
الفصل األول
 اهلدية ، مفهومها ، واملصطلحات ذات الصلة بها

 وفيه مباحث:

املبحث األول:  تعــريف اهلـدية والفرق بينها وبني غريها من 
العطاءات .

املبحث الـثانى:  التأصيل الشـرعى للهدية فى القرآن والسنة 
واإلمجاع.

املبحث الثالث: أهمـية الـهديـة وبيان أنها مطلب شرعي.
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املبحث األول
تعــريف اهلـدية والفرق بينها وبني غريها من العطاءات 

 أوال: تعريف اهلدية :- 

اهلدية من األشياء التي تدخل الرسور عىل النفس، وهي من العادات والتقاليد 
يف  لكنها   ، نفسها  البرشية  قدم  قديمة  واألمم،فهى  الشعوب  خمتلف  عند  املوجودة 
أثرها  هلا  وكان  اهلل،  إىل  الدعوة  خيدم  وتوظيف  خاص،  وقع  ذات  كانت  اإلسالم 

الواضح يف هذا املجال،وجيدر أن نشري إىل تعريف اهلدية ىف اللغة واالصطالح :

اهلدية فى اللغة :

الُتحف  القريب من  أو  الصديق  يقدمه  ما  اهلدّيُة:  الوسيط":  املعجم   جاء يف 
واأللطاف. ويقال فالن هيّدي إىل الناس: إذا كان كثري اهلدايا ")1(، ويف املصباح املنري: 
"َهَديُت العروَس إىل   : ")هدّية( و )هتادى( القوم: أهدى بعضهم إىل بعض ، يقال 
فهي  ُهِدَيت  فيقال:  للمفعول  وُيبنى  ة،  وَهِديَّ َهِدي  فهي  واملّد  بالكرس  ِهداء  بعلها 
كذا   – للرجل  وَأهديت  ُمهداة..  فهي:  َعْيالن،  َقْيس  لغة  باأللف  وَأهديتها  َمْهدّية، 

ة بالتثقيل ال غري)2(.  باأللف – بعثت به إليه إكرامًا فهو َهديَّ

" األفعال واخلدمات أو األشياء التي   يعرف علامء االجتامع اهلدية عىل أهنا: 
يقدمها الشخص لغريه من الناس دون أن يتوقع منهم أن يقدموا له أي مقابل هلا ، 
و التهادي أن هُيدي بعضهم إىل بعض، واجلمع هدايا وهداوي ، وامرأة مهداٌء باملد 
إذا كانت هتدي جلاراهتا وإذا كانت كثرية اإلهداء، وكذلك الرجل مهداٌء إذا كان من 

عادته أن هُيِْدي.

)1( املعجم الوسيط ، أمحد الزيات وآخرون ، ط جممع اللغة العربية ، القاهرة . 
)2( املصباح املنري ، الفيومى ، ج2 ، ص 123، ط دار الكتب العلمية ، بريوت  
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 ويف االصطالح:" هي متليك عني للغري عىل غري عوض ىف حال احلياة من قبل 
الناس وفق املرشوع توددا  ، تعارف عليه  التربع بام يعد نفعا ماديا أو معنويا  له  من 

وإكراما له )1(. 

األلفة  وحصول  املودة،  إظهار  بقصد  يعطى  ما  هي  اهلدية:  أن  هذا  ومعنى 
والثواب لألقرباء أو األصدقاء، أو العلامء، أو من حيسن الظن به.. بمعنى أهنا تقدم 
ما  بل هي  ذلك،  نحو  أو  أو سلعة،  ثمن،  مقابل  وليست هي يف  بدل،  هبا  يراد  وال 
املودة وحصول األلفة، ومن ثم كانت اهلدية مفتاًحا  يقدم بال عوض بقصد إظهار 
للقلوب، وقيل اهلدية : هي دفع عني إىل شخص معنّي حلصول األلفة والثواب من 
غري طلب وال رشط، ويدخل يف معنى اهلدية، اهلبة والعطية، واهلبة يف اللغة: العطية 

اخلالية عن األعواض واألغراض.

واهلبة يف االصطالح:

 متليك العني بال عوض.

ثانيا :الفرق بني اهلدية وغريها : - 

1 - الفرق بني اهلدية واهلبة :

 - عد بعض الفقهاء اهلبة واهلدية شيئا واحدا ، فأطلقوا اهلبة عىل اهلدية واهلدية 
عىل اهلبة، وذلك من خالل استشهادهم بأحاديث الرسول صىل اهلل عليه وسلم التى 
تطرقت ملوضوع اهلبة بلفظ اهلدية ، ومن ذلك ما روى عن أبى هريرة رىض اهلل عنه 

قال : قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم : » هتادوا حتابوا »)2(.

)1( املغنى ، ابن قدامة املقدسى ، ج 8 ، س239،ط دارإحياء الرتاث العربى ، ط األوىل 1985م . 
)2(  أخرجه البخارى ىف األدب املفرد ، باب قبول اهلدية ، حديث رقم 594، حتقيق فؤاد عبدالباقى 

ط البيان اإلسالمى بريوت وحسن ابن حجر إسناده
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باملعنى  اهلبة  )تطلق  اهلل:  رمحه  حجر  ابن  قال  واهلبة،  اهلدية  بني  الفرق  وعن 
األخص عىل ما ال يقصد له بدل، وعليه ينطبق قول من عرف اهلبة بأهنا متليك بال 

عوض، واهلدية هي ما يكرم به املوهوب له( )1(. 

وقال ابن قدامة يف معنى اهلبة والعطية واهلدية: )ومجلة ذلك أن اهلبة والصدقة 
واهلدية والعطية معانيها متقاربة، وكلها متليك بغري عوض ()2(. 

رشحه  عند  واحلرام"  احلالل  بني  "اهلدية  مؤلف  قال   : التعريف  حمرتزات   
للتعريف: )ولفظ من "غري طلب" خيرج اهلدية أو الرشوة التي تطلب لغرض مقابل 

هلا ، ولفظ "وال رشط" أي وال رشط إعانة ألن الرشوة تعطى برشط اإلعانة( )3(.

معانيها  والصدقة  واهلدية  والعطية  "واهلبة   : اهلل  رمحه  النووى  اإلمام  وقال 
وكذلك  جلميعها  شامل  العطية  واسم  عوض  بغري  احلياة  يف  متليك  وكلها  متقاربة، 
اهلدية  يأكل  كان  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  فإن  متغايران،  واهلدية  والصدقة  اهلبة. 
وال يأكل الصدقة.وقدعرف الفقهاء الصدقة بأهنا متليك مال بال عوض طلبا لثواب 

اآلخرة )4( .

2 - الفرق بني اهلدية والصدقة :

والفرق بني اهلدية والصدقة: أن اهلدية حتفة ال يدفع إليها إال املحبة والتقدير 
من  الثواب  وطلب  واإلحسان  العطف  إليها  الدافع  يكون  التي  الصدقة  بخالف   ،
اهلل سبحانه ، وهلذا أحلت اهلدية له ، صىل اهلل عليه وسلم ، وحرمت عليه الصدقة ، 

الريان  دار  233،ط  ،ج6ص  العسقالنى  حجر  ابن   ، البخارى  صحيح  رشح  البارى  فتح    )1(
للرتاث 1407هـ-1986م.

األوىل  ط   ، بريوت   ، العربى  الرتاث  إحياء  دار  ط   ،92 ج17،ص   ، قدامة  ابن   ، )2(  املغنى 
1405هـ-1985م.

)3(  اهلدية بني احلالل واحلرام ،أمحد بن عبداهلل الطويل ، ص33،ط داراملسلم ، 1998 .
ط   ، املطيعى  نجيب  ،حتقيق   370 ص   ،15 ،ج  النووى  لإلمام   ، املهذب  رشح  )4(  املجموع 

اإلرشاد5( 
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وهكذا أهل بيته الكرام رضوان اهلل عليهم تبع له يف ذلك ومنهم نسل فاطمة ابنته ريض 
اهلل عنهم أمجعني ، أما اإلعانات واهلبات فحكمها حكم الصدقة ال اهلدية ، إن كان 
صاحبها أراد هبا املواساة وطلب الثواب من اهلل سبحانه ، أما ِأن كان أراد هبا التودد 
إىل ملعان واملوهوب ، أو طلب املكافأة منه فهذه يف حكم اهلدية ألن املهدي إليه يرشع 
له مكافأة املهدي أو الدعاء له عند العجز عن املكافأة ، أما صاحب الصدقة فليس 
قصده إال الثواب من اهلل سبحانه وليس قصده املكافأة املالية أو التودد والتحبب إىل 
املهدي إليه.ومن املصطلحات املتعلقة باهلدية مصطلح النِّحَلُة :وهى العطية من غري 
عوض بطيب نفس ، وقد أطلق لفظ النحلة عىل املهر للتكريم ، ومنه قول اهلل تعاىل 
زب ڻ  ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے   ۓ ۓ ڭ ربسورة 

النساء آية4(.

شوة: 3 - الفرق بني اهلدية والرِّ

اهلدية: هي أن يعطي شخص لشخص شيئا دون أن يشرتط عليه العوض .

واهلدية مرشوعة ومرّغب فيها، وهلا أثر ضّد أثر الرشوة، ألهنا تؤلف القلوب 
وتورث املحبة، كام قال -صىل اهلل عليه وسلم- هتادوا حتابوا. 

واهلدية تزيل أضغان النّفوس، بينام الّرشوة عىل العكس تورث القطيعة وتوقع 
العداوة.

واهلدية يدفعها املهدي عن طيب نفٍس تقديرا للمهدي إليه، أو تطييبا خلاطره 
أو تأليفا له، وكلها مقاصد حسنة وعن طواعية، ولذا فهو ال خيفيها كام خيفي الرايش 

رشوته، واملهدي إليه قد يكافئ عليها إن عاجال أو آجال .

بينام الرشوة يدفعها الّرايش ُمكَرهًا ويأخذها املرتيش متسرّتا، وقد جاء احلديث 
عن حنيفة الرقاشى أن النبى صىل اهلل عليه وسلم قال : "ال حيّل مال امرئ مسلم إالّ 
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بطيب نفس منه " )1( أّن الّرشوة عطاء مع رشِط أن ُيِعينَُه، واهلدية ال رشط معها وهو 
موافق للهدية معاكس للرشوة.

وهنا يلزم التحذير الشديد من تسمية الرشوة باسم اهلدية ، ألّن من أكلها عاملا 
هبا أهنا رشوة مستحالًّ إّياها فإنه خيشى عليه الكفر، ألّنه يدخل يف باسم اهلدية باسم 
اهلدية، ألّن من أكلها عاملا هبا أهنا رشوة مستحالًّ إّياها فإنه خيشى عليه الكفر، ألّنه 

يدخل يف عموم من استحّل ما علم حتريمه بالرضورة.

املبحث الثانى
مشروعية اهلدية
أوال : مشروعية اهلدية فى القرآن الكريم :

ورد لفظ اهلدية واهلبة ىف القرآن الكريم ىف مواطن كثرية ، ومن نصوص القرآن 
الكريم التي أشارت إليها قول اهلل تعاىل : 

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  ٱ  زب 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ     ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڄ ڃ ڃ ڃڃ  چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ  
شملت  الكريمة  فاآلية   )177 آية  البقرة  )سورة  ڈ رب  ڎ  ڌ ڎ  ڍڌ 
العطاء للمحتاجني وغري املحتاجني رغبة ىف احلب والتواصل ، وذلك من باب اهلدية 

واهلبة والصدقة . 

البيهقى ىف شعب اإليامن ، ج4ص387، رقم 5492، وصححه األلبانى ىف إرواء  )1(  أخرجه 
الغليل رقم 1459. 
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النمل من خالل عرض قصة  القرآن الكريم يف سورة  كام ورد ذكر اهلدية يف 
سليامن عليه السالم مع ملكة سبأ بلقيس( ، يف قوله سبحانه وتعاىل : زب ی جئ 

حئ  مئ   ىئ    يئ   جب حب خب  رب ) سورة النمل:35(. 

وقد امتنع سليامن _عليه السالم_ من قبوهلا وأمر بردها، ألّنه شعر بأنَّ ملكة 
سبأ بعثت هبديتها إغراًء له كيام ينرصف عنها وعن قومها. قال اهلل تعاىل عىل لسان 

سليامن عليه السالم: زب ٿ ٿ ٿ     ٿ              ٹ ٹ   ٹ ٹ ڤ ڤ  ڤ    ڤ  
ڦڦ رب )النمل:آية 37 ( والظاهر أن سليامن _عىل نبينا وعليه الصالة والسالم_ 
كان سيقبل اهلدية لو كانت خالية عن املساومة واالبتزاز، قال احلافظ ابن كثري رمحه 
اهلل :ىف قول اهلل تعاىل : زب ی جئ حئ  مئ   ىئ    يئ   جب حب  رب عدلت 
إليه  سأبعث  فقالت:   ، واملصانعة  واملخادعة  واملساملة  واملصاحلة  املهادنة  إىل  بلقيس 
هبدية تليق به وأنظر ماذا يكون جوابه بعد ذلك ، فلعله يقبل ذلك ويكف عنا ، أو 
يرضب علينا خراجا نحمله إليه يف كل عام ، ونلتزم له بذلك ويرتك قتالنا وحماربتنا 
. قال قتادة رمحه اهلل : ما كان أعقلها يف إسالمها ويف رشكها!! علمت أن اهلدية تقع 
موقعا من الناس رمحها اهلل ورىض عنها. وقال ابن عباس وغري واحد : قالت لقومها 

: إن قبل اهلدية فهو ملك فقاتلوه ، وإن مل يقبلها فهو نبي فاتبعوه 

هبدية  إليه  بعثت  أهنا   : وغريهم  السلف  من  املفرسين  من  واحد  غري  وذكر 
عظيمة من ذهب وجواهر وآللئ وغري ذلك . وقال بعضهم : أرسلت بلبنة من ذهب 
. والصحيح أهنا أرسلت إليه بآنية من ذهب. قال جماهد ، وسعيد بن جبري ، وغريمها : 
وأرسلت جواري يف زي الغلامن ، وغلامنا يف زي اجلواري ، وقالت : إن عرف هؤالء 

من هؤالء فهو نبي .

 قالوا : فأمرهم سليامن عليه السالم ، أن يتوضئوا ، فجعلت اجلارية تفرغ عىل 
يدها من املاء ، وجعل الغالم يغرتف ، فميزهم بذلك . وقيل : بل جعلت اجلارية 

تغسل باطن يدها قبل ظاهرها ، والغالم بالعكس)1(. 

)1( تفسري القرآن العظيم ، للحافظ ابن كثري ،ج3، ص 212، ط دار احلديث ، مرص
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وقال اإلمام أبو بكر بن العربى رمحه اهلل :

َة  َا َقاَلْت : إْن َكاَن َنبِيًّا مَلْ َيْقَبْل اهْلَِديَّ ىف اآلية َمْسَأَلَتاِن : امْلَْسَأَلُة اأْلُوىَل : ُيْرَوى َأهنَّ
، َوإِْن َكاَن َمِلًكا َقبَِلَها .

 ، ُسَلْياَمُن  َكاَن  َوَكَذلَِك   . َدَقَة  الصَّ َيْقَبُل  َواَل   ، َة  اهْلَِديَّ َيْقَبُل  ُه  َأنَّ النَّبِيِّ  ِصَفِة  َويِف 
َها َعاَلَمًة َعىَل َما  ِة َأْو َردَّ اَم َجَعَلْت بِْلِقيُس َقُبوَل اهْلَِديَّ َة . وإِنَّ َومَجِيُع اأْلَْنبَِياِء َيْقَبُلوَن اهْلَِديَّ
ُه َقاَل هَلَا يِف ِكَتابِِه : } َأالَّ َتْعُلوا َعَلَّ َوْأُتوِن ُمْسِلِمنَي { . َوَهَذا اَل ُتْقَبُل فِيِه  يِف َنْفِسَها ، أِلَنَّ
يَعِة ِمْن َقُبوِل  ِ َر يِف الرشَّ ِذي َتَقرَّ ٌة . َوَلْيَس َهَذا ِمْن اْلَباِب الَّ فِْدَيٌة ، َواَل ُتْؤَخُذ َعنُْه َهِديَّ

تِي اَل حَتِلُّ . ْشَوُة الَّ اَم ِهَي ِرْشَوٌة ، َوَبْيُع احْلَقِّ بِامْلَاِل ُهَو الرِّ ِة بَِسبِيٍل ، َوإِنَّ اهْلَِديَّ

َا َجاِئَزٌة ِمْن ُكلِّ َواِحٍد ، َوَعىَل ُكلِّ  َفإهِنَّ امْلُْطَلَقُة لِلتََّحبُِّب َوالتََّواُصِل  ُة  ا اهْلَِديَّ َوَأمَّ
َحاٍل .

ٍك ، َفِفي احْلَِديِث  ٍك ، َفإِْن َكاَنْت ِمْن ُمرْشِ امْلَْسَأَلُة الثَّانَِيُة : َوَهَذا َما مَلْ َتُكْن ِمْن ُمرْشِ
عن عياض بن محار أنه أهدى للنبى صىل اهلل عليه وسلم هدية أو ناقة فقال له النبى 
ِكنَي { )1(.وزبد  صىل اهلل عليه وسلم أسلمت ؟ قال ال قال فإنى : } هُنِيت َعْن َزْبِد امْلُرْشِ
من  يقبل  كان  أنه  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  عن  روي  وقد  هداياهم  أى  املرشكني 
املرشكني هداياهم وذكر يف هذا احلديث الكراهية واحتمل أن يكون هذا بعد ما كان 

يقبل منهم ثم هنى عن هداياهم . )2(

يئ    ىئ     مئ    حئ   جئ  ی  زب   : تعاىل  قوله   : اهلل  رمحه  القرطبى  وقال 
جب حب  رب هذا من حسن نظرها وتدبريها ، أي إن أجرب هذا الرجل هبدية ، 
وأعطيه فيها نفائس من األموال ، وأغرب عليه بأمور اململكة : فإن كان ملكا دنيويا 
أمر  املال والزمنا يف  نبيا مل يرضه  ، وإن كان  املال وعملنا معه بحسب ذلك  أرضاه 

)1(  أخرجه الرتمذى ىف سننه ،باب ىف كراهية هدايا املرشكني رقم 1577 ، وقال الرتمذى حسن 
صحيح

)2( أحكام القرآن ، ابن العربى املالكى ، ج6 ، ص، 219ط دار الكتب العلمية ،بريوت  
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الدين ، فينبغي لنا أن نؤمن به ونتبعه عىل دينه ، فبعثت إليه هبدية عظيمة أكثر الناس 
يف تفصيلها ، فقال سعيد بن جبري عن ابن عباس : أرسلت إليه بلبنة من ذهب ، فرأت 

الرسل احليطان من ذهب فصغر عندهم ما جاؤوا به .

ثانيا : مشروعية اهلدية فى السنة النبوية :

وأما السنّة فقد تواترت النصوص الكثرية التي ذكرت فيها اهلدية،وألمهية هذا 
، وقد كانت   " املرشكني  اهلدية من  "قبول  بعنوان  بابا  اهلل  البخارى رمحه  األمربوب 
اهلدية شائعة ىف مجيع األزمان ، فهذا خليل اهلل إبراهيم عليه السالم أهديت إليه هاجر 
عليها السالم ففى احلديث: عن َأبى ُهَرْيَرَة، َعِن النَّبِىِّ صىل اهلل عليه وسلم: » َهاَجَر 

إِْبَراِهيُم بَِساَرَة، َفَدَخَل َقْرَيًة فِيَها َمِلٌك، َأْو َجبَّاٌر، َفَقاَل: َأْعُطوَها هاَجَر «)1( (.

يف  مهاًم  عاماًل  واعتربها  وشجعها،  اهلدايا،  تقديم  عىل  اإلسالم  حث  وقد   
القلوب. وكان من هدي الرسول)صىل اهلل عليه وسلم (  توطيد املحبة واملودة بني 
قبول اهلدية، واألحاديث يف ذلك كثرية، ومنها: ما روى عن عائشة )ريض اهلل عنها( 
قالت: كان رسول اهلل ) صىل اهلل عليه وسلم ( » يقبل اهلدية ويثيب عليها)2( . ومن 

الم)3(. ذلك ما روى َعْن َأَنٍس: َأنَّ ُأَكْيِدَر ُدوَمَة َأْهَدى إىَِل النَّبِىِّ َعَلْيِه السَّ

حديث أنس – ريض اهلل عنه- يف الصحيح »أّن هيودية أهدت إىل رسول اهلل 
_صىل اهلل عليه وسلم_ شاة مسمومة )4(.

ُأْهِدَى إىَِل النَّبِىِّ - صىل اهلل عليه وسلم - ُجبَُّة ُسنُْدٍس، َوَكاَن  وحديث َأَنس 
ٍد بَِيِدِه، مَلَنَاِديُل َسْعِد  ِذى َنْفُس حُمَمَّ َينَْهى َعِن احْلَِريِر، َفَعِجَب النَّاُس ِمنَْها، َفَقاَل: » َوالَّ

ْبِن ُمَعاٍذ ىِف اجْلَنَِّة َأْحَسُن ِمْن َهَذا « )5(.
)1(  أخرجه البخارى ىف صحيحه ، باب إذا قال أخدمتك هذه اجلارية فهو جائز ، حديث رقم 

.2634
)2( أخرجه البخارى ىف صحيحه، باب املكافأة ىف اهلبة ، حديث رقم 2585.

)3( أخرجه البخارى ، باب قبول اهلدية من املرشكني ، رقم 2616 
)4( أخرجه البخارى ، باب قبول اهلدية من املرشكني ، رقم 2617.

)5( أخرجه البخارى ، باب قبول اهلدية من املرشكني ، رقم 2615. 
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وثبت عن النبى صىل اهلل عليه وسلم هبذه اآلثار وغريها أنه قبل هدايا املرشكني، 
وأكثر العلامء عىل أنه ال جيوز ذلك لغري النبى - صىل اهلل عليه وسلم - من األمراء إذا 
كان قبوهلا منهم عىل جهة االستبداد هبا دون رعيته، ألنه إنام أهدى له ذلك من أجل 
أنه أمري اجليش، وليس النبى - صىل اهلل عليه وسلم - ىف ذلك كغريه، ألنه خمصوص 

بام أفاء اهلل عليه من أموال الكفار من غري قتال )1(.

 وحديث عائشة يف الصحيح كذلك: »أّن بريرة أهدت حلاًم لعائشة«)2(. 

أهيام  فإىل  إّن يل جارين  اهلل  يا رسول  قالت:  عنها_  اهلل  _ريض  عائشة  و عن 
أهدي؟ قال: أقرهبام بابًا. ،قال احلافظ ىف الفتح : » أقرهبام : أى أشدمها قربا ، وقيل 
: احلكمة فيه أن األقرب يرى ما يدخُل بيت جاره من هدية وغريها فيتشوف هلا ، 
، وال سيام ىف  املهامت  من  يقع جلاره  ملا  إجابة  األقرب أرسع  وأن   ، األبعد  بخالف 

أوقات الغفلة )3(. 

اهلدية مهام كان حجمها  قبول  اهلل عليه وسلم عىل  النبى صىل  وكذلك حث 
ونوعها، فعن أنس رىض اهلل عنه قال : قال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسلم (:« لو 
دعيت إىل ذراع أو كراع ألجبت ولو أهدي إيل ذراع أو كراع لقبلت«. َوَكاَن َيْأُمُرَنا 
)4(. وىف   » َغرْيِ ُجوٍع  ِمْن  ََهاَدْوا  النَّاُس  َأْسَلَم  َقْد  َلْو  َوَقاَل :»  النَّاِس  َبنْيَ  ِصَلًة  ِة  بِاهْلَِديَّ
احلديث إشارة إىل قبول اهلدية وإن صغرت ، وخص الذراع والكراع بالذكر ليجمع 
 ، له  قيمة  إليه من غريها والكراع ال  الذراع كانت أحب  ، ألن  بني احلقري واخلطري 
ويراد بقوله صىل اهلل عليه وسلم ) ذراع ( اليد من احليوان . )كراع( ما استدق من 
اهلدية  قبول  إىل احلث عىل  بالكراع  عليه وسلم  اهلل  النبى صىل  أشار  احليوان،  ساق 

)1( رشح البخارى ، البن بطال ، ج13، ص 439، ط البابى احللبى ، مرص 
)2( أخرجه البخارى ىف صحيحه ، كتاب الطالق ، باب ال يكون بيع األمة طالقا رقم 4975.
)3(  إكامل املعلم رشح صحيح مسلم ، للقاىض عياض، باب احلث عىل إكرام اجلار والضيف ، 

ج1، ص206، ط دار الفكر العربى 
)4( أخرجه البخارى ىف صحيحه ، باب القليل من اهلبة ، حديث رقم 2568. 
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وإن قلت ، لئاليمتنع الباعث من اهلدية وإن قلت الحتقار الشئ، فحث عىل ذلك ملا 
فيه من التآلف . ظاهر احلديث يدل عىل ثالثة أحكام :أحدها حسن خلقه صىل اهلل 
عليه و سلم وتواضعه، الثانى : قبول اهلدية و إن قلت. الثالث : اإلجابة إىل الطعام و 
احلكم فيه عىل وجهني ألهنم اختلفوا ىف الكراع فقيل هو كراع الشاة و هو أقل األشياء 

عند العرب، وىف احلديث الرشيف فوائد منها :

- بيان أن قبول اهلدية من السنة و ليس اليد اآلخذة للهدية بمفضولة عىل اليد 
العاطية و ال العاطية هى األعىل ألنه من اتبع السنة ىف شئ من األشياء فهو أعىل بال 
خالف ىف ذلك ألنه قد قال ىف احلديث )) يا حكيم اليد العليا خري من اليد السفىل(()1( 

و قال العليا هى العاطية.

فإهنم  الدنيا  أهل  بخالف  قل  إن  و  حيتقر  ال  هلل  كان  ما  أنه  الفقه  من  وفيه   -
ينظرون ىف اهلدايا بينهم حلظوظ النفس قدر اهلادى و املهدى له و اهلل جل جالله قال 
سبحانه  قال  و   ،  )7 )آية  ڑ ربالزلزلة  ڑ  ژ ژ   ڈ  ڎ ڈ  زب   :
رب)  ې  ې  ې    ې  ۉۉ  ۅ   ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ   ۆ  زب   :

التغابن:آية 17( وساوى ىف ذلك بني القليل و الكثري.

- وفيه دليل عىل قبول اهلدية و ال يثيب عليها و قد جاء أنه عليه السالم كان 
يثيب عىل اهلدية ىف احلديث بعد هذا فيمكن اجلمع بأن نقول الثواب عىل اهلدية سنة 
و ترك الثواب سنة فيكون ذلك توسعة منه صىل اهلل عليه و سلم مما يبني ذلك قوله 
" و قال عليه السالم  " فإن مل جتد فادع اهلل حتى تعلم أنك قد كافأته  عليه السالم 
ىف مقدار الدعاء ىف ذلك ) من واالك معروفًا فقلت جزاك اهلل خريًا فقد أطنبت ىف 

اجلزاء ( .)2(

)1( أخرجه البخارى ىف صحيحه ، كتاب الزكاة ، باب ال صدقة إال عن ظهر غنى رقم 1362.
)2(  أخرجه أبو داوود ىف سننه ، باب عطية من سأل باهلل رقم 1674، وقال األلبانى ) صحيح ( 

) صحيح سنن أبى داوود لأللبانى ()2( 
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 وروى البخارى ىف صحيحه ىف باب" قبول اهلدية "عن عائشة رىض اهلل عنها 
:أن الناس كانوا يتحرون هبداياهم يوم عائشة رىض اهلل عنها ) يبتغون هبا أو بذلك 

مرضاة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ( )1(.

وروى أيضا عن أبى هريرة رىض اهلل عنه قال : ) كان رسول اهلل صىل اله عليه 
وسلم إذا أتى بطعام سأل عنه هدية أم صدقة ؟ فإن قيل : صدقة قال ألصحابه : كلوا 

ومل يأكل ، وإن قيل هدية رضب بيده صىل اهلل عليه وسلم فأكل معهم ( )2(. 

ثالثا : اإلمجاع :

، ورغبوا  اهلدية مندوبة  أن  العصور عىل  أمجع علامء األمة وفقهاؤها ىف مجيع 
هبا ملا هلا من أثر ىف التقارب واأللفة بني أفراد املجتمع املسلم ، ألن اإلنسان مفطور 
عىل حب من أحسن إليه وأكرمه فهى مندوبة ملا فيها من التعاون عىل اخلري وكسب 

القلوب ، وهبذا تتضح احلكمة من مرشوعية اهلدية . 

رابعا : من أقوال السلف فى اهلدية :

تقول  النفوس،  ىف  اهلدية  أثر  عن  طيبا  كالما  الصالح  األمة  سلف  عن  ورد   
عائشة ريض اهلل عنها: »اللطفة-أى اهلدية - عطفة تزرع يف القلوب املحبة« . 

استعطف  وال  الغضبان،  اسرتيض  ما   " الوزير:  سهل  بن  الفضل  ويقول 
السلطان، وال سلبت السخائم، وال دفعت املغارم، وال استميل املحبوب، وال توقي 

املحذور بمثل اهلدية" )3(.

)1( أخرجه البخارى ىف صحيحه،باب قبول اهلبة ، 2574. 
)2(  أخرجه البيهقى ىف السنن الكربى ، باب ما كان النبى صىل اهلل عليه وسلم يقبل اهلدية وال 

يقبل الصدقة ، رقم 13030.وقال األلبانى : صحيح 
ج1،  الكتبي،  إبراهيم  إسحق  ألبى  الفاضحة  النقائص  وعرر  الواضحة  اخلصائص  )3(  غرر 

ص339، طبعة مرص 1284 هـ 
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ويقول عبدامللك بن مروان: " ثالثة أشياء تدل عىل عقول أرباهبا: الكتاب يدل 
عىل عقل كاتبه، والرسول يدل عىل عقل مرسله، واهلدية تدل عىل عقل مهدهيا". 

ويقول أبو نرص الوزير: "اهلدية ترد بالء الدنيا، والصدقة ترد بالء اآلخرة".

وقال ضياء الدين ابن األثري يف رسالة يذكر فيها اهلدية: اهلدية رسول خياطب 
املرء يستدل  القلوب من غري استئذان ، وهبدية  عن مرسله بغري لسان ويدخل عىل 
عىل عقله ، كام ذكر أن رجال أهدى إىل قتادة نعال فجعل النعامن يرزهنا بيده ، ويقول 
: يعرف قدر الرجل ىف سخف هديته ، اللهم إال أن هيدى شيئا خفيفا حقريا فيصريه 

باالعتذار عنه رشيفا خطريا)1(.

كام فعل أبو العتاهية فإنه أهدى إىل الفضل بن الربيع نعال وكتب له معها:

لتلبـســــــها  هبـــــــــــا  بعثت  نعـــــــــال 

املـجــــــــد عـــــــىل  بـها  تســـــــري  قــدم   

أشــركها  أن  حيســـــــن  كـــــان  لـــــــــو 

 جــــــــلدي جــــــعلت شــــــراكها خــــدي

وأهدى األخيطل األهوازي إىل ابن حجر يف يوم نوروز طبقا فيه وردة وسهم 
ودينار ودرهم وكتب معه:

قــــــل البن حجـــر ذي الســــــامح اخلـــرضم 

املبســــم نضري  كــالورد  زلـــت  ال   

األسهـــــم  نفـــاذ  مــثل  ونــــافذا 

درهــــم ونجــــح  دينــار  عـــــز  يف   

)1( املرجع السابق ج1ص340.
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انقطعت  إليه  املهدي  قدر  القليل جلاللة  إهداء  امتنع من   وقال بعضهم: من 
سبل املودة بينه

وبني إخوانه ولزمه اجلفاء من حيث التمس اإلخاء)1(. 

تفتح  اهلدية  احلاجة.  أمام  اهلدية  اليشء  نعم  حتابوا.  هتادوا   " آخر:  وقال 
. « باملعونة  يظفر  املئونة مل  يقدم  أمنيته، ومن مل  نال   الباب املصمت. من قدم هديته 

وقال املناوي:" هتادوا يزيد يف القلب حبا وذلك ألن اهلدية خلق من أخالق اإلسالم 
سخائم  وتنفي  القلوب  تؤلف  األولياء  وهم  خلق  عليه  وحث  األنبياء  عليه  دلت 

الصدور ويف املثل، يقال: " يف املهاداة طي املعاداة » 

وىف هذا ندب عىل دوام املهاداة لتزايد املحبة بني املؤمنني ، فإن الشئ متى مل 
يزد دخله النقصان عىل مر الزمان ، وحيتمل تزدادوا حبا من اهلل ملحبة بعضكم لبعض 
بقرينة خرب إن املحابني ىف اهلل ىف ظله. ويقول الشيخ سعود الرشيم: " اهلدية التي تزيل 
فاهلدية حلوة، وهي كالسحر  الناس،  نفوس  الشحناء من  الصدور وتذهب  غوائل 
ختتلب القلوب، وتولد فيها الوصال وتزرعها ودًا، ناهيكم عن كوهنا مكساة للمهابة 
واجلالل، وهي يف أوجز عبارة، مصائد للقلوب بغري لغوب، وال غرو يف ذلك فأصل 
الكلمة من اهلدي، واهلدي بمعنى الداللة واإلرشاد، فكأهنا هتدي القلب وترشده إىل 

طرق املودة والتآلف)2(. 

وهذا أمر ظاهٌر ال إشكال فيه، ألن له معناه وأثره املشهود يف طبائع النفوس 
وسجيتها، فإن النفس والقلب ال شك يتأثران باهلدية، امتناًنا من صاحبها، وشكًرا 
له، ومودة وحمبة له، وإضافة لذلك فإننا نرى دالئل الرشع تؤكد هذا وتقويه . وقال 
ابن قتيبة : جاءتني جارية هبدية فقلت هلا قد علم موالك أن ال أقبل اهلدية ، قالت: ومل 

)1( املصدر السابق ، ص340.
)2(  اهلدية حكم وأحكام ، الشيخ سعود الرشيم من خطبة له مكتوبة عىل شبكة املعلومات الدولية 

االنرتنت 
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؟ قلت : أخشى أن يستمد مني علاًم ألجل هديته فقالت: ما استمد الناس من رسول 
اهلل صىل اهلل عليه وسلم أكثر ، وقد كان يقبل اهلدية فقبلتها فكانت اجلارية أفقه مني.

بعض األبيات اليت جاء فيها ذكر اهلدايا

اهلدية  أحكام  بعض  ذكر  فيها  اهلل  رمحه  احلكمي  حافظ  للشيخ  أبياٌت  وهناك 
يقول:

القويمة  بالسـنن  ثابتٌة 

السخيمة إذهاهبا  روي  وقد   

يقبلها أن  للمسلم  ُيرشع 

فاعلها كرمًا  يثيب  وأن   

النبي  عن  مرويًا  صح  إذ 

املريض اخللق  دليل  وهو   

حتل  وكافٍر  مسلٍم  وبني 

نقل قد  ملنٍع  ودًا  خيف  مامل   

مانع  بدون  ردها  جيوز 
الشارع))) منع  قد  إذ  رشعي   

املقصد من عقد اهلدية :

التى  التربعات  عقود  حتت  يندرج  اإلسالمى  الفقه  ىف  اهلدية  عقد  أن  معلوم 
رشعت لتحقيق مصالح العباد ىف حتصيل األمور الرضورية أو احلاجية أو التحسينية 

)1(  منظومة السبل السوية لفقه السنن املروية للشيخ حافظ احلكمى ، با ب اهلدية ، ص5 3،ط 
شبكة سحاب السلفية 
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التواد والتآخى  الناس هبدف  للناس ، واهلدية ىف اإلسالم عنوان حمبة وتواصل بني 
الزمان  حسب  والوانه  وأهدافه  شكله  يتغري  العقود  كبقية  العقد  وهذا   ، والتعارف 
متنوعة  أهداف  لتحقيق  اهلدية  استخدام  ازداد  املعارصة  احلياة  ، فمع تطور  واملكان 
وخمتلفة وذلك حسب آخذها ومعطيها من حيث أشخاصهم وهيئاهتم كمؤسسات 
احلكم  هنا خيتلف  ، ومن  وأركاهنا  هلا رشوطها  فاهلدية   ، إعالمية جتارية  أو جهات 
اهلدية  فإن حادت   ، اهلدية  املقصد واهلدف من  الرشعى ىف كل حالة وذلك حسب 
عام رشعت له من تواد وتقارب إىل االلتفاف عىل حقوق الناس من خالهلا أو إشاعة 
بسبب  الرحم  والعبادات كقطع  الطاعات  منع  تسببت ىف  أو   ، النفوس  البغضاء ىف 
عدم القدرة عىل بذهلا أو تسببت ىف أكل حقوق الناس إن استخدمت كرشوة ، فهذا 
يتناسب ومصالح  فالرشيعة اإلسالمية جتعل لكل حال حكام   ، الرشيعة  كله حترمه 
العباد ىف احلياة ، فال ترىض أن يتخذ من اهلدية مطية للشيطان ومكائده ، قال تعاىل 
رب  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      گ  گ  گ  گ  ک   ک  ک  ک    ڑ  زب   :

سورة النور آية 63.

املبحث الثالث
أهمية اهلدية وبيان أنها مطلب شرعي :  

أواًل: أهمية اهلدية : - 

اإلسالم دين يدعو إىل املحبة واأللفة واألخوة، ففى احلديث عن أبى موسى 
األشعرى أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال: )املؤمن للمؤمن كالبنيان– يشد بعضه 
– صىل اهلل عليه وسلم  النعامن بن بشري رىض اهلل عنه يقول  بعضًا()1(، وىف حديث 
منه  اشتكى  إذا  اجلسد  كمثل  وتعاطفهم  وتوادهم  ترامحهم  يف  املؤمنني  )مثل   :-

)1(  أخرجه الرتمذى ىف سننه ، با ما جاء ىف شفقة املسلم عىل أخيه رقم 1928، وقال الرتمذى : 
حسن صحيح
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عضو تداعى له سائر جسده بالسهر واحلمى()1(. والذي يظهر أن الرتاحم والتوادد 
فاملراد  الرتاحم  فأما  لطيفا،  فرقا  بينها  لكّن  املعنى  متقاربًة يف  كانت  وان  والتعاطف 
به: أن يرحم بعضهم بعضا بأخّوة اإليامن ال بسبب يشء آخر, وأما التوادد فاملراد به: 
التواصل اجلالب للمحبة كالتزاور والتهادي, وأما التعاطف فاملراد به: إعانة بعضهم 
ُكره  من  املعان  هذه  يضاد  ما  ترك  إىل  ودعا   ، ليقويه  عليه  الثوب  يعطف  كام  بعضا 
وتباعد وتباغض، فالنبي – صىل اهلل عليه وسلم – يقول: )ال تباغضوا، وال حتاسدوا 

وال تدابروا، وكونوا عباد اهلل إخوانا( )))

 . َبينَُكم  ملِا  َأودُّ  ُه  َفإنَّ  ، َبينَُكم  َتباَذُلوا  َبنِي  يا   : يقول  عنه  اهلل  ريض  أنس   وكان 

ولتأصيل هذه املعان اجلليلة وترك ما يضادها، فقد دعا إىل الوسائل التي تتحقق هبا 
هذه املعان، بالدعوة إىل اإلحسان إىل الناس، فإن النفوس جمبولة عىل حب من أحسن 
اهلدية،  والتواد  والتحاب  األخوة  معان  هبا  تتحقق  التي  الوسائل  هذه  ومن  إليها، 
بأهنا جالبة  وبرر هذا احلث  التهادي،  فيها احلث عىل  التي  النصوص  حيث جاءت 
للمحبة، ومذهبة للشحناء كقوله صىل اهلل عليه وسلم: )هتادوا حتابوا ( وبأهنا مذهبة 
حلر الصدر كقوله صىل اهلل عليه وسلم: )هتادوا فإن اهلدية تذهب وحر الصدر( )3()4(

وتعاضدهم،  وتآخيهم  الناس  إىل حتاب  يدعو  . واإلسالم  أي حقده وغله وغضبه 
من أجل الرقي باملجتمع املسلم، ليكون جمتمعًا فاضاًل مرتابطًا، كام فعل النبي صىل 
اهلل عليه وسلم بعد هجرته إىل املدينة املنورة وحينام رشع يف بناء الدولة اإلسالمية، 
كان من أساسيات بناء هذه الدولة وجمتمعها أن رشعت املؤاخاة، إذ رشعت يف السنة 

األوىل من اهلجرة.

)1( أخرجه البخارى ىف صحيحه برقم 5665
)2(  أخرجه البخارى ىف األدب املفرد ج8ص 23رقم 6065وقال األلبانى : صحيح) صحيح 

اجلامع (
رقم  التهادى  عىل  النبى  حث  ىف  باب   ، واهلبة  الوالء  ،كتاب  سننه  ىف  الرتمذى  )3(  أخرجه 

2130وقال الرتمذى : حديث غريب.



137

اهلدية وأثرها يف الدعوة إىل اهلل

 اهلدية واهلبة مطلب شرعي

ملا قدم املهاجرون من مكة إىل املدينة مل يكن بأيدي معظمهم يشء، ألهنم تركوا 
املهاجرين كل ما يستطيعون من فضل، فأراد  أمواهلم خلفهم، وقد أعطى األنصار 
أوضاعهم  للمهاجرين  يعالج  ترشيعًا  يوجد  أن   – وسلم  عليه  اهلل  صىل   – الرسول 
االقتصادية، ويشعرهم بأهنم ليسوا عالة عىل إخواهنم األنصار، لذا رشعت املؤاخاة، 
النفس،  وتزكية  والرتبية  بالتعليم  أصحابه  يتعهد   – وسلم  عليه  اهلل  صىل   – والنبي 
ويؤدهبم بآداب الود واإلخاء والبذل والعطاء. قال عبداهلل بن سالم: ملا قِدم رسول 
اهلل – صىل اهلل عليه وسلم – املدينة انجفل الناس إليه، فجئت يف الناس ألنظر إليه، 
– عرفُت أن وجهه ليس بوجه  – صىل اهلل عليه وسلم  فلام استثبت وجه سول اهلل 
كذاب، وكان أول يشء تكلم به أن قال: أهيا الناس: أفشوا السالم، وأطعموا الطعام، 
وصلوا والناس نيام تدخلو اجلنة بسالم()1(، فاملواساة باملال عن طريق اهلدية واهلبة 
بإشاعة معان األخوة، والبذل والعطاء.  به مطالب اإلسالم  تتحقق  مطلب رشعي 
، فالدعوة إىل هذا الدين مع  وقد كانت اهلدية إحدى وسائل تبليغ دين اهلل عزَّ وجلَّ
عظمته، وصدقه ووضوحه، وموافقته للفطرة ال بد أن يكون القالب الذي يدعى به 
إليه باإلحسان إىل الناس، إحسان قويل وفعل، ومن اإلحسان الفعل اهلدية التي هلا 
اهلبة وفضلها  )كتاب  كتابًا سامه  يبوب  البخاري يف صحيحه  ما جعل  الفضائل  من 
والتحريض عليها(، وكذلك الرتمذي بوب بابًا من كتاب الوالء واهلبة سامه )باب يف 

حث النبي – صىل اهلل عليه وسلم – عىل اهلدية( .

نَّة والسري باألحاديث التي فيها حض قويل أو فعل عىل  وقد حفلت كتب السُّ
املسلمون عىل  تناقل  للبرش. ولقد  التهادي من أجل نرش دين اهلل عزَّ وجلَّ وتبليغه 
مدى العصور -عصور التاريخ اإلسالمي- هذا اهلدي وطبقوه، ودعوا إليه. قال ابن 

)1(  أخرجه الرتمذى ىف سننه باب 42، ج4ص652، وقال الرتمذى حديث صحيح وصححه 
األلبانى 
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حبان - رمحه اهلل - تعاىل-: "فالواجب عىل املرء إذا أهديت إليه هدية أن يقبلها وال 
يردها، ثم يثيب عليها إذا قدر، ويشكر عنها، وإن ألستحب بعث اهلدايا إىل اإلخوان 

بينهم؛ إذ اهلدية تورث املحبة، وتذهب الضغينة«.

عن عبد امللك بن رفاعة: "اهلدية هي السحر الظاهر« 

الغرض من اهلدايا :

وقد ذكر بعضهم أن اهلدايا هلا أغراض أربعة:

الثواب األخروي، كأن يكون املهدى   أوالً: أن يكون الغرض منها حصول 
إليه فقريًا أو عاملًا أو صاحلًا.

يتودد  املخطوبة  ُيعطي  أن  مثل  والتودد،  املحبة  باهلدية جلب  ُيقصد  أن  ثانيًا: 
باهلدية إىل قلبها.

فهذان جائزان.

ثالثًا: أن يقصد هبا غرضًا دنيويًا، كأن يعطي الفقري غنيًا هدية عىل أمل أن ُيعطيه 
أكثر، فيجوز للغني أن يأخذها إذا كان سيعطيه فعاًل.

رابعًا: أن يكون املراد هبا االستعانة عىل فعل أمر معني، كاملحتاج إىل السلطان 
يف مسألة، فُيعطي وكيله هدية، فهذا إذا كان يف إحقاق باطل أو إبطال حق فال شك 

يف حتريمه.

اإلعطاء،  جيوز  فقد  نفسه،  عن  الظلم  دفع  أو  حقه  أخذ  يف  العمل  كان  وإذا 
ولكن ال جيوز األخذ أبدًا.

أما األشياء املباحة كأن يتوسط له يف جلب بضاعة -مثاًل- ليس مضطرًا إليها 
وال حمتاجًا إليها، يريد أن يتوسع هبا، فهذه اهلدية يف هذه احلالة األحوط أال يأخذها، 

ألن فيها استعامل اجلاه بمقابل.
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ومن األشياء املهمةالتى جتدر اإلشارة إليها :

أن اهلدية إىل جانب أهنا هلا أهدافا يف ذاهتا، فيمكن أن يكون هلا أهداف أخرى، 
بالنسبة  مهمة  أشياء  يف  يتكلم  مثاًل  كتاب  مثل:  اهلدية،  نوع  يف  يكمن  مثاًل  وذلك 
للمدعو، أو رشيط يعالج مرًضا عنده، أو مشكلة، أو يشء يساعده عىل الطاعة مثل 
يف  هدية  كوهنا  جانب  فإىل  متعدًيا،  األشياء  هذه  نفع  ويكون  مصحف،  أو  سواك، 

نفسها هلا هدف آخر غري مبارش يساعد عىل النهوض بأحوال املدعو االلتزامية.





الفصل الثانى
أحكام اهلدية فى اإلسالم 

وفيه مباحث:

املبحث األول : حكم مهاداة الوالة

املبحث الثانى : حكم مهاداة القضاة

املبحث الثالث : حكم قبول العمال للهدايا

املبحث الرابع : حكم تقديم اهلدايا للكفار فى أعيادهم

املبحث اخلامس : حكم قبول هدية املشرك

املبحث السادس : نوعـا اهلـدية

املبحث السابع : اهلدية وسيلة دعوية

املبحث الثامن : آثـار اهلـديـة
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متهيد
َِديَِّة ِبُصوَرٍة َعامٍَّة . ُم اهلهْ ُحكهْ

ذكرابن قدامة رمحه اهلل ىف املغنى حكم اهلدية فقال :اهلدية مستحبة عند أهل 
جالبة  فهي  حتابوا«،  »هتادوا  السالم_:  _عليه  قوله  االستحباب  عىل  .ويدل  العلم 
 : تعاىل  اهلل  رمحه  القرطبي  وقال  املتهادين)1(.  بني  والرسور  للود  ومشيعة  للمحبة، 
"ومن فضل  وقال:  "اهلدية مندوب إليها، وهي ممّا تورث املودة وتذهب العداوة"، 
اهلدية مع اتباع السنّة أهنا تزيل حزازات النفوس وتكسب امُلهدي وامُلهَدى إليه رنة يف 

اللقاء واجللوس"«)2(.

وقال النووى رمحه اهلل يف املجموع رشح املهذب: "اهلبة مندوب إليها ملا روت 
عائشة _ريض اهلل عنها_ أّن النبي̂  قال: "هتادوا حتابوا«.ولكن ليست اهلدية ىف كل 
األحوال جائزة ، فقد قرر أهل العلم قاطبة أن احلاكم والقاىض ال جيوز له ان يقبل 
اهلدية ألهنا جتعله يفرط ىف مصالح املسلمني ، وربام يقىض ملن أهدى إليه مع علمه بانه 
ال حق له ىف دعواه ، او يعطيه حقا ليس له فيكون بذلك قد ظلم ىف حكمه ، وربام 
يدخل ىف عداد من جار ىف حكمه وظلم فتتحقق اللعنة عليه ، وعىل ذلك ذكر أهل 
العلم بأنه ال يقبل القاىض هدية أجنبى مل هيد إليه قبل القضاء )3(، حلديث سهل بن 
سعد الساعدى ملا استعمل النبى صىل اهلل عليه وسلم ابن اللتبية عىل الصدقة فقال 
ْت َهِذِه األْخَباُر َعىَل َمنِْع اْلُواَلِة ِمْن َقُبوِل اهْلََداَيا  هذا لكم وهذا أهدى إىل ...... َفَدلَّ
ِهْم ِمْن ُمُلوِك اأْلَْقَطاِر ،  . َفإِْن ِقيَل : َفَقْد َقبَِل َرُسوُل اهللَِّ ^ اهْلََداَيا ِمَن امْلُْسِلِمنَي َوَغرْيِ

َوَقاَل : » َلْو ُأْهِدَي إيَِلَّ ِذَراٌع َلَقبِْلُت َوَلْو ُدِعيُت إىَِل ُكَراٍع أَلََجْبُت«.

)1( املغنى ، البن قدامة املقدسى ، ح8، ص239، ط دار احلديث ، مرص
)2( اجلامع ألحكام القرآن ، القرطبى ، حتقيق هشام البخارى ، ج 13، 132، ط الريان للرتاث

)3( املجموع رشح املهذب ، اإلمام النووى ،ج 15،ص 367، ط املكتبة السلفية .
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 ِقيَل َعنُْه َثاَلَثُة َأْجِوَبٍة : َأَحُدَها : َأنَّ اهللََّ َتَعاىَل َقْد َميََّزُه َعِن اخْلَْلِق َفَقاَل : » النَّبِيُّ 
اْختَِصاِصِه  يِف  َفَصاَر  هَلُْم  َأٌب  َوُهَو  اْلِقَراَءاِت  َبْعِض  َويِف  َأْنُفِسِهْم  ِمْن  بِامْلُْؤِمننَِي  َأْوىَل 

َكاأْلَِب َفَباَيَن َمْن َعَداُه .

 َوالثَّاِن : َأنَُّه ^ َقْد َكاَن ُيَكافُِئ َعىَل اهْلََداَيا َوَكاَن َأْكَثَر َمْن هُيَاِديِه َطالًِبا لَِفْضِل 
اجْلََزاِء ، َولَِذلَِك مَلَّا َأْهَدى إَِلْيِه اأْلَْعَراِبُّ َناَقًة ، مَلْ َيَزْل ُيَكافُِئُه َحتَّى َريِضَ .

نَِّة َطاِهُر اْلِعْصَمِة ، َفاْمَتنََع َأْن ُيَقاَس  ٌه َعِن الظِّ ُه َبِعيٌد ِمَن امْلَْيِل ُمنَزَّ  َوالثَّالُِث : َأنَّ
ِه . بَِغرْيِ

املبحث األول
حكم مهاداة الوالة

أمجع العلامء عىل أن اهلدية لألمراء واحلكام وموظفى الدولة والقضاة حرام ، 
ألهنا هدية املقصود منها التقرب ألجل املنصب واملكانة وهو نوع من أنواع الرشوة ، 
وأصل هذا احلكم عموم األدلة الواردة ىف السنة النبوية الدالة عىل حتريم قبول اهلدية 
حديث  النصوص  هذه  ومن  الدولة  وعامل  املوظفني  أو  القضاة  أو  احلكام  قبل  من 
أبى محيد الساعدى رىض اهلل عنه أن النبى صىل اهلل عليه وسلم قال : »هدايا األمراء 

غلول« ))) قال املاوردى رمحه اهلل :

َوُواَلُة   ، ِعاَمَلٍة  َوُواَلُة   ، َسْلَطنٍَة  ُواَلُة   : َأْصنَاٍف  َثاَلَثُة  َفُهْم  اْلُواَلِة  ُمَهاَداُة  ا  َوَأمَّ
َأْحَكاٍم .

َماِم اأْلَْعَظِم َوَمْن َقاَم َمَقاَمُه،  ْلَطنَِة ، َفَكاإْلِ ُل : َوُهْم ُواَلُة السَّ نُْف اأْلَوَّ ا الصِّ  َفَأمَّ
َت ِواَلَيتِِه َوِمْن مُجَْلِة َرِعيَّتِِه . َفُكلُّ النَّاِس حَتْ

ْساَلِم َأْو ِمْن َأْهِل َداِر احْلَْرِب .  َواَل خَتُْلو ُمَهاَداُتُه ِمْن َأْن َتُكوَن ِمْن َأْهِل َداِر اإْلِ
اهليثمى  وقال   ،20261 رقم  حديث   ،138 ج10ص  الكربى  السنن  ىف  البيهقى  )1(  أخرجه 

ضعيف 



145

اهلدية وأثرها يف الدعوة إىل اهلل

َلُه  َجاَز   ، احْلَْرِب  َأْهُل  َهاَداُه  َفإِْن   . ْلَطنَِة  السَّ ُواَلِة  إِىَل  احْلَْرِب  َداِر  َأْهِل  َهَداَيا   
َكاَنْت  َفإِْن  ِة ؛  اهْلَِديَّ َوَينُْظُر يِف َسَبِب  ْم .  َأْمَواهِلِ اْستَِباَحُة  َلُه  َكاَم جَيُوُز  َهَداَياُهْم ،  َقُبوُل 
ْم هِبَا َأَحقَّ  ُة هَلُْم ُدوَنُه َفَكاَن َبْيُت َماهِلِ أِلَْجِل ُسْلَطانِِه َفُسْلَطاُنُه بِامْلُْسِلِمنَي َفَصاَرِت اهْلَِديَّ
َيَتَملََّكَها .  َأْن  ٍة َسَلَفْت َجاَز  َمَودَّ ِمْن  بُِسْلَطانِِه  ملَِا اَل خَيَْتصُّ  احْلَْرِب  َأْهُل  َوإِْن َهاَداُه   .
ْلَطنَِة َكاَن َبْيُت امْلَاِل  َوإِْن َهاُدوُه حِلَاَجٍة َعَرَضْت َفإِْن َكاَن اَل َيْقِدُر َعىَل َقَضاِئَها إِالَّ بِالسَّ
ْلَطنَِة َكاَن َأَحقَّ هِبَا ِمْن َبْيِت امْلَاِل . َفَيُكوُن  َأَحقَّ هِبَا ِمنُْه . َوإِْن َكاَن َيْقِدُر َعَلْيَها بَِغرْيِ السَّ
ُم  َفُتَقسَّ ْساَلِم  اإْلِ َداُر  َهَداَيا  ا  َوَأمَّ  . الثَّاَلَثِة  اأْلَْقَساِم  َهِذِه  َعىَل  ُمنَْقِساًم  َهَداَياُهْم  ُحْكُم 
ا  ا َعىَل َحقٍّ َيْسَتْوفِيِه ، َوإِمَّ َعىَل َثاَلَثِة َأْقَساٍم : َأَحُدَها : َأْن هُيِْدَي إَِلْيِه َمْن َيْسَتِعنُي بِِه إِمَّ

َمُة )1(. ْشَوُة امْلَُحرَّ ا َعىَل َباطٍِل ُيِعينُُه َعَلْيِه ، َفَهِذِه ِهَي الرِّ َعىَل ُظْلٍم َيْدَفُعُه َعنُْه ، َوإِمَّ

ايِش َوامْلُْرَتيِش  َم َقاَل : " ُلِعَن الرَّ  َرَوى َأَنُس ْبُن َمالٍِك َأنَّ النَّبِيَّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ
ُط  امْلَُتَوسِّ اِئُش :  ْشَوِة ، َوالرَّ َقابُِل الرِّ َوامْلُْرَتيِش :  ْشَوِة ،  َباِذُل الرِّ ايِش :  " َفالرَّ اِئُش  َوالرَّ

َبْينَُهاَم .

ٍة  َواْلِقْسُم الثَّاِن: َأْن هُيِْدَي إَِلْيِه َمْن َكاَن هُيَاِديِه َقْبَل اْلِواَلَيِة ِمْن ِذي َنَسٍب َأْو َمَودَّ
ٌة ، َوَلْيَسْت بِِرْشَوٍة . َفَهِذِه َهِديَّ

َواْلِقْسُم الثَّالُِث : َأْن هُيِْدَي إَِلْيِه َمْن مَلْ َيُكْن هُيَاِديِه َقْبَل اْلِواَلَيِة. 

َفَهِذِه   ، ُدُه  ُيَقلِّ َعَمٍل  َعىَل  اْلِواَلَيَة  ِمنُْه  خَيُْطُب  َمْن  إَِلْيِه  هُيِْدَي  َأْن   : َفَهَذه صورهتا 
ُرُم َعَلْيِه َأْخُذَها )2(.  ِرْشَوٌة خَتُْرُج ِمْن ُحْكِم اهْلََداَيا ، حَيْ

وخالصة ماسبق ىف حكم قبول احلاكم للهدايا:

 أنه ال يأخذ شيئًا مطلقًا، ولذلك قيل لعمر بن عبد العزيز رمحه اهلل : يا أمري 
املؤمنني! مالك ال تقبل اهلدية وكان رسول صىل اهلل عليه وسلم يقبلها؟ فقال عمر 

)1( احلاوى الكبري املاوردى، ج16 ، ص283، ط دار الفكر، بريوت 
)2( املرجع السابق ، ج 16 ، ص 284بترصف .
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ريض اهلل عنه ورمحه: إهنا كانت عىل عهد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم هدية، وإهنا 
اليوم رشوة.

لسلطاننا  هيدوننا؟!  ملاذا  نحن  لكن  اهلل،  إىل  هبا  يتقربون  لنبوته  هيدونه  كانوا 
وإمرتنا، ولذلك قال: هي رشوة، فإذًا: ال جيوز له أخذها من الرعية.

أهدى  كام  -مثاًل-  األرض  ملوك  من  هلدايا  هو  قبوله  ملسألة  بالنسبة  أما 
النجايش و أكيدر دومة اجلندل وغريهم إىل النبي صىل اهلل عليه وسلم أشياء، فقبلها 
فيه  الباب  وهذا  أخذها،  للمسلمني  مصلحة  فيها  كان  فإن  والسالم،  الصالة  عليه 

تفصيل.

الباحث :بعد استعراض اآلراء حول مسالة هدايا األمراء واحلكام بني  رأى 
املجيزين واملانعني وذكراألدلة حوهلا أرى أن اهلدية لألمراء واحلكام ال جتوز ، ألهنا 
أنواع  من  نوع  فهى  وبالتاىل   ، واملكانة  املنصب  ألجل  التقرب  منها  املقصود  هدية 

الرشوة واهلل أعلم .

إىل أين تذهب اهلدايا املقدمة للوالة واحلكام والقضاة ؟

ذكر مجهور العلامء ثالثة اجتهادات ىف اهلدايا املقدمةإىل احلكام والقضاة وهى :

أوال : إما أن تؤخذ لبيت املال وذلك استدالال بخرب ابن اللتبية أى ما يقابله ىف 
عرصنا احلارض إىل وزارة املالية اخلاصة بالدولة.

ثانيا : أن ترد اهلدية عىل مقدمها ألهنا تشكل عقدا فاسدا .

ثالثا :وقيل يملك بتعجيله املكافأة وهو القول األضعف )1(.

والراجح : أن اهلدية تذهب إىل بيت املال أو ما يقوم مقامه من مؤسسات الدولة 
اهلدايا  احلكم  هذا  ضمن  ويدخل   ، وآخذها  اهلدية  مقدم  بني  صحيح  العقد  ألن   ،

)1( فتاوى السبكى ، اإلمام تقى الدين السبكى ، ج1ص 204، ط دار املعرفة بريوت لبنان 
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املقدمة للسلطان من وفود الدول وأثناء زياراته فيام يسمى حديثا باهلدايا الدبلوماسية 
، فجميع ما يعطى يعاد إىل بيت املال وهذا ما فعله النبى صىل اهلل عليه وسلم مع ابن 

اللتبية عند إعادته اهلدايا املقدمة له لبيت املال .

املبحث الثانى
حكم إهداء القضاة:

ذهب محهور العلامء إىل أن الواىل أو القاىض ال حيوز له قبول اهلدية من الناس 
بحكم الوالية ، واستثنوا من ذلك من كان له صلة بالقاىض قبل الوالية وخصوصا 

من كان من أرحامه وأصدقائه املقربني ، وقيدوا قبوهلا بثالثة رشوط هى :

أن تكون اهلدية املقدمة إىل القاىض مما اعتيد عليه قبل توليه املنصب ، أى أن 
مقدمها له العادة ببعث اهلدية .

2-أال يكون ىف قيمة اهلدية زيادة غري معتادة عن املعروف ، ألن هذه الزيادة 
تأخذ حكم احلرمة .

اعتاد  ممن  كان  ولو  حتى  القاىض  عند  خصومة  اهلدية  ملقدم  يكون  3-أال 
اإلهداء)1(.

والفقهاء يميلون إىل التنزه وعدم قبول اهلدية حتى لو حتققت الرشوط السابقة 
، وهذا ما نص عليه اإلمام السبكى قائال : ال يقبل هدية من أحد ال من قريب وال من 

صديق ، وإن كافأه بأضعافها إال الوالد والولد .

وعىل أية حال فإن حتريم أخذ القايض للهدايا هو القول األحوط، وقد رجحه 
ابن قدامة رمحه اهلل تعاىل، وال شك أن القايض إذا أخذ اهلدية فإن ذلك سيكون باب 

رٍش عظيم.

)1( فتاوى السبكى ، ج1 ص 205.
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اللهم إال إذا كان هدية ال عالقة هلا بالقضاء أبدًا، كام إذا أهدى له أخوه هدية، 
له، أي:  أو جاره أهداه هدية للجوار فقط، أو من -مثاًل- قاض آخر يكون زمياًل 
ال عالقة له بالقضاء مطلقًا، فهو جيزم متامًا أهنا ال عالقة هلا بالقضاء، فهذا جيوز له 
باهلدية  العادة  له  جتر  مل  ممن  املهدي  كان  إن  اهلل:  رمحه  النووي  قال  ولذلك  أخذها. 
إليه قبل الوالية حرم عليه قبول اهلدية.وإذا كانت له عادة باهلدية من قبل ومل تكن 
القايض أو حكومة -العلامء يسموهنا حكومة- جاز قبوهلا، وإن كان  له قضية عند 
له حكومة أو قضية عند القايض فال جيوز للقايض أن يقبلها حتى لو كان املهدي له 
سابق عهد باهلدية، قبل أن يتوىل القايض القضاء.كذلك فإن من األشياء التي يمكن 
أن تكون بريئة، اإلهداء للقايض بعد التقاعد من القضاء، أو أن هيدي له شخص شيئًا 
ما، وهذا الشخص ال عالقة له بمجال القضاء وال يأيت إليه يف خصومة مثل أن يكون 
يف بلٍد آخر فيه قاض آخر، فأهدى له هدية من بلد إىل بلد، فهنا ال يطمع أن يكون له 
عند القايض يشء، وإذا أهديت للقايض هدية؟ قال بعض أهل العلم: يردها إىل بيت 

املال .

رأي الباحث : 

يالحظ مما سبق أن اهلدية املقدمة إىل القضاة هلا شبهة دائمة بدوام املنصب ، فقد 
تقع ىف نفس القاىض أو ىف نفس من أهدى إليه، فيكون القاىض ىف موطن الشبهة ، 
والذى أميل إليه هو عدم جواز قبول اهلدية املقدمة للقاىض ، حتى لو كانت ممن اعتاد 
اإلهداء ومل يزد عليها ، وىف هذا سد للذرائع وأعدل ىف نفوس الناس ، ويستثنى من 
ذلك ذوى األرحام الذين يعيشون مع القاىض ىف بيئته كاألب واالبن واألخ واألخت 
.والدليل عىل ذلك »ماروى أن رجال كان هيدى إىل عمر رىض اهلل عنه كل سنة فخذ 
جزور ، فجاء خياصم إىل عمر رىض اهلل عنه فقال يا أمري املؤمنني :اقض بيننا فصال كام 
تفصل الفخذ من اجلزور ، فكتب عمر إىل عامله :التقبلوا اهلدية فإهنا رشوة«)1( .وجه 

)1( أخرجه البيهقى ىف السنن الكربى كتاب الضحايا باب ما جاء ىف أجر القسام ، رقم 18861.
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الداللة :أن الذى كان قد اعتاد تقديم اهلدية ذكر هبا عمر عندما حصلت له اخلصومة 
مع لفت نظر عمر إىل ما كان يدفعه سابقا فمنع عمر من قبوهلا مبينا أهنا رشوة . 

واخلالصة : أن اهلدية املقدمة إىل القضاة والوالة هلا شبهة دائمة بدوام املنصب 
، وطروء اخلصومة غري مضمون ممن كان قد اعتاد تقديم اهلدية ، فقد تقع ىف نفس 
 ، الشبهة  القاىض ىف موطن  فيكون   ، بام سلف  إليه  أو نفس من كان هيدى  القاىض 
والراجح عدم جواز قبول اهلدية املقدمة للقاىض ، حتى لو كانت ممن اعتاد اإلهداء 
ومل يزد عليها ، وحتى لو مل تكن له خصومة ىف وقت اإلهداء ، وىف هذا سد للذرائع 
، وأعدل ىف نفوس الناس ، ويمكن استثناء ذوى األرحام الذين يعيشون مع القاىض 
كاألب واالبن ، واألخ واألخت ، والزوجة والعمة واخلالة ، ألن قرابة الرحم أقوى 

من املنصب والوالية .

مسألة : حكم هدايا املفتني 

ما  ، ألن  قبوله  للمفتى وال حرمة ىف  الفقهاء إىل جواز اإلهداء  ذهب مجهور 
اهلدايا عىل  يقبل  للناس. واملفتى  به من فتوى رشعية تعد عىل وجه غري ملزم  يقوم 
أن ال تكون مقابال ملا يفتونه للناس من أسئلة أو استفتاءات ، ألنه عمل األصل فيه 
طلب األجر من اهلل عز وجل ، أما تقديم اهلدية ىف سياق التودد والتحبب والتقدير 
يبنى فتواه عىل ما يريده مقدمها  أنه  بناء عىل  فال حرج ىف قبوهلا .أما إذا أخذ اهلدية 
للمفتى فإنه يدخل ىف إثمني مها إثم اهلدية الداخلة ىف مدخل الرشوة ، وإثم إضاعته 

ڤ   ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  زب   : تعاىل  قال  األليم  بالعذاب  واألمانة  العلم 
چ  چ       ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 

چ چ ڇ ڇ  ڇ رب سورة البقرة آية 79.

اعرتاض :

وهذه اآلراء للفقهاء القدامى عندما كان املفتى ال يمثل وظيفة مهمة ىف الدولة 
اليوم  .أما  متطوعا  الناس  يعلم  متربعا  كان  زماهنم  ىف  فاملفتى  اليوم،  احلال  هو  كام 



150

اهلدية وأثرها يف الدعوة إىل اهلل

 ، فاملفتى صاحب منصب وظيفى مؤثر   ، الدولة  دائرة ووزارة مهمة ىف  له  فاإلفتاء 
وبالتاىل فإن حكم اهلدايا املقدمة له هو نفس حكم اهلدايا املقدمة للحكام والقضاة 

من حيث احلرمة ، وهذا هو الرأى الراجح .

املبحث الثالث 
قبول العمال للهدايا

عليه وسلم  اهلل  النبي صىل  فإن  العاملون،  املوظفون  للعامل وهم  بالنسبة  أما 
قد ذكر احلكم رصحيًا فقال: ) هدايا العامل غلول ( أي: رسقة وحرام وسحت، من 
الدولة عمومًا، كل من توىل والية عامة، أو يف مكان له عالقة  العامل؟ موظفو  هم 
بالناس يقيض هلم املعامالت، فإن هذا املوظف ال جيوز له أخذ اهلدية من الناس أبدًا، 
وحديث ابن اللتبية واضح جدًا ملا جاء حياسب النبي عليه الصالة والسالم قال: ) 
هذا مالكم وهذا هدية -قال: هذه الزكوات مجعتها لكم وهذه أعطون إياها هدية- 
فغضب النبي عليه الصالة والسالم غضبًا شديدًا وخطب الناس وقال: أما بعد: فإن 
أستعمل الرجل منكم عىل العمل مما والن اهلل، فيأيت فيقول: هذا مالكم وهذه هدية 
أهديت يل، أفال جلس يف بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟! واهلل ال يأخذ أحٌد منكم 
شيئًا بغري حقه إال لقي اهلل حيمله يوم القيامة، فال أعرفن أحدًا منكم لقي اهلل عز وجل 
حيمل بعريًا له رغاء أو بقرة هلا خوار أو شاًة تيعر، ثم رفع يديه حتى رئي بياض إبطيه 

يقول: اللهم هل بلغت؟ ( )1(.

ويف رواية: ) فهال جلست يف بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت 
صادقًا ( أي: يقول: لو مل تكن موظفًا عندنا وكنت يف بيت أبيك وأمك هل كانت 

تأتيك اهلدية؟ لو كنت صادقًا اقعد يف بيت أبيك وأمك وانتظر اهلدية.

)1( أخرجه البخاري )4 / 346 ( 
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إذًا: كل هدية تأيت للموظف بسبب وظيفته حراٌم عليه أخذها؛ ألهنا رشوة، 
األماكن  يف  املوظفني  قبول  عىل  ويرتتب  نقاش،  إىل  حتتاج  ال  رصحية  مسألة  وهذه 

العامة للهدايا من الناس فساٌد عظيم.

وعن سليامن بن يسار : ) أن رسول ^ كان يبعث عبد اهلل بن رواحة إىل خيرب 
أرسله  والسالم  الصالة  عليه  النبي  موظف  )1(هذا   ) خيرب  هيود  وبني  بينه  فيخرص 
إىل هيود خيرب ألجل اخلرص؛ ألن بينهم ُصلح وال بد أن يؤدوا أشياء معينة ونسبة 
معينة، قال: ) فجمعوا له حليًا من حل نسائهم -اليهود- فقالوا: هذا لك، وخفف 
عنا وجتاوز القسط ( رشوة واضحة ، خذ هدية وخفف عنا ) فقال عبد اهلل بن رواحة 
: يا معرش اليهود! واهلل ألنكم من أبغض خلق اهلل إيّل وما ذاك بحامل عىل أن أحيف 
عليكم ( يقول: أنتم أبغض خلق اهلل إيّل وربام ما فعلتموه اآلن معي يزيدن عليكم 
حنقًا وبغضًا، لكن مع ذلك لن أجور عليكم يف القسمة ) فأما ما عرضتم من الرشوة 

فإهنا سحت وإنا ال نأكلها، فقالوا: هبذا قامت الساموات واألرض (.

وقال ابن تيمية رمحه اهلل: "وما أخذ والة األمور وغريهم من مال املسلمني بغري 
حق، فلويل األمر العادل استخراجه منهم، كاهلدايا التي يأخذوهنا بسبب العمل")2(، 

قال أبو سعيد اخلدري ريض اهلل عنه: ) هدايا العامل غلول ( أي: خيانة.

اخلالصة: ال جيوز للموظف أخذ اهلدية من الناس مطلقًا، إال إذا كانت هدية 
ال عالقة هلا بالوظيفة أبدًا، مثل هدية شخصية، أبوه أهداه هدية، أو أخوه، ال عالقة 
له بأنه موظف أو غري موظف، فهنا يف هذه احلالة يأخذها، لكن أن يأخذ من عامة 

الناس ومن املراجعني فهذا حرام وسحت وال جيوز.

األلبانى  رقم 2058،وقال  ، ج5 ،حديث  املساقاة  ما جاء ىف  املوطأ،باب  مالك ىف  أخرجه    )1(
صحيح )غاية املرام ج1ص264( 

)2( السياسة الرشعية ىف إصالح الراعى والرعية ، شيخ اإلسالم ابن تيمية ، ص32بترصف، ط 
دار املعرفة بريوت 
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هات  لشخص:  ورشة  صاحب  يقول  كأن  كثرية،  بأشكال  اهلدية  تكون  وقد 
السعر، فهذا كله  أثاثًا بنصف  السيارة، هات نراعك فيها، هات نعطك  أصلح لك 
أو  سيارة  إصالح  مثل  خدمة  أو  خصم،  أو  مادي،  بيشٍء  كان  سواًء  حرام  سحت، 
يدفعها،  أن  لآلخر  جيوز  وال  حرام،  فهي  هو  لشخصه  جمانية،  أشياء  أو  تأجريها، 

وذكرنا استثناء يف موضوع دفع الظلم عن نفسه وهي قضية أخرى .

املبحث الرابع
 حكم تقديم اهلدايا للكفار فى أعيادهم 

للفقهاء فى هذه املسألة رأيان :

األعياد  ىف  الكفار  إىل  اهلدايا  تقديم  حتريم  إىل  العلامء  مجهور  ذهب   : األول 
اخلاصة هبم ، وىف هذا يقول اإلمام الزيلعى : » واإلعطاء باسم النريوز واملهرجان 
اإلهداء  بأن  ذلك  ، وعلل  كفر  بل  اليومني حرام  باسم هذين  اهلدايا  أى   ، الجيوز 

ىف هذين اليومني من باب تعظيم دينهم وتأييدا هلم عىل باطلهم وهذا ال جيوز«)1(

كانت  ،" فإذا  النية  بحسب  للكفار  اهلدية  تقديم  حكم  ىف  احلنفية  فرق  وقد 
اهلدايا  تقديم  يعتد  مل  إذا  خاصة   ، الكفر  ىف  املهدى  وقع  فقد  التعظيم  بنية  اهلدية 
وتبادهلا معهم ، أما إذا كان التهادى من املعتاد وغري املقصود بالتعظيم فهذه معصية 

ال تصل للكفر")2(

أما اإلمام ابن تيمية رمحه اهلل فقد تشدد ىف هذه املسألة ، وذلك بتحريم تقديم 
اهلدية للكفار ىف عيدهم ، وعدم جواز معاونتهم بلباس او طعام أو بيع أو غري ذلك 
مما يعينهم عىل القيام بعيدهم ،بل ذهب إىل أبعد من ذلك فقال : " وال جيوز متكني 

)1( تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق ، للزيلعى ، ج6ص 22ط دار الكتب اإلسالمية ، القاهرة .
)2(  الفتاوى اهلندية ، الشيخ نظام الدين ، ج6ص 426، حتقيق عبداللطيف حسن عبالرمحن ، ط 

دار الكتب العلمية بريوت 1421هـ-2000م
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الصبيان ونحوهم من اللعب ىف أعيادهم وال إظهار الزينة ..إىل أن قال : بل يكون 
يوم عيدهم عند املسلمني كسائر األيام ال خيصه املسلمون بشئ من خصائصهم " )1(.

وذكر رمحه اهلل ىف كتابه " االقتضاء " قوله : )كره ابن القاسم للمسلم أن هيدى إىل 
النرصانى شيئا ىف عيدهم مكافأة له ورآه من تعظيم عيدهم وعونا هلم عىل كفرهم()2( .

القول الثانى :وقد خالف الدكتور يوسف القرضاوى ما ذهب إليه اجلمهور 
ما  أيد  ولكنه   ، الكفار  أعياد  ىف  والتهادى  والتهنئة  املشاركة  حتريم  من  تيمية  وابن 
ذهبوا إليه من حماربة احتفال املسلمني بأعياد الكفار والتهادى فيها ، فالدكتور يرى 
)أن أحوال زماننا ختتلف عن زمن من أفتى بحرمة التهادى والتهانى باألعياد ، ألن 
الدول ىف معظم  والتواصل بني  التشابك والتعاون  نعيشه يطغى عليه  الذى  الزمان 
 ، وسياسية  مادية  سلطة  أقل  واملسلمون   ، صغرية  قرية  العامل  وأصبح   ، املناسبات 
فهم حمتاجون إىل العالقات بمن هو أقوى منهم ليستفيدوا مما وصلوا إليه ، وهذا ال 
حيدث إال من خالل التواصل مع الغري ، ويرى د\القرضاوى أن التهنئة أو اهلدية لغري 
املسلم ىف عيدهم ال حتمل أى معنى للتنازل أو اإلقرار بكفرهم ، وإنام حتى الكفار 
ال حيتفلون ىف هذا الزمان ألجل الغرض الدينى ، بل الغالب عىل احتفاهلم التسلية 
إىل  تيمية  ابن  عاش  "لو   : قائال  تيمية  ابن  عىل  القرضاوى  واستدرك   ،)3() واللعب 
زماننا ورأى هذا كله لغري رأيه واهلل أعلم –أو ضعف من تشدده فقد كان رمحه اهلل 

يراعى الزمان واملكان واحلال ىف فتواه » )4(.

الشيخ  ورأى   ، باحلرمة  القائلني  اجلمهور  رأى  عرض  بعد   : الراجح  الرأى 
القرضاوى القائل باجلواز برشوط يرتجح لدى أن إرسال اهلدية للكفار ىف أعيادهم 

جائز ولكن بالضوابط اآلتية :

)1( جمموع الفتاوى ، ابن تيمية ،ج25ص329.
)2( اقتضاء الرصاط املستقيم ، شيخ اإلسالم ابن تيمية ،ج1 ص231، 

)3(  فتاوى معارصة ، د.يوسف القرضاوى ، ج3ص672،673،ط دار القلم الكويت ، ط الثالثة 
، 1424هـ-2004م.

)4( فتاوى معارصة ، للقرضاوى ، ج3 ص672، 673
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أوال : أن تكون األعياد من قبيل العرف العام للبلد أو املحتفلني ، بحيث ال 
يأخذ هذا العيد شكل العمل الدينى أو ما يعرب فيه عن االلتزام بالكفر والرشك، فلو 

كان من قبيل اللهو والرتفيه فال حرج ىف تقديمها هلم )5(.

ثانيا : أن يكون تقديم اهلدية من باب "التعبري عن رقى املسلم وحسن تعامله 
لنعكس الصورة احلقيقية عن اإلسالم الذى جيمع وال يفرق ، وىف هذا تأليف لقلوب 

الناس وتقريبهم من أهل هذا الدين العظيم وتقريبهم منه " )6(.

ثالثا : أن ال تقدم اهلدية ملن بيننا وبينه عداوة ظاهرة ، سواء كان بصفة فردية 
يثري  مما   ، لإلسالم  معادية  لدولة  هدية  مسلمة  دولة  رئيس  يقدم  كأن   ، دولية  أو 
حفيظةاملسلمني ، فيكون كأنه أقرهم عىل عداوهتم وشاركهم هبا إال بوجود مصلحة 

من ذلك .

رابعا : أن ال ترتك اهلدية أثرا عىل مقدم اهلدية ىف دينه أو والئه هلل أو للمسلمني 
، فينحاز إىل من يقدم له اهلدية ىف عيدهم بحيث يشعرهم بتنازله عن شئ من دينه )7( 

فتقديمها   ، حاجة  ذو  املسلمني  وىف  للكفار  اهلدية  هذه  تقدم  ال  أن   : خامسا 
للمسلمني أوىل ، وهذا إن كانت اهلدية ذات قيمة كبرية وىف املسلمني من هو أحوج 

هلذه اهلدية .

اهلدايا يعزز هذا  ، وتبادل  بالدرجة األوىل  إنسانى  والشاهد أن اإلسالم دين 
اجلانب ، وإذا كان الكفار يقدمون للمسلمني اهلدية ىف أعيادهم ، فمن حسن اخللق 
ورد اإلحسان باإلحسان أن هندهيم ىف أعيادهم ، فال يكون هلم علينا فضل باإلحسان 

ونحن أهله )8(.
)5( املرجع السابق نفس الصفحة

)6( نيل األوطار ، للشوكانى ، ج6 ص108،
)7( فتوى بعنوان : أعياد الكفار ، الشيخ حممد بن صالح املنجد رقم 947من عىل شبكةاالنرتنت 
)8(  احلالل واحلرام ىف اإلسالم ، د\يوسف القرضاوى ، ص296، ط مكتبة وهبة ، مرص ، ط 

28، 1425هـ-2004م.
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املبحث اخلامس
حكم قبول هدية املشرك:

من صفات املجتمع املسلم أنه جمتمع متواصل مع حميطه ىف الداخل واخلارج 
، وهذا املحيط يشمل املسلم وغري املسلم ، وقد أثر ىف القرآن الكريم معنى التواصل 
:آية  احلجرات  سورة  زب چ  چ ڇ ڇرب  تعاىل  اهلل  قول  ىف  والتعارف 

13 ( بل إن األمر باإلحسان شمل الكفار غري املعادين ، وذلك ىف قوله تعاىل : زبڃ 
چ     چ چ چ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ   ڍ      ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ 
ڑ ک    ک ربسورة املمتحنة :آية 8 ( وذهب املفرسون ىف تفسري هذه اآلية إىل 
أن اإلهداء للكفار والتواصل من اإلحسان املطلوب ، سواء كانت هذه العالقة ىف ديار 
املسلمني ، أم ىف ديار غري املسلمني ، ولكن ىف نفس السياق وردت أحاديث أخرى تدل 
عىل أن النبى صىل اهلل عليه وسلم رد هدايا الكفار وقبل من بعض آخر وهذا ما يشكل 
فهمه عىل عامة الناس ، واملطلوب بيانه هنا حكم قبول هدية الكافر أو إهداؤهم ىف 

أعيادهم: اختلف أهل العلم يف حكم قبول هدية املرشك للمسلم عىل قولني: 

القول األول: جواز قبول هدية املشرك: 

واستدلوا بأدلة كثرية، منها: 
1-حديث أنس الصحيح "أّن هيودية أهدت لرسول اهلل ^ شاة مسمومة" )1(

2- وأخرج البخاري يف الصحيح عن أب محيد "وأهدى ملك آيلة للنبي ^ 
بغلة بيضاء وكساه بردًا)2(..". 

– ريض اهلل  الرمحن بن أب بكر  البخاري ومسلم من حديث عبد  3- وأخرج 
عنهام- كنّا مع رسول اهلل̂  ثالثني ومائة، فقال النبي̂  هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا 

)1( سبق خترجيه ىف مرشوعية اهلدية ىف السنة النبوية .
)2( سبق خترجيه ىف املوضع ذاته .
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مع رجل صاع من طعام أو نحوه، فُعجن ثم جاء رجل مرشك ُمشعان طويل بغنم يسوقها، 
: »أبيع أم عطية؟«، أو قال: »أم هبة؟« قال: ال بل بيع...)1( احلديث.  فقال النبي̂ 

وجه الداللة: قوله: "أبيع أم عطية؟" ويف اللفظ اآلخر "أم هبة"؟ وهذا يدل 
القيم  ابن  اهلبة والعطية. قال اإلمام  عىل جواز قبول اهلدية من املرشك، ألهنا بمثابة 
سريين  وأختيها  مارية   ^ للنبي  اإلسكندرية  ملك  املقوقس  "وأهدى   : اهلل  رمحه 
له جارية أخرى  ثابت، وأهدى  بن  مارية، ووهب سريين حلسان  وقيرسى فترسى 

وألف مثقال ذهبًا وغريها")2( ا.هـ خمترصًا.

القول الثاني: عدم جواز قبول هدية املشرك: 

واستدل هؤالء بحديث عياض بن محار – ريض اهلل عنه أنه أهدى للنبي ^ 
«أسلمت؟ قال: ال. قال: إّن هُنيت عن َزْبد املرشكني")3(.  هدية أو ناقة، فقال النبي̂ 
وزبد املرشكني :هداياهم . قال الشوكان رمحه اهلل : "ويف الباب عن عبد الرمحن بن 
يدعى  الذي  مالك  بن  عامر  أّن  املغازي،  يف  عقبة  بن  موسى  عند  مالك  بن  كعب 
أقبل  إّن ال  فقال:  له،  فأهدى  قدم عىل رسول اهلل ^ وهو مرشك  األسنة  مالعب 

هدية مرشك«)4(.

وقد  مرسل،  أنه  إال  ثقات  رجاله  "احلديث  اهلل  رمحه  حجر  ابن  احلافظ  قال 
وصله بعضهم عن الزهري وال يصح" ا.هـ. قلت: وقد نقل الشوكان عن اخلطاب 
اهلدية  برد  يغيظه  أن  وجهان:أحدمها:   – عياض  هدية  أي   – هديته  رد  يف  نصه:  ما 
فيمتعض منه فيحمله ذلك عىل اإلسالم، واآلخر أّن للهدية موضعًا من القلب، وقد 
روي "هتادوا حتابوا"، وال جيوز عليه _صىل اهلل عليه وسلم_ أن يميل بقلبه إىل مرشك 

)1( أخرجه البخارى ، باب قبول اهلدية من املرشكني ، رقم 2619. 
)2( زاداملعاد ىف هدى خري العباد، البن قيم اجلوزية ،ج 122/1 

)3(  أخرجه البيهقى ىف السنن الكربى ، باب ما حاء ىف قبول هدايا املرشكني ،حديث رقم 18573، 
وقال األلبانى : صحيح، صحيح اجلامع 

)4( نيل األوطار،لإلمام الشوكانى ، )ج 4/6(،ط دار احلديث ، مرص 
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فرّد اهلدية قطعًا لسبب امليل«.)1( قلت: وقد سلك بعض أهل العلم إزاء هذه األدلة 
املتعارضة مسلك اجلمع وسلك آخرون مسلك النسخ، فقالوا: أدلة اإلباحة ناسخة 
ألدلة املنع، وإليك البيان: قال ابن حجر رمحه اهلل : "فجمع بينها الطربي – أي: أدلة 
اجلواز واملنع – بأّن االمتناع فيام أهدي له خاصة – أي: النبي عليه السالم – والقبول 
له  فيه  اهلدية  وقعت  ما  اجلواز  أدلة  مجلة  من  ألّن  نظر  وفيه   ، للمسلمني  أهدي  فيام 
خاصة ومجع غريه بأّن االمتناع يف حّق من يريد هبديته التودد واملواالة والقبول يف حّق 
من يرجى تأنيسه وتأليفه عىل اإلسالم، وهذا أقوى من األول، وقيل: حيمل القبول 
عىل من كان من أهل الكتاب، والرد عىل من كان من أهل األوثان، وقيل: يمتنع ذلك 
بأحاديث  املنع  نسخ  ادعى  من  ومنهم  خصائصه،  ذلك من  وأّن  األمراء،  من  لغريه 
القبول، ومنهم من عكس، وهذه األجوبة الثالثة ضعيفة فالنسخ ال يثبت باالحتامل 
وال التخصيص)2(. ا.هـ. قلت: ودعوى النسخ التي منعها ابن حجر – رمحه اهلل – قد 
أثبتها غريه كابن حزم القائل يف )املحىل(: »فإن قيل: فأين أنتم عاّم رويتم من طريق 
عليه وسلم_  اهلل  _صىل  اهلل  إىل رسول  أهدى  أنه  بن محار  الشخري عن عياض  ابن 
ومن طريق  زبد املرشكني".  إّن هنيت عن  قال:  »أسلمت؟ قلت: ال.  فقال:  هدية، 

احلسني عن عياض بن محار مثله، وقال: فأبى أن يقبلها.

الذي  مُحيد  أب  بخرب  منسوخ  هذا  قلنا:  رفدهم.  املرشكني  زبد  احلسن:  قال   
ذكرنا، ألّنه كان يف تبوك، وكان إسالم عياض قبل تبوك،)3(. 

املطلب األول
حكم اإلهداء إىل املشرك: 

منها:  صحيحة،  أحاديث  ذلك  ويف  اجلواز،  للمرشكني  اإلهداء  يف  األصل 
فقال  تباع،  رجل  عىل  ُحّلة  عمر  رأى  قال:  عمر  ابن  حديث  من  الشيخان  أخرج 

املكتبة  ، ج5، ص 275، ط  العسقالنى  ، البن حجر  البخارى  البارى برشح صحيح  فتح    )1(
السلفية .

)2( املصدر السابق ، ج5 ، ص276.
)3( املحىل ، ابن حزم ،ج9 ،ص159،
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جاءك  وإذا  اجلمعة،  يوم  تلبسها  احللة  هذه  ابتع  وسلم_:  عليه  اهلل  _صىل  للنبي 
الوفد، فقال: "إنام يلبس هذا من ال خالق له يف اآلخرة، فأتى رسول اهلل _صىل اهلل 
عليه وسلم_ منها بحلل فأرسل إىل عمر منها بحلة، فقال عمر: كيف ألبسها، وقد 
"إّن مل أكسكها لتلبسها.. تبيعها أو تكسوها، فأرسل هبا  قلت فيها ما قلت؟ فقال: 
عمر إىل أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم)1(. قال النووي يف رشحه عىل مسلم: "جواز 
إهداء املسلم إىل املرشك ثوبًا وغريه وأخرجا كذلك عن أسامء بنت أب بكر، قالت: يا 
رسول اهلل قدمت عل ُأّمي وهي مرشكة يف عهد رسول اهلل _صىل اهلل عليه وسلم_ 
قالت: يا رسول اهلل، إّن أمي قدمت  _صىل اهلل عليه وسلم_  فاستفتيت رسول اهلل 
أفأصل أمي؟ قال: نعم صل أّمك.)2(قلت: ويف هذه األدلة وغريها ما  وهي راغبة 

يفيد جواز اإلهداء إىل املرشك والكافر بضوابط سيأيت ذكرها قريبًا إن شاء اهلل. 

املطلب الثانى
ضوابط قبول هدايا املشركني واإلهداء إليهم: 

أالّ يرتتب عىل قبول اهلدية أو إهدائها مودة أو حمبة، لقوله تعاىل: زب ٱ ٻ - 1
ٻ ٻ ٻ پ پ   پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

ٺ ٺ  ٿ ٿ ٿ ٿ  ربسورة املجادلة: من اآلية22. 
2- أالّ تكون اهلدية بمثابة الرشوة كأن يكون امُلهدى إليه قد أهدي إليه بسبب 
إنجاز غرض غري مرشوع كإحقاق  منها يف  يستفاد  أو وظيفة  أو جاه  توليه منصب 

باطل أو إبطال حق.

قال اجلصاص يف تفسريه تعليقًا عىل حديث ابن اللتبية املشهور "وقد دّل عىل 
"هال جلس يف بيت أبيه وأمه فينظر  هذا املعنى قول النبي _صىل اهلل عليه وسلم_: 

أهيدى له أم ال؟«.

)1( أخرجه البخارى ىف صحيحه ،باب اهلدية للمرشكني ، حديث رقم 2619
)2( رشح صحيح مسلم ، للنووى ، كتاب الزكاة ، ج6، ص 57، ط دار احلديث.
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فأخرب أنه إّنام ُأهدي له ألنه عمل ولوال أنه عامل مل هيَد له، وقد روي أّن بنت 
ملك الروم أهدت ألم كلثوم بنت عل امرأة عمر؛ فردها عمر ومنع قبوهلا" )1(ا.هـ 

أو  بدع  أو  كفر  أو  رشك  من  الباطل  عىل  به  يستعان  ممّا  اهلدية  تكون  أالّ   -3
معايص كإهداء الصلبان أو الشموع للنصارى يف أعيادهم وغريها، أو إهداء آالت 

الطرب والغناء ونحوها.

وهبذا املعنى منع إهداء الكفار واملرشكني يف أعيادهم حتى ال تكون تشجيعًا هلم 
وإقرارًا عىل باطلهم، فإن كان اإلهداء هلم يف يوم عيدهم تعظياًم لليوم فهو جّد خطري.

قال أبو حفص احلنفي: "من أهدى فيه بيضة إىل مرشك تعظياًم لليوم فقد كفر 
باهلل تعاىل)2("

 4- أن يغلب عىل الظن وجود مصلحة يف اإلهداء إىل الكافر أو قبول اهلدية 
منه كتأليف قلبه عىل اإلسالم وحتبيب الدين إىل نفسه. فقد جعل الشارع احلكيم أحد 
مصارف الزكاة دفعها إىل املؤلفة قلوهبم عىل اإلسالم، وهي فريضة واجبة، فكيف 

باهلدية املندوبة يف أصلها؟

5- أال يرتتب عىل اإلهداء إىل الكافر أو قبول اهلدية منه مفسدة ظاهرة كاستكبار 
الكافر واستعالئه، أو تكون اهلدية للكافر مبالغ فيها؛ لعموم النهي عن التبذير.

6- أال يرتتب عىل اإلهداء إىل الكافر تفويت مصلحة راجحة كسد حاجة مسلم 
مضطر؛ ألّن البدء باألهم فاألهم منهج رشعي حكيم وعام. ويدل عليه حديث بعِث 
بقوله:  والسالم_  الصالة  عليه  _النبى  أوصاه  حيث  اليمن  إىل  عنه  اهلل  ريض  معاذ 
"فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أال إله إال اهلل، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم 

أّن اهلل قد افرتض عليهم مخس صلوات يف اليوم والليلة..." احلديث.

)1(  أحكام القرآن ،أمحد بن عىل الرازى اجلصاص ، ج2، ص 234،ط دار إحياء الرتاث العربى 
، بريوت ، 1405.

)2( فتح البارى برشح صحيح البخارى ، البن حجر العسقالنى ، ج2، ص 315.
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املبحث السادس 
أنواع اهلدية  

اهلدية نوعان : منها ماهو مادى ومنها ماهو معنوى ولكل نوع أمهية وفائدة ىف 
تأليف القلوب: 

أوال : اهلدية املعنوية:

وقد عرفها الفقهاءبأهنا اهلدايا التى ليست هلا قيمة حقيقية ىف ذاهتا كاهلدايا املادية 
، فهى هدية ذات طبيعة معنوية تدخل عىل آخذها الفرح والرسورمن اجلانب املعنوى 
اهليئات  أو  األفراد  مستوى  عىل  سواء  احلديث  العرص  ىف  الصور  هذه  ،وقدتعددت 
واملؤسسسات والدول ، فمثال الدعوة إىل اهلل تعاىل هدية يقدمها الداعية إىل املدعوين 
، وهي عبارة عن كالم ممزوج باحلكمة والنصيحة )الدين النصيحة(، وهي من أهم 
اهلدايا التي ال تقدر بثمن، ألن فيها أحيانًا النجاة من املشاكل، أو من الضالل، أو من 
فحني تسمع كلمة من اخلري فال حتتفظ  عذاب جهنم، وقد يبقى أثرها مدى احلياة. 
هبا لنفسك ، انفع غريك هبا ، بلغها له، إنَّك أن تذكر أخاك بآية أو بكلمة صاحلة أو 
بحديث أو بمقولة طيبة خري له من أن تعطيه من مالك اليشء الكثري، فهذا ال يقدر 
بامل - والدعوة لدين اهلل تعاىل، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، ما هو إالّ باب 
عظيم من أبواب تقديم هذا النوع من اهلدايا ، يف صحيح البخاري عن عبد الرمحن بن 
أب ليىل، قال:« لقيني كعب بن عجرة، فقال: أال أهدي لك هدية سمعتها من النبي 
)صىل اهلل عليه وسلم (؟ فقلت بىل فأهدها يل فقال سألنا رسول اهلل )صىل اهلل عليه 
وسلم ( فقلنا يا رسول اهلل: كيف الصالة عليكم أهل البيت فإن اهلل قد علمنا كيف 

نسلم عليكم ؟ قال: 
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) قولوا اللهم صل عىل حممد وعىل آل حممد كام صليت عىل إبراهيم وعىل آل 
إبراهيم إنك محيد جميد، اللهم بارك عىل حممد وعىل آل حممد كام باركت عىل إبراهيم 

وعىل آل إبراهيم إنك محيد جميد)1(" .

 قال ابن عباس رمحه اهلل : " ما أهدى املسلم ألخيه أفضل من كلمة حكمة، 
يزيده اهلل هبا هدى، ويرده هبا عن الردى". وعنه أيضًا: »نعمت العطية، ونعمت اهلدية 
كلمة حكيمة تسمعها فتنطوي عليها، ثم حتملها إىل أخ لك مسلم تعلمه إياها«. وقال 
ينصحك  أن   - واهلل   - اهلدية  نعم  النصائح،  تتهادوا  ومل  األطباق  »هتاديتم  احلسن: 
أخوك يف اهلل ، ونعم العطية أن تنصح أخاك يف اهلل . وقال عمربن اخلطاب رىض اهلل 
عنه: رحم اهلل امرءا أهدى إلينا مساوينا، وقال رجل ألبى الدرداء : إن فالنًا يقرئك 
يقول سفيان الثوري - رمحه اهلل - إن  السالم، فقال: هدية حسنة وحممٌل خفيف . 
أن  األدب  حسن  فيحملني  أمه  تلده  أن  قبل  سمعته  قد  باحلديث  ليحدثني  الرجل 
أنصت واستمع له. فرحم اهلل رجال وعظ أخاه وأهله فقال يا أهل صالتكم صالتكم 
لعل  إخوانكم مساكينكم مساكينكم  إخوانكم  زكاتكم جريانكم جريانكم  زكاتكم 
اهلل يرمحكم فان تبارك وتعاىل أثنى عىل عبد من عباده فقال وكان يأمرأهله بالصالة 

والزكاة وكان عند ربه مرضيا. 

ثانيا :اهلدية املادية:

وهى اهلدايا التى هلا قيمة حقيقية ىف ذاهتا أى أهنا تباع وتشرتى ،واهلدايا املادية 
تشمل األموال النقدية والعينية والعقارات وكل ما يمكن متلكه كالسيارات أو حتمل 
استجد ىف  مما  العمرة وغري ذلك  أو  احلج  فريضة  أداء  أو  الدراسة  أو  السفر  نفقات 

تقديم اهلدايا املادية من الناس .

)1(  أخرجه البخارى ىف صحيحه ،باب ىف الصالة عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ، حديث 
رقم 3367.
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وهى تشمل ما غال أو رخص، وقّل أو كُثر، وصُغر أو كرُب، وُأكَل أو بقي.عن 
أب هريرة ريض اهلل عنه قال: قال النبي )صىل اهلل عليه وسلم (:": ) يا نساء املسلامت 
ال حتقرن جارة جلارهتا ولو فرسن شاة()1( ومعنى احلديث: ) ال حتقرن ( ال تستصغرن 
له .  املوهوب  اهلدية مع مالحظة تكريم  ، ويف معناها  فتمتنع منها  شيئا تقدمنه هبة 
)فرسن شاة ( ما دون الرسغ من يدها وقيل هو عظم قليل اللحم واملقصود املبالغة يف 
احلث عىل اإلهداء ولو يف اليشء اليسري، وخص النساء باخلطاب ألهنن يغلب عليهن 
استصغار اليشء اليسري والتباهي بالكثرة وأشباه ذلك .واملعنى أي الحتقرن أن هتدي 
إىل جارهتا شيئا ولو كان يسريا وهو كناية عن التحابب والتوادد ، فكأنه قال : لتوادَد 
اجلارُة جارهتا هبدية ولو كانت بسيطة فال جتعل الكلفة املادية للهدية عائقا لك من 
فيتساوى يف  املحبة؛  فهو سبُب إلشاعة  يسرٍي؛  بإهداء أي يشء  قم  ،بل  الفضل  هذا 
وأهنن   ، والبغضاء  املودة  موارُد  ألهنن  بالنساء  النهي  وُخصَّ   ، والفقري  الغنُي  ذلك 

أرسع إنفعاال يف كل منهام .

عىل  وأسهل  للمئونة  وأسقط  املودة  عىل  أدل  فهي  يسرية  كانت  إذا  واهلدية   
باليسري تكون  يتيرس كل وقت، واملواصلة  قد ال  التكلف، والكثري  املهدي الطراح 
كالكثري . وقد أوحى اهلل تعاىل إىل بعض أنبيائه ال تنظر إىل قلة اهلدية وانظر إىل عظم 
َكاَنْت  إَذا  إَلْيِه  َوَكَتَب   ، ُأْتُرجٍّ  ُدْهُن  فِيَها  َقاُروَرًة  امْلَْأُموِن  إىَل  َبْعُضُهْم  ،َوَأْهَدى  مهدهيا 
اَم َلُطَفْت َكاَنْت َأْبَلَغ َوَأْوَصَل ، َفإَِذا َكاَنْت ِمْن اْلَكبرِِي  ِغرِي إىَل اْلَكبرِِي َفُكلَّ ُة ِمْن الصَّ اهْلَِديَّ
إىل  الصغري  اهلدية من  وإذا كانت  َوَأْخَطَر.  هَلَا  َأْجَزَل  َكاَن  َعُظَمْت  اَم  َفُكلَّ ِغرِي  الصَّ إىَل 
الكبري فإهنا كلام لطفت ودقت كانت أهبى، وإذا كانت من الكبري إىل الصغري فكلام 

عظمت وجلت كانت أوقع )2(.

)1( أخرجه البخارى ىف صحيحه ، باب ال حتقرن جارة جلارهتا ، حديث رقم 5671 
ج1،  الكتبي،  إبراهيم  إسحق  ألبى  الفاضحة  النقائص  وعرر  الواضحة  اخلصائص  )2(  غرر 

ص339 
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املطلب األول
من صور اهلدايا:

 للهدايا صور كثرية منها :

هدية احملبة واملودة

وهى التي يقصد هبا تثبيت الصحبة وتأكيد األخوة، وحسن العرشة واملروءة بني 
الناس، وهذا النوع من اهلدية قد يكون من األعىل لألدنى، أو من الكبري للصغري، أو 
من املعلم للتلميذ، فإذا كانت من األعىل إىل األدنى صار فيها يشء من معنى الصدقة، 

بخالف ما إذا كانت من األدنى إىل األعىل، ألهنا تكون أبعد عن معنى الصدقة.

وقد تكون اهلدية من باب الصلة والرب إذا كانت بني األهل واألقارب، أي: 
تكون اهلدية من صلة الرحم، قد تكون من باب التحبب والتقرب إىل اهلل، كاهلدايا 

التي تقدم للعلامء والصاحلني.

قد يقصد باهلدية التوسعة كام إذا كانت من الغني للفقري، وقد ُيقصد باهلدية 
تأليف القلب، كأن يعطيها اإلنسان ملن بينه وبينه عداوة إلزالة العداوة.

قد تكون اهلدية لتأكيد الصحبة واملحبة، كام إذا كانت بني اإلخوان واألصحاب، 
وقد تكون اهلدية هدية تشجيع كام إذا أعطى املدرس هدية لطالب نجيب عنده، أو 

حيفظ القرآن، أو يستذكر دروسه، فهي هدية تشجيعية ُيقصد هبا التشجيع.

فإذًا اهلدية هلا عدة معاٍن مجيلة ينبغي االلتفات لكل معنى منها، وقد تكون اهلدية 
يف مناسبة كالعيدين، أو مناسبة دينية أو اجتامعية موافقة للرشع مثل هدية زواج، أو 
هدية والدة، أو هدية ختان، أو هدية إىل املريض، أو هدية للقيام من املرض، أو هدية 

للنجاح، أو للرتقية، أو للمسافر، أو للعائد من السفر.
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فإذًا: اهلدية كلام كانت مناسبتها أحسن كلام كان نفعها أكرب، وكلام كانت أفضل 
عند اهلل سبحانه وتعاىل.

هدايا الوالدين:

واجب،  الوالدين  بر  ألن  اهلدايا؛  أعظم  من  أهنا  شك  ال  للوالدين  واهلدايا 
ويتقرب اإلنسان إىل اهلل باهلدية للوالدين أكثر من غريمها، أما هدية الوالدين لألبناء 
فإهنا تتعلق هبا أحكام، فال جيوز لألبوين أن يفضال أحد األوالد أو بعض األوالد 
أو ألنه  أو ألنه تزوج،  لفقره  عىل بعض دون مسوغ رشعي، كأن يكون أعطاه هبًة 
مريض حيتاج إىل عالج، أو ألنه نجح يف الدراسة ومل ينجح بقية إخوانه، أو ألنه حفظ 
سورة مل حيفظها بقية إخوانه، فإذا كانت لسبب رشعي فال بأس بذلك، ولو مل يعط 
بقية اإلخوة، لكن ينبغي عليه أن ينوي يف نفسه أنه لو مر أحٌد من األوالد اآلخرين 
بالظرف نفسه الذي مر به هذا الولد الذي أعطاه أن ُيعطيهم مثلام أعطاه، أي: لو أن 
أحد أوالده -مثاًل- تزوج فأعطاه عرشة آالف ريال، فيجب عىل األب من العدل أن 
ينوي يف قلبه أنه لو تزوج الولد الثان أن ُيعطيه مثلام أعطى الولد األول، إذا كان يف 

ذلك الوقت مستطيعًا.

وال جيوز له أن يميز أحد األوالد عىل بعض، كأن ُيعطي هدية أو عطية أو هبة 
لولٍد دون آخر دون سبٍب رشعي، فالراجح أنه حرام ال جيوز، ويكاد يكون هذا هو 
مذهب اإلمام أمحد رمحه اهلل خالفًا جلمهور العلامء، وقد نرص ذلك ابن القيم نرصًا 
مؤزرًا يف هتذيب السنن يف رشحه عىل أب داود وذكر أدلة الفريقني ورجح املذهب 
القائل بعدم جواز أن يميز األب ولدًا من أوالده بعطية أو هدية أو هبة دون مسوٍغ 
رشعي، وحديث: ) اذهب فأشهد عىل هذا غريي، فإن ال أشهد عىل جور ()1( ونحو 
ذلك من ألفاظ احلديث كلها تدل عىل أن النبي عليه الصالة والسالم رفض أن يشهد 

 : األلبانى  6508.وقال  رقم  حديث   ، النحل  كتاب   ، الكربى  السنن  ىف  النسائى  )1(  أخرجه 
صحيح )السلسلة الصحيحة ج6، 346(. 
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عىل عطية النعامن ومتييزه عن بقية إخوانه.

الضغائن  تولد  التي  األسباب  من  أنه  شك  وال  حراٌم،  بينهم  التمييز  ولذلك 
بني األوالد، أن يميز األب واحدًا منهم بيشء، واهلل سبحانه وتعاىل قال: زب ۆئ 

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ    ىئرب ]النساء:11[.

ويدخل فيها أيضا اهلدية لطلب العلم ، بل إن اهلدية العلمية الرشعية والنصيحة 
من أعظم ما هُيدى لإلنسان املسلم)1(.

هدية املخطوبة:

ومن اهلدايا أيضًا هدية املخطوبة التي جرت هبا العادة، والتي ُيراد هبا التودد 
والتحبب أيضًا، فإن الناس قد اعتادوا أنه إذا خطب أحدهم امرأة أو عقد عىل امرأة 

أن هُيدي هلا هدايا، ومنها رشاء الذهب هلا ) الشبكة ( .

فأما بالنسبة ملا هُيدى من املطعومات واملرشوبات واألمور املستهلكة واملالبس 
وكل ما مل ُيقصد به املهر أو جزءًا منه، فإنه ملٌك ملن أهدي إليها، فإذا ُفسخت اخلطوبة 
التي  الشبكة  مثل  املهر  من  جزٌء  أنه  عىل  هلا  ُأعطي  قد  كان  إذا  لكن  عندها،  سيبقى 
فإهنا  الفراق،  من  حدث  ما  حدث  إذا  فهذه  املهر،  من  جزء  أهنا  عىل  الناس  تعارف 

تكون من مجلة األشياء التي يسرتجعها الرجل.

وبالنسبة ملن أهدى هدية طمعًا يف املكافأة عليها، فإن هذا الشخص ال يكون 
له ثواٌب عليها حيث أنه أراد من وراء اهلدية أن هُيدى إليه، وإذا الحظ املهدى إليه 
أنه ُقصد من وراء اإلهداء إليه أن يرد، مثل أن يكون غنيًا وأهدي إليه من قبل فقري، 
فإنه إذا أخذها يأخذها عىل أن هُيدي وُيثيب ويكافئ، ألهنا أعطيت إليه هبذا القصد 

وإال فال يأخذها.

)1( سلسلة اآلداب اإلسالمية ، د/حممد صالح املنجد ،ج2، ص123. 
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املطلب الثانى
من كريم أخالقه صلى اهلل عليه وسلم يف اهلدايا:

كان من كريم خلقه ^ أنه إذا جاءته اهلدية، أرشك فيها من معه، أو من حوله، 
كام جاء يف كتاب الرقاق يف صحيح البخاري ، دخل ^ فوجد لبنًا يف قدح فقال: 
)من أين هذا اللبن؟ فقالوا: أهداه لك فالٌن أو فالنٌة، فقال: أبا هر ! قلت: لبيك يا 
رسول اهلل! قال: احلق إىل أهل الصفة فادعهم يل، قال: وأهل الصفة أضياف اإلسالم 

ال يأوون إىل أهٍل وال مال وال عىل أحٍد)1(. 

كام كان ^ إذا جاءته اهلدية مل ينس من حوله من الفقراء واملحتاجني، وكان 
القوم  الثامركان يعطيها ألصغر  الثمرأو  إليه باكورة  من حرضه يعطيه، وإذا أهديت 

سنًا -الطفل-.

وكان̂  يرسل اهلدايا يف أقربائه، وكان عنده من الوفاء لذكرى زوجته خدجية 
رىض اهلل عنها ما يستخدم اهلدية فيه إلحيائه، والتدليل عىل أنه باٍق يف نفسه ذكرى 
منها، وأن  أوالده  بنفسها، وكان  عنه  بامهلا ودافعت  التي ساعدته  الطيبة  املرأة  تلك 
ذكراها الطيبة ال زالت موجودة حية حارضة دائام يف ذاكرته صل اهلل عليه وسلم ، 

فكان إذا ذبح الشاة هُيدي لصديقات خدجية .

اهلل  صىل  للنبي  امرأٍة  عىل  غرت  ما   ( عنها:  اهلل  ريض  عائشة  تقول  ولذلك 
عليه وسلم ما غرت عىل خدجية ()2( ، مع أهنا ما رأهتا، لكن غارت عليها من الذكر 
والسمعة، وأن النبي̂  كان يذكرها دائاًم حتى قالت عائشة : )فغرت فقلت :ما تريد 
من عجوٍز محراء الشدقني أبدلك اهلل خريًا منها كأن مل يكن ىف الدنيا امرأة إال خدجية 

؟! قال: إهنا كانت وكانت وكان يل منها ولد ()3(.

)1(  أخرجه البخارى ىف صحيحه ، باب كيف كان عيش النبى صىل اهلل عليه وسلم وأصحابه ، 
حديث رقم .6452

)2(  أخرجه البخارى ىف صحيحه ، باب تزويج النبى صىل اهلل عليه وسلم خدجية وفضلها عىل 
غريها ، حديث رقم 3818.
)3( أخرجه مسلم ، رقم 4467.
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 وهذا من حسن عهده ^ بصديقات خدجية رىض اهلل عنها ، ودليل واضح 
عىل حب النبي صىل اهلل عليه وسلم خلدجية حية وميتة ، والوفاء هلا بعد موهتا ، حتى 
أنه كان يتعهد صديقاهتا بالطعام والسؤال واإلحسان ، وهذا واضح جل من تعلق 
اهلل  والثناء عليها وإكرام صديقاهتا من أجل خدجية ريض  بذكرها  الدائم  النبي ^ 
عنها ، فربغم طول العهد بالبعد عنها بعد موهتا إال أن النبي ^ ظل ذاكًرا هلا ، األمر 
الذى أثار ىف السيدة عائشة كوامن الغرية ،قالت عائشة رىض اهلل عنها : ) ما غرت 
عىل امرأة للنبي ^ ما غرت عىل خدجية ، هلكت قبل أن يتزوجني، لكثرة ما كنت 
أسمعه يذكرها، وأمره اهلل أن يبرشها ببيٍت من قصب، وإن كان ليذبح الشاة فيهدي 
مدى  يبني  احلديث  يسعهن.وهذا  ما  ُيعطيهن  أي:   )1() يسعهن  ما  منها  خالئلها  يف 
حفظ النبى ^ للود واحتفاظه بالعهد وهذا من شامئله ^.ويقوى هذا املعنى أيضا 
موقفه ^ من املرأة العجوز وإكرامه هلا ،وملا سئل عن سبب ذلك قال : إهنا كانت 

تأتينا أيام خدجية وإن حسن العهد من اإليامن .

املطلب الثالث
اإلثابة على اهلدية 

)الرمحن:60(.  رب  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ   ۋ  زب  تعاىل:  اهلل  قال 
كان رسول اهلل يرد معروف املقابل بمعروف أجزل وأوىف، َفَلام وَضَع له ابن َعّباٍس 
وضوءُه، َقال: " الّلُهّم َفّقهه يِف الّدين وَعّلْمُه التْأِويل")2(. وملا َدّعَمُه أُبو َقَتاَدة يِف َمِسرِيِه 
بِالّلْيِل مَلا َمال َعْن راحَلتِه، َقاَل: » َحِفَظَك اهللُّ باَِم َحِفْظَت بِِه َنبِّيه«)3(. وَقال: » َمْن ُصنَِع 
َأبَلَغ يف الثنَاء » )4( .َوَكاَن َرُجٌل ِمْن  ا ، َفَقد  إَلْيه معروف َفَقال لَِفاعله جزاَك اهللُّ خرْيً

النبى ^ خدجية وفضلها عىل غريها ، حديث  البخارى ىف صحيحه ، باب تزويج  )1(  أخرجه 
رقم 3818.

)2(  أخرجه احلاكم ىف مستدركه ، باب ذكر عبداهلل بن عباس ، رقم 6280وقال : حديث صحيح 
اإلسناد . 

)3( أخرجه مسلم ىف صحيحه ، ج2 ص 805
، حديث رقم 2035، وقال  يعطه  مل  بام  املتشبع  ما جاء ىف  باب   ، الرتمذى ىف سننه  )4(  أخرجه 

الرتمذى حديث غريب 
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ُزُه إَذا  َة ِمْن اْلَباِدَيِة َفُيَجهِّ َم اهْلَِديَّ َأْهِل اْلَباِدَيِة اْسُمُه َزاِهٌر هُيِْدي لِلنَّبِيِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ
ُتُه َوَكاَن َدِمياًم َفَأَتاُه النَّبِيُّ َصىلَّ اهللَُّ  َأَراَد َأْن خَيُْرَج ، َفَقاَل : إنَّ َزاِهَر َباِدًيا َوَنْحُن َحارِضَ
ُجُل َفَقاَل : َأْرِسْلنِي َمْن  ُه الرَّ َم َوُهَو َيبِيُع َمَتاَعُه َفاْحَتَضنَُه ِمْن َخْلِفِه اَل ُيْبرِصُ َعَلْيِه َوَسلَّ
َم َفَجَعَل اَل َيْأُلو َما َأْلَصَق َظْهَرُه بَِصْدِر  َهَذا ؟ َفاْلَتَفَت َفَعَرَف النَّبِيَّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ
َمْن  َيُقوُل  َم  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهللَُّ  النَّبِيُّ َصىلَّ  َوَجَعَل  َعَرَفُه  ِحنَي  َوَسلََّم  َعَلْيِه  اهللَُّ  النَّبِيِّ َصىلَّ 
ي اْلَعْبَد َفَقاَل َيا َرُسوَل اهللَِّ إًذا َوَاهللَِّ جَتُِدِن َكاِسًدا ؟ َفَقاَل : َلِكْن ِعنَْد اهللَِّ َلْست  َيْشرَتِ
بَِكاِسٍد َأْو َقاَل َلِكْن ِعنَْد اهللَِّ َأْنَت َغاٍل )1(.وكان صىل اهلل عليه وسلم يكافئ عىل اهلدية، 
كام جاء يف احلديث: ) كان يقبل اهلدية ويثيب عليها ( وال شك أن هذا من السنن 
يبقى  أال  األول:  السبب  منها:  أسباب،  لعدة  وذلك  اهلدية-  عىل  -املكافأة  اجلميلة 
له منٌة عليك، أو أن تبادله حمبة بمحبة، أو أن ُتظهر له أنك كافأته عىل مجيله بجميل، 
وأنك مل تنس اجلميل، وأنه صنع إليك معروفًا فصنعت إليه معروفًا مقابله، وال شك 

كام قلنا أن اهلدية األصل فيها هو التربع، وأن الذي هيدي ال يشرتط املكافأة.

وقد تكلم العلامء يف حكم املكافأة عىل اهلدية، قال بعض أهل العلم: إن املكافأة 
عىل اهلدية ال جتب، إذا أهداك شخص هدية ال جيب أن تكافئه عليها.

وقال بعض املالكية: جتب املكافأة عىل اهلدية، ألن النبي صىل اهلل عليه وسلم 
كان يفعل ذلك، لكن جمرد فعله عليه الصالة والسالم ال يدل عىل الوجوب . وقد 
جعل بعض العلامء الناس يف اهلدايا عىل ثالث طبقات: هبة الرجل إىل من هو دونه، 
الثواب واملكافأة باملثل، فإذا استلمها هذا األَْدَوُن ال  فهي إكراٌم وإلطاف ال تقتيض 

يستلزم ذلك أن يرد هبديٍة مقابلها.

وثانيًا: هبة النظري إىل نظريه.

وثالثًا: هبة األدنى إىل األعىل، إذا أهدى األدنى لألعىل فإنه يكون من املؤكد 
يف حق األعىل أن يثيبه، وذلك بام جرت به الُعرف والعادة. فإذًا: حكم اإلثابة عىل 
اهلدية مستحب، ألنه ورد يف السنة. إذا أهداك إنسان هدية ُيسن لك أن هتديه أخرى، 

)1( أخرجه البيهقى ىف اآلداب ، باب املزاح املباح ، حديث رقم 329، 
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وخصوصًا عندما يكون الذي أهداك أقل منك منزلة أو سنًا مثاًل، والنبي صىل اهلل 
تكافئونه  ما  جتدوا  مل  فإن  فكافئوه،  معروفًا  إليكم  صنع  من   ( قال:  قد  وسلم  عليه 

فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأمتوه ()1(.

وقد أهدى أعراب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ناقة فعوضه صىل اهلل عليه 
وسلم ستة، وقد قال النبي عليه الصالة والسالم: ) ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس 

()2( فاهلدية عىل اهلدية من شكر الناس.

معروفًا  إليكم  صنع  من   ( وسلم:  عليه  اهلل  صىل  قوله  عموم  يف  دخل  إذًا: 
فكافئوه( اهلدية عىل اهلدية، وجاء يف قوله عليه الصالة والسالم: ) من ُأعطي عطاء 
فليجز به إن وجد، وإن مل جيد فليثن به، فإن من أثنى به فقد شكر، ومن كتمه فقد 
فأقل يشء  مل جيد شيئًا،  وإذا   .) ثوب زور  يعط كان كالبس  مل  بام  تشبع  كفره، ومن 
إليه  النبي عليه الصالة والسالم: ) من ُصنع  أن يدعو ملن أهدى له اهلدية، كام قال 

معروٌف فقال لفاعله: جزاك اهلل خريًا فقد أبلغ يف الثناء، وأجزل له يف العطاء (.

وينبغي كذلك عىل املدعو له أن يبادل الدعاء بدعاء، كأن يقول له: وجزاك، 
أو وإياك، ونحو ذلك، وقد قالت عائشة ريض اهلل عنها: ) ُأهديت لرسول اهلل صىل 
اهلل عليه وسلم شاة فقال: أقسميها، فكانت عائشة إذا رجع اخلادم تقول: ما قالوا؟ ( 
عندما ترسل عائشة اهلدية أو العطية مع اخلادم إىل شخٍص آخر أو بيت ناس، تسأل 
اخلادم إذا رجع، تقول له: ماذا قال أهل البيت ملا أعطيتهم ما أرسلنا به إليهم؟ فيقول 
مثلام  عليهم  نرد  اهلل،  بارك  وفيهم   : عائشة  فتقول  فيكم،  اهلل  بارك  قالوا:   ( اخلادم: 
وقد عقد اإلمام النووى رمحه اهلل بابا ىف كتاب األذكار  قالوا، ويبقى أجرنا لنا ()3(. 

)1(  أخرجه البخارى ىف األدب املفرد ، باب من صنع إليه معروف فليكافئه ،حديث رقم 216، 
وقال األلبانى : صحيح )إرواء الغليل 1617(

)2( أخرجه البخارى ىف األدب املفرد باب من مل يشكر الناس ، وقال األلبانى :صحيح رقم 218.
لإلمام   ، األذكار  اهلدي  عند  له  دعا  إذا  له  للمهدى  بالدعاء  املهدى  مكافأة  استحباب  )3(  باب 

النووى،
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اهلدية  عند  له  دعا  إذا  له  للمهدى  بالدعاء  املهدى  مكافأة  استحباب  »باب  بعنوان 
وساق هذا احلديث .

املبحث السابع
اهلدية سّنة نبوية ووسيلة دعوية

ال شك أن ملريد تبليغ هذا الدين، ودعوة الناس إىل االلتزام برشع اهلل عز وجل 
تبارك وتعاىل  املوىل  أمرنا  – حيث  النبي حممد صىل اهلل عليه وسلم  يلتزم سلوك  أن 

بالتأيس به يف سائر أحواله. قال تعاىل: زب وئ ۇئ       ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ېئ ېئ    
كثري  ابن  قال  ېئ        ىئ ىئ ىئ ی                ی ی ی         جئ  رب.)اآلحزاب: 21(. 
رمحه اهلل : )هذه اآلية الكريمة أصل كبري يف التأيس برسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف 

أقواله وأفعاله وأحواله()1(. وقال تعاىل: زب ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ    ڌڎ ڎ ڈ 
ڈ ژ ژڑ ڑ  ک ک ک ک  گ گ ربيوسف: 108

الوسائل  أنجح  استخدم  أنه  يرى  وسلم  عليه  اهلل  صىل  سريته  يف  واملتأمل 
تقبل  الناس  أفئدة  جعل  نجاحًا  وتعاىل  تبارك  اهلل  بفضل  حققت  التي  واألساليب 
النصوص  تواترت  فقد  اهلدية،  الوسائل  هذه  ومن  به،  وتلتزم  تعاىل،  اهلل  دين  عىل 
 – أم سلمة  بنت  أم كلثوم  الوسيلة، من ذلك ما جاء عن  الدالة عىل استخدام هذه 
سلمة  أم   – وسلم  عليه  اهلل  صىل   – اهلل  رسول  تزوج  )ملا  قالت:   – عنها  اهلل  ريض 
النجايش  أرى  وال  مسك  من  وأواقي  حلة  النجايش  إىل  أهديت  قد  إن  هلا:  قال 
لك()2()2( فهي  عّل  ردت  فإن  عّل.  مردودة  هديتي  إال  أرى  وال  مات،  قد   إال 
ويف صحيح البخاري: )أهدى ملك آيلة للنبي – صىل اهلل عليه وسلم – بغلة بيضاء 

وكساه ُبْردًا وكتب له ببحرهم()3(.

)1( تفسري القرآن العظيم ، للحافظ ابن كثري ، ج4 ، ص133.
11457،وقال  رقم  حديث  طاهر،  املسك  باب   ، الكربى  السنن  ىف  البيهقى  )2(  أخرجه 

األلبانى:صحيح )إرواء الغليل 6\52(
)3( أخرجه البخارى ىف صحيحه ،باب قبول اهلدية من املرشكني ، رقم 2615.
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اهلدية أحب من الدنيا وما فيها : جاء عن أنس – ريض اهلل عنه – قال: )ما ُسئل 
رسول اهلل – صىل اهلل عليه وسلم – عىل اإلسالم شيئًا إال أعطاه. قال: فجاءه رجل 
فأعطاه غناًم بني جبلني، فرجع إىل قومه فقال: يا قوم! أسلموا، فإن حممدًا يعطي عطاء 
كان  )إن  أنس:  فقال  للحديث عن مسلم  أخرى  رواية  الفاقة)1(. ويف  من ال خيشى 
الرجل ليسلم ما يريد إال الدنيا. فام ُيسلم حتى يكون اإلسالم أحبَّ إليه من الدنيا 
إال  إسالمه  بعد  يلبث  )فام  للحديث:  رشحه  عند  اهلل  رمحه  النووي  قال  عليها.  وما 
يسريًا حتى يكون اإلسالم أحب إليه ، واملراد أنه يظهر اإلسالم أوالً للدنيا، ال بقصد 
صحيح بقلبه، ثم من بركة النبي – صىل اهلل عليه وسلم – ونور اإلسالم مل يلبث إال 
قلياًل حتى ينرشح صدره بحقيقة اإليامن، ويتمكن من قلبه فيكون حينئذ أحب إليه 

من الدنيا وما فيها)2((.

وعن سعد بن أب وقاص – ريض اهلل عنه – أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 
– صىل اهلل عليه وسلم رجاًل هو  – فرتك رسول اهلل  – وسعٌد جالس  أعطى رهطًا 
أو  فقال:  مؤمنًا  ألراه  إن  اهلل  فو  فالن  عن  مالك  اهلل  رسول  يا  فقلت:  إىلَّ  أعجبهم 
فالن  عن  مالك  فقلت  ملقالتي  فعدت  منه  أعلم  ما  غلبني  ثم  قلياًل  فسكت  مسلاًم، 
فو اهلل إن ألراه مؤمنًا. فقال: أو مسلاًم. فسكت قلياًل ثم غلبني ما أعلم منه، فعدُت 
ملقالتي وعاد رسول اهلل – صىل اهلل عليه وسلم – ثم قال: يا سعد، )إن ألعطي الرجل 

وغريه أحبُّ إيلَّ منه خشية أن يكّبُه اهلل يف النار(. 

قال ابن حجررمحه اهلل ىف رشحه هلذا احلديث : )حمصل القصة أن النبي – صىل 
اهلل عليه وسلم – كان يوسع العطاء ملن يظهر اإلسالم تألفًا، فلام أعطى الرهط وهم 
من املؤلفة وترك جعياًل وهو من املهاجرين مع أن اجلميع سألوه، خاطبه سعد يف أمره 
ألنه كان يرى أن جعياًل أحق منهم ملا اختربه منه دوهنم، وهلذا راجع فيه أكثر من مرة، 
فأرشده النبي – صىل اهلل عليه وسلم – إىل أمرين أحدمها: إعالمه باحلكمة يف إعطاء 

)1( أخرجه : مسلم 74/7 
)2( رشح النووى عىل صحيح مسلم ، ج5، ص213.
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أولئك وحرمان جعيل مع كونه أحب إليه ممن أعطى، ألنه لو ترك إعطاء املؤلف مل 
يؤمن ارتداده فيكون من أهل النار)1(.

وعن عكرمة )أن النبي ^ أهدى إىل أب سفيان بن حرب متر عجوة(

وكان صىل اهلل عليه وسلم يتألف هبداياه القوم، وربام كان رجٌل حديث عهٍد 
باإلسالم أو يف قلبه يشء عىل اإلسالم وأهله، أو عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم فال 

يزال يعطيه حتى يرضيه.

ومن األحاديث النبوية التي وردت يف صحيح البخاري عن ابن أب مليكة أن 
النبي صىل اهلل عليه وسلم: ) أهديت له أقبية من ديباٍج مزررٍة بالذهب فقسمها يف 
ناٍس من أصحابه ( وال يلزم أن يلبسوها، ألن لبس احلرير للرجال حرام لكن يمكن 
أن يعطوها زوجاهتم أو بناهتم، أو كام فعل عمر حني أهداها ألٍخ له مرشك بـمكة)2(.

أصحابه،  من  ناٍس  يف  فقسمها  بالذهب  مزررٍة  ديباٍج  من  أقبية  له  أهديت   (
الباب  ، فجاء ومعه املسور بن خمرمة فقام عىل  وعزل منها واحدة ملخرمة بن نوفل 
فقال: ادعه يل -وكان صاحب جفاء وغلظة- فسمع النبي صىل اهلل عليه وسلم صوته 
فأخذ قباًء فتلقاه به واستقبله بأزراره فقال: يا أبا املسور ! خبأت هذا لك، يا أبا املسور 

! خبأت هذا لك، وكان يف خلقه شدة ( أي: أبو املسور .

وقد كان ابنه املسور بن خمرمة من كبار رواة األحاديث.

املطلب األول 
خصائص اهلدية الدعوية:

1 - تدخل رسوًرا، وتظهر مدى االهتامم.

2 - تؤدي إىل احلب بني الطرفني.

)1( فتح البارى برشح صحيح البخارى ، البن حجر العسقالنى ، ج7 ، ص230.
)2( أخرجه البخارى ىف صحيحه ، باب قسمة اإلمام ما يقدم عليه رقم 3127
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3 - تذهب وحر الصدر والبغضاء والشحناء.

4 - تفتح القلوب، وتقرب بني وجهات النظر.

 5 - تشق طريق الدعوة إىل القلوب.

6 - هلا دور مهم يف استالل السخائم -سخائم احلقد وأدران التنافس واحلسد- 
من القلوب، ثم غرس أسمى معان الثقة، واملحبة واأللفة واملودة.

7 - من أهم وسائل كسب القلوب، وبقاء العالقة بني الناس.

ومن أهداف اهلدية الدعوية:

1 - حب املدعو للداعي، للمساعدة عىل باقي الطريق إذ أن الناس حيبون من 
يظهر هبم االهتامم.

2 - نرش سنة من سنن النبي - صىل اهلل عليه وسلم - يف قبول وإعطاء اهلدية.

3 - قفل باب الرش، وإغالق باب الشبهات يف القلوب.

استخدمت أكثر من وسيلة يف وسيلة واحدة منها: اإلهداء، ومعاجلة موضوع 
األخوة اإلسالمية من خالل الكتاب أوصلت إليه رسالة قد يكتب إليه هبا الدخول 

يف االلتزام، املهم أن حياول اإلنسان استغالل الوسيلة بكل ما يقدر عليه من حيل.

- كذلك من األشياء املهمة: أال يكون باهلدية عيب من العيوب املخلة هبا.

- كذلك من األشياء املهمة: أن تكون اطلعت عىل اهلدية سواء كانت رشيطـًا، 
أو كتاًبا، وذلك الحتامل أن يناقشك فيها، فتكون جاهًزا لذلك.

- يمكن اختيار هدية تناسبه هو، أو تناسب أقرباءه -أخاه، والديه-، فيكون 
هلا أثر كبري عىل املنزل.
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االمتحانات، وجعلها موسم هدايا ولو هدايا من  استغالل فرتات  يمكن   -
أطعمة وغريها مثال: أن يذهب إىل بيته ومعه اهلدية، ويعطيها له، ويرفض الدخول، 
ويقول جئت هبا لك؛ لتساعدك وأنت تذاكر، وإذا مل جتده محلت من يف البيت إيصاهلا، 
واطمئن عىل أحوال مذاكرته، فإن هذا مما له أكرب األثر يف نفس أصحاب املنزل، وهذا 

كله جمرب وذو أثر فعال.

- ويمكن استغالل مواسم الطاعة، أو موسم األفراح واألعياد يف اهلدايا مما 
له أبلغ األثر، أو تكون اهلدية نادرة الوجود وهو قد تعب يف البحث عنها، فجئت هبا 

أنت عىل سبيل اهلدية، أو كانت مساعدة منك يف أشياء حيتاجوهنا يف منزهلم.

كل هذه األشياء يكون هلا أشد األثر يف املنزل والبيئة املحيطة باملدعو، وقبل 
كل ذلك املدعو نفسه.

املطلب الثانى
آداب تقديم اهلدية:

  هناك مجلة من اآلداب ينبغى أن تتوافر ىف الـُمْهِدى وفيمن ُأْهِدَى إليه وبياهنا فياميىل :

-إخالص النية هلل تعاىل عند تقديم اهلدية، بحيث يراد هبا وجه اهلل سبحانه. بأن تكون 
اهلدية من  تكون  أي:  واألقارب،  األهل  بني  كانت  إذا  والرب  الصلة  باب  من  اهلدية 
صلة الرحم، أو تكون من باب التحبب والتقرب إىل اهلل، كاهلدايا التي تقدم للعلامء 
والصاحلني. أو يقصد باهلدية التوسعة كام إذا كانت من الغني للفقري، أو أن ُيقصد 

باهلدية تأليف القلب، كأن يعطيها اإلنسان ملن بينه وبينه عداوة إلزالة العداوة. 

 -الدعاء للمهدي إليه بأن يبارك اهلل تعاىل يف هديته كام أمر النبى صىل اهلل عليه وسلم .
الرجل،  هدية  عن  ختتلف  املرأة  فهدية  إليه،  املهدي  مع  اهلدية  تتناسب  أن  -حيسن 
 وهدية الصغري ختتلف عن هدية الكبري، وهدية العامل ختتلف عن هدية اجلاهل، وهكذا

-ينبغي أن يكون املظهر اخلارجي للهدية مناسبًا ومقبوالً، كأن تغلف بغالف مجيل 
مع عبارات هتنئة ودعاء.
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والوالدة،  كالزواج،  اجلميلة،  املناسبات  سيام  وال  املناسب،  الوقت  -اختيار 
واحلصول عىل الشهادة، أو الرتقيات، أو املنزل اجلديد، واملعنى :إذا أراد اإلنسان أن 
هُيدي أخاه هدية، فإنه يتحرى أحسن األوقات واألماكن، ليهدي إليه حتى تصبح 
أعظم، وحتى تصبح أوقع يف النفس، والدليل عىل ذلك ما رواه البخاري رمحه اهلل 

تعاىل يف صحيحه باب من أهدى إىل صاحبه وحترى بعض نسائه دون بعض.

اليوم  يتحرون هبداياهم  الناس  ]كان   : عنها  اهلل  عائشة رىض  السيدة  وقالت 
الذي يكون فيه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عندي يبتغون بذلك مرضاة رسول 

اهلل صىل اهلل عليه وسلم[.

عند  أو ظرف معني  مكان معني  أو  أو ساعة  ُمفضل  يوم  كانت يف  إذا  اهلدية 
املهدى إليه تكون أوقع يف النفس وأحسن، فهذا من آداب اهلدية.

وقد حدثت قصة طويلة يف هذا الباب رواها البخاري رمحه اهلل يف كتاب اهلبة 
ويف كتاب املناقب، وملخص هذه اهلدية أن الناس كانوا يتحرون هبداياهم يوم عائشة 
فاجتمع صواحبي - تقول عائشة - إىل أم سلمة فقلن: ) يا أم سلمة ! واهلل إن الناس 
اهلل  فمري رسول   ، عائشة  تريد  كام  اخلري  نريد  وإنا   ، عائشة  يوم  يتحرون هبداياهم 
صىل اهلل عليه وسلم أن يأمر الناس أن هيدوا إليه حيث ما كان، أو حيث ما دار -ال 
يتقصدون عائشة - قالت: فذكرت ذلك أم سلمة للنبي صىل اهلل عليه وسلم قالت: 
فأعرض عني، فلام عاد إيلَّ ذكرت له ذلك فأعرض عني، فلام كان يف الثالثة ذكرت له 
فقال: يا أم سلمة ! ال تؤذيني يف عائشة ، فإنه -واهلل- ما نزل عل الوحي وأنا يف حلاف 

امرأة منكن غريها ()1( وهذا من فضلها ريض اهلل عنها.

عن  بعيد  مجيل،  وبكالم  باسٍم،  وبوجه  وراضية،  طيبة  بنفس  اهلدية  -تقديم 
بالبهجة  اهلدية يف جٍو عائل ملء  العمل. حبذا لو قدمت  املّن واألذى،فهام حيبطان 

)1(  أخرجه البخارى ىف صحيحه ، باب من أهدى إىل صاحبه وحترى بعض نسائه دون بعض ، 
رقم 2580.
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والرسور؛ أو يف مأٍل، ليشعر املهدي إليه بقيمته وبقيمة اهلدية، ولكي تصبح املناسبة 
من الذكريات اجلميلة التي ال تنسى. 

 املطلب الثالث
ضوابط تقديم اهلدية:

ينبغي مراعاة ما يل عند تقديم اهلدايا :

، أو شيئا  -أن ال تكون اهلدية حمرمة،سواًء كان التحريم لعينها أو حلق الغري 
مرسوقا، وما هنى عنه الرشع.

-أن ال تكون عبارة عن رشوة، ألجل التحايل عىل القانون، أو أكل حق الغري، 
أو ألجل عرض من أعراض الدنيا.

-عدم التكلف برشاء هدية ليس يف الوسع دفع ثمنها، فاجلود من املوجود.

-عدم تقبل اهلدايا يف حالة الشفاعة ألحد عند ذي سلطان، بدليل قول النبي 
صىل اهلل عليه وسلم "من شفع ألخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى 

بابًا عظياًم من أبواب الربا«.)1( 

-ال ينبغي أن تكون اهلدية ألجل التنازل عن حق، أو إقرار لباطل، أو لتمرير 
قراٍر جمحف، أو لتربير موقف دنء.

-ال ينبغي أن تكون اهلدية ألجل املحاباة، وخاصة من قَبل العامل واملوظفني 
الذين يعينهم ويل األمر، بحيث لو كانوا يف بيوهتم ما نالوها.

-يف حالة األبناء جيب أن يعطوا كلهم دون تفريق، وكذلك يف حالة الزوجات. 

-عدم رد اهلدية إالّ لعلة، وال سّيام إذا جاءت من فقري.

)1(  أخرجه الطربان يف األوسط ، كتاب الدعاء ، رقم 581، من حديث أب هريرة قال احلافظ : 
وإسناده ضعيف . 
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-شكر امُلهدي، والدعاء له، فهو الثناء واإلثابة. 

-إعطاء اهلدية لألقرب فاألقرب، قرابة النسب، وقرابة اجلوار، وقرابة العمل.

-عدم الرجوع يف إعطاء اهلدية، ألهنا من األخالق السيئة، فقد قال النبي)صىل 
اهلل عليه وسلم (: " العائد يف هبته كالكلب يرجع يف قيئه«)1(. 

هدية  يقدم  فتارة  املهدي.  شخصية  عىل  تدل  فإهنا  اهلدايا،  تقديم  يف  -التنوع 
مادية تتناسب مع الظرف احلاىل ، وتارة يقدمها ىف شكل عينى بصورة دعاء للمهدى 

أو أمر باملعروف وهنى عن املنكر. 

-عدم التذكري دومًا باهلدية:بأن ال تعظم منّة املهدي فإهنا تدخل يف باب املّن 
الذي هنينا عنه واهلل تعاىل يقول » ال تبطلوا صدقاتكم باملن واألذى ») سورة البقرة ، 

آية 364(.

وعن حكم أخذ اهلدية عىل الدعوة ورد سؤال مؤداه : ماحكم من أعطى هدية 
مقابل ما يقوم به من عمل دعوى ، هل تعترب من هدايا العامل املنهى عنها ؟ واجلواب 
: إذا كان صاحب وظيفة فهو من العامل ، وإذا كان غري موظف فهو ليس من العامل ، 
ولكن كونه يدعو الناس، وال يأخذ شيئًا منهم إذا أعطوه، فال شك أن هذا هو الذي 
ينبغي، وإن أخذ شيئًا فال بأس، فهو ال يعترب موظفًا وليس بيده يشء يمكن أن حياب 

وأن يقدم ويؤخر)2(.

املبحث الثامن
آثار اهلدية

إليه ، كام أن هلا أثرا عىل  آثار عظيمة تعود عىل نفس املهدى واملهدى  للهدية 
الدعوة اإلسالمية ، ويمكن إمجال هذه اآلثار فيام يىل :

)1( أخرجه البخارى ىف صحيحه ،رقم 2479.
)2( فتوى للشيخ عبداملحسن العباد / من فتاوى الشبكة اإلسالمية 
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أواًل: اآلثار النفسية: 

أثرها على نفس امُلهدي: 

الذي يقدم اهلدية هو أول من يستفيد، ملا يشعر به من مشاعر إجيابية وصادقة 
جتاه املقابل، فاهلدية ختلق لديه: 

-رفع احلقد واحلسد والشحناء والضغينة والعداوة والغضب من النفس.ألنه 
يرى أخاه يشعر به وجيامله هبديته ، وهذا من شأنه أن جيعل املحتمع متامسكا تسوده 
هتادوا فإن اهلدية  املحبة والوئام ، وختتفى منه نوازع األثرة والبغضاء وىف احلديث" 
تذهب بالسخيمة« ومعنى السخيمة :احلقد والبغضاء . واهلدية جالبة للرضا فاذا جاء 

بسبب الرضا ذهب السخط.

بني  واالنسجام  الوحدة  ترى  املجتمع  يتهادى  حني  الكرب:  وعدم  -التواضع 
من  فإنه  والواجبات  احلقوق  ىف  متساوون  فكلهم  للكرب  جمال  فال   ، املجتمع  أفراد 
تنسك  وإذا  بعضهم  قال  تعاىل  اهلل  رفعه  اخللق  دون  نفسه  ورأى  تعاىل  اهلل  تواضع 

الرشيف تواضع وإذا تنسك الوضيع تكرب .

والتفاعل  التعارف  تفتح جمال  واملودة وكسب عالقات جديدة.فهى  -احلب 
مع الغري ، وتقوى املجتمع وتؤلف بني أفراده . ألن العلة فيها استجالب املودة وسل 
وهذا   ، مودة  والبغضاء  حمبة  العداوة  لتعود  وغله،  وحقده  ووجده  الصدر  سخيمة 
مما تكاد الفطرة تشهد به ألن النفوس جبلت عليه ، وىف احلديث ».هتادوا فإن اهلدية 

تضعف احلب«)1( .

-الفرح وانرشاح الصدر، والشعور بالسعادة ترسي عىل اجلسد.

)1(  التمهيد ملا يف املوطأ من املعان واألسانيد، ابن عبدالرب،حتقيق مصطفى العلوى ، ج 7، ص29 
،ط مؤسسة قرطبة .
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، واحلسنة  للمنافسة ىف اخلريات  باب  -دوام االستمرار عىل فعل اخلري:فهى 
ولود،فهى تدعو أخواهتا .

أثرها على نفس امُلهدي إليه:

 تصنع اهلدية العجائب، فمنها:

شعور امُلهدي إليه بقيمته واعتزازه بنفسه.

يشعر أن هناك من هيتم به ويقدره.

تعزيز ثقته باآلخرين، واالهتامم هبم.

تعاىل،  اهلل  يف  احلب  إىل  تؤدي  واملحبة  اآلخرين.  مع  واملودة  املحبة  تبادل 
واملتحابني يف اهلل يف ظل عرش الرمحن يوم القيامة.

ويقول املناوي: " ندب إىل دوام املهاداة لتزايد املحبة بني املؤمنني، فإن اليشء 
متى مل يزد دخله النقصان عىل مر الزمان وحيتمل تزدادوا حبا عند اهلل ملحبة بعضكم 

لبعض بقرينة خرب إن املتحابني يف اهلل يظلهم اهلل حتت ظل عرشه«)1( . 

ثانيًا: اآلثار االجتماعية:

بّينا أن من أهم فوائد تقديم اهلدية هو توطيد العالقات االجتامعية، من : كسب 
وٍد واحرتام، وحقوق األقارب واجلريان، واحلفاظ عىل عالقات األخوة والصداقة، 

واتقاء سيئي اخلُلق:

عن عائشة)ريض اهلل عنها(،قالت: قلت يا رسول اهلل إن يل جارين فإىل أهيام 
أهدي؟ قال)إىل أقرهبام منك بابا (. عن عبد اهلل بن أب مليكة: أن النبي )صىل اهلل عليه 
وسلم ( أهديت له أقبية من ديباج مزررة بالذهب فقسمها يف ناس من أصحابه وعزل 

)1(  التيسري برشح اجلامع الصغري ، للعالمة املناوى ، ج 1، ص 928، ط مكتبة الشافعى ، الرياض 
، ط الثالثة ،1988
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منها واحدا ملخرمة بن نوفل فجاء ومعه ابنه املسور بن خمرمة فقام عىل الباب، فقال: 
ادعه يل فسمع النبي صىل اهلل عليه وسلم صوته فأخذ قباء فتلقاه به واستقبله بأزراره 
فقال ) يا أبا املسور خبأت هذا لك، يا أبا املسور خبأت هذا لك وكان يف خلقه شدة 

) أي كان نزقًا ورسيع الغضب( 

فعل  عىل  أبناءه  حيث  ومتكافل،  مرتابط  جمتمع  ينشأ  سوف  اهلدايا،  وبتقديم   
اخلري، ومن ثم قد يفتح أبوابًا أخرى لتقديم يد العون من زكاة وصدقة، بحيث يشعر 

الغني بالفقري، والكبري بالصغري، والرئيس باملرؤوس. 

ثالثًا: اآلثار االقتصادية:

 يالحظ ذلك من إقبال الناس عىل رشاء اهلدايا يف املناسبات املختلفة، يف مجيع 
دول العامل، حتى أصبح تقليدًا وموضة، وخاصة عند الرد باملقابل، إذ حيرص املهدي 

إليه أن تكون هديته أحىل وأغىل.

بن  عمر  زوجة  عنهام  اهلل  ريض  طالب  أب  بن  عل  بنت  كلثوم  أم  بعثت   
بِعقد  اهلدية  امللكة  فرّدت  وعطور،  بطيب  الروم  ملكة  إىل  عنه(  اهلل  اخلطاب)ريض 

فاخر .

 وتذكر الكتب أن ملك الروم أهدى إىل املأمون هدية، فقال: أهدوا له ما يكون 
ضعفها مائة مرة، ليعلم عز اإلسالم، ونعمة اهلل تعاىل علينا، ففعلوا ذلك. وأهدى 
قسطنطني ملك الروم إىل املستنرص باهلل هدية عظيمة قيمتها بلغت ثالثني قنطارًا من 

الذهب األمحر، وقيمة كل قنطار عرشة آالف دينار 

وستحفز  إجيابًا،  اإلنتاج  عىل  ستؤثر  الوظيفة  وهدايا  العمل  مكافأة  وحتاًم 
العاملني واملوظفني عىل بذل املزيد من اجلهد، مع حتسني املنتج، واإلتقان والدقة يف 

ساعات العمل.
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 رابعًا: اآلثار الدعوية :

مغاليق  يفتح  للمدعوين،  خلري  الداعي  قبل  من  واهلدية  العطاء  أن  شك  ال 
القلوب، وجيعلها عىل ارتباط بالدعوة، وخاصة إذا كانت اهلدية معنوية، وتقدم من 
وال  احلق  طريق  عىل  والسري  العيوب،  إىل  والتنبيه  والتوجيه  واإلرشاد  النصح  باب 
شك أن هذا النوع من العالقة سيثمر وتعطي أكلها بعد حني، إذا كانت خالصة لوجه 
دعاة  وأصبحوا  خالصة،  بكلمة  القويم  الطريق  إىل  هدوا  أناس  من  وكم  تعاىل،  اهلل 
وعلامء، أو هبدية رمزية المست شغاف القلب، وحركت الضمري والوجدان، أيقظت 
العقل من سكرته، والقلب من غفوته، وجعلت منه إنسانًا يعيش لغاية وهدف، حيمل 

رسالة ساموية، جعلت من حياته معنى، ومن وجوده حكمة.

ومن أهم النتائج:

النتائج التى خرجت هبا من   بعد معايشة هلذا البحث جيدر أن أسجل بعض 
هذه الدراسة وبياهنا فيام يىل:

-أن الوسائل الدعوية هلا دور كبري يف تبليغ الدعوة، وعىل الدعاة إىل اهلل أال 
هيملوا أى وسيلة من شأهنا أن ختدم الدعوة اإلسالمية.

-أنه يمكن استخدام أية وسيلة مامل تتعارض مع النصوص الرشعية من باب 
الدعوة إىل اهلل تعاىل باحلكمة واملوعظة احلسنة .

كاهلبة  منها  القريبة  األلفاظ  من  كثري  ىف  العطاء  معنى  ىف  اهلدية  تشابه  -مع 
والصدقة واملنحة والعمرى والرقبى ، فإن اهلدية كلفظ يعد أقرب لواقع االستخدام 
اليومى ىف الزمن املعارص ، والذى اريد أن أشري إليه هو أن عقد اهلدية مرادف للهبة 
ىف كتب الفقه ، وال أثر يرتتب عىل إطالق اهلبة عىل اهلدية والعكس ، ومن هنا كانت 
أحكام اهلبة ىف ذاهتا أحكام اهلدية ، ولكن لفظ اهلدية هو األنسب لواقع ما يتعامل به 

الناس اليوم .
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-املقصد الرشعى من عقد اهلدية هو حتقيق املودة واملحبة بني الناس وهو ما 
جيب اعتامده ىف مسائل هذا احلكم .

- عىل الداعية استخدام اهلدية يف دعوة الناس ، فيكون بذلك قد كسب حمبتهم 
واستامل قلوهبم وآذاهنم باإلنصات إليه ورسعة االستجابة وبذلك تثمر دعوته.

-اهلدية منصوص عليها يف الكتاب والسنة فهى مطلب رشعى طبقه األنبياء 
واملرسلون والصاحلون، وثبت عن النبى صىل اهلل عليه وسلم أنه تبادل اهلدايا مع غري 

املسلمني وذلك باختالف هيئاهتم من ملوك أو عوام الناس .

-للهدية أنواع كثرية يمكن االستفادة منها فقد تكون مادية أومعنوية، قد تكون 
أحيانًا باملال أو اللباس أو الطعام وأحيانا بالكلمة الطيبة وبشاشة الوجه واالبتسامة

استاملة  يف  الواضح  أثرها  هلا  يكون  واألصحاب  واجلريان  لألقارب  -اهلدية 
قلوهبم والتودد إليهم.

املقدمة للمسئولني واحلكام تبقى حمل شبهة عىل اعتبار أهنا من باب  -اهلدية 
الرشوة وليست من باب املحبة .

-للهدية دور كبري يف استاملة قلوب الناس وتأليفهم كام هو واضح من فعل 
النبى صىل اهلل عليه وسلم من إهدائه للمؤلفة قلوهبم .

إىل  للحكام واإلهداء  اهلدايا  املجاالت عدا  اهلدية يف مجيع  -يمكن استخدام 
غريهم من ذوى السلطات فإهنا تعد بالنسبة هلم رشوة، كام بينا أن النبي صىل اهلل عليه 

وسلم هنى عن هدايا العامل وبني أهنا حرام وسحت .

-للهدية ثمرات واضحة يف استخدامها مع األقارب واجلريان واألصدقاء وهلا 
أثرها ىف الدعوة فال ينبغى إمهاهلا .
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ومن أهم التوصيات:

اهلل  النبي صىل  أن يسلكوا منهج  املسلمني عامة والدعاة خاصة  -ينبغي عىل 
عليه وسلم وصحابته رضوان اهلل عليهم يف الدعوة إىل اهلل، وأن ال يرتكوا التهادى فيام 
بينهم وبني الناس مهام قلت قيمة اهلدية ملا هلا من أثر طيب يعود عىل الفرد واملجتمع .

-ينبغى للمجتمع املسلم أن يعرف مفهوم اهلدية ليكون وفق ما أراده الرشع 
من تقريب وتوادد بني الناس ، وأن يسريوا ىف عاداهتم وفق هذا اهلدى وأال يكلفوا 

أنفسهم فوق طاقاهتم فينقلب اهلدف من هذا العقد إىل ماال حيمد وال يراد.
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املراجع
أوال : القرآن الكريم .

ثانيا : كتب السنة النبوية :

السنن الكربى، البيهقى، ط مصطفى احللبى ، مرص .- 1

السلسلة الصحيحة ،لإلمام نارص الدين األلبانى ، ط املكتبة السلفية ، مرص .- 2

رشح البخارى ، البن بطال، ط البابى احللبى ، مرص.- 3

رشح صحيح مسلم ، للنووى، ط دار احلديث ، مرص،ط الثانية 1392هـ.- 4

 صحيح البخارى ، لإلمام حممد بن إسامعيل البخارى ، ط مكتبة دار الريان - 5
للرتاث، مرص .

املكتبة - 6 ط  العسقالنى،  حجر  البن   ، البخارى  صحيح  برشح  البارى   فتح 
التوفيقية .

 ثالثا : كتب التفسري :

 اجلامع ألحكام القرآن ، لإلمام القرطبى ، حتقيق هشام سمري البخارى ، ط - 7
دار الريان للرتاث، مرص.

العربى - 8 الرتاث  إحياء  دار  ط   ، اجلصاص  الرازى  بكر  أبو   ، القرآن   أحكام 
،بريوت ،ط األوىل 1405هـ.

 أيرس التفاسري لكالم العىل الكبري ، الشيخ أبوبكر اجلزائرى ، ط العبيكان ، - 9
اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل 1998م.
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 تفسري القرآن العظيم ، للحافظ ابن كثري ، حتقيق عصام الصبابطى ، ط دار - 10
احلديث ، مرص .

رابعا : كتب اللغة :

املصباح املنري ، الفيومى ، ط دار الكتب العلمية ، بريوت .- 11

املعجم الوسيط ، أمحد الزيات وآخرون ، ط جممع اللغة العربية ، القاهرة .- 12

لسان العرب ، مجال الدين بن منظور ، ط دار الرتاث، مرص .- 13

خامسا : كتب الفقه :

املغنى ، ابن قدامة املقدسى ،ط دارإحياء الرتاث العربى ، ط األوىل 1985م.- 14

املجموع رشح املهذب ، لإلمام النووى ،حتقيق نجيب املطيعى ، ط اإلرشاد.- 15

زاداملعاد ىف هدى خري العباد، البن قيم اجلوزية ، ط املكتبة السلفية ، مرص .- 16

نيل األوطار،لإلمام الشوكانى،ط دار احلديث ، مرص .- 17

سادسا :كتب ثقافية متنوعة :

اهلدية بني احلالل واحلرام ،أمحد بن عبداهلل الطويل ،ط داراملسلم ، 1998 م .- 18

19 - ، النابلسى  عبدالغنى  لإلمام  واهلدية،  الرشوة  بني  الفرق  ىف  القضية   حتقيق 
حتقيق عادل عبداملوجود، ط الزهراء ، مرص ، األوىل 1991م .

 سلسلة اآلداب اإلسالمية ، الشيخ حممد بن صالح املنجد ، من موقع الشبكة - 20
اإلسالمية عىل شبكة اإلنرتنت .

 غرر اخلصائص الواضحة وعرر النقائص الفاضحة ، ألبى إسحق إبراهيم - 21
الكتبي ، طبعة مرص 1284 هـ



186

اهلدية وأثرها يف الدعوة إىل اهلل

فهرس املوضوعات 
5(( املقدمة وتشمل أمهية املوضوع وخطة البحث  

9(( الفصل األول: اهلدية، مفهومها، واملصطلحات ذات الصلة هبا  

121 املبحث األول: تعــريف اهلـدية والفرق بينها وبني الرشوة  

املبحث الـثانى : التأصيل الشـرعى للهدية ىف القرآن والسنة واإلمجاع  ))5

135 املبحـث الثالث :أمهـية اهلديـة وبيان أهنا مطلـب رشعى 

(4( الفصـل الثانى: أحكام اهلدية ىف اإلسالم 

144 املبحث األول: حكم مهـاداة الوالة 

147 املبحث الثانى: حكم مهـاداة القضاة 

(50 املبحث الثالث: حكم قبـول العامل للهدايا 

املبحث الرابع: حكم تقديم اهلدايا للكفار ىف أعيادهم  152

155 املبحث اخلامس: حكم قبول هدية املرشك 

 160 املبحث السادس: نوعـا اهلـدية 

(70 املبحث السابع: اهلدية وسيلة دعوية  

(77 املبحث الثامن: آثـار اهلـديـة  

178 أوالً: اآلثار النفســية 

179 ثانيًا: اآلثار االجتمـاعية 



187

اهلدية وأثرها يف الدعوة إىل اهلل

180 ثالثًا: اآلثار االقتصـادية 

(8( رابعًا: اآلثار الدعـوية  

(8( نتائـج البحث  

(83 التوصـيات  

(84 املراجـع  

(86 الفهـرس  


