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 الهبة -25

 هي تمليك اإلنسان ماله لغيره في الحياة بال عوض.الهبة : 

 هدي لإلنسان من مال غيره في الحياة بال عوض.ـ: هي ما ي  الهدية 

 بال عوض: هي التبرع بالمال العطية. 

 هي التبرع بالمال بعد الوفاة.الوصية : 

 ى.: هي التبرع بالمال في الحياة طلباً للثواب من هللا تعالالصدقة 

وتطلق الهبة على الهدية والعطية، والجميع داخل في باب البر 

من رأس والعطية  واإلحسان، والصلة والمعروف، فالهبة والصدقة

المال، والوصية من الثلث فأقل لغير وارث، وما زاد على الثلث، وكان 

 لوارث، فهو موقوف على إجازة الورثة بعد الموت.

 :حكمة مشروعية الهبة 

لهبة لما فيها من تأليف القلوب، وتوثيق عرى المحبة بين شرع هللا ا

الناس، خاصة إذا كانت على قريب، أو جار، أو ذي عداوة، فقد تحصل 

الخصومات، ويقع التنافر والتدابر، وتنقطع صلة األرحام، فشرع هللا 

الهبة والهدية لتصفية القلوب، وإزالة كل ما يسبب الفرقة بين الناس، 

ن رذيلة البخل والشح والطمع، وتحصيل األجر ويطهر النفوس م

 والثواب لمن فعلها ابتغاء وجه هللا تعالى.

 :حكم الهبة 

الهبة عبادة من العبادات، وهي مستحبة؛ لما فيها من تأليف القلوب، 

 وتحصيل األجر والثواب، وحصول المحبة والمودة.
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يَّةَ َوي ثِيب  الَهـدِ يَْقبَل  ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ول  اا قالْت: َكاَن َرس  ْنـهَ َعْن َعائَِشةَ َرِضَي هللا  عَ  -1

 .(1)أخرجه البخاري ا.لَـْيـهَ عَ 

: يَا َرس وَل الا قالْت: ق  ْنـهَ َعْن َعائَِشةَ َرِضَي هللا  عَ وَ  -2 َجاَرْيِن،  ِلـي، إِنَّ ٬ت 

ً بِـِهـمَ ى أْقرَ ـإِلَ »ي؟ قال: ْهـدِ ا أي ِـِهـمَ ى أـفَإِلَ   .(2)أخرجه البخاري  .«ا ِمْنِك بابا

 :فضل الهبة 

ِ َعِن النَّ  َعنه   ةَ َرضَي هللا  ْيـرَ ه رَ  بِـيَعْن أ -1 سْ اليَا نَِساَء : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  اِت، ِلـمَ م 

 .(3)متفق عليه  «.ا، َولَْو فِْرِسَن َشاة  تِـهَ َجارَ ـْحِقَرنَّ َجاَرةٌ لِ ـال تَ 

هَ ا أْنـهَ َعْن َعائَِشةَ َرِضي هللا  عَ وَ  -2 ، إِْن ك نَّا لَنَْنظ ر  تِـيةَ: اْبَن أخْ ا قالْت ِلع ْروَ نَـّ

اِت ْبـيَ أ فِـيَشْهَرْيِن، َوَما أوقِدَْت  فِـيِهالِل، ثاَلثَةَ أِهلَّة  الِهالِل، ث مَّ ال لَـىإِ 

: يَا َخالَة ، َما َكاَن ي ِعيش ك ْم؟ قالِت األَْسَودَاِن: اللنَاٌر. فَق  ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرس وِل ا مْ ت  ر  تَـّ

، إِال أالوَ  ـمْ ِجيَراٌن ِمَن األَْنَصاِر، َكانَْت ملسو هيلع هللا ىلص  ٬س وِل اِلـرَ قَْد َكاَن  ـه  نَّ َماء   لَـه 

، َوَكان وا  وَن َرس وَل ايَـمْ َمنَائِح   .(4)متفق عليه .ْسِقينَافَـيَ  نِـِهـمْ بَالِمْن أملسو هيلع هللا ىلص  ٬نَح 

 :فقه اإلنفاق الشرعي 

أجود الناس،  ملسو هيلع هللا ىلصهللا عز وجل كريم يحب الجود والكرم، وكان رسول هللا 

يقبل الهدية ويثيب عليها..  ملسو هيلع هللا ىلصكان أجود ما يكون في رمضان، وكان و

ب فيها.. وكان أعظم الناس صدقة بما ملكت  ويدعو إلى قبولها.. ويرغ ِ

يده.. ال يسأله أحد شيئاً إال أعطاه إياه قليالً كان أو كثيراً.. يعطي عطاء 

                                                 

 . (2585برقم )أخرجه البخاري ( 1)

 . (2595برقم )أخرجه البخاري ( 2)

 . (1030ومسلم برقم )واللفظ له، (, 2566أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)

 . (2972ومسلم برقم )واللفظ له، (, 3567أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 4)
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 من ال يخشى الفقر.

حه وسروره بما يعطيه وكان العطاء والصدقة أحب شيء إليه، وكان فر

أعظم من سرور اآلخذ بما يأخذه منه، إذا عرض له محتاج آثره على 

 نفسه.

ع في أصناف عطائه وصدقته: ملسو هيلع هللا ىلصوكان  ِ  ينو 

تارة بالهبة.. وتارة بالصدقة.. وتارة بالهدية.. وتارة يشتري الشيء 

فيعطي أكثر من ثمنه.. وتارة يقترض الشيء فيرد أكثر منه.. وتارة 

 شيء ثم يعطي البائع الثمن والسلعة جميعاً.يشتري ال

وبذلك كان أشرح الناس صدراً، وأطيبهم نفساً، فصلوات هللا وسالمه 

 عليه.

  ملسو هيلع هللا ىلصكرم النبي: 

ـَما َعِن اْبِن َعبَّاس   -1 أْجَودَ النَّاِس، ملسو هيلع هللا ىلص  ٬: َكاَن َرس ول  االَ قَ َرِضَي هللا  َعْنـه 

، َوَكاَن يَ لِحيَن يَ  َرَمَضانَ  فِـيَوَكاَن أْجَود  َما يَك ون   ك ل ِ  فِـيقَاه  لقَاه  ِجْبِريل 

ِمَن  ْيـرِ خَ الأْجَود  بِ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬س ول  الَـرَ ق ْرآَن، فَ الدَاِرس ه  فَـي  لَة  ِمْن َرَمَضاَن لَـيْ 

يحِ  ْرَسلَِة.الالر ِ  .(1)متفق عليه م 

اإِلْسالَِم َشْيئاً  لَـىعَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬قَاَل: َما س ئَِل َرس ول  ا َرِضَي هللا  َعْنـه   أَنَس  َعْن وَ  -2

ٌل فَأَْعَطاه  َغنَماً  إِالَّ  َع إِلَـى قَْوِمِه، ِن، فََرجَ لَـيْ َن َجبَ بَـيْ أَْعَطاه ، قَاَل: فََجاَءه  َرج 

ـَحـمَّ وا، فَإِنَّ ِلـم  قَْوِم! أَسْ فَقَاَل: يَا أخرجه  .فَاقَةَ الْخَشى ـداً ي ْعِطي َعَطاًء الَ يَ م 

 .(2) مسلم

                                                 

 . (2308ومسلم برقم )واللفظ له، (, 6اري برقم )أخرجه البخ ،متفق عليه( 1)

 . (2312برقم )أخرجه مسلم ( 2)
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  به الهبة:ما تنعقد 

تنعقد الهبة بكل لفظ يفيد تمليك المال بال عوض كوهبتك، أو أهديتك، أو 

 أعطيتك، وتنعقد بكل معاطاة دالة عليها.

 :ما يصح هبته 

كل ما يجوز بيعه تجوز هبته من األموال، والعقار، والمنقول، قليالً كان 

 أو كثيراً، ويستحب قبولها، ويكره ردها وإن قل ت.

 :شروط الهبة 

 شترط لصحة الهبة ما يلي:ي

أن يكون الواهب جائز التصرف .. وأن يكون مختاراً .. وأن يكون مالكاً 

 للموهوب .. وأن يصدر منه ما يدل على الهبة.

أن يكون موجوداً حقيقة .. وأن يكون ماالً  ويشترط في الموهوب:

ماً .. وأن يكون مملوكاً للواهب.  متقو 

 :أنواع الهبة 

ن الغني لمثله فهي للمودة والمحبة، وإن كانت من الغني الهبة إن كانت م

إلى الفقير فهي لإلحسان والمواساة، وإن كانت من الفقير إلى الغني فهي 

 غالباً يراد بها المكافأة.

 فالهبة نوعان:

ال ي قصد بها العوض، وإنما ي قصد بها األجر، وحصول  هبة مطلقة -1

منه، أو مثله، وهذه هي األصل،  المودة، سواء كانت لمن دونه، أو أعلى
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 وهي مستحبة.

الً قَاَل ِللنَّ  َعنَها َعْن َعائَِشةَ َرِضَي هللا   ِ أَنَّ َرج  ي اْفت ِلتَْت ملسو هيلع هللا ىلص:  بِـي  إِنَّ أ م ِ

هَ نَْفس َها، َوأَظ   مَ ا لَْو تَكَ نُـّ ا؟ ْنـهَ ا أَْجٌر إِْن تََصدَّْقت  عَ لَـهَ  لفَـهَ ْت تََصدَّقَْت، لَـّ

 .(1)متفق عليه  «.نَعَمْ »قَاَل: 

 وهي التي ي قصد بها ثواب الدنيا. ،هبة مقيدة -2

فهذه حكمها حكم البيع، والغالب أن المهدي يطلب بها أكثر مما أهدى، 

ً البتزاز أموال  واألفضل أن يقنع بما ي عطى، وال يجعل الهدية طريقا

 الناس.

   ملك به الهبة:ـما ت 

يقبض اإلنسان الهبة أو الصدقة ملك بالقبض، فإذا لم ـالهبة والصدقة ت  

فمن حق الواهب أو المتصدق أن يرجع فيها عند وجود عارض يمنعه 

 من الصدقة أو الهبة.

 :مقدار الهبة 

من كان له صبر على الفاقة، وقلة ذات اليد، فله التصدق بكل ماله أو 

 بأكثره.

ومن ال صبر له، ويتكفف الناس إذا احتاج، لم يحل له أن يتصدق بجميع 

 ماله وال بأكثره.

 :األَْولى بالهدية 

األولى باإلهداء إليه األقرب فاألقرب من األهل، واألقارب، والجيران، 

                                                 

 . (1004ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1388أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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 واألصدقاء، من األغنياء والفقراء.

ى ـَجاَرْيِن، فَإِلَ  ِلـي، إِنَّ ٬: يَا َرس وَل اتْ لَ اَعْنـَها قَ  َعْن َعائَِشةَ َرِضَي هللا   -1

ً بِـِهـمَ ى أْقرَ ـإِلَ »ي؟ قال: ْهـدِ ا أي ِـِهـمَ أ  .(1)أخرجه البخاري «.ا ِمْنِك بابا

هَ أَرِضَي هللا  َعْنـَها  الَحاِرثِ ونَةَ بِْنِت ْيـم  َعْن مَ وَ  -2 َزَماِن  فِـيدَةً ِلـيا أْعتَقَْت وَ نَـّ

ا أْخَوالَِك تِـهَ لَْو أْعَطيْ »، فَقَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص ٬س وِل اِلـرَ ، فَذََكَرْت ذَِلَك ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرس وِل ا

 .(2)متفق عليه .«أْعَظَم ألَْجِركِ َكاَن 

 :ما ال يرد من الهدايا 

ه  أ َرضَي هللا  َعنه  َعْن أنَس   -1 يَب، َوَزَعَم أنَّ النَّ يَـر  َكاَن ال  نَـّ َكاَن  ملسو هيلع هللا ىلص بِـيَّ دُّ الط ِ

يَب.يَـر  ال   .(3)أخرجه البخاري دُّ الط ِ

َمْن ع ِرَض ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬اَل َرس ول  اقَاَل: قَ َرِضَي هللا  َعْنـه   َعْن أَبِـي ه َرْيـَرةَ وَ  -2

ه  دُّه ، فَإِ يَـر  اٌن فاَلَ ْيـحَ رَ  لَـْيـهِ عَ  يحِ الَمـْحـمِ ف  ِفـيخَ  نَـّ أخرجه  .«ِل َطي ِب  الر ِ

 .(4)مسلم

 :حكم قبول الهدية 

يستحب قبول الهدية، واإلثابة عليها؛ مقابلةً للجميل بمثله أو أفضل منه، 

 فإن لم يجد دعا له.

ـمَ ع َمَر َرِضي هللا  عَ  ْبنِ  ٬ِداَعبْ  َعنْ  -1 : َكاَن َرس ول   :ا قالَ ْنـه  َسِمْعت  ع َمَر يَق ول 

: أْعِطِه َمْن ه َو أْفقَر  إِ ال نِـيي ْعِطيملسو هيلع هللا ىلص  ٬ا . فَقال: ن ِـيمِ  لَـْيـهِ عََطاَء، فَأق ول 

                                                 

 . (2259برقم )أخرجه البخاري ( 1)

 .واللفظ له(, 999(, ومسلم برقم )2594أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 . (5929برقم )رجه البخاري أخ( 3)

 . (2253برقم )أخرجه مسلم ( 4)
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ْذه ، إِذَا َجاَءَك ِمْن َهذَا » ْشِرف  َوال  ْيـر  َماِل َشْيٌء َوأْنَت غَ الخ  ْذه ، م  َسائِل  فَخ 

 .(1)متفق عليه «.ال فاَل ت تْبِْعه  نَْفَسكَ  َوَما

نَِع َمْن ص  »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَاَل َرس ول  ا :قَالَ َرِضَي هللا  َعْنـه  َعْن أ َساَمةَ ْبِن َزْيد  وَ  -2

وٌف فَقَالَ  أخرجه  .«الثنَاءِ  فِـيفَقَْد أَْبلََغ  ْيـراً خَ  َجَزاَك هللا   ِلـهِ ِلفَاعِ  إِلَـْيـِه َمْعر 

 .(2)الترمذي

 :حكم قبول الهدية من المشركين 

 تجوز الهدية للمشرك، وقبولها منه؛ تأليفاً لقلبه، وطمعاً في إسالمه.

ِ َي ِللنَّ ْهـدِ : أ  قالَ  ْنـه  َي هللا  عَ َرِض  أنَس  َعْن  -1 ، َوَكاَن يَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  بَّة  س ْند س  ى ْنـهَ ج 

ـَحـمَّ َوالَِّذي نَْفس  »ا، فَقال: ْنـهَ َحِريِر، فَعَِجَب النَّاس  مِ الَعِن  ِدِه، بِـيَ د  م 

عَاذ  انَاِديل  َسْعِد لَـمَ   .(3)متفق عليه «.َجنَِّة أْحَسن  ِمْن َهذَاال فِـيْبِن م 

بَِشاة  ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ وِديَّةً أتَِت النَّ يَـه  أنَّ  َعنه   َعْن أنَِس ْبِن َماِلك  َرضَي هللا  وَ   -2

وَمة  فَأَكَل مِ  هَ ا، فَِقيَل: أال نَْقت  بِـهَ ا، فَِجيَء ـهَ نْ َمْسم  ت  لفََما زِ «. ال»ا؟ قال: لـ 

هَ أْعرِ        .(4)متفق عليه .ملسو هيلع هللا ىلص ٬َواِت َرس وِل الَـهَ  فِـيا فـ 

 :ما يفعل بالهدية التي ال تليق به 

لَّةَ سِ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ النَّ  لَـيَّ ى إِ ْهـدَ : أقالَ  ْنـه  َي هللا  عَ َرِض  ِلـي   َعْن عَ  -1 اَء، يَـرَ ح 

هَ فَلَبِسْ  هَ َوْجِهِه، فََشقَقْ  فِـيغََضَب الا، فََرأْيت  تـ   .(5)متفق عليه َن نَِسائِي.بَـيْ ا تـ 

ننـمَ َي هللا  َعنَعننِن اْبننِن ع َمننَر َرِضننوَ  -2  لَننـمْ َت فَاِطَمننةَ فَ بَننـيْ ملسو هيلع هللا ىلص  بِننـيُّ النَّ  تَننـى: أالَ قَنن اه 

                                                 

 . (1045ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1473أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 . (2035برقم )ترمذي أخرجه ال صحيح/( 2)

 . (2469ومسلم برقم )واللفظ له، (, 2615أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)

 . (2190ومسلم برقم )واللفظ له، (, 2617رجه البخاري برقم )أخ ،متفق عليه( 4)

 . (2071ومسلم برقم )واللفظ له، (, 2614أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 5)
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ِ ذَِلَك، فَنذََكَره  ِللنَّ  لَـه  فَذََكَرْت  ِلـي  ا، َوَجاَء عَ لَـْيـهَ عَ  ليَْدخ    ن ِنـيإِ »قنال: ملسو هيلع هللا ىلص  بِنـي 

ً  تْنـراً بابَها سِ  لَـىَرأْيت  عَ   ِلنـي  فَأتَاَهنا عَ «. اْننـيَ َوِللدُّ  ِلنـيَمنا »فَقنال: «. َمْوِشني ا

رْ ِلـيَ ا، فَقالنت: لَنـهَ فَذََكَر ذَِلَك   لَنـىإِ  بِنـهِ ِسل  ت نـرْ »بَِمنا َشناَء، قنال: ِه فِنـي نِنـيأْم 

، أْهِل   .(1)أخرجه البخاري  .«َحاَجةٌ  بِـِهـمْ ت  بَـيْ ف الن 

ـمَ َي هللا  َعنْبِن ع َمَر َرِض  ٬َعْن َعْبِداوَ  -3 لَّةً ال: َرأى ع َمر  ْبن  الَ قَ  اه  َخطَّاِب ح 

ا يَْوَم تَـهَ ا فَلَبِسْ تَـهَ يْ تَـرَ ، لَِو اشْ ٬َمْسِجِد، فَقال: يَا َرس وَل االاَء ِعْندَ باب يَـرَ سِ 

ـم   ث مَّ «. اآلِخَرةِ  فِـي لَـه  بَس َها َمْن ال َخالَق لإِنََّما يَ »َوْفِد، قال: لَولِ عَِة الج 

لٌَل، فَأْعَطى َرس ول  ا لَّةً، َوقال: أَكَسْوتَ ْنـهَ ع َمَر مِ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َجاَءْت ح  َها، نِـيا ح 

لَِّة ع َطاِرد  َما ق   فِـيَت لَوق   فََكَساَها «. ابََسهَ لأْكس َكَها ِلتَ  لَـمْ  ن ِـيإِ »َت؟ فَقال: لح 

ً ع َمر  أخ ْشِرك لَـه   ا ً بَِمكَّةَ م   .(2)متفق عليه .ا

 :من أهدي له هدية في مجلس فهو أحق بها 

ـمَ  َعِن اْبِن ع َمَر َرضَي هللا   ه  أ اَعنه  ِ َكاَن َمَع النَّ  نَـّ ، فََكاَن  فِـيملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  َسفَر 

، ال ٬ق ول  أب وه : يَا َعْبدَافَـيَ ، ملسو هيلع هللا ىلصبِـيَّ بَْكر  ِلع َمَر َصْعب ، فََكاَن يَتَقَدَّم  النَّ  لَـىعَ 

: ه َو لََك، «. هِ نِـيبِعْ ملسو هيلع هللا ىلص: » بِـيُّ النَّ  لَـه  أَحدٌ. فَقال ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ يَتَقَدَّم  النَّ  فَقال ع َمر 

أخرجه  .«َما ِشئْتَ  بِـهِ ، فَاْصنَْع ٬ه َو لََك يَا َعْبدَا»اه ، ث مَّ قال: تَـرَ فَاشْ 

 .(3)البخاري

 ن قلّت:قبول الهدية وإ 

ِ َعِن النَّ  َعنه   َي هللا  ةَ َرِض ْيـرَ ه رَ  بِـيَعْن أ -1  لَـىلَْو د ِعيت  إِ »قال: ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي 

                                                 

 . (2613برقم )أخرجه البخاري ( 1)

 . (2068ومسلم برقم )واللفظ له، (, 2612أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 . (2610) برقمأخرجه البخاري ( 3)
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، َولَْو أ أخرجه  «.ت  لِذَراٌع أْو ك َراٌع لَقَبِ  لَـيَّ َي إِ ْهـدِ ِذَراع ، أْو ك َراع  ألََجْبت 

 .(1)البخاري

، فَِقيَل: لَـْحـم  بِ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ النَّ  تِـيَ أ   َعْن أنَِس ْبِن َماِلك  َرضَي هللا  َعنه  قال:وَ  -2

َق عَ  د ِ  .(2)متفق عليه .«يَّةٌ َهـدِ ا َصدَقَةٌ، َولَنَا لَـهَ ه َو »بَِريَرةَ، قال:  لَـىت ص 

 

 :حكم الهدية للمشرك 

(   ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک) قال هللا تعالى: -1

 .[8]الممتحنة:

 (  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ) وقال هللا تعالى: -2

 .[9-8]اإلنسان:

ي َوِهَي  لَـيَّ الْت: قَِدَمْت عَ قَ  اِت أبِـي بَْكر  َرضَي هللا  َعنهَ َعْن أْسَماَء بِنْ وَ  -3 أم ِ

ْشِرَكةٌ  : ل، ق  ملسو هيلع هللا ىلص ٬ت  َرس وَل اتَـيْ ، فَاْستَفْ ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرس وِل ا ْهـدِ عَ  فِـيم  ي إِنَّ ت  أ م ِ

ي؟ قال: قَدَمْت  كِ  ِلـينَعَْم، ِص »َوِهَي َراِغبَةٌ، أفَأِصل  أم ِ  .(3)متفق عليه .«أمَّ

 :حكم المكافأة على الهدية 

يستحب قبول الهدية، والمكافأة عليها بأحسن منها أو مثلها؛ مقابلة للجميل 

 بمثله، ولئال يكون ألحد عليه منَّة، فإن لم يجد دعا له.

يَّةَ َوي ثِيب  الَهـدِ يَْقبَل  ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ا قالْت: َكاَن َرس ول  اْنـهَ ةَ َرِضَي هللا  عَ َعْن َعائِشَ  -1

                                                 

 . (2568برقم )أخرجه البخاري ( 1)

 . (1074ومسلم برقم )واللفظ له، (, 2577أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 . (1003ومسلم برقم )واللفظ له، (, 2620أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)
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 .(1)أخرجه البخاري ا.لَـْيـهَ عَ 

ِ َعِن النَّ  َعنه   ةَ َرضَي هللا  ْيـرَ ه رَ  بِـيَعْن أوَ  -2 ه  أملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  أَخذَ ِسن اً، فََجاَء  نَـّ

ه  َصاحِ  ِ َمقاالالِب إِنَّ ِلَصاحِ : »يَتَقَاَضاه ، فَقالَ  بـ  ث مَّ قََضاه  أْفَضَل ِمْن «. َحق 

 .(2)متفق عليه .«أْفَضل ك ْم أْحَسن ك ْم قََضاءً »، َوقال: ن ِـهِ سِ 

 :حكم الثناء على المهدي 

 يستحب الثناء على المهدي, والدعاء له، شكراً إلحسانه وبذله.

نَِع »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬َل َرس ول  اقَا :قَالَ َرِضَي هللا  َعْنـه  َعْن أ َساَمةَ ْبِن َزْيد   -1 َمْن ص 

ََ ِلفَاعِ  لَـْيـهِ إِ  وٌف فَقَاَل أخرجه  .«الثنَاءِ  فِـيفَقَْد أَْبلََغ  ْيـراً خَ  َجَزاَك هللا   :ِلـهِ َمْعر 

 .(3)الترمذي

وَن الَمِدينَةَ أَتَاه  ال ملسو هيلع هللا ىلصا قَِدَم النَّبيُّ لَـمَّ  :قَالَ َرِضَي هللا  َعْنـه   َعْن أَنَس  َو -2 َهاِجر  م 

ً َما َرأَْينَا قَْوم ٬ايَا َرس وَل  :قَال وافَ  َواَساةً ِمْن  ا أَْبذَل ِمْن َكثير  َوالَ أَْحَسَن م 

ْؤنَةَ َوأَْشَرك ونَا اللَقَْد َكفَْونَا  ،ِهـمْ َن أَْظه رِ بَـيْ نَا لل  ِمْن قَْوم  نَزَ ِلـيقَ  َمْهنَإِ ال فِـيم 

ىحَ  ََ النَّبيُّ  .ل ِـهِ ك   لَقَْد ِخْفنَا أَْن يَذَهب وا باألَْجرِ  تَـّ م  َما دََعوْ  ،ال» :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل  تـ 

ـمْ  هللاَ  مْ نَـيْ َوأَث لَـه   .(4)أخرجه أحمد والترمذي .«لَـْيـِهـمْ عَ  تـ 

 :حكم الهدية لجلب مصلحة 

حراماً  غيره ليفعل معه ما ال يجوز، كان من أهدى هدية لولي أمر أو

لملعون آخذها على المهدي والمهدى إليه؛ ألن ذلك من الرشوة ا

                                                 

 . (2585برقم )أخرجه البخاري ( 1)

 . (1601ومسلم برقم )واللفظ له، (, 2609أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 . (2035برقم )ترمذي أخرجه ال صحيح/( 3)

 .وهذا لفظه(, 2487برقم )وأخرجه الترمذي (, 13075برقم )أحمد أخرجه  صحيح/( 4)
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 ومعطيها.

وإن أهداه هدية ليكف ظلمه عنه، أو ليعيطه حقه الواجب له، فهذه الهدية 

 حرام على اآلخذ، وجاز للدافع دفعها إليه دفعاً لشره، وحفظاً لحق الدافع.

ـمَ َعْن أبِـي  -1 الً  ملسو هيلع هللا ىلص بِـيُّ : اْستَْعَمَل النَّ الَ قَ َرِضَي هللا  َعْنـه  ْيد  السَّاِعِديُّ ح   ِمْن َرج 

، فَ  لَـىِة، عَ بِـيَّ تَ اْبن  األَ  لَـه  أْسد  ي قَال   نِـيبَ  ا قَِدَم قال: َهذَا لَك ْم َوَهذَا لَـمَّ َصدَقَة 

، ث مَّ قال: لَـْيـهِ عَ  نَـىدَ هللاَ َوأثْ َحـمِ فَ  ،ِمْنبَرِ ال لَـىعَ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـيُّ ، فَقَاَم النَّ ِلـيَي ْهـدِ أ  

: َهذَا لََك َوَهذَا  تِـيأْ فَـيَ عَاِمِل نَْبعَث ه ، الَما بَال  »  فِـيال َجلََس فَـهَ ، ِلـييَق ول 

ِه بِـيِت أبَـيْ  ْهـدَ ْنظ ر  أفَـيَ ِه َوأ م ِ ْ بِـيَ أْم ال؟ َوالَِّذي نَْفِسي  لَـه  ى يـ   تِـيِدِه، ال يَأ

ه  يَـْحـمِ ِقيَاَمِة اليَْوَم  بِـهِ بَِشْيء  إِال َجاَء   لَـه   اً اَن بَِعير: إِْن كَ تِـهِ َرقَبَ  لَـىعَ  لـ 

َغاٌء، أْو بَقََرةً  َواٌر، أْو َشاةً لَـهَ ر  ىحَ  ْيـهِ . ث مَّ َرفََع يَدَ «عَر  تَـيْ ا خ  َرأْينَا  تَـّ

ً . ثاَلث«بَلَّْغت   لأال هَ »: ْيـهِ إِْبطَ  تَـيْ ع ْفرَ   .(1)متفق عليه .ا

اِشَي  ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا لَعََن َرس ول   :قَالَ  َرِضَي هللا  َعْنـه  ةَ ْيـرَ َعْن أَبي ه رَ وَ  -2 الرَّ

ْرتَِشَي الوَ  ْكمِ ال فِـيم   .(2)أخرجه أحمد والترمذي .ح 

 :الفرق بين الهدية والرشوة 

الراشي يقصد بالرشوة إبطال حق، أو إحقاق باطل، فهذا محرم، فإن 

 رشا لدفع الظلم عن نفسه اختص المرتشي وحده باللعنة.

قََصد المكافأة فهو وأما المهدي فقصده استجالب المودة واإلحسان، فإْن 

 معاوض، وإن قصد الربح فهو مكاثر.

 :ْقبَى  حكم الع ْمَرى والرُّ

                                                 

 . (1832ومسلم برقم )واللفظ له، (, 7174أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 وهذا لفظه.  (1336برقم )ترمذي الوأخرجه (، 9023أحمد برقم )أخرجه  صحيح/( 2)
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ً مدة عمره، فإذا مات عادت العمرى : أن يهب اإلنسان غيره شيئا

 للواهب، كأن يقول: أعمرتك هذه الدار مدة عمرك، أو مدة عمري.

، : كأن يقول: أرقبتك داري مدة حياتك، فإن مت قبلي َرَجعَْت الرقبى إلي 

 وإن مت قبلك فهي لك ولعقبك.

 فالعمرى والرقبى نوع من الهبة، لكنه مؤقت بوقت.

وحكمها أنها جائزة، والتوقيت باطل، فتكون العمرى والرقبى لمن وهبت 

 ه، ولورثته من بعده، وال ترجع للواهب.تله حيا

ـما ٬َعْن َجابِِر ْبن َعْبدا -1 أَْمِسك وا ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬وَل اَرس  قَاَل قَاَل:  َرِضَي هللا  َعْنـه 

َي ِلل ِذي أ ْعِمَرَها، فَـهِ ك ْم أَْمَوالَك ْم َوالَ ت ْفِسد وَها، فَإن ه  َمْن أَْعَمَر ع ْمَرى لَـيْ عَ 

 .(1)أخرجه مسلم «.بِـهِ َحي اً َوَمي تاً، َوِلعَقِ 

ْن ِلـمَ ا ـهَ نَّ ع ْمَرى، أالبِ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ : قََضى النَّ الَ َي هللا  َعنه  قَ َعْن َجابِر  َرِض وَ  -2

ِهبَْت   .(2)متفق عليه .لَـه  و 

 :حكم الهبة في مرض الموت 

المريض مرض الموت إذا و هب غيره هبة فحكم هبته كحكم الوصية، 

فال تصح إال إذا أجازها الورثة بعد الموت، وال تصح لغير وارث بأكثر 

 من الثلث إال بإجازة الورثة لها بعد الموت.

 شفي فالهبة صحيحة. وإن وهب في مرض الموت ثم

 :حكم اإلشهاد على الهبة 

                                                 

 . (1625برقم )أخرجه مسلم ( 1)

 . (1625ومسلم برقم )واللفظ له، (, 2625أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)
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 يستحب اإلشهاد على الهبة قطعاً للنزاع والخالف.

َعِطيَّةً، فَقالْت  بِـيأ نِـي: أْعَطاقَالَ  اه ـمَ َي هللا  َعنالنُّْعَماَن ْبَن بَِشير  َرِض َعِن 

ىَعْمَرة  بِْنت  َرَواَحةَ: ال أْرَضى حَ   ٬َرس وَل ا تَـىأ، فَ ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرس وَل ا ِهـدَ ت شْ  تَـّ

أْن  نِـيِمْن َعْمَرةَ بِْنِت َرَواَحةَ َعِطيَّةً، فَأَمَرتْ  نِـيأْعَطْيت  ابْ  ن ِـيفَقال: إِ ملسو هيلع هللا ىلص 

قال: ال، قال: «. أْعَطْيَت َسائَِر َولَِدَك ِمثَْل َهذَا: »، قالَ ٬َك يَا َرس وَل اِهـدَ شْ أ  

 .(1)متفق عليه .تَـه  : فََرَجَع فََردَّ َعِطيَّ الَ ق«. َن أْوالِدك مْ بَـيْ فَاتَّق وا هللاَ َواْعِدل وا »

 :حكم الرجوع في الهبة 

من وهب لغيره هبة فال يجوز له الرجوع فيها، إال الوالد إذا وهب ولده 

فله الرجوع، ويجوز لألب أن يأخذ من مال ولده ما ال يضره وال 

 يحتاجه.

ـمَ َي هللا  َعنَعِن اْبِن َعبَّاس  َرِض  -1  تِـهِ ِهبَ  فِـيعَائِد  الملسو هيلع هللا ىلص: » بِـيُّ النَّ  الَ قَ : الَ قَ  اه 

 .(2)متفق عليه «.قَْيئِهِ  فِـيِب، يَِقيء  ث مَّ يَع ود  لكَ الكَ 

ـَما َعِن اْبِن ع َمَر َواْبِن َعبَّاس  وَ  -2 الَ  :َحِديث قَالَ الفَعَاِن يَـرْ َرِضَي هللا  َعْنـه 

ِل أَْن ي ْعِطَي َعِطيَّةً ثمَّ يَـحِ  ج   .َما ي ْعِطي َولَدَه  فِـيَواِلدَ الَها إِالَّ فِـيِجع  يَـرْ  لُّ ِللرَّ

 .(3) أخرجه أبو داود والترمذي

 :حكم رد الهدية 

يستحب قبول الهدية، ويجوز ردها لسبب كأن يعلم أن المهدي صاحب 

 من ة، أو يعي رك بها، أو يتحدث بها أمام الناس.

                                                 

 . (1623ومسلم برقم )واللفظ له، (, 2587أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 . (1622ومسلم برقم )واللفظ له، (, 2589أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 .وهذا لفظه(, 2132برقم )وأخرجه الترمذي (, 3539برقم )أبو داود أخرجه  صحيح/( 3)
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مغصوبة، أو  ويجب رد الهدية لمانع شرعي كأن تكون مسروقة، أو

 محرمة.

ـَما  ْبِن َعبَّاس   ٬َعْن َعْبِدا -1 ْعِب ْبِن َجثَّاَمةَ الَرِضَي هللا  َعْنـه  يْ َعِن الصَّ ِ: ألَـّ ه  ثِي   نَـّ

َوْحِشي اً، َوه َو بِاألْبَواِء أْو بَِودَّاَن، فََردَّه   اً ارِحـمَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬س وِل اِلـرَ ى ْهـدَ أ

دَّه  عَ  لَـمْ إِنَّا »َوْجِهِه قال:  فِـيا َرأى َما لَـمَّ ، فَ لَـْيـهِ عَ  مٌ لَـيْ نَر  ر   «.َك إاِل أنَّا ح 

 .(1)متفق عليه

ىصَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ أنَّ النَّ َرِضَي هللا  َعْنـَها  َعْن َعائَِشةَ وَ  -2 ا لَـهَ يَصة  َخـمِ  فِـي لَـّ

اْذَهب وا »ا اْنَصَرَف قال: لَـمَّ أْعالِمَها نَْظَرةً، فَ  لَـىأْعالٌم، فَنََظَر إ

هَ ، فَإْهـم  جَ  بِـيِة أنِـيَّ بِأْنبَِجا نِـي، َوأْت وْهـم  جَ  بِـيأ لَـىَهِذِه إ تِـييصَ َخـمِ بِ  ا نَـّ

ً آنِف نِـيَهتْ لأ  .(2)متفق عليه .«تِـيَعْن َصال ا

 :كيف يعطي اإلنسان أوالده؟ 

إذا أراد اإلنسان أن يعطي أوالده من ماله فيجب عليه التسوية بينهم حسب  -1

ى ميراثهم، لل ذكر مثل حظ األنثيين، فإن فض ل بعضهم على بعض َسوَّ

 برجوع أو زيادة.

إذا أعطى اإلنسان أحد أوالده لسبب خاص من حاجة، أو َزَمانة، أو  -2

مرض، أو عجز، أو كثرة أوالد، أو النشغاله بالعلم ونحوه، فيجوز 

يعطي التخصيص من أجل ذلك، ويحرم ذلك على سبيل األَثَرة، وكذلك 

 ة حسب ميراثهم.الورث

ِمْنبَِر ال لَـىَسِمْعت  النُّْعَماَن ْبَن بَِشير  َرضَي هللا  َعنه  َوه َو عَ  :الَ َعْن َعاِمر  قَ 

                                                 

 . (1193ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1825أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 . (556ومسلم برقم )واللفظ له، (, 373أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)
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: أْعَطا ىَعِطيَّةً، فَقالْت َعْمَرة  بِْنت  َرَواَحةَ: ال أْرَضى حَ  بِـيأ نِـييَق ول   تَـّ

ِمْن  نِـيأْعَطْيت  ابْ  ن ِـيفَقال: إِ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرس وَل ا تَـى، فَأملسو هيلع هللا ىلص ٬َرس وَل ا ِهـدَ ت شْ 

، قال: ٬َك يَا َرس وَل اِهـدَ شْ أْن أ   نِـيَعْمَرةَ بِْنِت َرَواَحةَ َعِطيَّةً، فَأَمَرتْ 

َن بَـيْ فَاتَّق وا هللاَ َواْعِدل وا »قال: ال، قال: «. أْعَطْيَت َسائَِر َولَِدَك ِمثَْل َهذَا»

 .(1)متفق عليه .تَـه  قال: فََرَجَع فََردَّ َعِطيَّ «. أْوالِدك مْ 
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