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 "دراسة موضوعية" اليدية المجتمعية في السنة النبوية
 

 زكريا صبحي زين الدين

 ممخص 
ػا واًػًحا ومنياًجػا بيًنػا رػف اليديػة ةػي ال ػنة و  ،ىذا البحث العديد مف األحاديث النبوية التي تتعلؽ باليدية المجتمعيػة يتناوؿ  ًً يقػدـ رر

غيػػر تبػػادؿ اليػػدايا  وشػػمؿ، ، ةالرجػػاؿ والن ػػان نػػانوا يتبػػادلوف اليػػدايا مػػ  النبػػي ي النبويػػة، ةيػػو ييػػؼ نيػػؼ نػػاف تبػػادؿ اليػػدايا ةػػي زمػػف النبػػ
ػػ  أف طيػػب والمسبػػس وو ػػاقؿ النقػػؿ، الطعػػاـ والشػػراب والِ  شػػملتالتػػي ليديػػة ل أنواًرػػا متعػػددة  الم ػػلميف، نمػػا ويبػػيف ونػػذلؾ اليديػػة المعنويػػة، وأًو

ةػي أوقػات و  ،الزيػارةو  ،الػزواج والعػرسو  ،يػلة األرحػاـورنػد  اليديػة،الحاجػة إلػ  و  ،قلة ذات اليدةعند ؛ متعددة منا باتٍ و مختلفة  اأوقاتً  لتقديـ اليدايا
، ونػػذلؾ يبػػرز  وػار ونتػػاقة اليديػػة التربويػػة والنف ػػية رلػ  أةػػراد المجتمػػ ، وبالجملػػة ةالبحػػث يقػدـ نموذًجػػا نبوًيػػا ةريػػًدا ةػػي اليديػػة  ػارة وأمػػانف محببػػة

 .تذي بو المؤمف ةي حياتوحْ يَ والتيادي ةي المجتم  لِ 
وري ا - ال نة النبوية -المجتمعية: اليدية الكممات الدالة  لحديث المًو

 
SÜNNETE GÖRE TOPLUMSAL HEDIYELEŞME “NESNEL BIR ÇALIŞMA” 

Öz 

Bu çalışma, toplumsal hediyeleşme konusuyla ilgili bazı hadisleri içermektedir. Nebevî sünnetteki 

hediyeleşmeyi açık ve geniş bir şekilde sunmaktadır. Hz. Peygamber döneminde hediyeleşmenin nasıl olduğu, 

erkek ve kadınların Hz. Peygamber ile hediyeleştikleri ve hediye alış-verişlerinin Müslüman olmayanları da 

kapsadığı anlatılmaktadır. Yine çalışmada yiyecek, içecek, giyecek, güzel kokular ve ulaşım araçları gibi 

konuları kapsayan çeşitli hediye kısımları belirtilmektedir. Manevî hediyeler de ele alınmaktadır. Çalışma, 

hediye sunmanın geçim darlığı, hediyeye muhtaç olma, sıla-i rahim, düğün, ziyaret, mutlu zamanlar ve sevilen 

mekanlar gibi farklı zamanları ve çeşitli vesileleri olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Aynı şekilde hediyelerin 

fertler üzerindeki eğitsel ve psikolojik sonuçları açıklanmaktadır. Kısacası bu çalışma, mü’min kişinin 

hayatına yansıtması için hediyeleşme konusunda yegane nebevî bir model sunmaktadır.   

Anahtar Kelimeler: Toplumsal hediye, Nebevî Sünnet, Konulu Hadisler 

THE COMMUNITY GIFT IN THE SUNNAH "OBJECTIVE STUDY" 

Abstract  

  This research deals with many of the prophet hadith concerning the community gift, and display a 

clear presentation and intelligible curriculum for the gift in the Sunnah, it describes the exchange of gifts in the 

Prophet time. Men and women were exchanging gifts with the Prophet, it also included the exchange of gifts 

with non-Muslims. The study shows the multiple types of gift, which included food, drink , perfume, clothing 

and transportation, as well as the psychical gift. It explained that there is different times and multiple occasions 

for gift-giving ;as in case of poverty or the need for the gift, when visiting relatives, marriage and the wedding, 

in nice places and happy Times. As well as it highlights the educational and psychological effects and results 

of the gift on members of the community, The search provides a unique model in gift and strutting in the 

community to provide an example for the believer in his life 

Key Words: Community, gift-the prophet sunnah-objective hadith. 
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 مقدمة

إف الحمد هلل نحمده ون تعيف بو ون تيديو ون تغفره، ونعوذ باهلل مػف شػرور أنف ػنا و ػيقات أرمالنػا، مػف ييػد اهلل 
ةيػػو الميتػػد ومػػف يًػػلؿ ةػػس ىػػادي لػػو. وأشػػيد أف م إلػػو إم اهلل وأف محمػػًدا ربػػده ور ػػولو، واليػػسة وال ػػسـ رلػػ   ػػيدنا 

 أما بعد: محمدٍ  
يػػل  أحػػواؿ وللنػػاس ليػػـ ةيػػو رػػادات، واا ػػسـ منيػػاج حيػػاة للنػػاس ناةػػة يُ  ر المجتمػػ اليديػػة مظيػػر مػػف مظػػاىة
تيػػا المقبولػػة تقػػدـ للم ػػلميف منيًجػػا واًػػًحا ةػػي نػػؿ شػػ ف مػػف شػػقوف حيػػاتيـ، انيـ، وال ػػنة النبويػػة بتفايػػيؿ روايديػػدنيػػاىـ و 

األحاديػػث رلػػ  مباحػػث ومطالػػب البحػػث، يجمػػ  العديػػد مػػف األحاديػػث المقبولػػة ةػػي اليديػػة وشػػ نيا، تػػـ توزيػػ  وىػػذا البحػػث 
ػورية،  ورية للحديث النبوي الشريؼ، ةالبحث يشػمؿ التقػديـ والتعليػؽ رلػ  األحاديػث ب ػبنة مًو رل  نمط الدرا ة المًو

 ،الػػزمف النبػػويييػػؼ تبػػادؿ اليػػدايا ةػػي و ، ال ػػنة النبويػػةةػي والتيػػادي نظػػاىرة مجتمعيػػة يقػػدـ منياًجػػا بيًنػػا رػػف اليديػػة ةيػو 
 وار ونتاقة اليديػة التربويػة والنف ػية رلػ  أةػراد المجتمػ ، وبالجملػة ةالبحػث يقػدـ وي تنبط ، التياديأوقات و  اليدايا،وأنواع 

 ية.مجتمعنظاىرة اليدية  ظاىرة نموذًجا نبوًيا ةريًدا ةي
 أواًل: أىمية البحث:

وع نامؿ ةي تفاييؿ  -1  .إحدى ظواىر المجتم يبرز دور ال نة ةي تقديـ مًو
 جانًبا مف جوانب الحياة النبوية المجتمعية مف خسؿ األحاديث المقبولة.يف يب-2
 ليقتدوا بو. اليدية والتيادييقدـ للم لميف منيًجا نبوًيا ةي -3

 ثانًيا: أىداف البحث: 
 ررض وبياف اليدي النبوي ةي اليدية والتيادي بيف أةراد المجتم .-1
 ربوية والدروية ةي المجتم .إبراز دور اليدية و وارىا النف ية والت-2
وري.-3  إوران المنتبة اا سمية بإًاةة جديدة ةي مجاؿ الحديث المًو

 ثالثًا: منيج الباحث: 
ػػوع اليديػػةجمػػ  األحاديػػث المقبولػػة امنتقػػاقي ةػػي مػػنية ال تاتبعػػ-1 ، وػػـ المػػنية ام ػػتنباطي ةػػي ةيػػـ النيػػوص ةػػي مًو

ورية لليدية ا  لمجتمعيةوتوظيفيا لخدمة الدرا ة المًو
ػوع اليديػة، وػـ -2 ػورية بجمػ  األحاديػث المقبولػة ةػي مًو لػ  مباحػث ومطالػب تنا ػب عيػا ريوز تقيدت بالدرا ػة المًو

 ح ما يعًد ةنرة البحث.ا، م  التقديـ ليا والتعليؽ رلييا ُمنتقًيا مف نسـ الشر خطة البحث
ذا نػػاف  ، وػػـ رقػػـ الحػػديث،جػػزن واليػػفحةال توػػـ ذنػػر  وػػـ النتػػاب، وػػـ البػػاب، الحػػديث إلػػ  ميػػدره األيػػلي ترػػزو -4 وا 

دوف تخػرية مو ػ  ةالبحػث م تت ػ  يػفحاتو  وػـ رقػـ الحػديث،الجزن واليػفحة بػالميدر مف الم انيد أو المعاجـ رزوت 
المعايػريف األنفػان، وربمػا  وأوبينت حنـ الحديث إذا لػـ ينػف ةػي اليػحيحيف بمػا حنػـ بػو النقػاد والعلمػان القػدام  لمولو، 

 .إذا لـ يحنـ رليو أحدباختيار   الحديث حنمت رل
  رابًعا: مشكمة البحث:

 تتلخص مشنلة البحث ةي األمور التالية:
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شؾ أنيا تموؿ ظاىرة مجتمعية معايرة، ونوف اا سـ ديف يػال  لنػؿ زمػاف ومنػاف، يجيػب رلػ   وتبادليا؛ م اليدية-1
ػػو  نػػؿ  ػػؤاؿ، ويًػػ  حػػسً  نيػػؼ تنػػوف اليديػػة ةػػي المجتمػػ  مػػف خػػسؿ  ؛ًرا متنػػامسلنػػؿ مشػػنلة، ةال ػػنة النبويػػة تقػػدـ مًو

 توجييات نظرية وتطبيقات رملية مطبقة ةي المجتم  النبوي.
بعض المفػاىيـ الخاطقػة واألموػاؿ واألقػواؿ التػي ينبنػي رلييػا أمػر اليديػة ةػي المجتمػ ، ونػذلؾ بعػض مػا يشػوب  تنتشر-2

 ىذا البحث تتعرض ليذه األمور وتقوؿ ةييا القوؿ الفيؿاليدية نظاىرة بما يخالؼ الشرع، ةال نة النبوية ةي 
 :الدراسات السابقةخامًسا: 

لقد رورت رل  درا ات  ابقة مشابية للبحث وىي ر الة ماج تير ةي اليدية بعنواف؛ اليدية ةي ًون ال نة 
وجدت أف البحث ةي جامعة الجناف. وبعد امطسع  2009النبوية؛ للشيخ الدنتور رلي محمد الشيخ؛ نوقشت راـ 

وًرا واحًدا. وللمزيد مف اايًاح أبيف ىذه النقاط  مختلؼ ةي العنواف والمًموف والمنية رغـ أف نسىما يدرس مًو
 للمقارنة بيف بحوي ور الة الماج تير.

ورية ر لـ-1 ل  يذنر باحث ر الة الماج تير م ةي العنواف، وم ةي منيجو ةي مقدمة الر الة، أف ر التو درا ة مًو
وري والدرا ة  وري، ونذلؾ مف أوؿ الر الة آلخرىا م تجد  مت وم طريقة الحديث المًو نمط الحديث المًو
ورية، والر الة أقرب إل  جم  لبعض أحاديث اليدية ودرا تيا تحليلية ةي ال ند والمتف، وبحوي ىو درا ة  المًو

وري. ورية رل  نمط الحديث المًو الة م يناد يجد تشابيا مف خطتيما مف رناويف ومف يطل  رل  البحث والر  مًو
وريف م  المباحث والمطالب غير أمريف؛ األمر األوؿ أنواع اليدية، والواني ىدية المشرؾ بيف قبوليا وردىا، ونس المًو
يمنف أف تخلو درا ة ةي اليدية مف ذنرىما والتعرض ليما وبالمقارنة بيف الر الة وبحوي تجد بحوي لـ تحتؿ ةيو 

وريف  وى وسوة يفحات ونيؼ ةقط، بينما ر الة الماج تير تحتؿ ولوي الر الة تقريًبا.ا  لمًو
حديوًا ًعيًفا ًعفيا العلمان بينما الباحث ح نيا أو ارتمد  13حديوًا، منيا  69ر الة الماج تير بلغت  أحاديث-2

حديوًا  12يذنر حنًما للعلمان، ومنيا تح يف مت اىليف ولـ يذنر أي شين رمف ًعفيا، وبعًيا لـ يحنـ رلييا ولـ 
 76ليس ةيو لفظ يري  ةي اليدية، ولـ يترجـ ليا أحد مف مينفي نتب الحديث أنيا ةي اليدية. بينما بحوي حوى 

لـ يجمعيا  احديوً  45ورليو البحث ا تقؿ بػػػ حديوًا ةقط ةي ر الة الماج تير،  29حديوًا مف غير المنرر، يوجد منيا 
 .ةياحب الر ال

 رابًعا: خطة البحث:
 وأربعة مباحثوتمييد يشتمؿ البحث رل : مقدمة 

 المقدمة: تتحدث رف أىمية البحث وىدةو ومنية الباحث وخطة البحث
 المراج .

 اليدية ةي اللغة واميطسحالتمييد: 
 اليدية ةي المجتم  النبوي؛ وةيو  تة مطالب: المبحث األول:

 يدايا وانتشارىا ةي المجتم  النبوي.تبادؿ ال :المطمب األول         
 يقدموف اليدايا للنبي  وملوؾ : رجاؿالثاني المطمب         
 .ن ان يقدمف اليدايا للنبي  :الثالث المطمب         
  ىدى إلييـ النبي رجاؿ ون ان أَ  المطمب الرابع:         

 ن ان يتبادلف اليدايا. :الخامس المطمب             
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 : تبادؿ اليدايا م  غير الم لميف.السادسالمطمب             
 أنواع اليدايا؛ وةيو مطلباف: المبحث الثاني:

 ىدايا الطعاـ والشراب المطمب األول:              
 ىدايا الطيب والوياب وو اقؿ النقؿ. المطمب الثاني:              

  .مطالب ؛ وةيو  تةأوقات اليدية ومنا باتيا المبحث الثالث:
 قلة ذات اليد اليدية رند: المطمب األول
 الحاجة إل  الشيناليدية رند : المطمب الثاني
 يلة األرحاـاليدية رند : المطمب الثالث
 الزواج والعرساليدية رند : المطمب الرابع

 الزيارة اليدية رند المطمب الخامس:
 اليدية ةي أوقات  ارة وأمانف محببة المطمب السادس:

  وار اليدية التربوية والنف ية. ث الرابع:المبح
 : النتاقة والتويياتالخاتمة
 .المراجع

 
 تمييد: اليدية في المغة واالصطالح

ـُ ِلْْلِْرَشاِد، َواآْلَخُر َبعْ  أوال: اليدية في المغة: : َأْيَسِف ]َأَحُدُىَما[ التََّقدُّ ُؿ ، َوُة َلَطؼٍ )َىَدَي( اْلَياُن َوالدَّاُؿ َواْلَحْرُؼ اْلُمْعَتؿُّ َةاأْلَوَّ
: َىَدْيُتُو الطَِّريَؽ ِىَداَيًة، َأْي َتَقدَّْمُتُو أِلُْرِشَدُه. َوُنؿُّ ُمَتَقدّْـٍ ِلَذِلَؾ َىاٍد. ـْ َواأْلَْيُؿ اآْلَخُر اْلَيِديَُّة: َما َأْىَدْيَت َمْف َلَطٍؼ ِإَل   َقْوُلُي

 . (1) انً ِذي َمَودٍَّة. ُيَقاُؿ: َأْىَدْيُت ُأْىِدي ِإْىدَ 
 .(2)" االيدية ما بعوتو لغيرؾ إنرامً "المناوي ةقاؿ:  عرفيااالصطالح: ثانًيا اليدية في 

َواْلَيِديَُّة َوِىَي َما ُيْنَرـُ ِبِو اْلَمْوُىوُب َلُو  وررةيا ابف حجر ةقاؿ: "
(3)   

الحياة مجانا ةإف انًـ إل  التمليؾ قيد واليبة تمليؾ ريف ةي قاؿ المناوي:  ثالثًا: الفرق بين اليدية واليبة والصدقة:
   (4) إنراـ المعطي ةيو ىدية أو قيد وواب اآلخرة ةيدقة ونليا مندوبة

 .المبحث األول: اليدية في المجتمع النبوي
طبًقا وليس مجرد نظرية، ولمعرةة رأي ال نة النبوية ةي المجتم  النبوي مجتم  ةريد، نرى ةيو اا سـ مُ 

و  وع مف المًو وع مف خسؿ ال نة النبوية إيًاحرات بيورة جلية؛ مبد مف مًو ، ةال نة النبوية معالـ ىذا المًو
حت  ، ن ان يقدمف اليدايا للنبي و ، رجاؿ وملوؾ يقدموف اليدايا للنبي ة، ايا وانتشارىا ةي المجتم  النبويتبادؿ اليدأًو
 تبادؿ اليدايا م  غير الم لميف والنبي ، ةيما بينيف ف اليدايان ان يتبادلوال، َأىدى إلييـ النبي  ون انً  رجامً نما أف 

                                                 

 43-6/42انظر: ابف ةارس؛ معجـ مقاييس اللغة 1))
 343المناوي؛ التوقيؼ رل  ميمات التعاريؼ ص:  2))
 5/197يحي  البخاري ابف حجر؛ ةت  الباري شرح 3) )
 2/363المناوي؛ ةيض القدير  4))
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 المطمب األول: تبادل اليدايا وانتشارىا في المجتمع النبوي.
، ايا ةيما بيػنيـ بشػنؿ وا ػ  ومنتشػريتبادلوف اليدنانوا ة ؛حاًرة ةي حياتيـ لقد نانت اليدية ةي مجتم  النبي  

ىذا المجتم  وقدوتو ناف يقبؿ اليديػة وي نػؿ مػف الطعػاـ  قاقد ةالنبي  ؛اجتمارية بارزة تموؿ ظاىرةاليدية وتبادليا نانت و 
ـْ َيَدَقٌة؟ َةِإْف ِقيَؿ  َقاَؿ: "َناَف َرُ وُؿ اللَِّو  إليو بخسؼ اليدقة ةَعْف َأِبي ُىَرْيَرَة  يدىالمُ  ِإَذا ُأِتَي ِبَطَعاـٍ َ َ َؿ َرْنُو َأَىِديٌَّة َأ

َرَب ِبَيِدِه ُكُمواأِلَْيَحاِبِو: " َيَدَقٌة َقاؿَ  ًَ ْف ِقيَؿ َىِديٌَّة  ـْ َيْ ُنْؿ َواِ  ـْ  ". َوَل َةَ َنَؿ َمَعُي
(1).  

 َقاَلْت: "َناَف َرُ وُؿ اللَِّو   يقبؿ اليدية ويتبادليا م  أيحابو الذيف يقدمونيا إليو ةَعْف َراِقَشَة  وناف 
  (2)يََّة َوُيِويُب َرَلْيَيا" َيْقَبُؿ اْلَيدِ 

, َواْلُمػػَراد بِػالوََّواِب اْلُمَجػاَزاة َوَأَقلّػػُو َمػا ُيَ ػػاِوي ي الَّػِذي ُيْيػػِدي لَػُو َبػَدلَيا: )َيْقَبػؿ اْلَيِديَّػػة َوُيِويػب َرَلْييَػا( َأْي ُيْعِطػػوَقْولػو 
 وأيحابو. ت متبادلة بيف النبي . وىذا يدلؿ بشنؿ م لبس ةيو أف اليدايا نان(3)ِقيَمَة اْلَيِديَّة 

َراٍع َأْو َقاَؿ: " َرْف النَِّبيّْ  يقبؿ اليدية ولو نانت قليلة متواًعة ةَعْف َأِبي ُىَرْيَرَة  وناف النبي  َلْو ُدِعيُت ِإَلى  ِِ
َراٌع َأْو ُكَراٌع َلَقِبْمتُ  (4)ُكَراٍع     (5)" أَلََجْبُت، َوَلْو ُأْىِدَي ِإَليَّ ِِ

نمػا بطّ قاؿ ابف  أخبػر أنػو م يحقػر شػيًقا اؿ: "ىذا حض منو ألمتو رل  المياداة، واليػلة، والتػ ليؼ، والتحػاب، وا 
نمػػا أشػػار بػػالنراع وةر ػػف الشػػاة إلػػ  اداة محتقػػار المث مػػف الميػػُييػػدى إليػػو أو ُيػػدر  إليػػو؛ لقػػػس يمتنػػ  البارػػممػػا  يػػدي، وا 

 .(6)" لنراع والفر ف ومياداتو؛ ألف أحًدا م يفعؿ ذلؾالمبالغة ة  قبوؿ القليؿ مف اليدية، م إل  إرطان ا
َقاَلْت: ُقْلػُت: "َيػا َرُ ػوَؿ اللَّػِو ِإفَّ   بالجار جعلت اليدية تنتشر بيف الجيراف ةيا ىي َراِقَشُة  وويية النبي  

  (7)". َما ِمْنِك َباًباِإَل  َأْقَرِبيِ ِلي َجاَرْيِف َةِإَل  َأيِّْيَما ُأْىِدي"؟ َقاَؿ: "
يػػرى مػػا يػػدخؿ بيػػت جػػاره مػػف ىديػػة وغيرىػػا ةيتشػػوؼ ليػػا بخػػسؼ األبعػػد وأف  ااىػػدان لرقػػرب ألنػػو الحنمػػة ةػػيو 

اىػدان إلػ  األقػرب منػدوب, ألف اليديػة ةػي وااألقرب أ رع إجارة لما يقػ  لجػاره مػف الميمػات وم  ػيما ةػي أوقػات الغفلػة. 
   .(8)االترتيب ةييا واجبً  األيؿ لي ت واجبة ةس ينوف

ةَعػْف َراِقَشػَة َقالَػْت: "َواللَّػِو َلقَػْد َنػاَف َيػْ ِتي َرلَػ   ييدوف لو اللبف ةيشرب منو  ؿ بيػت النبػي  وناف جيراف للنبي  
َـّ اْلُمػػْؤِمِنيَف؛ َةَمػػا َنػػاَف َيْ ُنػػؿُ  ػػٍد َشػػْيٌر َمػػا َنْخَتبِػػُز ِةيػػِو"، قَػػاَؿ: َةُقْلػػُت: "َيػػا ُأ "؟ َةَقالَػػْت: "َنػػاَف َلَنػػا ِجيػػَراٌف ِمػػْف َرُ ػػوُؿ اللَّػػِو   ِؿ ُمَحمَّ
ـْ َشْيٌن ِمْف َلَبٍف ُيْيُدوَف ِمْنُو ِإَل  َرُ وِؿ اللَِّو  ـْ اللَُّو َخْيًرا َناَف َلُي   "(9)اأْلَْنَياِر َجَزاُى
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ذنػػاًن لػػروح األلفػػة والمحبػػة بػػيف الم ػػلميف، واليديػػة  يتيػػورىالي ػػت َدْيًنػػا نمػػا  واليديػػة مشػػرورة لزيػػادة الػػروابط وا 
، وتبادؿ اليدايا ينبغي أف ينوف بس نلفة مرىقة ألحد  َأفَّ َأْرَراِبيِّا َأْىَدى ِلَرُ ػوِؿ اللَّػِو  ةَعْف َأِبي ُىَرْيَرَة ، بعض الناس اليـو

ََ َذِلػَؾ النَّبِػيَّ  (1) َبْنَرةً  َطُو، َةَبلَػ ُو ِمْنَيا ِ تَّ َبَنَراٍت َةَتَ خَّ ًَ َـّ قَػاَؿ: "  َةَعوَّ ًنىا َأْىىَدإ ِإَلىيَّ َناَقىًة ِإنَّ ُفالَ َةَحِمػَد اللَّػَو َوَأْوَنػ  َرَلْيػِو وُػ
ْضُتُو ِمْنَيا ِستَّ َبَكَراٍت َفَظلَّ َساِخًطا َوَلَقْد َىَمْمُت أَ   (2)"ِسيٍّ ِمْن ُقَرِشيٍّ َأْو َأْنَصاِريٍّ َأْو ثََقِفيٍّ َأْو َدوْ  ْن اَل َأْقَبَل َىِديًَّة ِإالَّ َفَعوَّ

يي ملؾ مف ُأىديت إليو يمننو أف يبيعيا أو يقدميا ىدية لغيره، م نما ىو شاق  ، ةواليدية ىبة ييبيا مف يقدميا
ُو ِإَذا ُأْىِدَي َلُو َطَعػاـٌ َأَيػاَب ِمْنػ َقاَؿ: "َناَف َرُ وُؿ اللَِّو   رند بعض الناس اليدية م تيدى وم تباع. ةَعْف َجاِبِر ْبِف َ ُمَرةَ 

ِلِو ِإَل  َأِبي َأيُّوَب  ًْ َـّ َبَعَث ِبَف ـْ َيػَر َأُبػو َأيُّػوَب  َةُ ْىِدَي َلُو َطَعاـٌ ِةيِو وُػوـٌ َةَبَعػَث بِػِو ِإلَػ  َأبِػي َأيُّػوَب  ُو ـْ َيَنػْؿ ِمْنػُو َشػْيًقا َةلَػ َولَػ
" َقاَؿ: َةَقاَؿ َأُبو َأيُّوَب: ِإنِّي ِإنََّما َتَرْكُتُو ِمْن َأَجِل ِريِحوِ َرْف َذِلَؾ َةَقاَؿ: " َةَ َ َلوُ   ِةي الطََّعاـِ َةَ َت  ِبِو َرُ وَؿ اللَّو  َأَوَر النَِّبيّْ 

  (3)"َوَأَنا َأْنَرُه َما َتْنَرُه" 
ْف ُنْنػُت اللَِّو الَِّذي َم ِإَلَو ِإمَّ ُىَو ِإْف ُنْنُت أَلَْرَتِمُد ِبَنِبِدي َرلَػ  ا أبي ُىَرْيَرَة َناَف َيُقوُؿ: "ورف  أْلَْرِض ِمػْف اْلُجػوِع، َواِ 

ـْ الَّػِذي َيْخُرُجػوَف ِمْنػُو؛ َةَمػ رَّ َأُبػو َبْنػٍر َةَ ػَ ْلُتُو َرػْف  َيػٍة ِمػْف أَلَُشدُّ اْلَحَجَر َرَل  َبْطِني ِمْف اْلُجوِع، َوَلَقْد َقَعْدُت َيْوًما َرَل  َطِريِقِي
ـْ َيْفَعػِنَتاِب اللَِّو َما َ َ ْلُتُو ِإمَّ ِلُيْشِبعَ  َـّ َمػرَّ بِػي ُرَمػُر َةَ ػَ ْلُتُو َرػْف  َيػٍة ِمػْف ِنتَػاِب اللَّػِو َمػا َ َ ْلتُػػِني، َةَمرَّ َوَل ي؛ ػُو ِإمَّ ِلُيْشِبَعنِػػْؿ. وُػ

َـّ َمرَّ ِبي َأُبو اْلَقاِ ـِ  ـْ َيْفَعْؿ. ُو ـَ ِحيَف َر نِػي َوَرػَرَؼ َمػا ِةػي َنْفِ ػي َوَمػا ِةػ َةَمرَّ َةَل َـّ قَػاَؿ: "َةَتَب َّ " ُقْلػُت: َيىا َأَبىا ِىىرٍّ ي َوْجِيػي، وُػ
ًَ  َةَتِبْعُتُو َةَدَخَؿ َةاْ َتْ َذَف َةَ ِذَف ِلي َةَدَخَؿ؛ َةَوَجػَد َلَبًنػا ِةػي قَػَدٍح َةقَػاَؿ: "اْلَحقْ "َلبَّْيَؾ َيا َرُ وَؿ اللَِّو" َقاَؿ: " َِا "، َوَم ِمىْن َأْيىَن َىى

فَِّة َفاْدُعُيْم ِلىي" ُقْلُت: "َلبَّْيَؾ َيا َرُ وَؿ اللَِّو" قَػاَؿ: "َأَبا ِىرٍّ َلَؾ ُةَسٌف َأْو ُةَسَنُة" َقاَؿ: ""؟ َقاُلوا: "َأْىَداُه المََّبنُ  " اْلَحْق ِإَل  َأْىِل الصُّ
ْ ػَسـِ َم َيػْ ُووَف ِإلَػ  َأْىػٍؿ َوَم َمػاٍؿ َوَم َرلَػ  َأَحػٍد، ػَياُؼ اْاِ ًْ ػفَِّة َأ ـْ َيَتَنػاَوْؿ  َقاَؿ: "َوَأْىُؿ اليُّ ـْ َولَػ ِإَذا َأَتتْػُو َيػَدَقٌة َبَعػَث ِبيَػا ِإلَػْيِي

ـْ ِةييَػا" َةَ ػاَنِني َذِلػَؾ؛ ةَ  ـْ َوَأَيػاَب ِمْنيَػا َوَأْشػَرَنُي َذا َأَتتْػُو َىِديَّػٌة َأْرَ ػَؿ ِإلَػْيِي ػفَِّة ِمْنيَػا َشػْيًقا، َواِ  ُقْلػُت: "َوَمػا َىػَذا اللَّػَبُف ِةػي َأْىػِؿ اليُّ
ـْ وَ ُنْنُت أَ  َمػا َرَ ػ  َأْف َيْبُلَغنِػي ِمػْف َىػَذا َحؽُّ َأَنا َأْف ُأِييَب ِمْف َىَذا اللََّبِف َشْرَبًة َأَتَقوَّى ِبَيا؛ َةِإَذا َجاَن َأَمَرنِػي َةُنْنػُت َأَنػا ُأْرِطػيِي

ـْ َيُنػػْف ِمػػْف َطاَرػػِة اللَّػػِو َوَطاَرػػِة َرُ ػػوِلِو  ـْ ةَػػ اللَّػػَبِف، َولَػػ ـْ ِمػػْف ُبػػدّّ"، ةَػػَ َتْيُتُي ـْ َوَأَخػػُذوا َمَجاِلَ ػػُي ـْ ةَػػَ ْقَبُلوا َةاْ ػػَتْ َذُنوا ةَػػَ ِذَف َليُػػ َدَرْوُتُي
ِْ َفَأْعِطِيمْ " ُقْلُت: "َلبَّْيَؾ َيا َرُ وَؿ اللَِّو" َقاَؿ: "َيا َأَبا ِىرٍّ اْلَبْيِت. َقاَؿ: " ْشػَرُب ". َقاَؿ: "َةَ َخْذُت اْلَقَدَح َةَجَعْلػُت ُأْرِطيػِو الرَُّجػَؿ َةيَ ُخ

َـّ َيػُردُّ َرلَػيَّ اْلقَػدَ  َـّ َيػُردُّ َرلَػيَّ اْلقَػَدَح َةُ ْرِطيػِو الرَُّجػَؿ َةَيْشػَرُب َحتَّػ  َيػْرَوى، وُػ َـّ َيػُردُّ َرلَػيَّ َحتَّ  َيْرَوى، وُػ َح َةَيْشػَرُب َحتَّػ  َيػْرَوى، وُػ
، َةَقاَؿ: "، َوَقْد َرِوَي اْلَقوْ اْلَقَدَح َحتَّ  اْنَتَيْيُت ِإَل  النَِّبيّْ  ـَ َعُو َرَل  َيِدِه َةَنَظَر ِإَليَّ َةَتَب َّ ًَ ـْ َةَ َخَذ اْلَقَدَح َةَو " ُقْلػُت: َأَبا ِىرٍّ ـُ ُنلُُّي
ُت َةَشػػِرْبُت، َةقَػػاَؿ: ". َةَقَعػػدْ اْقُعىىْد َفاْشىىَربْ " ُقْلػػُت: "َيػػَدْقَت َيػػا َرُ ػػوَؿ اللَّػػِو" قَػػاَؿ: "َبِقيىىُت َأَنىىا َوَأْنىىتَ "َلبَّْيػػَؾ َيػػا َرُ ػػوَؿ اللَّػػِو" قَػػاَؿ: "

" َحتَّػ  ُقْلػُت: "َم َوالَّػِذي َبَعوَػَؾ بِػاْلَحؽّْ َمػا َأِجػُد لَػُو َمْ ػَلًنا" قَػاَؿ ةَػَ ِرِني َةَ ْرَطْيتُػُو اْلقَػَدَح اْشَربْ وُؿ: "ْبُت، َةَما َزاَؿ َيقُػ" َةَشرِ اْشىَربْ "
َلَة  ًْ   (4)َةَحِمَد اللََّو َوَ مَّ  َوَشِرَب اْلَف

َرٌة ِبالذََّىِب َةَقَ َمَيا ِةي َناٍس ِمْف  (1) ِمْف ِديَباجٍ  (5)ُأْىِدَيْت َلُو َأْقِبَيٌة  ْبِد اللَِّو ْبِف َأِبي ُمَلْيَنَة َأفَّ النَِّبيَّ وَرْف رَ    ُمَزرَّ
                                                 

 [462/ 2] المناوي، ةيض القدير  وف والبنر مف اابؿ بمنزلة الفت  مف الناس والبنرة بمنزلة الفتاةجم  بنرة بفت  ة ن(1)
، وقاؿ الحانـ: "يحي  رل  شرط م لـ" 3945رقـ:  5/730( الترمذي،  نف الترمذي، نتاب المناقب، باب ةي وقيؼ وبني حنيفة،  2)

اُه َأُبو َداُود َوالتّْْرِمِذّي َوالنََّ اِقّي، َوَقاَؿ: ح ف. ]رمدة القاري شرح يحي  البخاري [، وقاؿ العيني: ""َروَ 2/71]الم تدرؾ رل  اليحيحيف 
 (254/ 4[ وقاؿ األلباني: يحي . انظر:  ل لة األحاديث اليحيحة وشين مف ةقييا وةواقدىا )13/141
 "حديث يحي ". ورقب رليو شعيب األرنؤوط ةي الحاشية: 20887رقـ  24/453( أحمد، م ند أحمد 3)
 . 6452رقـ:   8/96( البخاري، يحي  البخاري، نتاب الرقاؽ، باب نيؼ ناف ريش النبي 4)

وا َوُيَقاؿ قد تقبيت قَبان القبان َمْمُدود ُىَو الوَّْوب المفرج المًمـو َو طو َوجمعو أقبية واشتقاقو مف القبو َوُىَو اْلجم  باألياب  ُيَقاؿ قباه يقبوه قب (5)
 ([276تخذتو ] الحميدي، تف ير غريب ما ةي اليحيحيف البخاري وم لـ )ص: قَبان َأي ا
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ـَ َرَل  اْلَباب َةَقاَؿ اْدُرُو ِلي َةَ ِمَ   َأْيَحاِبِو َوَرَزَؿ ِمْنَيا َواِحًدا ِلَمْخَرَمَة ْبِف َنْوَةٍؿ َةَجاَن َوَمَعُو اْبُنُو اْلِمْ َورُ  ْبُف َمْخَرَمَة َةَقا
ا َأَبا اْلِمْ َوِر َخَبْ ُت َىَذا َلَؾ َوَناَف َيْوَتُو َةَ َخَذ َقَباًن َةَتَلقَّاُه ِبِو َواْ َتْقَبَلُو ِبَ ْزَراِرِه َةَقاَؿ َيا َأَبا اْلِمْ َوِر َخَبْ ُت َىَذا َلَؾ يَ  النَِّبيُّ 

 (2)ِةي ُخُلِقِو ِشدَّةٌ 
واًػ    م  أبػي أيػوب، وأبػي ىريػرة، وأىػؿ اليػفة، ونػاس مػف أيػحابو، والم ػور بػف مخرمػة،  ةفعؿ النبي  

الدملة أف اليدية ُتيدى وُيشرؾ ةييا اآلخروف، وةي ذلؾ نشر لل رور وال عادة بيف أةػراد المجتمػ ، ةاليديػة تػدخؿ ال ػرور 
بطؿ ما ىو شاق  يره أو أىداىا لغيره أشاع ال رور وىذا يزيد روابط المجتم  قوة، ونذلؾ يُ رل  ياحبيا ةإذا أشرؾ ةييا غ

 بيف بعض الناس أف اليدية م ُتيدى وم تباع.
 .المطمب الثاني: رجال ومموك يقدمون اليدايا لمنبي 

ملوًنػا ؛ أو   ػوان نػانوا ؿالرجػاةشراق  المجتم  رجاليـ ون ػانىـ،  جمي  انتشر بيفةي المجتم  النبوي والتيادي  
 .أحراًرا أو ربيًدا ةقد أظيرت ال نة النبوية ىذا التنوع ةي ويؼ الرجاؿ الذي قدموا ىداياىـ للنبي 

، َةَشػِيَد َشػاِميًَّة َليَػا رَ  (4)َخِميَيػةً  ِلَرُ ػوِؿ اللَّػِو  (3)ُحَذْيفَػَة  َقاَلْت: َأْىَدى َأُبو َجْيـِ ْبفُ   ةعف َراِقَشَة َزْوَج النَِّبيّْ  ـٌ لَػ
ا اْنَيَرَؼ، َقاَؿ:  َسَة َةَلمَّ اَلِة َفَكاَد َيْفِتُنِني"ِةيَيا اليَّ ِه اْلَخِميَصَة ِإَل  أِبي َجْيٍم َفِإنِّي َنَظْرُت ِإَل  َعَمِمَيا ِفي الصَّ  (5)"ُردِّي َىِِ

َليَػػا َدِليػػٌؿ َرلَػػ  َأفَّ التَّيَػاِدي َوَقُبػػوَؿ اْليَػػَداَيا ِمػػَف  وِؿ اللَّػِو َوِةػي َىػػَذا اْلَحػػِديِث ِمػَف اْلِفْقػػِو َقُبػػوُؿ اْليَػػَداَيا َوِةػي َقُبػػوَؿ َرُ ػػ
   (6)اْلِفْعِؿ اْلَحَ ِف اْلَمْنُدوِب ِإَلْيِو ِلَما ِةي َذِلَؾ ِمَف التََّواِخي َوالتََّحابّْ 

أف  ليسة ردىا ولعلمو نادت تفتنو ةي ا يالما غلب ظنو أن للخميية ةليس رًدا لليدية؛ ألنو  أما رد النبي  
، َةَنَظػَر ِإلَػ  َأْرَسِميَػا  َعػْف َراِقَشػَة، َأفَّ النَّبِػيَّ . ة(7)ىذا قد يحزف أبا جيـ ا تبدليا ب نبجانيتو َيػلَّ  ِةػي َخِميَيػٍة َليَػا َأْرػَسـٌ

ػػا اْنَيػػَرَؼ قَػػاَؿ:  ِه ِإَلىى  َأِبىىي َجْيىىٍم وَ "َنْظػػَرًة، َةَلمَّ َىُبىىوا ِبَخِميَصىىِتي َىىىِِ ِْ ْأتُىىوِني ِبَأْنِبَجاِنيَّىىِة َأِبىىي َجْيىىٍم، َفِإنََّيىىا َأْلَيْتِنىىي  ِنًفىىا َعىىْن ا
   (8)َصاَلِتي"

 نػس أبػا جيػـ ردىػا إليػو بػ ف  ػ لو ووًبػا منانيػا يعلمػو أنػو لػـ يػرد رليػو ىديتػو   يالنبػقاؿ ابف بطاؿ: "وةيػو: أف 
  (9)ا تخفاًةا بو، وم نراىة لن بو" 

                                                                                                                                                      

 [97/ 2َوُىَو الوّْياُب الُمتَّخذة ِمَف ااْبِريَ ـ، َةاِرِ يٍّ ُمعرٌَّب ]ابف األوير؛ النياية ةي غريب الحديث واألور  1))
َماـِ 2) ْرُه َأْو َغاَب َرْنُو، ( البخاري، يحي  البخاري، نتاب ةرض الُخمس، َباب ِقْ َمِة اْاِ ًُ ـْ َيْح ـُ َرَلْيِو َوَيْخَبُ  ِلَمْف َل  .3127رقـ:  4/86َما َيْقَد
( ىو أبو الجيـ بف حذيفة بف غانـ بف رامر بف ربد اللَّو بف ربيد بف روية بف ردي بف نعب القرشي العدوي ]ابف حجر، اايابة ةي تمييز 3)

 [7/60اليحابة 
وَجْمُعيا الَخَماِقُص. ]ابف  ْو ُيوؼ ُمْعَلـ. َوِقيَؿ َم ُتَ مَّ  َخِميَية ِإمَّ َأْف َتُنوَف َ ْوَدان ُمْعَلمة، َوَناَنْت ِمْف ِلَباس النَّاِس قدِيمًا،(  ِىَي َوْوب َخزٍّ أَ 4)

 [81/ 2األوير، النياية ةي غريب الحديث واألور 
 ية شعيب األرنؤوط: "حديث يحي ".. ورقب رليو ةي الحاش25445رقـ:  42/278( أحمد، م ند أحمد 5)
 (108/ 20(  ابف ربد البر، التمييد لما ةي الموط  مف المعاني واأل انيد )6)
[. وتشبو الشملة ينوف  داه قطنًا غليظًا َأو نتانًا غليظًا، 1/41نَ ان غليظ َبيف الن ان والعبان ]رياض، مشارؽ األنوار رل  يحاح اآلوار(  7)

، ِةي ةتلو ليف، غليظ يلتحؼ ِبِو ِةي اْلفراش، َوقد يْشَتمؿ بَيا ِةي شدَّة اْلبرد. َوقيؿ: ِىَي مف الوَّْياب الغليظة تتَّ  َولحَمتو يوؼ َلْيَس  خذ مف بالمبـر
ف لـ ينف َةُيَو أنبجانية ]العيني، وؼ، َوُيَقاؿ: ُىَو نَ ان غليظ َم رلـ َلُو، َةِإذا َناَف للن ان رلـ َةُيَو خميية، َواِ  رمدة القاري شرح يحي   اليُّ

 [4/93البخاري 
 .373رقـ:  1/84( البخاري، يحي  البخاري، نتاب اليسة، َباب ِإَذا َيلَّ  ِةي َوْوٍب َلُو َأْرَسـٌ َوَنَظَر ِإَل  َرَلِمَيا 8)
 37/ 2(  ابف بطاؿ، شرح يحي  البخارى 9)
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ةَعػْف َأَنػٍس، َأفَّ َرُجػًس ِمػْف َأْىػِؿ اْلَباِدَيػِة َنػاَف اْ ػُمُو َزاِىػًرا، من ىدايا البادية  ُييدي لمنبي وزاىُر رجٌل من البادية  
ِإنَّ َزاِىىًرا َباِدَيتَُنىا، : " ِإَذا َأَراَد َأْف َيْخُرَج، َةَقاَؿ النَّبِػيُّ   اْلَيِديََّة ِمَف اْلَباِدَيِة، َةُيَجيُّْزُه َرُ وُؿ اهلِل  َوَناَف ُيْيِدي ِإَل  َرُ وِؿ اهلِل 

ػَنُو ِمػْف َخْلِفػِو َوَم   َةَ َتاُه النَِّبيُّ  ،(1)َدِميًماُيِحبُُّو، َوَناَف َرُجًس  ". َوَناَف النَِّبيُّ َوَنْحُن َحاِضُروهُ  ًَ َيْوًمػا َوُىػَو َيِبيػُ  َمَتاَرػُو، َةاْحَت
، ِحػػيَف ، َةَجَعػػَؿ َم َيػػْ ُلو َمػػا َأْلَيػػَؽ َظْيػػَرُه ِبَيػػْدِر النَّبِػػيّْ ْف َىػػَذا"؟ َةاْلَتفَػػَت َةَعػػَرَؼ النَّبِػػيَّ ُيْبِيػػُرُه الرَُّجػػُؿ، َةقَػػاَؿ: "َأْرِ ػػْلِني؛ َمػػ

َلِكْن ِعْنَد اهلِل : "َؿ النَِّبيُّ ؟" َةَقاَؿ: "َيا َرُ وَؿ اهلِل، ِإًذا َواهلِل َتِجُدِني َناِ ًدا"، َةَقاَمْن َيْشَتِري اْلَعْبدَ َيُقوُؿ: " النَِّبيُّ  َرَرَةُو، َوَجَعؿَ 
 . (2)" َلِكْن ِعْنَد اهلِل َأْنَت َغالٍ " َأْو َقاَؿ: "َلْسَت ِبَكاِسدٍ 
بالدمامػة يػدؿ رلػ   وةي ويؼ زاىػر ، "ناف ُييدي اليدية مف البادية" يدؿ رل  ا تمرار ااىدان وقوؿ أنس  
لػو  ا ةػي حػب النبػي يػزاف التقػوى، ولعػؿ ليديػة زاىػر نػاف أوػًرا واًػحً يػزف الرجػاؿ بم لقبولػو اليػدايا منػو وأنػو  تواًعو 

ا مػف مظػاىر الحػب ا للدرابػة والمػزاح الػذي ىػو مظيػرً ومداربتو وممازحتو لو، ةاليديػة تجلػب المحبػة والويػاؿ وتنػوف  ػببً 
 وقوة العسقة.

يػَرُة ْبػُف ُشػْعَبَة قَػاَؿ: "َأْىػَدى ِدْحَيػُة اْلَنْلبِػيُّ ةعػف اْلُمغِ  ييػدي لر ػوؿ اهلل    (3)وىِا الصحابي الجميل ِدْحَية الَكمبىي 
 .(4)ُخفَّْيِف َةَلِبَ ُيَما" ِلَرُ وِؿ اللَِّو 
ُحلَّػًة ِمػْف ُحلَػِؿ  َنَ ػاِني َرُ ػوُؿ اللَّػِو " :ةَعػِف اْبػِف ُرَمػَر قَػاؿَ  يىدي لمنبىي يُ  الػدَّْيَلِميّْ  (5)وكِلك الصحابي فيىروز 

َداَن َةَتَقنَّْعُت بِ َأىْ  (6) ال َّْيَرانِ  ا َةَ َحْبُتُو َوَلِبْ ُت الرّْ ًً َزاَر َةَ ْغَرَقِني ُطوًم َوَرْر   (7)ِو ... الحديث َداَىا َلُو َةْيُروُز َةَلِبْ ُت اْاِ
م ي نػؿ  و ؛ ةيػو يعلػـ ممػا رلمػو مػف رلػـ أىػؿ النتػاب أنػليتأكىد مىن نبوتىو ييدي لمنبي  وسممان الفارس  

ـَ اْلَمِديَنػَة ِبَماقِػَدٍة َرَلْييَػا ُرَطػبٌ  قػاؿ: "َجػاَن َ ػْلَماُف ِإلَػ  َرُ ػوِؿ اللَّػِو    اليدية. ةعف ُبَرْيَدةَ اليدقة ويقبؿ  ػَعَيا  ،ِحػيَف قَػِد ًَ َةَو
ا َيا َسْمَمانُ " :َةَقاَؿ َرُ وُؿ اللَِّو  ،َبْيَف َيَدْي َرُ وِؿ اللَِّو  َِ  ِإنَّىا الَ اْرَفْعَيا فَ " :قَػاؿَ  "،َل  َأْيَحاِبؾَ َيَدَقٌة َرَلْيَؾ َورَ " :َقاؿَ  "؟َما َى

َدَقةَ  َعُو َبْيَف َيَدْيِو َيْحِمُلوُ  "،َنْأُكُل الصَّ ًَ ا َيىا َسىْمَمانُ " :َةَقاؿَ  ،َةَرَةَعَيا َةَجاَن ِمْف اْلَغِد ِبِمْوِلِو َةَو َِ َةقَػاَؿ  ". َىِديَّػٌة لَػؾَ " :َةقَػاؿَ  "؟َمىا َىى
 (8)َةآَمَف ِبِو .... الحديث َةَنَظَر ِإَل  اْلَخاتَـِ الَِّذي َرَل  َظْيِر َرُ وِؿ اللَِّو  "،اْبُسُطوا" :وِ ْيَحابِ ألَ  َرُ وُؿ اللَِّو 

                                                 

 [134/ 2ير؛ النياية ةي غريب الحديث واألور الدََّماَمُة ِباْلَفْتِ : الِقَيُر والُقْبُ . ]ابف األو1))
 "إ ناده يحي  رل  شرط الشيخيفورقب رليو شعيب األرنؤوط ةي الحاشية ةقاؿ: " 12648رقـ  91-20/90( أحمد، م ند أحمد 2)

رامر بف بنر بف رامر  ِدحية بف خليفة بف ةروة بف ةًالة بف زيد بف امرئ القيس بف الخزرج، بفت  المعجمة و نوف الزاي وـ جيـ، ابف(3) 
 األنبر بف روؼ النلبّي. يحابّي مشيور، أّوؿ مشاىده الخندؽ وقيؿ أحد، ولـ يشيد بدرا، وناف يًرب بو الموؿ ةي ح ف اليورة، وناف جبريؿ

 [2/321رليو ال سـ ينزؿ رل  يورتو ]ابف حجر، اايابة ةي تمييز اليحابة 
 . وقاؿ الترمذي: حديث ح ف غريب.1769رقـ:  4/240اب ما جان ةي لبس الجبة والخفيف، ( الترمذي،  نف الترمذي، نتاب اللباس، ب4)

ـْ ِنْ َرى ِإَل  اْلَيَمِف َمَ  َ ْيِؼ بْ (5)  ا ِف ِذي َيَزَف َةَنَفُوا اْلَحَبَشَة َرِف اْلَيمَ َةْيُروُز ْبُف الدَّْيَلِميّْ َوُىَو ِمْف َأْبَناِن َأْىِؿ َةاِرَس الَِّذيَف َبَعَوُي ِف َوَغَلُبوا َرَلْيَيا َةَلمَّ
ـْ َأْمُر َرُ وِؿ اللَِّو  ـَ َوَ ِمَ  ِمْنُو َوَرَوى َرْنُو َأَحاِديَث, َوَناَف َةْيُروُز ِةيَمْف َقَتَؿ اأْلَْ َوَد ْبَف َنْعٍب اْلَعْنِ يَّ  َوَةَد َةْيُروُز ْبُف الدَّْيَلِميّْ َرَل  النَِّبيّْ  َبَلَغُي َةَ ْ َل

 [533 -5/532ُو. ]ابف  عد، الطبقات النبرى َمِف , الَِّذي َناَف َتَنبََّ  ِباْلَيَمِف.. َوَماَت َةْيُروُز ِباْلَيَمِف ِةي ِخَسَةِة ُرْوَماَف ْبِف َرفَّاَف َرِحَمُو اللَّ ِباْليَ 
ِريَف: ِإنََّما ُىَو ُحلََّة ِ َيَران َرَل  ( َنْوع ِمَف الُبُروِد ُيخاِلطو َحرير َنال ُُّيوِر، َةُيَو ِةَعسُن ِمَف ال َّْيِر: ال6) ِقّد. َىَنَذا ُيْروى َرَل  الِيفة. َوَقاَؿ بعُض اْلُمتََ خّْ

ـْ ي ِت ِةَعسُن ِيَفًة، َوَلِنِف اْ ما. وَشَرَح ال َّْيَراَن ِباْلحَ  اَةِة، واْحَتةَّ ِبَ فَّ ِ يَبويو َقاَؿ: َل ًَ اِةي، َوَمْعَناُه ُحلَّ َرَل  اْاِ َة َحِريٍر. ]ابف األوير، النياية ِريِر اليَّ
 ([433/ 2ةي غريب الحديث واألور )

 . ورقب رليو شعيب األرنؤوط ةي الحاشية ةقاؿ: "يحي  لغيره"5713رقـ:  524 – 9/523( أحمد، م ند أحمد 7)
 ، ورقب رليو شعيب األرنؤوط ةي الحاشية: إ ناده قوي 22997رقـ:  103 – 38/102( أحمد، م ند أحمد 8)
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ىديػػة الػػرقيس إلػػ  الػػرقيس ةقػػد أىػػدى لػػو  قائىىد ورئىىيس لممىىفمنين فقىىد كىىان الممىىوك يرسىىمون لىىو اليىىدايا وألنىىو  
، َأفَّ ُأَنْيػِدَر ُدوَمػَة َأْىػَدى ِإلَػ  النَّبِػيّْ ، ووبًا مف حرير (2)ملؾ ُدومة الَجندؿ (1)ُأَنْيِدرَ  وَػْوَب َحِريػٍر، َةَ ْرَطػاُه َرِليِّػا،   ةَعْف َرِلػيٍّ

   (5)".(4)َبْيَن اْلَفَواِطمِ  (3)َشقِّْقُو ُخُمًراَةَقاَؿ: "
دايا يفػػت  ، ألف تبػػادؿ اليػػتبااادا الهاادايا مااا مياار المساا مينىديػػة ملػػؾ نيػػراني دملػػة رلػػ   وةػػي قبػػوؿ النبػػي  

القلوب، ةيو باب مف أبواب الدروة ون ة العسقػات الطيبػة التػي تؤ ػس رامػؿ الوقػة وتبػادؿ امحتػراـ وتمييػًدا لقبػوؿ اآلران 
ينيػ  رػػف لب ػو للرجػػاؿ أىػداىا رلًيػػا بػف أبػػي طالػب وأردةػػو  المختلفػة. ولمػػا نانػت اليديػػة ووًبػا مػػف حريػر وقػػد نػاف النبػػي 

، وىػػذا دليػػؿ  خػػر أف اليديػػة تيػػدى، وأف اليديػػة حينمػػا ان الستػػي ا ػػميف ةاطمػػة مػػف أقاربػػو بػػالقوؿ أف يوزريػػا رلػػ  الن ػػ
 تنوف م تنا ب َمف ُتيدى إليو بو عو أنو يقدميا ىدية لغيره ممف تتنا ب معو.

قَػاَؿ: "َغَزْوَنػا  ةَعػْف َأبِػي ُحَمْيػٍد ال َّػاِرِديّْ  (7)َأْيمىة (6)؛ إنىو ممىكوسيمة لمنقل وكسىا ً  وىِا ممٌك  خر ييدي لمنبي  
اَن، َوَنَ اُه ُبْرًدا َوَنَتَب َلُو ِبَبْحِرِىـْ  ِللنَِّبيّْ  َأْيَلةَ  َتُبوَؾ َوَأْىَدى َمِلؾُ  َمَ  النَِّبيّْ  ًَ   (9)" (8)َبْغَلًة َبْي
ْـّ اْلُمْؤِمِنيَف َقاَلْت: َأْىَدى  وكِلك ممك الحبشة النجاشي ُييدي لمنبي    النََّجاِشػيُّ ِإلَػ  َرُ ػوِؿ اللَّػِو ةَعْف َراِقَشَة، ُأ

، َةَ َخػػَذُه َرُ ػػوُؿ اللَّػػِو  ـُ َذَىػػٍب ِةيػػِو ةَػػصّّ َحَبِشػػيّّ نَّػػُو َلُمْعػػِرٌض َرْنػػُو   َحْلقَػػًة ِةييَػػا َخػػاَت َـّ َدَرػػا  -َأْو بِػػَبْعِض َأَيػػاِبِعِو  -ِبُعػػوٍد، َواِ  وُػػ
ا َيا ُبَنيَّةُ َةَقاَؿ: " ،(10)ِباْبَنِة اْبَنِتِو ُأَماَمَة ِبْنِت َأِبي اْلَعاصِ  َِ   (11)" َتَحمِّي ِبَي

                                                 

 (  وناف أنيدر ملؾ ُدومة الجندؿ , وىو أنيدر بف ربد الملؾ بف ربد الجف بالجيـ والنوف ابف أربان بف الحارث بف معاوية ين ب إل  نندة1)
أطلقو رل  الجزية و  أر ؿ إليو خالد بف الوليد ةي  رية ة  ره وقتؿ أخاه ح اف وقدـ بو المدينة , ةيالحو النبي   وناف نيرانيا . وناف النبي 

 ]انظر: ابف حجر، ةت  الباري شرح يحي  البخاري[
( ُدومة الجندؿ حيف وقرى بيف الشاـ والمدينة قرب جبلي طّين نانت بو بنو ننانة مف نلب، قاؿ: ودومة مف القريات، مف وادي القرى إل  2)

و، وةي داخؿ ال ور حيف مني  يقاؿ لو مارد، وىو حيف تيمان أرب  لياؿ، والقريات: دومة و نانة وذو القارة، ة ما دومة ةعلييا  ور يتحيف ب
 [2/487أنيدر الملؾ ] الحموي، معجـ البلداف )

 [240/ 1( جم  خمار وىو ما تغطي بو المرأة رأ يا ]رياض، مشارؽ األنوار رل  يحاح اآلوار 3)
أبي َطالب، َوَةاِطَمة بنت َحْمَزة بف ربد اْلمطلب، َوقيؿ َراِبَعة َوِىي  ،  َوَةاِطَمة بنت َأ د أـ َرلّي بف( الفواطـ؛ ِىَي َةاِطَمة بنت َرُ وؿ اهلل 4)

 [5/126الديباج رل  يحي  م لـ بف الحجاج َةاِطَمة بنت شيَبة اْمَرَأة رقيؿ بف أبي َطالب ]ال يوطي، 
  2071يث رقـ حد3/1645( م لـ، يحي  م لـ، نتاب اللباس، باب تحريـ ا تعماؿ إنان الذىب والفًة رل  الرجاؿ 5)
]انظر:  َوَأْرَطاُه اْلِجْزَيةَ   َياَلَ  َرُ وَؿ اللَِّو ( ىو ُيوَحنَّا ْبُف ُروَبَة َياِحُب َأْيَلَة وُروبة ا ـ أبيو ويطلؽ رليو ابف الَعلمان وىو ا ـ أمو، وناف قد 6)

 [345/ 3]انظر: ابف حجر، ةت  الباري شرح يحي  البخاري 
ا يلي الشاـ، وقيؿ: ىي  خر الحجاز وأوؿ الشاـ، واشتقاقيا قد ذنر ةي اشتقاؽ إيليان بعده، وأيلة مدينة ( مدينة رل   احؿ بحر القلـز مم7)

الييود يغيرة رامرة بيا زرع ي ير، وىي مدينة للييود الذيف حّرـ اهلل رلييـ ييد ال مؾ يـو ال بت ةخالفوا ةم خوا قردة وخنازير، وبيا ةي يد 
[ ولعليا ىي ما ت م  اليـو 1/292ب يلة بنت مديف بف إبراىيـ، رليو ال سـ. ]انظر: الحموي، معجـ البلداف ، و مّيت  ريد لر وؿ اهلل، 

 بإيست وىي اآلف أرض مغتيبة مف اليياينة يعيووف ةييا ة اًدا أرادىا اهلل و اقر أرض ةل طيف للم لميف.
ـْ أَ 8) ـْ َأْي ِبَبَلِدِى ـْ ِبَما ا( َقْوُلُو َوَنَتَب َلُو ِبَبْحِرِى ـْ َناُنوا ُ نَّاًنا ِبَ اِحِؿ اْلَبْحِر َأْي َأنَُّو َأَقرَُّه َرَلْيِي ـْ أِلَنَُّي ْلَتَزُموُه ِمَف اْلِجْزَيِة ]ابف حجر، ِو اْلُمَراُد ِبَ ْىِؿ َبْحِرِى

 [346/ 3حجر، ةت  الباري شرح يحي  البخاري 
 .3161رقـ:  4/97ماـ ملؾ القرية ىؿ ينوف ذلؾ ( البخاري، يحي  البخاري، نتاب الجزية، باب إذا وادع اا9)
  4235رقـ: 4/92( جان ةي رواية أبي داود "ابنة ابنتو زينب"  نف أبي داود 10)
، نتاب اللباس، باب النيي رف خاتـ الذىب. وقاؿ شعيب األرنؤوط: إ ناده ح ف ]حاشية 4644رقـ 2/1202( ابف ماجو،  نف ابف ماجو 11)

 .24880رقـ:  41/373م ند أحمد 
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ةقبؿ منو ىديتو ةقد أخرج البزار مف طريؽ َربد اللَِّو ْبِف ُبَريػدة، َرػف  وكِلك أىدإ أمير القبط المقوقس لمنبي   
ـَ بػػف َرُ ػػوِؿ اللَّػػِو َجػػاِرَيَتْيِف ُأْختَػػْيِف ِإْحػػ ، قَػػاَؿ: "أىػػدى المقػػوقس اْلِقْبِطػػيُّ ِإلَػػ  َرُ ػػوِؿ اللَّػػِو َأبيػػِو،  ُـّ ِإْبػػَراِىي ، َداُىَما َماِريَّػػُة ُأ

ُـّ َربد الرَّْحَمِف ْبػِف وَابِػٍت َوَأْىػَدى لَػُو َبْغلَػًة َةَقبِػَؿ َرُ ػوُؿ اللَّػِو  َواأُلْخَرى َوَىَبَيا َرُ وُؿ اللَِّو  َذِلػَؾ ِمْنػُو"  ِلَح َّاِف ْبِف وَاِبٍت َوِىَي ُأ
(1) . 

:  ةي حديث جان ةيو قاؿ لو النبػي  ةعف ِبَسٍؿ ُمَؤذَّْف َرُ وِؿ اللَِّو  اكسوة وطعامً  أىدإ لمنبي  (2)وعظيم َفَدك 
، َفِإنَّ َعَمْيِينَّ ِكْسَوًة وَ "؟  َةُقْلُت: "َبَل ". َةقَػاَؿ: "َأَلْم َتَر الرََّكاِئَب اْلُمَناَخاِت اأْلَْرَبعَ : " َطَعاًما َأْىَداُىنَّ ِإنَّ َلَك ِرَقاَبُينَّ َوَما َعَمْيِينَّ

   (3)ِإَليَّ َعِظيُم َفَدَك َفاْقِبْضُينَّ َواْقِض َدْيَنَك َفَفَعْمتُ 
ةعػف َزْيػُد ْبػُف  كان منيم من يقدم لو اليدايا كما فعل وفد عبىد قىيس وكِلك الوفود التي كانت تفد عم  النبي  

َأْو ِقْرَبًة ِمْف  (4) ِمْف َرْبِد اْلَقْيِس َقاَؿ: "َوَأْىَدْيَنا َلُو ِةيَما ُيْيَدى َنْوًطا ا َرَل  َرُ وِؿ اللَِّو َرِليٍّ َقاَؿ َحدَّوَِني َأَحُد اْلَوْةِد الَِّذيَف َوَةُدو 
ًُوضٍ  ا"؟"، َةَقاَؿ:  "(6) َأْو َبْرِنيٍّ  (5)ِمْف َتْع َِ  (7)ُقْلَنا: "َىِذِه َىِديٌَّة"... الحديث  َما َى

 
 .لمنبي المطمب الثالث: نسا  يقدمون اليدايا 

ليا ما للرجؿ مػف حقػوؽ وواجبػات، واليديػة ةػي رػالـ المػرأة نمػا  ؛ليا حقوقيا والمرأة ةي المجتم  النبوي محفوظةٌ  
ىػػذا  ةػػيبػػرز وييحبػػو المؤمنػػوف رجػػاليـ ون ػػاؤىـ،  الرجػػؿ مػػف األمػػور الم تح ػػنة التػػي يتوايػػؿ بيػػا النػػاس، ور ػػوؿ اهلل 

 ىداياىف. وقبؿ النبي  رشرة ن وة قدمف اليدايا للنبي  المطلب
َـّ َماِلٍؾ ، َناَنْت ُتْيِدي ِللنَّبِػيّْ  يدي لمنبي كانت تُ  (8) أم مالك األنصارية أوالىن؛  (9)ِةػي ُرنَّػةٍ  ةَعْف َجاِبٍر، َأفَّ ُأ

ـْ َشػْيٌن، َةَتْعِمػُد إِ  (9)ُرنَّةٍ  ، َولَػْيَس ِرْنػَدُى ـَ  ، َةَتِجػُد ِةيػوِ لَػ  الَّػِذي َناَنػْت ُتْيػِدي ِةيػِو ِللنَّبِػيّْ َلَيا َ ْمًنا، َةَيْ ِتيَيا َبُنوَىػا َةَيْ ػَ ُلوَف اأْلُْد
ـَ َبْيِتَيا َحتَّ  َرَيَرْتُو، َةَ َتِت النَِّبيَّ َيلَّ  اهلُل َرَلْيِو َوَ لَّـَ ةَ  ـُ َلَيا ُأْد ، َقاَؿ « َرَيْرِتيَيا؟»َقاَؿ: َ ْمًنا، َةَما َزاَؿ ُيِقي ـْ "َلىْو َقاَلْت: َنَع

  (10) ا َزاَل َقاِئًما"َتَرْكِتيَيا مَ 
                                                 

 8/311. ب ند ح ف نما قاؿ ابف حجر ةي اايابة ةي تمييز اليحابة 4423رقـ  304/ 10( البزار، م ند البزار 1)
لما نزؿ خيبر وةت   ، ةي  نة  ب  يلحا، وذلؾ أف النبي  ( قرية بالحجاز بينيا وبيف المدينة يوماف، وقيؿ وسوة، أةانىا اهلل رل  ر ولو 2)

ي  لونو أف ينزليـ رل  الجسن وةعؿ، وبلَ ذلؾ أىؿ ةدؾ ة ر لوا إل    م ولث واشتد بيـ الحيار را لوا ر وؿ اهلل وةت  حيونيا ولـ يبؽ إ
 [238/ 4أف ييالحيـ رل  النيؼ مف ومارىـ وأمواليـ ة جابيـ إل  ذلؾ ]الحموي، معجـ البلداف  ر وؿ اهلل 

لخراج واامارة والفين، باب ةي ااماـ يقبؿ ىدايا المشرنيف، وقاؿ األلباني: "يحي " ، نتاب ا3055رقـ:  3/171( أبو داود،  نف أبي داود 3)
 [9/137"يحي " ]التعليقات الح اف رل  يحي  ابف حباف 

ِغيَرُة الَِّتي َيُنوُف ِةيَيا التَّمر. ]ابف األوير النياية ةي غريب الحديث واألور 4)  [128/ 5( النَّْوُط: الُجلَّة اليَّ
 [190/ 1ِ  التَّاِن: َتْمر أْ ود َشِديُد الَحسوة. ]ابف األوير، النياية ةي غريب الحديث واألور ( ُىَو ِبَفتْ 5)
. ]ابف6)  [13/50منظو، ل اف العرب  ( ًرٌب ِمَف التَّْمِر َأحمُر ُمْشَرب بُيْفرة َنِويُر اللّْحان َرْذب الَحسوة. ُيَقاُؿ: نخلٌة َبْرِنيَّة ونخٌؿ َبْرِنيّّ
 ، ورقب رليو شعيب األرنوؤط ةي الحاشية: "إ ناده يحي "17829رقـ:  29/363م ند أحمد  ( أحمد،7)
ا ( أـ مالؾ؛ األنيارية ولي ت البيزية نما ىو رند أحمد مف طريؽ ابف لييعة رف أبي الزبير. واألنيارية غير البيزية ةالبيزية لـ يرو لي8)

رية ىي المعنية ةي الحديث نما ُذنر ةي  اقر نتب اليحابة والرجاؿ ]انظر ترجمتيا: غير الترمذي، وروى رنيا طاووس ةي الجياد، واألنيا
، 4/511، ابف ربد البر، ام تيعاب ةي معرةة األيحاب 2/420، ابف منجويو، رجاؿ يحي  م لـ 6/177ابف أبي رايـ، اآلحاد والمواني 

 [ 8/469، ابف حجر، اايابة ةي تمييز اليحابة 35/384، المزي، تيذيب النماؿ 990-7/389ابف األوير، أ د الغابة: 
 [284/ 3ِوران ِمْف ُجلود ُمْ َتِدير، َيْخَتصُّ بي مف والع ؿ، َوُىَو بال َّْمف أَخّص]ابف األوير؛ النياية ةي غريب الحديث واألور 9))
 . 2280رقـ   .4 /1784( م لـ، يحي  م لـ، نتاب الفًاقؿ، باب ةي معجزات النبي 10)



 زكريا صبحي زين الدين

237 

 

237 

 ، إذ أف نمػػان البرنػػة ةػػي العنػػة التػػي أىػػدت ةييػػا للنبػػي والحػػديث يشػػي بتبػػادؿ اليديػػة بػػيف ىػػذه المػػرأة والنبػػي  
 بموابة ىدية، بؿ إنيا اليدية األجمؿ.

ةَعػْف : شىة ويسقي منىو أبىا بكىر وعائ لبًنا يشرب منو النبي  تيدي لمنبي  (1)ةىاألسممي ُسْنُبَمةَ أم والثانية: 
ُـّ ُ ػػْنُبَلَة ِلَرُ ػػوِؿ اهلِل  ـْ َتِجػػْدُه، َةَقالَػػْت َليَػػا: ِإفَّ َرُ ػػوَؿ اهلِل  َراِقَشػػَة، َأنَّيَػػا َقالَػػْت: َأْىػػَدْت ُأ ـَ   َلَبًنػػا، َةلَػػ قَػػْد َنيَػػ  َأْف َنْ َنػػَؿ َطَعػػا

؟ " َقالَػػْت: لَػَبٌف َأْىػػَدْيُت لَػػَؾ َيػػا َرُ ػػوَؿ اهلِل، قَػػاَؿ: ا َمَعىىِك َيىىا ُأمَّ ُسىىْنُبَمةَ َمىىا َىىىَِ َوَأُبػػو َبْنػػٍر، َةقَػاَؿ: " اأْلَْرػَراِب، ةَػػَدَخَؿ َرُ ػػوُؿ اهلِل 
َـّ " َةَناَوَلْتيَػا، َةَشػَفَناِوِلي َعاِئَشىةَ ، اْسُكِبي ُأمَّ ُسْنُبَمةَ " َةَفَعَلْت، َةَقاَؿ: "َناِوِلي َأَبا َبْكرٍ " َةَ َنَبْت، َةَقاَؿ: "اْسُكِبي ُأمَّ ُسْنُبَمةَ " ِرَبْت، وُػ

، َوَأْبَرِدَىػا  َوَرُ وُؿ اهلِل ) :َةَشِرَب، َقاَلْت َراِقَشةُ   " َةَ َنَبْت، َةَناَوَلْت َرُ وَؿ اهلِل اْسُكِبي ُأمَّ ُسْنُبَمةَ َقاَؿ: " ـَ َيْشَرُب ِمْف َلَبِف َأْ َل
ُىْم ْعَراِب، ِئَشُة، ِإنَُّيْم َلْيُسوا ِباألَ "َيا َعاَيْيَت َرْف َطَعاـِ اأْلَْرَراِب"؟ َةَقاَؿ: "َيا َرُ وَؿ اهلِل، َقْد ُنْنُت ُحدّْْوُت َأنََّؾ َقْد نَ  (َرَل  اْلَنِبدِ 

ا ُدعُ َأْىُل َباِدَيِتَنا  َِ   (2)" ْعَرابِ وا َأَجاُبوا، َفَمْيُسوا ِباألَ َوَنْحُن َأْىُل َحاِضَرِتِيْم، َواِ 
 .عاًما من اأَلِقط والسمن اأَلُضب وقبمو النبي خالة ابن عباس كِلك أىدت ط (3)يدأم ُحفْ والثالثة؛ 

ُـّ ُحَفْيٍد َخاَلُة اْبِف َربَّاٍس ِإَل  النَِّبيّْ  ةعف َي اللَُّو َرْنُيَما، َقاَؿ: "َأْىَدْت ُأ ًِ ػبِّا (4)َأِقًطا  اْبِف َربَّاٍس َر ًُ ، (5)َوَ ػْمًنا َوَأ
بِّا ًُ بَّ َتَقذًُّرا"، َقاَؿ اْبُف َربَّاٍس: "َةُ ِنَؿ َرَل  َماِقَدِة َرُ وِؿ اللَِّو ِمَف اأَلِقِط َوال َّْمِف، َوتَ  ، َةَ َنَؿ النَِّبيُّ (5)َوَأ ًَّ ، َوَلْو َناَف َرَؾ ال

   "(6)َناَف َحَراًما َما ُأِنَؿ َرَل  َماِقَدِة َرُ وِؿ اللَِّو 
ةَعػْف   طعاًما لما تزوج بزينب بنت الحارث كِلك أىدت لمنبي  أم ُسميم والدة أنس بن مالك  والرابعة؛
ا َتَزوََّج النَِّبيُّ َأَنِس ْبِف َماِلٍؾ،  ُـّ ُ َلْيـٍ َحْيً ا َقاَؿ َلمَّ ِمْف ِحَجاَرٍة، َةقَػاَؿ َأَنػٌس َةقَػاَؿ َرُ ػوُؿ اللَّػِو  (8)ِةي َتْورٍ   (7)َزْيَنَب َأْىَدْت َلُو ُأ

َىْب َفاْدُع ِلي َمْن َلِقيَت ِمْن اْلُمسْ : "اللَّػِو  ِْ ػَ  ِمِمينَ ا ًَ " ةَػَدَرْوُت لَػُو َمػْف َلِقيػُت َةَجَعلُػوا َيػْدُخُلوَف َرَلْيػِو َةَيػْ ُنُلوَف َوَيْخُرُجػوَف، َوَو
ـْ َأَدْع َأَحػًدا َلِقيتُػُو ِإمَّ دَ  النَِّبيُّ  ةَػَ َنُلوا َحتَّػ  َشػِبُعوا ... َرْوتُػُو، َيَدُه َرَل  الطََّعاـِ َةَدَرا ِةيِو َوَقاَؿ ِةيِو َما َشاَن اللَّػُو َأْف َيقُػوَؿ، َولَػ
  (9)الحديث

ػػِغيِر إلَػػ  َمػػْف ُيِريػػُد اْلُمْرَ ػػُؿ َدْرَوتَػػُو إلَػػ  َطَعاِمػػِو َوَقُبػػوِؿ اْلَيِديَّػػِة ِمػػْف اْلَمػػقػػاؿ الشػػوناني: " ْرَأِة َوِةيػػِو َجػػَواُز إْرَ ػػاِؿ اليَّ
  (10). "اأْلَْجَنِبيَِّة َوَمْشُروِريَِّة َىِديَِّة الطََّعاـِ 

  ةعف َأَنَس ْبَف َماِلٍؾ، َقاَؿ: َأْىَدْت َبِريَرُة ِإَل  النَِّبيّْ ويقبل ىديتيا:  تيدي لمنبي   (1)بريرة اأَلَمةُ ؛ مسةوالخا
                                                 

ـ  نبلة األ لمية قاؿ ابف منده: روت رنيا راقشة. وقاؿ ابف ال نف: حديويا ةي أىؿ المدينة ]ابف حجر، اايابة ةي تمييز اليحابة ( أ1)
8/412] 
[ 4/149. وقاؿ الييومي ةي "ورجاؿ أحمد رجاؿ اليحي " ]مجم  الزواقد ومنب  الفواقد 25010رقـ  469 -468/ 41( أحمد، م ند أحمد 2)

ورقب رليو شعيب األرنؤوط  ةي الحاشية:  "إ ناده  ،(7261ح  اليحيحيفنـ ىذا يحي  ام ناد ولـ يخرجاه )الم تدرؾ رل  وقاؿ الحا
 ح ف". 

 [339/ 8( ىزيلة بنت الحارث بف حزف اليسلية، أخت ميمونة أـ المؤمنيف، ] ابف حجر، اايابة ةي تمييز اليحابة 3)
 [1/57ْ َتْحِجر ُيْطَبُخ ِبِو ]ابف األوير، النياية ةي غريب الحديث واألور ( ُىَو َلَبٌف ُمَجفٌؼ َياِبٌس مُ 4)
ب موؿ ُأنؼ ونَّؼ، وقولو تقذَرا: تقوؿ: قذرت الشين وتقذرتو إذا نرىتو ] ابف حجر، ةت  الباري شرح يحي  البخاري 5) ًَّ  [5/204( جم  
 .2575رقـ:  3/155، باب قبوؿ اليدية، ( البخاري، يحي  البخاري، نتاب اليبة وةًليا والتحريض رلييا6)
َر ِذْنُر الَحْيِس ِةي اْلَحِديِث. ]ابف األوير، (ُىَو الطَّعاـ المتََّخذ ِمَف التَّمر واألِقط وال َّْمف. َوَقْد ُيْجعؿ ِرَوض األِقط الدَِّقيؽ، َأِو الَفِتيُت. َوَقْد َتَنرَّ 7)

 [467/ 1النياية ةي غريب الحديث واألور 
انة، َوَقْد ُيَتًو  ِمْنُو ]ابف األوبر، النياية ةي غريب الحديث واألور  (ُىوَ 8)  [1/199ِإَناٌن ِمْف ُيْفر َأْو ِحَجاَرٍة نااجَّ
 . 1428رقـ   2/1051( م لـ، يحي  م لـ، نتاب النناح، باب زواج زينب بنت جحش ونزوؿ الحجاب، 9)
 216/ 6( الشوناني: نيؿ األوطار 10)



 في السنة النبوية "دراسة موضوعيةالهدية المجتمعية 

238 

  (2)« ُىَو َلَيا َيَدَقٌة َوَلَنا َىِديَّةٌ »َلْحًما ُتُيدَّْؽ ِبِو َرَلْيَيا، َةَقاؿ: 
ةَعْف َراِقَشَة، َأنََّيا َقالَػْت: َمػا َرَأْيػُت ُتيدي لو إناً  فيو طعام   أم المفمنين  صفية زوج النبي والسادسة؛ 

، َةَما َمَلْنُت َنْفِ ي َأْف َنَ ْرُتُو، َةُقْلُت: َيا َرُ وَؿ اهلِل، َما َنفَّارَ  َياِنَعَة َطَعاـٍ ِمْوَؿ َيِفيََّة، َأْىَدْت ِإَل  النَِّبيّْ  ُتُو؟ ِإَناًن ِةيِو َطَعاـٌ
َةَقاَؿ: " ِإَناٌن َنِإَناٍن، َوَطَعاـٌ َنَطَعاـٍ "
(3) 

 ةعف َرْبُد اللَِّو ْبُف ُبْ ٍر َياِحُب َرُ وِؿ  كانت ترسل اليدايا لمنبي    سربُ   بن الصما  ؛والسابعة
  (5)ِباْلَيِديَِّة َةَيْقَبُلَيا   ِو َتْبَعوُِني ِإَل  َرُ وِؿ اللَّ  (4)َقاَؿ: "َناَنْت ُأْخِتي  اللَِّو 

 وأىىدت ،عمى  ِلىك فكافأتىوولدىا مىن الَمىّس الشىيطاني  في طريق سفره عالج  النبي  لقيياامرأة والثامنة؛ 
اْلَبػػَراَز َحتَّػػ  ِةػػي َ ػػَفٍر َوَنػػاَف َم َيػػْ ِتي   قَػػاَؿ: َخَرْجػػُت َمػػَ  النَّبِػػيّْ  ةَعػػْف َجػػاِبٍر اآلخىىر ليىىا  وأبقىى أحىىدىما  قبىىللىىو كبشىىين 

ػْت لَػُو اْمػَرَأةٌ  ًَ ـٌ ... َةَعَر  َمَعيَػا َيػِبيّّ َليَػا َةَقالَػْت: َيػا َرُ ػوُؿ َيَتَغيََّب َةَس ُيػَرى َةَنَزْلَنػا ِبفَػَسٍة ِمػَف اأْلَْرِض لَػْيَس ِةييَػا َشػَجَرٌة َوَم َرلَػ
َـّ قَػاَؿ: "اللَِّو ِإفَّ اْبِني َىَذا َيْ ُخُذُه الشَّْيَطاُف ُنؿَّ َيْوـٍ وَ  ػِبيَّ َةَجَعلَػُو َبْيَنػُو َوَبػْيَف ُمقَػدَّـِ الرَّْحػِؿ، وُػ اْخَسىْأ َسَث ِمَراٍر، قَػاَؿ: َةَتَنػاَوَؿ اليَّ

يْ َثاَلثًا ، اْخَسْأ َعُدوَّ المَِّو َأَنا َرُسوَل المَِّو َعُدوَّ المَِّو، َأَنا َرُسوُل المَِّو  ًَ ا َق َـّ َدَةَعُو ِإَلْيَيا َةَلمَّ َنا َ ػَفَرَنا، َمَرْرَنػا بِػَذِلَؾ اْلَمَنػاِف " ُو
ْت َلَنا اْلَمْرَأُة َمَعَيا َيِبيَُّيا، َوَمَعَيا َنْبَشاِف َتُ وُقُيَما، َةَقاَلْت: "َيا َرُ وَؿ اللَّػِو اْقَبػْؿ مِ  ًَ نّْػي َىػِديَِّتي، َةَوالَّػِذي َبَعوَػَؾ بِػاْلَحؽّْ َمػا َةَعَر

ُِوا ِمْنَيا َواِحًدا َوُردُّوا َعَمْيَيا اآْلَخرَ " َراَد ِإَلْيِو َبْعُد"، َةَقاَؿ:   (6)، ... الحديث "ُخ
ػِؿ أم الفضل بنت الحارث زوجة العباس رضىي اهلل عنيمىا ترسىل لبًنىا ىديىة يىوم عرفىة: التاسعة و  ًْ ْـّ اْلَف ةَعػْف ُأ

: "لَػػْيَس النَّبِػػيّْ  ِبْنػػِت اْلَحػػاِرِث: َأفَّ َناً ػػا اْخَتَلفُػػوا ِرْنػػَدَىا َيػػْوـَ َرَرةَػػَة ِةػػي َيػػْوـِ  ـْ ػػُي ًُ "، َوقَػػاَؿ َبْع : "ُىػػَو َيػػاِقـٌ ـْ ػػُي ًُ ؛ َةقَػػاَؿ َبْع
" َةَ ْرَ ْلُت ِإَلْيِو ِبَقَدِح َلَبٍف َوُىَو َواِقٌؼ َرَل  َبِعيِرِه َةَشِرَبُو    (7)ِبَياِقـٍ

ِإَباَحػػة َقُبػػوؿ َىِديَّػػة اْلَمػػْرَأة اْلُمَزوََّجػػة اْلَمْووُػػوؽ بِػػِديِنَيا, َوَم . َوِمْنيَػػا: والحػػديث ِةيػػِو َةَواقِػػد ِمْنيَػػا: ِإَباَحػػة اْلَيِديَّػػة ِللنَّبِػػيّْ  
ـْ َم؟ ِإَذا َناَنػْت َمْوُووقًػ ـْ ِمػْف َمػاؿ َزْوجيَػا؟ َأْوَأنػُو َأِذَف ِةيػِو َأ َؼ ُيْشَرُط َأْف ُيْ َ ؿ َىػْؿ ُىػَو ِمػْف َماليَػا َأ ا بِػِديِنَيا. َوِمْنيَػا : َأفَّ َتَيػرُّ

  (8)ة ِةي َمالَيا َجاِقز اْلَمْرأَ 
وقىد قبميىا  ،شىاة مسىمومة لتقتمىو الييودية زينب بنت الحارث أخت مرحب ممك خيبر أىدت لمنبىي العاشرة؛ و 

َنػَؿ ِمْنيَػا، ِبَشػاٍة َمْ ػُموَمٍة، َة َ  َأتَػْت َرُ ػوَؿ اهلِل   (9)ةَعػْف َأَنػٍس، َأفَّ اْمػَرَأًة َيُيوِديَّػةً وأكل منيا وعصمو اهلل من القتل:  النبي 
                                                                                                                                                      

 ة راقشة، قيؿ: نانت مومة لقـو مف األنيار، وقيؿ آلؿ رتبة بف أبي إ راقيؿ، وقيؿ لبني ىسؿ، اشترتيا بريرة، موم1) )
 [50/ 8راقشة، ة رتقتيا، ونانت تخدـ راقشة قبؿ أف تشترييا ]انظر: ابف حجر؛ اايابة ةي تمييز اليحابة 

  ليدية للنبي ، نتاب الزناة، باب إباحة ا1074رقـ:  2/755( م لـ، يحي  م لـ  2)
(، ورقب رليو شعيب 5/148. وقاؿ ابف حجر: "إ ناده ح ف" )]ةت  الباري شرح يحي  البخاري 25155رقـ:  42/79( أحمد، م ند أحمد 3)

...  بلفظ "أىدت بعض أزواج النبي  1359رقـ:  3/632األرنؤوط ةي الحاشية:  ند ح ف. ولو شاىد مف حديث أنس أخرجو الترمذي 
 قاؿ الترمذي: ىذا حديث ح ف يحي .الحديث" و 

ب ر وابناه ربد اهلل ورطية وأختيا اليمان وقيؿ  ا ميا بييمة ووق    قاؿ أبو زررة الدمشقي قاؿ لي دحيـ أىؿ بيت أربعة يحبوا النبي (4) 
 [539/ 7رند بعًيـ أف ا ميا جييمة أو ىجيمة وىو خط  ]انظر: ابف حجر، اايابة ةي تمييز اليحابة 

 ، ورقب رليو شعيب األرنؤوط ةي الحاشية: إ ناده ح ف17687رقـ:  29/234أحمد، م ند أحمد ( 5)
. ورقب رليو ح يف  ليـ أ د ةي 17رقـ: 1/167( الدارمي،  نف الدارمي، المقدمة، باب ما أنـر اهلل نبيو مف إيماف الشجر بو والبياقـ، 6)

 .17548رقـ:  31- 9/29مرة أخرجو أحمد ةي م نده الحاشية: يحي  بشواىده، ولو شاىد مف حديث يعل  بف 
 .1661رقـ:  2/162البخاري، يحي  البخاري، نتاب الحة، باب الوقوؼ رل  الدابة بعرةة  (7)
 8/2انظر: النووي،  شرح النووي رل  يحي  م لـ  (8)
ْـّ اْ ُمَيا َزْيَنُب 9)  [14/179ِبْنُت اْلَحاِرِث ُأْخُت َمْرَحٍب اْلَيُيوِديّْ ]النووي، شرح النووي رل  م لـ ( َىِذِه اْلَمْرَأُة اْلَيُيوِديَُّة اْلَفاِرَلُة ِلل ُّ
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َِاكِ ، َةَ َ َلَيا َرْف َذِلَؾ؟ َةَقاَلْت: َأَرْدُت أِلَْقُتَلَؾ، َقاَؿ: "َةِجيَن ِبَيا ِإَل  َرُ وِؿ اهلِل  َأْو قَػاَؿ  -" َقاَؿ: َما َكاَن اهلُل ِلُيَسمَِّطِك َعَم  
َمااَل " َقاَؿ َقاُلوا: "َأَم َنْقُتُلَيا"؟ َقاَؿ: "َعَميَّ " –     " (1)ِزْلُت َأْرِرُةَيا ِةي َلَيَواِت َرُ وِؿ اهلِل  " ، َقاَؿ: "َ

َأفَّ َيُيوِديَّػًة ِمػْف َأْىػِؿ َخْيَبػَر َجاِبُر ْبُف َرْبِد اللَّػِو؛  يةةي رواذلؾ جان وىذه الشاة الم مومة مف الييودية نانت ىدية  
َـّ َأْىَدْتَيا ِلَرُ وِؿ اللَِّو    (2)الحديث  ...  َ مَّْت َشاًة َمْيِليًَّة ُو

، ومػػنيف ليػػف يػػلة نشػػفت أف الن ػػان العشػػرة مػػنيف أجنبيػػات م تػػربطيف يػػلة قرابػػة بػػالنبي ىػػذه األحاديػػث و  
 الزوجة لزوجيا. ةييا إىدانقرابة، ونذلؾ 

 قيػدىا وغيػره النػووي وقػد  ػبؽ القػوؿ أفاألجنبيػة؛ المػرأة ىديػة الرجػؿ واًحة الدملة ةػي جػواز قبػوؿ  واألحاديث
 أف اليديػة مػف المػرأة مشػرورة مػا لػـ تنػف ةتنػة ألحػدىما، أو متزوجة الموووؽ بدينيا، وىذا قيد جيد ويًاؼ رليػوبالمرأة ال
ليطم  أحدىما ةي اآلخر نمػا ينوػر ىػذا  ات، ن ف ينوف التيادي بيف ةتاة وشاب ةي جو غير م موفللفتنة والمحرم مدخسً 

 .؛ ةتحـر  موؿ ىذه اليدايا مف باب  د الذراق لمحرمةةي زماننا وتنوف ىذه اليدية بموابة بريد للعسقة ا
 

 رجال ونسا  أىدإ إلييم النبي  المطمب الرابع:
ولقػػد  مػف الرجػاؿ والن ػان، ةنػذلؾ نػاف يبػادليـ اليػدايا  أنػـر مػف النػاس جميًعػا، ةنمػا نػاف يقبػؿ اليػدايا النبػي 

نانػت  أيػحابو منيػا إف يطعػـيقبػؿ اليديػة و  نذلؾ نػاف ناف يقبؿ اليدية ويويب رلييا، و  مً  ةي المطلب األوؿ أنو 
 ا.ا أو شرابً طعامً 

 ُحلَّػَة ِ ػَيَرانَ  قَػاَؿ: "َأْىػَدى ِإلَػيَّ النَّبِػيُّ  َعػْف َرِلػيٍّ ة مف لباس أو طعاـ ويقدـ اليدية أليحاب ونذلؾ ناف النبي 
َب ِةي َوْجِيِو َةَشَقْقُتيَ  (3) ًَ    (4)ا َبْيَف ِنَ اِقي" َةَلِبْ ُتَيا َةَرَأْيُت اْلَغ

َيْوًما  عف َجاِبٍر ْبَف َرْبِد اللَِّو َيُقوُؿ: "َلِبَس النَِّبيُّ ة لباً ا ناف يلب و لعمر بف الخطاب  ونذلؾ أىدى النبي  
َـّ َأْوَشَؾ َأْف َنَزَرُو َةَ ْرَ َؿ ِبِو ِإَل  ُرَمَر ْبِف اْلخَ  (5) َقَبانً  طَّاِب َةِقيَؿ َلُو َقْد َأْوَشَؾ َما َنَزْرَتُو َيا َرُ وَؿ اللَِّو ِمْف ِديَباٍج ُأْىِدَي َلُو ُو

ِإنِّي َلْم " َةَجاَنُه ُرَمُر َيْبِني َةَقاَؿ: "َيا َرُ وَؿ اللَِّو َنِرْىَت َأْمًرا َوَأْرَطْيَتِنيِو َةَما ِلي"؟ َقاَؿ: "َنَياِني َعْنُو ِجْبِريلُ اللَِّو َةَقاَؿ: "
"َما َأْعَطْيُتَكُو َتِبيُعوُ ُأْعِطَكُو ِلَتْمَبَسُو ِإنَّ     (6)". َةَباَرُو ِبَ ْلَفْي ِدْرَىـٍ

َعػْف َراِقَشػَة، َقالَػْت: "َمػا ِغػْرُت َرلَػ  نػاف ييػدي اللحػـ إلػ  يػويحباتيا ة  وبػًرا بزوجػو خديجػة  ووةان منو  
ْبَؿ َأْف َيَتَزوََّجِني ِبَوَسِث ِ ػِنيَف، ِلَمػا ُنْنػُت َأْ ػَمُعُو َيػْذُنُرَىا، َوَلقَػْد َأَمػَرُه َربُّػُو َرػزَّ َوَجػؿَّ اْمَرَأٍة َما ِغْرُت َرَل  َخِديَجَة، َوَلَقْد َىَلَنْت قَ 

َـّ ُيْيِديَيا ِإَل  َخَسِقِلَيا"  ْف َناَف َلَيْذَبُ  الشَّاَة ُو   (7)َأْف ُيَبشَّْرَىا ِبَبْيٍت ِمْف َقَيٍب ِةي اْلَجنَِّة، َواِ 
 ُأْىِدَي ِإَل   :َأَنَس ْبَف َماِلٍؾ َيُقوؿُ ةعف يدى إليو ييدي مف الطعاـ المُ  ، ةناف دية محببة لنفس النبي والي 

 
                                                 

 .2190رقـ: 4/1721( م لـ، يحي  م لـ، ، نتاب ال سـ، باب ال ُّـ 1)
 .4510رقـ:  4/173( أبو داود،  نف أبي داود، نتاب الديات، باب ةيمف  قا رجس ُ ما أو أطعمو أيقاد منو؟ 2)
 9ؽ بياف معناىا ص  ب 3))

 .2614رقـ:  3/163البخاري، يحي  البخاري، نتاب اليبة وةًليا والتحريض رلييا، باب ىدية ما ينره لب و،  (4)
 7 بؽ بياف معناه ص  5))

 .2070رقـ:  3/16م لـ، يحي  م لـ، نتاب اللباس والزينة، باب تحريـ ا تعماؿ إنان الذىب والفًة رل  الرجاؿ،  (6)
ي اهلل رنيا ( م لـ7)  .2435رقـ  4/1888، يحي  م لـ، نتاب ةًاقؿ اليحابة، باب ةًاقؿ خديجة أـ المؤمنيف ًر
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 . (1)َخَذ ُيَيدّْيِو"َتْمٌر َة َ  النَِّبيّْ 
 

 : نسا  يتبادلن اليدايا. المطمب الرابع
تقبىل ىديىة  حفصىة أم المىفمنين فبيػنيف نػف يتبػادلف اليػدايا ةيمػا  والن ػان نمػا نػف يقػدمف اليػدايا للنبػي  

ُيِحبُّ الَعَ َؿ َوالَحْلَواَن، َوَناَف ِإَذا اْنَيَرَؼ ِمَف الَعْيِر َدَخػَؿ  ، َقاَلْت: َناَف َرُ وُؿ اللَِّو ةَعْف َراِقَشَة امرأة من قوميا: 
، َةَدَخَؿ َرَل  َحْفَيَة ِبْنػِت ُرَمػَر، ةَػاْحَتَبَس َأْنوَػَر َمػا َنػاَف َيْحتَػِبُس، َةِغػْرُت، َةَ ػَ ْلُت َرػْف َذِلػ َرَل  ِنَ اِقِو، َةَيْدُنو ِمفْ  َؾ، ِإْحَداُىفَّ

 .(3)ُرنًَّة ِمْف َرَ ٍؿ... الحديث (2)َةِقيَؿ ِلي: َأْىَدْت َلَيا اْمَرَأٌة ِمْف َقْوِمَيا
ْـّ َ ػَلَمَة، َأفَّ اْمػَرَأًة َأْىػَدْت َليَػا قبميىا تأن  قدم ليا امرأة ىدية متواضعة فيأمرىا النبي ت   وأم سممة ةَعػْف ُأ

  (4)" َأْف َتْقَبَلَيا ِرْجَؿ َشاٍة ُتُيدَّْؽ َرَلْيَيا ِبَيا " َةَ َمَرَىا النَِّبيُّ 
ـَ  وأم ُحفيىىد تيىىدي ألختيىىا ميمونىىة أم المىىفمنين  ُـّ ُحَفْيػػٍد ِلَمْيُموَنػػَة َلْحػػ ةَعػػْف َخاِلػػِد ْبػػِف اْلَوِليػػِد، قَػػاَؿ: َأْىػػَدْت ُأ

، َةَدَخَؿ َنِبيُّ اهلِل  بٍّ ًَ َّـَ َما ُىَو؟ َةَقاَلِت اْمػَرَأٌة: َأْخبِػُروا النَّبِػي ـَ ِإَلْيِو، َوَناَف َم َيْ ُنُؿ َطَعاًما َحتَّ  َيْعَل اُلوا: َمػا َىػَذا؟، َةقَػ ، َةُقدّْ
، َأَحػَراـٌ ُىػَو َيػ َـّ َأْف َيْ ُنػَؿ ِمْنػُو، َةَنػؼَّ ُـّ ُحَفْيٍد ِلَمْيُموَنَة، قَػاَؿ: َوَىػ بٍّ َأْىَدْتُو ُأ ًَ اَل، َوَلِكنِّىي َأِجىُدِني ا َرُ ػوَؿ اهلِل؟، قَػاَؿ: "ِإنَُّو َلْحـُ 

ـْ َيِعْب َذِلَؾ َرَليَّ ، َقاَؿ َخاِلٌد: َةَ َنْلُتُو وَ "َأَعاُفُو َوَلْيَس ِمْن َطَعاِم َقْوِمي   (5)ُىَو َجاِلٌس َةَل
 

 المطمب الخامس: تبادل اليدايا مع غير المسممين
قبػؿ ىػدايا غيػر الم ػلميف مػف أموػاؿ المقػوقس رظػيـ القػبط، وملػؾ  يظير مما مػر معنػا مػف أحاديػث أف النبػي  

قبػوؿ ىديػة المشػرؾ ولقػد تػرجـ البخػاري ةػي  الحبشة، وملؾ ُدومة الجندؿ، وملؾ أيلة، ونليـ غير م لميف يدؿ رل  جػواز
 ،(6) نتاب اليبة وةًليا والتحريض رلييا ببابيف حوؿ ىدايا غير الم لميف أحدىما قولو: باب قبوؿ اليدية مػف المشػرنيف

لػػييـ  (7) والوػػاني ببػػاب اليديػػة للمشػػرنيف ،(6) ، إم أف لرحاديػػث ممػػا يػػدؿ رلػػ  جػػواز تبػػادؿ اليػػدايا مػػ  المشػػرنيف مػػنيـ وا 
 ف جواز قبوؿ ىدية المشرؾ معارض مف حديويف ينيياف رف قبوؿ ىدايا المشرنيفتي مرت مما تبيال

َفِإنِّي ُنِييىُت "؟ َقاَؿ: "َم". قَػاَؿ: "َأْسَمْمتَ : "َىِديًَّة َلُو َأْو َناَقًة َةَقاَؿ النَِّبيُّ  ةَعْف ِرَياِض ْبِف ِحَماٍر َأنَُّو َأْىَدى ِللنَِّبيّْ  
  (8)" اْلُمْشِرِكينَ  َعْن َزْبدِ 

، َوَقْد ُرِوَي رَ   ـْ َأنَُّو  ْف النَِّبيّْ َقاَؿ الترمذي رقب الحديث: "َوَمْعَن  َقْوِلِو ِإنّْي ُنِييُت َرْف َزْبِد اْلُمْشِرِنيَف َيْعِني َىَداَياُى
، َوُذِنَر ِةي َىَذا اْلَحِديِث اْلنَ  ـْ َـّ َنَي  َرْف َناَف َيْقَبُؿ ِمْف اْلُمْشِرِنيَف َىَداَياُى ـْ ُو َراِىَيُة َواْحَتَمَؿ َأْف َيُنوَف َىَذا َبْعَد َما َناَف َيْقَبُؿ ِمْنُي

 " ـْ  َىَداَياُى
                                                 

 ، وقاؿ ح يف  ليـ أ د ةي الحاشية:  إ ناده يحي .2106حديث رقـ:  2/1310( الدارمي،  نف الدارمي، نتاب األطعمة، باب ةي التمر 1)
  [379/ 9أقؼ رل  ا ـ ىذه المرأة. ]ابف حجر، ةت  الباري شرح يحي  البخاري  ( قولو أىدت ليا امرأة مف قوميا رنة ر ؿ لـ2)
 .5268رقـ:  7/44( البخاري، يحي  البخاري، نتاب الطسؽ، باب "لـ تحـر ما أحؿ اهلل لؾ" 3)
 ، ورقب رليو شعيب األرنؤوط  ةي الحاشية: إ ناده يحي 26628رقـ  44/242( أحمد، م ند أحمد 4)
ب ند ح ف، والحديث أيلو ةي يحي  البخاري. ولو شاىد مف حديث ميمونة أخرجو الطبراني  3819رقـ  4/108المعجـ النبير  (الطبراني،5)

 .1064رقـ  23/439الطبراني ةي النبير أيًا ج: 
 3/163البخاري، يحي  البخاري، ، نتاب اليبة وةًليا والتحريض رلييا، 6))
 3/164ا والتحريض رلييا، البخاري، يحي  البخاري، ، نتاب اليبة وةًلي7))
 . وقاؿ: ح ف يحي .1577رقـ:  4/140( الترمذي،  نف الترمذي، نتاب ال ير ، باب ةي نراىية ىدايا المشرنيف 8)
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ُو َأَشػاَر وقاؿ ابف حجر معقًبا رلػ  ترجمػة البخػاري )َقْولُػُو َبػاُب َقُبػوِؿ اْلَيِديَّػِة ِمػَف اْلُمْشػِرِنيَف(: َأْي َجػَواِز َذِلػَؾ َوَنَ نَّػ 
ػػعْ  ًَ َياٍب َرػػْف َرْبػػِد ِؼ اْلَحػػِديِث اْلػػَواِرِد ِةػػي َردّْ َىِديَّػػِة اْلُمْشػػِرِؾ َوُىػػَو َمػػا َأْخَرَجػػُو ُموَ ػػ  ْبػػُف ُرْقَبػػَة ِةػػي اْلَمَغػػاِزي َرػػِف بػػف ِشػػِإلَػػ  

ـَ َرلَػ  َرُ ػوِؿ اللَّػِو  الرَّْحَمِف ْبِف َنْعِب ْبِف َماِلػٍؾ َوِرَجػاٍؿ ِمػْف َأْىػِؿ اْلِعْلػـِ َأفَّ َرػاِمَر ْبػَف َماِلػٍؾ الَّػِذي ُيػْدَر    ُمَسِرػَب اأْلَِ ػنَِّة قَػِد
ـْ َرػِف  (2) . اْلَحِديَث ِرَجاُلُو ِوَقاتٌ  (1)" ّني اَل َأْقَبُل َىِديََّة ُمْشِركٍ َوُىَو ُمْشِرٌؾ َةَ ْىَدى َلُو َةَقاَؿ "إِ  ُي ًُ ِإمَّ َأنَُّو ُمْرَ ٌؿ َوَقْد َوَيَلُو َبْع

ْف َيِزيَد ْبِف َوِةي اْلَباِب َحِديُث ِرَياِض ْبِف َحمَّار َأْخَرَجُو َأُبو َداُوَد َوالتّْْرِمِذيُّ َوَغْيُرُىَما ِمْف َطِريِؽ َقَتاَدَة رَ  َرِف الزُّْىِريّْ َوَم َيِي ُّ 
ْبػُد ِبفَػْتِ  الػزَّاِي َناقَػًة َةقَػاَؿ َأْ ػَلْمَت ُقْلػُت َم قَػاَؿ ِإنّْػي ُنيِ  َرْبِد اللَِّو َرْف ِرَيػاٍض قَػاَؿ َأْىػَدْيُت ِللنَّبِػيّْ  يػُت َرػْف َزْبػِد اْلُمْشػِرِنيَف َوالزَّ
َفَجَمىَع َبْيَنَيىا الطََّبىِريُّ بػف ُخَزْيَمػَة َوَأْوَرَد اْلُمَيػنُّْؼ ِرػدََّة َأَحاِديػَث َدالَّػٍة َرلَػ  اْلَجػَواِز اَوُ ُنوِف اْلُمَوحَدة الرةػد َيػححُو التّْْرِمػِذّي و 

ًة َواْلَقُبوَؿ ِةيَما ُأْىِدَي ِلْلُمْ ِلِميَف؛ َوِةيِو َنَظٌر أِلَفَّ ِمْف ُجْمَلِة َأِدلَِّة اْلَجَوازِ ِبَ فَّ اِمْمِتَناَع ِةيَما   َما َوَقَعِت اْلَيِديَُّة ِةيِو ُأْىِدَي َلُو َخايَّ
ػًة.  َودَُّد َواْلُمػَواَمَة، َواْلَقُبػوَؿ ِةػي َحػؽّْ َمػْف ُيْرَجػ  بِػَذِلَؾ َتْ ِنيُ ػُو بِػَ فَّ اِمْمِتَنػاَع ِةػي َحػؽّْ َمػْف ُيِريػُد ِبَيِديَّتِػِو التَّػَوَجَمىَع َغْيىُرُه َلُو َخايَّ

ِؿ.  ْ َسـِ َوَىَذا َأْقَوى ِمَف اأْلَوَّ دُّ َرلَػ  َمػْف َنػاَف َمػْف َوِقيىَل: َوَتْ ِليُفُو َرَل  اْاِ ُيْحَمػُؿ اْلَقُبػوُؿ َرلَػ  َمػْف َنػاَف ِمػْف َأْىػِؿ اْلِنتَػاِب، َوالػرَّ
َمػِف ادََّرػ  َنْ ػَخ اْلَمْنػِ  ِبَ َحاِديػِث اْلَقُبػوِؿ  َوِمىْنُيمْ : َيْمَتِنُ  َذِلَؾ ِلَغْيِرِه ِمػَف اأْلَُمػَراِن َوَأفَّ َذِلػَؾ ِمػْف َخَياِقِيػِو. َوِقيلَ اأْلَْووَاِف.  َأْىؿِ 

ِعيَفٌة َةالنَّْ ُخ َم  ًَ ـْ َمْف َرَنَس. َوَىِذِه اأْلَْجِوَبُة الوََّسَوُة   . (3)َيْوُبُت ِباِمْحِتَماِؿ َوَم التَّْخِييِص َوِمْنُي
أنػو يعتبػر أن ػب األقػواؿ وأقػواىـ ةػي الجمػ  بػيف مختلػؼ األحاديػث المبيحػة لقبػوؿ فيتضح من كىالم ابىن حجىر:  

ؼ ىدايا المشرنيف والمانعة، ب نو يمن  التيادي م  المشرنيف بغرض التػودد والمػوامة. ويقبػؿ التيػادي بغػرض مؤان ػة وتػ لي
 القلوب رل  اا سـ.

ـُ اللَّػوُ   ـْ  ورقب ابف حجر رل  ترجمة البخاري )َقْوُلُو َباُب اْلَيِديَِّة ِلْلُمْشِرِنيَف َوَقْوِؿ اللَّػِو َتَعػاَل  َم َيْنيَػاُن َرػِف الَّػِذيَف لَػ
ـْ ِةي الّديف( بقولو: َواْلُمَراُد ِمْنَيا َبَياُف َمْف َيُجوُز ِبرُُّه ِمنْ  ْطَسِؽ، َوِمْف ُيَقاِتُلوُن ، َوَأفَّ اْلَيِديََّة ِلْلُمْشِرِؾ ِإْوَباًتا َوَنْفًيا َلْيَ ْت َرَل  اْاِ ـْ ُي

ـٌ ةَػَس ُتِطْعُيَمػ ْف َجاَىَداَؾ َرَل  َأْف ُتْشِرَؾ ِبي َما َلْيَس َلَؾ ِبِو ِرْلػ  (4)ْعُروةػا"ا َوَيػاِحْبُيَما ِةػي الػدُّْنَيا مَ َىِذِه اْلَمادَِّة َقْوُلُو َتَعاَل : "َواِ 
ْحَ اُف َم َيْ َتْلِزـُ التََّحاُبَب َوالتََّواُدَد اْلَمْنِييَّ َرْنُو ِةي َقوْ  َلُة َواْاِ َـّ اْلِبرُّ َواليّْ ِلِو َتَعاَل : "َم َتِجُد َقْوًمػا ُيْؤِمُنػوَف ِباللَّػِو َواْلَيػْوـِ اآْلَيَة. ُو

ـُ  اآْلَيةَ  (5)اآْلِخِر يوادوف مف حاد اهلل َوَرُ ولو" ـْ ُيَقاِتْؿ َواللَُّو َأْرَل ٌة ِةي َحؽّْ َمْف َقاَتَؿ َوَمْف َل َةِإنََّيا َرامَّ
(6). 

 المبحث الثاني: أنواع اليدية
اليدية و يلة للتوايؿ بيف المتياديف، وم تقتير تلؾ الو يلة رل  نوع  واحد مف األشيان بؿ إنيا تتنوع بمػا ةػي  

ادليػػا النػػاس بيًعػػا أو شػػراًن أو ىبػػة، لػػذا نجػػد المجتمػػ  النبػػوي تعػػددت ةيػػو أنػػواع اليػػدايا المجتمػػ  مػػف تنػػوع األشػػيان التػػي يتب
نيدايا الطعاـ والشراب والطيب والوياب والعبيد وو اقؿ النقؿ، واليدايا المعنويػة نػالعلـ والحنمػة والنيػوص النبويػة تنشػؼ 

 رف نؿ ىذا.
 المطمب األول: ىدايا الطعام والشراب

                                                 

 .140رقـ:  19/71( أخرجو الطبراني ةي المعجـ النبير1)
ـَ ْبَف َرْبِد اللَِّو ْبِف اْلُجَنْيِد، َوُىَو  وقاؿ الييومي : رجالو رجاؿ اليحي  .. وقاؿ مرة: َرَواُه اْلَبزَّاُر، َوِرَجاُلوُ 2)) ِحيِ  َخَس َشْيَخ اْلَبزَّاِر ِإْبَراِىي ِرَجاُؿ اليَّ

ٍب، َرْف َراِمِر ْبِف َماِلٍؾ. َقاَؿ: ْبِد الرَّْحَمِف ْبِف َنعْ ِوَقٌة. َوَرَواُه ِمْف َطِريٍؽ َرْف َرْبِد الرَّْحَمِف ْبِف َنْعٍب: َأفَّ َراِمَر ْبَف َماِلٍؾ. َوالطَِّريُؽ اأْلُوَل  َرْف رَ 
زَّاِؽ. ]مجم  الزواقد ومنب  الفواقد   [6/127َوَيَلُو اْبُف اْلُمَباَرِؾ َوَأْرَ َلُو َرْبُد الرَّ

ا: الشوناني، نيؿ األوطار 231-5/230( ابف حجر، ةت  الباري شرح يحي  البخاري 3) ًً  6/8، وانظر أي
 15( لقماف: 4)
 22( المجادلة: 5)
 5/233( ابف حجر: ةت  الباري شرح يحي  البخاري 6)
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بػؿ ويشػتيي منػو أنواًرػا. والطعػاـ يػدخؿ ال ػرور  ؛ب نواريمػا وأشػناليما م ي ػتغني رنػو اان ػاف الطعاـ والشػراب 
ػػػا ادخػػػاؿ مزيػػػد مػػػف  ًً رلػػػ   نلػػػو ومتناولػػػو، وقػػػد نػػػاف الطعػػػاـ والشػػػراب مػػػادة لليػػػدايا المتبادلػػػة بػػػيف الم ػػػلميف بعًػػػيـ بع

 ال رور، وتقوية روابط المجتم .
الػػب المبحػػث األوؿ أنواًرػػا مػػف األطعمػػة واألشػػربة. ةقػػد جػػان ذنػػر إىػػدان ولقػػد أبػػرزت األحاديػػث ال ػػابقة ةػػي مط 

. ولقػد  (1)بطعاـ ة  ؿ رنو ىدية أـ يدقة ولما تبيف أف ىدية قػاؿ نلػوا وأنػؿ معيػـ الطعاـ راًما ةفي حديث؛ ُأتي النبي 
ػفة  و ػق  منػو أبػا بنػر وراقشػة  ي ، ونػذلؾ أىدتػو أـ ُ ػنبلة للنبػ(2)جان ذنر إىػدان اللػبف ةػي قيػة أبػي ىريػرة وأىػؿ اليُّ

ي اهلل رنيما  مػف امػرأة مػف قوميػا و ػقت منػو النبػي  ، ونذلؾ جان ذنر إىػدان الع ػؿ ألـ المػؤمنيف حفيػة (3)ًر
(4)  

ةقػػد أىدتػػو أـ مالػػؾ األنيػػارية للنبػػي  أمىىا إىىىدا  السىىمن 
 . ونػػذلؾ أـ ُحفيػػد خالػػة ابػػف ربػػاس أىػػدت للنبػػي (5)

ًُب  م  .(6)ًنا وَأقط وأ
ىدا  التمر   َتْمٌر َةَجَعَؿ َيْقِ ُمُو ِبِمْنَتٍؿ َواِحٍد، َوَأَنا َرُ وُلُو ِبِو  ُأْىِدَي ِلَرُ وِؿ اهلِل َأَنِس ْبِف َماِلٍؾ َقاَؿ: "جان ةي  وا 

  (7)ُت ِةي َأْنِلِو اْلُجوَع " َحتَّ  َةَرَغ ِمْنُو"، َقاَؿ: "َةَجَعَؿ َيْ ُنُؿ َوُىَو ُمْقٍ  َأْنًس َذِريًعا، َةَعَرةْ 
ىدا  الحيس  ةػي  وكِلك جا  إىدا  الحيس . (8)يـو زةاةو رل  زينب بنت الحارث  ناف مف أـ ُ ليـ للنبي  وا 

ا َرَجَ  َرُ وُؿ اهلِل  ةي حديث لعاقشة  َوقَػْد  -َأْو َجاَنَنػا َزْوٌر  -َىِديَّػٌة ُقْلُت: َيا َرُ وَؿ اهلِل: "ُأْىِدَيْت َلَنا   جان ةيو: "َةَلمَّ
  (9)". َةِجْقُت ِبِو َةَ َنَؿ. َىاِتيوِ َقاَؿ: " ْيس،؟" ُقْلُت: "حَ َما ُىوَ َخَبْ ُت َلَؾ َشْيًقا"، َقاَؿ: "

. وىػػذا (10)والحػػيس: ىػػو الطعػػاـ المتخػػذ مػػف التمػػر واألقػػط وال ػػمف، وقػػد ُيجعػػؿ ِرػػوض األقػػط الػػدقيؽ أو الفتيػػت 
، حينمػا خبػ ت منػو للنبػي  حيس طعػاـ ةػاخر ومشػيور ةػي الػزمف النبػوي يتًػ  ىػذا مػف ةعػؿ راقشػة يًو  أف ال

 ةإىداؤه يعتبر ىدية م تح نة.
ػ ةَعْف اْبِف َربَّاٍس َأفَّ َرُ وَؿ اللَِّو  الخبز والمحم وأىدي لمنبي   َـّ َخَرَج ِإَل  اليَّ َسِة ةَػُ ِتَي ِبَيِديَّػٍة َجَمَ  َرَلْيِو ِوَياَبُو ُو

َـّ َيلَّ  ِبالنَّاِس َوَما َمسَّ َماًن    (11)ُخْبٍز َوَلْحـٍ َةَ َنَؿ َوَسَث ُلَقـٍ ُو
وناف مما ييدى ةي المجتم  النبوي مف اللحـو لحـ الشاة مشوًيا ةالييودية زينب بف الحارث أىدت شاة م مومة  

 .   (12)للنبي 
 . (1)أف تقبليا  رجؿ شاة ة مرىا النبي   وأىدت امرأة ألـ  لمة

                                                 

 6( انظر ص 1)
 7( انظر ص 2)
 12( انظر ص 3)
 15-14( انظر ص 4)
 11( انظر ص 5)
 12( انظر ص 6)
 . ورقب رليو شعيب األرنؤوط ةي الحاشية: إ ناده ح ف.13101رقـ:  374/ 20( أحمد، م ند أحمد 7)
 12( انظر ص 8)
 .1154رقـ:  2/808تاب اليياـ، باب جواز يـو الناةلة ( م لـ، يحي  م لـ، ن9)
 1/467( ابف األوير، النياية ةي غريب الحديث واألور 10)
ون مما م ت النار 11)  .359رقـ:  1/257( م لـ، يحي  م لـ، نتاب الحيض، باب ن خ الًو
 14-13( انظر ص 12)
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َةَذَنْرُت َذِلَؾ  َنِتَفَيا، َةَدَخَؿ َرَليَّ َرُ وُؿ اللَِّو ِإالَّ ، َقاَلْت: ُأْىِدَيْت َلَنا َشاٌة َمْشِويٌَّة َةَق َّْمُتَيا ُنلََّيا  وَرْف َراِقَشةَ  
  (2)« َكِتَفَيا ُكمَُّيا َلُكْم ِإالَّ »َلُو، َةَقاَؿ: 
: "َمػا َىػِذِه  َشاًة َةَجوَػا َرُ ػوُؿ اللَّػِو  َقاَؿ َأْىَدْيُت ِللنَِّبيّْ    ورف َرْبُد اللَِّو ْبُف ُبْ رٍ   َرلَػ  ُرْنَبَتْيػِو َيْ ُنػُؿ َةقَػاَؿ َأْرَرابِػيّّ

  (3)" ِريًما َوَلْم َيْجَعْمِني َجبَّاًرا َعِنيًداِإنَّ المََّو َجَعَمِني َعْبًدا كَ اْلِجْلَ ُة"؟ َةَقاَؿ: "
ةَعْف َرْبِد الرَّْحَمِف ْبِف ُرْوَماَف التَّْيِميّْ َقاَؿ: "ُننَّا َمَ  َطْلَحَة ْبِف ُرَبْيِد اللَّػِو َوَنْحػُف ُحػُرـٌ، وكِلك كان لحم الطير ُييدإ  

ا اْ َتْيَقَظ َطْلَحُة َوةََّؽ َمْف َأَنَلُو، َوَقاَؿ َأَنْلَناُه َمػَ  َرُ ػوِؿ اللَّػِو َةُ ْىِدَي َلُو َطْيٌر َوَطْلَحُة َراِقٌد َةِمنَّا َمْف  َأَنَؿ َوِمنَّا َمْف َتَورََّع َةَلمَّ
(4) 

. 
 وسائل النقل.الرقيق المطمب الثاني: ىدايا والثياب و 

ػػحت األحاديػػث ال ػػابقة أنواًرػػا متعػػددة مػػف األلب ػػة   وخمييػػة شػػامية ، (5)ديبػػاج أقبيػػة مػػف  موػػؿ:أىػػديت لقػػد أًو
وخاتًمػػا مػػف   ،(10)وخفػػيف  ،(9)ا وبغلػػة بيًػػانوبػػردً   ،(8)ووػػوب حريػػر  ،(7)وحلػػة مػػف حلػػؿ ال ّْػػيران  ،(6)ب نباجيػػة وا ػػتبدلت
 .(11)وجاريتيف وبغلة بيًانذىب  

َوَناَف َيْنَي  َرْف اْلَحِريػِر َةَعِجػَب  ُجبَُّة ُ ْنُدسٍ  ُأْىِدَي ِللنَِّبيّْ " :َقاؿَ   ةعف َأَنسٍ  (13) ندس (12)جبة للنبي  ىديوأُ 
ا" :َةَقاؿَ  ،"النَّاُس ِمْنَيا َِ ٍد ِبَيِدِه َلَمَناِديُل َسْعِد ْبِن ُمَعاٍِ ِفي اْلَجنَِّة َأْحَسُن ِمْن َى ي َنْفُس ُمَحمَّ   (14) "َوالَِِّ

وجُ  ْىػػِدَي ِلَرُ ػػوِؿ اللَّػػِو َأنَّػػُو قَػػاَؿ: "أُ  ةَػػروج حريػػر ةَعػػْف ُرْقَبػػَة ْبػػِف َرػػاِمٍر    ىػػدي لػػوونػػذلؾ أُ  ... َحِريػػٍر  (15)ةَػػرُّ
  (16) الحديث

                                                                                                                                                      

 15( انظر ص 1)
ب ند يحي  لغيره. وقاؿ األلباني "اا ناد ح ف" ال ل لة اليحيحة  2470رقـ  4/644 المينؼ ةي األحاديث واآلوار(ابف أبي شيبة، 2)

 .2470رقـ:  4/644. وأخرجو الترمذي وليس ةيو لفظ "أىديت" وقاؿ ح ف يحي .  نف الترمذي 6/98وشين مف ةقييا ةواقدىا 
. وقاؿ البوييري: "ىذا إ ناد يحي " ميباح 3263رقـ:  2/1086( ابف ماجو،  نف ابف ماجو، نتاب األطعمة، باب األنؿ متنًقا، 3)

 4/8الزجاجة ةي زواقد ابف ماجو 
(4 ،  .1197رقـ  2/855( م لـ، يحي  م لـ، نتاب الحة، باب تحريـ الييد للمحـر
 7( انظر ص 5)
 9(انظر ص 6)
 11( انظر ص 7)
 10(انظر ص 8)
 10(انظر ص 9)
 9(انظر ص 10)
 11( انظر: ص 11)
 [1/138  مف الوَّْياب وخيط. ]رياض، مشارؽ األنوار رل  يحاح اآلوار (اْلُجبَّة َما قط12)
وا ِةيِو. ]األزىري، تيذيب اللغة ( َقاَؿ المف ّْروف ِةي َتْفِ ير ال ُّْنُدس: َأنو َرقيؽ الدّْيباج، َوِةي َتْفِ ير ااْ تَْبرؽ: إّنو غليُظ الدّْيباج، لـ َيختلف13)

13/106] 
 .2615حديث رقـ  3/163ي، ، نتاب اليبة وةًليا والتحريض رلييا، باب قبوؿ اليدية مف المشرنيف ( البخاري، يحي  البخار 14)
نوار رل  يحاح اآلوار ( ةروج َحِرير ِبَفْت  اْلَفان َوَتْشديد الرَّان َوُيَقاؿ بتخفيفيا ايًا ُىَو القبان الَِّذي ِةيِو شّؽ مف َخلفو ]رياض، مشارؽ األ15)
2/150] 
 . 375حديث رقـ:  1/84يحي  البخاري، نتاب اليسة، باب مف يل  َةي ةروج حرير وـ نزرو  ( البخاري،16)
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نمػػا يبػػاع ويشػػترى نػػاف اا ػسـ، ةالعبػػد  أوؿ ريػػد ةػي الجاىليػػة وا ػػتمرت ةػػي ونانػت تجػػارة الػػرؽ والعبيػػد منتشػػرة
ػًة، ِإمَّ اأَلْمػَواَؿ َوالوَّْيػاَب َوالَمتَػاَع، َيْوـَ َخْيَبَر، ةَ  ، َقاَؿ: َخَرْجَنا َمَ  َرُ وِؿ اللَِّو   ةَعْف َأِبي ُىَرْيَرةَ  ؛ُييدى ًَّ ـْ َذَىًبػا َوَم ِة ـْ َنْغػَن َل

َبْيِب، ُيَقاُؿ َلُو ِرَةاَرُة ْبُف َزْيٍد، ِلَرُ وِؿ اللَِّو  ًُّ   (1" )... الحديث ُغَسًما، ُيَقاُؿ َلُو ِمْدَرـٌ  َةَ ْىَدى َرُجٌؿ ِمْف َبِني ال
ي اهلل رنيما ، َأفَّ َةاِطَمةَ ف َرِليٍّ ور َتْشػُنو ِإَلْيػِو َمػا َتْلقَػ  ِةػي َيػِدَىا ِمػَف الرََّحػ ، َوَبَلَغيَػا َأنَّػُو َجػاَنُه  َأَتِت النَِّبيَّ  ًر

ا َجاَن َأْخَبَرتْػُو َراِقَشػُة، قَػاَؿ: َةَجاَنَنػا َوقَػْد أَ  ـْ ُتَياِدْةُو، َةَذَنَرْت َذِلَؾ ِلَعاِقَشَة، َةَلمَّ ، َةقَػاَؿ: َخػْذَنا مَ َرِقيٌؽ، َةَل ػاِجَعَنا، ةَػَذَىْبَنا َنقُػوـُ ًَ
ػا َ ػَ ْلُتَما؟ ِإَذا »َةَجاَن َةَقَعَد َبْيِني َوَبْيَنَيا، َحتَّ  َوَجْدُت َبْرَد َقَدَمْيِو َرَل  َبْطِني، َةَقاَؿ: « َرَل  َمَناِنُنَما» َأَم َأُدلُُّنَما َرَل  َخْيػٍر ِممَّ

اِجَعُنَما  ًَ َةَ بَّْحا َوَسوًا َوَوَسِويَف، َواْحَمَدا َوَسوًا َوَوَسِويَف، َوَنبَّْرا َأْرَبًعا َوَوَسِويَف، َةيُػَو َخْيػٌر  -ْيُتَما ِإَل  ِةَراِشُنَما َأْو َأوَ  -َأَخْذُتَما َم
  (2) «َلُنَما ِمْف َخاِدـٍ 

برانػػي جػػان ةػػي روايػػة الط مػػف طريػػؽ أبػػي أمامػػة، رػػف رلػػي نانػػت ىديػػة جػػان ذلػػؾ  والرقيػػؽ الػػذي جػػان للنبػػي 
" ةييا: "ُأْىِدي ِلَرُ وِؿ اللَِّو  ـْ َلُو َبْعُض ُمُلوِؾ اْلَعَجـِ   (3) َرِقيٌؽ َأىْداُى

 َنِويُر ْبُف َربَّاِس يتـ تقديميا ةعف  ونانت مادة لليدايا ونانت الدواب و يلة مف و اقؿ النقؿ ةي الزمف النبي 
َةَلِزْمػػُت َأَنػػا َوَأُبػػو ُ ػػْفَياَف ْبػػُف اْلَحػػاِرِث ْبػػِف َرْبػػِد  ،َيػػْوـَ ُحَنػػْيفٍ  َشػػِيْدُت َمػػَ  َرُ ػػوِؿ اللَّػػِو " :قَػػاَؿ َربَّػػاٌس  :ْبػػِف َرْبػػِد اْلُمطَِّلػػِب قَػػاؿَ ا

ـْ ُنَفاِرْقُو َوَرُ وُؿ اللَِّو  اْلُمطَِّلِب َرُ وَؿ اللَِّو  اَن َأْىَداَىا َلُو َةْرَوُة ْبُف ُنَفاَوَة ا َةَل ًَ    (5)... الحديث  (4)ْلُجَذاِميُّ َرَل  َبْغَلٍة َلُو َبْي
 

 اليدية المعنوية المطمب الثالث: 
ةقػػد نشػػفت ىػػدايا لينتفػػ  بيػػا الُميػػدى إليػػو، تُقػػدـ ماديػػة  أشػػيانالطعػػاـ والشػػراب والويػػاب وو ػػاقؿ النقػػؿ لػػقف نػػاف 

نمػا ةػي رػالـ الحنمػة والمعرةػة والع ىػدؼ اليديػة لػـ، إذ أف األحاديث رف نوع جديد مف اليػدايا لػيس ةػي رػالـ الماديػات، وا 
دخاؿ ال رور، والم لـ يعتقد أف منفعتو بالعلـ والحنمػة تفػوؽ منفعتػو بالماديػات  ، ةلقػد ارتبػر اليػحابة تحقيؽ المنفعة وا 

َرْبػػَد الػػرَّْحَمِف ْبػػَف َأبِػػي َلْيلَػػ  قَػػاَؿ عػػف ة مػػف العلػػـ والحنمػػة أجمػػؿ ىديػػة يقػػدمونيا ألجيػػاؿ التػػابعيف أف مػػا  ػػمعوه مػػف النبػػي 
 َ ػَ ْلَنا َرُ ػوَؿ اللَّػِو " :َةقَػاؿَ  "َبلَػ  َةَ ْىػِدَىا ِلػي" :َةُقْلػتُ  "،ُأْىِدي َلَؾ َىِديًَّة َ ِمْعُتَيا ِمْف النَِّبيّْ  "َأمَ  :َلِقَيِني َنْعُب ْبُف ُرْجَرَة َةَقاؿَ 

سَةُقْلَنا يَ  ـْ َأْىَؿ اْلَبْيِت َةِإفَّ ا َرُ وَؿ اللَِّو َنْيَؼ اليَّ ـُ َرَلْيُنـْ  ُة َرَلْيُن ىٍد " :َقاؿَ  "اللََّو َقْد َرلََّمَنا َنْيَؼ ُنَ لّْ ُقوُلوا المَُّيمَّ َصلِّ َعَمى  ُمَحمَّ
ىٍد َوَعَمى    ،ِإنَّىَك َحِميىٌد َمِجيىدٌ  ،َكَما َصمَّْيَت َعَم  ِإْبَراِىيَم َوَعَمى   ِل ِإْبىَراِىيمَ  ؛َوَعَم   ِل ُمَحمَّدٍ  ىٍد المَُّيىمَّ َبىاِرْك َعَمى  ُمَحمَّ ِل ُمَحمَّ

  (6) "ِإنََّك َحِميٌد َمِجيدٌ  ،َكَما َباَرْكَت َعَم  ِإْبَراِىيَم َوَعَم   ِل ِإْبَراِىيمَ 
: " وقاؿ التابعي ربد اهلل بف يزيد َأُبو َؿ ِمْف َنِلَمِة ِحْنَمٍة ُتْيِديَيا أِلَِخيؾَ َرْبِد الرَّْحَمِف اْلُحُبِليَّ ًَ   (7) "َلْيَس َىِديٌَّة َأْة

                                                 

رُ 1) ـُ، َوالزُّ رقـ:  8/143وُع، َواأَلْمِتَعة. ( البخاري، يحي  البخاري، نتاب األيماف والنذور، باب َىْؿ َيْدُخُؿ ِةي اأَلْيَماِف َوالنُُّذوِر اأَلْرُض، َوالَغَن
6707  

 ، نتاب النفقات، باب رمؿ المرأة ةي بيت زوجيا5361( حديث رقـ 65/ 7لبخاري )( يحي  ا2)
 ةي إ ناده مف يًعؼ ولنف جان مف طرؽ أخرى يحيحة.  22( حديث رقـ 90( الدران للطبراني )ص: 3)
ـَ َوَرمََّر ُرْمًرا َطِويًس َوَقاَؿ 4) ـُ ملؾ ( اْخَتَلُفوا ِةي ِإْ َسِمِو َةَقاَؿ الطََّبِريُّ َأْ َل ـْ َوِةي َيِحيِ  اْلُبَخاِريّْ َأفَّ الَِّذي َأْىَداَىا َلُو َمِلُؾ َأْيَلَة َواْ  ـْ ُيْ ِل ـْ َل َغْيُرُى

ـُ.]النووي، شرح النووي رل  يحي  م لـ   [114/ 12أيلو ةيما ذنره بف ِإْ َحاَؽ َيْحَنُة ْبُف َرْوَبَة َواللَُّو َأْرَل
 .1775رقـ:  1398/ 3اد وال ير، باب ةي غزوة حنيف م لـ، يحي  م لـ، ، نتاب الجي (5)
 .3370رقـ:  4/146(  البخاري، يحي  البخاري، ، نتاب أحاديث األنبيان، باٌب 6)
، نتاب المقدمة، باب ةي ةًؿ العلـ والعالـ. ورقب رليو ةي الحاشية ح يف  ليـ أ د: إ ناده 363رقـ:  1/367( الدارمي،  نف الدارمي 7)

 يحي .
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 الثالث: أوقات اليدية المبحث
إىداقيا يزيدىا بيجة ةتزيد إدخاؿ ال عادة وال رور، وال نة رند المحببة اليدية محببة للنفوس، وتحري األوقات  

النبوية أبرزت أوقاًتا تقدـ ةييا اليدايا، ةمف األوقات؛ رند قلة ذات اليد، ورند الحاجة إلييا،  ويلة األرحاـ، والزيارة، 
 ، وبالجملة ةي نؿ األوقات ال ارة واألمانف المحببة لدى مف تقدـ لو اليديةوالزواج والعرس

 
 قمة ِات اليداليدية عند المطمب األول: 

 خير ليو  ؤاؿ الناس ةاليد العلياالمؤمف يشؽ رإف الفقر وقلة ذات اليد مف األحواؿ التي تشؽ رل  اان اف، و 
ج ما ينوف محب لمف أحب ةي وقت ىو أحو  لمف يعيشو، ىديةً  ًياشاة امً بل ةت تي اليدية ةي ىذا الوقت  مف اليد ال فل ،

ٍد َشْيٌر َما َنْخَتِبُز ِةيِو"، َقاَؿ: َةُقْلُت: "َيا أُ   ةَعْف َراِقَشةَ ، ليا اْلُمْؤِمِنيَف؛ َةَما  َـّ َقاَلْت: "َواللَِّو َلَقْد َناَف َيْ ِتي َرَل   ِؿ ُمَحمَّ
ـْ َشْيٌن ِمْف َلَبٍف ُيْيُدوَف ِمنْ ْ ُنُؿ َرُ وُؿ اللَِّو يَ  َنافَ  ـْ اللَُّو َخْيًرا َناَف َلُي ُو ِإَل  "؟ َةَقاَلْت: "َناَف َلَنا ِجيَراٌف ِمْف اأْلَْنَياِر َجَزاُى

  "(1)َرُ وِؿ اللَِّو 
ذىاب الش، و والمتاحفة ولو بالي ير؛ لما ةيو مف ا تجسب المودة التيادي  ةيو الحض رل"  حنان، وايطفان ا 

  (2)"رل  أمر العيشة المقيمة لْلرماؽ ، ولما ةيو مف التعاوفالجيرة
ػي اهلل  ابرجػدرػا  دوةي غزوة األحزاب ناف الناس ةي جوع ومشقة، ونانوا يحفروف الخندؽ، ولق بػف ربػد اهلل ًر

ا مػف أيػحابو ر ر وؿ  رنيما ًً نلػو وبػارؾ اهلل ةػي الطعػاـ حتػ  أنلػوا درػا الجػيش    شػاة ذبحيػا، إم أف النبػي لػوبع
ِإنَّػا َيػػْوـَ : "قَػاؿَ   َجػػاِبرٍ  عػفةأف يػ نلوا وييػدوا منػػو لمػا أيػاب النػػاس المجارػة  ًعػا وبقػي آلؿ جػػابر منػو ةػ مرىـ النبػػي جمي

ْت ُنْدَيةٌ  ؛اْلَخْنَدِؽ َنْحِفرُ  ًَ ْت ِةي اْلَخْنػَدؽِ َىِذِه نُ " :َةَقاُلوا َشِديَدٌة َةَجاُنوا النَِّبيَّ   (3) َةَعَر ًَ ـَ  "،َأَنىا َنىاِزلٌ " :َةقَػاؿَ  "ْدَيٌة َرَر َـّ قَػا وُػ
ػُر اْلُبْرَمػَة َوالتَّنُّػوَر  ...َنػُذوُؽ َذَواقًػا  َلِبْوَنػا َوَسوَػَة َأيَّػاـٍ مَ َوَبْطُنُو َمْعُيوٌب ِبَحَجٍر وَ  ـَ َوُيَخمّْ َةَجَعػَؿ َيْنِ ػُر اْلُخْبػَز َوَيْجَعػُؿ َرَلْيػِو اللَّْحػ

ـْ َيَزْؿ َيْنِ ُر اْلُخْبَز َوَيْغِرُؼ َحتَّ  َشِبُعوا  َـّ َيْنِزُع َةَل ا َوَأْىىِدي َفىِإنَّ ُكِمي " :َقاؿَ  .َوَبِقَي َبِقيَّةٌ ِإَذا َأَخَذ ِمْنُو َوُيَقرُّْب ِإَل  َأْيَحاِبِو ُو َِ َىى
   (4) "النَّاَس َأَصاَبْتُيْم َمَجاَعةٌ 

َـّ َبػِلْلَمػْرَأِة ِمػْف اْلَيِديَّػةِ  ( ِبَيْمَزِة َقْطػٍ  ِةْعػُؿ َأْمػرٍ َقْولو: )ُنِلي َىَذا َوَأْىِدي  ـْ ةَػِإفَّ ايََّف َ ػَبَب َذِلػَؾ ِبَقْوِلػِو: ", وُػ لنَّػاَس َأَيػاَبْتُي
ـْ َنػػَزْؿ َنْ ُنػػ"ُنِلػػي َوَأْىػػِدي بػػف بنيػػر َيػػِة ُيػػوُنَس اَوِةػػي ِروَ  ."َمَجاَرػػةٌ  َبْيػػِر َرػػْف َوِةػػي ِرَواَيػػِة أَ    (5)"ُؿ َوَنْيػػِدي َيْوَمَنػػا َأْجَمػػ َ , َةلَػػ بِػػي الزُّ
ا َخَرَج َرُ وُؿ اللَِّو ُف َوَأْىَدْيَنا ِلِجيَراِنَناَةَ َنْلَنا َنحْ " (6)َجاِبرٍ   .(7)"َذَىَب َذِلؾَ  , َةَلمَّ

 اليدية عند الحاجة إليياالثاني: المطمب 
                                                 

 ( ورقب رليو شعيب األرنؤوط ةي الحاشية: "حديث يحي "..26077رقـ ) 43/189 ند أحمد ( م1)
. واارماؽ: بقية الحياة، أو بقية الروح، وىو اْلَقِليُؿ ِمَف الَعْيش الَِّذي ُيْمِ ُؾ الرََّمؽ. انظر: ] ابف 85/ 7( ابف بطاؿ، شرح يحي  البخارى 2)

 [10/125منظور، ل اف العرب 
 [3/248ية : ِقْطَعة ُيْلبة م تعمؿ ةييا الَفْ س ]الزمخشري؛ الفاقؽ ةي غريب الحديث و األور الُندْ 3))

 .4010حديث رقـ  5/108البخاري، يحي  البخاري، ، نتاب المغازي، باب غزوة الخندؽ وىي األحزاب  (4)
 دؽ مف دمقؿ النبوة.، باب ما ظير مف حفر الخن3/415( رواية يونس أخرجيا البييقي ةي دمقؿ النبوة 5)
ـَ اْلَخْنَدِؽ ِمَف اْلَبَرَنِة َو وَاِر النُُّبوَِّة.3/424( رواية أبي الزبير أخرجيا البييقي ةي دمقؿ النبوة 6)   ، باب َما َظَيَر ِةي الطََّعاـِ الَِّذي ُدِرَي ِإَلْيِو َأيَّا

  
 7/398ابف حجر ةت  الباري شرح يحي  البخاري  (7)
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قيا، ةحينما ُتيدى لو تق  ىا، أو يؤجؿ شراإل  أمور م ي تطي  شران يحتاجقد واان اف قد م ينوف ةقيًرا، لننو  
ماذا  ،دـ لو ىديةقَ يُ  فْ ، وربما ارتاد بعض الناس أف ي  ؿ مَ دخاؿ ال رور أنورينوف أدر  او  ،منو موق  ام تح اف

جديًدا، ةيذا ح ف ةحينما ت تي المحتاج ىدية ىو ةي حاجة إلييا ت ره أنور إذا ناف ممف يؤ س بيًتا  خاية ؟يحتاج
ِبُبْرَدٍة  َأفَّ اْمَرَأًة َجاَنْت النَِّبيَّ  َعْف َ ْيٍؿ ، وال نة تنشؼ رف شين مف موؿ ىذا ةوتخفؼ رنو بعض أربان الحياة

َةَ َخَذَىا  ".ْنُ َوَنَياَنَ ْجُتَيا ِبَيِدي َةِجْقُت ألَ " :َقاَلتْ  ".َنَعـْ " :َقاؿَ  "الشَّْمَلةُ " :َقاُلوا ؟َف َما اْلُبْرَدةُ َأَتْدُرو  ،َمْنُ وَجٍة ِةيَيا َحاِشَيُتَيا
نَّ  النَِّبيُّ   َما َأْحَ ْنَت َلِبَ َيا النَِّبيُّ " :َقاَؿ اْلَقْوـُ  ،اٌف َةَقاَؿ اْنُ ِنيَيا َما َأْحَ َنيَ َةَح ََّنَيا ُةس ،َيا ِإَزاُرهُ ُمْحَتاًجا ِإَلْيَيا َةَخَرَج ِإَلْيَنا َواِ 

َـّ َ َ ْلَتُو َوَرِلْمَت َأنَُّو َم َيُردُّ  َةَناَنْت " :َقاَؿ َ ْيؿٌ  ".ْلَبَ ُو ِإنََّما َ َ ْلُتُو ِلَتُنوَف َنَفِنينّْي َواللَِّو َما َ َ ْلُتُو ألَ إِ " :َقاؿَ  "ُمْحَتاًجا ِإَلْيَيا ُو
  (1) ."َنَفَنوُ 

ف لـ ينف ةيو لفظ ااىدان للنبي   م يقبؿ اليدقة، ةطالما أنو قبؿ البردة  ، ةيو ىدية ألف النبي والحديث وا 
ةيي ىدية، وىذا ما ةيمو شراح الحديث؛ ةقاؿ العيني: "وةيو قبوؿ ال لطاف اليدية مف الفقير، وةيو جواز ال ؤاؿ مف 

ا، ةيدخؿ بذلؾ ةي جملة المؤوريف رل  أنف يـ ولو ناف بيـ حت  م يجد شيقً أنو يعطي   ال لطاف، وةيو ما ناف النبي 
   (2)خياية"
ةيو ا تحباب المبادرة ألخذ اليدية لجبر خاطر ميدييا وأنيا وقعت منو موقعًا، وقولو: )محتاجًا إلييا( حػاؿ مػف و 

  (3) الفارؿ ون نيـ ررةوا ذلؾ بقرينة الحاؿ أو بتيري   ابؽ منو بذلؾ
ػي  حاجتو ورغبتو ةي نوع اليدية ةعف َجاِبِر ْبِف َرْبِد اللَّػوِ  يتحروف ةي ىداياىـ للنبي  ناف اليحابة ولقد  ًر

َـّ َأَمَرِني َةَ َتْيُت ِبَيا النَِّبيَّ اهلل رنيما َمػاَذا »قَػاَؿ ِلػي: قَػاَؿ: َةَ َتْيتُػُو َوُىػَو ِةػي َمْنِزِلػِو قَػاَؿ: ةَ  ، َقاَؿ: َأَمَر َأِبي ِبَخِزيَرٍة َةُيِنَعْت، ُو
ـٌ ِذي؟ ، قَػػاَؿ: َةيَػػسَّ قَػػاَؿ: ُقْلػػُت: َم، قَػػاَؿ: َةَ َتْيػػُت َأبِػػي، َةقَػػاَؿ ِلػػي: َىػػْؿ َرَأْيػػَت َرُ ػػوَؿ اللَّػػِو « َمَعػػَؾ َيػػا َجػػاِبُر، َأْلَحػػ ـْ ؟ ُقْلػػُت: َنَعػػ

، َقاَؿ ِلي:  ـْ ـٌ ِذي؟َماَذا َمَعػَؾ َيػ»َ ِمْعَتُو َيُقوُؿ َشْيًقا: َقاَؿ: ُقْلُت: َنَع َأْف َيُنػوَف اْشػَتَي ،  قَػاَؿ: َلَعػؿَّ َرُ ػوَؿ اللَّػِو « ا َجػاِبُر، َأْلَحػ
َـّ َأَمَرنِػي َةَ َتْيػُت ِبيَػا النَّبِػيَّ  َـّ َأَمَر ِبَيا َةُشػِوَيْت، وُػ ُو، َةقَػاَؿ ِلػي: َمػاَذا َمَعػَؾ َيػا َجػاِبُر؟ " َةَ ْخَبْرتُػ َةَ َمَر ِبَشاٍة َلَنا َداِجٍف َةُذِبَحْت، ُو

، َوَ ْعِد ْبِف ُرَباَدةَ »َةَقاَؿ:     (4)«َجَزى اللَُّو اأْلَْنَياَر َرنَّا َخْيًرا، َوَم ِ يََّما َرْبِد اللَِّو ْبِف َرْمِرو ْبِف َحَراـٍ
 

 صمة األرحامالمطمب الثالث: 
يًو   والنبي  ،، واليدية حينما تنوف لرحـ تنوف نوع مف اليلة والتوايؿيلة األرحاـ مما درا لو اا سـ 

ـْ َتْ َتْ ِذْف النَِّبيَّ   عف َمْيُموَنَة ِبْنَت اْلَحاِرِث ة أف اليدية لررحاـ تنوف أرظـ أجًرا ا َناَف  ،َأنََّيا َأْرَتَقْت َوِليَدًة َوَل َةَلمَّ
َأَما " :َقاؿَ  ".َنَعـْ " :َقاَلتْ  "؟َفَعْمِت  َأوَ " :َقاؿَ  ".ُ وَؿ اللَِّو َأنّْي َأْرَتْقُت َوِليَدِتيَأَشَعْرَت َيا رَ " :َقاَلتْ  ،َيْوُمَيا الَِّذي َيُدوُر َرَلْيَيا ِةيوِ 

  (5)".ِإنَِّؾ َلْو َأْرَطْيِتَيا َأْخَواَلِؾ َناَف َأْرَظـَ أَلْجِرؾِ 
  (6)ترجـ البخاري للحديث ةي مًو   خر: "باب بمف يبدأ باليدية"؟  

                                                 

 .1277رقـ   2/87ي  البخاري، نتاب الجناقز، باب مف ا تعد للنفف ةي زمف النبي البخاري، يح (1)
 260/ 12( العيني، رمدة القاري شرح يحي  البخاري 2)
 476/ 4( اليديقي، دليؿ الفالحيف لطرؽ رياض اليالحيف 3)
  "إ ناده يحي "  ، ورقب رليو ح يف  ليـ أ د ةي الحاشية:2079رقـ:  4/60( أبو يعل ، م ند أبي يعل  4)

 .2592حديث رقـ:  3/158البخاري، يحي  البخاري، ، نتاب اليبة وةًليا والتحريض رلييا، باب ىبة المرأة لغير زوجيا...،  (5)
 ( المرج  ال ابؽ6)
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ةقػاؿ  ،ألف ةيو شيقيف رتؽ الوليدة ويػلة بعػض أخواليػا ،للترجمة تؤخذ مف معن  الحديث مطابقتوقاؿ العيني: "
ويؤيػد ىػذا مػا رواه الن ػاقي مػف حػديث رطػان  ،أف يلتيا لبعض أخواليػا نانػت أولػ  وأنوػر لرجػر ؛رليو ال سـ ما معناه

ردت أرتؽ ىذه ةقاؿ ر وؿ اهلل أةس تفػديف نانت لي جارية  ودان ةقلت يا ر وؿ اهلل إني أ" :بف ال اقب رف ميمونة قالتا
ةػإف قلػت الترجمػػة بلفػظ اليديػػة والحػديث بلفػظ اليػػلة ةنيػؼ المطابقػػة  .(1)" بيػا بنػت أختػػؾ أو بنػت أخيػؾ مػػف ررايػة الغػػنـ

  (2) "قلت اليدية ةييا معن  اليلة ومسحظة ىذا المقدار ةي وجو المطابقة تنفي
 

 لعرسالزواج وااليدية عند  :المطمب الرابع
ا " :، َقاؿَ  ةَعْف َأَنِس ْبِف َماِلؾٍ لتقديـ اليدية، الزواج إتماـ للديف وةرحة ةي الدنيا، وىو وقت ومنا بة جميلة   َلمَّ

ُـّ ُ َلْيـٍ َحْيً ا َتَزوََّج النَِّبيُّ    (3)... الحديث "َزْيَنَب َأْىَدْت َلُو ُأ
ةيػو اليديػػة للعػروس مػػف أجػؿ أنػػو "يلػػب : قػاؿ المُ و ، (4)"ِلْلَعػػُروسِ  َبػػاب اْلَيِديَّػةِ تػػرجـ البخػاري للحػػديث بقػوؿ: "ولقػد 

 مشغوؿ ب ىلو ومان  ليا رف تييقة الطعاـ وا تعمالو ، ةلذلؾ ا تحب أف ييدى ليـ طعاـ مف أجؿ اشتغاليـ رنو ب وؿ 
  (5) "الجناقز مشتغاليـ بالحزف حت  ناف ذلؾ الطعاـ ي م  تعزية ياللقان نما ناف ىذا المعن  ة

 
 الزيارةاليدية وقت المطمب الخامس: 

؛ ةيي بيف  جؿ الحب ةي اهللوالزيارة تنوف ألالزيارة والتزاور مف األرماؿ اليالحة التي حض رلييا اا سـ، 
تحقيػؽ المحبػة. ونانػت بياًن وح ًنا وتحقؽ ىدةيا مػف المتحابيف، وايطحاب اليدية ةي الزيارة منا بة جميلة وتزيد الزيارة 

ا َرَجَ  َرُ ػوُؿ اهلِل   لعاقشة  حديثٍ ةفي وقًتا منا ًبا للتيادي  ارة ةي زمف النبي الزي ُقْلػُت: َيػا َرُ ػوَؿ   جان ةيو: "َةَلمَّ
". َةِجْقػُت بِػِو َىاِتيىوِ ُقْلػُت: "َحػْيٌس".، قَػاَؿ: "؟" َمىا ُىىوَ َوقَػْد َخَبػْ ُت لَػَؾ َشػْيًقا"، قَػاَؿ: " -َأْو َجاَنَنػا َزْوٌر  -اهلِل: "ُأْىِدَيْت َلَنا َىِديٌَّة 

  (6). ... الحديث"َةَ َنؿَ 
ْوُر َرلَػػ  اْلَواِحػػِد َواْلَجَماَرػػِة اْلَقِليلَػػِة َواْلَنِويػػَرةِ  وَّاُر َوَيقَػػُ  الػػزَّ َوَقْوُليَػػا َجاَنَنػػا َزْوٌر َوقَػػْد َخبَّػػْ ُت لَػػَؾ  ،والػػزور ِبفَػػْتِ  الػػزَّاِي الػػزُّ

ـْ َىِديٌَّة َخبَّْ ُت َلَؾ ِمْنَيا َأْو َيُنوُف َمْعَناُه َجاَنَنا َزْوٌر َةُ ْىِدَي َلَنا ِبَ بَ  ؛َمْعَناهُ  ـْ َىِديٌَّة َةَخبَّْ ُت َلَؾ ِمْنَياَجاَنَنا َزاِقُروَف َوَمَعُي   (7) ِبِي
 

 محببةالماكن األو  السروراليدية في أوقات المطمب السادس: 
ما، لحبو  أو وقت م روًرا ةي منافينف وقت ومناف يحبو الميدى إليو، ةمف  واليدية تح ف بالجملة ةي نؿ 

وىو ةي بيت  يتحروف ىداياىـ للنبي  تزيده  عادة و روًرا، ولقد ناف اليحابة ت تيو ىدية إياه أو لمف ي نف ةيو، وـ 
َةِحْزٌب ِةيِو َراِقَشُة  ؛ُنفَّ ِحْزَبْيفِ  َأفَّ ِنَ اَن َرُ وِؿ اللَِّو   َعْف َراِقَشَة ليا. ة لما يعلموف مف حب النبي   راقشة

ُـّ َ َلَمَة َوَ اِقُر ِنَ اِن َرُ وِؿ اللَِّو   اللَِّو  َوَناَف اْلُمْ ِلُموَف َقْد َرِلُموا ُحبَّ َرُ وؿِ  ،َوَحْفَيُة َوَيِفيَُّة َوَ ْوَدُة َواْلِحْزُب اآْلَخُر ُأ
                                                 

 .. ب ند ح ف إف شان اهلل4912حديث رقـ:  5/22( الن اقي، ال نف النبرى،  نتاب العتؽ، باب ةًؿ العطية رل  العتؽ، 1)
 128/ 20( العيني، رمدة القاري شرح يحي  البخاري 2)
 15( انظر ص 3)
 7/22( البخاري، يحي  البخاري 4)
 7/281( ابف بطاؿ، شرح يحي  البخاري 5)
 .1154رقـ:  2/808( م لـ، يحي  م لـ، نتاب اليياـ، باب جواز يـو الناةلة 6)
 35-34/ 8( النووي، شرح النووي رل  يحي  م لـ 7)
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ـْ َىِديٌَّة ُيِريُد َأْف ُيْيِدَيَيا ِإَل  َرُ وِؿ اللَِّو  ؛َراِقَشةَ  َرَىا َحتَّ  ِإَذا َناَف َرُ وُؿ اللَِّو  َةِإَذا َناَنْت ِرْنَد َأَحِدِى ِةي َبْيِت َراِقَشَة  َأخَّ
ْـّ َ َلَمَة َةُقْلفَ  ،ِقَشةَ ِةي َبْيِت َرا َبَعَث َياِحُب اْلَيِديَِّة ِبَيا ِإَل  َرُ وِؿ اللَِّو  ُيَنلّْـُ  َنلِّْمي َرُ وَؿ اللَِّو " :َلَيا َةَنلَّـَ ِحْزُب ُأ

ُـّ  ".َىِديًَّة َةْلُيْيِدِه ِإَلْيِو َحْيُث َناَف ِمْف ُبُيوِت ِنَ اِقوِ  َمْف َأَراَد َأْف ُيْيِدَي ِإَل  َرُ وِؿ اللَِّو  :َةَيُقوؿُ  ،النَّاَس  َ َلَمَة ِبَما ُقْلَف َةَنلََّمْتُو ُأ
ـْ َيُقْؿ َلَيا َشْيًقا ا :َقاَلتْ  "َةَنلِّْميوِ " :َةُقْلَف َلَيا ".َما َقاَؿ ِلي َشْيًقا" :َةَ َ ْلَنَيا َةَقاَلتْ  ،َةَل ًً ـْ َيُقْؿ َلَيا  ،َةَنلََّمْتُو ِحيَف َداَر ِإَلْيَيا َأْي َةَل

يِني ِفي ال" :ا َةَنلََّمْتُو َةَقاَؿ َلَياَةَداَر ِإَلْييَ  "،َنلِّْميِو َحتَّ  ُيَنلَّْمؾِ " :َةُقْلَف َلَيا "،ْيًقاَما َقاَؿ ِلي شَ " :َةَ َ ْلَنَيا َةَقاَلتْ  ،َشْيًقا  ُتْفِِ
...  "ِمْف َأَذاَؾ َيا َرُ وَؿ اللَّوِ  َأُتوُب ِإَل  اللَّوِ " :َةَقاَلتْ  :َقاَلتْ  "َعاِئَشةَ  َأَنا ِفي َثْوِب اْمَرَأٍة ِإالَّ َعاِئَشَة َفِإنَّ اْلَوْحَي َلْم َيْأِتِني وَ 

  (1)الحديث
وتحريض أـ  ، وةعؿ زوجاتو ةي تحرييـ الوقت والمناف المحبب للنبي واً  الدملة  وةعؿ اليحابة  

اليدية ةي  ةي ذلؾ مراًرا يدؿ رل  األور الذي يق  رل  نفس الُميدى إليو حينما تيلو أف تنلـ النبي    لمة
 المناف والوقت الذي يحب.

 اليدية  التربوية والنفسية ثاراآلالمبحث الرابع: 
ؤلؼ القلوب، واليدية ُتدخؿ باليدية تُ ةإف لليدية  وار جميلة وةواقد رظيمة، ةاليدية تنشئ المحبة وتزيدىا، 

مة، وألف ردىا حرّ رد اليدية إم أف تنوف مُ قبوؿ اليدية وردـ ردىا، وم تُ  ال رور وتبدد األحزاف، لذا ناف منية النبي 
أف يتلطؼ ةي ردىا مبيًنا  بب الرد ن نو يعتذر وذلؾ ليعالة ما يمنف أف ييحب رد  يوغر اليدر ناف مف نيجو 

 اليدية مف حزف ووجد.
، َرِف  َرْيَرةَ ةي اليدية وأمر بالتيادي مبيًنا أف اليدية تجلب المحبة وتزيدىا ةَعْف َأِبي ىُ  لذا ةقد حبب النبي  

   (2)« َتَياُدوا َتَحابُّوا»َيُقوُؿ:  النَِّبيّْ 
، َةِإنَُّو َأَودُّ ِلَما َبْيَنُنـْ "َيُقوُؿ:  ولقد َناَف َأَنٌس  ،واليدية تؤلؼ القلوب الناةرة البعيدة  ـْ ، َتَباَذُلوا َبْيَنُن    .(3)"َيا َبِنيَّ
َرٌة ِبالػػذََّىِب، َةَقَ ػػَمَيا ِةػػي َنػػاٍس ِمػػْف   َة َأفَّ النَّبِػػيَّ وَرػػْف َرْبػػِد اللَّػػِو ْبػػِف َأبِػػي ُمَلْيَنػػ  ُأْىػػِدَيْت لَػػُو َأْقِبَيػػٌة ِمػػْف ِديَبػػاٍج ُمػػَزرَّ

"، اْدُعىُو ِلىياب، َةقَػاَؿ: "ـَ َرلَػ  اْلَبػَأْيػَحاِبِو، َوَرػَزَؿ ِمْنيَػا َواِحػًدا ِلَمْخَرَمػَة ْبػِف َنْوَةػٍؿ، َةَجػاَن َوَمَعػُو اْبُنػُو اْلِمْ ػَوُر ْبػُف َمْخَرَمػَة َةقَػا
ا َلىَك، َيىا َأَبىا اْلِمْسىَوِر َخَبىْأُت َةَتَلقَّاُه ِبِو َواْ َتْقَبَلُو بِػَ ْزَراِرِه َةقَػاَؿ: " (4)َيْوَتُو َةَ َخَذ َقَبانً  َةَ ِمَ  النَِّبيُّ  َِ َيىا َأَبىا اْلِمْسىَوِر َخَبىْأُت َىى

ا َلكَ  َِ   (5)َوَناَف ِةي ُخُلِقِو ِشدَّةٌ  ."َى
ـْ ِباْلَعِطيَّػػِة ؼ َأْىػؿ اللََّ ػف َوَمػْف ِةػي َمعْ ؿ : ُيْ ػَتَفاد ِمْنػُو ِاْ ػِتْقسقَػاَؿ ِاْبػف َبطَّػا ؛"وَنػاَف ِةػي ُخُلقػو ِشػدَّة"وةػي قولػو:   َنػاُى

 ـ الطَّيّْب.َواْلَنسَ 
بػرازه  لو بمجرد  ػماع يػوتو رنػد لمخرمة بف نوةؿ باليدية وح ف ا تقبالو لو بتلقيو  ومفاج ة النبي   دخولػو وا 

  أزرار الذىب للقبان وقولو لو  مرتيف "َيػا َأَبػا اْلِمْ ػَوِر َخَبػْ ُت َىػَذا لَػَؾ"، نػؿ ىػذا ينشػؼ رػف مػدى أوػر اليديػة ةػي تػ ليؼ
 قلوب الناس الذيف ةي أخسقيـ شدة وق وة ةي طباريـ وتعامليـ.

                                                 

 3/186َبْعٍض  البخاري، يحي  البخاري، نتاب اليبة وةًليا والتحريض رلييا، َباُب َمْف َأْىَدى ِإَل  َياِحِبِو َوَتَحرَّى َبْعَض ِنَ اِقِو ُدوفَ ( 1)
 . 2581حديث رقـ: 

 [221د ص: ، وقاؿ األلباني: "ح ف". ]يحي  األدب المفر 594رقـ:  208البخاري، األدب المفرد، باب قبوؿ اليدية، ص:  (2)
 [222]يحي  األدب المفرد ص: ". ، وقاؿ األلباني: "إ ناده يحي 595رقـ:  208البخاري، األدب المفرد، باب قبوؿ اليدية، ص:  (3)
 7نوع مف الوياب  بؽ تعريفو ص  4))
ـُ َرَلْيِو، َوَيخْ 5) ْرُه َأْو َغاَب َرْنُو ( البخاري، يحي  البخاري، نتاب ةرض الخمس، باب ِقْ َمِة اِاَماـِ َما َيْقَد ًُ ـْ َيْح حديث رقـ:  4/86َبُ  ِلَمْف َل

3127. 



 زكريا صبحي زين الدين

249 

 

249 

يدور، لػذا لمػا أحػس النبػي بػبعض أيػحابو واليدية و يلة محببة تدخؿ ال رور وتبدد األحزاف وتذىب غواقؿ ال 
ـْ ُيَجاِمُعوُىفَّ ِةي اْلُبُيوِت، َةَ  َ  وجًدا وحزًنا بدده باليدية ةَعْف َأَنسٍ  ـْ ُيَؤاِنُلوَىا َوَل ـْ َل ْت اْلَمْرَأُة ِةيِي ًَ َؿ : َأفَّ اْلَيُيوَد َناُنوا ِإَذا َحا

ًِإ َفىاْعَتِزُلوا النَِّسىاَ  ِفىي اْلَمِحىيضِ ُو َتَعػاَل  "ةَػَ ْنَزَؿ اللَّػ النَّبِػيَّ   َأْيَحاُب النَِّبيّْ  " ِإلَػ  َوَيْسىَأُلوَنَك َعىْن اْلَمِحىيِض ُقىْل ُىىَو َأ
ََ َذِلَؾ اْلَيُيوَد َةَقاُلوا: "َما ُيِريُد َىَذا الرَّ اْصَنُعوا ُكلَّ َشْيٍ  ِإالَّ النَِّكاحَ "  ِخِر اآْلَيِة، َةَقاَؿ َرُ وُؿ اللَِّو  ُجُؿ َأْف َيَدَع ِمْف َأْمِرَنا "، َةَبَل

ْيٍر َوَربَّاُد ْبُف ِبْشٍر َةَقاَم: "َيػا َرُ ػوَؿ اللَّػِو ِإفَّ  ًَ "؟ َشْيًقا ِإمَّ َخاَلَفَنا ِةيِو"، َةَجاَن ُأَ ْيُد ْبُف ُح اْلَييُػوَد َتقُػوُؿ َنػَذا َوَنػَذا ةَػَس ُنَجػاِمُعُيفَّ
َةَ ْرَ ػَؿ ِةػي  وَاِرِىَمػا    َظَننَّا َأْف َقْد َوَجَد َرَلْيِيَما َةَخَرَجػا، َةاْ ػَتْقَبَلُيَما َىِديَّػٌة ِمػْف لَػَبٍف ِإلَػ  النَّبِػيّْ َحتَّ   َةَتَغيََّر َوْجُو َرُ وِؿ اللَِّو 

ـْ َيِجْد َرَلْيِيَما  َةَ َقاُىَما َةَعَرَةا َأْف َل
(1)  

ذىػاب الحػػزف والوجػد و   ف نانػت اليديػة ليػا أوػر ةػي زيػادة الحػب وا  غواقػؿ اليػدر، ةػإف رػدـ قبػوؿ اليديػة يحػػزف وا 
ف نانػػت  ولربمػػا نػػاف حقػػد وغػػؿ اليػػدور مػػف أوػػر رد اليديػػة ورػػدـ قبوليػػا، لػػذا ةػػالنبي  نػػاف يقبػػؿ اليديػػة ويويػػب رلييػػا وا 

 تَىىُردُّوا يُبىىوا الىىدَّاِعَي َوالَأجِ : "قَػػاَؿ َرُ ػػوُؿ اللَّػػِو  :رػػف رد اليديػػة ةَعػػْف َرْبػػِد اللَّػػِو ْبػػِف َمْ ػػُعوٍد قَػػاؿَ  ولقػػد نيػػ  النبػػي  ،(2)قليلػػة
  (3)" اْلَيِديََّة َوال َتْضِرُبوا اْلُمْسِمِمينَ 

ألف نػؿ  يفدمػف المػواليدية تقبؿ وم ُتّرد ما لـ تنف حراًما أو مدخًس لحراـ، ومف اليديػة المحرمػة اليديػة المقدمػة  
ا ةي المجتمػ  تقػديـ موػؿ ىػذه اليػدايا نبػديؿ ادً قرض يجلب زيادة رل  الماؿ المقترض ىو مظنة الربا وخاية إذا ناف معت

 َتِجيُن َةُ ْطِعَمػَؾ َ ػِويًقا َةَقاَؿ: "َأم ـٍ َلِقيُت َرْبَد اللَِّو ْبَف َ سرف طلب الربا ةَعْف َ ِعيِد ْبِف َأِبي ُبْرَدَة َرْف َأِبيِو َأَتْيُت اْلَمِديَنَة ةَ 
َـّ َقاَؿ: َبػا ِبيَػا ةَػاٍش؛ ِإَذا َنػاَف لَػَؾ َرلَػ  َرُجػٍؿ َحػؽّّ َةَ ْىػَدى ِإَلْيػَؾ ِحْمػَؿ تِػْبٍف َأْو ِحْمػؿَ  َوَتْمًرا َوَتْدُخَؿ ِةي َبْيٍت"، ُو  "ِإنَّػَؾ بِػَ ْرٍض الرّْ

  (4)َتْ ُخْذُه َةِإنَُّو ِرًبا"  َشِعيٍر َأْو ِحْمَؿ َقتٍّ َةسَ 
ة ةَعْف َأِبي ُحَمْيٍد ال َّاِرِديّْ َقاَؿ: واليدية لرمران والم قوليف مف العامة ىدية منيي رنيا ألنيا مدخؿ للرشو  

ـْ َوَىَذا َىِديَّ  َرُجسً  اْ َتْعَمَؿ َرُ وُؿ اللَِّو  ا َجاَن َحاَ َبُو َقاَؿ: "َىَذا َماُلُن ٌة"، َةَقاَؿ َرَل  َيَدَقاِت َبِني ُ َلْيـٍ ُيْدَر  اْبَف اْللََّتِبيَِّة، َةَلمَّ
َـّ َت ِفي َبْيِت َأِبيَك َوُأمَِّك َحتَّ  َتْأِتَيَك َىِديَُّتَك ِإْن ُكْنَت َصاِدًقاَفَيالَّ َجَمسْ : "َرُ وُؿ اللَِّو  َـّ َخَطَبَنا َةَحِمَد اللََّو َوَأْوَن  َرَلْيِو ُو ". ُو

ا َبْعُد: " ا َىِديٌَّة ُأْىِدَيْت ِلي، َأَفاَل ِني المَُّو، َفَيْأتِ ْم َعَم  اْلَعَمِل ِممَّا َوالَّ َفِإنِّي َأْسَتْعِمُل الرَُّجَل ِمْنكُ َقاَؿ َأمَّ َِ ا َماُلُكْم َوَى َِ ي َفَيُقوُل: َى
ُِ َأَحٌد ِمْنُكْم َشْيًئا ِبَغْيِر حَ  ِو َحتَّ  تَْأِتَيُو َىِديَُّتُو، َوالمَِّو اَل َيْأُخ قِِّو ِإالَّ َلِقَي المََّو َيْحِمُمُو َيْوَم اْلِقَياَمِة، َجَمَس ِفي َبْيِت َأِبيِو َوُأمِّ
َـّ َرَةَ  َيَدُه َحتَّ  ُرِقَي َبَياُض ِإْبِطِو َفََلَْعِرَفنَّ َأَحًدا ِمْنُكْم َلِقَي المََّو َيْحِمُل َبِعيًرا َلُو ُرَغاٌ  َأْو َبَقَرًة َلَيا ُخَواٌر َأْو َشاًة َتْيَعرُ  " ُو

ُِِنيَيُقوُؿ: "  (5)" المَُّيمَّ َىْل َبمَّْغُت َبْصَر َعْيِني َوَسْمَع ُأ
ا ما جان ةي حديث اليدايا المحرمة ومف  ًً ِخيِو ِبَشىَفاَعٍة، َفَأْىىَدإ َمْن َشَفَع ألَ : »قَػاؿَ  َأِبي ُأَماَمَة، َرِف النَِّبيّْ  أي

َبا   (6) «َلُو َىِديًَّة َعَمْيَيا َفَقِبَمَيا، َفَقْد َأَت  َباًبا َعِظيًما ِمْن َأْبَواِب الرِّ
                                                 

 .302حديث رقـ:  1/246 اينعوا نؿ شين إم النناح(  م لـ، يحي  م لـ، نتاب الحيض، باب 1)
 4انظر: ص  (2)
وقاؿ ح يف  ليـ أ د: إ ناده  . ورقب رليو شعيب األرنؤوط ةي الحاشية: "إ ناده جيد".3838رقـ:  6/389( م ند أحمد، م ند أحمد 3)

 ([ 284/ 9]حاشية م ند أبي يعل  المويلي )
 ، 3814حديث رقـ:   ،5/38( البخاري، يحي  البخاري، نتاب المناقب، باب مناقب ربد اهلل بف  سـ 4)
 .6979حيث رقـ:  9/28( البخاري، يحي  البخاري، نتاب الحيؿ، باب احتياؿ العامؿ لييدى لو 5)
. وقاؿ األلباني: "ىذا إ ناد ح ف". 3541رقـ  292-3/291ود،  نف أبي داود، نتاب ااجارة، باب ةي اليدية لقًان الحاجة، ( أبودا6)

 [7/1371] ل لة األحاديث اليحيحة وشين مف ةقييا وةواقدىا 
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ػػَفاَرَة اْلحَ َوَذِلػَؾ ألَ   َبػػفَّ الشَّ ػػيُّْ  َأْجَرَىػا َنَمػػا َأفَّ الرّْ ًَ ػػيُّْ  َ ػػَنَة َمْنػػُدوٌب ِإَلْييَػا َوقَػػْد َتُنػػوُف َواِجَبػػًة َةَ ْخػُذ اْلَيِديَّػػِة َرَلْييَػػا ُي ًَ ا ُي
  (1) .َؿ َواللَُّو َتَعاَل  أرلـاْلَحسَ 

رليو أقوؿ: إف ىذه الحاجة و «. باب ةي اليدية لقًان الحاجة»وقد ترجـ أبو داود للحديث بقولو: قاؿ األلباني: " 
ىي التي يجب رل  الشفي  أف يقـو بيا ألخيو، نموؿ أف يشف  لػو رنػد القاًػي أف يرةػ  رنػو مظلمػة، أو أف يويػؿ إليػو 

وقػد يتبػادر  حقو، ونحو ذلؾ مما ب ط القوؿ ةيو ابف تيمية ػ رحمو اهلل ػ ةي المناف المشار إليو  نفًا؛ ةليرج  إليو مػف شػان.
عروةػػًا؛ ةنػػاةقوه، ةػػإف لػػـ ت ػػتطيعوا أف تنػػاةقوه؛ ةػػادروا لػػو ممػػف يػػن  إلػػينـ » ف أف الحػػديث مخػػالؼ لقولػػو لػػبعض األذىػػا

 ة قوؿ: م مخالفة، وذلؾ ب ف يحمؿ  .(254وغيره، وتقدـ تخريجو برقـ )  (2)رواه أبو داود« . حت  تعلموا أف قد ناة تموه
 .(3) الحاجة. واهلل أرلـ ىذا رل  ما ليس ةيو شفارة، أو رل  ما ليس بواجب مف

ورند رد اليدية ألجؿ حرمتيػا أو مظنػة ذلػؾ يح ػف ردىػا بلطػؼ وبيػاف  ػبب رد اليديػة، ةالم ػلـ حينمػا يعلػـ أف  
ىديتو تدخؿ ةي باب الحراـ ةػس يقبػؿ إنفاذىػا ويعلػـ حرمػة مػا يفعػؿ ويعلػـ أف رد أخيػو لليديػة لػـ ينػف لػبغض لػو، وم لعػدـ 

.  نمػػا ةقػػط لعػدـ إغًػػاب اهللوايػؿ؛ وا  رغبػة منػػو ةػػي الت محرًمػا رد لحػػـ اليػػيد ةَعػػْف  ةلمػا نػػاف النبػػي  بارتنػػاب المحػػـر
ػػْعِب ْبػػِف َجوَّاَمػػَة اللَّْيوِػػيّْ  ػػا َرَأى ِحَمػػاًرا َوْحِشػػيِّا َوُىػػَو بِػػاألَ  َأنَّػػُو َأْىػػَدى ِلَرُ ػػوِؿ اللَّػػِو : (4)اليَّ َمػػا ِةػػي ْبَواِن َأْو بِػػَودَّاَف ةَػػَردَُّه َرَلْيػػِو، َةَلمَّ

 (5)" َأنَّا ُحُرمٌ  ا َلْم َنُردَُّه َعَمْيَك ِإالَّ ِإنَّ َوْجِيِو َقاَؿ: "
  (6) ا لقلبوةيو أنو ي تحب لمف امتن  مف قبوؿ ىدية ونحوىا لعذر أف يعتذر بذلؾ إل  الميدي تطييبً 

م يحػػؿ مػػف  يجػػوز قبػػوؿ مػػا وىػػو محػػـر دليػػؿ رلػػ  أنػػو م الحمػػار رلػػ  اليػػعب بػػف جوامػػة   يوةػػ  رد النبػػ
، وناف الحمار حًياإنما رده رليو أل  ي؛ ألف النباليدية يدى إذا ناف ، ةدؿ ىذا أف المنو م يحؿ لو قتؿ الييد وىو محـر

ذىػاب مػا يخشػ  أف وةيو امرتذار إل  اليديؽ. معروًةا بن ب الحراـ، أو بالغيب والظلـ، ةإنو م يجوز قبوؿ ىديتو ، وا 
  .(7)الظفيق  بنف و مف الوحشة و ون 

، ومػف حديث اليعب غاية ا يرد اليدية ة"قاؿ الميلب :  ألدب؛ ألنيا م تحؿ للميدى إليو، مػف أجػؿ أنػو محػـر
، مػ  نتفػاع بيػا أولػ  مػف تنلػؼ المناةػ ة، ةردىا إل  مػف يجػوز لػو ام، وربما ر رت المناة ةيح ف األدب أف يناة  الميد

. وةيو مف الفقوو لـ ينف لو  بيؿ إل  غير ت ريحوأنو لو قبل : أنو م يجوز قبػوؿ ىديػة ؛ ألنو م يجوز لو ذبحو وىو محـر
  (8) "مف ناف مالو حراًما ومف ررؼ بالغيب والظلـ

بلطؼ مبيًنا لو حرمة الخمر وبيعو، ةما ناف مػف الرجػؿ إم أف أىػدر  خمًرا رده النبي  ولما أىدى رجٌؿ للنبي  
ا ُيْعَيُر ِمْف اْلِعَنِب ةَ ةَعْف َرْبِد الرَّْحمَ  مباشرة؛ الخمر َؿ َقاِف ْبِف َوْرَلَة ال ََّبِإيّْ ِمْف َأْىِؿ ِمْيَر َأنَُّو َ َ َؿ َرْبَد اللَِّو ْبَف َربَّاٍس َرمَّ

                                                 

 331/ 9اليديقي، روف المعبود وحاشية ابف القيـ  (1)
   1672رقـ:  2/128ية مف   ؿ باهلل، ( أبوداود،  نف أبي داود، نتاب ، باب رط2)
 1372-7/1371(األلباني،  ل لة األحاديث اليحيحة وشين مف ةقييا وةواقدىا 3)

َدة , َوَأُبوُه َجوَّاَمة ِبَفْتِ  اْلِجيـ َوتَ (4) اد َوُ ُنوف اْلَعْيف اْلُمْيَمَلتَْيِف َبْعدَىا ُمَوحَّ ْعب ِبَفْتِ  اليَّ ُىَو ِمْف َبِني َلْيث ْبف َبْنر ْبف َرْبد َمَناة ْبف ْوِقيؿ اْلُمَولََّوة وَ اليَّ
 َخ  َبْينو َوَبْيف َرْوؼ ْبف َماِلؾ . ]ابف حجر، ةت    ْبف ِنَناَنة, َوَناَف ِاْبف ُأْخت َأِبي ُ ْفَياف ْبف َحْرب, ُأّمو َزْيَنب ِبْنت َحْرب ْبف ُأَميَّة , َوَناَف النَِّبّي 

 [4/32الباري شرح يحي  البخاري 
ـْ َيْقَبْؿ،  (5)  ، 1825رقـ:  3/13البخاري، يحي  البخاري، نتاب جزان الييد، َباٌب: ِإَذا َأْىَدى ِلْلُمْحِرـِ ِحَماًرا َوْحِشيِّا َحيِّا َل
 8/107( النووي، شرح النووي رل  يحي  م لـ )6)
  7/90( ابف بطاؿ، شرح يحي  البخاري 7)
 7/112( ابف بطاؿ، شرح يحي  البخاري 8)
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َمَيىا َىىْل َعِمْمىتَ : "َراِوَيَة َخْمٍر" َةَقاَؿ لَػُو َرُ ػوُؿ اللَّػِو  َأْىَدى ِلَرُ وِؿ اللَِّو  اْبُف َربَّاٍس: "ِإفَّ َرُجسً  "؟ " قَػاَؿ: "مَ َأنَّ المَّىَو َقىْد َحرَّ
ي َحرََّم ُشْرَبَيا َحىرََّم َبْيَعَيىا" َةَقاَؿ: "َأَمْرُتُو ِبَبْيِعَيا". َةَقاَؿ: "ِبَم َساَرْرَتوُ : "َةَ ارَّ ِإْنَ اًنا َةَقاَؿ َلُو َرُ وُؿ اللَِّو  " قَػاَؿ: "َةفَػَتَ  ِإنَّ الَِِّ

 .  (1)َما ِةيَيا"  اْلَمَزاَدَة َحتَّ  َذَىبَ 

ىديت لَرُ ػوؿ اهلل َقاَلت: "أُ  وألف اليدية تدخؿ ال رور ةيح ف بمف ُأىدي لو الدران لمف أىداه ةَعف َراِقَشة  
 " :َمػا َيُقولُػوَف َيقُػوؿ َبػارؾ اهلل  "، َقاَؿ: َوَناَنت َراِقَشػة ِإذا رجعػت اْلَخػاِدـ؛ َقالَػت: "َمػا قَػاُلوا لَػؾ"؟ َتقػوؿ:أقسميياَشاة"، َةَقاَؿ"

ـْ َبارؾ اهلل"، ترد َرَلْيِيـ موؿ َما َقاُلوا َويبق  أجرنا لنا  ِةيُنـ" َةَتقوؿ َراِقَشة: "َوِةيِي
(2)  

ُِوُه، َوَمْن سَ : » ، َقاَؿ: َقاَؿ َرُ وُؿ اللَّػِو  وَرْف َرْبِد اللَِّو ْبِف ُرَمرَ   َِ ِبالمَِّو َفَأِعي َأَل ِبالمَِّو َفَأْعُطوُه، َوَمْن َمِن اْسَتَعا
  (3)« َلُو َحتَّ  َتَرْوا َأنَُّكْم َقْد َكاَفْأُتُموهُ َدَعاُكْم َفَأِجيُبوُه، َوَمْن َصَنَع ِإَلْيُكْم َمْعُروًفا َفَكاِفُئوُه، َفِإْن َلْم َتِجُدوا َما ُتَكاِفُئوَنُو، َفاْدُعوا 

(3)  
قاؿ  بحانو  ؛ةقابلو بموؿ ةعلو وأح ف ،المعروؼ محتاج ن نت والذي أتاؾ ،ألف ةي ذلؾ التوايؿ والتحابب

ـْ ِبَتِحيٍَّة َةَحيُّوا ِبَ ْحَ َف ِمْنَيا َأْو ُردُّوَىا{) َذا ُحيّْيُت }َواِ 
قيؿ ىو ةي اليدية وقيؿ ال سـ )ةإف لـ تجدوا( ما تناةقوه بو )ةادروا(  ،(4)

 .(5))ةادروا( اهلل )لو( أف يناةقو رننـ
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 العرس والزواج، ووقت الزيارة، ووقت ال رور والتواجد ةي األمانف المحببة
                                                 

 1579رقـ: .3/1206م لـ، يحي  م لـ، نتاب الم اقاة، باب تحريـ بي  الخمر،  (1)
، ورقب ةاروؽ حمادة ةي الحاشية: "إ ناده ح ف"، وقاؿ 303رقـ:  270الن اقي، رمؿ اليـو والليلة، باب َما َيُقوؿ لمف أْىدى َلُو، ص:  (2)

 [.239، رقـ: 157يمية ص: األلباني: "إ ناده جيد" ]ةي تعليقو رل  النلـ الطيب مبف ت
رقـ  6/60، وقاؿ األلباني: "يحي ". ]إروان الغليؿ 1672رقـ  2/128أبو داود،  نف أبي داود، نتاب الزناة، باب رطية مف   ؿ باهلل، (3) 

1617.] 
  86( الن ان : 4)
 6/32( المناوي، ةيض القدير شرح الجام  اليغير 5)
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اليدية ليا  وار جميلة وىامة ةيي تبدد األحزاف وغواقؿ اليدر، وتؤ س الحب والود وتزيده، وتؤلؼ القلوب  -6
نإىدان  نالخمر، أو محـر لوقت معيف الناةرة، لذا ةاليدية م ترد إم أف تنوف حراًما ن ف تنوف رشوة أو بشين محـر

ذا تـ رد اليدية ةيعتذر لعدـ قبوليا ارتذاًرا يبدد وَ الييد للُمحِرـ  .جد ياحب اليدية، وا 
 يوصي الباحث في نياية ىِا البحث بما يمي:و 
ط أمف يا ةي المجتم ، وقبوليا مف ناةة شراق  المجتم ، وخاية مف الفقران والب طان، وتحقيؽ شر اتبادؿ اليد -1

ذا اقتً  ردىا يعتذر لذلؾ و  ،الفتنة رند تبادؿ اليدايا بيف الرجاؿ والن ان ردـ رد اليدية إم أف تنوف حراًما، وا 
 .ارتذرًا جميسً 

جسن غواقؿ اليدور، و تقديـ اليدايا بيدؼ ت  يس الحب والود وزيادتو وتوطيد العسقات -2  .ت ليؼ القلوب وا 
التنقؿ بيف أنواع اليدايا المختلفة مف ، و مومرة والمحببة لنفوس مف تقدـ ليـ اليداياتحري األوقات المنا بة وال -3

 الطعاـ والشراب واللباس واألواث وغيره.
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