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 اليبة و الصدقة

 تعريف اليبة و الصدقة

 و تعني التفضل عمى الغير و لو بغير مال,  من وىب ييب بمعنى أعطى:اليبة لغة

 تمميك شيء بغير عوض لوجو المعطى لو: اليبة اصطالحا

 ال من اجل المكرمة,  ما يعطى من أجل التقرب إلى اهلل:الصدقة لغة

  تمميك شيء لوجو اهلل بغير عوض:الصدقة اصطالحا

 :حكم اليبة و الصدقة و أصميما الشرعي

و أصميما .       اليبة و الصدقة مستحبتان و تمزمان بالقول فيما عمم و ما جيل و لو خالف ظنو بكثير
 القرآن و السنة و اإلجماع : الشرعي

 حكمة مشروعيتيا

        التقرب إلى اهلل إن كانت لوجيو تعالى 

        صمة الرحم و فعل الخير 

        تزكية النفس من الشح و البخل 

        توثيق عرى المحبة بين الناس و استئصال أسباب الكراىية و الحسد من المجتمع 

 أركانيما و ما يشترط في كل ركن

        و ىو المالك لمشيء الموىوب أو المتصدق بو و يشترط في كل منيماالواىب أو المتصدق : 

 أن يكون رشيدا فال تصحان من سفيو و ال صغير و ال مجنون و لو أجازىا الولي    .1

 فإن كانتا من فضولي بطمتا, أن يكون مالكا لما تصدق بو أو وىبو     .2
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فإن  كان مريضا مرضا مخوفا فميما حكم الوصية فتصحان و تمزمان في : أن يكون صحيحا    .3
و إذا . و لمورثة رد ما زاد عمى الثمث لغير وارثو و رد ما كان لوارث مطمقا, الثمث لغير وارث

صح المريض صحة بينة ثم مات من مرض طارئ فال تبطل عطيتو و لو بجميع المال إذا 
و عن كان مزمنا متطاوال بطل , و المرض الخفيف لو حكم العدم, حيزت؛ كانت لوارث أو غيره

 .ما وقع فيو إن مات بالقرب و يصح إن ممت بعد طول

 خير الغرماء بين الرد و اإلمضاء, فإن استغرقتو : عدم استغراق الديون مالو    .4

      سواء كان , و ىو من يمتمك الشيء الموىوب أو المتصدق بو: الموىوب لو أو المتصدق عميو
 .موجودا أو مرجو الوجود, مميزا كان أو غير مميز,رشيدا أو سفييا أو صبيا

و . و المحجور عميو ينوب عنو وليو, الرشيد يعبر عن قبولو بنفسو: و يشترط فيو أىمية قبول اليبة
 يوقف المال الموىوب لمجنين إلى حين والدتو؛ فإن ولد حيا كان لو و إال بقي عمى ممك الواىب  

        و يشترط فيو : الموىوب أو المتصدق بو: 

 أن يكون قابال لمنقل من ذمة إلى أخرى مما يصح بيعو و تممكو    .1

 أن يكون ممموكا لمواىب أو المتصدق   .2

 أن يكون مما ينتفع بو انتفاعا شرعيا    .3

 أال يكون متصال بممك الواىب أو المتصدق كأن ييب البناء دون األرض   .4

        و ىي كل ما دل عمى العطاء و القبول من قول صريح أو ضمني أو فعل و ال يضر :الصيغة 
 ....تصدقت و ىبت و أىجيت و لك ىذا ونوى الصدقة أو اليبة : تأخير القبول منيا

 حكم امتالك الصدقة و اليبة و الرجوع فييما

  و ال يجوز االنتفاع , ال يجوز امتالك الصدقة بشراء و ال بغيره:حكم امتالك الصدقة و الرجوع فييا
 .فمو تممكيا و االنتفاع بيا , إال أن تعود إليو عن طريق اإلرث, أو أكل غمة الصدقة, بيا كركوب دابة

و ال يشترط التحويز لذلك لمحديث , و ال حق لممتصدق في الرجوع في صدقتو مطمقا؛ قبل حوزىا و بعده
 رواه البخاري" الذي يعود في صدقتو كمثل الكمب الذي يعود في قيئو " 
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      ال يجوز الرجوع في اليبة إال فيما وىبو األب البنو بشروط : حكم امتالك اليبة و الرجوع فييا
 لثبوت الحديث في األمرين (و ىي شروط االعتصار )خاصة 

و ال يجوز امتالكيا بغير إرث إذا كانت اليبة لمفقراء و اليتامى و ذوي الرحم من عمة و خالة و نحو 
 .بخالف اليبة لغيرىم فإنو يجوز امتالكيا و االنتفاع بيا, ذلك

 ىبة الثواب و الفرق بينيا و بين الصدقة و اليبة

و أصميا . ىي تمميك شيء لوجو المعطى لو عمى أن يكافئو الموىوب لو و يثيبو عميو:      ىبة الثواب
كان الرسول صمى اهلل عميو و سمم يقبل اليدية و يثيب : " الشرعي فعل الرسول صمى اهلل عميو و سمم 

 .كتاب اليبة: رواه البخاري" عمييا 

و ال  يمزمو الزيادة , فإن قبميا لزمو أن يكافئو بقيمة الموىوب, و الموىوب لو مخير بين قبوليا و ردىا
 .و ال يمزم الواىب قبول دونيا, عمييا

فإن كانت بين غني و :  و إن اختمف الواىب و الموىوب لو في مقتضى اليبة نظر إلى شواىد الحال
 فإن لم يكن شاىد حال فالقول قول الواىب بيمينو  , فالقول قول الفقير بيمينو, فقير

  

و ىبة الثواب كالبيع عموما و تخالفو في أنيا تجوز مع جيل عوضيا و أجمو وعدم رد الثواب 
 المعيب  يعد قبولو ما لم يكن فادحا

      الفرق بين ىبة الثواب و بين الصدقة و اليبة

        خالفا لمصدقة و , ىبة الثواب فييا عوض من الموىوب لو فيجب عمي رد مثمو  أو أفضل منو
 اليبة فال عوض فييما

        أما اليبة و الصدقة فال شفعة فييما و القول , ىبة الثواب تصح فييا الشفعة قوال واحدا ألنيا بيع
 المشيور أنو ال شفعة في التبرعات

         ىبة الثواب يجوز امتالكيا ببيع أو ىبة بخالف الصدقة و اليبة التي يراد بيا وجو اهلل فال يجوز
 امتالكيا إال بإرث
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   االعتصار

و . اعتصر مالو استخرجو من يده: تقول العرب,االستخراج :  لغةاالعتصار: تعريف االعتصار .1
 ".يعتصر الوالد عمى ولده في مالو"في الحديث

ىو ارتجاع المعطي عطيتو "و قد عرفو ابن عرفة بقولو. فيو رجوع الوالد في ىبتو البنو: أما اصطالحا 
 ".يدون عوض ال بطوع المعطي

بجوز االعتصار فيما ييبو ألوالده كبارا كانوا  أو صغارا ، و ما تيبو : حكم االعتصار و حكمته .2
و األصل في جواز . األم البنيا إذا لم يقصد من اليبة ثواب اآلخرة ، فما كان هلل ال يجوز اعتصاره 

لحكمة أن .و قيست األم عمى األب" ال يحل لواىب أن يرجع في ىبتو إال الوالد "اعتصار األب حديث
 .ليما ما ليس لغيرىما في مال الولد

و , إن كان األب حيا, المعتصر في المذىب المالكي ىو األب نصا و األم قياسا :  المعتصر .3
و القول المختار أن ليا االعتصار مطمقا ما لم تفت اليبة بزيادة أو , روي عن مالك أنيا ال تعتصر 

 .فإن فاتت فال اعتصار ليا, نقصان

  :وانع االعتصارم  .4

أو قامت , فكل ما تمفظ بو بمفظ الصدقة , كون القصد من اليبة ثواب اآلخرة .2كونو من غير األبوين .1
قرينة تدل عمى الصدقة فاعتصاره ممنوع إال أن يشترط األب أو األم أو األجنبي ذلك في صمب عقدىا 

فإن صح من مرضو , أو مرضيما المتصل بالموت, موت الواىب أو الموىوب لو . 3فيعمل بالشرط 
 العارض أو وىب بعد المرض فمو االعتصار

و إذا وىب بعد الدين فمو , تداينو ألجميا . 5و إذا وىب بعد الزواج فمو االعتصار , زواج االبن ألجميا.4 
 االعتصار 

 .فوات اليبة بغير حوالة سوق. 7فقر الموىوب لو ألنيا في معنى الصدقة .6 

 :   ممحوظة
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   إذا باع األب ما وىبو  البنو الصغير أو الكبير منع االعتصار و الثمن مخمد في ذمتو إال أن 
 .يشيد باالعتصار عند البيع أو قبمو

      إذا باع األب اليبة البنو بنفسو أو صيره لو في مقابمة دين لو عميو عد ذلك البيع اعتصارا و
 . يكون الشيء الموىوب حينئذ داخال في ممك االبن بطريق البيع ال اليبة فال يحتاج إلى حوز


