88 -م .

•

تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام :برهان الدين اليعمري (ت7٩٩ :هـ) الناشر :مكتبة
الكليات األزهرية ط ١٤0٦ ،١هـ ١٩8٦ -م .

•

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير العسقالني ابن حجر ( ت85٢ :هـ) الناشر :دار
الكتب العلمية ط األولى ١٤١٩هـ١٩8٩ .م.

•

التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد القرطبي (ت٤٦٣ :هـ) تحقيق :مصطفى ابن أحمد العلوي ,

محمد عبد الكبير البكري الناشر :و ازرة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية – المغرب عام النشر١٣87 :
هـ .
•

الجامع ألحكام القرآن القرطبي (ت٦7١ :هـ) أبو عبد هللا محمد بن أحمد تحقيق :أحمد البردوني وإبراهيم
أطفيش الناشر :دار الكتب المصرية – القاهرة ط ١٣8٤ ،٢هـ  ١٩٦٤ -م.

•

حاشية الشبراملي على شرح المنهاج:

الرملي (ت١00٤ :هـ) الناشر :دار الفكر ،بيروت ط-،٣

١٤0٤هـ١٩8٤/م.

•

الحاوي الكبير في فقه مذهب الماوردي (ت٤50 :هـ) تحقيق :الشيخ علي محمد معوض  -الشيخ عادل
أحمد عبد الموجود الناشر :دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ط  ١٤١٩ ،١هـ  ١٩٩٩-م.

•

الذخيرة :أبو العباس شهاب الدين المالكي الشهير بالقرافي (ت٦8٤ :هـ) تحقيق :جزء  :١٣ ،8 ،١محمد
حجي جزء  :٦ ،٢سعيد أعراب جزء  :١٢ - ٩ ،7 ،5 - ٣محمد بو خبزة الناشر :دار الغرب
اإلسالمي -بيروت ط  ١٩٩٤ ،١م.

•

رد المحتار على الدر المختار=حاشية ابن عابدين ابن عابدين الدمشقي الحنفي (ت١٢5٢ :هـ) الناشر:

•

روضة الناظر وجنة المناظر ابن قدامة المقدسي (ت٦٢0 :هـ) الناشر :مؤسسة الريان للطباعة والنشر

دار الفكر-بيروت ط١٤١٢ ، ٢هـ ١٩٩٢ -م.
والتوزيع ط١٤٢٣, ٢هـ٢00٢-م.
•

شرح التلويح على التوضيح :التفتازاني سعد الدين مسعود بن عمر (ت7٩٣ :هـ) دون طبعة وبدون

تاريخ.
•

شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك :الزرقاني محمد بن عبد الباقي  :تحقيق :طه عبد الرءوف سعد

الناشر :مكتبة الثقافة الدينية – القاهرة ط ١٤٢٤ ،١هـ ٢00٣ -م.
•

شرح فتح القدير :الشوكاني (ت١٢50 :هـ) الناشر :دار ابن كثير ،دار الكلم الطيب  -دمشق ،بيروت ط
 ١٤١٤ -١هـ.
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•

شرح مختصر الطحاوي :الجصاص أحمد بن علي أبو بكر الحنفي (ت ٣70 :هـ) تحقيق :د .عصمت
هللا عنايت هللا محمد  -أ .د .سائد بكداش  -د محمد عبيد هللا خان  -د زينب محمد حسن فالتة الناشر:
دار البشائر اإلسالمية,ودار السراج ط  ١٤٣١ ,١هـ  ٢0١0 -م.

•

عون المعبود شرح سنن أبي داود ،شرف الحق ،الصديقي ،العظيم آبادي (ت١٣٢٩ :هـ ومعه حاشية ابن
القيم :الناشر :دار الكتب العلمية – بيروت ط ١٤١5 ، ٢هـ .

•

غاية الوصول في شرح لب األصول :زكريا بن محمد األنصاري(ت٩٢٦ :هـ) الناشر :دار الكتب العربية
الكبرى ،مصر (أصحابها :مصطفى البابي الحلبي وأخويه).

•
•

فتح الباري شرح صحيح البخاري :ابن حجر العسقالني الشافعي الناشر :دار المعرفة  -بيروت. ١٣7٩ ،
فتح القدير :ابن الهمام (ت8٦١ :هـ) الناشر :دار الفكر الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .

•

الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق :القرافي (ت٦8٤ :هـ) الناشر :عالم الكتب الطبعة :بدون طبعة

•

ِ
البغا ،علي الش ْربجي ,الناشر :دار
الفقه المنهجي على مذهب اإلمام الشافعي ُمصطفى الخ ْنُ ،مصطفى ُ
القلم للطباعة والنشر والتوزيع ،دمشق ط ١٤١٣ ،٤هـ  ١٩٩٢ -م.

•

القاموس المحيط :الفيروزآبادى (ت8١7 :هـ) تحقيق :مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف:

وبدون تاريخ.

•

قسوسي.
محمد نعيم العر ُ

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب األربعة :محمد مصطفى الزحيلي ,دار الفكر -دمشق جامعة

الشارقة الناشر :دار الفكر – دمشق ط  ١٤٢7 ،١هـ  ٢00٦ -م.
•

كشاف القناع عن متن اإلقناع :البهوتى الحنبلى منصور بن يونس (ت١05١ :هـ) الناشر :دار الكتب

العلمية.
•

اله َرري  ,مكة المكرمة الناشر :دار
الكوكب الوهلاج و ل
الروض َ
الب لهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاجَ :
المنهاج  -دار طوق النجاة ط  ١٤٣0 ،١هـ  ٢00٩ -م.

•

المبسوط :السرخسي (ت٤8٣ :هـ) الناشر :دار المعرفة – بيروت الطبعة :بدون طبعة تاريخ النشر:
١٤١٤هـ ١٩٩٣ -م.

•

متن الخرقى على مذهب ابي عبد هللا أحمد بن حنبل الشيباني الخرقي (ت٣٣٤ :هـ) الناشر :دار

•

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد :الهيثمي أبو الحسن نور الدين(ت807 :هـ) تحقيق :حسام الدين القدسي

الصحابة للتراث ط ١٤١٣ :١هـ١٩٩٣-م.

الناشر :مكتبة القدسي ،القاهرة عام النشر ١٤١٤ :هـ ١٩٩٤ ،م

•
•

المحلى باآلثار :ابن حزم األندلسي الظاهري (ت٤5٦ :هـ) الناشر :دار الفكر – بيروت  ,بدون.

مختصر تاريخ دمشق ابن منظور االنصاري اإلفريقى (ت7١١ :هـ) :تحيقق :روحية النحاس ،رياض عبد
الحميد مراد ،محمد مطيع دار النشر :دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر ،دمشق – سوريا ط ١٤0٢ ،١

هـ ١٩8٤ -م.
•

المستصفى :أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ت505 :هـ تحقيق :محمد عبد السالم عبد الشافي
الناشر :دار الكتب العلمية ط ١٤١٣ ،١هـ ١٩٩٣ -م.

480

جملة أحباث كلية الرتبية األساسية  ،اجمللد  ،17العدد ( ،)4لسنة 2021

)College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(4), (2021

•

مسند اإلمام أحمد بن حنبل :أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل(ت٢٤١ :هـ تحقيق :شعيب األرنؤوط

 عادل مرشد ،وآخرون شراف :د عبد هللا بن عبد المحسن التركي الناشر :مؤسسة الرسالة ط ١٤٢١ ،١هـ  ٢00١ -م.
•

مسند اإلمام الشافعي(ترتيب سنجر) الشافعي أبو عبد هللا محمد بن ادريس (ت٢0٤ :هـ) (:ت7٤5 :هـ)

حقق نصوصه ماهر ياسين فحل الناشر :شركة غراس للنشر والتوزيع ،الكويت ط  ١١٤٢5هـ ٢00٤ -
م.
•

المصنف أبو بكر الصنعاني (ت٢١١ :هـ) تحقيق :حبيب الرحمن األعظمي الناشر :المجلس العلمي-
الهند يطلب من :المكتب اإلسالمي – بيروت الطبعة :الثانية.١٤0٣ ،

•

المغني  :ابن قدامة المقدسي (ت٦٢0 :هـ) الناشر :مكتبة القاهرة الطبعة :بدون طبعة تاريخ النشر:
١٣88هـ ١٩٦8 -م.

•

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج :الخطيب الشربيني الشافعي (ت٩77 :هـ) الناشر :دار

•

مقاصد الشريعة اإلسالمية :ابن عاشور محمد الطاهر التونسي (ت١٣٩٣ :هـ) المحقق :محمد الحبيب

•

منح الجليل شرح مختصر خليل :أبو عبد هللا المالكي (ت١٢٩٩ :هـ) الناشر :دار الفكر – بيروت بدون

الكتب العلمية ط ١٤١5 ،١هـ ١٩٩٤ -م.

ابن الخوجة الناشر :و ازرة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،قطر عام النشر ١٤٢5 :هـ  ٢00٤ -م.
طبعة تاريخ النشر١٤0٩ :هـ١٩8٩/م.
•

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج :النووي (ت٦7٦ :هـ) الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيروت

ط.١٣٩٢ ، ٢
•

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل :أبو عبد هللا محمد بن محمد المعروف بالحطاب الرمعيني المالكي
(ت٩5٤ :هـ) الناشر :دار الفكر ط١٤١٢ ،٣هـ ١٩٩٢ -م.

•

نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي :أحمد الريسوني ,المعهد العالمي للفكر اإلسالمي ,الدار العالمية

للكتاب اإلسالمي ط ١٤١٢ - ٢هـ ١٩٩٢ -م.
•

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج :أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي (ت١00٤ :هـ) الناشر :دار الفكر،
بيروت ١٩8٤م.

•

الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية :أبو الحارث الغزي الناشر :مؤسسة الرسالة ،بيروت – لبنان ط،٤
 ١٤١٦هـ  ١٩٩٦ -م.

مواقع االنترنت:
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