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 مقدمة

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من رشور 
أنفسنا وسيئات أعمانلا من يهده اهلل فال مضل هل ومن يضلل فال 

ا اَّلله وحده ال رشيك هل وأشهد أن حممد  هادي هل وأشهد أن ال هلإ إال 
واتلابعني هلم  أمجعني وصحبه صىل اهلل عليه وىلع آهل عبده ورسوهل

 . إىل يوم ادلين بإحسان
 : أما بعد

وتذهب ، فيه تورث املحبة، آثارها الطيبة واحلميدة فإن للهدية 
ويه حبق ، وتقّوي األوارص فيما بني املسلمني، الضغينة والشحناء

فعند ابلخاري يف "األدب املفرد" عن ، وتزيد يف الود، تأرس القلوب
  .(1)«تبادلوا بينكم فإنه أود بينكم»: أنه قال ألبنائه  أنس

 هدااي الّناس بعضهم لبعض
 

 تولددددددددد ا وصددددددددو م الو دددددددداا 
 وتددع يف ا الاددهاى هددو  ووىا 

 
 وتكسوهم إذا حضروا مجاا 

 تعدد مصددا د لصوصددوري ب دد   
 

 ومتنحددددددددا اابدددددددد  وا  دددددددداا 
                                                            

وقال عنه ، (464) ( برقم1/235) أخرجه ابلخاري يف "األدب املفرد" (1)
 . صحيح اإلسناد: األبلاين



  6 
 

 : قال حيىي بن خادل
  .(1)والكتاب، والرسول، اهلديّة: ىلع عقول أربابها ثالثة تدلر 

  .(2)يه السحر الظاهر: امللك بن رفاعة قال عبدو
اهلدية سنة مستحبة تصل : وقال القايض أبو بكر بن العريب

 . (3)وتوجب األلفة، املودة
  

 إّن اهلد ّدددددددددددددددددددد  حصددددددددددددددددددددو 
 

 كالّسحر جتتص  الوصواب 
 تدين الب يض من اهلو  

 
 حددددددددددددا تصددددددددددددّ   ور بددددددددددددا 

 وتعيدددددد مضددددد  ن العددددددا 
 

 و  بعددددددددد يارتدددددددد  حبيبددددددددا 
وكثريا  ما تكون سببا  يف ، ومقبولة طبعا  ، فاهلدية مستحبة رشع   

ويه ، زيادة رابطة اتلواصل بني األهل واألقارب واألصدقاء واجلريان
وقد ذكر اهلل يف كتابه ، الفجوات واخلصوماتمن أسباب إزالة 
وأثرها يف حياة انلاس ومن ذلك قوهل ىلع لسان ، العزيز فضل اهلدية

                                                           
 . دار الكتب العلمية: ( ط2/146) "اآلداب الرشعية" البن مفلح (1)

 . (343روضة العقالء" )" (2)

 . (7/73) "عرضة األحوذي" (3)
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 مقدمة

ي﴿ بلقيس ملكة سبأ يف ردها ىلع كتاب سليمان عليه السالم ّنِ يِإَو
مإَِل ييِسلَة يُمر ي َّة ييِه ي ِد ُ ييبَِه ِظَرة ِمَييَفَنا عُييَر ييب  [35: انلمل] ﴾َسلُونَيُمر يل يٱيِج

ية ولعلمها بأن اهلد، وصوهلا إيله وتنظر رده عليها عند، تلختربه بها
  .(1)تقع موقعا  كبريا  عند امللوك

لعاقلة يف  يرمحها اهلل أن اكنت: بن دعمة السدويس قال قتادة 
  .(2)قد علمت أن اهلدية تقع موقعا  من انلاس؛ إسالمها ورشكها

اطبب عبن مرسبله : قال ضياء ادلين ابن األثريو  اهلدية رسول ُيخ
  .(3)ويدخل القلوب بغري استئذان، بغري لسان

 :القرطيباهلل  أبو عبدواهلدية مستحبة عند أهل العلم قال 
 

  

                                                           
عبد اهلل  /للشيخاهلدية وأثرها يف حياة املسلم" ": من خطبة بعنوان (1)

 . الطيار

 . ، وسنده حسن(13/790)يف "تفسريه"  ابن أيب حاتم رواه (2)

 . (567: )ص "غرز اخلصائص الواضحة" جلمال ادلين الوطواط (3)
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  .(1)ويه مما تورث املودة وتذهب العداوة، اهلدية مندوب إيلها
َييفَإِن﴿: وأما اهلبة فيه مرشوعة ومندوبة لقوهل تعاىل م ييِطب  يلَُك

ن ن ييء يَش ييَع يَنف ييهُيّمِ ييفَُُكُوهُيياس  يياي  يَهنِي  رِي  ه من باب وألن[ 4: النساء] ﴾اي  يمَّ
فيه تعترب وسيلة ، إشاعة الود واملحبة ففيها، اتلعاون ىلع اخلري

ويه اتلربع باملال ، عظيمة يتحقق بها بعض مقاصد الرشيعة الغراء
فوردت بذلك ، اهلبةوقد حض اإلسالم مالك املال ىلع ، بدون عوض

، بنصوص من القرآن والسنة انلبوية ملا يف ذلك من تأيلف القلو

  .(2)رى املحبة بني انلاسوتوثيق عخ 
با روت عةشبة : يف باب اهلبات قال انلووي مما اهلبة مندوب إيلهبا ل
  أن انليب  (3)«تهادوا حتابوا»قال . 

                                                           
 . (13/199"اجلامع ألحاكم القرآن") (1)

 "املغين"، (15/375) "املجموع" للنووي، (49: )ص "مواهب اجلليل" (2)
(5/649) . 

 . (15/367) "املجموع" (3)



  9 
 

 مةمقد

الرسول يف وقد تكون اهلدية أفضل من الصدقة اكإلهداء إىل 
 ،أو أخ هل يف اهلل، ومثل اإلهداء لقريب يصل به رمحه، حياته حمبة هل

 . (1)أفاده شيخ اإلسالم ابن تيمية
ىلع اختصارها  اللطيفة هذه الرسالةودونك أيها القارئ اللبيب 

 . وىلع جامعها غرمها، لك غنمها، مسوقة إيلك ووجازتها
نسبة إىل  (2)"يف اهلبة واهلدية يفية"األربعون الرشر املوسومة بب

 
خ
 ، رسيت بيت الرشييفأ

خ
واليت ، رس ذات العراقةويه من أكابر األ

                                                           
 . (31/269) يف "جمموع الفتاوى"كما  (1)

 : منهم ىلع سبيل املثال، اقتداء بمن سبقين من أفاضل العلماء (2)

( هل كتاب" األربعون ه494حممد بن يلع بن ودعن املوصيل ت سنة ) -
 . الودعنية املوضوعة"

( واسم ه612) اهلل الرهاوي ت سنة القادر بن عبد أبو حممد عبد -
 . األربعون املتباينة األسانيد" يف جمدل كبريكتابه "

بن رشف انلووي ت  ربعون انلووية" أليب زكريا حيىيومن أشهرها "األ -
 . (ه676سنة )

( واسم كتابه ه1345) حممد بن جعفر الكناين احلسين ت سنة -
 . "األربعون الكنانية يف فضائل آل بيت خري الربية"
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، ويه يف النسب تمتد إىل ادلوحة انلبوية، تقطن مديرية عتمة
، وترشيف بهذا ليس لطيب األصل واملنبع وكرم اجلذور فحسب

وولع ، ولكن ملا بلعض املنتسبني إيلها من حب للعلم وأهله
إىل األمام يف طلب العلم  اضي  فلهذه اثللة املباركة أقول مخ ، عارفبامل

وال يشء أفضل منه ملن ، فإن حاجة انلاس إيله ملحة ؛الرشيع
ومذكرا  جلميع ، -رمحه اهلل -كما قاهل اإلمام أمحد ،حسنت نيته

بكلمة عمر بن  -زادهم اهلل رشفا  وتوفيقا  -أطياف ورشائح أرسيت 
وإن ابتغينا ، " حنن قوم أعزنا اهلل باإلسالم: ةاخلادل  اخلطاب

وال ، وال فوز، ال سعادة هالعزة بغري اإلسالم أذنلا اهلل" ويلعلموا أن
، فال اعزتاز إال به، وانلهج املستقيم، ظفر إال بتمسكنا بادلين القويم

 . وال انتماء إال إيله
 يل سوا    أيب اإلسالم ا أري  

 
 أو متيم إذا افتخروا ببكر   

دد   جدددوى  فت  م ولددو  ددر  ر  ومددا ك 
 

 هددو الكددرم ولكددن التودد    
                                    *** 

 إن خيتصف  ماء  الِو ال ف اؤان
 

رٌي َت  د    ِمن غ  ام  واِحد   ع ذ 
 يسددد   هلدددف  بينندددا  اددد  أو   

 
 أو ندددددددا  مودددددددام  الوالددددددددِ  ى دددددددن 
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 مقدمة

، أن يتقبلها بقبول حسنله وإحسانه سأل اهلل بمنه وكرمه وفضأ 
 . وأن ينفع بها اكتبها وقارئها

رخ :  وامتثاال  لقول انليب اْشكخ رخ اهلل من ال ي اْشكخ "ال ي
  .(1)انلهاس"
فقد ، نفع اهلل بها ي(رم ما )حليمة احلخ  أشكر للزوج الفاضلة فإين

بصمات وكم هلا من ،  احلاسوباكملة ىلع قامت بكتابة هذه الرسالة
ورزقنا وإياها علما  ، حنونا فشكر اهلل سعيهابيضاء  وأيادي، ظاهرة

 . واحلمد هلل رب العاملني، وعمال  صاحلا  متقبال  ، نافعا  
مببن شببهر رمضببان    /18انتهيببت مببن تبييضببها يللببة اثلالثبباء 

ي حبولني اكملبني عليهبا ويه يف بوذلك بعبد مضب، ه1441املبارك/
 . مسودات األوراق

                                                           
رقم  326والطياليس )ص ، (492، 388، 302، 295/  2أمحد )أخرجه  (1)
ابلخاري يف "األدب و، (2069) والرتمذي برقم، (4811)برقم وأبو داود ، (2491

وصححه الشيخ األبلاين يف "الصحيحة" ، (2070) وابن حبان، (218برقم ) املفرد"
: ( ط1330( برقم )2/351املسند")وشيخنا الواديع يف "الصحيح ، (416) برقم

 . اآلثار
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من األهمية اتلمهيد أن رشوع إىل بيان املقصود أرى وقبل ال
 . تلكتمل الفائدة فإيلكه؛ بتعريف اهلبة واهلدية
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 تعريف اهلبة واهلدية

ويه العطية اخلايلة عن ، مروره: من هبوب الريح أي: اهلبة لغة
  .(1)األعواض واألغراض

  .(2)تمليك من غري عوضيه : اصطالحا  و
تمليك املرء ماهل لغريه بال ): اللغة فيهوأما تعريف اهلدية يف 

ا   .(3)(عوض تلطف 

                                                           
"لسان ، (1/235) "الصحاح" للجوهري، (6/147"معجم مقاييس اللغة" ) (1)

 . (6/4929) العرب"

"مغين ، (7/102) "خمترص خليل" للخريش، (6/116"بدائع الصنائع") (2)
 . (7/5) "املقنع"، (14/274) "املجموع"، (2/396) املحتاج"

و"لسان ، (1067: هدي( )ص: (يراجع "مقاييس اللغة" البن فارس مادة (3)
و"اتلوقيف ىلع مهمات اتلعاريف" ، )هدي( ( مادة15/357) العرب" البن منظور

و"عمدة احلفاظ يف تفسري أرشف ، (74: )ص الرؤوف املناوي الشافيع لعبد
(، 541(، "املفردات يف غريب القرآن" )ص:4/216) األلفاظ" للسمني احلليب

 . (673"املصباح املنري" )ص:
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يف كتاب جرى الفقهاء ىلع ذكر اهلدية : يف اصطالح الفقهاءو
إال ، تمليك من غري عوض: فوها بأنهاوعره ، ألنها نوع منها؛ اهلبة

ادة حمضة إن اكن هذا اتلمليك يقصد به وجه اهلل تعاىل عب: أنهم قالوا
وال طلب غرض من جهته فهذا  شخص معنيمن غري قصد يف 

واتلودد أو الصلة أو وإن اكن املقصود من اهلبة اإلكرام ، صدقة
 . حاجة وحنو ذلك فهو هدية اتلأيلف أو املاكفأة أو طلب

معانيها  ،والعطية ،واهلدية ،والصدقة ،اهلبة: قال ابن قدامة
فهو ، تاجينوي به إىل اهلل تعاىل للمح شيئ امن أعطى ف...  متقاربة
فهو ، واملحبة هل، ومن دفع إىل إنسان شيئا للتقرب إيله. صدقة
 . (1)هدية

                                                           
"مغين ، (17/344) "الرشح الكبري"، (6/41)، (5/591) "املغين" ينظر (1)

"بدائع ، (4/530) "حاشية ابن عبدين"، (7/113) "فتح القدير"، (2/396) املحتاج"
 "مواهب اجلليل"، (5/91) "تبيني احلقائق"، (9/124"املحىل")، (5/115) الصنائع"

 "منتىه اإلرادات"، (7/134) "اإلنصاف"، (6/223) "اذلخرية" للقرايف، (6/49)
(، 5/431(، "أقرب املسالك" )31/269) " جمموع فتاوى شيخ اإلسالم"، (2/22)

(، 399(، "اتلعيني وأثره يف العقود املايلة" )ص:4/377"مطالب أويل انلىه" )
 . (10"اهلدايا للموظفني أحاكمها وكيفية اتلرصف فيها" )ص:
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 تعريف اهلبة واهلدية

ويمكن أن جتمع تعاريف أهل العلم هلا بأنها: تمليك ممن هل 
ا بال رشط وال عوض  .اتلربع يف حياته لغريه عين ا من ماهل؛ إكرام 
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تهادوا »: قال  عن انليب  ، عن أيب هريرة -1
  .(1)«حتابوا

                                                           
وابليهيق ، وادلواليب يف "الكىن"، (594املفرد" )رواه ابلخاري يف "األدب  (1)

(6/169). 
األدب "رواه ابلخاري يف : (1315( برقم )2/690قال ابن حجر يف "اتللخيص" )

، وأورده ابن طاهر يف مسند الشهاب من طريق حممد بن بكر، وابليهيق، "املفرد
 . سنح وإسناده، عن أيب هريرة، عن موىس بن وردان، عن ضمام بن إسماعيل

فإن اهلدية ، " تهادوا: بن مالك مرفوع بلفظ وأما ما جاء من حديث أنس
فرواه الزبار بإسناد ضعيف، كما ذكره احلافظ ابن حجر يف  تذهب بالسخيمة"
: ومثله حديث أيب هريرة بلفظ، ادلار العلمية: ( ط3/360"تلخيص احلبري" )

(، 1/307والطياليس ) ،(2130"فإنها تذهب وحر الصدر" أخرجه الرتمذي برقم )
واحلديثان وإن ، ومدار احلديث ىلع أيب معرش جنيح بن عبد الرمحن وهو ضعيف

غشه : ومعىن "وحر الصدر" أي، املعىن املبىن فهما صحيحا اكنا ضعييف
من "انلهاية" البن األثري  أشد الغضب اه: وقيل، احلقد والغيظ: وقيل، ووساوسه

(5/346) . 
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 اهلدية سبب للمحبة

اكن : (359-9/358) قال احلافظ ابن عبد الرب يف "فتح املالك"
وفيه األسوة ، وندب أمته إيلها، يقبل اهلدية رسول اهلل 
ومن فضل اهلدية مع اتباع السنة أنها تورث ، احلسنة به 

 . وتذهب العداوة، املودة
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يقبل  "اكن رسول اهلل : قالت عةشة عن  -2
 . (1)ويثيب عليها"، اهلدية
ا وهببب للنببيب أن أعرابي بب:  عببن ابببن عببباسو -3
 قبال. ال: " قبال؟ "رضبيت: قال، فأثابه عليها، هبة :

" ؟ " رضبيت: قبال، فزاده: قال. ال: " قال؟ " رضيت: قال، فزاده
"لقبد هممبت أال :  فقبال رسبول اهلل: قال. نعم: قال

 . (2)أو ثقيف"، أو أنصاري، هبة إال من قريشأتهب 

                                                           
، وللحديث أدلة عمة تشهد هلذا املعىن (2585) ابلخاري برقمأخرجه  (1)

والرتمذي ، (3536) وأبو داود، كحديث ابن عباس اذلي ييل هذا احلديث وغريه
اكن رسول ": بلفظ اهلل بن برس من حديث عبد (24591) أمحدورواه ، (1953)

وحسنه شيخنا الواديع يف ، يقبل اهلدية وال يقبل الصدقة" اهلل 
 . (555) برقم (1/473) حيح املسند""الص

( وقد ذكر اإلمام ابن 1146وابن حبان )، (2687أخرجه أمحد برقم ) (2)
وصححه األبلاين ، ( هلذا احلديث عدة شواهد144-7/141امللقن يف "ابلدر املنري" )

 . (6350ويف "صحيح ابن حبان" برقم )، (1603يف "اإلرواء" برقم )
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 قبول اهلدية واملاكفئة عليها

أهدت أم حفيد خالة ابن »: قال، عن ابن عباس و -4
فأكل انليب ، اا وأضب  ا وسمن  أقط   عباس إىل انليب 
 قال ابن ، «وترك الضب تقذرا، من األقط والسمن

 »: عباس
خ
ا ولو اكن حرام  ، ىلع مائدة رسول اهلل  لا كم فأ

 
خ
  .»(1)ىلع مائدة رسول اهلل  لا كم ما أ

                                                           
 . (1947ومسلم برقم )، (2575برقم )أخرجه ابلخاري  (1)
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لو »: قال عن انليب ، عن أيب هريرة  -5
راع ذراع أو كخ  ولو أهدي إله ، إىل ذراع أو كراع ألجبتخ  عيتخ دخ 

 . (1)«لقبلت

                                                           
عند   وقد جاء من حديث أنس، (2568) أخرجه ابلخاري برقم (1)

 يف "اجلامع الصحيح" -رمحه اهلل-وحسنه شيخنا الواديع، (4/567) الرتمذي
اع باذلكر يلجمع : (5/236) قال احلافظ يف "الفتح"، (3037) را رااع واالْكخ صه اذلِّ واخا

 . ألن اذلراع اكنت أحب إيله من غريها والكراع ال قيمة هل، بني احلقري واخلطري
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 وجوب التسوية بني األوالد يف اهلبة

أن أباه أىت به إىل رسول اهلل   عن انلعمان بن بشري -6
 فقال، االم  إين حنلت ابين هذا غخ : فقال :« 

ا
ودلك  لا كر أ

فانطلق أيب إىل ": ويف لفظ، «فارجعه»قال ، ال: قال، «حنلت مثله
فقال هل رسول اهلل ، ليشهده ىلع صدقيت انليب 
 :«اتقوا اهلل»: قال، ال: قال« ؟أفعلت هذا بودلك لكهم ،

  .(1)«فرد تلك الصدقة، فرجع أيب، «أوالدكمواعدلوا يف 

أيرسك أن »: ثم قال، «ىلع هذا غريي فأشهد»: (2)ويف رواية ملسلم
 . «فال إذا»: قال، بىل: قال« ؟ يكونوا إيلك يف الرب سواء

 أمبره : منهبا وجه ادلاللبة مبن احلبديث مبن وجبوه 
وهبو ، لوجبوباملجبردة عبن القبرائن ا واألصل يف األوامبر، بالعدل

ونسبه ، كما قاهل السمعاين، مذهب أكرث العلماء من فقهاء وأصويلني

                                                           
من حديث  (1623) ومسلم برقم، (2586) أخرجه ابلخاري برقم (1)

 .  بن بشري انلعمان
 .(1623برقم )( 2)
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صيف ادلين اهلندي إىل أكبرث الفقهباء واملتنيمبني واببن انلجبار إىل 
وهبو اختيبار شبيخ ، مجهور العلماء من أصحاب املبذاهب األربعبة

 :ومنهبا ،كتببه اإلسالم ابن تيمية نص ىلع ذلك يف مواضع كثرية من
  ،"ال تشهدين ىلع جور: اتلرصيح يف بعض ألفاظ احلديث كقوهل

ا
 دْ هم شْ أ

ومنها أن تفضيل بعضبهم ىلع بعبض يبورث بيبنهم ، ىلع هذا غريي"
سببب رشيع فبال  ويستثىن من ذلك مبن اكن هل، بلغضاءالعداوة وا

واختارهبا اببن ، ويه رواية عن أمحبد، بأس أن يزاد هل بقدر حاجته
 . (1)وشيخ اإلسالم، قدامة

                                                           
"درء ، (5/434) "الفتاوى الكربى" لشيخ اإلسالم، (5/664) ينظر "املغين" (1)

، (1/540) "إاغثة اللهفان"، (1/228) "حتفة الودود"، (7/54) تعارض العقل وانلقل"
"رشح ، (3/854) "نهاية الوصول"، (7/139) "اإلنصاف"، (5/214) "فتح ابلاري"

، (4/310"كشاف القناع" )، (98: )ص "قواطع األدلة"، (3/39) الكوكب املنري"
اإلمام "من فقه ، (3/30) "فتاوى إسالمية"، (264-4/263) "توضيح األحاكم"

 . مجع باقطيان (2/451) الواديع"
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 حتريم الرجوع يف اهلبة املقبوضة

العائد »: قال انليب : قال  عن ابن عباس -7
  .(1)«يف هبته اكلنيب ييقء ثم يعود يف قيئه

اذلي يعود يف هبته ، ليس نلا مثل السوء»: للبخاري ويف رواية
  .(2)«اكلنيب يرجع يف قيئه

حيرم الرجوع يف اهلبة ولو لم أنه  إىل ذهب مجاعة من العلماء
، وإخالفه حمرم، مبين ىلع القول بأن اجناز الوعد واجبوهو ، قبضتخ 

، جه يف مذهب اإلمام أمحدوو، وهو مذهب عمر بن عبدالعزيز
، وهو قول يف مذهب املالكية، وابن العريب، شيخ اإلسالم واختاره

والصحيح ما عليه ، (3)ىلع الفروق صححه ابن الشاط يف حاشيته
                                                           

( من حديث ابن 1622) ومسلم برقم، (2589) أخرجه ابلخاري برقم (1)
 .  عباس

( 1/244) والرتمذي برقم، (3698) والنسايئ برقم، (2622) ابلخاري برقم (2)
 . حديث حسن صحيح: وقال

، (5/290) "فتح ابلاري"، (331)ينظر "االختيارات الفقهية" للباعيل  (3)
، (6/128"بدائع الصنائع" للكساين )، (11/152) "اإلنصاف"، (6/415) "الفروع"

= 
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ومقتىض التشبيه أن ، اجلمهور أن القبض رشط يف لزوم عقد اهلبة
وقيل ذلك ، العود ال يكون إال بعد انفصال اهلبة عن الواهب

هذا ظاهر يف حتريم : قال انلووي، يكون يف ملكه فله العود فيه
الرجوع يف اهلبة والصدقة بعد إقباضهما وهو حممول ىلع هبة األجنيب 

ح به يف حديث كما رصه  ،ا وهب لودله وإن سفل فله الرجوع فيهأما إذ
هبة اإلخوة واألعمام وغريهم من ذوي  انلعمان بن بشري وال رجوع يف

وقال أبو ، واألوزايع، األرحام هذا مذهب الشافيع وبه قال مالك
 . حنيفة وآخرون يرجع لك واهب إال الودل ولك ذي رحم حمرم

                                                           
= 

 لفوزانل "اتلحفة املرضية"، (20/66"جمموع فتاوى ابن باز" )، (1279"املحىل" )
"اجلامع الصحيح" ، وقد استفدت منه بعض انلقوالت واتلبويبات، (37: )ص

 . (5/170لشيخنا الواديع )
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 جواز رجوع األب يف هبته لودله

 عن انليب   ابن عمر وابن عباسعن  -8
"ال حيل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إال الوادل : قال

 . (1)فيما يعطي ودله"
واحلنابلة أنه ال ، والشافعية، مجهور الفقهاء من املالكية وهو قول

لورود ؛ فيما يهب لودلهجيوز للواهب أن يرجع يف هبته إال الوادل 
قال انلووي يف تبويبه ، ة عندهماألدلة املخصصة للوادل برشوط معترب

)باب حتريم الرجوع يف الصدقة واهلبة بعد : (4/236) سلمىلع م
ول وبه يق، وهو قول الشافعية، ن سفل(إالقبض إال ما وهبه لودله و

                                                           
( 2377والرتمذي برقم )، (3539وأبو داود )، (428-8/427أخرجه أمحد ) (1)
( وقال: 2298( برقم )2/46ورواه احلاكم )، هذا حديث حسن صحيح: وقال

ا ابن عبد الرب يف ، حديث صحيح اإلسناد ووافقه اذلهيب وصححه أيض 
وقّوى احلديث ، (5/251وابن حجر يف "فتح ابلاري")، (6/244"االستذاكر")

، (1624وصححه األبلاين يف "اإلرواء")، (1/175السخاوي يف "املقاصد احلسنة")
 . (616( برقم)1/522وحسنه شيخنا الواديع يف "الصحيح املسند")
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ولإلمام أمحد ثالث ، مالك إذا اكن ىلع جهة الصلة ال الصدقة
 . روايات أظهرها أن هل الرجوع بكل حال

ا عوض   شيئ اإن اكن األب قد أعطى ابنه وأما : قال شيخ اإلسالم
وأما إن ، عما أخذه هل فليس هل أن يرجع بذلك بال نزاع بني العلماء

: رجوعه عليه قوالن للعلماءفيف ، اكن تصدق به عليه صدقة هلل
ومىت ، يرجع عند مالك والشافيع وأمحد: واثلاين، ال يرجع: أحدهما

أو عقد عقدا لم يصح ، أو أوقف وعقله اغئب، رجع وعقله اغئب
 . (1)رجوعه وال وقفه إن اكن مغيبا عقله بمرض بال نزاع بني العلماء

                                                           
الرشح و"، (5/416) و"نهاية املحتاج"، (6/309) ينظر "حتفة املحتاج"( 1)

و"رشح منتىه ، (111-4/110) و"حاشية ادلسويق"، (318-2/317) الصغري"
 و"روضة الطابلني"، (150-10/149) و"كشاف القناع"، (4/409/410) اإلرادات"

 . (320-303) و"جمموع الفتاوى" لشيخ اإلسالم، (1/171)
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 أطيب ما أكله اإلنسان من كسب يده

إن »: قال رسول اهلل : قالت،  عن عةشة -9
  .(1)«وإن أوالدكم من كسبكم، أطيب ما أكلتم من كسبكم

أنت ومالك »( 12فهذا احلديث مطابق للحديث اذلي سيأيت رقم )

غ ييَما ي﴿  : وهو مطابق لقوهل تعاىل، «ألبيك
َ

َسَبييَوَمايۥَماُلُييهُيَعن ييَنىيأ  ﴾َك
وابن عباس ، جماهدكما فرسه بذلك ، ودله: وهم، [2:املسد]

 وأكد هذا املعىن شيخ اإلسالم يف "جمموع الفتاوى"، وغريهما
َسَبييَوَما﴿: أن قوهل: (9/262) يتناول ودله كما يف  [2:املسد] ﴾َك

، واستدل ىلع جواز األكل من مال الودل، "ودله من كسبه": احلديث
ؤخهخ : (14/141ا يف "الفتاوى)وقال أيض   م وادخعا دلا ْكرخ الْوا نْيم فاذم اصه خ خا نه ؛  هلا

ا
ألم

ا قاالا  ما ْسبمهم كا
ْن كا ا مم دلا غ ييَما ي﴿: الْوا

َ
َسَبييَوَمايۥَماُلُييهُيَعن ييَنىيأ إنه : قالوا ﴾َك

                                                           
والرتمذي ، (3528وأبو داود )، (40/34أخرجه أمحد يف "املسند" برقم ) (1)

وذكر احلافظ يف "الفتح" ، (2290وابن ماجه )، (7/240والنسايئ )، (1358)
وصححه األبلاين ، (3/337وكذا الزيليع يف "نصب الراية" )، ( هل شواهد5/211)

 . (838يف "اإلرواء" برقم )
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أطيب ما أكل الرجل من  إن»: وكما قال انليب ، ودله
فلما اكن هو السايع يف وجود الودل اكن . «كسبه وإن ودله من كسبه

ا فإنه ينتفع أيض  . األخ والعم واألب وحنوهمعمله من كسبه خبالف 
 . لكن ليس ذلك من عمله، بل بدعء األجانب، بدعئهم

ما يفعله الودل : (127-126: )ص وقال األبلاين يف أحاكم اجلنائز
دون أن ينقص ، مثل أجرهفإن لوادليه ، الصالح من االعمال الصاحلة

: واهلل عز وجل يقوهل، وكسبهماالن الودل من سعيهما ، ءمن أجره يش
ن﴿

َ
ي ييَوأ ِييَسيلَّ يينِينَسىيلِل  وقال رسول اهلل ، [39: انلجم] ﴾َسَعىييَمايإِّلَّ
 :«وإن ودله من ، إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه

 . «كسبه
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 جواز هبة املجهول

عايب عنم أبيه عن جدهعن عمر -10 يف قصة   و بن شخ
أن يرد عليهم سبيهم  وفد هوازن وسؤاهلم انليب 

"أما ما اكن ل وبلين عبدا : فقال رسول اهلل ، وأمواهلم
لب فهو لكم"   .(1)املطه

صيب بين ون،  ووجه االستشهاد أن نصيب الرسول
 . ره حني وهبه انليب عبد املطلب ليس بمعلوم قد

الغائبة اهلبة  أن رأى)باب من : قال ابلخاري يف "صحيحه"
 . جائزة(

يعين  -فا  ذكر فيه طر: (5/209) قال احلافظ ابن حجر يف "الفتح"و
ومراده منه ، يف قصة هوازن من حديث املسور ومروان -ابلخاري

                                                           
وحسنه ، (3688) والنسايئ، (2694) وأبو داود، (7037) رواه أمحد برقم (1)

، (22: )ص واألبلاين يف "صحيح السرية"، (4/214) ابن عبد اهلادي يف "اتلنقيح"
 "حاشية ادلسويق"، (2/372) وانظر "الرشح الصغري"، وحمققو "مسند أمحد"

"فتح ، (183)اختيارات شيخ اإلسالم" للبعيل "، (2/372) "اإلفصاح"، (4/98-99)
 . (5/209) ابلاري"
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 :"فمن أحب منكم ، وإين قد رأيت أن أرد إيلهم سبيهم
ففيه أنهم وهبوا ما . طيبنا لك: " فقالوا أن يطيب بذلك فليفعل

 . وذلك يف معىن الغائب، غنموا من السيب من قبل أن يقسم ذلك
وما زال السلف : (31/271وقال شيخ اإلسالم كما يف " الفتاوى")

وكذلك هبة اثلمر واللنب اذلي لم ؛ يعريون الشجرة ويمنحون املنايح
ألن املقصود ؛ ولكن هذا يشبه العارية ،ايوجد ويرون ذلك الزم  

وهلذا اكن هذا مما يستحقه ؛ يشء اكملنفعة بعد شيئ ابالعقد حيدث 
 ،اكملساقاة: وهلذا تصح املعاملة جبزء من هذا؛ املوقوف عليه اكملنافع

وأما إباحة ذلك فال نزاع بني العلماء فيه وسواء اكن ما أباحه 
 . ا أو جمهوال  ا معلوم  معدوما أو موجود  
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 جواز هبة املشاع

أن رسول اهلل : عن سهل بن سعد الساعدي  -11
  

خ
فرشب منه وعن يمينه غالم وعن يساره ، برشاب يتا أ

فقال ، «؟أتأذن ل أن أعطي هؤالء»: فقال للغالم، األشياخ
: قال، اال أوثر بنصييب منك أحد  ، ال واهلل يا رسول اهلل: الغالم

  .(1)«دهيف ي فتله رسول اهلل 
ؤثر يسأل الغالم أن  أن انليب  وجه ادلاللة من احلديث

 واكن نصيبه من هذا الرشاب مشاع  ، األشياخ بتقديمهم ىلع نفسه
وال يعرف ما اكن يرشب مما اكن يرتك ، وال مقسوم، غري متمزي

قالوا وألن اهلبة تمليك ، فدل ذلك ىلع صحة هبة املشاع، لألشياخ
وألن املشاع جيوز بيعه ؛ وهذا ممكن يف املشاع وغري املشاع، للغري

، واحلنابلة، والشافعية، وهذا قول اجلمهور من املالكية، فجازت هبته
وأما العقود اليت يشرتط القبض يف لزومها : وقال شيخ اإلسالم

عند من يقول إن -اكلصدقة واهلبة والرهن والوقف : واستقرارها

                                                           
 . ( من حديث سهل بن سعد 2602رواه ابلخاري برقم ) (1)
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ا يصح يف املشاع عند مجهور فهذا أيض   -القبض رشط يف لزومه 
ألن : قال. جيوزها أبو حنيفةكمالك والشافيع وأمحد ولم : العلماء

وأما اجلمهور  ،القبض رشط فيها وقبضها غري ممكن قبل القسمة
فقالوا تقبض يف هذه العقود كما تقبض يف ابليع وإن اكن القبض من 

؛ ويقبض ما ال ينقسم. ا يف صحته وال لزومهموجب ابليع ليس رشط  

 . (1)تلعذر القسمة فيه؛ فإنهم اتفقوا ىلع جواز هبته مشاع

                                                           
"بداية ، انلهضة: ( ط367: "القوانني الفقهية" )ص: ينظر املراجع اآلتية (1)

"املغين" ، (1/446"املهذب" )، (4/97"حاشية ادلسويق" )، (2/323املجتهد" )
و"رشح ابن بطال للبخاري" ، (31/272"جمموع فتاوى شيخ اإلسالم" )، (5/596)
"اتلحفة ، (5/225"فتح ابلاري" )، (116: "اذلخرية الربهانية" )ص، (7/122)

 . (22/274"املوسوعة الفقهية الكويتية" )، (60: املرضية" لعبد اهلل الفوزان )ص



  33 
 

 "ت ومالك ألبيكقول انليب  "أن



يا رسول :  قالأن رجال  ،  عن جابر بن عبد اهلل -12
أنت »: فقال، وإن أيب يريد أن جيتاح مال، ا وودل  اهلل إن ل ماال  
 . (1)«ومالك ألبيك
األب حاجة  وهو ،ط وقيد مهمرشتقييد احلديث بوال بد من 

، اجلماهري من احلنفيةوهذا مذهب ، للمال اذلي يأخذه من ودله
حا  به يف بعض األحاديث وقد جاء ذلك مرصّ ، والشافعية، واملالكية

: قالت عن عةشة  (7/480) وابليهيق، (2/284) فعند احلاكم
نيَيَهُبي﴿ "إن أوالدكم هبة اهلل لكم:  قال رسول اهلل َِم يل

                                                           
، (1/141) لطرباين يف "األوسط"وا، (2291) برقم هأخرجه ابن ماج (1)

، وقد غمزه ادلارقطين يف "األفراد"، (2/230) والطحاوي يف "مشلك اآلثار"
ال يثبت  قد روي من وجه آخر موصوال  : وقال (7/481) وابليهيق يف "السنن"

. خطأ من وصله عن جابرأو: (3/332) وقال احلافظ يف "اتللخيص"، مثله
 وقال احلافظ يف "الفتح"، األحاكم الوسطى"وصححه عبد احلق اإلشبييل يف "

وقّواه السخاوي ، جمموع طرقه ال حتطه عن القوة وجواز االحتجاج به: (5/211)
 . (838) وصححه األبلاين يف "اإلرواء"، (102-100: )ص يف "املقاصد احلسنة"



  34 
 

ََشا ي ىييءُيي َيَهُبيياث يإَِن َِمنيَو ََشا ييل ُكورَيٱيءُيي فهم وأمواهلم  [49: الشورى] ﴾ذلُّ
صححه األبلاين يف "الصحيحة" برقم . "إيلهم لكم إذا احتجتم

ويف احلديث فائدة فقهية هامة قد ال جتدها يف : وقال عقبه، (2564)
ليس أنت ومالك ألبيك "  ": احلديث املشهور ويه أنه يبني أن، غريه

وإنما ، الك، يشاءأن األب يأخذ من مال ابنه ما  حبيث، ىلع إطالقه
 . واهلل أعلم يأخذ ما هو حباجة إيله

ولألب أن يأخذ : (24/102) قال شيخ اإلسالم كما يف "الفتاوى"
 . بن وليس لالبن منعها حيتاجه بغري إذن االمن مال ودله م

والالم يف احلديث ليست : (1/116) قال ابن القيم يف "اإلعالم"و
أسعد باحلديث وإال تعطلت  لإلباحة ومن يقول يه، اللملك قطع  

ومما يدل ىلع أنها ليست ، والطحاوي، وهو قول ابن عبد الرب. فائدته
لوادله لم  للملك أن االبن يرثه أوالده وزوجته وأمه فلو اكن ماهل ملاك  

 . (1) يأخذ املال غري األب

                                                           
 "االستذاكر"، (468:)ص "الرسالة" للشافيع: اآلتيةوينظر املصادر ( 1)

"االختيار تلعليل ، (2/164) "حتفة الفقهاء"، (2/455) "مشلك اآلثار"، (7/525)
، (3/447) "مغين املحتاج"، (6/320) "املغين"، (2/629) "الاكيف"، (4/13) املختار"

= 
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 ترغيب اجلريان ىلع اتلهادي فيما بينهم

يا »: قال رسول اهلل : قال،  عن أيب ذر -13
 . (1)«وتعاهد جريانك، فأكرث ماءها، أبا ذر إذا طبخت مرقة

فأصبهم ، ثم انظر أهل بيت من جريانك»: (2)ملسلم ويف رواية
  .«منها بمعروف

                                                           
= 

-4/108) "فتاوى إسالمية"، (21/181) "فتاوى اللجنة ادلائمة"، (12/7) "االنصاف"
109) . 

، (114وابلخاري يف "األدب املفرد" برقم )، (2625)رواه مسلم برقم  (1)
 . (1368وصححه األبلاين يف "الصحيحة" برقم )

 (.2025برقم ) ( 2)
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إن ل جارين ، يا رسول اهلل: قلت، عن عةشة  -14
  .(1)«اإىل أقربهما منك باب  »: قال؟ فإىل أيهما أهدي

(: قيل: احلكمة فيه أن األقرب 11/362قال ابن حجر يف "الفتح" )
فيتشوف هلا خبالف  ؛ية وغريهامن هدِّ يرى ما يدخل بيت جاره 

وال سيما  ،األبعد، وأن األقرب أرسع إجابة ملا يقع جلاره من املهمات
 يف أوقات الغفلة.

                                                           
 . (2259) أخرجه ابلخاري برقم (1)
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 انليه عن رد اهلدية

 عن انليب   اهلل بن مسعود عن عبد -15
  .(1)"أجيبوا ادلايع وال تردوا اهلدية وال ترضبوا املسلمني": قال

: ( عقب هذا احلديث242: ص) قال ابن حبان يف "روضة العقالء"
ن ترك قبول اهلدايا بني يف هذا اخلرب ع زجر انليب 

 فالواجب ىلع املرء إذا أهديت إيله هدية أن يقبلها وال، املسلمني
وإين ألستحب للناس  ،ويشكر عنها ،يردها ثم يثيب عليها إذا قدر

وتذهب  ،إذ اهلدية تورث املحبة ؛بعث اهلدايا إىل اإلخوان بينهم
 . الضغينة

                                                           
وابلخاري يف "األدب املفرد" برقم ، (1/404أخرجه أمحد يف "املسند") (1)

شيخ األبلاين يف وصححه ال، (6/555وابن أيب شيبة يف "املصنف" )، (157)
( برقم 1/643وشيخنا الواديع يف "الصحيح املسند" )، (2178"اإلرواء" برقم )

 . وحسنه حمققو "املسند"، (833)
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: قال رسول اهلل : قال عن ابن عمر  -16

 . الطيب: واملراد بادلهن .(1)«ثالث ال ترد الوسائد وادلهن واللنب»
: قال رسول اهلل : قال،  أيب هريرةعن و -17

فإنه خفيف املحمل طيب ، من عرض عليه رحيان فال يرده»
 . (2)«الريح

ملا اكنت الراحئة الطيبة : (4/256) قال ابن القيم يف "زاد املعاد"
وهو ينفع ، والقوى تزداد بالطيب، والروح مطية القوى، غذاء الروح

ويرس ، ويفرح القلب، ابلاطنيةوسائر األعضاء ، ادلماغ والقلب
، وأشده مالءمة هلا، وهو أصدق يشء للروح، انلفس ويبسط الروح

                                                           
والطرباين ، (128) ويف "الشمائل" برقم (2790) أخرجه الرتمذي يف "السنن" (1)

حجر يف وحسنه ابن ، (6079) وابليهيق يف "الشعب" برقم، (3279) يف "الكبري"
 . (619وصححه األبلاين يف "الصحيحة" برقم )، (5/209) "الفتح"

 . (3253أخرجه مسلم برقم ) (2)
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 ما ال يرد من اهلدية

اكن أحد املحبوبني من ادلنيا  وبينه وبني الروح الطيبة نسبة قريبة
 . إىل أطيب الطيبني صلوات اهلل عليه وسالمه

أنه اكن ال يرد : عن أنس ، مامة بن عبد اهللعن ثو -18
  .(1)«اكن ال يرد الطيب» وزعم أن انليب ، الطيب

                                                           
 . (2582أخرجه ابلخاري برقم ) (1)
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: قال رسول اهلل : قال عن ابن عمر  -19
ومن أىت ، ومن سأل باهلل فأعطوه، من استعاذ باهلل فأعيذوه»

حىت يعلم أن قد ، فإن لم جتدوا فادعوا هل، ا فاكفئوهإيلكم معروف  
  .(1)«اكفأتموه

: ( عند رشحه للحديث املتقدم4/170) الصنعاين يف "السبل"قال 
دل احلديث ىلع وجوب املاكفأة للمحسن إال إذا لم جيد فإنه يكافئه 

وهو ظاهر ، بادلعء وأجزأه إن علم أنه قد طابت نفسه أو لم تطب به
 . احلديث

                                                           
وابلخاري يف ، (9/82والنسايئ )، (1509) وأبو داود، (9/412أخرجه أمحد ) (1)

الشيخني صحيح ىلع رشط : وقال (413-1/412) واحلاكم، (216) "األدب"
واألبلاين ، (6/254) وصححه انلووي يف "املجموع"، وهو كما قاال، ووافقه اذلهيب

يف  -رمحه اهلل-وشيخنا الواديع، (158) ( برقم1/98يف "صحيح األدب املفرد" )
يف تعليقه  طوالشيخ شعيب األرناؤو، (736) برقم (1/587) "الصحيح املسند"

 . (3408) ىلع "صحيح ابن حبان" برقم
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ع هل  من لم يستطع املاكفأة للمهدي فليدخ

:... قال الطييب: (5/61) قال العظيم آبادي يف "عون املعبود"و
 . ا السم اهلل تعاىللرش تعظيم  ادفعوا عنه ا

األمر : "فأعطوه ": قوهل: (2/439) وقال العثيمني يف "القول املفيد"
ا ىلع املسئول؛ ألن يف ا أو رضر  هنا للوجوب ما لم يتضمن السؤال إثم  

  .(1)وتعظيما هلل عز وجل، إعطائه إجابة حلاجته

                                                           
"حاشية السندي ، (5/318"الفتاوى اهلندية" )، (9/423يراجع "املغين" ) (1)

 . (318-1/317"الزواجر عن اقرتاف الكبائر" )، (5/83ىلع النسايئ" )
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أنبه أهبدى لرسبول اهلل : امبة عن الصعب بن جثه  -20
   فرد عليه، (2)أو بودان، (1)ا وهو باألبواءا وحشي  محار ،

أمبا إنبا لبم نبرده عليبك إال أنبا »: قبال، فلما رأى ما يف وجهبه
  .(3)«حرم

                                                           
األبواء: بفتح األلف وإساكن ايلاء وفتح الواو بآخره ألف ممدودة، واٍد من  ( 1)

ت اتلابعة للمدينة أودية احلجاز، ويف العرص احلديث تعترب إحدى املحافظا
انلبوية، ويه ىلع حنو مئتني ومخسني كيلو، وتسىم اآلن عند ابلعض: وادي 

 اخلخريبة. 

ودان: بفتح الواو وتشديد ادلال املفتوحة، اندثرت منذ زمن بعيد، وتّوهم  ( 2)
بعض ابلاحثني أنها مستورة ايلوم، وليس كذلك، وموضع ودان رشق مستورة إىل 

 بالعصعص.  اجلنوب، وتسىم اآلن
(، "معجم 1/74(، "فتح ابلاري" )1/60ينظر املصادر اآلتية: "زاد املعاد" )

-333(، "املعالم اجلغرافية الواردة يف السرية انلبوية" )ص:421-5/420ابلدلان" )
 (.53-52(، "رشح األرجوزة املئية" ألخينا الشيخ أمحد بن اغنم األسدي )ص:334

 . (1193) ومسلم برقم، (2573أخرجه ابلخاري برقم ) (3)
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 رد اهلدية لسبب رشيع

وام دل ىقبأ و، فهرملشاع اىلعاحلفاظ  :احلديث اد من هذافتسيو
 .ةبحملاو ةفلألا

يستحب ملن امتنع من : (8/107) قال انلووي يف "رشح مسلم"
 . لقلبها قبول هدية وحنوها لعذر أن يعتذر بذلك إىل املهدي تطييب  

وفيه االعتذار إىل : (7/90) وقال ابن بطال يف رشحه للبخاري
 . وإذهاب ما ُيىش أن يقع بنفسه من الوحشة وسوء الظن، الصديق



  44 
 

ثالثة ال »: قال عن انليب ،  عن أيب ذر -21
وال يزكيهم وهلم  ،وال ينظر إيلهم، يكلمهم اهلل يوم القيامة

قال ، ثالث مرار رسول اهلل  فقرأها: قال« عذاب أيلم
، املسبل»: قال؟ من هم يا رسول اهلل، خابوا وخرسوا: أبو ذر

 .«سلعته باحللف الاكذب (1)قنفِّ والمخ ، واملنان

  .(2)إال منه" شيئ اويف رواية "املنان اذلي ال يعطي  

                                                           
روي يف ضبطها وجهان: ختفيف الفاء وتشديدها، وأصحهما التشديد، ( 1)

(، واختاره ابن 126-125وهذا ما قرره اخلطايب يف "إصالح غلط املحدثني" )ص: 
 (.5/97األثري يف "انلهاية" )

ق سلعته باحللف الاكذب: هو اذلي حيلف كذب ا ىلع سلعته من أجل  واملنفِّ
 زيادة اثلمن.

، (1254والرتمذي )، (4087وأبو داود )، (106أخرجه مسلم برقم ) (2)

 . (246 – 245 /7)و (81 /5) والنسايئ
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 حتريم قبول اهلدية يف مقابل الشفاعة

من »: قال عن انليب ،  عن أيب أمامة -22
ا فقد أىت باب  ، فأهدى هل هدية عليها فقبلها، شفع ألخيه بشفاعة

  .(1)«ا من أبواب الرباعظيم  
( عن أخذ العوض 31/285إلسالم كما يف "الفتاوى")سئل شيخ ا

وذكر أن هذا القول هو ، واهلدية ىلع قضاء احلاجة فأفىت بعدم اجلواز
 . املنقول عن السلف واألئمة الكبار

فليحذر احلاكم : (8/278" )نيل األوطار" قال الشواكين يفو
املتحفظ دلينه املستعد للوقوف بني يدي ربه من قبول هدايا من 

، ا يف طبع اإلنسانفإن لإلحسان تأثري  ، أهدى إيله بعد تويله للقضاء
فربما مالت نفسه إىل ، والقلوب جمبولة ىلع حب من أحسن إيلها

د عروض املخاصمة بني  يؤثر امليل عن احلق عناملهدي إيله ميال  
ويظن أنه لم ُيرج عن  ،والقايض ال يشعر بذلك ،املهدي وبني غريه

والرشوة ال تفعل زيادة ، الصواب بسبب ما قد زرعه اإلحسان يف قلبه
                                                           

وحسنه األبلاين يف ، (3541وأبو داود )، (22251أخرجه أمحد برقم ) (1)
 . (3465"الصحيحة" برقم )
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ومن هذه احليثية امتنعت عن قبول اهلدايا بعد دخويل يف ، ىلع هذا
 بل من األقارب فضال   ،قبل ادلخول فيه القضاء ممن اكن يهدي إله 

 . (1)عن سائر انلاس
ديلل ىلع حتريم اهلدية يف فيه : (5/128) قال الصنعاين يف "السبل"و

ولعل املراد إذا اكنت الشفاعة يف واجب ... مقابلة الشفاعة
اكلشفاعة عند السلطان يف إنقاذ املظلوم من يد الظالم أو اكنت يف 

 الرعية فإنها يف األوىل حمظور اكلشفاعة عنده يف تويلة ظالم ىلع
واثلانية حمظورة فقبضها يف ، واجبة فأخذ اهلدية يف مقابلها حمرم

جائز أخذ  وأما إذا اكنت الشفاعة يف أمر مباح فلعله، مقابلها حمظور
اهلدية ألنها ماكفأة ىلع إحسان غري واجب وحيتمل أنها حترم ألن 

 . الشفاعة يشء يسري ال تؤخذ عليه ماكفأة
وقببد تببرجم أبببو داود : (7/1371وقببال األبلبباين يف "الصببحيحة" )

 . «باب يف اهلدية لقضاء احلاجة»: للحديث بقوهل

                                                           
و"خمترص ، (31/286) ،(288-29/285) يراجع "فتاوى شيخ اإلسالم" (1)

 . (553: )ص الفتاوى املرصية"
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 حتريم قبول اهلدية يف مقابل الشفاعة

إن هذه احلاجة يه اليت جيب ىلع الشفيع أن يقوم : وعليه أقول
أو ، كمثل أن يشفع هل عند القايض أن يرفع عنه مظلمة، بها ألخيه

ل فيه ابن تيمية ب رمحه وحنو ذلك مما بسط القو، أن يوصل إيله حقه
 . فلريجع إيله من شاء؛ اهلل ب يف املاكن املشار إيله آنفا  

: وقد يتبادر بلعض األذهان أن احلديث خمالف لقوهل 
؛ فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه، فاكفئوه؛ معروفا   من صنع إيلكم»

 . «ا هل حىت تعلموا أن قد اكفأتموهفادعو
، بأن حيمل هذا ىلع ما ليس فيه شفاعةوذلك ، ال خمالفة: فأقول

 . واهلل أعلم. أو ىلع ما ليس بواجب من احلاجة
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 أن انلببيب :  عببن أيب محيببد السبباعدي -23
فلما جباء إىل رسبول ، ىلع صدقات بين سليم بيةتْ اللر استعمل ابن 

ه هديبة وهبذ، هبذا اذلي لكبم: وحاسبه قبال، اهلل 
فهال جلسبت يف بيبت »: فقال رسول اهلل ، أهديت ل

ثبم قبام ، «وبيت أمك حىت تأتيك هديتك إن كنت صادقا، أبيك
فخطب انلاس ومحد اهلل وأثىن عليبه ثبم ، رسول اهلل 

 منكم ىلع أمور مما والين اهلل فإين أستعمل رجاال   :" أما بعد: قال
فهبال ، هدية أهديت لوهذه ، هذا لكم: فيأيت أحدكم فيقول

، وبيت أمه حىت تأتيه هديته إن اكن صبادقا، جلس يف بيت أبيه
إال  -بغبري حقبه  :قال هشام - شيئ افواهلل ال يأخذ أحدكم منها 

ا مبنكم لبيق اهلل أال فألعرفن ، اهلل حيمله يوم القيامةليق  أحد 
يديه ثم رفع . «أو شاة تيعر، أو ببقرة هلا خوار، هل راغء ابعري  حيمل 

 . (1)أال هل بلغت"، حىت رأيت بياض إبطيه

                                                           
 . (1832ومسلم برقم )، (1500أخرجه ابلخاري برقم ) (1)
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 حتريم أخذ القايض اهلدية إذا اكن سببها الوالية

منع العمال من قبول اهلدية فيه : (16/17قال احلافظ يف "الفتح" )
نها إذا أخذت جتعل يف بيت املال وال ُيتص وأ، ممن هل عليه حكم

يلحق بهدية  :بن بطالاقال  العامل منها إال بما أذن هل فيه اإلمام
العامل اهلدية ملن هل دين ممن عليه ادلين ولكن هل أن حياسب بذلك 

 . بترصفا ـه. من دينه
وتعليل انليب : (7/272) وقال الكمال ابن اهلمام يف "فتح القدير"

 ديلل ىلع حتريم اهلدية اليت سببها الوالية . 
أن رسبببول اهلل ،  عبببن أيب محيبببد السببباعديو -24
 (1)هدايا العمال غلول "" : قال . 

"السبحت الرشبوة يف : أنبه قبال  وقد صح عن ابن مسعود
رواه عببد البرزاق يف "املصبنف" . احلكم: يعين: ادلين" قال سفيان

 . (10/139) وابليهيق يف "الكربى"، (14664برقم )

                                                           
 برقم (9/172) والزبار يف "ابلحر الزخار"، (23601) أخرجه أمحد برقم( 1)

فو، (10/138) وابليهيق، (7073أبو عوانة )و، (3723) اهليثيم يف "جممع  هضعه
، (13/164)و (5/221) واحلافظ ابن حجر يف "الفتح"، (5/249)و (4/200)الزوائد" 

 . (2622وصححه األبلاين يف "إرواء الغليل" رقم )
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ويف : (12/219)ي يف معرض رشحه حلديث ابن اللتبية قال انلوو
ألنه خان يف واليته  ؛يا العمال حرام وغلولهذا احلديث بيان أن هدا

وهلذا ذكر يف احلديث يف عقوبته ومحله ما أهدي إيله يوم  ،وأمانته
يف نفس احلديث  وقد بني  ،القيامة كما ذكر مثله يف الغال
خبالف اهلدية  ،وأنها بسبب الوالية ،السبب يف حتريم اهلدية عليه

 . لغري العامل فإنها مستحبة
وما أخذه : (28/280) ع الفتاوى"وشيخ اإلسالم كما يف "جمموقال 

العمال وغريهم من مال املسلمني بغري حق فلويل األمر العادل 
 . (1)أخذونها بسبب العملاكهلدايا اليت ي؛ استخراجه منهم

                                                           
 . (6/353) وينظر "فيض القدير رشح اجلامع الصغري" للمناوي( 1)
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وجوب العدل بني الزوجات ملن اكن معدد ا يف اهلدية 
 واهلبة واملبيت

من »: الق عن انليب ،  عن أيب هريرة -25
جاء يوم القيامة وشقه ، اكنت هل امرأتان فمال إىل إحداهما

  .(1)«مائل
وليس عليه التسوية بني : (7/232) املغين"قال ابن قدامة يف "

قال . نسائه يف انلفقة والكسوة إذا قام بالواجب للك واحدة منهن
ل إحداهما ىلع األخرى يف هل أن يفضِّ : أمحد يف الرجل هل امرأتان
ويشرتي ، يف كفاية إذا اكنت األخرى، انلفقة والشهوات والكىس

وهذا ألن التسوية  ،وتكون تلك يف كفاية، هلذه أرفع من ثوب هذه

                                                           
 ماجهوابن ، (1141) والرتمذي، (7/63والنسايئ )، (2133رواه أبو داود ) (1)

 واألبلاين يف "اإلرواء"، (1067برقم ) وصححه ابن حجر يف "ابللوغ"، (1/310)
فأودعه يف  -رمحه اهلل-وأما شيخنا الواديع، (229) ويف "اغية املرام"، (7/80)

فراجعه ، دار اآلثار: ( ط424) أحاديث معلة ظاهرها الصحة" برقم كتابه املاتع "
 . إن شئت
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فسقط ، فلو وجب لم يمكنه القيام به إال حبرج، يف هذا لكه تشق
 . اكلتسوية يف الوطء، وجوبه

جيب عليه : (32/269) قال شيخ اإلسالم كما يف "الفتاوى"و
عن أيب ، ويف السنن األربعة، عدل بني الزوجتني باتفاق املسلمنيال

من اكنت هل امرأتان فمال إىل »: قال عن انليب ، هريرة
وأما ...  «إحداهما دون األخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل

  ا اقتداء بانليبالعدل يف انلفقة والكسوة فهو السنة أيض  
 . (1)كما اكن يعدل يف القسمة، أزواجه يف انلفقةفإنه اكن يعدل بني 

                                                           
"بدائع الصنائع" للاكساين ، (5/110"األم" للشافيع ): وينظر املصادر اآلتية (1)

"زاد ، (10/46"رشح مسلم" للنووي )، (175"املحىل" البن حزم )مسألة/، (4/23)
، (9/391"فتح ابلاري" )، (3/219"معالم السنن" للخطايب )، (1/151املعاد" )

"املنتىق ، (504: السعدية" )ص "الفتاوى، (371-32/370و"فتاوى شيخ اإلسالم" )
 . (24/89من فتاوى الفوزان" )
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 جواز قبول اهلدية من الاكفر

غزونا مع انليب ": قال،  عن أيب محيد الساعدي  -26
 أهدى ملك أيلة للنيب و، غزوة تبوك ، بغلة

  .(1)"وكساه بردا وكتب هل ببحرهم، بيضاء
ساكنا  لساحل ألنهم اكنوا ؛ أي ببدلهم: ومعىن "وكتب هل ببحرهم"

 من الفتح اه. أي أنه أقره عليهم بما الزتموه من اجلزية، ابلحر
(3/346) . 

ا ( ومسلم برقم 2617بما رواه ابلخاري برقم )ذللك  ويستدل أيض 
قصة املرأة يف  (، واللفظ للبخاري من حديث أنس 2190)

أن : واسمها زينب بنت احلارث أخت مرحب ايلهودي، ايلهودية
فيجء بها ، فأكل منها، بشاة مسمومة ت انليب يهودية أت

فما زلت أعرفها يف هلوات رسول اهلل ، «ال»: قال، أال نقتلها: فقيل
 . 

                                                           
 . (1392ومسلم برقم )، (3161أخرجه ابلخاري برقم ) (1)

 . (باب قبول اهلدية من املرشكني): يف" صحيحه"وبوهب هل ابلخاري 
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واألخبار يف قبول : (2/392) قال ابليهيق يف "السنن الكربى"
 . هداياهم أصح وأكرث

ثلبوت قبول هدية الاكفر : (9/159) وقال ابن حزم يف "املحىل"
 . متعددة وأحاديث صحاححوادث 

وأهدى املقوقس ملك : (1/122) وقال ابن القيم يف "الزاد"
مارية وأختيها سريين وقيرسى  اإلسكندرية للنيب 

وأهدى هل جارية ، ووهب سريين حلسان بن ثابت، فترسى بمارية
اا ـه. وألف مثقال ذهبا  وغريها، أخرى  خمترص 
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 حكم اهلدية إن اكنت حراما  من وجه دون آخر

را أن   عن يلع -27 يْدم كا
خ
أهدى إىل  (1)اجلندل دومة أ

خ »: فقال، افأعطاه علي  ، ثوب حرير انليب  ا ر  شققه مخخ
  .(2)«بني الفواطم

أو ، كما يف هذا احلديث إنسان حريرا  لرجلأن يهدي : كمثل
 . ذهبا  فيجوز قبوهلا ثم تباع أو تهدى ملن جيوز هل استخدامها

                                                           
 هو  (1)

خ
، فذهب اخلطيب، خمتلف يف إسالمه، ر بن عبد امللك الكنديكيدم أ
، سالمهإوأما ابن األثري فذهب إىل عدم ، نعيم إىل إسالمهوأبو ، وابن منده

"الطبقات الكربى" البن : تيةيراجع املصادر اآل. قول من حكم بإسالمه طا وغله 
 "تاريخ دمشق"، (1/124) "تهذيب األسماء واللغات" للنووي، (2/166) سعد

 ، (5/19) وخمترصه جلمال ادلين ابن منظور، (12/334)
خ
، (1/273) د الغابةسْ "أ

 . (2/166) "سري أعالم انلبالء"

 . ( واللفظ هل2071ومسلم )، (2472رواه ابلخاري ) (2)



  56 
 

يا بالل : فإذا إنسان يسىع يدعوقال: ...   عن بالل -28
فإذا أربع ، فانطلقت حىت أتيته، أجب رسول اهلل 

فقال ل رسول اهلل ، فاستأذنت، راكئب مناخات عليهن أمحاهلن
 :«ألم تر »: ثم قال« أبرش فقد جاءك اهلل بقضائك

لك رقابهن وما  إن»: فقال، بىل: فقلت« الراكئب املناخات األربع
ا أهداهن إل عظيم فدك فإن عليهن كسوة وطعام  ، عليهن

  .(1)«واقض دينك، فاقبضهن
 . ويف احلديث رد ىلع منع من إهداء اهلدية للغري

                                                           
وابن حبان ، (4/218) والزبار يف "ابلحر الزخار"، (3055) رواه أبو داود (1)

، (466) و"األوسط" برقم، (1119) والطرباين يف "الكبري" برقم، (14/263)
وحسنه شيخنا الواديع يف ، (2/592) داود"وصححه األبلاين يف "صحيح أيب 

 . (185( رقم )1/154) "الصحيح املسند"
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 جواز اهلدية للمرشكني

رأى عمر حلة ىلع رجل : قال،  عن ابن عمر -29
، ابتع هذه احللة تلبسها يوم اجلمعة: فقال للنيب ، تباع

إنما يلبس هذا من ال خالق هل يف »: فقال؟ وإذا جاءك الوفد
 ، «اآلخرة

خ
فأرسل إىل عمر ، حبلل منها يت رسول اهلل فأ

: قال؟ كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت: فقال عمر، منها حبلة
فأرسل بها عمر ، «أو تكسوها، إين لم أكسكها تللبسها تبيعها»

  .(1)"يسلمإىل أخ هل من أهل مكة قبل أن 

                                                           
د الرتمذي وقد صح عن، (2068ومسلم )، (886) أخرجه ابلخاري برقم (1)

: (105) ابلخاري يف "األدب"عند و، (5152) داود برقم وأيب، (1943برقم )
؟ أهديت جلارنا ايلهودي: اكن إذا ذبح شاة يقول لغالمه واهلل بن عمر عبد أن

ما زال جربيل يوصيين باجلار حىت ظننت »: يقول سمعت رسول اهلل 
وشيخنا الواديع يف ، (891وصححه األبلاين يف "اإلرواء" برقم ). «أنه سيورثه

(، وجاء عند اإلمام ابن ماجه من حديث أيب هريرة 791"الصحيح املسند" برقم )
 (2/1211 وهو ضعيف ذكره شيخنا الواديع يف كتابه "أحاديث معلة ،)

 . (440ظاهرها الصحة" برقم )
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وضوابط ، فيف هذا احلديث جواز اهداء املسلم للاكفر برشوط
 .رشعية

وقول اهلل  (باب اهلدية للمرشكني): قال ابلخاري يف "صحيحه"
ي﴿: تعاىل ىيَين ييّلَّ مُيَهى ُيٱيُك نِييّللَّ ينَيٱيَع ِ َم ييذلَّ ىييل م ييَُق ُك ينِيٱيِفييتِلُو يَولَم ييّلِ

ُكمُي ي نيرُِجو ىييّمِ م يدَِي نيرُِك
َ

م ييأ وُه َََبُّ َيٱيإِنَّييِهم  يإَِل ييا يِسُطو يَوُتق ييت ييّللَّ يُُيِبُّ
ق يل يٱ ذكر ابن حجر أن املراد من سياق اآلية [ 8: املمتحنة] ﴾ِسِطيَيُم

بيان من جيوز بره منهم وأن اهلدية للمرشك : اليت ذكرها ابلخاري
 . (1) إثباتا ونفيا ليست ىلع اإلطالق

                                                           
"اقتضاء ، (4/319) "اتلاج واإللكيل"، (6/228) انظر "تبيني احلقائق"( 1)

 . (6/160) "الفتح"، (1/227) الرصاط املستقيم"
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 رد هدية املرشك إذا اقتضت املصلحة ذللك

أهديت للنيب : قال،  عن عياض بن محار -30
 فقال انليب ، ال: فقلت، «؟أسلمت»: فقال، ناقة
  :« (1)«املرشكني دم بْ عن زا  هيتخ إين نخ.  

، املرشكني دم بْ إين نهيت عن زا : ومعىن قوهل: قال الرتمذي عقبه
أنه اكن يقبل من  وقد روي عن انليب  ،هداياهم: يعين

واحتمل أن ، كر يف هذا احلديث الكراهيةوذخ  ،املرشكني هداياهم
 . (2)ثم نىه عن هداياهم، يكون هذا بعد ما اكن يقبل منهم

                                                           
، حسن صحيححديث : وقال (1577والرتمذي )، (3057أخرجه أبو داود ) (1)

 واألبلاين يف "الصحيحة" برقم، (6/8وصححه ابن خزيمة كما يف "نيل األوطار")
(2883-2994) . 

، (1/250) "اقتضاء الرصاط املستقيم"، (9/159) ينظر "املحىل" البن حزم( 2)
 . (285-5/284، )(2/315) فتح ابلاري"(، "4/254) ""إعالم املوقعني
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 تقاىض رسول اهلل أن رجال  ، عن أيب هريرة  -31
  أصحابه، فقال: دعوه، فإن لصاحب  فأغلظ هل، فهمه
ا فأعطوه إياه، وقالوا: ال جند إال أفضل ، واشرتوا هل بعري  احلق مقاال  

ه، قال: اشرتوه، فأعطوه إياه، فإن خريكم أحسنكم من سنِّ 
 . (1)قضاء

  :باب) :ابلخاريعليه ب وبوه  
خ
، هدي هل هدية وعنده جلساؤهمن أ

 . جلساؤه رشاكؤه ولم يصحأن : ويذكر عن ابن عباس (فهو أحق
 .يشء ال يصح يف هذا ابلاب عن انليب : قال العقييل

ىلع انلدب فيما خف  بن عباس حلملالو صح حديث  :بن بطالاقال 
ثم ذكر حاكية أيب  ،وما جرت العادة برتك املشاحة فيه ،من اهلدايا

ألنه لو صح لاكنت العربة بعموم  ؛وفيما قاهل نظر ،يوسف املشهورة
ووجه ادلاللة منه ...  ص القليل من الكثري إال بديللفظ فال ُيخ الل

وهب لصاحب السن القدر الزائد ىلع حقه ولم  أن انليب 

                                                           
 . (1601، ومسلم برقم )(2390أخرجه ابلخاري برقم ) (1)
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هدي هل هدية وعنده جلساؤه فهو أحق بها
خ
 من أ

وهذا مصري من املصنف إىل احتاد حكم اهلبة  ،يشاركه فيه غريه
 . (5/280) "الفتح". واهلدية
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: يقول، عمرسمعت : قال، عبد اهلل بن عمر عن  -32
أعطه من هو : فأقول، يعطيين العطاء اكن رسول اهلل 

خذه إذا جاءك من هذا املال يشء وأنت »: فقال، أفقر إيله مين
  .(1)«فخذه وما ال فال تتبعه نفسك، غري مرشف وال سائل

(: إذا عخرض عليه مال من 6/224قال انلووي يف "املجموع" )
ه مسألة، وال تطلع إيله حالل ىلع وجه جيوز أخذه ولم يكن من

 ... أخذه بال كراهة، وال جيب. وقال بعض أهل الظاهر: جيب
 واملرشف إىل اليشء هو املتطلع إيله احلريص عليه.

(: ... 1/275وقال الشيخ ابن عثيمني يف "رشح رياض الصاحلني" )
فاذلي ينبيغ أن من أعطاك بغري مسألة تقبل منه، إال اكن اإلنسان 

ه أن يمن به عليه يف املستقبل، فيقول: أنا أعطيك، ُيىش ممن أعطا

                                                           
 . (1045ومسلم )، (1473أخرجه ابلخاري ) (1)
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 مرشوعية قبول هبة السلطان

أنا فعلت معك كذا وكذا، وما أشبه ذلك، فهنا يرده، ويلحم نفسه من 
 إلخ  (1)هذا ...

                                                           
 (.16/176(، "فتاوى اللجنة ادلائمة" )10/408ويراجع "فتح ابلاري" ) ( 1)



  64 
 

،  لقيين كعب بن عجرة: قال، ابن أيب يلىلعن  -33
 أال أهدي لك هدية خرج علينا رسول اهلل : فقال
: قال؟ قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصيل عليك: فقلنا

كما صليت ىلع آل ، وىلع آل حممد، قولوا امهلل صل ىلع حممد»
، امهلل بارك ىلع حممد وىلع آل حممد، إنك محيد جميد، إبراهيم

 .«إنك محيد جميد، كما باركت ىلع آل إبراهيم

؟ أال أهدي لك هدية سمعتها من انليب " :ويف رواية

  .(1)"لخإ... فأهدها ل، بىل: فقلت
وهذا مشهور فقد اكن السلف الصالح يتهادون األحاديث واملعاين 

يقول  الفاضلة والنيمات املؤثرة، فها هو كعب بن عجرة 
هدي لك هدية؟ كما يف هذا احلديث،  لعبد

خ
الرمحن بن أيب يلىل: أال أ

ا يف ابلخاري.  فقال عبد الرمحن: بىل، اهدها ل. كما جاء ذلك مرّصح 

                                                           
 . ( ولفظ الرواية ملسلم406ومسلم )، (3370أخرجه ابلخاري برقم ) (1)
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 املسائل والفوائد العلميةإهداء 

اسع: قدمتخ مكة فلقيت بها سالم بن وهكذا قال حممد بن و
اهلل بن عمر فحدثين عن أبيه عن جده عمر، عن انليب  عبد
  :من دخل السوق فقال: ال هلإ إال اهلل، وحده ال أنه قال

رشيك هل، هل امللك وهل احلمد، حييي ويميت، وهو يح ال يموت، بيده 
وحما اخلري، وهو ىلع لك يشء قدير، كتب اهلل هل ألف ألف حسنة، 

 . (1)عنه ألف ألف سيئة، ورفع هل ألف ألف درجة
                                                           

(، 2235م )(، وابن ماجه برق3489(، والرتمذي برقم )1/47أخرجه أمحد )  ( 1)
(، والطرباين يف "ادلعء" برقم 125(، والزبار برقم )12والطياليس يف "املسند" برقم )

(، وابلغوي يف "رشح 182(، وابن السين يف "عمل ايلوم والليلة" برقم )789)
(، واحلديث خمتلف يف صحته وضعفه، فصححه احلاكم يف 5/132السنة" )

(، وحسنه 2/337غيب والرتهيب" )(، واملنذري يف "الرت1/722"املستدرك" )
 (.473ادلميايط يف "املتجر الرابح" )ص/ 

( أنه ال 68-18/65ويرى شيخ اإلسالم ابن تيمية كما يف "جمموع الفتاوى" )
به؛ ألنه عنده يف فضائل األعمال، وفيه إعنة ىلع ذكر اهلل يف  باالحتجاجبأس 

 وقت غفلة انلاس.
 (: صالح غريب.17/498ء" )وقال اذلهيب يف "سري أعالم انلبال

ا-وقال   (: حسن غريب.29/346يف "تاريخ اإلسالم" ) -أيض 
 (: أقّل أحواهل أن يكون حسن ا.298وقال الشواكين يف "حتفة اذلاكرين" )ص: 

= 
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 اكن رسول اهلل : قال، عن أيب هريرة  -34
 
خ
 .صدقة :فإن قيل، «؟أهدية أم صدقة»: يت بطعام سأل عنهإذا أ

رضب بيده  .هدية :وإن قيل، ولم يأكل، «لكوا»: قال ألصحابه
 ،(1)فأكل معهم.  

اكن انلاس يتحرون بهداياهم  عروة بن الزبري، قال:عن و -35
: فقلبن، فاجتمع صواحيب إىل أم سلمة: قالت عةشة، يوم عةشة
وإنبا ، واهلل إن انلاس يتحرون بهداياهم يبوم عةشبة، يا أم سلمة

أن  فمبري رسبول اهلل ، نريد اخلري كما تريبده عةشبة
: قالبت، ما دارأو حيث ، يأمر انلاس أن يهدوا إيله حيث ما اكن

، فبأعرض عبين: قالبت، فذكرت ذلك أم سلمة للنيب 

                                                           
= 

 (.3139وصححه األبلاين يف "الصحيحة" برقم )

وروى معىن هذا ، (1077ومسلم برقم )، (2576أخرجه ابلخاري برقم ) (1)
الطويل يف قصة  ( من حديث سلمان5/3545)يف "املسند" احلديث اإلمام أمحد 

 . (440( برقم )1/367شيخنا الواديع يف "الصحيح املسند" )وصححه ، إسالمه
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 استحباب اهلدية آلل بيت انليب

فلمبا اكن يف اثلاثلبة ، فلما عد إل ذكبرت هل ذاك فبأعرض عبين
فإنه واهلل ما نزل ، يا أم سلمة ال تؤذيين يف عةشة»: ذكرت هل فقال

  .(1)«يلع الويح وأنا يف حلاف امرأة منكن غريها
يف  كنا مبع انلبيب : قال، عن ابن عمر  -36

فيتقدم ، فاكن يغلبين، لعمر  (3)صعب (2)فكنت ىلع بكر، سفر
، فزيجبره عمبر ويبرده، ثم يتقدم، فزيجره عمر ويرده، أمام القوم

، هو لك يا رسبول اهلل: قال، «بعنيه»: لعمر فقال انليب 
فقببال انلببيب ، فباعببه مببن رسببول اهلل « بعنيببه»: قببال
 :«(4)«ما شئتتصنع به ، هو لك يا عبد اهلل بن عمر.  

 . "هللا لوسر اي"هو لك  : رمع هلوق :هدوالشا

                                                           
 . (2441) ومسلم برقم، (3564) أخرجه ابلخاري برقم (1)

 ابلكر بفتح املوحدة وسكون الاكف: ودل انلاقة أول ما يركب.  ( 2)

 (.5/80صفة بلكر؛ لكونه لم يذلل. كما يف "إرشاد الساري" للقسطالين )  ( 3)

 . (2115) أخرجه ابلخاري برقم (4)
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أهدت أم حفيد خالة ابن »: قال، عن ابن عباس  -37
ب عباس إىل انلبيب  فأكبل انلبيب ، اا وأضبب  ا وسبمن  أقط 
 (1)"من األقط والسمن.  

"اكنت أخيت تبعثين باهلدية : قال وقد جاء عن ابن عباس 
 .  (2)فيقبلها" إىل رسول اهلل 
"اكنبت أخبيت ربمبا تبعثبين : قال  رباهلل بن بس وعن عبد

  .(4)إياه فيقبله مين"   (3)تطرفه باليشء إىل انليب 

                                                           
وقد تقدم يف باب  (1947برقم ) ومسلم، (2575أخرجه ابلخاري برقم ) (1)

 . (عليهاقبول اهلدية واملاكفئة )
 (، وسنده صحيح.4/189أخرجه أمحد ) ( 2)

بضم اتلاء وكرس الراء، أي: ترسل إيله األمر الغريب وختصه به. كما يف  ( 3)
 (.17/8" )ىلع ابن ماجه "حاشية السندي

وحسنه شيخنا الواديع يف "اجلامع الصحيح" ، (71677برقم ) رواه أمحد( 4)
(3038). 
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 إهداء املفضول للفاضل

إن كنا »ابن أخيت : أنها قالت لعروة، عن عةشة  -38
 ، ثالثة أهلة يف شهرين، ثم اهلالل، نلنظر إىل اهلالل

خ
 وقدْت وما أ

ما اكن : فقلت يا خالة، «نار يف أبيات رسول اهلل 
إال أنه قد اكن لرسول ، اتلمر واملاء: " األسودان: قالت؟ يعيشكم

واكنوا ، م منائحاكنت هل، جريان من األنصار اهلل 
  .(1)فيسقينا "، من أبلانهم يمنحون رسول اهلل 

                                                           
 . واللفظ للبخاري، (2972) ومسلم برقم، (2567) أخرجه ابلخاري برقم (1)



  70 
 

يا »: قال عن انليب ، عن أيب هريرة  -39
  .(2)«شاة (1)ولو فرسن، ال حتقرن جارة جلارتها، نساء املسلمات

أشار : وقال ابن بطال: (13/128) قال العيين يف "عمدة القاري"
ولو ، بالكراع والفرسن إىل احلض ىلع قبول اهلدية،  انليب

 . الحتقار املهدى إيله، قلت ئلال يمتنع ابلاعث من املهاداة

                                                           
ن (1) رْسم وهو خف ابلعري ، عظم قليل اللحم: بكرس الفاء والسني الفم

"لسان العرب" البن  كما يف. فرسن شاة: وقد يستعار للشاة فيقال، اكحلافر لدلابة
 . (6/163منظور )

 . (1030ومسلم برقم )، (2566أخرجه ابلخاري برقم ) (2)
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 هدية الوادل البنته

 ىلع انليب  ْت ما دم قا : قالت، عن عةشة  -40
 فيها خاتم من ذهب فيه فص  ، أهداها هل، من عند انلجايشلية حم 

 -معرضا عنه  بعود فأخذه رسول اهلل : قالت، حبيش  
ابنة ابنته ، ثم دع أمامة ابنة أيب العاص -أو ببعض أصابعه 

 . (1)«ةنيه  بهذا يا بخ حتيّل »: فقال، زينب

                                                           
وحسنه األبلاين يف ، (3644وابن ماجه )، ( واللفظ هل4235رواه أبو داود )( 1)

( 2/482وشيخنا الواديع يف "الصحيح املسند" )، (2955"صحيح ابن ماجه" برقم )
 . (1554برقم )
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