
1 

 هبة الثواب

 وعالقتها بالنقوط  

 لةخد حمم بني ر ابلا دبع رو تكدال

 
 الملخص:

 يتناول البحث موضوًعا فقهًيا، ثار حوله خالف قديًما وحديًثا، وهو موضوع النقوط، هل يجب رده أو بدله أو ال.

حمها، ، فبينا مفهوم هبة الثواب، و بمسألة فقهية، تكلم فيها الفقهاء القدامى، وهي هبة الثوابوقد عالج الباحثان الموضوع من خالل ربطه 
 .وتكييفها، ثم بينا مفهوم النقوط، وحكمه، وتكييفه، مع ذكر العالقة بينهما

صومة رده أو ال؛ وذلك عند حدوث خوتنبع أهمية الموضوع المبحوث من أثره في الواقع االجتماعي، فكثيًرا ما يحدث نزاع حول النقوط، هل يجب 
 بين الطرفين.

 وتبين أن النقوط يتشابه مع هبة الثواب، عند من كيفه بأنه قرض، من حيث وجوب رده، فيأخذ أحكامها.

يرجع إلى العادة والعرف، فمن يقضي عرفه بالرد فيجب الرد، والعكس  -من حيث الرد أو عدمه-وقد رجح الباحثان أن األمر في النقوط 
 بالعكس.

 ومما ال شك فيه أن األفضل واألولى أن يكافئ اإلنسان على الهدية والهبة والنقوط كما كان يفعل النبي صلى هللا عليه وسلم.

Title in English (please type the title here) 

Abstract: 
The research deals with a contentious jurisprudential topic between old and modern Islamic jurists: Al Noqoot (gift- giving 

in occasions) , should it be returned back, substituted, or not. 

The two researchers dealt with the subject by linking it to a jurisprudential issue which the ancient jurists dealt with; the 

gift for reward 

The importance of the subject stems from its impact on the society. Quite often a dispute arises about Noqoot, whether it 

should be returned or not, especially when a disputel occurs between the two parties. 

It turns out that the  Noqoot is similar to the gift for reward according to those who considered it as a loan and obligatory to 

return it, so it takes its rulings. 

The two researchers have suggested that in terms of Noqoot; to return it back or not , depends on is habits and customs, so  

according to the customs, it can be returned or not  . 

The researchers assures that it is better for a person to be rewarded for the present, the gift and Noqoot, as the Prophet, may 

Allah bless him and grant him peace, used to do. 

 

 



2 

 

 مقدمة

لَّ  إن الحمد هلل، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، ومن سي ِّئات أعمالنا، من يهده هللا؛ فال ُمضِّ
 ورسوله، وبعد:له، ومن يضلل؛ فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا، وحده ال شريك له، وأشهد أن محمًدا عبده 

فالفقه اإلسالمي يمتاز بقوة بنائه، وسعة آفاقه، وتعدد موضوعاته ومجاالته، فلكل ظاهرة أو حادثة حكم شرعي، فهو بذلك 
يواكب التطور والتقدم على مر العصور، فما من نازلة تنزل باألمة إال ويضع العلماء لها الشروط واألحكام؛ بما يضمن 

المتغيرات، وقد أولت الشريعة اإلسالمية فقه األحوال الشخصية اهتماًما كبيًرا ملحوًظا؛ من  صالحية الشريعة لتناسب كل
 أجل حماية المجتمع.

وقد شاع في عصرنا ما يسمى بالنقوط، وهو الهدية التي يقدمها األقربون واألصدقاء في األفراح والمناسبات االجتماعية، 
 دات والتقاليد؟فهل هي هبة تأخذ أحكام الهبة أم تخضع للعا

وقد تكلم الفقهاء عن أحكام الهبة المشروطة بالثواب في كتبهم، وبينوا شروطها وضوابطها، ولم يفصلوا القول في النقوط 
 المشهور في زماننا، فجاء هذا البحث لبيان مفهوم النقوط، وأحكامه، وعالقته بهبة الثواب.

 مشكلة البحث

اؤل حوله، وقد وقع بعضهم في إشكاالت في حكمه، فجاء هذا البحث ليبين البحث موضوًعا فقهًيا كثر التسيعالج 
الموقف الفقهي من النقوط، إضافة لعالقته بما يسميه الفقهاء هبة الثواب، هل يأخذ حكها أو ال؟ وقد انبثق عنه عدة 

 أسئلة، منها:

 ما حقيقة هبة الثواب؟ وما أحكامها؟ -1
 ما حقيقة النقوط، وما أحكامه؟ -2
 د النقوط، أو هل يحق ألحد أن يطلب نقوطه إذا امتنع األول عن رده؟ما حكم ر  -3
 ما العالقة بين النقوط وهبة الثواب؟ -4

 أهداف البحث

 يهدف البحث إلى ما يأتي:

 بيان حقيقة هبة الثواب ومدى ارتباطها بالنقوط. -1
 بيان مفهوم النقوط واأللفاظ ذات الصلة به. -2
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 بيان آراء الفقهاء في حكم رد النقوط. -3

 أهمية البحث وسبب اختياره

تعود أهمية البحث إلى حضوره في الواقع، وتردد األسئلة لدى أهل الفتوى، واختصام بعض الناس بعد التشاجر في حكم 
طلب نقوطهم؛ مما جعل الحاجة لبيان حكمه ماسة، لتكون لجان اإلصالح وأهل الفتوى على بصيرة من أمرهم في 

 وط.معالجة القضايا المتعلقة بالنق

 الدراسات السابقة

 من تكلم في النقوط كرسالة علمية أو بحث محكم سوى بحثين، وهما: -في حدود ما اطلعا عليه–لم يجد الباحثان 

النقوط في األفراح دراسة فقهية مقارنة للدكتور عبد هللا آل عبد الهادي، وقد تكلم فيه عن مفهوم النقوط وحكمه  -1
 وتكييفه الشرعي.

دكتور علي أبو العز وهو مقال في مجلة االقتصاد اإلسالمي العالمي، وقد تكلم فيه عن حكم نقوط األفراح لل -2
 النقوط وفوائدها على المجتمع، وذكر التكييف الفقهي لها.

وأهم الدراسات التي تحدثت عن هبة الثواب هي هبة الثواب وأحكامها في الفقه اإلسالمي: عماد الزيادات، مجلة دراسات، 
 م.2112، 3، ع 44عة والقانون، م علوم الشري

 وما حكم رد النقوط. ،، وهل هما سواءهبة الثواب بالنقوطوتتمثل إضافة البحث في إبراز مدى ارتباط 

 خطة البحث

 قسمنا البحث إلى مقدمة، ومبحثين، وخاتمة، على النحو اآلتي:

 مفهوم هبة الثواب وحكمها. -المبحث األول

 هبة الثواب. مفهوم -المطلب األول   

 التكييف الفقهي لهبة الثواب. -الثانيالمطلب    

 حكم هبة الثواب. -الثالثالمطلب    

 مفهوم النقوط وحكمه وارتباطه بهبة الثواب. -المبحث الثاني

 مفهوم النقوط. -المطلب األول   
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 األلفاظ ذات الصلة. -المطلب الثاني   

 .التكييف الفقهي للنقوط -الثالثالمطلب    

 وعالقته بهبة الثواب. ،حكم النقوط -الرابعالمطلب    

 المبحث األول

 .مفهوم هبة الثواب وحكمها

 .مفهوم هبة الثواب -المطلب األول

 أعرف الهبة والثواب لغة واصطالًحا، ثم أذكر تعريف مصطلح هبة الثواب، على النحو اآلتي:

 .الهبة -أوًل 

 :الهبة لغة -1

يَّة الخالية عن األعواض واألغراض، فإِّذا كث بُة، والهبة: الَعطِّ َبًة، واالسم الَموهُِّب والَموهِّ ت ر يقال وهب يهب َوْهًبا وَوَهًبا وهِّ
سمي صاحُبها وه اًبا، وهو من أبنية المبالغة، ومن أسماء هللا الحسنى الوهَّاب، وكل  ما وهب لك من ولد وغيره فهو 

، واالت ِّهاب: َقبول الهبة، واالستِّيهاب: سؤال الهبةموهوب، والَوُهوُب: ا  . (1)لرجل الكثير الهباتِّ

  الهبة اصطالًحا: -2

أنها: "التمليك لعين بال عوض في حال الحياة  الخطيب الشربينيعرفها الفقهاء بتعريفات متقاربة، وممن عرفها 
 .(2)تطوًعا"

  شرح التعريف:

 "التمليك": جنس يفيد قصد كل ما يتملك، وهو قيد يخرج العارية، والضيافة، والوقف. قوله:

 "لعين": قيد يخرج الدين، والمنفعة. قوله:

 "بال عوض": يخرج ما فيه عوض، كالبيع. قوله:

 "في حال الحياة": يخرج الوصية، فهي بعد الموت. قوله:

                                                           
 (.313/ 1(؛ لسان العرب: ابن منظور )131/ 1) (؛ القاموس المحيط: الفيروزآبادي342مختار الصحاح: الرازي )ص:  (1)

(؛ 2/512(؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )2/12(؛ وينظر: تكملة شرح فتح القدير: الشيخ زاده )552/ 3مغني المحتاج: الشربيني ) (2)

 (.4/244المغني: ابن قدامة )
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 "تطوًعا": يخرج الواجب كالزكاة. قوله:

 الثواب -ثانًيا

 الثواب لغة: -1

، إِّال أنه بالخير  مأخوذ من أثاب يثيب إثابة  َأكثر و  أخص  أي عوًضا وجزاًء، واالسم ثواب، ويكون في الخير والشر ِّ
ِّ َخْيٌر{ ْندِّ َّللاَّ ْن عِّ الموضع  :، والمثابة(1)استعمااًل، والثواب جزاء الطاعة وكذلك المثوبة، ومنه قول هللا تعالى: }َلَمُثوَبٌة مِّ

، وإِّنما قيل (2)إليه أي ُيرجع إليه مر ة بعد أخرى، ومنه قول هللا تعالى: }َوإِّْذ َجَعْلَنا اْلَبْيَت َمَثاَبًة لِّلنَّاسِّ َوَأْمًنا{ يثابالذي 
 . (3)الَمثابُ  :إِّليه، والجمع يثوبون ثم  أمورهمفي  يتصرفون أهله  ألن؛ مثابةللمنزل 

 الثواب اصطالًحا: -1

 .(4)أنه: "مقدار من الجزاء يعلمه هللا تعالى ويعطيه لعباده في نظير أعمالهم الحسنة المقبولة" ي النفراو عرفه 

وهذا التعريف للثواب األخروي الذي يجزيه هللا عباده المؤمنين، وليس هو المراد هنا، بل المقصود بالثواب الجزاء 
 الدنيوي، والذي يذكره الفقهاء عند حديثهم عن هبة الثواب.

 ثالًثا: هبة الثواب اصطالًحا: 

هبة الثواب ليست كالهبة، ألن في األخيرة ال يكون الجزاء والعوض، ولذلك عدها بعض الفقهاء بيًعا، لكن لعلها تختلف 
 .(5)عن البيع من حيث وجوب كون العوض في البيع معلوًما وعدم وجوب ذلك في هبة الثواب

 . (6)قصد بها عوض مالي"أنها: "عطية  -المالكي- ابن عرفةوعرفها 

 . (7)فقال: "الهبة التي يثبت فيها خيار الشرط كالبيع، وهي التي يراد بها التعويض عنها" -الحنبلي- الالحموعرفها 

 وأما الحنفية والشافعية؛ فالباحث في كتبهم يجد أنهم يعدونها نوًعا من البيوع، وتأخذ أحكامه من حيث خيار الشرط، 

                                                           
 [.113]البقرة: من اآلية  (1)
 [.125]البقرة: من اآلية  (2)

 (.243/ 1سان العرب: ابن منظور )ل (3)

 (.142/ 1الفواكه الدواني: النفراوي ) (4)

 (.215هبة الثواب وأحكامها في الفقه اإلسالمي: عماد الزيادات )ص:  (5)
 (.2/33المختصر الفقهي: ابن عرفة ) (6)

 (.1/422المطلع على دقائق زاد المستنقع: الالحم ) (7)
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 عندهم أنها: عقد عوض.وعرفت هبة الثواب 

 . (1)جاء في الحاوي: "فإن قيل: فهال جازت الهبة لثواب؛ ألنها معاوضة كالبيع؟"

 . (2)وجاء في التدريب: "وتثبُت فِّي هبةِّ الثوابِّ المعلوم إذ هِّي بيٌع"

 .(3)أنها: "الهبة يدفعها الرجل يلتمس أفضل منها" الدبيانوعرفها 

 .(4)أنها: "تمليك عين في حال الحياة بشرط العوض" خير عبد الراضي خليلوعرفها 

يع وداللته على المطلوب، فإنه أخرج الب الختصاره: "عطية قصد بها عوض مالي"؛ ابن عرفهويختار الباحثان تعريف 
 .(5)بقوله عطية، ونص على كون العوض مالًيا

 : التكييف الفقهي لهبة الثوابالثانيالمطلب 

 هبة الثواب، على النحو اآلتي: اختلف الفقهاء في تكييف

 :(6)ذهب الحنفية خال زفر إلى أنها هبة ابتداء بيع انتهاء، ولذلك تطبق عليها أحكام الهبة، وهي على حالتين -أوًل 

ما قبل التقابض فتأخذ حكم الهبة من حيث عدم جوازها في المشاع الذي ينقسم وال يثبت الملك في كل  -الحالة األولى
 ويجوز لطرفي العقد الرجوع في السلعة مالم يتقابضا.واحد منهما، 

بعد التقابض تأخذ أحكام البيع حيث يرد كل واحد منهما بالعيب وعدم الرؤية ويرجع في االستحقاق  -الحالة الثانية
 وتجب الشفعة.

 .(7)وألنه وجد في هذا العقد شبه بالهبة وشبه بالبيع، فيعمل بالدليلين ما أمكن

جمهور من المالكية والشافعية في المعتمد والحنابلة وزفر من الحنفية إلى أنها بيع ابتداء وانتهاء، ولذلك ذهب ال -ثانًيا
تثبت فيها أحكام البيع من الخيار والضمان والشفعة، ويصح فيها المشاع؛ ألن معنى البيع موجود في هذا العقد؛ فإنه 

                                                           
 (.232/ 13الحاوي: الماوردي ) (1)

 (.213/ 2التدريب في الفقه الشافعي: البلقيني ) (2)

 (.13/525المعامالت المالية أصالة ومعاصرة: الدبيان ) (3)

 (.153الهبة وأحكامها في الشريعة اإلسالمية: خير عبد الراضي خليل )ص:  (4)
 (.215ادات )ص: هبة الثواب وأحكامها في الفقه اإلسالمي: عماد الزي (5)

 (.4/132بدائع الصنائع: الكاساني ) (6)
 المرجع السابق. (7)
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الحكم، ومع ذلك فهي عقد مستقل، وال تلحق بالمعاوضات فال تمليك العين بعوض، واختالف العبارة ال يوجب اختالف 
 .(1)يشترط العلم بالعوض

 .(2)ذهب الشافعية في قول إلى أنها هبة ال بيع، فال يثبت الخيار وال الشفعة، وال تلزم قبل القبض -ثالًثا

 : حكم هبة الثوابالثالثالمطلب 

 تحرير محل النزاع:

 :(3)بغير ثواب ومشروعيتها، ثم اختلفوا في حكم هبة الثواب على قوليناتفق الفقهاء على جواز الهبة 

 .(4)وجوازها هبة الثواب مشروعيةوالحنابلة، إلى ، األظهرفي ذهب الحنفية، والمالكية، الشافعية  -القول األول

 .(5)جائزةهبة الثواب غير  أنوابن حزم إلى وأبو ثور، وداود، ، مفي قول له ةذهب الشافعي -القول الثاني

 األدلة ومناقشتها:

 أدلة القول األول: 

 استدل القائلون بجواز هبة الثواب بالقرآن الكريم، والسنة النبوية، واألثر، والمعقول، على النحو اآلتي:

 القرآن الكريم -أوًل 

ْنَها َأْو  يٍَّة َفَحيُّوا بَِّأْحَسَن مِّ َ َكاَن َعَلى ُكل ِّ َشْيٍء َحسِّ قال هللا تعالى: }َوإَِّذا ُحي ِّيُتْم بَِّتحِّ وَها إِّنَّ َّللاَّ  .(6)يًبا{ُردُّ

 وجه الدللة:

                                                           
/ 24مي )ث(؛ تحفة المحتاج: الهي47/ 4(؛ التاج واإلكليل: المواق )71/ 7(؛ االستذكار: ابن عبد البر )4/132بدائع الصنائع: الكاساني ) (1)

 (.235/ 5(؛ المغني: ابن قدامة )122

 (.334/ 5ووي )روضة الطالبين: الن (2)

ع: قنالمطلع على دقائق زاد المست(؛ 13/232الحاوي: الماوردي ) (؛115/ 4(؛ بداية المجتهد: ابن رشد )7/225البحر الرائق: ابن نجيم ) (3)

 (.1/422الالحم )

(؛ التاج واإلكليل: 13/142(؛ البيان والتحصيل: ابن رشد الجد )4/132) (؛ بدائع الصنائع: الكاساني7/225البحر الرائق: ابن نجيم ) (4)

 (.1/422ع: الالحم )قن(؛ المطلع على دقائق زاد المست277/ 4(؛ الوسيط: الغزالي )13/232(؛ الحاوي: الماوردي )4/47المواق )

 (.3/42(؛ المحلى: ابن حزم )1/447المهذب: الشيرازي )(5)
 [.34]النساء:  (6)
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، (3)، وقال الرازي: "ويدخل فيه الهبة"(2): "يجوز أن تحمل هذه اآلية على الهبة إذا كانت للثواب"(1)قال ابن خويز منداد
حمل إن وردت في السالم، فال يمنع حملها على مفهذه اآلية تشمل السالم والهبة والهدية، ألنه يتحيى بها جميًعا، وحتى 

 .(4)النزاع ]هبة الثواب[؛ ألن العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب"

 السنة النبوية -ثانًيا

، َوإِّنََّما إِّنََّما اأَلْعَماُل بِّالن ِّيَّا»عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه قال، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  -1 تِّ
ْجَرُتُه إَِّلى َما لُِّكل ِّ امْ  يُبَها، َأْو إَِّلى اْمَرأٍَة َيْنكُِّحَها، َفهِّ ْجَرُتُه إَِّلى ُدْنَيا ُيصِّ  .(5)«اَجَر إَِّلْيهِّ هَ رٍِّئ َما َنَوى، َفَمْن َكاَنْت هِّ

 وجه الدللة:

تبار االعهذا الحديث أصل في هذا الباب، حيث إن الواهب إذا شرط عوًضا فقد نوى الثواب، والعبرة بما نوى، وليس 
 .(7). وهذا ما تؤيده القاعدة الفقهية "العبرة في العقود للمقاصد والمعاني ال لأللفاظ والمباني"(6)للفظ

ِّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم َرُجاًل َعَلى َصَدَقاتِّ بَ  -2 ي نِّ عن أبي حميد الساعدي رضي هللا عنه، قال: اْسَتْعَمَل َرُسوُل َّللاَّ
يٌَّة، َفَقاَل َرُسوُل (8)ُسَلْيٍم، ُيْدَعى اْبَن اللُّْتبِّيَّةِّ  ِّ َص ، َفَلمَّا َجاَء َحاَسَبُه، َقاَل: َهَذا َماُلُكْم َوَهَذا َهدِّ لَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم: َّللاَّ

ًقا» يَُّتَك إِّْن ُكْنَت َصادِّ َك، َحتَّى َتْأتَِّيَك َهدِّ َ َوَأْثَنى َعَلْيهِّ، ُثمَّ ، ُثمَّ َخطَ «َفَهالَّ َجَلْسَت فِّي َبْيتِّ َأبِّيَك َوُأم ِّ َد َّللاَّ َبَنا، َفَحمِّ
ُل الرَُّجلَ »َقاَل:  ا َبْعُد، َفإِّن ِّي َأْسَتْعمِّ ُ، َفَيْأتِّي َفَيُقوُل: َهَذا َماُلكُ  َأمَّ نِّي َّللاَّ ْنُكْم َعَلى الَعَملِّ مِّمَّا َوالَّ َيْت مِّ يٌَّة أُْهدِّ ْم َوَهَذا َهدِّ

ْنُكْم َشْيئً  ِّ اَل َيْأُخُذ َأَحٌد مِّ يَُّتُه، َوَّللاَّ هِّ َحتَّى َتْأتَِّيُه َهدِّ ُلُه بَِّغْيرِّ حَ  الِّي، َأَفاَل َجَلَس فِّي َبْيتِّ َأبِّيهِّ َوُأم ِّ َ َيْحمِّ ق ِّهِّ إِّالَّ َلقَِّي َّللاَّ
يًرا َلُه ُرَغاٌء، َأْو َبَقَرًة َلَها ُخَوا ُل َبعِّ َ َيْحمِّ ْنُكْم َلقَِّي َّللاَّ ُثمَّ َرَفَع َيَدُه َحتَّى « ، َأْو َشاًة َتْيَعرُ رٌ َيْوَم القَِّياَمةِّ، َفأَلَْعرَِّفنَّ َأَحًدا مِّ

هِّ، َيُقوُل:   .(9)«ُهمَّ َهْل َبلَّْغُت، َبْصَر َعْينِّي َوَسْمَع ُأُذنِّياللَّ »ُرئَِّي َبَياُض إِّْبطِّ

                                                           
هو محمد بن أحمد بن عبد هللا خويز منداد، من مالكية العراق فقيه وأصولي، صاحب أبي بكر األبهري، صنف في الخالف، وفي أصول  (1)

(. ديوان اإلسالم: 173/ 1ه. الوافي بالوفيات: الصفدي )321الفقه، وخالف المذاهب في بعض المسائل، فتكلم فيه بعض المالكية، توفي سنة 

 (.243/ 2لغزي )شمس الدين ابن ا
 (.252/ 3تفسير البحر المحيط: أبو حيان األندلسي ) (2)

 (.1517مفاتيح الغيب: الرازى )ص:  (3)

 (.272/ 4الذخيرة: القرافي ) (4)

 [.1( رقم 4/ 1]صحيح البخاري: بدء الوحي/ كيف كان بدء الوحي إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ) (5)

 (.13/533المعامالت المالية أصالة ومعاصرة: الدبيان ) (6)

 (.1/32األشباه والنظائر: ابن الملقن ) (7)
األزدي، قيل: اسمه عبد هللا، أسلم وصحب النبي صلى هللا عليه وسلم، وبعثه إلى ذبيان بن عامر يصدقهم، نزل المدينة ولم يسند  ابن اللتبية (8)

(؛ اإلصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر 3/371عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حديثًا. أسد الغابة في معرفة الصحابة: ابن األثير )

(4/133.) 

 [.4272( رقم 23/ 2حيح البخاري: الحيل، احتيال العامل ليهدى إليه )]ص (9)
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 وجه الدللة:

الحديث يبين أنه قد أهدي لهذا الرجل لكونه عاماًل، فحسب أن الذي أهدي له يستبد به دون أصحاب الحقوق التي عمل 
ي منزله لم ء له، وأنه لو أقام فأن الحقوق التي عمل ألجلها هي السبب في اإلهدا -صلى هللا عليه وسلم-فيها، فبين له 

يهد له شيء، فال ينبغي له أن يستبد بها لمجرد كونها وصلت إليه على طريق الهدية، فإن ذلك إنما يكون حيث يتمح ض 
 .(1)الحق له

لم ينظر إلى لفظ المعطي، وإنما نظر إلى قصده ونيته، فلما كان الحال يدل على أن  -صلى هللا عليه وسلم-والرسول  
لمعطي إنما أعطى نظًرا لوالية المعطى؛ لينتفعوا منه تخفيًفا عنهم، أو تقديًما لهم على غيرهم، أو لغيرها من األسباب لم ا

 .(2)يعد ذلك هدية، وكان هذا الحديث أصاًل في اعتبار المقاصد ودالالت الحال في العقود

 ثواب. وعليه فإن الرجل إذا أعطى آخر هبة، وقصد بها الثواب، فتكون هبة

ُ َعْنَها، َقاَلْت:  -3 َي َّللاَّ يََّة، َويُ »َعْن َعائَِّشَة َرضِّ ِّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم َيْقَبُل الَهدِّ  .(3)«ثِّيُب َعَلْيَهاَكاَن َرُسوُل َّللاَّ

 وجه الدللة: 

لى ذلك دليل ومواظبُته عأثاب عليها،  -صلى هللا عليه وسلم-يدل الحديث على مشروعية الثواب على الهدية، ألن النبي 
 .(4)على مشروعية هبة الثواب

ُ َعْنَها، َعنِّ النَّبِّي ِّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم َقاَل:  -4 َي َّللاَّ ْندَ »َعْن َعائَِّشَة َرضِّ ْم، َما َواَفَق اْلَحقَّ  اْلُمْسلُِّموَن عِّ هِّ  .(5)«ُشُروطِّ

 وجه الدللة:

إال ما استثناه في الحديث، والهبة المشروطة بالثواب من الشروط التي توافق داللة على لزوم الشرط إذا شرطه المسلم 
 .(6)الحق

 واعترض عليه ابن حزم من عدة وجوه:

                                                           
 (.117/ 11إرشاد الساري: القسطالني ) (1)

 (.13/533المعامالت المالية أصالة ومعاصرة: الدبيان ) (2)

 [.2535( رقم 157/ 3]صحيح البخاري كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها/ باب المكافأة في الهبة ) (3)

 (.5/211فتح الباري: ابن حجر ) (4)

 [.(144/ 5إرواء الغليل )، وحسنه األلباني. 2323( رقم 427/ 3]سنن الدارقطني: كتاب البيوع، ) (5)

 (.24/ 2سبل السالم: الصنعاني ) (6)
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  .(1)وراويه كثير بن زيد وهو ساقط مطرح أو مرسل -صلى هللا عليه وسلم-الحديث لم يصح عن النبي  -األول

 يرد عليه:

 .(2)حديث حسن صحيح، وحسنه األلباني من المعاصرينالحديث حسن ويحتج به، قال الترمذي 

القائلون بالجواز ال يخالفون في أن من شرط آلخر أن يغني له، أو أن يخرج معه إلى البستان، أو أن يصبغ  -الثاني
 قميص نفسه أحمَر= أن كل ذلك ال يلزمه.

  ا عند شروطهم على الجملة.وأنهم أبطلوا كثيًرا من العقود بكثير من الشروط؛ فصح أن المسلمين ليسو 

ُكلُّ َشْرٍط َلْيَس » نأ رضي هللا عنها َعائَِّشةُ  فيما روته -صلى هللا عليه وسلم-، فقد أفصح رسول هللا وإذ ال خالف في هذا
لٌ   .(4)أن المسلمين ليس لهم أن يشترطوا شرًطا ليس في كتاب هللا عز وجل ، فصح(3)«فِّي كَِّتابِّ هللاِّ، َفُهَو َباطِّ

 عليه:يرد 

ما مث ل له ابن حزم يتوافق مع الجمهور في فهمهم، فهم يعدون مثل هذه األمثلة مما ال يوافق الحق وهذا خارج عن محل 
 النزاع.

اللفظ لو صح لكان ال يجوز أن يضاف إلى المسلمين من الشروط فيقال: شروط المسلمين والمسلمون عند  هذا -الثالث
 شروطهم إال في الشروط الجائزة، ال في الشروط المنهي عنها. 

أن شروط  فصح ،وصح نهي رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( عن كل شرط ليس في كتاب هللا وإبطاله إياه إذا وقع
اجب اتباعها في الو  -صلى هللا عليه وسلم-ن إنما هي الشروط المنصوصة في كتاب هللا تعالى، وسنة رسول هللا المسلمي

 .(5)النص بجوازه إن وردشرط إال  فال يعلم جوازكتاب هللا تعالى، 

 يرد عليه:

ه في الكتاب أو منصوًصا عليهذه طريقة ابن حزم التي لم يرتضها الفقهاء سلًفا وخلًفا، فهو ال يعتد بالشرط إن لم يكن 
السنة، وهذا فيه تكلف، وفيه مشقة على الناس، بل المستقر عند المسلمين جميًعا، أن الشروط جائزة إال إن خالفت 

 الكتاب أو السنة أو كان فيها ظلم.

                                                           
 (.3/41المحلى: ابن حزم ) (1)

 (.143/ 5(؛ إرواء الغليل: األلباني )427/ 3سنن الترمذي ) (2)

 ([.4/511؛ وصححه ابن الملقن في البدر المنير )11741( رقم 11/371]السنن الكبرى للنسائي: كتاب الشروط )  (3)

 (.3/41المحلى: ابن حزم ) (4)
 المرجع السابق. (5)
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َيةِّ أَْهَدى لِّلنَّبِّي ِّ َصلَّى هللاُ  -5 ْن أَْهلِّ اْلَبادِّ َأْعَطاُه النَّبِّيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َناَقًة، فَ  َعْن َأبِّي ُهَرْيَرَة، َأنَّ َرُجاًل مِّ
، فَ  َي بِّالت ِّْسعِّ اَل النَّبِّيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ قَ َوَسلََّم َثاَلًثا َفَلْم َيْرَض، ُثمَّ أَْعَطاُه َثاَلًثا، َفَلْم َيْرَض، ُثمَّ أَْعَطاُه َثاَلًثا، َفَرضِّ

ي ٍ  َلَقدْ »َوَسلََّم:  ، َأْو َدْوسِّ ، َأْو َثَقفِّيٍ  ، َأْو َأْنَصارِّيٍ  ْن ُقَرشيٍ  َبًة إِّالَّ مِّ َقاَل ُسْفَياُن: َوَقاَل َغْيُر  «َهَمْمُت َأْن اَل َأتَّهِّبَّ هِّ
ِّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم َهَذا اْلقَ  ا َقاَل َرُسوُل َّللاَّ  اْلَتَفَت، َفَرآنِّي َفاْسَتْحَيى، َفَقاَل: ْولَ اْبنِّ َعْجاَلَن: َقاَل َأُبو ُهَرْيَرَة: َلمَّ

ي  »  .(1)«َأْو َدْوسِّ

 وجه الدللة:

يدل الحديث على مشروعية هبة الثواب؛ ألن النبي صلى هللا عليه وسلم أثاب الرجل حتى رضي، وكان غضب النبي 
 .(2)صلى هللا عليه وسلم ناشًئا عن عدم رضاه بالثواب ابتداءً 

 األثر -ثالًثا

َبةً »ُعَمَر ْبنِّ اْلَخطَّابِّ َقاَل: عن  ُع فِّيَها، َوَمْن َوَهَب هِّ ٍم، َأْو َعَلى َوْجهِّ َصَدَقٍة، َفإِّنَُّه اَل َيْرجِّ َلةِّ ر حِّ َبًة لِّصِّ  َيَرى َأنَُّه َمْن َوَهَب هِّ
ُع فِّيَها، إِّْن َلْم ُيْرَض مِّ  َبتِّهِّ، َيْرجِّ  .(3)«ْنَهاإِّنََّما ُيَراُد بَِّها الثََّواُب، َفُهَو َعَلى هِّ

 وجه الدللة:

يدل األثر على أن الهبة إن أريد بها الثواب وجب، خاصة فيمن وهب لألعلى، وأما الحديث الذي يحذر من العود في  
 .(4)الهبة ويشبهه بالكلب، فإنه فيمن وهب لمن دونه فإنه ال يرجو مكافأته

 المعقول -رابًعا

ألفاظها، قال ابن القيم: "األلفاظ لم تقصد لذواتها، وإنما هي أدلة تعد العقود بمقاصدها التي قيلت ألجلها، ال ب  -1
يستدل بها على مراد المتكلم، فإذا ظهر مراده، ووضح بأي طريق كان عمل بمقتضاه، سواء كان بإشارة أو 

 .(5)كتابة أو بإيماءة، أو داللة عقلية، أو قرينة حالية، أو عادة له مطردة ال يخل بها"

                                                           
بن العباس بن  ؛ ورواه أحمد مختصًرا بسند صحيح، ]مسند أحمد: مسند عبد هللا1132( رقم 237/ 2]مسند الحميدي: جامع أبي هريرة، ) (1)

والحاكم في المستدرك، ؛ 7213( رقم 13/224[؛ مسند أبي هريرة، )2437( رقم 424/ 4عبد المطلب عن النبي صلى هللا عليه وسلم )

 ([.43/ 4؛ وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي؛ وقال األلباني: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، إرواء الغليل )2345( رقم 2/71)

 (.22/ 21مدة القاري: العيني )ع (2)

، وصححه 12154( رقم 12/333؛ السنن الكبرى: البيهقي، )2721( رقم 1121/ 4]الموطأ: اإلمام مالك، األقضية/ القضاء في الهبة ) (3)

 ([.4/55األلباني موقوفًا على عمر رضي هللا عنه، إرواء الغليل )

]صحيح البخاري: الهبة وفضلها وينظر حديث تشبيه العائد في الهبة بالكلب.  (.522/ 4التنوير شرح الجامع الصغير: الصنعاني ) (4)

 [.2532( رقم 153/ 3والتحريض عليها/ هبة الرجل المرأته والمرأة لزوجها )

 .(174/ 1إعالم الموقعين: ابن القيم ) (5)
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 هذا القبيل ُينظر إليها من حيث القصد، وحيث قصد بها الثواب، فيكون صحيًحا. وهبة الثواب من 

هي بيع من البيوع التي تقوم على المعاوضة، كما نص كثير من  -ولو ضمًنا-الهبة المشروطة بالثواب  -2
 .(1)الفقهاء

 واعترض عليه ابن حزم:

رام بها، وال ُعرِّف، فهي إن كانت بيًعا فهي بيع فاسد حالبيع ال يجوز بثمن مجهول غير مذكور، وهبة الثواب لم يذكر ثوا
 .(2)خبيث

 يرد عليه:

، وإطالق بعض (3)هبة الثواب وإن دخلها العوض فمن مقصودها أيًضا المكارمة والوداد، فليست متمحضة للعوض
من جهة العوض،  يشبه البيعالفقهاء على هبة الثواب بأنها بيع، من باب التجوز، وال يقصدون أنه بيع تماًما، وإنما لكونه 

 فهو بيع من وجه.

 أدلة القول الثاني: 

 استدل القائلون بعدم جواز هبة الثواب بالقرآن الكريم، والسنة النبوية، والمعقول، على النحو اآلتي:

 القرآن الكريم -أوًل 

 .(4)قال هللا تعالى: }َواَل َتْمُنْن َتْسَتْكثُِّر{ -1

 وجه الدللة:

 .(5)أكثر منه عوًضا عنه، وقيل: إن هذه اآلية نزلت في هبة الثواب، وبه قال ابن عباس وغيره أي أن تعطي فتأخذ

 يرد عليه: 

 .(6)هذه اآلية خاصة بالنبي صلى هللا عليه وسلم؛ تشريًفا له، فهي حرام عليه

                                                           
 (.1/422) (؛ المطلع على دقائق زاد المستنقع: الالحم2/33المختصر الفقهي: ابن عرفة ) (1)

 (.3/42المحلى: ابن حزم ) (2)

 (.271/ 4الذخيرة: القرافي ) (3)
 [.4]المدثر:  (4)
 (.254/ 11(؛ فتح البيان في مقاصد القرآن: صديق خان )41/ 3المحلى: ابن حزم ) (5)

 (.273/ 4الذخيرة: القرافي ) (6)
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ْن رًِّبا لَِّيْرُبَو فِّي َأْمَوالِّ النَّاسِّ َفاَل يَ  -2 ِّ َوَما آَتْيُتمْ قال هللا تعالى: }َوَما آَتْيُتْم مِّ ْنَد َّللاَّ ِّ ْرُبو عِّ ْن َزَكاٍة ُترِّيُدوَن َوْجَه َّللاَّ  مِّ
ُفوَن{  .(1)َفُأوَلئَِّك ُهُم اْلُمْضعِّ

 وجه الدللة:

قالوا معناه يعطي الرجل العطية؛ ليصيب منه أفضل منها، فإن ذلك ال يربو عند هللا، أي ال يؤجر عليه صاحبه، وال إثم  
 .(2)الثواب فال يجوزعليه، ولكن إن اشترط 

 السنة النبوية -ثانًيا

لٌ ُكلُّ َشْرٍط َلْيَس فِّي كَِّتابِّ هللاِّ، َفُهَو بَ »َعْن َعائَِّشَة، َعنِّ النَّبِّي ِّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم َقاَل:  -1  .(3)«اطِّ

 وجه الدللة:

ي واشتراط العوض في الهبة ليس ف يدل الحديث على أن شروط المسلمين ينبغي أن تكون مذكورة في القرآن الكريم،
 .(4)كتاب هللا؛ فيكون باطاًل 

 ويرد عليه:

المقصود بالشرط في الحديث: هو المشروط، أي: من اشترط شيًئا لم يبحه هللا، أو من اشترط ما ينافي كتاب  -1
 .(5)هللا

نصوًصا عليه ء لمن أعتق ليس مأي في حكم هللا؛ بدليل أن الحكم بالوال« َلْيَس فِّي كَِّتابِّ هللاِّ »المقصود بقوله:   -2
في كتاب هللا، وإنما هو مما جاءت به السنة، فما ثبت بالسنة واإلجماع يصدق عليه أنه في كتاب هللا، وقد 

دلت عمومات نصوص الكتاب والسنة على أن األصل في العقود والشروط اإلباحة، فيصدق على الشروط التي 
 .(6)لم يحرمها الشرع أنها في كتاب هللا

 القياس -ثالًثا

                                                           
 [.32]الروم: من اآلية  (1)

 (.253/ 11(؛ فتح البيان في مقاصد القرآن: صديق خان )34/ 14(؛ الجامع ألحكام القرآن: القرطبي )115/ 21جامع البيان: الطبري ) (2)

 ([.4/511؛ وصححه ابن الملقن في البدر المنير )11741( رقم 11/371]السنن الكبرى للنسائي: كتاب الشروط )  (3)

 .(41/ 3المحلى: ابن حزم )؛ (114/ 15فتح الباري: ابن حجر )  (4)

 (.5/227المعامالت المالية المعاصرة: الدبيان ) (5)
 المرجع السابق. (6)
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 .(1)قاس القائلون بعدم الجواز هبة الثواب على الوصية بجامع التبرع

 ورد عليه:

 .(2)هذا قياس مع الفارق، فمراد الوصية يتمحض لثواب اآلخرة، فلم تقتض أعواض الدنيا، بخالف الهبة

 رابًعا: المعقول

بة آخر، والتبرع ال يقتضي العوض، فيلزم أال تقتضي هالهبة في اللغة موضوعة للتبرع، واألصل عدم نقل معناها لمعنى 
 .(3)الثواب عوًضا

 يرد عليه:

إن أرادوا أن كل هبة موضوعها التبرع فال، إذ إن مسألتنا في الهبة وال يسلم بكون مقصودها التبرع، وعبر القرافي عن 
، أما إن (4)الندراجها في هذه الكلية" هذا بقوله: "إن أردتم أن كل هبة موضوعها التبرع فهو مصادرة على محل النزاع

أرادوا أن بعض الهبات مقصودها التبرع فمسلم، وال يضر استداللنا، فعندنا أن هبة األدنى لألعلى للعوض، والعكس 
 .(5)للتبرع؛ بشهادة العرف

 الترجيح وأسبابه:

 زها؛ وذلك لألسباب اآلتية:يرى الباحثان رجاحة ما ذهب إليه جماهير الفقهاء، من مشروعية هبة الثواب وجوا

 قوة أدلة الجمهور، وضعف أدلة المخالف. -1
 تعسف ابن حزم في استدالالته على مذهبه. -2
 يشهد العرف لهبة الثواب، والمعروف عرًفا، كالمشروط شرًطا، وال توجد نصوص صريحة تمنع من هبة الثواب. -3
 قاعدة األصل في المعامالت اإلباحة. -4

 سبب الخالف: 

 الف في هذه المسألة إلى أمرين:يرجع سبب الخ

                                                           
 (.4/271الذخيرة: القرافي ) (1)

 (.4/272) المرجع السابق (2)
 (.271/ 4الذخيرة: القرافي ) (3)
 (.272/ 4) لمرجع السابقا (4)
 : نفس الصفحة.المرجع السابق (5)
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اختالفهم في تكييف هبة الثواب، فمن قال هي بيع مجهول الثمن، قال هو من بيوع الغرر التي ال تجوز، فتكون  -أوًل 
 .(1)غير مشروعة، ومن لم ير أنها بيع مجهول قال بمشروعيتها

م لظاهريته يرى أن الشروط غير جائزة إال إن اختالفهم في طريقة النظر إلى الشروط في المعامالت، فابن حز  -ثانًيا
وردت في القرآن والسنة، وهذا الشرط غير وارد فال تكون مشروعة، أما الجمهور فيرون أن الشروط جميعها جائزة إال إن 

 خالفت النصوص أو كان فيها ظلم، فقالوا بمشروعية هبة الثواب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.2/331بداية المجتهد: ابن رشد ) (1)
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 المبحث الثاني

 وحكمه مفهوم النقوط

 المطلب األول: مفهوم النقوط

 النقوط لغة: -أوًل 

 :(1)نقطة، وترد في اللغة على عدة معان، منها :ا، واالسم منهاا، أو نق ط تنقيطً مأخوذ من مادة الفعل َنَقط ينقط نقطً 

 ا: أعجمه.ينقطه نقطً  الحرفاإلعجام: يقال: نقط  -1
 ا.ا فشيئً التدرج في الشيء: كقولنا: تنقطت الخبز، أي أكلته نقطة نقطة، أي شيئً  -2
 بالحبر وغيره، أي لط خه بُنَقٍط منه، وزيَّنه بنقاط. الثوبالتزيين والتحسين: يقال: نقَّط  -3
م إليها مااًل أو  -4  عند زفافها. هديةاإلهداء: ومنه قولنا: نقَّط العروَس: قد 

 هو اإلهداء هو مراد بحثنا، وهو المعنى الملحوظ في التعريف االصطالحي.وهذا المعنى األخير، و 

 النقوط اصطالًحا: -ثانًيا

                                                           
(؛ لسان 151/ 21(؛ تاج العروس: الزبيدي )421/ 1(؛ القاموس المحيط: الفيروزآبادى )234/ 4المحكم والمحيط األعظم: ابن سيده ) (1)

 (.2271/ 3(؛ معجم اللغة العربية المعاصرة: أحمد مختار عمر )417/ 7العرب: ابن منظور )
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)الشافعي( بقوله: "ما يجمع  (1)ميثابن حجر الهيتعريفات كثيرة للنقوط عند فقهائنا، وممن عرفه على لم يعثر الباحثان 
 .(2)من المتاع وغيره في األفراح لصاحب الفرح"

بقوله: "أن يجمع صاحب الفرح الناس ألكل أو نحوه ثم يقوم إنسان فيعطيه كل من الحاضرين  الشروانيوعرفه محشيه 
 .(3)ما يليق به، فإذا استوعبهم أعطى ذلك لذي الفرح الذي حضر الناس ألجل إعطائه"

 الباحثان التعريف األول،وهذا التعريف يبين طريقة إعطاء النقوط، وهي أن يجمعها شخص من الحاضرين، ويختار 
 لكونه أخصر، مع داللته على المطلوب.

 :(4)شرح التعريف

 : المراد بالمتاع ما يحتاجه البيت من أثاث ولباس وأدوات."ما يجمع من المتاع"قوله: 

 : كالمال، وقد اعتاد كثير من أهل زماننا نقط العروسين مااًل."وغيره"قوله: 

األفراح كالعرس، والنجاح، والسكن الجديد، وهو قيد يخرج به ما أعطي في غير األفراح،  : يشمل جميع"في األفراح"قوله: 
 فله أحكام تختص به.

 : يكون النقوط المجموع من حق صاحب الفرح."لصاحب الفرح"قوله: 

 وبعد توضيح مفهوم النقوط، أبين بعض المصطلحات ذات الصلة بالنقوط.

 .المطلب الثاني: األلفاظ ذات الصلة

النقوط شرًعا له صلة بعدة مصطلحات فقهية، منها: العطية والهبة والهدية، والصدقة، ولذلك أعرض تعريًفا مختصًرا لكل 
 ه وبين النقوط على النحو اآلتي:نمنها لغة واصطالًحا، مع بيان وجه االتفاق واالختالف بي

 مفهوم العطية -أوًل 

                                                           
في  ِريُّ الباحِث الظَِّمي بترجيح الثاءاألصح ضبط اسمه بالثاء ال بالتاء، كما هو مشهور. تنظر رسالة طريفة للشريف حاتم العوني بعنوان:   (1)

 .نسبة ابن حجر المكي الهيثمي
 (.223/ 4(؛ وينظر: نهاية المحتاج: الرملي )213/ 3مي )ثتحفة المحتاج: الهي (2)

 (.44/ 5تحفة المحتاج )حاشية الشرواني على  (3)

 (.223/ 4(؛ نهاية المحتاج: الرملي )213/ 3مي )ثتحفة المحتاج: الهي (4)
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من عطا عطًوا، فيتعدى بنفسه، فيقال: عطى الشيء، ويتعدى بحرف الجر، فيقال: عطا إليه، أي العطية لغة:  -1
تناوله، والعطاء: َنْوٌل للرجل السمح، والعطية: اسم لما يعطى، والجمع: عطايا، وأَعطية، وجمع الجمع: 

 .(1)أعطيات
ين ليدال بها الهبة ويعبر بالمصطلحذكر بعض الفقهاء تعريًفا للعطية، وبعضهم كان يقصد العطية اصطالًحا:  -2

 .(3)بقوله: "تمليك متمول، بغير عوض إنشاًء" ابن عرفة، وممن عرفها (2)على معنى واحد

 :(4)شرح التعريف

 : أي إن المعطى له يملك المعطى إياه، ويخرج بهذا القيد اإلباحة، والعارية، ونحوها."تمليك"قوله: 

 : ما يعد مااًل في عرف الناس، ويسعون لملكه، ويخرج بهذا القيد ما ال يتمول، كتمليك اإلنكاح."متمول"قوله: 

 : قيد تخرج به المعاوضات من بيع ونحوها."بغير عوض"قوله: 

 : فيشمل الهبة والصدقة، والوقف، ويخرج به استحقاق اإلرث، حيث ال إنشاء فيه."إنشاًء"قوله: 

ن كليهما فيه تمليك عين أو مال آلخر، ويفترقان في أن النقوط يكون بسبب الفرح فقط، أما ويتفق النقوط مع العطية بأ
 العطية فقد تعطى بغير سبب.

 مفهوم الهبة -ثانًيا

 .(5)تقدم تعريف الهبة تفصياًل 

ب الفرح، وفي يعطى بسب ويتفق كل من النقوط والهبة في كونهما تمليك عين، في حال الحياة، ويختلفان في كون النقوط
 كون النقوط قد يكون واجًبا مثاًل في حال رد شخص آلخر ما أعطاه.

 مفهوم الهدية -ثالًثا

الهدية من هدى، يهدي، يقال أهديت له وإليه، ويقال: أهديت للرجل كذا: بعثت به إليه إكراًما،  الهدية لغة: -1
 .(6)والهدية: ما أتحفت به

                                                           
 (.15/43(؛ لسان العرب: ابن منظور )214(؛ المصباح المنير: الفيومي )ص: 441مختار الصحاح: الرازي )ص:  (1)

 (.14)ص:  األول لالستزادة في أحكام العطية ينظر: أحكام العطية للولد في الفقه اإلسالمي: للباحث (2)
 (.4/223(؛ وينظر: كشاف القناع: البهوتي )3/3مواهب الجليل: الحطاب ) (3)

)ص:  األول قه اإلسالمي: للباحثأحكام العطية للولد في الف ؛(4/223(؛ وينظر: كشاف القناع: البهوتي )3/3مواهب الجليل: الحطاب ) (4)

14.) 
 (4ص: )ينظر هذا البحث  (5)

 (.15/357لسان العرب: ابن منظور ) (6)
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ه؛ ألنه حاضر في أذهانهم، ال الناظر في كالهدية اصطالحا:  -2 الم فقهائنا ال يجد أنهم اهتموا بتعريف الهدية وحد ِّ
 .(1)يحتاج كثير بسط، وغالبهم يعدها هبة

 .(2)أنها: "تمليك ما يبعث غالًبا، بال عوض إلى المهدى إليه؛ إكراًما له" القسطالنيوممن عرفها 

 :(3)شرح التعريف

 إن المهدي يعطي متاًعا مما تعارف الناس على كونه هدية.: أي "تمليك ما يبعث غالًبا"قوله: 

 : يخرج به ما فيه عوض، كالبيع، ويدخل الهبة."بال عوض إلى المهدى إليه"قوله: 

 : يخرج الصدقة؛ فإنها لوجه هللا، وهذا هو الفرق بينهما."إكراًما له"قوله: 

ختلفان في أن النقوط قد يجب رده إن ُكي ِّف على أنه ويتفق النقوط مع الهدية في كون كليهما تمليك مال أو عين، وي
 .، وكذلك في أن النقوط يعطى بمناسبات خاصة، أما الهدية فقد تعطى ألي سببقرض كما يأتي

 مفهوم الصدقة -رابًعا

 .(4)ما أعطيته في ذات هللا للفقراء، والجمع صدقات، مشتقة من الصدق، ومن الثالثي صدقالصدقة لغة:  -1
اج أنها: "تمليك بال عوض للمحت اطفيشعرفها الفقهاء بتعريفات متقاربة، وممن عرفها  اصطالًحا:الصدقة  -2

 . (5)لثواب اآلخرة"

 :(6)شرح التعريف

 : يخرج به اإلباحة، والعارية."تمليك"قوله: 

 : يخرج به ما فيه عوض، كالبيع."بال عوض"قوله: 

َي َوإِّْن ُتْخُفوَها َوُتْؤُتوَها الْ : فيشترط إعطاؤها للمحتاج؛ قال "للمحتاج"قوله:  مَّا هِّ َدَقاتِّ َفنِّعِّ ُفَقَراَء َفُهَو تعالى: }إِّْن ُتْبُدوا الصَّ
 .(7)َخْيٌر َلُكْم{

                                                           
 (.27)ص:  األول أحكام العطية للولد في الفقه اإلسالمي: للباحث (1)

 (.4/334إرشاد الساري: القسطالني ) (2)
 (.27 )ص:األول أحكام العطية للولد في الفقه اإلسالمي: للباحث  (3)
 (.124/ 11(؛ لسان العرب: ابن منظور )175المصباح المنير: الفيومي )ص  (4)

(؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 14/131إعالء السنن: التهانوي ) (؛ وينظر:12/5شرح كتاب النيل وشفاء العليل: اطفيش ) (5)

 (.5/233(؛ فتح الباري: ابن حجر )5/421)

 (.12/5العليل: اطفيش )شرح كتاب النيل وشفاء  (6)
 [.271]البقرة:  (7)
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 : يخرج الهبة، والهدية، فهما لثواب الدنيا غالًبا."لثواب اآلخرة"قوله: 

ة ال بد ون للمحتاج وغيره، في حين أن الصددددددقيتفق كل من النقوط والصددددددقة في أنهما تمليك، ويختلفان في أن النقوط يك
 من إعطائها للمحتاج.

 المطلب الثالث: حكم النقوط
 تحرير محل النزاع:

 ، واختلفوا في حكم رده على ثالثة أقوال: ورده اتفق الفقهاء على مشروعية إعطاء النقوط

 .(1)الحنفية، وبعض الشافعية إلى أن ذلك يرجع إلى عرف الناس وعاداتهم ذهب -القول األول

 .(2)إلى أن النقوط قرض يردُّ  ذهب المالكية، وبعض الشافعية -القول الثاني

 .(3)ذهب بعض الشافعية، والحنابلُة إلى أن النقوط هبة ال ترد   -القول الثالث

 األدلة ومناقشتها:

 أدلة القول األول:

 استدل القائلون بأن حكم النقوط يرجع إلى عرف الناس وعاداتهم بالسنة النبوية، والقواعد الفقهية على النحو اآلتي:

 السنة النبوية -أوًل 

، إِّنََّما اأَلْعَماُل بِّ : »-صددلى هللا عليه وسددلم-قال: قال رسددول هللا  -رضددي هللا عنه-عن عمر بن الخطاب  -1 الن ِّيَّاتِّ
ا  هُ َوإِّنَّمددَ ْجَرتددُ ا، َفهِّ ا، َأْو إَِّلى اْمَرأٍَة َيْنكُِّحهددَ يُبهددَ ا ُيصددددددددددددددِّ ُه إَِّلى ُدْنيددَ ْجَرتددُ ْت هِّ انددَ ا َنَوى، َفَمْن كددَ ل ِّ اْمرٍِّئ مددَ اَجَر إِّ  لِّكددُ ا هددَ َلى مددَ

 . (4)«إَِّلْيهِّ 

 :وجه الدللة

 ، وإن نواه هبة كانهذا الحديث أصل في هذا الباب، حيث إن الذي يعطي النقوط إذا نوى العوض، كان النقوط قرًضا
، وهذا (5)هبة، فالعبرة بما نوى، ال بما تلفظ به؛ للقاعدة الفقهية "العبرة في العقود للمقاصد والمعاني ال لأللفاظ والمباني"

 . (6)يعني أن الحاسم في النقوط النية والعادة

                                                           
 (.222/ 4(؛ نهاية المحتاج: الرملي )424/ 5رد المختار: ابن عابدين ) (1)

 (.323/ 7(؛ النجم الوهاج: الدميري )4/44التاج واإلكليل: المواق ) (2)

 (.254/ 2(؛ حاشية اللببدي على نيل المآرب )34/ 3(؛ اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل: الحجاوي )443/ 3مي )ثتحفة المحتاج: الهي (3)

 [.1( رقم 4/ 1]صحيح البخاري: بدء الوحي/ كيف كان بدء الوحي إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ) (4)

 (.1/32األشباه والنظائر: ابن الملقن ) (5)

 (.13/533المالية أصالة ومعاصرة: الدبيان )المعامالت  (6)
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ُ َعْنَها-َعْن َعائَِّشَة  -2 َي َّللاَّ ِّ »، َقاَلْت: -َرضِّ يََّة، َوُيثِّيُب َعَلْيَهايَ  -َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -َكاَن َرُسوُل َّللاَّ  .(1)«ْقَبُل الَهدِّ

 وجه الدللة:

، وقبوله صلى هللا عليه (2)كان صلى هللا عليه وسلم يعطي الذي يهدي له بدلها، أي مجازاة، وأقله ما يساوي قيمة الهدية
 .(3)؛ بدليل استعمال صيغة فعل المضارعوسلم وإثابته على الهدية دليل على أنها عادة له ولقومه

ُ َعْنَها-َعْن َعائَِّشَة  -3 َي َّللاَّ ْم، َما َواَفَق اْلُمْسلُِّمونَ »َقاَل:  -َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -، َعنِّ النَّبِّي ِّ -َرضِّ هِّ ْنَد ُشُروطِّ  عِّ
 .(4)«اْلَحقَّ 

 وجه الدللة:

 ، والنقوط هدية-وهو الشرط المخالف للحق–داللة على لزوم الشرط إذا شرطه المسلم إال ما استثناه نص الحديث  
. فيجب رد النقوط إن كان (5)خاضعة للعرف سواء أكانت مشروطة بالثواب أم ال، فهي من الشروط التي توافق الحق

 العرف قائًما على لزوم رده؛ ألنه بمنزلة الشرط. 

 القواعد الفقهية -ثانًيا

مة" -1  .(6)"العادة محكَّ
 .(7)"المعروف عرًفا، كالمشروط شرًعا" -2

 وجه الدللة من القاعدتين:

ين، حتى جعلها الفقهاء أصاًل يرجع إليه عند  العادة التي اعتادها الناس في مجتمعاتهم، والتي ال تخالف الشرع تعد من الدِّ
. وقال ابن نجيم: (8)االختالف، صرح السيوطي: "أن اعتبار العادة والعرف ُرجع إليه في الفقه، في مسائل ال تعد كثرًة"

                                                           
 [.2535( رقم 157/ 3]صحيح البخاري: الهبة وفضلها والتحريض عليها/ المكافأة في الهبة ) (1)

 (.211/ 5فتح الباري: ابن حجر ) (2)

 (.1/34الفروق: القرافي ) (3)
 (.11تقدم تخريجه )ص:  (4)

 (.24/ 2سبل السالم: الصنعاني ) (5)

 (.72/ 1(؛ وينظر: األشباه والنظائر: ابن نجيم )32األشباه والنظائر: السيوطي )ص:  (6)

 (.317/ 1(. وينظر شرحه: غمز عيون البصائر: الحموي )34/ 1األشباه والنظائر: ابن نجيم ) (7)

 (.21األشباه والنظائر: السيوطي )ص:  (8)
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 ي مسائل كثيرة حتى جعلوا ذلك أصال، فقالوا في األصول في باب"واعلم أن اعتبار العادة والعرف يرجع إليه في الفقه ف
 .(1)ما تترك به الحقيقة: تترك الحقيقة بداللة االستعمال والعادة"

 وعليه فإذا كان عرف الناس رد النقوط وجب ذلك، وإال فال.

 :واعترض عليه

 .(2)ثم يستحيي أن يطالب به هذه العادة ال تعد أصاًل الضطرابها؛ فقد يدفع النقوط

 ويرد عليه: 

  هذا مسل م، لكنه نادر وال حكم له، فإذا ما غلبت العادة برد النقوط، فال يلتفت إلى حاالت نادرة.

 أدلة القول الثاني:

 استدل القائلون بأن النقوط قرض يردُّ بالسنة النبوية والمعقول، على النحو اآلتي:

 السنة النبوية -أوًل 

ُ َعْنه- بِّي ُهَرْيَرةَ َعْن أَ  َي َّللاَّ ِّ -َرضِّ ْنَهاالرَّجُ : »-َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -، َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَّ َبتِّهِّ َما َلْم ُيَثْب مِّ  .(3)«ُل َأَحقُّ بِّهِّ

  وجه الدللة:

ويشبهه  يحذر من العود في الهبةبوجوب رد النقوط، وأنه على سبيل القرض، وال َيرد عليه الحديث الذي  يصرح الحديث
 .(4)بالكلب، فإنه فيمن وهب لمن هو دونه، فإنه ال يرجو مكافأته

 المعقول -ثانًيا

دافع النقوط ال يقصد الهبة، بل نيته غالًبا تقوم على المعاوضة، بأن يرد إليه النقوط عندما تحدث عنده مناسبة فرح ألحد 
 .(5)أبنائه

 أدلة القول الثالث: 

                                                           
 (.72/ 1األشباه والنظائر: ابن نجيم ) (1)
 (.323/ 1لوهاج: الدميري )النجم ا (2)

 ، وضعفه األرنؤوط في تحقيقه لسنن ابن ماجه[.2337(، رقم 723/ 2]سنن ابن ماجه: الهبات/ من وهب هبة رجاء ثوابها ) (3)

 (.225/ 4التنوير شرح الجامع الصغير: الصنعاني ) (4)

 (.144/ 1فتاوى الخليلي: ابن شرف الدين الخليلي ) (5)
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 استدل القائلون بأن النقوط هبة ال ترد  بالقرآن الكريم والسنة النبوية، على النحو اآلتي:

 القرآن الكريم -أوًل 

}ِّ ْنَد َّللاَّ ْن رًِّبا لَِّيْرُبَو فِّي َأْمَوالِّ النَّاسِّ َفاَل َيْرُبو عِّ  .(1)قال هللا تعالى: }َوَما آَتْيُتْم مِّ

 وجه الدللة:

فيعطي الرجل العطية؛ ليصيب منه أفضل منها، فإن ذلك ال يربو عند هللا، أي ال يؤجر عليه  يتهادى الناس في األفراح،
 ، ولذلك فإن النقوط هبة ال ترد.(2)صاحبه، وال إثم عليه، ولكن إن اشترط الثواب فال يجوز

 السنة النبوية -ثانًيا

ُ َعْنَها-َعْن َعائَِّشَة  -1 َي َّللاَّ وَن ُشُروًطا َما َباُل رَِّجاٍل َيْشَترِّطُ »قال:  -وسلم صلى هللا عليه-... أن النبي -َرضِّ
اَئَة َشْرٍط، قَ  ٌل، َوإِّْن َكاَن مِّ ِّ َفُهَو َباطِّ ْن َشْرٍط َلْيَس فِّي كَِّتابِّ َّللاَّ ِّ، َما َكاَن مِّ ، َلْيَسْت فِّي كَِّتابِّ َّللاَّ ِّ َأَحقُّ َضاُء َّللاَّ

ِّ َأْوَثُق...  .(3)« َوَشْرُط َّللاَّ

 وجه الدللة:

، والنقوط المشروط بالثواب باطل (4)الحديث صريح في بطالن الشروط الفاسدة في المعامالت وصحة الشروط المشروعة
 شرطه؛ للجهالة والغرر.

ُ َعْنُهَما، َقاَل: َقاَل النَّبِّيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم:   -2 َي َّللاَّ َبتِّهِّ، كَ الَعائِّدُ »َعنِّ اْبنِّ َعبَّاٍس َرضِّ الَكْلبِّ َيقِّيُء ُثمَّ  فِّي هِّ
 .(5)«َيُعوُد فِّي َقْيئِّهِّ 

 وجه الدللة:

                                                           
 [.32]الروم: من اآلية  (1)

 (.253/ 11(؛ فتح البيان في مقاصد القرآن: صديق خان )115/ 21جامع البيان: الطبري ) (2)

 [.2143( رقم 73/ 3]صحيح البخاري: كتاب البيوع/ باب إذا اشترط شروًطا في البيع ال تحل ) (3)

 (.2/412فتح الباري: ابن حجر ) (4)

 [.2532( رقم 153/ 3وفضلها والتحريض عليها/ باب هبة الرجل المرأته والمرأة لزوجها ) ]صحيح البخاري: كتاب الهبة (5)
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ب له البخاري  رجع باب ال يحل ألحد أن ي-يدل الحديث على تحريم الرجوع في الهبة، وهو مذهب جماهير الفقهاء، وبوَّ
ه الشبه أنه الهبة، ووج ، والنقوط من هذا القبيل؛ فاعتبار النقوط قرًضا يجب رده= يشبه التراجع في(1)-في هبته وصدقته

 انتفع من هبته سواء من عينها أو من بدلها.

 الترجيح وأسبابه:

يرى الباحثان رجاحة ما ذهب إليه الحنفية، وبعض الشافعية من أن أمر النقوط يرجع إلى عرف الناس وعاداتهم؛ وذلك 
 لألسباب اآلتية:

يََّة، وَ : »-رضي هللا عنه-صراحة لفظ حديث عائشة  -1 ِّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم َيْقَبُل الَهدِّ ُيثِّيُب َكاَن َرُسوُل َّللاَّ
 ، ففعل المضارع )يثيب( يدل على االستمرارية والعادة، مما يدل على أن النقوط تحكمه العادة.«َعَلْيَها

ْم َما َواَفَق اْلَحقَّ »حديث:  -2 هِّ ْنَد ُشُروطِّ ي ى أن النقوط مرهون بعادة األقوام في شروطهم الت، يدل عل«اْلُمْسلُِّموَن عِّ
 ال تخالف الشريعة.

القول باعتبار العرف والعادة تؤيده القواعد الفقهية كقاعدة: "المعروف عرًفا كالمشروط شرًعا"، وقاعدة: "العادة  -3
ين حتمحكمة"، حيث إن العادة التي اعتادها الناس في مجتمعاتهم، والتي ال تخالف الشرع تعتبر من  ى الدِّ

 جعلوها أصاًل يرجع إليه عند االختالف.

 سبب الخالف: 

 يرجع سبب اختالف الفقهاء في حكم النقوط إلى أمرين:

اختالفهم في تكييفه؛ فمنهم من عده هبة فقال بعدم وجوب الرد، ومنهم من عده قرًضا فقال بوجوب الرد، ومنهم من  -أوًل 
 قال بالرجوع إليها.جعل العادة والعرف هي الحاسم في ذلك ف

 عدم وجود نص صريح، وتعارض ظواهر النصوص التي استند إليها الفقهاء فيما تدل عليه. -ثانًيا

 المطلب الرابع: التكييف الفقهي للنقوط، وعالقته بهبة الثواب.

 التكييف الفقهي للنقوط -أول

 ، من العادات الممدوحة التي-لى شهادة علميةوفي غيرها من المناسبات كقدوم الولد، والحصول ع–النقوط في األفراح 
اعتادها الناس، والتي تزيد األلفة وتحقق المحبة بين األقرباء واألصدقاء، ولكن الخالف القائم هنا هل النقوط هبة ال ترد، 

 أقوال: ةأم هو من قبيل القرض يجب إرجاعه، ويحق لباذله المطالبة به عند عدم رده، وقد اختلف الفقهاء فيه على ثالث

                                                           
(، ]صحيح البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها/ باب ال يحل ألحد أن يرجع في هبته وصدقته 2/131سبل السالم: الصنعاني ) (1)

(3 /144)]. 
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كيفها الفريق الثاني بأنها قرض، والقرض يجب رده فقالوا بوجوب رد نقوط األفراح، وكيفها الفريق الثالث بأنها هبة، والهبة 
 .(1)ال يجب ردها أو الثواب عليها فال يجب رد النقوط

دتهم أنها إلى العرف والعادة، فمن كانت عا وأما الفريق األول فلم يخرج عن التكييفين السابقين، فأرجعوا األمر في النقوط
كالقرض يجب رده فيشتركون في هذا مع الفريق الثاني، ومن كانت عادتهم أنه كالهبة، فيشتركون مع الفريق الثالث، وال 

 .(2)يجب رده

 عالقة النقوط بهبة الثواب: -ثانيا

 يجمع بينهما.تبين من خالل الدراسة التفصيلية لموضوعي هبة الثواب والنقوط، ما 

أخذ والجامع وجوب الرد في كليهما؛ وبذلك ي ،جب رده فيشبه من هذه الجهة هبة الثوابيفإذا كي ِّف النقوط بأنه قرض و 
 النقوط أحكام هبة الثواب.

 هبة، فتختلف أحكامهما، فيأخذ النقوط أحكام الهبة من حيث عدم وجوب الرد وغيره. وط أنهأما إن كيف النق

 الخاتمة:
 :على النحو اآلتيالنتائج والتوصيات، ما توصال إليه من أهم يذكر الباحثان ، خوض غمار البحثوبعد 

 النتائج: -أوًل 
 هبة الثواب هي عطية من باب المجاملة يقصد دافعها ردها إليه، إما بالمثل، أو أفضل. -1
 إلى الشروط.يرجع سبب الخالف في هبة الثواب، إلى االختالف في تكييفها، وفي طريقة النظر  -2
 النقوط هو الهدايا النقدية أو العينية التي تجمع لصاحب الفرح. -3
رجح الباحثان أن األمر في النقوط من حيث الرد أو عدمه يرجع إلى العادة والعرف، فمن يقضي عرفه بالرد  -4

 فيجب الرد، والعكس بالعكس.
 إلى االختالف في تكييفه، وعدم وجود نص صريح فيه. يرجع سبب الخالف في حكم النقوط -5
كْن رجح ، لمن حيث وجوب رده، فيأخذ أحكامها يتشابه النقوط وهبة الثواب عند من كيف النقوط بأنه قرض، -4

 الباحثان أن المرجع في ذلك هو العرف.

 التوصيات: -ثانًيا
سها الفقهية، وربطها بالمسائل القديمة وقياالبحث في مثل هذه الموضوعات الفقهية المعاصرة إثراًء للمكتبة  -1

 عليها.

                                                           
 (.34/ 3(؛ اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل: الحجاوي )443/ 3مي )ثمحتاج: الهي(؛ تحفة ال4/44التاج واإلكليل: المواق ) (1)

 (.222/ 4(؛ نهاية المحتاج: الرملي )424/ 5رد المختار: ابن عابدين ) (2)
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 عقد مجالس علمية ودعوية لتوضيح أحكام النقوط ليكون تعامل الناس صحيًحا. -2
ية الشرعية كدور الفتوى والكليات الشرعية من أجل ضبط الفتاوى وتوحيدها إن مالتعاون بين المؤسسات العل -3

 كان فيه مصلحة.
ختلفة، واستخدامها للتواصل بين أهل العلم، وبيان أحكام المسائل الفقهية للعامة من االهتمام بوسائل اإلعالم الم -4

 خاللها.
 إنووجوب رد النقوط  ،وجوب رد هبة الثوابب الحكممين ورجال اإلصالح عند الخالف والمحكَّ على القضاة  -5

 كان عرف البلد يقضي بذلك.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 المراجع
 القرآن الكريم. -1

-بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني: فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار المعرفة ابن حجر أحمد  -2
ه، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على  1372بيروت، 

 طبعه: محب الدين الخطيب.
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هد( المحلى باآلثار، 454 -ظاهري )ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي ال -3
 بيروت. –دار الفكر 

هد(: 525 -ابن رشد أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد ) -4
بداية المجتهد ونهاية المقتصد، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، مصر الطبعة الرابعة، 

 م.1275هد/1325

هد(: البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل 521 -ابن رشد: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ) -5
لبنان الطبعة الثانية،  –لمسائل المستخرجة حققه: د محمد حجي وآخرون دار الغرب اإلسالمي، بيروت 

 م.1233 -هد 1413

هد[: المحكم والمحيط األعظم، تحقيق: عبد 453]ت:  ابن سيده: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي -4
 م.2111 -هد 1421بيروت، الطبعة األولى،  –الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية 

ابن عابدين: رد المختار على الدر المختار شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي وأوالده بمصر الطبعة الثانية  -7
 م.1244 –ه 1334

هد(: المختصر الفقهي  313 -ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي، أبو عبد هللا ) ابن عرفة: محمد بن محمد -3
 1435تحقيق: د. حافظ عبد الرحمن محمد خير مؤسسة خلف أحمد الخبتور لألعمال الخيرية الطبعة األولى، 

 م.2114 -هد 

هد(: إعالم 751 -ابن قيم الجوزية: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية ) -2
يروت الطبعة األولى، ب –الموقعين عن رب العالمين تحقيق: محمد عبد السالم إبراهيم دار الكتب العلمية 

 م.1221 -هد 1411

تحقيق: شعيب األرنؤوط  ،هد(: سنن ابن ماجه273 -ابن ماجه أبو عبد هللا محمد بن يزيد القزويني ) -11
هد  1431بد الل طيف حرز هللا دار الرسالة العالمية الطبعة األولى، عَ  -محمَّد كامل قره بللي  -عادل مرشد  -
 م.2112 -

بيروت الطبعة  –ابن منظور محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري: لسان العرب دار صادر  -11
 األولى.

هد(: األشباه والنظائر، وضع حواشيه وخرج أحاديثه: 271 -ابن نجيم زين الدين ابن نجيم الحنفي ) -12
 م.1222 -هد  1412لبنان الطبعة األولى،  –لشيخ زكريا عميرات دار الكتب العلمية، بيروت ا

 -هد(: البحر الرائق شرح كنز الدقائق دار المعرفة271 -ابن نجيم زين الدين ابن نجيم الحنفي ) -13
 بيروت الطبعة األولى.
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ة العربية المعاصرة، هد( بمساعدة فريق عمل: معجم اللغ1424 -أحمد مختار عبد الحميد عمر ) -14
 م.2113 -هد  1422عالم الكتب، الطبعة األولى، 

هللا البخاري الجعفي: صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير بن  البخاري محمد بن إسماعيل أبو عبد -15
 هد.1422ناصر الناصر دار طوق النجاة الطبعة األولى، 

ي، حققه الشافعي: التدريب في الفقه الشافع البلقيني: سراج الدين أبي حفص عمر بن رسالن البلقيني -14
 م.2112 -هد1433الطبعة األولى،  ،الرياض -وعلق عليه: أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري دار القبلتين

هد(: 1151 -البهوتى: منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلي ) -17
 لمية.كشاف القناع عن متن اإلقناع دار الكتب الع

هد(: البهجة في شرح التحفة 1253 -التسولي: علي بن عبد السالم بن علي، أبو الحسن التُُّسولي ) -13
لبنان/ بيروت الطبعة األولى،  -تحقيق: ضبطه وصححه: محمد عبد القادر شاهين دار الكتب العلمية 

 م.1223 -هد 1413

حجاوي المقدسي، ثم الصالحي، الحجاوي: موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم ال -12
هد(: اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل تحقيق: عبد اللطيف محمد موسى 243 -شرف الدين، أبو النجا )

 لبنان. –السبكي دار المعرفة بيروت 

الحطاب شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف  -21
هد(: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل دار الفكر الطبعة الثالثة، 254 -ي المالكي )بالحطاب الرُّعين

 م.1222 -هد 1412

 -الحميدي: أبو بكر عبد هللا بن الزبير بن عيسى بن عبيد هللا القرشي األسدي الحميدي المكي ) -21
اَراني  دار السقا212 ، الطبعة األولى ،، دمشقهد(: المسند حقق نصوصه وخرج أحاديثه: حسن سليم أسد الدَّ

 م.1224

الدارقطني أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي  -22
هد(: سنن الدارقطني حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب األرنؤوط، حسن عبد المنعم 335 -الدارقطني )

 -هد  1424لبنان الطبعة األولى،  –، بيروت شلبي، عبد اللطيف حرز هللا، أحمد برهوم مؤسسة الرسالة
 م.2114

هد(: حاشية الدسوقي على الشرح 1231 -الدسوقي محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي ) -23
 الكبير، دار الفكر.

مِّيري أبو البقاء الشافعي ) -24 هد(: 313 -الدميري كمال الدين محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدَّ
 م.2114 -هد 1425المنهاج، دار المنهاج )جدة( تحقيق: لجنة علمية الطبعة األولى، النجم الوهاج في شرح 
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هد(: مختار 444 -الرازي: زين الدين أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي ) -25
 م.1222هد/ 1421 الدار النموذجية، بيروت -الصحاح تحقيق: يوسف الشيخ محمد المكتبة العصرية 

هد(: نهاية 1114 -رملي: شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي )ال -24
 م.1234هد، 1414المحتاج إلى شرح المنهاج، دار الفكر، بيروت، الطبعة األخيرة، 

بيدي ) -27  -الزبيدي محم د بن محم د بن عبد الرز اق الحسيني، أبو الفيض، الملق ب بمرتضى، الزَّ
 ج العروس من جواهر القاموس تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية.هد(: تا1215

هد(: مغني المحتاج إلى 277 -الشربيني شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي ) -23
 م.1224 -هد 1415دار الكتب العلمية الطبعة األولى،  ،معرفة معاني ألفاظ المنهاج

هد(: المهذب في فقه اإلمام 474 -علي بن يوسف الشيرازي ) الشيرازي: أبو اسحاق إبراهيم بن -22
 الشافعي، دار الكتب العلمية.

هد( التنوير شرح الجامع الصغير، 1132 -الصنعاني محمد بن إسماعيل األمير اليمني الصنعاني ) -31
 م.2111 -هد  1432تحقيق: د. محمَّد إسحاق محمَّد إبراهيم مكتبة دار السالم، الرياض الطبعة األولى، 

الصنعاني محمد بن إسماعيل األمير اليمني الصنعاني: سبل السالم شرح بلوغ المرام، دار الفجر  -31
 م.2115 –ه1424للتراث سنة الطبع 

هد(: جامع 311 -الطبري: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري ) -32
 م.2111 -هد  1421ؤسسة الرسالة الطبعة األولى، البيان في تأويل القرآن تحقيق: أحمد محمد شاكر م

العيني أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني  -33
 بيروت. –هد(: عمدة القاري شرح صحيح البخاري دار إحياء التراث العربي 355 -)

هد(: الوسيط في المذهب تحقيق: أحمد 515 -الغزالي: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ) -34
 .1417القاهرة الطبعة األولى،  –محمود إبراهيم، محمد محمد تامر، دار السالم 

هد(، القاموس المحيط، 317 -الفيروزآبادى: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى ) -35
ة العرقُسوسي، مؤسسة الرسالة للطباع تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم

 م.2115 -هد1424لبنان، الطبعة الثامنة،  –والنشر والتوزيع، بيروت 

هد(: المصباح المنير 771نحو  -الفيومي أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس ) -34
 بيروت. –في غريب الشرح الكبير المكتبة العلمية 
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 -الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي )القرافي أبو العباس شهاب  -37
بيروت الطبعة  -هد(: الذخيرة، تحقيق: محمد حجي وسعيد أعراب ومحمد بو خبزة دار الغرب اإلسالمي434

 م.1224األولى، 

 -القرافي: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي ) -33
 هد(: الفروق أنوار البروق في أنواء الفروق، عالم الكتب.434

 -القسطالني أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطالني القتيبي المصري، أبو العباس، ) -32
 ه.1323هد(: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري المطبعة الكبرى األميرية، مصر الطبعة السابعة، 223

محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف هللا الحسيني البخاري القِّنَّوجي القِّنَّوجي: أبو الطيب  -41
م له وراجعه: َعبد هللا بن إبراهيم األنَصاري  ،هد(: فتُح البيان في مقاصد القرآن1317 -) عني بطبعهِّ وقد 

 م.1222 -هد  1412َبيروت عام النشر:  –الَمكتبة العصريَّة للطَباعة والن ْشر، َصيَدا 

هد(: بدائع الصنائع في ترتيب 537 -ني أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي )الكاسا -41
 م.1234 -هد 1414الشرائع عالء الدين دار الكتب العلمية الطبعة الثانية، 

 -اللََّبدي: عبد الغني بن ياسين بن محمود بن ياسين بن طه بن أحمد اللََّبدي النابلسي الحنبلي ) -42
يُة 1312 اللبَّدِّي على َنْيل الَمآرِّبِّ تحقيق وتعليق: الدكتور محمد سليمان األشقر دار البشائر هد( َحاشِّ

 م.1222 -هد 1412اإلسالمي ة، لبنان الطبعة األولى، 

هد(: موطأ اإلمام مالك بن أنس رواية ابن القاسم تحقيق: السيد محمد بن 172 -مالك: اإلمام مالك ) -43
 م.2114 -هد  1425اإلمارات الطبعة األولى  –المجمع الثقافي، أبو ظبي علوي بن عباس المالكي منشورات 

 -الماوردي أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي ) -44
 م.1224 -هد 1414هد(: الحاوي في فقه الشافعي دار الكتب العلمية الطبعة األولى 451

هد(: فتاوي الخليلي على 1147 -ن الخليلي الشافعي  القادري )محمد بن محمد، ابن َشَرف الدي -45
 المذهب الشافعي طبعة مصرية قديمة.

هد(: المسند الصحيح المختصر بنقل العدل 241 -مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري ) -44
 –يياء التراث العربدار إح ،تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ،عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 بيروت.

 -المواق محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد هللا المواق المالكي ) -47
 م.1224-هد1414هد(: التاج واإلكليل لمختصر خليل دار الكتب العلمية الطبعة األولى، 327

هد(: سنن النسائي 313 -سائي )النسائي أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، الن -43
 م.1234 –ه 1414حلب الطبعة الثانية،  –مكتب المطبوعات اإلسالمية  ،تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة
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مي: تحفة المحتاج في شرح المنهاج روجعت ثمي: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيثالهي -42
 لكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد.وصححت: على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء المكتبة التجارية ا
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