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رضي هللا عنه وأرضاه  -حديث النعمان بن بشري يف قصته ووالده  -رمحه هللا  -ذكر اإلمام احلافظ 
يف شأن اهلبة اليت خصه هبا من بني أوالده، ونظرًا إىل أن هذا احلديث يتعلق حبكم  Uمع النيب  -

 -بذكره بعد حديثي عمر وابن عباس  -رمحه هللا  -من أحكام اهلبات، ناسب أن يعتين املصنف 
الواردة يف حكم اهلبة. وقد اشتمل هذا احلديث أيضاً على مشروعية الرجوع  -رضي هللا عن اجلميع 

بة ولكنه خيتص برجوع الوالد يف هبته لولده لسبب شرعي وهو: عدم العدل بني األوالد، ونظراً يف اهل
يف هذا  -رمحه هللا  -الشتمال هذا احلديث على هذه األحكام املتعلقة باهلبات ذكره املصنف 

 املوضع. 

م على بالعدل، وعدم تفضيل األوالد بعضه Uاشتمل هذا احلديث الشريف على أمر رسول هللا 
بعض، وهذا هو األصل الشرعي الذي دلت عليه نصو  الكتاب والسنة، وهذه القصة وقعت بني 

يف هذه القصة فذكر أن  -رمحه هللا  -وقد فصل اإلمام ابن حبان  Uبشري والد النعمان وبني النيب 
ففرحت به أمه وهي: عمرة بنت رواحة أخت  -رضي هللا عنه وأرضاه  -النعمان ولد لبشري 

 U، فلما ولد أتى به إىل رسول هللا -رضي هللا عن اجلميع  -لصحايب اجلليل عبدهللا بن رواحة ا
إذا ولد املولود  -رضوان هللا عليهم  -مترة، وكان من عادة الصحابة  -عليه الصالة والسالم  -فأخذ 

عليه  -فأخذ ، -عليه الصالة والسالم  -يدعو له بالربكة وُينكه  Uأن يأتوا به إىل رسول هللا 

 -قال: تصدق عليَّ أيب ببعض ماله، فقالت أمي  Wعن النعمان بن بشري  - 222] 
 U. فانطلق أيب إىل رسول هللا U: ال أرضى حىت تشهد رسول هللا -َعْمرة بنت رواحة 

: ) أفعلت هذا بولدك كلهم؟ ( قال: ال. قال: Uليشهده على صدقيت، فقال له رسول هللا 
 قة.) اتقوا هللا واعدلوا يف أوالدكم (. فرجع أيب فرد تلك الصد

 ويف لفظ قال: ) فال تشهدين إذاَ؛ فإين ال أشهد على جور (.

 ويف لفظ: ) فأشهد على هذا غريي ( [.
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: يا -رضي هللا عنها وأرضاها  -مترة فحنك هبا النعمان، مث قالت له أمه عمرة  -الصالة والسالم 
: ) أما ترضني أن يعيش  -عليه الصالة والسالم  -رسول هللا، ادع هللا أن يكث ِّر ماله وولده، فقال 

بدهللا بن رواحة، وهذا يدل على كما عاش خاله محيدًا وقتل شهيدًا ودخل اجلنة؟ ( واملراد خباله: ع
صغر النعمان صغر سنه، وملا رجعت به سألت أباه أن يعطيه عطية وأن يهب للنعمان هبة وكانت 
حتب النعمان، فقالت إهنا ال تربيه حىت يعطيه عطية، وجاء يف بعض األخبار: أهنا اشرتطت أن يعطيه 

ال أرضى حىت ] : -يت اختارها املصنف كما يف لفظ الرواية ال  -حديقة فأعطاه احلديقة، فقالت 
ويف هذا دليل على حر  األم وحمبتها للولد وعطفها على ولدها وحمبتها  [ Uتشهد رسول هللا 

اخلري له، وهذا هو شأن األم الفاضلة الكاملة ولرمبا كانت سببًا يف سعادة ولدها حبرصها على اخلري 
 Uإىل رسول هللا  -ي هللا عنها وعنه رض -خاصة إذا كان خري دين، ولذلك جاءت أم أنس 

أن يبارك هللا له يف ماله وولده  Uفقالت: "يا رسول هللا، خويدمك أنس ادع هللا له" فدعا له النيب 
وبورك له يف ماله حىت كانت خنله يُطلع يف السنة مرتني، مث بورك  Wوعمره وأن يدخله اجلنة، فعمر 

 مث بفضل حر  األم على جلب اخلري لولدها، وكل هذا بفضل هللا Uله يف صحبة رسول هللا 
ال ] فجاءت هذه األم املشفقة على ولدها وسألت له هذا اخلري، فلما أعطاه أبوه العطية قالت: 

ويف هذا دليل على احلر  على توثيق احلقوق وأن املسلم  [ Uأرضى حىت تشهد عليها رسول هللا 
؛ Uقوقهم وإثباهتا، ولذلك سألته أن يشهد رسول هللا ينبغي له أن ُيتاط لنفسه ولولده يف توثيق ح

: أ ُكل ولدك Uقال له النيب  Uحىت يكون ذلك أبلغ يف حصول اخلري لولدها، فلما أتى رسول هللا 
حنلته مثل هذا؟ قال: ال. يف قوله: أكل ولدك حنلته مثل هذا؟ فيه دليل على أنه ينبغي التسوية 

له هذا السؤال؛ ألن األمر الواجب يف األصل العدل بني األوالد، سأ Uوالعدل بني األوالد، والنيب 
؛ فإين ) أشهد على هذا غريي] من أجل أن يستوثق، فلما قال: ال، قال:  Uومن هنا سأل النيب 

احتج  ي ( [) أشهد على هذا غري ] : -عليه الصالة والسالم  -يف قوله  ال أشهد على جور ( [
به اجلمهور على أن من فض ل بعض أوالده على بعض أن ذلك جائز، ولكنه خالف األوىل؛ ألن 

  : -عليه الصالة والسالم  -ولو كان حمرمًا ملا قال  د على هذا غريي ( [) أشه] قال:  Uالنيب 
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على ] ) أشهد ملا قال:  Uوهذا االستدالل حمل نظر؛ ألن النيب  ] ) أشهد على هذا غريي ( [
        وهذا يدل على أن قوله:  ال أشهد على جور ( [) فإين ] علَّله بعلة وقال:  هذا غريي ( [

أمر ليس على ظاهره وإمنا هو أمر هتديد وبيان حرمة هذا الفعل  هذا غريي ( [) أشهد على ] 
أنه ال يرضاه من باب الطرد واإلبعاد هلذا األمر و  ] ) أشهد على هذا غريي ( [وبشاعته، فقال له: 

دل على أنه جور وظلم  ] ) فإين ال أشهد على جور ( [، وملا قال: -عليه الصالة والسالم  -
ذهب طائفة من  :فإنه ال جيوز أن ٌيشهد عليه، ومن هنا ؛وغريه Uويستوي فيه أن يشهد رسول هللا 

بعض ولده على  من أهل العلم إىل أنه ال جيوز للوالد أن يفضل -رمحهم هللا  -السلف واخللف 
بعض، وهذا القول قال به جماهد بن جرب وطاووس بن كيسان وعروة بن الزبري، كما قال به سفيان 

ورواية عن اإلمام  ،الثوري وعبدهللا بن املبارك وإسحاق بن راهويه، وهو مذهب احلنابلة والظاهرية
ب على الوالد أن يعدل بني على أنه جي :-رمحة هللا على اجلميع  -مالك اختارها طائفة من أصحابه 

وأنه ال  جيوز له أن يفضل ولدًا على ولد، سواء كانوا كلهم ذكورًا أو كانوا إناثًا أو كان  ،أوالده
وهذا القول استدل  على بعض.بعضهم ذكورًا وبعضهم إناثاً، فال جيوز أن يفضل بعض أوالده 

وز للمسلم أن يفضل بعض أوالده على قالوا: ال جي ،Uأصحابه بأدلة من كتاب هللا وسنة رسول هللا 

فمن فضل بعض أوالده على   ژ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ژيقول:  -تعاىل  -بعض؛ ألن هللا 
بعض مل يعدل؛ ألن املفضول حرم احلنان واإلحسان وحينئذ مل تستو كفته مع كفة من أعطي 

 وُفض ِّل.

        يف بعض ألفاظ احلديث:  -رمحه هللا  وأشار إليه املصنف - قال يف اللفظ Uثانياً: أن النيب 
] ) واعدلوا بني : -عليه الصالة والسالم  -فلما قال  تقوا هللا واعدلوا بني أوالدكم ( [) ا] 

 Uدل على أن امتناع النيب  Uإىل رسول هللا  Wعقيب هذا األمر الذي جاء به بشري  أوالدكم ( [
وهذا أمر، والقاعدة يف  [ ) واعدلوا (] من إمضاء العطية سببه عدم العدل والتسوية فقال: 



 هذه الدروس مل يراجعها الشيخ حفظه هللا تعاىل                                    (222رقم احلديث ) -باب الرهن وغريه  
 

 2287 

األصول: "أن األمر حممول على الوجوب حىت يدل الدليل على صرفه عن  ظاهره" وال صارف له 
 هنا.

 ،واجلور هو الظلم ،تفضيل بعض الولد على البعض باجلور Uاً: أن احلديث وصف فيه النيب ثالث
يا عبادي إين : -تعاىل  -أنه قال: ) يقول هللا  Uوهللا حرم الظلم، ففي احلديث الصحيح عن النيب 

وجعلته بينكم حمرماً، فال تظاملوا ( ويف لفظ: ) فال تظ املوا ( يعين: ال يظلم حرمت الظلم على نفسي 
اد اجلنس أو سواء عند احت -بعضكم بعضاً، وهذا يدل على أن تفضيل بعض األوالد على بعض 

أنه ظلم وغري جائز، ومن هنا يرتجح القول القائل بعدم جواز تفضيل بعض الولد  -اختالف اجلنس 
على بعض وذلك لقوة داللة الكتاب والسنة على وجوب العدل، مث إن الرجل يف بيته وولده كالراعي 

ل بني الرعية، إذا ثبت : ) الرجل راع يف بيته ومسؤول عن رعيته ( والراعي ينبغي أن يعدUوقد قال 
هذا وهو أنه جيب واألدلة اليت استدل هبا على عدم وجوب التفضيل مل ختل من نظر فإن استدالهلم 

عليه الصالة  -حمل نظر؛ ألننا قلنا إن استدالهلم بقوله  ] ) فإين ال أشهد على جور ( [بقوله: 
 .ين ال أشهد على جور ( [] ) فإمردود بقوله :  ] ) أشهد على هذا غريي ( [: -والسالم 

املسألة الثانية: إذا كان وجوب العدل هو الصحيح فكيف يتحقق العدل؟ لو كان عند اإلنسان أوالد 
إن كانوا ذكوراً أو كانوا إناثاً فال إشكال، لو كانوا كلهم ذكوراً أعطاهم مثل بعضهم، ولو كانوا كلهم 

وكبريهم، لكن لوكان بعضهم ذكرًا والبعض  إناثًا فال إشكال يعطيهم مثل بعضهم يستوي صغريهم
من فوق سبع مساوات وهي اليت  8أنثى، فهل يسوى بني الذكر واألنثى، أم أن العدل قسمة هللا 

: قال مجهور العلماء: العدل أن -رمحهم هللا  -فض ل فيها الذكر على األنثى؟ قوالن ألهل العلم 
وال  -وهو العشرة  -يعطي الذكر مثل األنثى، فإذا أعطى الذكر عشرة أعطى األنثى مثل ذلك 

ل الذكر على األنثى. وهذا مذهب مجهور العلماء  عليه  -؛ واستدلوا بقوله -هللا  رمحهم -يفض ِّ
     والعدل هو التسوية، وجاء يف اللفظ اآلخر:  ] ) واعدلوا بني أوالدكم ( [: -الصالة والسالم 
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كلهم   Uبالتسوية بني الولد، ومل يستفصل النيب  -عليه الصالة والسالم  -) سو ِّ بينهم ( فأمره 
 ذكور أو كلهم إناث، أو بعضهم ذكور وبعضهم إناث.

القول الثاين: أن العدل أن يعطي الذكر مثل حظ األنثيني، وهذا هو قول طائفة من السلف: قال به 
عطاء وقال به إسحاق وقال به الثوري وهو مذهب احلنابلة يف املشهور واختاره شيخ اإلسالم ابن 

 ۅ ژأعطى الذكر مثل حظ األنثيني وقال تعاىل:  8، واحتجوا بأن هللا -رمحه هللا  -تيمية 

وبني الفرق بني الرجال والنساء حينما أعطى الذكر ضعف ما أعطى األنثى؛ ألن   ژ ۉ ۉ
حاجة الذكر إىل اإلنفاق أكثر من حاجة األنثى، ومن هنا قالوا: إن هللا عدل بني العباد فجعل الذكر 

" 8: "كانوا يقسمون بقسمة هللا  -رمحه هللا  -له حظ ضعف ما لألنثى، ومن هنا قال عطاء 
، يعطون الذكر ضعفي ما يعطون 8يعين: كان السلف يقسمون بني أوالدهم وذرياهتم بقسمة هللا 

ال أعدل منه، فلما قسم  ,؛ ألن هللا 8األنثى، وهذا القول هو أصح القولني والعلم عند هللا 
ذا احلقوق والرتكات قسمها هبذه القسمة وبني أن الذكر ال يساوي األنثى فالواجب البقاء على ه

ال أعدل منه،  8فإنه راجع إىل العدل الشرعي وهللا  ] ) اعدلوا ( [األصل الشرعي. وأما قوله: 
فلما أعطى الذكر مثلي ما أعطي األنثى دل على أن العدل أن يقسم هبذه القسمة، وهذا هو 

 .-إن شاء هللا  -الصحيح 

ة هذه التسوية، فالواجب متعلق املسألة الثالثة: إذا ثبت القول بوجوب التسوية بني األوالد وصف
بالوالد سواء كان أبًا أو أماًّ، فاألب يعدل واألم تعدل وليس احلكم خاصاًّ بالرجال دون النساء أو 

ونقول: "العربة بعموم اللفظ ال  -ألن احلديث ورد يف األب ومل يرد يف األم  -باآلباء دون األمهات 
وهذا لفظ  تقوا هللا واعدلوا بني أوالدكم ( [) ا ]قال:  Uخبصو  السبب" ووجه ذلك: أن النيب 

عام، والقاعدة يف األصول: "العربة بعموم اللفظ ال خبصو  السبب" فالسبب ورد بالنسبة لآلباء 
كم ميكن أن تستفاد من أمر هللا ورسوله  عليه  -ولكنه عام، إذا ثبت هذا فالسؤال: هل هناك حِّ

التفضيل لبعض األوالد على بعض يوغر صدور األوالد  بالعدل؟ فاجلواب: أن -الصالة والسالم 
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وجيعل بينهم اإلحن والشحناء، فيبغض األخ أخاه وتبغض األخت أخاها واألخ أخته، فإذا رأى أن 
أباه قد خصه بعطية أو مبزية فإن هذا يثري يف نفسه احلقد على أخيه وكذلك على أبيه، فيدعو إىل 

خيه، ويدعو إىل العقوق؛ ألنه سيعق والده ويقصر يف بره، ومن هنا قطيعة الرحم بالنسبة ملعاملته مع أ

يعين   ژ گ گ گ ک   ک ک ک ڑ ڑ         ژ ژ ڈ ڈ ژقال إخوة يوسف: 

كم  8حكى هللا    ڱ  ڱ  ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ          ڳ ژ إنههذا والقرآن كله عرب وكله حِّ

قص هذه القصة؛ لكي ينبه اآلباء على العواطف واألشجان والنزعات املوجودة  8فاهلل   ژ ں
وهو من  -يف األوالد؛ لكي يأخذ الوالد حذره يف التعامل مع أوالده، ولذلك قال إبراهيم النخعي 

يعين: السلف من  -كان يقول: "كانوا   -أئمة السلف ودواوين العلم رمحه هللا برمحته الواسعة 
كانوا يعدلون بني أوالدكم ويسوون بينهم حىت يف الُقبلة" لو جاء يقب ِّل ولده قب ل   -تابعني الصحابة وال

األنثى قب ل الذكر، وإذا قبل هذا قبل ذاك؛ حىت ال يشعر اآلخر بالنقيصة، ولكي يتحقق العدل اليت 
يكون قامت عليه السماوات واألرض، ولكي يتحقق العدل الذي يرفع اإلنسان إىل مقام الفضل و 

أبعد عن اجلور وسوء الظن به. ومن احلِّكم أيضاً: أن األوالد بروا والدهم ويسره أن يكونوا يف الرب 
سواء فال ينبغي أن يقابل برهم بالتفضيل بينهم، كما أنه ُيب أن اجلميع يربه براًّ تاماًّ كاماًل فكذلك 

إىل هذه العلة فقال  Uالنيب  ، ومن هنا أشار8يعدل بينهم يف عطيتهم ويسوي بينهم بتسوية هللا 
: ) أيسرك أن يكونوا لك يف الرب سواء؟ ( أي: ألست حتب أن يكون -عليه الصالة والسالم  -

أوالدك يربوك براًّ كاماًل دون أن يفضل بعضهم على بعض؟ وإمنا الرب جتده يف مجيع أوالدك إن جئت 
هكذا األم حتب أن يكون أوالدها من الذكور إىل الذكر وجدته باراًّ، وإن رأيت األنثى وجدهتا بارة، و 

واإلناث بارين هبا. قال: نعم، قال: ) فكذا ( يعين: ينبغي أن تعدل بينهم، فإذا كنت تريد أن يكونوا 
يف الرب سواء فاعدل بينهم يف العطية وسو ِّ بينهم يف املنحة واهلدية واهلبة، وهذا يدل على أن من 

ل: أن يدفع االبن إىل بره؛ ألنه إذا وجد أباه ومن هنا جند بعض احلِّكم املستفادة من شرعية العد
األوالد إذا أساء والده فظلم وفضل أحد أوالده أو أحد إخوته أو أخواته عليه رمبا حقد على والده، 
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؛ ألنه سيغار، ومن السنن املعروفة: أن أصحاب املهنة -مثل ما ذكرنا  -هو سيحقد على أخيه 
احدة واملزية الواحدة يتباغضون ويتشاحنون، ومن هنا كان بعض العلماء ال يقبل الواحدة واملرتبة الو 

شهادة أصحاب احلِّرفة الواحدة بعضهم على بعض؛ ألهنم ملا يشرتكون يف حرفة واحدة ُيقد بعضهم 
على بعض وينافس بعضهم بعضاً، ومن هنا مل يُقبل كالم العلماء األقران بعضهم يف بعض. كل 

عليهم  -سلم، النفس بشرية، وإذا كان هذا وقع بني إخوة يوسف وهم األسباط هذا؛ ألنه ال ي
فكيف بغريهم؟ وهم أبناء نيب وساللة أنبياء، ومع ذلك مل يسلموا من هذا! ومن هنا قال  -السالم 

العلماء: جعل الشرع العدل قطعًا لدخول الشيطان هبذه املعىن، فمن هنا إذا عدل الوالد وعدلت 
وى وتنافس األوالد يف بر الوالدين، ومل يشعر االبن أن والده فضل أخاه عليه أو فضل الوالدة است

أخته عليه، وإذا حصل التفضيل حقد االبن على والده، ومن هنا كلما أراد أن يرب أمه أو يرب أباه 
وأن والده  جاء هذا الظلم واجلور بينه وبني الرب، فرييد أن يقوم بربه لوالده فيتذكر أن والده فضل أخاه

 ،ُيصل الضرر على الولد :أحب أخاه أكثر منه فينتقص والده وتنزل منزلة الوالد يف قلبه، ومن هنا
 وُيصل الضرر على الوالد جبوره وظلمه.

على توجيه أصحابه وإقناعهم باألحكام الشرعية،  Uويف هذا احلديث دليل على حر  النيب 
 ] ) إين ال أشهد على جور ( [ولذلك قال له: ) أيسرك أن يكونوا لك يف الرب سواء؟ ( وقال له: 

فجاء هبذه الصيغ وهبذه العبارات اليت تنف ِّر من األمور احملرمة، وهكذا ينبغي للعامل وألهل العلم أن 
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