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 - 24الهبـة والصدقـة
 المواساة بالمال على ثالث مراتب:
 -1األولىىى :أن تُنز لزِّا الماجززاز منِّلززة بززد  ،فجعطيززا ادجززدا  ،وال تاوجززا ىل ز
السؤاا ،وهي أدناها.
 -2الثانية :أن ت ُ ل
نِّلا منِّلة نفسك ،وترض دمشاركجا ىيا في مالك.
صدليقين.
 -3الثالثة :وهي أ الها أن تُؤثره ل نفسك ،وهذه مرتبة ال ل



الهبىىـة  :هززـي تمليززك المززـاا فززي الايززـاي لريززره دريـززـر ززو

 ،وفززي معناهززا

الهدية والعطية.



الصدقة :هزي مزا يُزـعط للفقزرا والماجزاجين مزـن مزـاا؛ طلبزا للـزـوام مزـن
تعال .

 حكم الهبة والصدقة:
الهبززة والصززدقة كالهمززا مسززجاث ،وقززد لززا ا

ززال

لزز الهبززة والهديززة

والعطية والصدقة؛ لمزا فيهزا مزن تز ليق القلزوم ،وتوثيزا زرة المابزة دزين
الناس ،وتطهير النفوس من رذيلزة البلزو والشزا والطمزج ،و َج َعز َو لمزن فعزو
ذلك ادجرا وجا

تعال األجر الجِّيو ،والـوام العظيم.

 هدي النبي × في اإلنفاق:
جززواد كززريم ،ياززث الجززود والسززلا  ،وكززان ر ززوا

× أجززود النززاس،

وكان أجود ما يكون في رمضان ،وكان يقبو الهدية ،ويـيزث ليهزا ،ويزد و
ىل قبولها ،وي َُر ل
ث فيها ،وكان أ ظم الناس صدقة دما ملكت يزده ،ال يسز لا
غ ُ
ألد شيئا ىال أ طاه ،قليال كان أو كـيزرا ،يعطزي طزا مزن ال يلشز الفقزر،
وكان العطا والصدقة ألث شي ىليا.
وكان روره وفرلا دما يعطيا أ ظم من رور اآلخزذ دمزا ي خزذه منزا ،ىذا
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لا ماجاز آثره ل نفسا.

وكان ينوع في أصناف طائا وصدقجا ،تاري دالهبة ،وتاري دالصدقة ،وتاري
دالهدية ،وتاري يشجري الشي فيعطي أكـر من ثمنا ،وتزاري يقجزر

الشزي

فيرد أكـر منا ،وتاري يشجري الشي ثم يعطي البائج الـمن والسزلعة جميعزا،
ولذلك كان أشرح النزاس صزدرا ،وأطيزبهم نفسزا ،وأنعمهزم قلبزا فصزلوات
و الما ليا.

 فضل الجود واإلحسان:
 -1قاا

تعال  ( :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ) [البقري.]272 /
صزدَ َ د َعزدا
 -2و ن أدي هريري رضي
نا قاا :قزاا ر زوا ×َ « :مزن ت َ َ
َىال َ
ث َ
زث َو َ
ىن يَجَقَبَلُزـ َها ديَـمينزـا ثُز َم
ثَ ،وال يَزـقبَ ُو
طيلز ٍ
ت َـم َريٍ من َكسز ٍ
الطيل َ
صالبـ َها َك َمزـا ي َُردلزي أ َ َلزـدُ ُكم فَلُ َزوهُ َلجَز تَزـ ُكونَ مـز َو ال َجبَزو» .مجفزا
ي َُردلي َها ل َ
ليا(.)1

 حكم أخذ العطاء:
َمن جا ه ماا ،أو شي  ،من غير ىشراف ،وال مس لة فليقبلا وال يرده ،فإنما
هو رز

اقا

تمولا ،وىن شا تصد دا.
ىليا ،فإن شا
َ

نهمززا َ
ززن ادززن مززر رضززي
زـر دززنَ
أن َر ُززو َا × َكززانَ يُززـعطي ُ َمز َ
الل َ
َطام العَ َ
طا َ فَيَـقُو ُا لَـاُ ُ َم ُر :أ طا َيزا َر ُزو َا أفقَ َزر ىلَيزـا منلزيَ ،ف َقزا َا
صزدَ دزـاَ ،و َمزا َجزا َ َ مزن هَزذَا ال َمزاا
لَـاُ َر ُو ُا ×ُ « :خزذهُ فَج َـ َم َولزـاُ أو ت َ َ
سكَ » .مجفا ليا(.)2
َوأنتَ غَي ُر ُمشرفٍ َوال َائ ٍو فَ ُلذهَُ ،و َما ال فَال تُجبعاُ نَف َ



تجوز الصدقة ل المسلم وغيره من أهو األديان.

( )1متفق عليه ،أخرجا البلاري درقم ( )1410واللفظ لا ،ومسلم درقم (.)1014
( )2متفق عليه ،أخرجا البلاري درقم ( ،)7164ومسلم درقم ( ،)1045واللفظ لا.
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 ما تنعقد به الهبة:
تنعقد الهبة د ي صيرة تفيد تمليك الماا دال زو

كوهبجزك ،أو أهزديجك ،أو

أ طيجك ،ودكو معاطاي دالة ليها ،وتجوز هبة كو ين يصا ديعها ،ويكره
ردها وىن َقلَت.

 كيف يعطي اإلنسان أوالده:
 -1يجوز لإلنسان أن يُـعطي أوالده لاا لياتا ،ويجث ليا الجسوية ديزنهم لز
لسث ميراثهم ،فإن فَضَو دعضهم ل دعض ُ لوي درجوع أو زيادي.
 -2ىذا أ ط ز ا نسززان ألززد أوالده لمعن ز فيززا مززن لاجززة ،أو زَ مانززة ،أو كـززري
أوالد ،أو مر
ويار ذلك ل

 ،أو الشجرالا دالعلم وناوه جاز الجلصيص مزن أجزو ذلزك،
بيو األثري.
×

نهما أنا قاا :ىن أداه أت دزا ر زوا
ن النعمان دن دشير رضي
فقاا :ىني نَ َالت ادني هذا غالما كزان لزي ،فقزاا ر زوا ×« :أ َ ُكز َو َولَزـد َ
نَ َالجَززـاُ مـززـ َو َهزززـذَا » فقززـاا :ال ،فقززـاا ر زززـوا ×َ « :فارجعززاُ» .مجفزززا
ليا(.)1

 حكم الرجوع في الهبة:
ال يجززوز لواهززث أن يرجززج فززي هبجززا المقبوضززة ىال األم ،ويجززوز لز م أن
ي خذ من ماا ولده ما ال يضزره وال ياجاجزا ،ولزيل للولزد مطالبزة أديزا دزدين
وناوه ىال دنفقجا الواجبة ليا.
نهما قَا َا :قَا َا النَبي ﷺ« :العَائدُ في هبَجا َكال َكلث

ن ادن باس رضي
يَقي ُ ث ُ َم يَعُودُ في َقيئا» .مجفا ليا(.)2

( )1متفق عليه ،أخرجا البلاري درقم ( ،)2586ومسلم درقم ( ،)1623واللفظ لا.
( )2متفق عليه ،أخرجا البلاري درقم ( ،)2589ومسلم درقم (.)1622
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 ما يسن للمهدي والمهدى له:
يسجاث ا هدا ل قارم ،واألصدقا  ،والوجها  ،والكبار و ائر الناس.
ويسجاث قبوا الهدية ،وا ثادة ليها؛ مقادلة للجميزو دمـلزا ،أو أفضزو منزا،
فإن لم يجد د ا لا ،وتجوز الهدية للمشر وقبولها منا؛ ت ليفا لقلبزا ،وطمعزا
في ى الما.
صزن َج ىلَيزـا
ن أ امة دن زيد رضي
نهما أن ر زوا × قزااَ « :مزن ُ
وف فَقَزززا َا لفَا لزززـاَ :جزززَِّ ا َ خَيزززرا فَقَزززد أ َدلَززز َف فزززي الـَنَزززا » .أخرجزززا
ززر َ
َمعز ُ
الجرمذي(.)1

 أفضل الصدقة:
صززالي ُ
ززن أدززي هريززري رضززي
ي َلَيززا ال َ
نززا قززااَ :جززا َ َر ُج ز َو ىلَ ز النَب ز ل
صدَقَة أ َ َ
صزدَ َ َوأَنزتَ
َوال َ
ار ُو َا أَي ال َ
ظ ُم أَجرا قَزااَ« :أَن ت َ َ
سال ُ فَقَااَ :يَ َ
صاي َا شَاي َا ت َـل َ
َ
ش الفَق َر َوت َ ُم ُو الرنَ َوال تُزـمه ُو َلجَز ىذَا دَلَرَزت ال ُالقُزو َ
الن» .مجفا ليا(.)2
الن َكذَا َو َقد َكانَ لفُ ٍ
الن َكذَا َولفُ ٍ
قُلتَ  :لفُ ٍ

 حكم العطاء عند الموت:
َمن مرضا َمـلوف كالطا ون ،وذات ال َجنث وناوهمزا فزال يلزِّ وال يصزا
تبر ا لوارث دشي ىال دإجازي الورثة دعد المزوت ،كمزا ال يلزِّ وال يصزا
تبر ا دما فو الـلا لرير وارث ىال دإجازي الورثة لها دعد الموت.



َمن شفج ألخيا دشفا ة ف هدة لا هدية ليها فَقَبلها فقزد أتز دادزا ظيمزا مزن
أدوام الردا.

 حكم رد الهدية:
يجوز رد الهدية لسبث ك ن يعلم أن ال ُمهدي صالث منَة ،أو يُـعيلر دهزا ،أو
( )1صحيح/أخرجا الجرمذي درقم (.)2035
( )2متفق عليه ،أخرجا البلاري درقم ( )1419واللفظ لا ،ومسلم درقم (.)1032
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يجادث دها وناو ذلك ،ويجث رد الهدية ىذا كانت مسروقة أو مرصودة.

 حكم الهدية لمصلحة:
َمن أهدة هدية لولي أمر ليفعو معا ما ال يجزوز ،كزان لرامزا لز المهزدي
والمهدة ىليا ،وهي من الرشوي الملعزون آخزذها ومعطيهزا ،وىن أهزداه هديزة
ليكززق ملمززا نززا ،أو ليعطيززا لقززا الواجززث كانززت هززذه الهديززة لرامززا ل ز
اآلخذ ،وجاز للدافج أن يدفعها ىليا اتلقا لشره ،ولفظا لاا الدافج.

 األ أولى بأخذ الصدقة:
خير الصدقة وأفضلها ما كزان زن مهزر غنز  ،وأن يبزدأ دمزن يعزوا ،لقولزا
ضززز َو َ
صزززدَ َ َليزززـ َها ،فَزززإن فَ َ
شزززي َ
ليززا الصزززالي والسزززال « :ادزززدَأ دنَفسزززكَ فَج َ َ
ض َو َزن ذي قَ َرادَجزكَ
ض َو َن أَهلكَ شَي َ فَلذي قَ َرادَجكَ  ،فَإن فَ َ
فَ َهلكَ  ،فَإن فَ َ
شَي َ فَ َه َكذَا َو َه َكذَا»َ .يـقُواُ :فَ َبينَ َيزدَيكَ َو َزن َيزـمينكَ َو َزن شز َمالكَ  .أخرجزا
مسلم(.)1

 فضل النفقة في وجوه البر:
الاسنة دعشر أمـالها ىلز
بيو

زبعمائة ضزعق ىلز أضزعاف كـيزري ،والنفقزة فزي

دسبعمائة لسنة ،و

يضا ق لمن يشا .

ويجفاوت ا نفا داسث لاا المنفا ونيجزا ،وىيمانزا ،وىخالصزا ،وىلسزانا،
وانشزراح صززدره ،و ززروره دزذلك ،وداسززث قززدر النفقزة ،ونفعهززا ،ووقو هززا
موقعها ،وداسث طيث المنفَا منا ،و المجا ،وطهارتا ،وكيفية ىنفاقا.
 -1قاا

تعال ( :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ) [البقري.]261 /
( )1أخرجه مسلم درقم (.)997
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تعال ( :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ) [البقري.]274 /

سزنَ أ َ َلزدُ ُكم
 -3و ن أدي هريري رضي
نزا قزاا :قزاا ر زوا ×« :ىذَا أَل َ
زث دعَشززر أَمـَالززـ َها ىل ز َززبعمائ َة ضززعقٍ ».
س زنَ ٍة يَـع َملُززـ َها تُكجَز ُ
ى ززال َماُ فَ ُكززو َل َ
مجفا ليا(.)1

( )1متفق عليه ،أخرجا البلاري درقم ( ،)42ومسلم درقم ( ،)129واللفظ لا.
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