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يف قصة هذا الفرس الذي وهبه  Wحديث عمر بن اخلطاب  -رمحه هللا  -ذكر اإلمام احلافظ 
عن ذلك، وهذا احلديث قصد  U، مث أراد أن يشرتيه ممن وهبه إياه فنهاه النيب Wوتصدق به 

أن جيعله متعلقاً بباب اهلبة، فبعد بيانه ألحكام الوقف بذكر حديث عمر بن  -رمحه هللا  -املصنف 
يعتربه العلماء أصاًل يف مسائل ذكر هذا احلديث وهو حديث  -رضي هللا عنه وأرضاه  -اخلطاب 

بًا املراد  من اهلبات واهلدايا. واهلبة مأخوذة من هبوب الريح، يقال: وهب الشيء يهبه هبة وو ْهبًا وو ه 
 -بذلك: بذل الشيء بدون عوض، واهلبة حممودة شرعًا ومندوب إليها شرعاً، ولذلك أمجع العلماء 

العلماء أن اهلبة واهلدية والصدقة جيمعها باب واحد من على استحباهبا وفضلها، وعند  -رمحهم هللا 
حيث األصل حيث إن مجيع هذه الثالثة األشياء "اهلبات والصدقات واهلدايا" جيمعها أهنا متليك 

أنه ذكر هذا الباب بعد الوقف؛  -رمحه هللا  -للمال للغري بدون عوض، ولذلك من دقة املصنف 
عوض، فإن املوقوف عليه يأخذ املال املوقوف بدون عوض؛  إشارة إىل وجود معىن التمليك بدون

 ألن الواقف بذله له فهو أشبه ببذل الصدقة واهلدية واهلبة.

، 8أما التفريق بني اهلبة والصدقة واهلدية: فإن الصدقة متليك للمال بدون عوض بقصد القربة هلل 
والرب والطاعة فهو صدقة، وإذا أعطاه بدون  ,فإذا أعطى اإلنسان املال للغري على سبيل التقرب هلل 

عوض ومحله إىل الشخص املعطى الذي يريد إعطاءه على سبيل التكرمي واإلجالل فهذه هدية، وما 

قال: محلت على فرس يف سبيل هللا، فأضاعه الذي كان عنده،  Wعن عمر  - 229] 
فقال: ) ال تشرته، وال تعد يف  Uفأردت أن أشرتيه، وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النيب 

 يف هبته كالعائد يف قيئه (.صدقتك وإن أعطاكه بدرهم؛ فإن العائد 

 ويف لفظ: ) فإن الذي يعود يف صدقته كالكلب يعود يف قيئه (.

قال: ) العائد يف هبته كالعائد  Uأن النيب  -رضي هللا عنهما  -وعن ابن عباس  - 222
 يف قيئه ( [.
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فهو  ,عدا ذلك فهو هبة، فإذًا بذل املال بدون عوض إن قصد به وجه هللا والتقرب إىل هللا 
كرامًا وإجالاًل له فهو اهلدية، وأما إذا أعطاه إياه الصدقة، وإن قصد به إكرام من أعطاه ومحله إليه إ

ومل ُيمله إليه فهي اهلبة، واألصل يف مشروعية اهلبة واهلدية قوله  8هكذا بدون قصد التقرب هلل 

ووجه الداللة من هذه اآلية الكرمية: أن   ژ ۓ ۓ   ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ژتعاىل: 
املراد بذلك: املهر إذا تنازلت الزوجة عن شيء منه، هللا أحل لألزواج أن يأكلوا من مال زوجاهتم و 

يف احلديث يف  -عليه الصالة والسالم  -وهذا أشبه باهلبة وأشبه بالعطية احملضة، وكذلك أيضاً: قال 
إىل اهلدية  -عليه الصالة والسالم  -الصحيحني: ) ال حتقرن جارة جلارهتا ولو كفِّرسن شاة ( فندب 

) ال حتقرن جارة جلارهتا ولو كفرسن شاة ( أي: أن تعطي اجلارة جلارهتا  وإىل العطية وذلك بقوله:
على سبيل املودة واحملبة والصلة ولو شيئًا قلياًل ولو كان ذلك كفرسن شاة، وأصل الفرسن فرسن 

رضي هللا  -يف حديث عائشة  Uالبعري واملراد به هنا: الشيء القليل الذي ال قيمة له، وكذلك قال 
: ) هتادوا حتابوا ( هذا احلديث -رضي هللا عن اجلميع  -دهللا بن عمرو وعبدهللا بن عمر وعب -عنها 

على العمل  -رمحهم هللا  -حسن إسناده اإلمام احلافظ ابن حجر وغريه، وهو حديث أمجع العلماء 
أن اهلدية توجب احملبة، وندب األمة إليها هبذا  Uبه؛ ألنه موافق ألصول الشريعة بني فيه رسول هللا 

أن احملبة سبب يف  Uاألسلوب فقال: ) هتادوا حتابوا ( فدل على أن اهلدية تورث احملبة وقد بني 
دخول اجلنة فقال كما يف احلديث الصحيح: ) ال تدخلوا اجلنة حىت تؤمنوا، وال تؤمنوا حىت حتابوا، 

عليه  -حتاببتم؟ أفشوا السالم بينكم ( فهذا احلديث وهو قوله  أوال أدلكم على شيء إذا فعلتموه
: )) هتادوا حتابوا (( يدل على فضل اهلدية وأهنا سبب من أسباب دخول اجلنة ملا -الصالة والسالم 

فيها من حصول احملبة واأللفة وتقوي الرابطة بني املؤمنني وبني املسلمني، ولذلك أمجع العلماء على 
 هبا وفضلها. استحباهبا وند

محلت على فرس يف سبيل ] : -رضي هللا عنه وأرضاه  -وهذا احلديث يقول فيه عمر بن اخلطاب 
فيه دليل على مشروعية التصدق بالبهيمة وبذل ظهرها وبذهلا كلها يف سبيل هللا، واملراد بقوله:  [ هللا
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العدو، وهذا من أحب  أي: يقاتل عليها [ يف سبيل هللا] أي: يف اجلهاد.  [ يف سبيل هللا] 
إنه وهب هذا الفرس  W، ولذلك قال -جل وعال  -وأعظمها ثوابًا عند هللا  ,األعمال إىل هللا 

من أجل استخدامه يف الطاعة، وصدر احلديث على أنه صدقة وعجز احلديث أن اهلبة تشمله مع 
كالكلب يقيء مث يأكل هبته  ) العائد يف ] ملا منعه من الرجوع قال له:  Uأنه صدقة؛ ألن النيب 

 فجعلها مندرجة حتت األصل العام يف اهلبات واهلدايا: أنه ال يشرع الرجوع فيها. قيئه ( [

؛ من أجل أن يُركب عليه وأن يستعان به يف اجلهاد، 8أنه وهب هذا الفرس يف سبيل هللا  Wبني 
أهداه إىل عمر،  Uأهداه إليه متيم الداري مث إن النيب  Uوهذا الفرس امسه "الورد" وكان لرسول هللا 

ومن هنا أخذ بعض العلماء دلياًل من هذا على مشروعية أن يهدي اإلنسان اهلدية، فإذا أعطاه 
ووضعها يف أحب  Uهدية رسول هللا  Wشخص هدية جاز له أن يهديها لغريه، فأهدى عمر 

، وذكر ذلك ابن سعد 8هو ثغر اجلهاد يف سبيل هللا و  8األشياء إىل هللا وأعظمها زلفى عند هللا 
 .-رمحة هللا على اجلميع  -يف الطبقات وكذلك أيضاً اإلمام الواقدي 

ومل نطلع يف الروايات على اسم  -قوله: "فأعيا" هذا الفرس حينما أخذه الشخص املهدى إليه 
الفرس ومل يعنت به فأعيا  فأخذ هذا -وال مصلحة يف معرفة امسه  Wالشخص الذي أهدى إليه عمر 

الفرس وتغريت حاله، ومن هنا ساء عمر أن ينظر إىل هذا الفرس اجليد وهو حبالته الرثة، جاء يف 
ملا رأى الفرس على هذه احلالة  Wبعض الروايات: أن الرجل عرضه للبيع. وجاء يف بعضها: أن عمر 
 -ء: قال بعض العلماء: إنه أعيا صعب عليه وخاف أن يعرضه للبيع فيبيعه ببخس، واختلف العلما

؛ ألن الرجل كان فقريًا ومل ُيسن القيام على الفرس ومن هنا ساءت حال الفرس -يعين: الفرس 
وتردى. وقيل: ألنه محَّله فوق طاقته واشتغل به يف غري ما هو له حىت كل  الفرس وأعيا وأصبح ذا 

فأحب أن يشرتيه كما صرح يف الرواية  أن يكون هبذه احلالة Wقيمة خبس، ومن هنا عز عند عمر 
ويف هذا دليل على فضل هذا الصحايب  [ Uفأردت أن أشرتيه فسألت رسول هللا ] اليت معنا 

اجلليل فمع أن شراء السلع أمر معلوم إباحته ولكنه مع ذلك مل يفت نفسه ومل يرخص لنفسه حىت 
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احل والتابعون هلم بإحسان ال وسأله، هكذا كان الصحابة وكان السلف الص Uأتى رسول هللا 
يقدمون وال يؤخرون وال جيتهدون من عند أنفسهم إذا ُوجد من هو أحق وأوىل ببيان احلق والصواب، 

مع أن الشراء مباح شرعاً، ومع أن الظاهر احلل؛ ألنه سيشرتي الفرس  Uفرجع إىل رسول هللا 
األمر، ويف هذا  Uرض على رسول هللا بقيمته وال يظلم املشرتي يف حقه بل لرمبا أكرمه وزاده، فع

دليل على أنه ال يكفي اإلنسان ظهور الشيء يف اإلباحة إذا ُوجدت عنده شبهة حىت يرجع إىل أهل 
األصول  -كما ذكرنا   -حمدثًا ملهمًا فلم يُقدِّم على الشراء مع أنه  Wالعلم ويسأهلم، وقد كان 

يفت نفسه ومل يقدم وحاك يف نفسه شيء تقتضي جوازه، ونصو  الشرع تقتضي حله، ولكنه مل 
"ال  [(  ال تشرته ولو باعكه بدرهم] ) يقول له:  Uوصدق الذي حاك يف نفسه، فإذا برسول هللا 

القول بتحرمي شراء  -رمحهم هللا مجيعًا  -هني أخذ منه أهل الظاهر وطائفة من السلف  تشرته"
الصدقة بعد إعطائها للمسكني وقبضها، فإذا أعطى املسلم صدقته وقبضها املسكني فال جيوز له أن 

 -يشرتيها منه سواء أعطاه نفس القيمة اليت تستحقها أو أكثر أو أقل فالنهي هنا عام حيث قال 
عليه الصالة  -مث بني يف قوله  ( [ ولو باعكه بدرهم ] ) ال تشرته: -ليه الصالة والسالم ع

دليل على أن األمر راجع إىل رجوع الصدقة إىل الشخص، ومن هنا  ( [) ال تشرته ] : -والسالم 
 عمم بعض العلماء احلكم فقال: لو دخل وسيط بني االثنني بقي احلكم على احلرمة، مبعىن: لو أن

 ] ) ال تشرته ( [املسكني باع الصدقة إىل زيد واشرتيت أنت من زيد فاحلكم عام؛ ألنه قال: 
فجعل النهي متعلق بعني الصدقة، ومن هنا قالوا: يستوي أن يشرتي منه مباشرة أو يشرتي بواسطة، 

نه إذا وهكذا لو اشرتى من وكيله فوكَّل شخصًا فباعه ذلك الوكيل؛ ألن البعض يقول: إن العلة: أ
 ] ) ال تشرته: -عليه الصالة والسالم  -أراد أن يبيعه يستحي منه وال يعطيه حقه، ومن هنا قال 

وقال يف اللفظ اآلخر: ) ليس لنا مثل السوء: العائد يف هبته كالكلب يقيء  ( [ ولو باعكه بدرهم
 ه دليل على مسائل:في ] ) العائد يف هبته ( [: -عليه الصالة والسالم  -قوله  .مث يأكل قيئه (

، فأهدى كما يف هذا Uاملسألة األوىل: مشروعية اهلبة وأهنا من سنن اهلدى ولذلك فعلها رسول هللا 
: -عليه الصالة والسالم  -وأهدي إليه فقبل اهلدية، ولذلك كان من هديه  Wالفرس أهداه لعمر 
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عليه  -ية املنزلة، فقد ُوصف أنه يقبل اهلدية وال يقبل الصدقة، وهذه هي صفته يف الكتب السماو 
حينما  Wبأنه يقبل اهلدية وال يقبل الصدقة، ولذلك امتحنه عبدهللا بن سالم  -الصالة والسالم 

: ) ما هذا؟ ( قال: صدقة. Uفقال له النيب  Uأراد أن يسلم جاء بتمر فعرضه على رسول هللا 
ًا فجاءه بتمر ووضعه بني يديه فقال يده وقال ألصحابه: ) كلوا (. مث تربص به أيام Uفقبض النيب 

عليه  -: ) ما هذا؟ ( قال: هدية. فأكل وأمر أصحابه أن يأكلوا معه. فهذه هي صفته Uله النيب 
، -صلوات هللا وسالمه عليه  -: أنه يقبل اهلدية، ولكنه ال يفعل هدية الثواب -الصالة والسالم 

منها، كما يفعل الفقري والضعيف مع الغين وذي  وهدية الثواب: أن يهدي للغري هدية يريد منه أكثر
اجلاه فيعطيه هدية يعلم الغين أنه يريد منه ما هو أكثر منها، وهذا النوع من اهلدايا حرمه هللا على 

فحرم عليه أن يعطي اهلدية   ژ ۋ ٴۇ ۈ ژفقال جل وعال:  -عليه الصالة والسالم  -رسوله 
 ألجل أن يأخذ ما هو أحسن منها وأفضل.

الرجوع يف اهلبة يكون بالقول ويكون  ] ) العائد يف هبته ( [: -عليه الصالة والسالم  -فقال 
بالفعل. يكون بالقول بقوله: رجعت عن هبيت. ويكون بالفعل مثل: أن يأخذ الشيء الذي وهبه 

لولده، فإذا استثىن نوعًا خاصًا وهو: هبة الوالد  Uوينتزعه ممن أعطاه له، وكالمها ممنوع إال أن النيب 
املسلم عن الرجوع يف هبته وهديته،  Uوهب الوالد لولده خرج من هذا العموم الذي هنى فيه النيب 

: ) ليس للواهب أن يرجع يف هبته إال الوالد مع ولده ( والسبب يف ذلك: أن الوالد ميلك Uفقال 
لرتمذي وابن يف حديث عائشة عند النسائي وا Uمن وجوه ولذلك قال  Uمال ولده كما قال 

عليه  -ماجة بسند صحيح: ) إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أوالدكم من كسبكم ( فرخص 
للوالد أن يرجع يف هبته لولده، وهل تلتحق األم باألب؟ وجهان للعلماء: صحح  -الصالة والسالم 

ى خالف غري واحد جواز رجوع األم يف هبتها وعطيتها لولدها، وكذلك أيضاً: اجلد واجلدة عل
، فظاهر النصو  واألصول الشرعية: أن اجلد ينزل منزلة الوالد -رمحهم هللا  -مشهور عند العلماء 

 يف مسائل فال مانع من إحلاقه به يف هذه املسألة.
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ال ] ) واأللفاظ خمتلفة هنا قال له:  هبته كالكلب يقيء مث يأكل قيئه ( [) العائد يف ] : Uقال 
. وقال يف اللفظ اآلخر: ) ليس لنا مثل ( [ هبته كمن يعود يف قيئه تعد يف هبتك فالعائد يف

السوء: العائد يف هبته كالكلب يقيء مث يأكل قيئه ( يف هذا دليل على حترمي الرجوع يف اهلبة وذلك 
: أن التنفري باملستبشع -عند علماء األصول  -أنه مثَّل الرجوع هبذا املثال املستبشع، وعند العلماء 

يف استبشاعه يدل على حرمة الشيء الذي ُوصف بذلك، فإذا ُضرب املثل وكان مثاًل بشعاً  البالغ
وتنفر منه النفوس ُفهم منه أن مقصود الشرع التحرمي وأن الكراهة هنا كراهة حترمي ال كراهة تنزيه، 

فأجازوا  -رمحهم هللا  -واألصل عند مجهور العلماء أنه ال جيوز الرجوع يف اهلبة، وخالف احلنفية 
الذي رواه  Wللواهب أن يرجع يف هبته إال إذا أخذ ثواهبا وما يقابلها، واستدلوا حبديث أيب هريرة 

قال: ) الواهب أحق مبا وهب إال أن يثاب منها ( ) إال أن يثاب  Uابن ماجة يف السنن: أن النيب 
على ضعفه ولذلك ال يقوى  منها ( يعين: من هبته، وهذا احلديث من رواية إبراهيم بن إمساعيل جممع

 على معارضة هذا احلديث الصحيح الذي دل على حترمي رجوع املسلم يف هبته. 

يف هذا احلديث دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يكون يف أفضل األحوال وأكمل األحوال، وذلك 
يليق بأهل  نفَّر أمته من الرجوع يف اهلبة، وهي حالة نقص فالرجوع عن اهلبات ال Uأن رسول هللا 

الفضل وأهل الكمال، ومن هنا حرصت الشريعة اإلسالمية على أن يسمو املسلم بنفسه إىل 
الفضائل وأن يرتفع هبا يف أقواله وأفعاله وما يكون من شأنه عن الرذائل، فهذا من مستبشع األخالق: 

ته من هذا اخللق على تنفري أم -عليه الصالة والسالم  -أن يرجع اإلنسان يف هبته، ومن هنا حر  
 الذي ال يليق باملسلم الكرمي.

 


