
    
 

 

0011 

 

 م 11/4/1111-11 الرهادي -الثاني لكلية العلوم اإلسالهية  املؤمتر العلوي 

 اإلسالهي حكام اخلدهات اهلاتفية التحفيزية يف الفقهأ الفقه وأصوله0  احملور الثالث

 االسالهي

  

 

 

 

 

 

 أحكام اخلدهات اهلاتفية التحفيزية 

يف الفقه اإلسالهي 
 

 

 ا داد
 أ.م.د .  را ين  وود   ا 

 
 ا اهعة العرا ية 

 



    
 

 

0011 

 

 م 11/4/1111-11 الرهادي -الثاني لكلية العلوم اإلسالهية  املؤمتر العلوي 
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 االسالهي

 المقدمة
مـ اإلنساف ما لـ يعمـ ،كالصبلة كالسبلـ عمى النبي الحمد  األعز األكـر الذم عمـ بالقمـ ع

المعظـ محمد هك أكـر مف أكفى بالذمـ ،أرسمه ا رحمة لمعالميف فبمغ الرسالة كأدل األمانة 
كنصح األمة ،كعمى اله كصحبه الطيبيف الطاهريف كتابعيهـ كتابعي تابعيهـ بإحساف إلى يـك 

 الديف.

ـ لكؿ زماف كمكاف ، كحيكيته لمعالةة مشكبلت كؿ عصر ال يشؾ ام مسمـ في صبلحية اإلسبل
كقطػػػر، كلقػػػد كػػػاف مػػػف اإلػػػار الصػػػحكة اإلسػػػبلمية المعاصػػػرة ، السػػػعي الةػػػاد لتةديػػػد ال قػػػه كبعػػػث 
االةتهػػاد ، ليقػػدـ الحمػػكؿ لمشػػكبلت العصػػر الحاهػػر ، كمكاةهػػة التطػػكر كالت يػػر الػػذم حػػدث فػػي 

ث إللقػػاا الهػػكا عمػػى هػػذ  االحكػػاـ الهات يػػة كإليػػر مػػف نػػكاحي الحيػػاة كنظمهػػا، كيسػػعى هػػذ  البحػػ
التح يزيػػة ، كبحػػػث معناهػػا كتحقيػػػؽ محتكاهػػا ، كتحريػػػر المسػػػاكؿ  ، لمىمػػكص مػػػف ذلػػؾ كمػػػه إلػػػى 

  ، يعيف في التكيؼ ال قهي لؤلحكاـ الهات ية التح يزية -لمىدمات الهات ية التح يزية–تعريؼ دقيؽ 

ف هذا المكهػكع  ةػػديرة بالتمسػؾ بهػا، كالعنايػة بمػا كرد فيهػا    -كبىاصػة مػف ةانبهػا ال قهػي -كا 
ألنها تميزت بطابع ىاص فبل  يىمك بيػت بػؿ فػرد اال كمعػه الهػاتؼ النقػاؿ كهػي متنكعػة المسػاكؿ 
بحسػػػب الكقػػػاكع المسػػػتةدة،  كمػػػا أنهػػػا تيعػػػد أحكامػػػان اةتهاديػػػةن ةػػػاات كليػػػدة الحاةػػػات كالظػػػركؼ 

فتراض حيػث ربطػتي بػيف ال قػه كأصػكله، كبػيف الحكػـ الزمانية  ، بعيدةن عف التكٌغؿ في الت ريع كاال
كتطبيقػػػػػه، فكانػػػػػت دلػػػػػيبلن عمػػػػػى سػػػػػعة التشػػػػػريع كصػػػػػبلحيته  فػػػػػي سياسػػػػػة النػػػػػاس كحػػػػػؿ األزمػػػػػات 

  .المستعصية 
   :تكمف أهمية المكهكع في النقاط التالية أهمية المكهكع:  

بعض ، فعةمت أليةمي أنه يبحث مسألة مف مساكؿ المعامبلت، التي تقع فيها معظـ الىصكمات .0
   أحكامها مف ىبلؿ هذ  الكرقات، كي نستمتع بالحبلؿ منها، كنحذر الممنكع منها

ألناـ ا ترشيد سمكؾ كمعاممة الشركات الهات ية حتى ال تقع في المحظكرات ، إذ إف معظـ مصالح .2
  .لها عبلقة باالتصاالت ، السيما الىمكية منها

   سبب اىتيار المكهكع:
 حيث اإلقباؿ المتزايد عمى التعامؿ مع شركات ،تكطكة المكهكع أحد أهـ أسباب اىتيارتعد  .0

   االتصاؿ الىمكم.
 كإلرة عدد الرساكؿ الىدماتية ، كالتح يزية ، كرساكؿ المسابقات ،التي يستقبمها المشترككف مف .2

   .شركات االتصاؿ الىمكم ،فكاف هذا حافز لمبحث عف أحكامها
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 االسالهي

  .كؿ االتصاؿ تعد مف النكازؿ ال قهية التي تحتاج إلى مزيد دراسةإف أغمب مسا .1
تهدد حمى الديف ، كقد يقعكف في أىطاا  بياف ما تقع فيه هذ  الشركات مف أىطاا يتسمقكف بما .1

 العقيدة ،كرساكؿ األبراج كالنةكـ. 
 .تةدات العصريةاإلسهاـ في إإلبات مدل صبلحية الشريعة اإلسبلمية لمكاكبة التطكرات كالمس  .1

 الى إلبلإلة مباحث:  كقد قسمت البحث
 -ستة مطالب: المبحث األكؿ:الهاتؼ م هكمه كأهميته كحكـ استىدمه ،كفيه

 .المطمب االكؿ :تعريؼ الهاتؼ
 .المطمب الإلاني : تاريخ الهاتؼ

 .المطمب الإلالث:تسميات الهاتؼ كأنكاعه
 فكاكد الهاتؼ كأهرار .المطمب الرابع:
 .مس :حكـ استىدـ الهاتؼالمطمب الىا

 .المطمب السادس :حكـ المسابقة كاليانصيب عف طريؽ الهاتؼ
 ،كفيه إلبلإلة مطالب.المبحث الإلاني: حقيقة الىدمات المةانية التح يزية

 .المطمب األكؿ  حقيقة الىدمات المةانية
 .المطمب الإلاني:الهدايا التح يزية كأنكاعها

 .حكمهاك المطمب الإلاالث: األصؿ في الهدية 
 ،كفيه إلبلإلة مطالب.التكييؼ ال قهي ألنكاع الهدايا الترغيبية:المبحث الإلالث

 .المطمب األكؿ: التىريج ال قهي لمهدايا التىٍذكىارية
 .المطمب الإلاني: التىريج ال قهي لمهدايا التركيةية

 .المطمب الإلالث:المسابقات الترغيبية
 

حػث التػػي تكصػػمت إليهػا مػػف ىػبلؿ دراسػػتي  احكػػاـ إمػا الىاتمػػة فقػد ةػػاات لتسػػةيؿ أهػـ نتػػاكج الب
 الىدمات الهات ية التح يزية في ال قه االسبلمي(

  
  ًمىػى الَّػذ ٍمتىػهي عى مى ػا حى مىٍينىػا ًإٍصػران كىمى بَّنىػا كىال تىٍحًمػٍؿ عى بَّنىا ال تيؤىاًىٍذنىا ًإٍف نىًسينىا أىٍك أىٍىطىٍأنىا رى فى ًمػٍف قىٍبًمنىػا يرى

ػػٍرنى  ٍمنىػػا أىٍنػػتى مىٍكالنىػػا فىاٍنصي نَّػػا كىاٍغً ػػٍر لىنىػػا كىاٍرحى ػػا ال طىاقىػػةى لىنىػػا بًػػًه كىاٍعػػؼي عى ْمٍمنىػػا مى بَّنىػػا كىال تيحى مىػػى اٍلقىػػٍكـً رى ا عى
 . (  اميفُ  اٍلكىاًفًريفى 

                                                 

 . ِٖٔسكرة البقرة ، اآلية: -ُ
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 االسالهي

 مبحث األوللا
 الياتف مفيومو وأىميتو وحكم استخدمو

الشيا فرع عف تصكر  كمف هذا المنطمؽ نمقي الهكا  المعمكـ فقها كمنطقا اف الحكـ عمىمف 
عمى الهاتؼ بشتى الكانه كزمف ظهكر  كأهميته ،كةانبيه االيةابي كالسمبي ،لنككف عمى بينة مف 

 تكيي ه الشرعي .أمر  ،كالحكـ عمى استىدمه ،كعمى بصيرة مف 
 المطمب األول :تعريف الياتف

 :اوال: الياتف في المغة
الهاتؼ في الم ة بكسر التاا اسـ فاعؿ مف هتؼ ،أم :الصاكح ،كالةمع هكاتؼ ،كالهتؼ كالهتاؼ 

منه ،ك (ُ هك الصكت الةافي العالي ،كسمعت هات ا يهتؼ اذا كنت سمعت صكتا كال تبصر احدا 
 إلكف اسـ الهاتؼ لمتم كفدى حاىذ المي 

 (1)،كالهاتؼ   الصكت يسمع دكف اف يرل صاحبه(( (2)

 (ْ (( كةاا الهاتؼ في المعةـ الكسيط بمعنى  الصكت يسمع دكف اف يرل الشىص الصاكح
كالذم يظهر مف معنى الهاتؼ في معةـ الم ة انه صكت شىص يسمع بدكف رؤية صاحب 

 الصكت.
 صطالح:الثانيا : الياتف في ا

 ؿؼ الهاتؼ بتعاريؼ عديدة كذلؾ حسب انكاعه ،منها :ما هك تعريؼ عاـ يشمؿ كرٌ لقد عي 
ةاا في معةـ ل ة ال قهاا :هك   الة تنقؿ االصكات تؼ ،كمنها ما هك تعريؼ ىاص بنكع.االهك 

مف :   التم كف : ك هك ةهاز كهربي ينقؿ األصكات عةـ الكسيط .كةاا في الم(ٓ  الى بعيد ((
 (ٔ  إلى مكاف((مكاف 

ف مكانيف متصميف بىط يستىدـ لنقؿ الصكت بشكؿ فكرم بي كعرؼ ايها بانه :الة اك ةهاز
 .(ٕ هاتؼ تـ ىبلؿ البدالة ،كيكةد عمى كؿ طرؼ منهما 

 

                                                 

 ّْْ/ٗ:لساف العرب مادة هتؼ(  - ُ

د في الم ة:ص - ِ  .ّٖٓالمينىةَّ

 .ُْٗمعةـ ل ة ال قهاا:ص - ّ

 ُٕٗ/ِعةـ الكسيط مادة هتؼ(:الم - ْ

 .ُْٗمعةـ ل ة ال قهاا:ص - ٓ

 .ٕٖ/ُـ الكسيط:المعة - ٔ

 المكسكعة العربية العالمية  مادة الهاتؼ الىمكم(.  - ٕ
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http://www.islamonline.net/arabic/contemporary/2005/08/article04.shtml#(6)#(6)
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،النه ينقؿ الصكت مباشرة مما  كالهاتؼ    مف الكساكؿ الشىصية المهمة ذات الك ااة العالية
 .(ُ يسهؿ عممية االتصاؿ (( 

اما الهاتؼ المحمكؿ  المكبيؿ(فهك :احد اشكاؿ أدكات االتصاؿ كالذم يعتمد عمى االتصاؿ 
 البلسمكي عف طريؽ شبكة مف ابراج البث المكزعة مساحة ة رافية معينة .

عبارة عف ةهاز اتصاؿ ص ير الحةـ مرتبط بشبكة لبلتصاالت البلسمكية كعرؼ ايها : بانه 
 .(ِ صكر عف بعد كبسرعة فاكقة مف غير،كتسمح ببث كاستقباؿ الرساكؿ الصكتية كالنصية 

كالف الهاتؼ كسيمة مف كساكؿ االتصاالت يشممه تعريؼ االتصاالت الصادر عف االتحاد الدكلي 
الت السمكية كالبلسمكية ،كهك اف االتصاالت   عممية تساعد عمى ارساؿ المعمكمات بام لبلتصا

كسيمة مف كساكؿ النظـ الكهركم ناطيسية  مف تم كف اك فاكس اك تمكس اك بث إذاعي اك 
اك غير ذلؾ( ما حدث بعدكذ مف الكساكؿ كقد دىؿ تحت عبارة   (ّ تم زيكنيي اك غير ذلؾ(( 

 التي تمىهت عف إلكرة االتصاالت مإلؿ الهاتؼ المحمكؿ ،كنحك . 
  المطمب الثاني : تاريخ الياتف

مف الكاهح اف اإلنساف اةتماعي بطبعه ،كهك ما استمـز منه عمى اف يككف في اتصاؿ كتكاصؿ 
ت اإلنسانية بحاةة ماٌسة الى كساكؿ ته منذ امد طكيؿ ،كبعد ما تقدمت المةتمعادمع ابناا ةم

االتصاؿ فيما بينها سكاا كانت لبلرتباط السياسي ،كمعرفة القيادة عٌما يةرم في الساحات 
السياسية كاالةتماعية باسرع كقت ،اك لمةانب االةتماعي كاالقتصادم ،كلذلؾ بحث اإلنساف عف 

ساكؿ عف طريؽ الرسؿ كاحيانا  اسرع كسيمة ممكنة ،فكانت بداكية في اكؿ االمر كارساؿ الر 
 باالستعانة بالحماـ الزاةؿ ،كغير ذلؾ... 

كفي عصرنا الحديث ،مع تقدـ العمكـ تقدمت كساكؿ االتصاؿ باطراد الزمف ،كاالىتراعات لتصؿ 
 ىبلؿ استىدـ االقمار الصناعية .الى اعمى مستكياتها مف 

( ةهاز التم راؼ (ْ  سامكيؿ مكرس ـ(عندما اىترع ُِّٖكتعكد بداية ظهكر الهاتؼ إلى سنة  
 . البرؽ (

                                                 

 ٖٓالعبلقات العامة النظرية كالتطبيؽ:ص  - ُ

ِ - www.alola.maktobblog.com  

     ّّٕاالتصاالت السمكية كالبلسمكية في الكطف العربي:ص - ّ

أنشأ  َـ( كعمؿ رساما طكاؿ حياته ا كعانى ال قر في بداية حياته ُُٕٗكلد سامكيؿ مكرس عاـ   - ْ
الكطنية لمتصميـ صنع أكؿ نمكذج عممي لمتم راؼ ، فأحدث إلكرة في مةاؿ االتصاالت ،كهك مىترع األكاديمية 

 www.3rbsc.comـ(.ينظر: ُِٕٖأمريكي يرةع له ال هؿ في اىتراع التم راؼ ،تكفي عاـ  

http://www.islamonline.net/arabic/contemporary/2005/08/article04.shtml#(6)#(6)
http://www.islamonline.net/arabic/contemporary/2005/08/article04.shtml#(6)#(6)
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 االسالهي

( بتطكير اإلرساؿ إلى اىتراع التم كف لنقؿ الكبلـ البشرم عبر (ُ أدل اهتماـ  ةراهاـ بؿك  
 .(ِ ـ( ُٕٖٓالمسافات في سنة 

ا(ـ عندما بدأت شركة لكست تكنكلكةيز( ْٕٗكيعكد تاريخ ال عمي لمهاتؼ المحمكؿ إلى عاـ  
ف صاحبة أكؿ ىمكم محمكؿ بؿ كاف صاحب في معممها  بنيك ةرسي(، كلكنها لـ تك التةارب

مارتف ككبر( الباحث في شركة  مكتكرال( لبلتصاالت في  شيكاغك(   هذا االنةاز هك األمريكي
 . (ّ ـ( ُّٕٗفقد أةرل أكؿ مكالمة به في أبريؿ عاـ 

الى ال هاا ُٕٓٗفكانت الق زة الكبيرة في عاـ   ـٌ ارساؿ القمر الصناعي  سبكتيؾ(و ـ( عندما ت
ـٌ ادت المنافسة في هذا  الىارةي لمدكراف حكؿ االرض،كإلرساؿ المعمكمات المدنية كالعسكرية ،إل

د في ال هاا اآلؼ االقمار الصناعية تةكب المةاؿ بيف المعسكريف الشرقي كال ربي الى اف تكاة
 .   (ْ نهار ك  ال هاا ليؿ

كاستمرت بعد ذلؾ الةهكد الرامية المبذكلة في سبيؿ تطكير االتصاؿ التم كني،كىاصة 
 االتصاالت مف

 . ، إلـ تطكرت االتصاالت حتى كصمت إلى المستكل الذم نرا  اليـك(ٓ طريؽ مسافات بعيدة 
 :كلقد مٌر الهاتؼ    بمراحؿ إلبلث هي

 طريؽ الكاببلت االتصاؿ عف . 
 االتصاؿ البلسمكي باستىداـ مكةات  الراديك ذات التردد العالي. 
  ))استىداـ المكةات الدقيقة ذات التردد العالي ةد ٔ) 

 
 تسميات الياتف وأنواعو:المطمب الثالث

                                                 

ـ ، إلـ َُٕٖـ ( كهك مىترع التمي كف كهاةر إلى كندا عاـ ُْٕٖةراهاـ بؿ في أسكتمندا، مف عاـ  كلد  -  ُ
كاف له دكر كبير في تطكير الطاكرة البحرية التي كصمت َـ(ُٕٖٓالكاليات المتحدة ،اىترع التمي كف عاـ  

     www.islamstory.comينظر: .ـ( في كنداُِِٗكـ/ ساعة . تكفي عاـ   ُُّسرعتها إلى 

  .ٕينظر: كيؼ يعمؿ التم كف: ص  -  ِ
مايك 2ٓ، في صالحة الدمارم ،كتبهامحاهرة بعنكاف كساكؿ االتصاؿ الحديإلة الهاتؼ النقاؿ  ينظر : -  ّ

ََُِ 
   www.ar.wikipedia.orgبط ،ينظر الرا

 ُِينظر: التمكس ككمبيكتر االتصاالت الدكلية كااللية:ص - ْ

 ٕينظر: كيؼ يعمؿ التم كف:ص - ٓ
  ُّينظر: كيؼ يعمؿ التم كف:ص - ٔ
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 االسالهي

ذا  كمف تسمياته  باإلهافة إلى الهاتؼ المسرَّة، لسرية  المكالمات بيف الطرفيف ،  التم كف ، كا 
كممه ( telephone) ؽ غير عربي ألف تم كف، فهك إطبل(ُ  الهاتؼ(  أطمؽ التم كف يراد به

  بعيدا(، أما المقطع الإلاني tele يعني المقطع األكؿ منها، إنةمزية، كهي تتككف مف مقطعيف
phone  فعني  صكت ( كهك إحدل كساكؿ االتصاؿ التي تستىدـ إلرساؿ كاستقباؿ األصكات

 .يديف أك أكإلر يتحاكركفالمش رة رقميا أك إلكتركنيا  الكبلـ الشاكع ( بيف شىصيف بع
أسماا نظر لطبعة مككناته االلكتركنية كاستقبلليته العممية  كالهاتؼ المحمكؿ : معرؼ بعدة

 فيطمؽ عميه
باإلهافة إلى المحمكؿ الهاتؼ الةكاؿ ،كالهاتؼ النقاؿ، كالهاتؼ الىمكم لىمك  بصاحبه ، 

 .(ِ قصكد كاحدكالمكبايؿ ، كبكرتابؿ أك بكرطابؿ، كمهما تنكعت أسماكه فالم
أما تسميته ب  ةٌكاؿ ( فمككف هذا الةهاز ليس مستقرا  كةهاز االتصاالت الذم سبقه كهك 

 .(ّ الهاتؼ الإلابت ،فمناسب أف يسمى  ةكاال( 
 .(ْ سمية أنه ينقؿ الكبلـ مف شىص الى اىركأما تسميته ب  نقَّاؿ ( فمعؿ عمة الت

كتسميته ب  محمكؿ (ألنه هات ا محمكؿ تمييزا له عف الهاتؼ الذم ال يحمؿ كهك  الإلابت (، 
لةكاؿ كالنقاؿ فإنه ال يتةكؿ كإل مصطمح صحيح بؿ هك أكلى،ألنه حقيقة فيه،بىبلؼ ا كالمحمكؿ

محمكؿ ( إذا لـ تقيد بكممة  هاتؼ ( فتصرؼ عند البعض إلى ةهاز (يتنقؿ بن سه ، كلكف كممة
 . الحاسب المحمكؿ

أما كممة  مكيايؿ ( فهك مصطمح شاكع لةكاؿ ،كلكنه مصطمح بم ظ ليس عربيا بؿ هي مكتكب 
 كممة

(mobile)بحركؼ عربية ، ككممة (mobile) اسـ الةكاؿ في الم ة االنةميزية ا كأصؿ هي :
 .(ٓ  معناها عندهـ  متحرؾ أك متنقؿ(

 

 
                                                 

  ُٕٗ/ِينظر: المعةـ الكسيط :  - ُ
 www.ar.wikipedia.org ينظر:المكسكعة الحرة كيكيبيديا، ينظر الرابط مكقع - ِ

يقاؿ : ةاؿ في الببلد، أم طاؼ غير مستقر فيها فهك ةكاؿ . ينظر: المصباح المنير في غريب الشرح   - ّ
 .ُُٓ/ ُالكبير : 

ل رس السريع الى يؼ  نقاؿ( ك مف أطمؽ عمى  الةكاؿ (  نقاؿ ( إف اىذ  منه الف العرب تطمؽ عمى ا  - ْ
 (ْٕٔ/ُُلكاف ذلؾ كةيها . ينظر:لساف العرب 

 .ِْ-ُْينظر: تىزيف القراف الكريـ في الةٌكاؿ كما يتعمؽ به مف مساكؿ فقهية: ص - ٓ
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 االسالهي

 المطمب الرابع:فوائد الياتف وأضراره
 : أوال: فوائد الياتف

بةميع ألكانه ،فكاكد ةمه ككإليرة مف النكاحي الدينية ، كاالةتماعية،  لمهاتؼ
 كاالقتصادية،كالسياسية كغيرها،

 :كلكف يمكننا اإلشارة إلى بعض تمؾ ال كاكدَبحيث ال يمكف عد فكاكد  أك حصرها  
الهاتؼ كسيمة لنقؿ الدركس كالمحاهرات كالىطب إلى مف ال استطع الحهكر إليها، كبالتالي  .0

إرشاد الناس إلى االست ادة مف فكرة الهاتؼ اإلسبلمي إذ    تتيح هذ  الىدمة الصكتية اإلسبلمية 
ؿ عبر الهاتؼ الحصكؿ عمى العديد مف الىدمات الدينية المتنكعة،كمنها ىدمة السؤاؿ لممتص

 (ُٓ كالةكاب كاالستماع إلى المحاهرات الصكتية المسةمة،كهذ  الىدمة مكةكدة في أكإلر مف 

 .(ُ  ((  دكلة في أمريكا كأكربا كالعالـ ، كمف ىدماتها الةديدة ت سير القراف الكريـ
مكؿ كسيمة اتصاؿ امنة ، قربت مسافات هاكمة كبعيدة ةدا كاألمإلمة عمى ذلؾ كإلر  الهاتؼ المح .2

فكإليرا ما تةد الهاتؼ ينقذ مريها عندما يدىؿ إلى المستش ى بحالة طاركة كيمزمه كحدات  ،ةدا 
دـ، فيتـ تأميف ذلؾ عف طريؽ الهاتؼ،كمنها ما تةد مسافرا متكاصؿ مع أهمه مف بعيد فيدىؿ 

 .كالسركرعميهـ ال رح 
       (ِ الهاتؼ النقاؿ أصبح كسمة تركيج لممنتةات الصناعية كالتةارية كحتى في السياحة أيها .1
 كما أف هذ  الكسيمة لديها درةة كبير مف الت اعؿ مع متمقي الرساكؿ التسكيقية  مإلمه في ذلؾ مإلؿ .1

لمستهدؼ في أم مكاف اإلنترنيت ، إال أنه يتميز عنها في إمكانه الكصكؿ إلى العمؿ ا شبكة
زماف مهاؼ إلى ذلؾ أنها كسيمة فعالة الىتراؽ األسكاؽ كالكصكؿ إلى أكبر عدد ممكف  كأم

ـ  بمغ متكسط مالكي ََِِفي عاـ  -كفقا لبلتحاد الدكلي لبلتصاالت  -مف العمبلا، فإنه 
أم  ( ،ََِّرات نسمه عاـ ممياّ.ٔ% مف سكاف العالـ  َٕ,ُٗمف أةهزة المحمكؿ ما يقرب 

% في َٗ,ِٗ% في اكربا ،ك ِٔ,ُٓمميار شىص مكزعيف بالترتيب:  ِ,ُما يقرب مف
 .(ّ %ٗٓ,ْ%،كفي افريقياِْ,ُِ%( كفي اسيا ُٖ,ْٖاالمريكتيف امريكا 

 
 

                                                 

 www.masray.comالمكقع الرسمي لممصراكم ،كلممزيد ينظر:  - ُ

 .كما بعدها ٕٕينظر: التسكيؽ باستىداـ المكبايؿ:ص  -  - ِ
باحث في مصرم،كينظر المكقع الرسمي السـ اكف اليف  ةميؿ حممي ينظر: مةاؿ التةارة االلكتركنية،  - ّ

 www.islamonline.netالرابط 
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 : ثانيا: أضرار الياتف
أحد ينكر أهمية الهاتؼ المحمكؿ   المكبايؿ ( كالذم أصبح ةزاا هاما مف حياتنا اليكمية ، ال 

كمكاكبا لكافة نشاطاتنا اليكمية ، كبالرغـ مف كؿ اإليةابيات كالىدمات التي قدمها الهاتؼ 
ا المحمكؿ لنا في حياتنا اليكمية ، إال أف سمبياته كمىاطر  أيها ال يمكف تةاهمها، بؿ هي حالي

الش ؿ الشاغؿ لكؿ مهتـ بالسبلمة العامة كصحة اإلنساف كأمنه ، فإذا استعمؿ في الةانب 
 . السمبي فإنه سيؤدم إلى هدر الكقت فهبل عف العبا المادم كالمعنكم الذم يترتب عميه

فقد يتحكؿ االتصاؿ إلى عبا عمى ال رد كالمةتمع كالعمؿ عندما يككف بهدؼ التسمية فيصبح 
،كذلؾ  كالعمؿ ،فبدؿ أف يعكد بالمن عة عمى األشىاص ،إذا به يعكد بالهرر عميهـهدرا لمكقت 

كقد أصبح معبرا سريعا مىتصرا لمزمف كالةهد ، يتـ مف ىبللها َمف ىبلؿ سكا استىداـ الهاتؼ 
ترتيب المكاعيد المحرمة،كاستشعار ألحاالت الةنسية المتىيمة بما اصطمح عمى تسميته الزنا عبر 

اصة مف الناحية الصحية فعشرات األبحاث تناكلت مىاطر المكةات الهاتؼ كى
الكهركم ناطيسية الصادرة مف هذ  األةهزة الص يرة كالتي تبلمس أكإلر أةزاا ةسـ اإلنساف 

 : حساسية كهي الدماغ كاألذف كالكةه . كهذا نمكذج يبيف هذ  الحقيقة
عف فقداف السمع الحسي ألحد رةاؿ األعماؿ  (ُ كشؼ بحث عممي دقيؽ أةرا  طبيب سعكدم

كىبلصة البحث : أف مريها  َنتيةة االستىداـ المكإلؼ لهاتؼ المحمكؿ  الةكاؿ ( السعكدييف
لممؾ عبد العزيز الةامعي، كهك رةؿ اعماؿ سعكدم في قاـ بمراةعة عيادة الةكاؿ بمستش ى ا

الإلانية كاألربعيف مف العمر، يعاني مف نقص في السمع في أذنه اليمنى لمدة إلبلإلة أشهر 
باإلهافة إلى إحساس بحرارة كألـ حكؿ األذف ، كذكر أف حدكث هذ  األعراض متزامف مع 

ساعات  مف استعماؿ الهاتؼ ،كتنتهي بعداستىداـ الهاتؼ النقاؿ،حيث تبدأ األعراض بعد دقاكؽ 
( َٗكأهاؼ الباحث : باف المريض كاف يستىدـ الهاتؼ النقاؿ أكإلز مف   َمف تكقؼ المكالمة

فتمت متابعة المريض ألكإلر مف عاميف، حيث كاف معدؿ َفي األذف اليمنى بالتحديد دقيقة يكميا
،كأظهر تىطط السمع نقصا بحكالي زيارة العيادة كؿ إلبلإلة أشهر،كتـ عمؿ ةمع ال حكص الطبية

( ديسيبيؿ في األذف اليمنى،كزاد نقص السمع مع الكقت،عندها طمب مف المريض استىداـ ِٓ 
(اشهر تحسف السمع في األذف اليمنى، كبدأ ٔالهاتؼ الةكاؿ في األذف اليسرل، كبعد مهي 

لهاتؼ النقاؿ في (أشهر طمب منه االنتقاؿ الستىداـ أنقص السمع في األذف اليسرل كبعد 
األذف اليمنى، حيث بدأ السمع بالتحسف عند التكقؼ عف استىداـ الةكاؿ بها،كلكنه عاد النقص 

                                                 

ة ،ركيس مةمس ادارة كهك الدكتكر سريع بف حمد الدكسرم ،االستاذ المشارؾ بقسـ االنؼ كاالذف كالحنةر  - ُ
  هػ ُِْٖ/ٖ/ُٗالةمعية السعكدية لبلنؼ كاالذف كالحنةرة كةراحة الراس كالعنؽ :
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مر  أىرل بعد العكد إلى استىداـ الهاتؼ في األذف اليمنى حيث ظهر تىطيط السمع هذا األإلر 
الهاتؼ النقاؿ، ةميا، كبعد هذا نصح الطبيب المريض باستىداـ الهاتؼ األرهي كتقميؿ استىداـ 
( دقيقة يكميا ُٓكاستىداـ مكبر الصكت  السبيكر( حيث قمؿ المرض استىداـ الةكاؿ إلى  

كأبحاث أىرل تناكلت .(ُ ى يؼ  داكـ في األذف اليمنى كلكف المريض أصيب بنقص سمع حسي
 الماهية القميمة تمىاطر استىداـ الهكاتؼ النقالة أإلناا قيادة السيارات . كما تكالت السنكا

حكادث اشتعاؿ كان ةار العديد مف الهكاتؼ النقالة سكاا أإلناا استىدامها أك أإلناا كةكدها في 
( شككل تهمنت ان ةار ّٖحاله الشحف،ف ي الكاليات المتحدة االمريكية تـ تسةيؿ أكإلر مف  

هذ  األةهزة كاشتعالها ذاتيا ، مما دفع م كهية أمف المنتةات االستهبلكية إلى إصدار تحذير 
كاهح لممىاطر التي قد تمإلمها الهكاتؼ المحمكلة ،كالتي قد تت اكت بيف االن ةار الم اةئ أك 

كينصح مستىدمك الهكاتؼ بهركرة إتباع بعض إةرااات السبلمة العامة ، االشتعاؿ التمقاكي
 : التالية كالتي يمكف إيهاحها في النقاط

 . ه أإلناا النـكعدـ كهع الهاتؼ المحمكؿ تحت الكسادة أك بالقرب من .0
 .تةنب كهع الهاتؼ المحمكؿ في الةيب أك بالقرب مف الىصر .2
 .إبعاد الهاتؼ عف الكةه أإلناا استىدامه كي هؿ استىداـ طقـ الرأس الىاص بذلؾ .1
عدـ استىداـ الهاتؼ المحمكؿ بالقرب مف مناطؽ التأإلير اإللكتركني كاألبكاب اإللكتركنية كأةهزة  .1

 .التحكـ عف بعد
تةنب استىداـ الهاتؼ المحمكؿ أإلناا العكاصؼ الرعدية كالةك الماطر كبالقرب مف ىطكط  .1

 اله ط العالي
إغمؽ الةهاز فكرا لدل الدىكؿ إلى غرؼ العناية الحإليإلة في المستش يات كبالقرب مف أةهزة   .1

 .(ِ كيةتنظيـ كتىطيط القمب كأةهزة التحكـ في التن س كغيرها مف األةهزة الحساسة كالحي
 المطمب الخامس :حكم استخدم الياتف

األصؿ في استىداـ الهاتؼ أنه حبلؿ،كذلؾ باعتبار القاعدة الشرعية : األصؿ في األشياا 
ًميعان (ّ اإلباحة  ا ًفي اأٍلىٍرًض ةى ـٍ مى مىؽى لىكي كمع  (ْ }، فهك داىؿ في عمكـ قكله تعالى } هيكى الًَّذم ىى

                                                 

 www.mutair.wsالمكقع الرسمي قبيمة مطير ،الرابط  -  ُ

      basma-hamada.ahlamontada.netينظر:المكقع الرسمي لهمس االيماف،الرابط    - ِ
     .َٔينظر: األشبا  كالنظاكر:   - ّ

     ِٗسكرة البقرة مف االية   - ْ
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 م 11/4/1111-11 الرهادي -الثاني لكلية العلوم اإلسالهية  املؤمتر العلوي 

 اإلسالهي حكام اخلدهات اهلاتفية التحفيزية يف الفقهأ الفقه وأصوله0  احملور الثالث

 االسالهي

الهاتؼ تعتريه األحكاـ التكمي ية الىمسة   الكةكب ، كالندب ، كاإلباحة ،  ذلؾ فإف استىداـ
 (ُ  كالتحريـ،كالكراهة(

فقد يككف استىداـ الهاتؼ كاةبا،كذلؾ مإلؿ كةكب بياف حكـ شرعي عف طريؽ الهاتؼ أك رد 
عنه عف طريقه ، كهذا مف باب كةكب األمر بالمعركؼ كالنهي عف المنكر،ككذا  منكر كالنهي

ستىدامه في الدعكة إلى ا تعالى،يقكؿ الشيخ محمد بف صالح العإليميف :    أرل أنه يةب ا
رل أنه  استىداـ كساكؿ اإلعبلـ في الدعكة إلى ا عز كةؿ ،الف ذلؾ مما تقـك به الحةة،كا 

 (ِ  يةب است بلؿ هذ  ال رصة،كنشر الدعكة إلى ا تعالى مف ىبلؿ هذ  الكساكؿ((
داـ الهاتؼ محرما، كذلؾ في حؽ مف يستعيف به في فعؿ المحرمات كاستعماؿ كقد يككف استى

 الهاتؼ
المحمكؿ المزكد بكاميرا في التقاط صكر النساا كاالحت اظ بها كنشرها،ألف هذا نكع مف التمصص 
كالتةسس المحـر شرعا،كفيه انتهاؾ لحرمات الناس كما فيه شيكع ال كاحش بيف الناس ،قاؿ 

سَّسيكا كىالى يىٍ تىب يىا أىي   {تعالى هىا الًَّذيفى امىنيكا اٍةتىًنبيكا كىإًليران ْمفى الظَّْف ًإفَّ بىٍعضى الظَّْف ًإإٍلـه كىالى تىةى
كيـ بىٍعهان  ـٍ عىذىابه {كقاؿ تعالى:  (ّ  }بٍَّعهي ًإفَّ الًَّذيفى ييًحب كفى أىٍف تىًشيعى اٍل ىاًحشىةي ًفي الًَّذيفى امىنيكا لىهي

ـي كىأىٍنتيـٍ الى تىٍعمىميكفى أىًليـه ًفي الد ٍنيىا كىاآٍلىً  كقد يككف استعماله مكركها،كذلؾ في حؽ (ْ }رىًة كىالمَّهي يىٍعمى
 بها عف نكافؿ الطاعات كالعبادات يسرؼ في استىدامه في غير مصمحة ظاهرة ، أك فيما ينش ؿ

. 
كقد يككف استىداـ الهاتؼ مباحا،إذا كاف استىدامه فيما ال محـر فيه كال مكرك  كاالتصاؿ 

ذا أردنا أف نعرؼ حكمه  معمكمة كما شابه ذلؾ أك بشىص عند  عمؿ،أك معرفة ىبر ،كا 
باىتصار فهك الة كسبلح ذك حديف له ةانبيف اإليةابي كالسمبي فإف استىدـ في الةانب 

ف استىدـ في الةانب السمبي فحراـ  . اإليةابي فهك حبلؿ،كا 
قاؿ الشيح محمد صالح العإليميف :   حكـ حمؿ الىمكم . أم الهاتؼ المحمكؿ . هك مباح 
ف استعمؿ في المباحات صار له حكـ ما  كساكر المباحات ،إف استعمؿ في الحراـ صار حراما،كا 

 (ٓ  استعمؿ فيه ،كا تعالى أعمـ((
 

                                                 

  .ٖٗينظر: األحكاـ ال قهية لمتعامبلت االلكتركنية : ص  - ُ

     .َٔص  ينظر: األشبا  كالنظاكر:  - ِ
   .ُِسكرة الحةرات، مف اآلية  - ّ
 ُٗالنكر، اآلية سكرة  - ْ

      www.islamweb.netفتاكل الشبكة اإلسبلمية،كينظر مكقع اسبلـ كيب ،الرابط  - ٓ
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 م 11/4/1111-11 الرهادي -الثاني لكلية العلوم اإلسالهية  املؤمتر العلوي 

 اإلسالهي حكام اخلدهات اهلاتفية التحفيزية يف الفقهأ الفقه وأصوله0  احملور الثالث

 االسالهي

 المطمب السادس :حكم المسابقة واليانصيب عن طريق الياتف
بقات كغزت بيكت المسمميف ،كتنشط أكإلر في شهر رمهاف المبارؾ لقد انتشرت المسا 

كاألعياد،يقبؿ عميها الناس بشكؿ كبير، كذلؾ مف ىبلؿ كساكؿ االتصاؿ كمف همنها الهاتؼ 
المحمكؿ  المكبايؿ (، كما كإلر ما مسما  ليانصيب باألكراؽ ( ككذلؾ عف طريؽ نشر الرساكؿ 

 صاؿ كغيرها الى العميؿ المستىدـفي الهاتؼ المحمكؿ مف قبؿ شركات االت
 كفيما يأتي ذكر لحكمهما في فرعيف :  

 الفرع األول : حكم المسابقة عن طريق الياتف
: كي ية المسابقة :  تقـك الةهات المنظمة برصد عدد مف الةكاكز يستبؽ عميها مف يةد في أوال

قافة كالتاريخ كالعمكـ ... كال ن سه الك ااة كاالهتماـ، كتتكزع مكهكعات المسابقة في ال كر كالإل
يعرؼ المتسابقكف بعههـ بعها،كيحظر عمى المةنة المنظمة المشاركة فيها أك أحد أقرباكهـ أك 
احد معارفهـ ،كغالبا ما يككف االشتراؾ في هذ  المسابقة م تكحا لمةميع ،كيشترط في المشارؾ 

المنظمة ،كما ةكاكزها فهي مف  اف يتحمؿ سعر المكالمة كيككف هذا المبمغ في ال الب لمةهات
   .(ُ  مةمكع االشتراكات التي تدفع عمى المكالمات
المسابقات بصكرتها الحالية محرمة شرعا،كقد أفتى ثانيا : حكم المسابقة عن طريق الياتف:
نصر فريد كاصؿ م تي مصر سابقا،كعمماا مةمع  بذلؾ الدكتكر يكسؼ القرهاكم ،كالدكتكر

   : ،كذلؾ لبلسباب التالية   .(ِ لبحكث اإلسبلمية التابعة لبلزهر الشريؼا
 
 

، كهك  الذم يتصؿ بالهاتؼ ي ـر أةرة االتصاؿ كهي في العادة مهاع ة في مقابؿ ربحه لمةاكزة -0
 . (ّ النادر ألنه كاحد مف مكات األلكؼ كال الب هك ىسرانه لمةاكزة  كيعد هذا مف القمار

العتماد معاممته عمى  هذا النكع مف المسابقات يربي في ذات اإلنساف الىياؿ كعدـ الكاقعية  -2
   .(ْ الةهالة كالحظ دكف السعي كالةهد،فهي دعكة لمتكاكؿ كالكسؿ 

                                                 

      . ِٕالمسابقات التةارية في ال قه اإلسبلمي كتطبيقاتها المعاصرة : ص - ُ
،كينظر :مكقع : إسبلـ أكف اليف ، عمماا  ُٖٓتركيح : لمدكتكر يكسؼ القرهاكم:صينظر: فقه المهك كال - ِ

  www.islamonline.netمصر اليانصيب الحالي مقامرة عصرية (،الرابط 

 .ُٖٓينظر: فقه المهك كالتركيح :ص - ّ
ي مقامرة عصرية ( الرابط كينظر :مكقع : إسبلـ أكف اليف ، عمماا مصر اليانصيب الحال  - ْ

www.islamonline.net    
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 م 11/4/1111-11 الرهادي -الثاني لكلية العلوم اإلسالهية  املؤمتر العلوي 

 اإلسالهي حكام اخلدهات اهلاتفية التحفيزية يف الفقهأ الفقه وأصوله0  احملور الثالث

 االسالهي

يبلحظ في هذ  المسابقات أف الةهة المنظمة تتعمد إغ اؿ المتصميف دقاكؽ ، قد تطكؿ ،    -1
 .(ُ بهدؼ قطع إلمار اتصاالتهـ لصالح القاكميف عمى تمؾ البرامج كالةهات المنتةة لها

 اما إذا كانت المسابقات بيف افراد ال يدفعكف ماال لبلشتراؾ فيها بطريقة أك بأىرل مإلؿ زيادة
بالهاتؼ فهذ  ةاكزة شرعا،لعدـ دىكؿ القمار فيها  سعر المكالمات كانت كسيمة المشاركة فيها

   .(ِ  ألنها مف طرؼ كاحد
 ثالثا: ضوابط لتصحيح المسابقات : 

 يمكف تصحيح المسابقات بمراعاة الهكابط الشرعية اآلتية :   
 .  أف تككف أهداؼ المسابقة ككساكمها كمةاالتها مشركعة   -0

مف أهـ الهكابط التي يةب مراعاتها في المسابقات ،أف يككف هدفها مشركعا، ككذلؾ كساكمها   
 . (ّ كفي مةاالت أباحها الشارع الحكيـ ،فمك اىتؿ الهابط لما حكـ بةكاز المسابقة

كذلؾ كتنمية المهارات المىتم ة لدم  اف تحقؽ المسابقة مقصدا مف المقاصد المعتبرة شرعا،  -2
 .(ْ دئ كقيـ عند المتسابقيفالمتسابقيف،اإلبداعية كالعقمية كالعممية ... أك المقصكد س ترسيخ  مبا

اف ال يككف العكض فيها مف ةميع المتسابقيف إأل بكةكد محمؿ،كبهذا الشرط تىرج المسابقة    -1
مف داكرة القمار، كهك غالب ما تنتةه المؤسسات التةارية في الكقت الحاهر،فسياستها تقـك 

يع المتسابقيف،ليأىذ الةاكزة في النهاية أحدهـ ، كمف صكرها ايها عمى اىذ العكض مف ةم
 . (ٓ زيادة إلمف السمعة،لتدفع الةكاكز مف قيمته،ككؿ هذا غير ةاكز

،فكؿ مسابقة ترتب عميها فعؿ حراـ أك ترؾ كاةب اال يترتب عميها    -1 ترؾ كاةب أك فعؿ محـر
 . (ٔ  فهي حراـ ال يةك فعمها،ألنها تمهي عف ذكر ا تعالى كتعد عمى حرماته سبحانه

 .كهكح المسابقة كهكحا تاما بتحديد حيإلياتها مف ةميع النكاحي  -1

                                                 

هػ، ُُِْْالشكاؿ ،  ّالةمعة ينظر: الةزيرة : صحي ة سعكدية تصدر عمى شبكة االنترنيت ،   - ُ
  (.   َُُّٗالعدد 

         .َِينظر: أحكاـ المسابقات المعاصرة في ال قه اإلسبلمي: ص  - ِ
ينظر: مةمع ال قه اإلسبلمي الدكلي المنبإلؽ عف منظمة المؤتمر اإلسبلمي المنعقد في دكرته الرابعة عشرة  - ّ

  ِٔٓا (. كفقه المعامبلت الحديإلة،البي سميماف عبد الكهاب إبراهيـ:ص ْ  ا/ ُُٕكحة  : قرار رقـ : بالد
     .ِٔٓ-ُٔٓ(. كفقه المعامبلت الحديإلة : ص ُْ/ُ   ُِٕقـ : ينظر: مةمع ال قه اإلسبلمي، قرار ر   - ْ

، كمةمع ال قه ُٓ/ْ،ككشاؼ القناع : َِّ/ْ، كاألـ :ْٓٔ/ّا كالذىيرة :ّْٖ/ّينظر: تح ة ال قهاا:  - ٓ
  .  ِٔٓ. ُٔٓ(،كفقه المعامبلت الحديإلة : ص  ُْ/ُ:   ُِٕاإلسبلمي، قرار رقـ 

  .ِٔٓ. ُٔٓ(،كفقه المعامبلت الحديإلة : ص  ُْ/ُ:   ُِٕمةمع ال قه اإلسبلمي، قرار رقـ  - ٔ
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 م 11/4/1111-11 الرهادي -الثاني لكلية العلوم اإلسالهية  املؤمتر العلوي 

 اإلسالهي حكام اخلدهات اهلاتفية التحفيزية يف الفقهأ الفقه وأصوله0  احملور الثالث

 االسالهي

ف إةراا المسابقة، أف تحدد حيإلياتها المىتم ة، كشركط المشاركة في عمى الةهة المسككلة ع
ألمسابقة  كزمنها،كمقدار الةاكزة كنكعها،ككي ية ابتداا المسابقة كانتهاكها إلى غير ذلؾ مف األمكر 

  . (ُ التي تمنع التنازع بيف المتسابقيف عند انتهاكها
  .تطبيؽ قكانيف المسابقة عمى الةميع بالسكية   -1

عمى الةهة المنظمة لممسابقة إف تعامؿ ةميع المتسابقيف معاممة كاحدة ، كأف تطبؽ الشركط   
بالتساكم ،كال يككف ألحدهـ فهؿ كال مزية عمى اآلىريف حتى تككف فرصة ال كز بالةاكزة 

  (ِ  .متساكية ببف الةميع
 أف تككف لمسباؽ لةنة مىتصة لئلشراؼ عميه  -1

يةب أف تككف هناؾ لةنة مىتصة لئلشراؼ عمى المسابقة،تتصؼ بالك ااة كالنزاهة ، مف    
   .. (ّ  كقت أبتدكها إلى كقت انتهاكها،لمنع النزاع بيف المتسابقيف

  . كز بالةاكزة ممكنا كمتاحا لةميع المتسابقيفأف يككف ال -1
بأف تككف ال اية كالهدؼ التي يتسابؽ عميه ممكنا لممتسابقيف ، فبعض الةهات المنظمة   

 . (ْ لممسابقة ت رض أمكرا مستحيمة أك معدكمة، فمإلؿ هذ  المسابقات غير ةاكزة
 

 من طريق الياتف الفرع الثاني: حكم اليانصيب
اليانصيب : ةاات مف النصيب كهك الحظ ، كهي عبادة عف ماؿ كإلير تةمعه بعض الشركات 

كنصؼ -كالحككمات كالةمعيات مف عدد كإلير مف الناس ،كمميار دينار مإلبل ،كتةعؿ ةزاا كبيرا
 .(ٓ اقيلعدد قميؿ مف الذيف يد فعكف الماؿ ، يقسـ بينهـ بطريقة الميسر كتأىذ هي الب -مميار 

شركات االتصاؿ ترسؿ رساكؿ لمستىدمي الهاتؼ المحمكؿ كالتي تشمؿ كالمقصكد هنا هك أف 
مإليرة ت رر الناس كتحممهـ عمى االشتراؾ في اليانصيب مقابؿ دفع مبمغ معيف مف  عمى عبارات
 . كؿ مشترؾ

                                                 

، ك طرح التإلريب في ُْٗ/ْ، كحاشية البةيرمي عمى شرج منهج الطبلب:َِٗ/ِينظر: الشرح الكبير:   - ُ
  . ُِّ/ٕشرح التقريب :

      . ُْٗ/ْالطبلب :  منهج، ك حاإلية البةيرمي عمى شرج َُٕ/ ٖينظر: نهاية اؿ محتاج :  - ِ
 .ُُٕ/ ٖينظر: نهاية المحتاج :  - ّ
       .ِْ/ْ، كحاشية البةيرمي عمى شرج منهج الطبل ب : ّٖٓ/ َُينظر: ركهة الطالبيف :  - ْ
      .ِّٗ/ِت سير المنار: - ٓ
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 م 11/4/1111-11 الرهادي -الثاني لكلية العلوم اإلسالهية  املؤمتر العلوي 

 اإلسالهي حكام اخلدهات اهلاتفية التحفيزية يف الفقهأ الفقه وأصوله0  احملور الثالث

 االسالهي

كاليانصيب بةميع ألكانها سكاا أكانت عف طريؽ الهاتؼ أك األكراؽ أك غيرها، كسكاا قامت بها 
، كال نعمـ  (ُ عيات أك الحككمات ،فإنه يعد نكعا مف أنكاع القمار المحـر شرعاالةم الشركات أك

 : في ذلؾ ىبلفا بيف ال قهاا، كذلؾ لبلسباب اآلتية
إف المشارؾ في اليانصيب يقكـ بعمؿ ، شبيه بالقمار كاالزالـ، ألف القمار طمب لمن عة مةهكلة   -0

كؿ غيبي عف طريؽ االقتراع ، كهما عف طريؽ الحظ ال الكسب ، كاألزالـ أيها طمب لمةه
ـي ًرٍةسه ْمٍف {محرماف بنص قكله تعالى ابي كىاألىٍزالى ٍيًسري كىاألىنصى ٍمري كىاٍلمى ا اٍلىى نيكٍا ًإنَّمى يىا أىي هىا الًَّذيفى امى

ـٍ تيٍ ًمحيكفى         (ِ }عىمىًؿ الشٍَّيطىاًف فىاٍةتىًنبيك ي لىعىمَّكي
كمكف عمى إدارة اليانصيب يةمعكف اآلالؼ مف اليانصيب فيه أكؿ أمكاؿ الناس بالباطؿ ، إذ القا -2

ـٍ ًباٍلبىاًطؿً  ـٍ بىٍينىكي    (ّ }أمكاؿ الناس كبدكف مقابؿ ،كا تعالى يقكؿ }ال تىٍأكيميكا أىٍمكىالىكي
في اليانصيب حصكؿ عمى ماؿ أك ربح بدكف مقابؿ بكساطة حيمة يحتالها عمى الناس كالربا،  -1

رعي، أما اليانصيب ف يه أكإلر مف الربا ألنه حرمت ألنها حصكؿ عمى ماؿ بدكف مقابؿ ش فالربا
 .(1 ليس فيه ام مقابؿ مادم أك معنكم

كتعطيؿ لمةهد، كدمار لركح البناا في األمة ، فإف القاكميف عميها قت،في اليانصيب تهييع لمك   -1
ي ترهكف مكت نكازع الىير كبكاعث الرحمة ك معاني البر في المةتمع،كال سبيؿ إلى ةمع الماؿ 

ال بالقمار كلمهك المحظكر،فحاؿ الذيف يستبيحكف اليانصيب كحاؿ مف يةمعكف التبرعات إ
 .(ٓ بالرقص كال ف الحراـ

 (ٔ حقيقة الخدمات المجانية التحفيزية المبحث الثاني:
 المطمب األول  حقيقة الخدمات المجانية

 
 أوال: تعريف الخدمة

دىمىه يىىًدمه ىدمةن   .، كهك القاكـ بالعمؿ لآلىريف (ٕ فهك ىادـ ل ة هي مصدر ىى
هي العمؿ الذم تقدمه الشركة لممشتركيف قكـ عمى أساس العبلقة بينهما مف حيث : كاصطبلحا 

                                                 

      .   ٕٕٓ-ٕٔٓينظر: فتاكل كبار عمماا األمة : ص - ُ
      َٓسكرة الماكدة ، اآلية :  - ِ
          . ُٖٖسكرة البقرة ، مف اآلية : - ّ
 .ُْينظر: البيع المقترف باليانصيب في ال قه اإلسبلمي:ص - ْ
  .  ِٓٗينظر: الحبلؿ كالحراـ في اإلسبلـ: لمدكتكر يكسؼ القرهاكم،:ص  - ٓ
      سيأتي الحقا تعري ه ل ة كاصطبلحا.     - ٔ
      .    ٓٓ/ِّمادة  ىدـ ( ،  ، تاج العركس ،ُِِ/ُالمعةـ الكسيط ، مادة  ىدـ (، - ٕ
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 م 11/4/1111-11 الرهادي -الثاني لكلية العلوم اإلسالهية  املؤمتر العلوي 

 اإلسالهي حكام اخلدهات اهلاتفية التحفيزية يف الفقهأ الفقه وأصوله0  احملور الثالث

 االسالهي

، أك الشركة المنتج كالمشترؾ المستهمؾ  . (ُ إف  الشركة باكع كالمشترؾ مشترو
 لمجانثانيا:ا
  (ِ  .هك إعطاا الشيا ببل إلمف، كال مقابؿ يقاؿ أىذ الشيا مةانا ببل بدؿ :ل ة

  (ّ  . كقاؿ الميث : المةاف عطية الشيا ببل مٌنة كال إلمف
كاصطبلحا :  يقصد به الىدمات التي تقدمها الشركة كتعطيها لممشتركيف ببل إلمف كال مقابؿ ،  

ف ذلؾ التسهيؿ عمى المشتركيف كتح يزهـ لبلست ادة مما تعرهه مف ىدمات كسمع .  كتهدؼ م
كمف الةدير بالذكر أف بعض ىدمات الشركة يدىمها التى يض ال المةانية ، كيقصد به : الحط 

 .   (ْ مف سعر المإلؿ أك النقص منه 
مة تقدـ الشركات عادة مةمكعة مف الىدمات المةانية ،بهدؼ التسهيؿ عمى المشتركيف كاقاك 

  ي تقدمها شركة زيف العراؽ مى سرد لبعض الىدمات المةانية التالعبلقة التةارية معهـ ،كفيما ي
 .ىدمة انتظار المكالمات ك تعميؽ المكالمة  اكال:

تسمح لؾ هذ  الىدمة بتعميؽ المكالمة كاإلةابة عمى مكالمة إلانية كاردة .كيمكنؾ العكدة مف  
ار المكالمة تسمح لؾ بتعميؽ محادإلة مستمرة كاالتصاؿ بطرؼ ىدمة انتظ،ك  كالى بيف المكالمتيف

تعد هذ  الىدمة متيسرة لةميع منتةات زيف العراؽ،كم ة ،أىر أك استبلـ مكالمة مف طرؼ اىر
 .الىدمة مةانية

سمح ىدمة المكالمة الةماعية لمطرؼ المتصؿ بالحديث مع أكإلر :ىدمة المكالمة الةماعية إلانيا:
ك يمكنؾ االستماع إلى الةزا السمعي مف المكالمة ، كألةراا ،( أشىاص ٔمف طرؼ  إلى حد 
 -: المكالمة الةماعية

 عمؽ المكالمة ال عالة .0
 قـ باالتصاؿ اآلىر   .2
  "اذهب إلى القاكمة كاىتر "ةماعي  .1
 اىتر اتصاؿ ةماعي كاربط كبل المكالمتيف كاحصؿ عمى مكالمة ةماعية مكسعة  .1

ىدمة تحكيؿ المكالمة تسمح لممكالمة الكاردة لًػطرؼ معٌيف تـ :كيؿ المكالمةىدمة تح   إلالإلا:
االتصاؿ به كغير المتيسرة بإعادة تكةيهها إلى هاتؼ اىر أك تم كف ارهي أىر دكف التأإلير 

                                                 

 المكسكعة العربية العالمية مادة  ىدمة(  - ُ

            .ٖٓٓ/ِالمعةـ الكسيط ، مادة  مةف (،  - ِ
 .  ُْٗ/ ّٔذكر  الحسيني في تاج العركس ،مادة  مةف (: - ّ

       ُّ/ ٗالمكسكعة ال قهية الككيتية : - ْ
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 م 11/4/1111-11 الرهادي -الثاني لكلية العلوم اإلسالهية  املؤمتر العلوي 

 اإلسالهي حكام اخلدهات اهلاتفية التحفيزية يف الفقهأ الفقه وأصوله0  احملور الثالث

 االسالهي

الىدمة متيسرة لةميع منتةات زيف العراؽ ، كم ة ،عمى إمكانيتؾ في إةراا مكالمات هات ية
 . الىدمة مةانية

 ... Miss U ىدمة مس يك . ا:رابع
هذ  الىدمة صممت لمشتركي زيف العراؽ لتمكنهـ مف التحكـ باستقباؿ المكالمات الكاردة عندما 
يككف الهاتؼ م مؽ اك مش كال أك ىارج نطاؽ الىدمة أك عندما ال ترغب باستبلـ مكالمات،اف 

كقت ,انية تحتكم عمى رقـ$ كبعد ذلؾ ستصمؾ رسالة تنكيه قصيرة مةّتكم ة ت عيؿ الىدمة هي 
 .كتاريخ المكالمة المستممة في حاؿ ككف هات ؾ النقاؿ م مقا اك مش كال أك ىارج نطاؽ الىدمة

 .. MMS ىدمة الرساكؿ المصكرة مف شىص آلىر .. ىامسا:  
تسمح ىدمة الرساكؿ المصكرة لؾ بإرساؿ الصكر اك النصكص أك المقاطع السمعية أك المقاطع 

كيمك بايت ،كم ة الىدمة  َُٓلة مف شىص ألىرأقصى حةـ لمرسالة المصكرة هك ال ديكية برسا
 سنت لكؿ رسالة مصكرة مرسمة َُ

 .. SMS ىدمة الرساكؿ القصيرة مف شىص آلىر .. سادسا:
 :تسمح لؾ ىدمة الرساكؿ القصيرة بإرساؿ كاستبلـ الرساكؿ القصيرة محميا كدكليا كباألةكر التالية

 سنتات لةميع منتةات زيف العراؽ  ٓمية:رساؿ رسالة مح  -ُ
 سنتات  ٓسنتا لةميع منتةاتنا عدا   إيزم بمص ( حيث الكم ة هي  ُِإرساؿ رسالة دكلية :-ِ
 (ُ استبلـ الرساكؿ: مةػػػاني  -ّ

 ككذلؾ ىدمات اسيا سيؿ :
سنت  ّككم تها  222ىدمة البريد الصكتي : لبلشراؾ بة مف ىبلؿ االتصاؿ بالرقـ  -0

 ر.كليس دكال
 ََّدمة التةكاؿ الدكلي : لبلشتراؾ بة مف ىبلؿ الذهاب الى مقر الشركة كتكم تها ى -2

 دكالر . كعف طريؽ هذة الىدمة تستطيع استىداـ اسياسيؿ في البمداف االىرل
كيكميا  ُٗٗٗلمرقـ  . ىدمة االىبار : لبلشتراؾ في هذة الىدمة ارسؿ كممة . اىبار -1

 . اليكمية العامة ستصمؾ رسالة فيها االىبار
ىدمة ارساؿ الرساكؿ لمقنكات ال هاكية : هذة ايها ليست ىدمة كانما ميزة تستطيع  -1

 (ِ  .ارساؿ الرساكؿ لةميع القنكات ال هاكية
 

                                                 

   www.jo.zain.com ينظر:ىدمة زيف العراؽ،الرابط   - ُ
   www.asiacell.com ينظر: ىدمات اسيا سيؿ،   الرابط  - ِ
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 م 11/4/1111-11 الرهادي -الثاني لكلية العلوم اإلسالهية  املؤمتر العلوي 

 اإلسالهي حكام اخلدهات اهلاتفية التحفيزية يف الفقهأ الفقه وأصوله0  احملور الثالث

 االسالهي

 اليدايا التحفيزية وأنواعياالمطمب الثاني:
 أوال: تعريف اليدية   

  (ِ ، كمابعإلته ل يرؾ إكراما(ُ ؼ إلى ذم مكدةالهدية ل ة :هي ما أهديت مف لىطى 
 (ّ كقيؿ : ما يؤىذ ببل شرط اإلعادة

اصطبلحا: ةرل عرؼ ال قهاا عمى ذكر الهدية في باب الهبة  ألف الهدية نكع مف الهبة ، كقد  
 . (ْ  عمى أف الهبة: تمميؾ مف غير عكض -رحمهـ ا-تعارؼ  ال قهاا 

د بها كةه ا تعالى محها، كالإلانية تبذؿ كيراد كال رؽ بيف الصدقة كالهدية ، أف األكلى تبذؿ كيرا
ذا اةتمع معها قصد الإلكاب  بها اإلكراـ ،كالتكدد، كالصمة ، كالتالؼ،كالمكافكة، أك طمب الحاةة ،كا 

  . استحؽ باذلها أف يكـر بإلكاب العبادة مف الكريـ ةؿ كعبل
عه لممستهمكيف مف سمع ،أك أما الهدية في اصطبلح التسكيقييف :  فهي ما يمنحه التةار كالبا 

  . (ٓ ىدمات دكف عكض، مكافأة أك تشةيعا أك تذكير
   ثانيا : الحافز 

(، كمدار هذ  المادة عمى معنى: الحث ،  ل ة :  فهك اسـ فاعؿ مشتؽ مف ال عؿ الإلبلإلي  حى ىزى
  . كالدفع

: ح ز  ،كيقاؿ (ٔ قاؿ ابف فارس : الحاا،كال اا،كالزام،كممة كاحدة تدؿ عمى الحث كما قرب منه  
 . (ٕ ح زا مف ىم ه بالسكؽ أك غير 

،كهك ةميع األعماؿ التي  (promotion) اصطبلحا: يأتي الحافز عند التسكيقيف بمعنى التركيج
 . (ٖ  تقكـ بها الشركة، لزيادة مبيعاتها

                                                 

     ّْ/ٔمعةـ مقاييس الم ة ، مادة  هدل ( :  - ُ
       َْٕؼ: صالتكقيؼ عمى مهمات التعاري - ِ
        ُّٗعري ات:صالت - ّ
        ٖٖ/ ٕ، اإلنصاؼ :ِّٓ، المنهاج ص ُْٗ/ٔ، التاج كاإلكميؿ :ِٔٓ/ ّالةكهرة النيرة:  - ْ
      .ٗٓالحكافز التةارية التسكيقية: ص - ٓ
  .  ٖٔ/ِمعةـ مقاييس الم ة ، مادة  ح ز( : - ٔ
      .ُُُ/ُٓ، تاج العركس ، مادة  ح ز ( ُْٖ/ ُ ز (:المعةـ الكسيط مادة  ح  - ٕ
كالتدريب المهني بالمممكة العربية  السعكدية  منافذ التكزيع ، مف منشكرات المؤسسة العامة لمتعميـ ال ني  - ٖ

     ِ :ص
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 م 11/4/1111-11 الرهادي -الثاني لكلية العلوم اإلسالهية  املؤمتر العلوي 

 اإلسالهي حكام اخلدهات اهلاتفية التحفيزية يف الفقهأ الفقه وأصوله0  احملور الثالث

 االسالهي

كالذم يمكف استىبلصه مف م هكـ الهدايا التح يزية أنها: مةمكع األعماؿ التي تقكـ بها   
الشركات أك الباعة بشكؿ عاـ ، لمتعريؼ بالسمع أك الىدمات كالحث عميها، بهدؼ الزيادة مف  

 ا المشةعة عمى زيادة الطمب عمى السمع.مبيعاتها، كقد تبذؿ الهداي
 

 ثالثا: أنواع اليدايا التحفيزية الترغيبية 
أنكاع ،  إلبلإلة أشهرهاَتنتشر في السكؽ االقتصادية عدة أنكاع مف الهدايا التح يزية الترغيبية  

إال أف شركات االتصاؿ الىمكم انتشر عندها نكع رابع هك أهـ هذ  األنكاع ةميعأ، كالذم يدر 
 كهناؾ هذ  األنكاع:َميها األرباح الكإليرة ع

 النوع األول: اليدايا الَتْذَكارية :
كهي ما تمنحه المؤسسات، كالشركات، كالمحبلت التةارية لمعمبلا المرتقبيف ذكم العبلقة 

 بأنشطتهـ التةارية مف أةؿ تككيف عبلقة طيبة، كالتذكير بأنشطتهـ كسمعهـ كىدماتهـ.
ية تككف غالبان بصكرة تقاكيـ سنكية أك فصمية، أك سمسمة م اتيح، أك م كرات، كهذ  الهدايا التذكار 

 .  (ُ أك غير ذلؾ مف األدكات المكتبية كالشىصية
 النوع الثاني: اليدايا الترويجية :

كهي ما يقدمه التةار مف مكافآت تشةيعية لممشتريف مقابؿ شراكهـ سمعان أك ىدمات معينة، أك 
 . (ِ ـ تاةران معينان اىتياره
 النكع مف الهدايا الترغيبية قسماف: كهذا

 القسم األول: ىدية لكل مشتر  
كهي أف يمنح أصحاب السمع كالىدمات، الهدية التركيةية لكؿ مف يشترم منهـ شيكان كهذ  الهدية 
لها صكر متعددة  فمنها ما تككف فيه الهدية التركيةية ذات صمة بالسمعة بحيث ال تستعمؿ إال 

كأف يقكؿ الباكع أك الشركة : كؿ كٌممة لعمؿ السمعة المشتراة، كمإلاؿ ذلؾ معها، فتككف الهدية م
الؼ دينار رصيد  فمه سيـ كارت مةانا  أك مف يشترم مكبيؿ نكع نككا فمه  َّمف يشترم بقيمة 
 . (ّ  سيـ كارت عراقنا

                                                 

      .  ٓٗ، اإلعبلف لمدكتكر أحمد المصرم ص ُُٕينظر: فف البيع ص   - ُ
  .  ُُٔينظر: فف البيع ص    - ِ
   ِّّينظر: إدارة التسكيؽ لمدكتكر الصحف ص  - ّ
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 م 11/4/1111-11 الرهادي -الثاني لكلية العلوم اإلسالهية  املؤمتر العلوي 

 اإلسالهي حكام اخلدهات اهلاتفية التحفيزية يف الفقهأ الفقه وأصوله0  احملور الثالث

 االسالهي

ؿ اهافية عند االشتراؾ بحزمة الرساكؿ القصيرة ،ةاا اؿ ذلؾ:ما تقدمه شركة زيف مف رساككمإل
( فقط همف زيف المستىدـ ِٓالرساكؿ الدعاكية:اشترؾ بحزمة الرساكؿ القصيرة ب  في نص

sim. 
$ عند ت عيؿ  ُ$ هدية تككف الهدية  ٓ$ ك احصؿ عمى  ٓباسياسيؿ اشترم ىػػط  كمإلاؿ اىر:

 دىػػػاؿ بطاقػػػة التعبكة الإلانية$ بعد ا ِ$ بعد ادىاؿ بطاقة التعبكة االكلى  ِالىط 
 

 القسم الثاني : ىدية معّمقة بشرط
كهي أف يعٌمؽ أصحاب السمع كالىدمات الحصكؿ عمى الهدية التركيةية بشرط. كلذلؾ صكر 
عديدة  منها أف يككف حصكؿ الهدية التركيةية مشركطان إما بشراا عدد معيف، أك بمكغ إلمف 

فراد سمعة معينة، أك غير ذلؾ مف الشركط التي يشترطها محدد، أك ةمع أةزاا م ٌرقة في أ
 التةار  لمترغيب في سمعهـ أك ىدماتهـ، كةذب المستهمكيف إليها.

كبالميؿ بعد اكإلر ،الرسالة همف زيف صارت  ،تى يض بالنهار 50%كمإلاؿ ذلؾ: اكإلر مف
 (دينار مف منتصؼ الميؿ كحتى الإلامنة صباحا.ُِ(دينار طكؿ النهار ،ك ِٓب 

 النوع الثالث: اليدايا اإلعالنية )العّينات(
كهي ما تقدمه المؤسسات، كالشركات، كالمحبلت التةارية لمعمبلا مف نماذج تيعىد  إعدادان ىاصان  
لمتعريؼ بسمعة ةديدة، أك إعطاا العمبلا فرصة تةربة السمعة  لمعرفة مدل تمبيتها لحاةاتهـ، 

شباعها لرغباتهـ، كما أنها قد تستعم ؿ في بعض األحياف نمكذةان لممكاص ات المطمكب كةكدها كا 
 . (ُ في السمع المعقكد عميها

 
 حكميا : األصل في اليديةالثالثالمطمب 

 األصل في اليدية الفرع االول:
الهدية مف حيث األصؿ مشركعة مندكب إليها، كما دلت عمى ذلؾ نصكص الكتاب، 

 اإلةماع عمى ذلؾ. (ِ لعمـكالسنة، كقد نقؿ غير كاحد مف أهؿ ا
 
 

                                                 

     .ُُُ/ُٓ، تاج العركس ، مادة  ح ز ( ُْٖ/ ُالمعةـ الكسيط :  - ُ
 ، كنقمه غيرهما.َِْ/ٖ، كابف قدامة في الم نيّْٓ/ٕحكا : الماكردم في الحاكم الكبير    - ِ

  .ِِّ/ّ، بم ة السالؾ ِْٕ/ِ، الهداية لممرغيناني ُٗ/ٓ]ينظر: تبييف الحقاكؽ 

http://vb.uiraqi.com/t6356.html
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 م 11/4/1111-11 الرهادي -الثاني لكلية العلوم اإلسالهية  املؤمتر العلوي 

 اإلسالهي حكام اخلدهات اهلاتفية التحفيزية يف الفقهأ الفقه وأصوله0  احملور الثالث

 االسالهي

 أواًل: من الكتاب 
 .(ُ ﴾ًباٍلعىٍدًؿ كىاإًلٍحسىاف...ًإفَّ المَّهى يىٍأميري ﴿:  -تعالى  -األكؿ: قكؿ ا 

، فدلت اآلية عمى أف أصؿ (ِ كةه الداللة: أف في اآلية األمر باإلحساف كهك اإلنعاـ عمى ال ير
 ، كبذؿ الهدية نكع مف اإلحساف داىؿ في عمـك اآلية.(ّ الندب كؿ إحساف

ْبًه ذىًكم اٍلقيٍربىى كىاٍليىتىامىى كىاٍلمىسىاًكيفى كىاٍبفى ﴿:  -تعالى  -الإلاني: قكؿ ا  مىى حي كىاتىى اٍلمىاؿى عى
 .(ْ ﴾السًَّبيًؿ....

 كةه الداللة: 
عؿ إيتاا الماؿ مف ىصاؿ البر، كهذا اإليتاا الذم ذكر  ا في هذ  ة -ةؿَّ كعبل  -أف ا 

 .(ٔ فيشمؿ الصدقة، كالهدية ،(ٓ اآلية شيا سكل الزكاة
ْييتيـٍ ﴿: -تعالى -الإلالث: قكؿ ا  ذىا حي ي كا ًبأىٍحسىفى ًمٍنهىا أىٍك ريد كهىا كىاً   .(ٕ ﴾ًبتىًحيَّةو فىحى

 كةه الداللة: 
أف بعض أهؿ العمـ فٌسر التحية في اآلية بالهدية، كأنه إذا أهدم إلى المرا هدية، فإف المشركع 

 .(ٖ هدية كالإلكاب عميهافي حقه أف يرد نظيرها أك أحسف منها، فدؿ ذلؾ عمى مشركعية ال
 المناقشة: 

نكقش هذا االستدالؿ: بأف الم سريف مت قكف عمى أف المراد بالتحية في هذ  اآلية السبلـ، فتأكيمها 
 .(ٗ ة عمى ظاهرهابالهدية نزع بما ال دليؿ عميه. فكةب حمؿ اآلي

 اإلةابة: 
 
 

                                                 

 .َٗسكرة النحؿ، ةزا اية:    - ُ
  .ِّٔينظر: م ردات أل اظ القراف، مادة  حسف(، ص    - ِ
  .ِٖٓ/ٔينظر: الذىيرة لمقرافي    - ّ
  .ُٕٕسكرة البقرة، ةزا اية:   - ْ
  .ٔٓ/ِينظر: المحرر الكةيز البف عطية    - ٓ
  .ّٔٗ/ِ، م ني المحتاجّْٓ/ٕينظر: الحاكم الكبير    - ٔ
  .ٖٔسكرة النساا، ةزا اية:    - ٕ
  .ّٔٗ/ّ، م ني المحتاج ُِٖ/ٔ، بداكع الصناكع ْٓٔ/ُينظر: أحكاـ القراف البف العربي     - ٖ
 .ْٕٔ-ْٔٔ/ُينظر: أحكاـ القراف البف العربي     - ٗ
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 م 11/4/1111-11 الرهادي -الثاني لكلية العلوم اإلسالهية  املؤمتر العلوي 

 اإلسالهي حكام اخلدهات اهلاتفية التحفيزية يف الفقهأ الفقه وأصوله0  احملور الثالث

 االسالهي

ألنها يتحيا بها، ككركدها في السبلـ ال يمنع   أةيب عف ذلؾ: بأف اآلية تشمؿ الهبة كالهدية  
.(2  ظ ال بىصكص السببعمى مشركعية الهدية  ألف العبرة بعمـك الم (1 ((داللتها  
 ةعؿ إيتاا الماؿ مف ىصاؿ البر، كهذا اإليتاا الذم ذكر  -ةؿَّ كعبل  -أف ا 

 ة : ثانيًا: من السن 
 .(ّ ((تهادكا تحابكا  : -  -األكؿ: قكؿ النبي 

 كةه الداللة: 
ف ال اية منها، كهي حصكؿ المحبة بيف أمر بالهدية، كحٌث عميها، كبي -  -أف النبي 
 المتهاديف.

 .(ٓ (((ْ يا نساا المسممات ال تحقرف ةارة لةارتها، كلك ًفٍرًسف شاةو   : -  -الإلاني: قكؿ النبي 
 كةه الداللة: 

ندب المسممات إلى أف تهدم المسممة إلى ةارتها، كلك أف تهدم لها الشيا  -  -أف النبي 
 ، كظمؼ الشاة القميؿ المحـ.(ٔ اليسير، أك ما ال ينت ع به في ال الب

رى الصدر  : -  -الإلالث: قكؿ النبي   .(ٕ ((تهادكا، فإف الهدية تيٍذًهب كىحى
 كةه الداللة: 

رى الصدر  أمر - -أف النبي  فدٌؿ  - (ٖ كهك الحقد كال يظ -بالهدية  لما فيها مف إذهاب كىحى
                                                 

  .ِِٕ/ٔينظر: الذىيرة لمقرافي     - ُ
، شرح ِٕٓ/ِ، اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ لآلمدم ُِٗ/ُتنظر هذ  القاعدة: في فكاتح الرحمكت    - ِ

 َِْ، القكاعد كال كاكد األصكلية ص ُٕٕ/ّالكككب المنير 

   َِٖ، ص ْٗٓ، رقـ -باب قبكؿ الهدية  -ركا  البىارم في األدب الم رد     - ّ

 قكله: ًفٍرًسفى شاةو: عظـ قميؿ المحـ، كهك ظمؼ الشاة.    - ْ
  ([.ِْٗ/ّر، مادة  فرسف(،  ]النهاية في غريب الحديث كاألإل

باب  -ف كمسمـ في ِِٕ/ِ(، ِٔٔٓ، رقـ  -باب الهبة كفهمها كالتحريض عميها  -ركا  البىارم في     - ٓ
  .-  -  مف حديث أبي هريرة  ُْٕ/ِ(، َُّ، رقـ  -الحث عمى الصدقة كلك بالقميؿ 

  .ْْٓ/َُ، ُٖٗ/ٓينظر: فتح البارم    - ٔ
(، َُِّ، رقـ  -عمى التهادم  -  -باب في حث النبي  -، كالترمذم في َْٓ/ِركا  أحمد     - ٕ
. كفي سنديهما أبك معشر نةيح مكلى بني هاشـ، قاؿ الترمذم -  -، مف حديث أبي هريرة ُْْ/ْ
(: "هذا حديث غريب مف هذا الكةه ةدان، كأبك معشر اسمه نةيح مكلى بني هاشـ، كقد تكمـ فيه بعض ُْْ/ْ 

 أهؿ العمـ مف ًقبؿ ح ظه".

  ([.َُٔ/ٓكقيؿ: العداكة، كقيؿ: أشد ال هب.]ينظر: النهاية في غريب الحديث كاألإلر، مادة  كحر(،     - ٖ
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 م 11/4/1111-11 الرهادي -الثاني لكلية العلوم اإلسالهية  املؤمتر العلوي 

 اإلسالهي حكام اخلدهات اهلاتفية التحفيزية يف الفقهأ الفقه وأصوله0  احملور الثالث

 االسالهي

 ذلؾ عمى مشركعية الهدية.
تحبابها، إال أنه قد يعرض فهذ  األدلة مف الكتاب كالسنة كاإلةماع تدؿ عمى مشركعية الهدية كاس

لمهدية أسباب تىرةها عف ذلؾ إلى الكراهة أك التحريـ، كالهدية ألرباب الكاليات، كالعماؿ ممف لـ 
تةر له عادة بمهاداتهـ قبؿ كاليتهـ كعممهـ. ككالهدية لمف يستعيف بها عمى معصية، كنحك ذلؾ 

 مف األسباب.
 الثاني: حكم قبول اليدية الفرع

مـ عمى مشركعية قبكؿ الهدايا، إذا لـ يقـ مانع شرعي، إال أنهـ انقسمكا في ات ؽ أهؿ الع
 كةكب قبكؿ الهدية إلى قكليف: 

 : أف قبكؿ الهدية غير كاةب، بؿ قبكلها مستحب مندكب إليه.القول األول
، كركاية في مذهب أحمد هي مقتهى قكؿ (ّ ، كالشافعية(ِ ، كالمالكية(ُ كهذا مذهب الحن ية

 .(ْ أصحابه
 منها: كإليرة استدؿ أصحاب هذا القكؿ بأدلة

 كتاب أكالن: مف ال
ـٍ عىٍف شىٍياو ًمٍنهي نىٍ سان فىكيميك ي هىًنيكان ﴿:  -تعالى  -قكؿ ا  ديقىاًتًهفَّ ًنٍحمىةن فىًإٍف ًطٍبفى لىكي كىاتيكا الْنسىااى صى

 كةه الداللة: .(ٓ ﴾مىًريكان 
ها، فأمر  باألكؿ الذم هك أباح أكؿ ما تهبه المرأة زكةها مف صداق -تبارؾ كتعالى  -أف ا 

غالب ما يقصد مف الماؿ، فدؿ عمى مشركعية قبكؿ الهدية كالهبة، كأف الشارع قد رغب في 
 .(ٔ ذلؾ
 
 
 
 

                                                 

 .ِِْ/ٖ، الدر المىتار ُُٕ/ٔينظر: بداكع الصناكع     - ُ
  .ُٖ/ُِينظر: التمهيد البف عبد البر     - ِ
  .ّٓٔ/ٓينظر: ركهة الطالبيف    - ّ
  .ّٕٗ/ْ، مطالب أكلي النهى ُٓٔ/ٕ، اإلنصاؼ ّٖٔ/ْينظر: ال ركع     - ْ
  .ْسكرة النساا، اية:     - ٓ
  .ُُٕ/ٔ، بداكع الصناكع َٔٓ/ُ، فتح القدير لمشككاني ُّٖ/ُينظر: أحكاـ القراف البف العربي     - ٔ
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 م 11/4/1111-11 الرهادي -الثاني لكلية العلوم اإلسالهية  املؤمتر العلوي 

 اإلسالهي حكام اخلدهات اهلاتفية التحفيزية يف الفقهأ الفقه وأصوله0  احملور الثالث

 االسالهي

 إلانيان: مف السنة 
لك ديعيت إلى ذراعو أك كراعو ألةبت، كلك أهدم إليَّ ذراع أك   :  -  -األكؿ: قكؿ النبي 

 .(ُ ((كراع، لقبمت
بأنه يقبؿ الهدية، سكاا عظمت أك حقرت، كفي ذلؾ حض  -  -ىبار النبي كةه الداللة: إ

 .(ِ عمى قبكؿ الهدايا، فدٌؿ ذلؾ عمى مشركعيته كاستحبابه
 لمهدية: -  -الإلاني : األحاديث التي فيها قبكؿ النبي 

  -أنه صاد أرنبان، فأتى أبا طمحة فذبحها، كبعث إلى رسكؿ ا  -  -كمنها ما ركل أنس 
ىالة ابف  -قاؿ: أهدت أـ ح يد  -رهي ا عنهما  -كمنها ما ركل ابف عباس ،(ّ بكركها فقبمه -

مف األقط كالسمف،  -  -، فأكؿ النبي (ْ أقطان، كسمنان، كأهٌبان  -  -إلى النبي  -عباس 
 . (ٓ تقذران  كترؾ األهب

ْدؽى به عمى  -  -قاؿ: أيتي النبي  -  -كمنها ما ركل أنس  بمحـ، فقيؿ : تيصي
 .(ٔ ((هك لها صدقة، كلنا هدية  بريرة، قاؿ : 

 هدية، فدٌؿ ذلؾ عمى أف قبكلها سنة نبكية.لم -  -كةه الداللة: في هذ  األحاديث قبكؿ النبي 
 : أف قبكؿ الهدية كاةب إذا كانت مف غير مسألة، كال إشراؼ ن س.القول الثاني

 .(ٖ ، كهك قكؿ ابف حـز مف الظاهرية(ٕ كهذا القكؿ ركاية عف أحمد
 

                                                 

   -  مف حديث أبي هريرة  ِِٖ-ِِٕ/ِ(، ِٖٔٓ، رقـ  -باب القميؿ مف الهبة  -ركا  البىارم في  - ُ
  .ََِ-ُٗٗ/ْينظر: فتح البارم     - ِ
 -باب إباحة األرنب  -، كمسمـ في ِِٗ/ِ(، ِِٕٓ، رقـ  -باب قبكؿ الهدية الصيد  -ركا  البىارم     - ّ

  .ُْٕٓ/ّ(، ُّٓٗرقـ  
 بة معركفة.أهبان: ةمع هب، كهك دا    - ْ

  ( [.َٕ/ّ(، النهاية في غريب الحديث، كاألإلر، مادة  هبب(،  ِّٗ/ِ]ال اكؽ مادة  هبب(،  
رقـ  -باب إباحة الهب  -في ، كمسمـ َِّ/ِ(، ِٕٓٓ، رقـ  -باب قبكؿ الهدية  -ركا  البىارم في    - ٓ
 ُْٗٔ-ُْٕٗ ،)ّ/ُّْٓ-ُْٓٓ.  
باب إباحة الهدية لمنبي  -، كمسمـ في َِّ/ِ(، ِٕٕٓ، رقـ  -باب قبكؿ الهدية  -ا  البىارم في رك     - ٔ
-  -  ...رقـ  -كلبني هاشـ ،َُْٕ ،)ِ/ٕٓٓ.  
 .ُٓٔ/ٕينظر: اإلنصاؼ    - ٕ
  .ُِٓ/ٗينظر: المحمى    - ٖ
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 م 11/4/1111-11 الرهادي -الثاني لكلية العلوم اإلسالهية  املؤمتر العلوي 

 اإلسالهي حكام اخلدهات اهلاتفية التحفيزية يف الفقهأ الفقه وأصوله0  احملور الثالث

 االسالهي

 منها: كإليرة استدؿ أصحاب هذا القكؿ بأدلة
 .(ُ ((ال تردكا الهدية  : -  -األكؿ: قكؿ النبي 

 .(ِ عمى كةكب قبكلها نهى عف رد الهدية، فدٌؿ ذلؾ -  -أف النبي كةه الداللة:  
إلبلث ال   : -  -نهى عف رد بعض أنكاع الهدايا، مف ذلؾ قكله  -  -الإلاني: أف النبي 

كاف ال يرد  -  -أف النبي  -  -، كما ركل أنس (ّ ((ترد : الكساكد، كالديهف، كالمبف
 .(ْ الطيب

ال لـ نهى عف رد هذ  الهدايا، فدؿ ذلؾ عمى ةكاز ر  -  -أف النبي كةه الداللة: د ما سكاها، كا 
 .(ٓ بالذكر كةه يكف لتىصيصها

الترةيح: الراةح أف قبكؿ الهدية مستحب استحبابان مؤكدان ةمعان بيف األدلة، كلما في الرد غير 
زىااي ﴿: -تعالى  -المسكَّغ مف اإلسااة لممهدم، كقد قاؿ ا   .(ٔ ﴾اإلحساف ًإاٌل اإلحسافهىٍؿ ةى

 
 المبحث الثالث

 التكييف الفقيي ألنواع اليدايا الترغيبية
 
 المطمب األول: التخريج الفقيي لميدايا الَتْذَكارية

تقدـ أف الهدايا التذكارية هي ما يقدمه أصحاب السمع إلى عمكـ الناس ب رض تككيف 
ير بسمعهـ، كأنشطتهـ. كمف أمإلمة هذا النكع مف الهدايا التقاكيـ السنكية، عبلقة طيبة، كالتذك

                                                 

، ٕٔ(، ص ُٕٓ، رقـ  -باب حسف الممكة  -، كالبىارم في األدب الم رد َْْ/ُركا  أحمد     - ُ
في الطعاـ الذم يةب عمى  -  -باب بياف مشكؿ ماركم عف رسكؿ ا  -كالطحاكم في شرح مشكؿ اآلإلار 

 ، ِٗ/ٖ(، َُّّ، رقـ  -مف دعي إليه إتيانه 
 (: "رةاؿ أحمد رةاؿ الصحيح .ُْٔ/ْكقاؿ عنه الهيإلمي في مةمع الزكاكد  

  ِٗ/ٖينظر: شرح مشكؿ اآلإلار     - ِ
. مف حديث عبد ا بف َُٖ/ٓ(، َِٕٗ، رقـ  -باب ما ةاا في كراهية رد الطيب  -ترمذم في ركا  ال - ّ

. كقاؿ عنه الترمذم: "هذا حديث غريب"، كقاؿ عنه الحافظ ابف حةر في فتح البارم -رهي ا عنهما  -عمر 
  ،  إسناد  حسف(.َِٗ/ٓ
  .ِِّ/ِ(، ِِٖٓ، رقـ  -باب ما ال يرد مف الهدية  -ركا  البىارم في       - ْ
  .َِٗ/ٓ، فتح البارم ِّٔ/َُينظر: عارهة األحكذم    - ٓ
  .َٔسكرة الرحمف، اية:    - ٔ
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 م 11/4/1111-11 الرهادي -الثاني لكلية العلوم اإلسالهية  املؤمتر العلوي 

 اإلسالهي حكام اخلدهات اهلاتفية التحفيزية يف الفقهأ الفقه وأصوله0  احملور الثالث

 االسالهي

 .كالم كرات، كنحكها
كهذا النكع مف الهدايا الترغيبية يىٌرج عمى أنه هبة مطمقة، يقصد منها تذكير الناس 

قامة عبلقة كدٌية معهـ.  بأعماؿ التةار، كا 
 

 ما يترتب عمى هذا التىريج: 
   .الهدايا ، بناة عمى أف األصؿ في المعامبلت اإلباحة ال الحظر ةكاز هذا النكع مف .0
   . استحباب قبكؿ هذا النكع مف الهدايا ، لعدـ األدلة المرغبة كالحاإلة عمى قبكؿ الهدية .2
 . المحتكية عمى األفبلـ  الهابطة cdعدـ ةكاز قبكؿ الهدايا المستعممة في محـر  مإلؿ : أشرطة  .1

  
لحكـ عمى عدـ ةكاز قبكؿ هدايا البنكؾ الربكية، حتى كلك كاف المهدل إليه ممف ينسحب هذا ا .1

   . لهـ حساب هذ . البنكؾ
: -  -ال يةكز لمكاهب الرةكع في هذ  الهدايا بعد أف يقبهها المهدل إليه  لعمكـ قكؿ النبي  .1

 .(ُ ((يعكد في قيكه العاكد في هبته كالكمب يقيا إلـ  
 

 تخريج الفقيي لميدايا الترويجيةالمطمب الثاني: ال
تقدـ أف الهدايا التركيةية هي ما يقدمه التةار مف مكافآت تشةيعية لممستهمكيف مقابؿ شراا سمع 

 .  أك ىدمات معينة، أك اىتيار تاةر معيف
 كهذا النكع مف الهدايا التركيةية قسماف: 

 األكؿ: أف تككف الهدية سمعة.
 لهدية من عة   ىدمة (.الإلاني: أف تككف ا

 
 المسألة األولى: كون اليدية الترويجية سمعة

أف تككف الهدية التركيةية سمعة معينة، سكاا كانت مف ةنس المبيع أك مف غير ةنسه، كهذا 
  -القسـ له فرعيف:

 
                                                 

باب  -، كمسمـ في ِّْ/ِ(، ِٖٗٓ، رقـ  -ركا  البىارم في باب هبة الرةؿ المرأته كالمرأة لزكةها     - ُ 
رهي  -، مف حديث عبد ا بف عباس ُُِْ/ّ(،ُِِٔ، رقـ  -تحريـ الرةكع في الصدقة كالهبة بعد القبض 

  .-ا عنهما 
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 م 11/4/1111-11 الرهادي -الثاني لكلية العلوم اإلسالهية  املؤمتر العلوي 

 اإلسالهي حكام اخلدهات اهلاتفية التحفيزية يف الفقهأ الفقه وأصوله0  احملور الثالث

 االسالهي

  ءالفرع األول: أن يكون المشتري موعودًا باليدية قبل الشرا
  ةاألمر األول: واقع ىذه الحال

 لهذ  الحاؿ صكرتاف: 
.  الصكرة األكلى: هدية لكؿ مشترو

صكرة ذلؾ أف يعمف صاحب السمعة  أف كؿ مف يشترم سمعة معينة، فمه هدية مةانٌية أك 
 مكصكفة كص ان مميزان.

 كغ حد معيف مف السمع، أك بمكغ إلمف معيف.الصكرة الإلانية: هدية يشترط لتحصيمها بم
صكرة ذلؾ أف يقكؿ التاةر: مف اشترل عدد كذا مف سمعة معينة فمه هدية مةانان، أك يقكؿ: مف 
ةمع كذا قطعة مف سمعة معينة فمه هدية مةانان. كمف ذلؾ قكؿ بعض الباعة: مف اشترل بمبمغ 

 كذا فمه هدية معينة مةانان.
  ني: تخريجيا الفقيي وحكميااألمر الثا

 هذ  الحاؿ مف الهدايا التركيةية تحتمؿ التىريةات التالية: 

التىريج األكؿ: أف هذ  الهدية التركيةية كعد بالهبة، فالإلمف المبذكؿ عكض عف 
مقصكد منها السمعة دكف الهدية. كذلؾ أف هذ  الهدية ال أإلر لها عمى الإلمف مطمقان، كال

كال يصح تعميؽ الهبة بشرط  ألنها تمميؾ لمعيف في   قاؿ ابف قدامة : ع عمى الشراا، التشةي
 -الحياة، فمـ يةز تعميقها عمى شرط كالبيع، فإف عمقها عمى شرط، كقكؿ النبي  :  إف - 

.(2 ((، كاف كعدان (1 رةعت هديتنا إلى النةاشي فهي لؾ(  

التىريج الإلاني:أف هذ  الهدية التركيةية ةزا مف المبيع،فالإلمف المبذكؿ عكض عف السمعة 
 فالمشترم بذؿ الإلمف ليحصؿ السمعة كالهدية، فالعقد كقع عميهما بإلمف كاحد.ةميعان،  كالهدية

الهبة المقارنة لمبيع إنما هي مةرد تسمية، فإذا قاؿ شىص آلىر:   في تهذيب ال ركؽ:  قاؿ
 .(ّ ((أشترم منؾ دارؾ بماكة عمى أف تهبني إلكبؾ. ف عؿ، فالدار كالإلكب مبيعاف معان بماكة

                                                 

ظ: "فإف ردت عمٌي فهي لًؾ"، أما الم ظ الذم ذكر  المؤلؼ فمـ أةد  فيما اطمعت بم  َْْ/ٔركا  أحمد    - ُ 
رهي ا  -أـ سممة  -  -عميه مف كتب السنة، كالحديث مف ركاية أـ كمإلـك بنت أبي سممة، كفيه كعد النبي 

 ( بعد ذكر الحديث: "إسناد  صحيح".ِِِ/ٓلبارم  بهذا الكعد. قاؿ الحافظ ابف حةر في فتح ا -عنها 

 .َِٓ/ٖالم ني:    - ِ
ّ -    ّ/ُٕٗ.)  
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 اإلسالهي حكام اخلدهات اهلاتفية التحفيزية يف الفقهأ الفقه وأصوله0  احملور الثالث

 االسالهي

قصد الباكع  التىريج الإلالث: أف هذ  الهدية التركيةية ما هي إال هبة بشرط الإلكاب، كذلؾ ألف 
 مف هذ  الهدية تكإلير مبيعاته كزيادتها.

كهذا النكع مف الهدايا ةاز إذا كاف العكض المشركط معمكمان  ألف عمـ العكض في هبة الإلكاب 
 .(ٓ ، كابف حـز مف الظاهرية(ْ ، كالحنابمة(ّ كالشافعية ،(ِ ، كالمالكية(ُ كاةب عند الحن ية

لتركيةية مف الهدايا المحرمة التي يتذرع بها إلى أكؿ أمكاؿ الناس التىريج الرابع: أف هذ  الهدية ا
 .(ٔ بالباطؿ، كاإلهرار بالتةار اآلىريف

 الترةيح بيف التىريةات:  
، أف أقربها إلى الصكاب تىريج الهدية تبيف مف ىبلؿ العرض السابؽ لمتىريةات

التركيةية عمى الهبة المطمقة، عمى أنه ال فرؽ بيف هذ  التىريةات مف حيث حكـ هذ  الهدايا 
كقد أفتى بةكاز هذ  الهدايا عامبلت الحؿ، عدا التىريج الرابع،كأنها ةاكزة  ألف األصؿ في الم

في المممكة العربية السعكدية، كذلؾ في ( ٕ  االتركيةية المةنة الداكمة لمبحكث العممية كاإلفتا
رأت شركة بتركميف لزيكت التشحيـ  بتركلكب( مؤىران، كبإيعاز   ةكابها عمى السؤاؿ التالي: 

إدارة العقكد بعمؿ  ككبكنات(  كتكصية مف إدارة التسكيؽ، كتن يذ مف إدارة اإلنتاج بالتنسيؽ مع
تمصؽ بالكراتيف عف طريؽ عماؿ اإلنتاج، كتككف مكةكدة أصبلن في الكرتكف حتى إذا ما أتـ 
العميؿ ةمع عدد معيف مف هذ   الككبكنات( حصؿ عمى ةاكزة معينة بحسب عدد  الككبكنات( 

 .((سر؟التي ةمعها  كالسؤاؿ هنا: ما حكـ هذا العمؿ؟ كهؿ هك مف القمار كالمي
 
 
 

                                                 

  .ُْٓ/ِ، ممتقى األبحر َُٕ/ٓينظر: حاشية ابف عابديف    - ُ
  .ُِْ/ٖنح الةميؿ ، مِّٕ/ّينظر: بم ة السالؾ    - ِ
  .ّٖٔ/ٓ، ركهة الطالبيف َْٓ-َْْ/ِينظر: م ني المحتاج     - ّ 
  .ِِ/ِ، منتهى اإلرادات ٖ/ُٕينظر: الشرح الكبير البف قدامة    - ْ
  .ُُٖ/ٗينظر: المحمى    - ٓ
 .ِٖٕ، فتاكل البيكع كالمعامبلت ص ٕٕ/ٕ(،َُٖٓينظر: فتاكل كرساكؿ الشيخ محمد بف إبراهيـ رقـ     - ٔ
المةنة الداكمة لمبحكث العممية كاإلفتاا: هي لةنة داكمة مت رعة عف هيكة كبار العمماا في المممكة العربية    - ٕ

السعكدية، يىتار أعهاؤها مف بيف أعهاا الهيكة، مهمتها إعداد البحكث كتهيكتها لممناقشة مف قبؿ الهيكة 
صدار ال تاكل في الشؤكف ال ردية.  كا 

 ( [.ِ/ُلمةنة الداكمة لمبحكث العممية كاإلفتاا، ةمع: عبد الرزاؽ الدكيش،  ]ينظر: فتاكل ا
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 اإلسالهي حكام اخلدهات اهلاتفية التحفيزية يف الفقهأ الفقه وأصوله0  احملور الثالث

 االسالهي

 فقالت المةنة : 
بعد دراسة المةنة لبلست تاا أةابت: بأف األصؿ في المعامبلت الةكاز، كلـ يظهر لنا   

 .((مايكةب منع هذ  المعاممة المسؤكؿ عنها
كممف قاؿ بةكاز هذا النكع مف الهدايا الترغيبية شيىنا العبلمة محمد الصالح العإليميف، ف ي 

إذا كانت السمعة التي يبيعها هذا   : -أإلابه ا  -مف الهدايا قاؿ  ةكاب له عف حكـ هذا النكع
التاةر الذم ةعؿ الةاكزة لمف تةاكزت قيمة مشترياته كذا ككذا إذا كانت السمع تباع بقيمة المإلؿ 

 .(ُ ((في األسكاؽ فإف هذا ال بأس به
 اٌل يككف المشترم مكعكدان بالهدية قبؿ الشراا.: أالفرع الثاني

 األمر األول: واقع ىذه الحال
صكرة ذلؾ ما يقكـ به كإلير مف التةار، كأصحاب السمع، مف إعطاا المشتريف سمعة 
زاكدة عمى ما اشترك  بدكف كعد سابؽ، أك إىبار متقدـ عمى العقد، كذلؾ إكرامان لممشتريف، 

 كافأة لهـ عمى شراكهـ، كترغيبان في استمرار التعامؿ.كم
 األمر الثاني: تخريجيا الفقيي وحكميا

 يمكف تىريج هذ  الحاؿ مف الهدايا التركيةية فقهيان عمى أحد إلبلإلة تىريةات: 
  لتشةيع الناس عمى الشراا، كمكافأتهـ (ِ التىريج األكؿ: أف هذ  الهدية التركيةية هبة محهة
 عميه، أك عمى اىتيارهـ لممحؿ أك النكع كما أشبه ذلؾ.

 التىريج الإلاني: أف هذ  الهدية التركيةية زيادة في المبيع فتمتحؽ بالعقد.
، كقاؿ في ((بضالهبة إذا كقعت همف معاكهة، لـ ت تقر إلى الق  قاؿ الزركشي مف الشافعية: 

 ، فهي بمإلابة الزيادة في المبيع المعقكد عميه.(ّ ((ألنها في همف معاكهة  تعميؿ ذلؾ : 
التىريج الإلالث: أف هذ  الهدية التركيةية ما هي إال حط مف الإلمف، فهي تى يض أك حسـ، 

معة كالهدية دكف زيادة في الإلمف، فعيٌد ذلؾ تى يهان كنقصان مف الإلمف، قاؿ فالمشترم حٌصؿ الس
كهبة باكع لككيؿو اشترل منه كنقص مف الإلمف، فتمتحؽ بالعقد  ألنها   في مطالب أكلي النهى: 

 .(ْ ((لمككمه، كهك المشترم، كيىبر بها
                                                 

 ،ّٖفتاكل التةار كرةاؿ األعماؿ،البف عإليميف ص   - ُ
  .َِّاؼ في اإلار الىبلؼ ص ينظر: إيإلار اإلنص   - ِ
 ُّٕ - ُّٔ/ٔ، كينظر: ركهة الطالبيف ُّٗىبايا الزكايا ص    - ّ 

ْ -    ّ/ُِّ.)  
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 اإلسالهي حكام اخلدهات اهلاتفية التحفيزية يف الفقهأ الفقه وأصوله0  احملور الثالث

 االسالهي

 الترةيح بيف هذ  التىريةات: 
أف أقربها إلى الصكاب تىريج هذا  -كالعمـ عند ا  -ىريةات ال قهية يظهربالنظر إلى هذ  الت

النكع مف الهدايا التركيةية عمى أنها هبة محهة  ألف هذا هك أقرب التكصي ات ال قهية لمقصكد 
الباكع كالمشترم، كمعمـك أف الباكع يبذؿ هذ  الهدايا ليرغب في الشراا كيشةع عميه، كأف المشترم 

مى أنها كذلؾ ال عمى أنها ةزا مف المبيع، أك أف لها أإلران في الإلمف، كلذلؾ تةد المشترم يقبمها ع
 ال يحتاط فيها كما ي عؿ في السمعة المقصكدة بالعقد، إذ إف هذ  الهدية أمر تابع زاكد.

 المسألة الثانية: كون اليدية الترويجية منفعة )خدمة(
 رعيف التالييف: هذ  الصكرة ال تىمك مف حاليف: هما في ال 

 : أف يككف المشترم مكعكدان بالمن عة  الىدمة( قبؿ العقد  الفرع األول
 األمر األول: واقع ىذه الحال

صكرة هذا ما تعمف عنه كإلير مف شركة الهكاتؼ النقاؿ أف مف ةمع عددان محددان مف 
ألؼ َُرصيد، أك بطاقة سيـ كارت،فمه كرت البطاقات التي تإلبت أنه اشترل منهـ بطاقة ىزف ال

 مةانا، كنحك ذلؾ مف الىدمات المةانية.
كمما يدىؿ في هذ  الحاؿ ما تقكـ به بعض الشركات، أك أصحاب السمع  المكبيؿ(مف أف 

 مىف اشترل منهـ سمعة أك ىدمة، فإف له هدية سيـ كارت مةاني.
 األمر الثاني: تخريجيا الفقيي وحكميا

يمكف تىريج هدايا المنافع  الىدمات( عمى ن س التىريةات التي ذكرت فيما إذا كانت 
 الهدية سمعة كىعىدى بها الباكع قبؿ العقد.

كقد أفتى بةكاز هذ  الصكرة مف الهدايا التركيةية المةنة الداكمة لمبحكث العممية كاإلفتاا في 
لدم محطة محركقات كعممت كركتان   عمى السؤاؿ التالي:  المممكة العربية السعكدية. ف ي ةكابها

تكزع عمى المكاطنيف أم بمعنى أنه عندما يكمؿ الساكؽ ألؼ لتر يحؽ له غسيؿ سيارته مةانان، 
كأرفؽ لكـ صكرة مف هذا الكرت، فهؿ يةكز لنا االستمرار فيه كتكزيعه أك نتكقؼ عنه نهاكيان؟ 

 .((عممان بأننا اآلف أكق نا التكزيع
 أةابت المةنة : 

إذا كاف األمر كما ذكر ةاز ذلؾ البيع، كنرفؽ لكـ صكرة في مسألة تشبه مسألتؾ، كبا   
 .((التكفيؽ

، ف ي ةكاب له عمى السؤاؿ -أإلابه ا  -محمد الصالح العإليميف  كما أفتى بالةكاز أيهان فهيمة
اةمع أربعة كركت مف غيار الزيت  يكةد لدينا بنشر كم سمة طبعنا كركتان كتب عميها  التالي: 
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 االسالهي

كغسيؿ، كاحصؿ عمى غسمة لسيارتؾ مةانان، هؿ في عممنا هذا شيا محذكر؟، كلعمكـ تهعكف 
أقكؿ: ليس في هذا محذكر ما   : -أإلابه ا  -، قاؿ ((قاعدة في مسألة المسابقات كغيرها؟

اف اإلنساف فيه سالمان أك غانمان دامت القيمة لـ تزد مف أةؿ الةاكزة، كالقاعدة هي: أف العقد إذا ك
ما غارمان فإف هذا ال يةكز. هذ  القاعدة..  .(ُ ((فهذا ال بأس به، أما إذا كاف إما غانمان كا 

 المن عة قبؿ العقد ال رع الإلاني: أاٌل يككف المشترم مكعكدان ب
 األمر األكؿ: كاقع هذ  الحاؿ

كارت  َِصكرة هذا، ما تقدمه بعض شركات الىدمات الهات ية مف ىدمات لمف يشترم منها 
 فمه كارت مةانا مإلبلن، كنحك ذلؾ مف الىدمات.

 األمر الثاني: تخريجيا الفقيي وحكميا
 ة محهة لممن عة  الىدمة( مكافأة عمى التعامؿ كتشةيعان عميه.تىٌرج هذ  الهدية عمى أنها هب
 ما يترتب عمى هذا التىريج: 

 أكالن: ةكاز هذا النكع مف الهدايا الترغيبية بذالن كقبكالن، عمبلن بأصؿ اإلباحة في المعامبلت.
العاكد في هبته   :  -  -إلانيان: ليس لمباكع الرةكع بأةرة الىدمة إذا ان سخ العقد  لعمـك قكله 

 .(ِ ((كالكمب يقيا إلـ يعكد في قيكه
 

 المطمب الثالث:المسابقات الترغيبية
المسابقات الترغيبية تعتبر في الكاقع كاحدة مف أبرز كساكؿ تنشيط المبيعات، كأكإلرها 

لؾ لقكة تأإليرها عمى المستهمكيف، كشدة ةذبها، فكإلير مف استعماالن عند أصحاب التةارات، كذ
الناس يتأإلر ببريؽ هذ  المسابقات، كقكة ةذبها الذاتي فييٍقًبؿ عمى الشراا رغبة في إحراز السىٍبؽ، 

كهذ  (ّ كال كز بالةاكزة. كقد ت ٌنف شركات الهاتؼ في استعماؿ هذا الحافز كتنٌكعت طراكقهـ فيه
 المسابقات الترغيبية عمى اىتبلفها كتنٌكعها فإنها ترةع إلى أحد نكعيف: 

 النوع األول: ما فيو عمل من المتسابقين
 كهذا النكع ييطمب فيه مف المتسابقيف إنةاز عمؿ معيف  إما أف يككف إةابة عمى أسكمة إلقافٌية

أك أسكمة تتعمؽ بالسمعة أك الشركة  -( العيف ِ(القمـ ، ُيكتب كال يقرأ   –كمعرفٌية،مإلؿ ذلؾ 

                                                 

  .ُٓ، َٓ(، ص َِالمقاا الشهرم مع فهيمة الشيخ محمد الصالح العإليميف، المقاا األكؿ، السؤاؿ     - ُ
 (.ِِتقدـ تىريةه ص     - ِ

  .ٔالحادم عشر، المسابقات التركيةية بيف الةنكف كال نكف ص مةمة األسكاؽ، العدد    - ّ



    
 

 

0011 

 

 م 11/4/1111-11 الرهادي -الثاني لكلية العلوم اإلسالهية  املؤمتر العلوي 
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مميكف قد ت ير  ََُسيارات كيا سبكرتج بانتظاركـ ك ٖاعبلف مف زيف  -التي يراد التركيج لها
ما أف تككف إكماؿ ةممة دعاكية إنشاك -لممشاركة  ْْْْحياتكـ ،فقط، ارسؿ رسالة الى  ية   كا 

ما أف تككف تصحيح  ما أف تككف مزيةان مف ذلؾ، كا  لما يراد تركيةه مف السمع أك الىدمات، كا 
إلـ بعد فرز  (ُ أغبلط إمبلكية في نص إعبلني لسمعة أك ىدمة يراد التركيج لها، كما أشبه ذلؾ

 اإلةابات يحٌدد ال اكز عف طريؽ القرعة غالبان،كهي ما يسمى بالسحب.
 كمإلؿ ذلؾ في ىدمة زيف العراؽ:

 .ّّّّ،ارسؿ اكبر عدد مف الرساكؿ الى ََُُُُُْْٖٕاربح اةمؿ رقـ مف زيف 
تذكرة َََُ،لمحصكؿ عمى َِْٖٕٓٔٗٗمإلاؿ اىر:عرض مف زيف :لقد تـ اىتيار رقمؾ 

 لمحصكؿ عمى تذاكرؾ.  ْْْْكيا سبكرتج ،ارسؿ الى  ٔميكف دينار كمََُسحب عمى 
 النوع الثاني: ما ال عمل فيو من المتسابقين )مسابقات السحب(

كهذا النكع مف المسابقات الترغيبية ال يطالب فيه المشارككف بعمؿ تةرم فيه الم البة بينهـ، 
نما يقكـ منظمك هذ  المسابقات بتكزيع بطاقات تحكم أ رقامان عمى مف يرغب في االشتراؾ في كا 

السحب، إلـ تسحب إحدل هذ  البطاقات في مكعد محدد معمف  لتحديد ال اكز بالةاكزة. كلسهكلة 
هذا النكع مف المسابقات، كقكة ةاذبٌيته، كككف كؿ أحد يمكنه المشاركة فيه، كأف فرص ال كز 

النكع مف أنكاع المسابقات الترغيبية هك  بالةاكزة فيه متساكية بالنسبة لةميع المشاركيف  فإف هذا
 .(ِ األكإلر انتشاران كاستعماالن في األسكاؽ، كالمحاؿ التةارية

  :األصل في المسابقات
 االصؿ في الم البات عند أهؿ العمـ مف ةهة بذؿ العكض كالماؿ فيها ينقسـ الى إلبلإلة أقساـ: 

 كؿ: ما يةكز بعكض كبدكف عكضالقسـ األ
اإلةماع عمى ةكاز المسابقة في السهاـ كاإلبؿ كالىيؿ، إذا كاف  (ّ حكى غير كاحد مف أهؿ العمـ

ال سىبىؽى   : -  -قكؿ النبيالعكض مف غير المتسابقيف، كمستند هذا اإلةماع 
إال في  (ْ 

                                                 

 .ْٖٗ/ِ، إدارة التسكيؽ لمدكتكر بازرعة ُٕٔ، ُُٔينظر: الميسر كالقمار لمدكتكر رفيؽ المصرم ص    - ُ
  .ْٖٗ/ِإدارة التسكيؽ لمدكتكر بازرعة   - ِ
، كالنككم في شرح مسمـ ُّٖ، كابف حـز في مراتب اإلةماع ص ٖٖ/ُْابف عبد البر في التمهيد  - ّ

ُّ/ُْ.  
 بسككف الباا سٍبؽ  كهك مصدر سىبىقت أسًبؽ سٍبقان، فهك بمعنى ال مسابقة   - ْ
  ([.ّٖٖ/ِالنهاية في غريب الحديث كاألإلر، مادة  سبؽ(،  [
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 .(ْ  (((ّ  رأك حاف ،(ِ ، أك نصؿ(ُ ىؼ
 تةكز المسابقة فيه مطمقان  القسـ الإلاني: ما ال

، أك ألهى عف كاةبات ؽ أهؿ العمـ عمى أن  .(ٓ ه ال تةكز المسابقة في كؿ شيا أدىؿ في محـر
ٍمري يىا أىي هىا الًَّذيفى امىنيكا ًإنَّ ﴿:  -تعالى  -كذلؾ أف ما كاف كذلؾ فهك داىؿ في قكؿ ا  ا اٍلىى مى

ـٍ تيٍ ًمحيكفى  ابي كىاألىٍزالـي ًرٍةسه ًمٍف عىمىًؿ الشٍَّيطىاًف فىاٍةتىًنبيك ي لىعىمَّكي ٍيًسري كىاألٍنصى ا ييًريدي  كىاٍلمى ًإنَّمى
ااى ًفي اٍلىى  ـي اٍلعىدىاكىةى كىاٍلبىٍ هى ٍف ًذٍكًر المًَّه كىعىًف الصَّبلًة الشٍَّيطىافي أىٍف ييكًقعى بىٍينىكي ـٍ عى دَّكي يىصي ٍيًسًر كى ٍمًر كىاٍلمى

 .(ٔ ﴾فىهىٍؿ أىٍنتيـٍ ميٍنتىهيكفى 
 َْٕٓمإلاؿ ذلؾ :حمؿ اركع كاةمؿ االغاني العراقية باتصالؾ عمىى الرقـ 

 القسـ الإلالث: ما تةكز المسابقة فيه بدكف عكض
عمى ةكاز المسابقة بدكف عكض في كؿ ما فيه من عة، كليس فيه مهرة  (ٕ أهؿ العمـات ؽ 

 .(ٖ المباحاتراةحة، كالمسابقة باألقداـ أك الس ف أك المصارعة أك السباحة كما أشبه ذلؾ مف 

 

 

 

                                                 

(، النهاية في غريب الحديث كاألإلر، مادة  ى ؼ(، ّْٗ/َُ  الىؼ: اإلبؿ. ]ينظر: شرح السنة لمب كم   - ُ
 ِ/ٓٓ.]) 

(، النهاية في غريب ّٖٗ/ّ(، معالـ السنف  ّْٗ/َُالنصؿ: السهـ.]ينظر: شرح السنة لمب كم     - ِ
  ([.ُٕ/ٓالحديث كاألإلر، مادة  نصؿ(،  

(، النهاية في غريب الحديث كاألإلر، مادة ّْٗ/َُنة لمب كم  الحافر: ال رس، كالىيؿ.]ينظر: شرح الس   - ّ
  ([.َْٔ/ُ ح ر(،  

، رقـ -باب ما ةاا في الرهاف كالسبؽ  -، ،كالترمذم في ْْٕ/ِركا  أحمد في المسند بهذا الم ظ  -ْ 
 ََُٕ ،)ْ/َِٓ  
، كابف القيـ في كتاب ال ركسية َِٓ/ِّحكى هذا االت اؽ: شيخ اإلسبلـ ابف تيمية في مةمكع ال تاكل    - ٓ

  .ُٖٕص
  (.ُٗ - َٗسكرة الماكدة، ايتا:     - ٔ
، كابف حةر في فتح َْٕ/ُّ، كابف قدامة في الم ني ُْ/ُّحكى هذا االت اؽ: النككم في شرح مسمـ    - ٕ

  .ِٕ/ٔالبارم 
  .ُُٕ، ال ركسية البف القيـ ص ِِٕ/ِّينظر: مةمكع ال تاكل    - ٖ
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 الخاتمة
بال كاكد  هذا الميداف اليانع ،كقبؿ أف أبرحالزرع عمى سكقه ، كات البحث أكمه  استكلفبعد أف 

 كالمساكؿ ال قهية ، يطيب لي أف أىط بعض النتاج كالتكصيات التي ىمصت إليها مف هذا
 :ثحبال

كمع ذلؾ فإف استىداـ الهاتؼ تعتريه األحكاـ  ،اإلباحة ال الحظر استىداـ الهاتؼ أف األصؿ في .0
 .التكمي ية الىمسة

 . أف االتصاالت الىمكية مف أهـ األدكات المعاصرة التي تؤإلر في تقديـ كالمةتمعات .2
 هركرة إتباع بعض إةرااات السبلمة العامة مستىدمي الهكاتؼ النقاؿ .1
 . ةكاز فتح شركات االتصاؿ الىمكم أبكابها لمتعامؿ التةارم شريطة االلتزاـ باألحكاـ الشرعية .1
 مراعاة الهكابط الشرعية اإلباحية في المسابقات الهات ية كااللتزاـ بها. .1
اف الهدية التركيةية ىرةت مىرج الهبة المطمقة،مف حيث حكـ هذ  الهدية كأنها ةاكزة  ألف  .1

 في الهدية الحؿ،االاذا يعرض لمهدية أسباب تىرةها عف ذلؾ إلى الكراهة أك التحريـاألصؿ 
كفي نهاية المطاؼ أسأؿ ا أف ييكفؽ الةميع لىدمة دينه القكيـ، كأف ين ع بهذا البحث المتكاهع 
كاتبه، كالناظر فيه، كأف ي  ر لي ما فيه مف ىمؿ أك تقصير إنه حسبي كنعـ الككيؿ ، كصمى 

 كسٌمـ عمى نبينا محمد كعمى اله كصحبه أةمعيف ..ا 
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 المصادر والمراجع
 

االتصاالت السمكية كالبلسمكية في الكطف العربي ،ميسر حمدكف سميماف،بحث حكؿ االتصاالت  .0
 ـ .ُِٖٗ،ط مركز الدراسات الكحدة العربية عاـ 

دكتكر عبد الرحمف بف عبد ا السند،دار الكراؽ،بيركت ، األحكاـ ال قهية لمتعامبلت االلكتركنية لم .2
  .ـ- 2004 اهػِْْالطبعة األكلى، 

أحكاـ القراف . تأليؽ: محمد بف عبدا المعركؼ بابف العربي، تحقيؽ: عمى محمد البحاكم، دار  .1
 ـ(.ُٕٖٗ-هػَُْٕلبناف،    -بيركت -المعرقة

سبلمي ،لبلستاذ الدكتكر محمد عإلماف شبير، مةمة أحكاـ المسابقات المعاصرة في ال قه اإل .1
 . الدكحة ،قطرََّّ/ُ/ُُمةمع ال قه اإلسبلمي، الدكرة الرابعةعشرة

اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ، تأليؼ: عمي بف محمد اآلمدم أبك الحسف، تحقيؽ: د. سيد الةميمي  .1
 .، الطبعة: األكلىَُْْ -بيركت  -، دار النشر: دار الكتاب العربي 

 ـ(.ُٖٖٗإدارة التسكيؽ، لمدكتكر: محمد صادؽ بازرعة، دار النههة العربية، الطبعة الإلامنة   .1
األدب الم رد، تأليؼ: محمد بف إسماعيؿ أبك عبدا البىارم الةع ي، تحقيؽ: محمد فؤاد  .1

 إلة، الطبعة: الإلالُٖٗٗ - َُْٗ -بيركت  -عبدالباقي، دار النشر: دار البشاكر اإلسبلمية 
األشبا  كالنظاكر، تأليؼ : عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي،دار الكتب العممية،بيركت    .1

 ق،. 1403،الطبعة األكلى،
اسكندرية   –اإلعبلف. لمدكتكر: أحمد محمد المصرم، الناشر مؤسسة شباب الةامعة  .1

 ـ(.ُِٗٗ 
بيركت  -لنشر: دار المعرفة األـ، تأليؼ: محمد بف إدريس الشافعي أبك عبد ا، دار ا .01

 ، الطبعة: الإلانية.ُّّٗ -
اإلنصاؼ في معرفة الراةح مف الىبلؼ عمى مذهب اإلماـ المبةؿَّ أحمد بف حنبؿ.  .00

تأليؼ: عبلا الديف أبي الحسف عمي بف سميماف المرداكم، تحقيؽ الشيخ: محمد حامد ال قي، 
 ـ(.ُٔٓٗ-هػُّٕٓمكتبة السنة المحمدية، الطبعة األكلى  

إيإلار اإلنصاؼ في اإلار الىبلؼ. لسبط ابف الةكزم، تحقيؽ: ناصر العمي الناصر  .02
 ـ(.ُٕٖٗ-هػَُْٖالىمي ي، دار السبلـ، الطبعة األكلى  

بداكع الصناكع في ترتيب الشراكع، تأليؼ: عبلا الديف الكاساني، دار النشر: دار الكتاب  .01
 ة، الطبعة: الإلانيُِٖٗ -بيركت  -العربي 
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 م 11/4/1111-11 الرهادي -الثاني لكلية العلوم اإلسالهية  املؤمتر العلوي 

 اإلسالهي حكام اخلدهات اهلاتفية التحفيزية يف الفقهأ الفقه وأصوله0  احملور الثالث

 االسالهي

السعكدية  –بم ة السالؾ ألقرب المسالؾ. لمشيخ/ أحمد بف محمد الصاكم، دار البىارم  .01
 بريدة. –

لمدكتكر أحمد محمد البالساني، بحث َالبيع المقترف باليانصيب في ال قه اإلسبلمي .01
ذم َ(ٖٔمنشكر في مةمة صكت العالـ اتحاد عمماا الديف اإلسبلمي في كردستاف العراؽ العدد 

 هػ .ُِْٕلحةة ا
تاج العركس مف ةكاهر القامكس. لمةد الديف محمد الحسيني الزبيدم ، تحقيؽ: عمي  .01

 ـ(.ُْٗٗ -هػ ُُْْبيركت ،   –شيرم ، دار ال كر 
التاج كاإلكميؿ لمىتصر ىميؿ. ألبي عبدا محمد بف يكسؼ المكاؽ، دار ال كر، الطبعة  .01

 ـ(.ُِٗٗ -ُُِْالإلالإلة   
لحقاكؽ شرح كنز الدقاكؽ. ل ىر الديف عإلماف بف عمي الزيمعي الحن ي، المطبعة تبييف ا .01

 هػ(.ُُّْالكبرل األميرية ببكالؽ مصر المحمية، الطبعة األكلى  
تح ة األحكذم بشرح ةامع الترمذم، تأليؼ: محمد عبد الرحمف بف عبد الرحيـ  .01

 بيركت. – المبارك كرم أبك العبل، دار النشر: دار الكتب العممية
بيركت  -تح ة ال قهاا، تأليؼ: عبلا الديف السمرقندم، دار النشر: دار الكتب العممية  .21

 ، الطبعة: األكلى.ُْٖٗ - َُْٓ -
تىزيف القراف الكريـ في الةٌكاؿ كما يتعمؽ به مف مساكؿ فقهية ا لمدكتكر فهد بف عبد  .20

( رمهاف ُٔسات اإلسبلمية،العدد  الرحمف اليحيى، بحث منشكر في مةمة الشريعة كالدرا
 ـ .َِاَاهػ أغسطس ّْا
 ـََِٔالتسكيؽ باستىداـ المكبايؿ ، تأليؼ: مات هاج دار ال اركؽ،الطبعة األكلى، .22
 -التعري ات، تأليؼ: عمي بف محمد بف عمي الةرةاني، دار النشر: دار الكتاب العربي  .21

 ـ األبيارم، الطبعة: األكلى، تحقيؽ: إبراهيَُْٓ -بيركت 
ت سير المنار ،المؤلؼ: محمد رشيد رها ، دار المنار،القاهرة ،الطبعة الإلانية، سنة  .21

   ـ.  ُْٕٗ -هػ  ُّٔٔالنشر: 
تمىيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير، تأليؼ: أحمد بف عمي بف حةر أبك ال هؿ  .21

 ُْٔٗ - ُّْٖ -لمدينة المنكرة ا -العسقبلني ، تحقيؽ: السيد عبدا هاشـ اليماني المدني 
التمهيد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد. تأليؼ اإلماـ: أبي عمر يكسؼ بف  .21

 عبدالبر، تحقيؽ: محمد ال بلح.
التكقيؼ عمى مهمات التعاريؼ. تأليؼ: محمد عبدالرؤكؼ المناكم، تحقيؽ الدكتكر:  .21
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 م 11/4/1111-11 الرهادي -الثاني لكلية العلوم اإلسالهية  املؤمتر العلوي 

 اإلسالهي حكام اخلدهات اهلاتفية التحفيزية يف الفقهأ الفقه وأصوله0  احملور الثالث

 االسالهي

 ـ(.َُٗٗهػَُُْة األكلى  دمشؽ، الطبع –محمد رهكاف الداية. دار ال كر 
الةامع الصحيح سنف الترمذم، تأليؼ: محمد بف عيسى أبك عيسى الترمذم السممي،  .21

 بيركت  . -تحقيؽ: أحمد محمد شاكر كاىركف، دار النشر: دار إحياا التراث العربي 
الشكاؿ ،  ّالةزيرة : صحي ة سعكدية تصدر عمى شبكة االنترنيت ، الةمعة  .21

  (.   َُُّٗالعدد هػ، ُُِْْ
،  أبك بكر بف عمي بف محمد الحداد الزبيدم الةكهرة النيرة شرح مىتصر القدكرم، .11

 .2006 دار الكتب العممية، :إلياس قببلف، لناشر :تحقيؽ
حاشية البةيرمي عمى شرج منهج الطبلب  التةريد لن ع العبيد(:تاليؼ: سميماف بف   .10

 تركيا. –ديار بكر -عمر بف محمد البةيرمي،المكتبة اإلسبلمية
الحاكم الكبير. لعمي بف محمد بف حبيب الماكردم البصرم، تحقيؽ الشيخ: عمى محمد  .12

لبناف، الطبعة األكلى  –بيركت  –معكض ، كعادؿ أحمد عبدالمكةكد، دار الكتب العممية 
 ـ(.ُْٗٗهػ ُُْْ 

سبلـ: لمدكتكر يكسؼ القرهاكم، مكتبة كهبة . القاهرة ، الطبعة الحبلؿ كالحراـ في اإل .11
 هػَُْٖ،ُٕ

الحكافز التةارية التسكيقية،كأحكامها في ال قه اإلسبلمي،تأليؼ الشيخ ىالد بف عبد ا  .11
 المصمح. 

ىبايا الزكايا . لبدر الديف الزركشي، تحقيؽ: عبدالقادر عبدا العاني، نشر كزارة  .11
 ـ(.ُِٖٗ -هػَُِْكالشكؤكف اإلسبلمية، الطبعة األكلى  األكقاؼ 

الدر المىتار شرح تنكير األبصار. لعبلا الديف محمد الحصك ي، مطبكع مع حاشية ابف  .11
 ـ.ُٔٔٗ -هػ ُّٖٔعابديف، دار ال كر، الطبعة الإلانية 

بيركت  - الذىيرة، تأليؼ: شهاب الديف أحمد بف إدريس القرافي، دار النشر: دار ال رب .11
 ـ، تحقيؽ: محمد حةي.ُْٗٗ -

ركهة الطالبيف كعمدة الم تيف. لئلماـ شرؼ الديف يحيي بف زكريا النككم، المكتب  .11
 ـ(.ُٖٓٗ-هػ َُْٓدمشؽ، الطبعة الإلانية   –بيركت  –اإلسبلمي 

شرح السٌنة. لئلماـ أبي محمد الحسيف بف مسعكد ال راا الب كم، تحقيؽ: شعيب  .11
 ـ(.ُّٖٗ -هػ َُّْبيركت، دمشؽ، الطبعة الإلانية   –المكتب اإلسبلمي  األرناؤكط،

 -الشرح الكبير، تأليؼ: سيدم أحمد الدردير أبك البركات، دار النشر: دار ال كر  .11
 بيركت، تحقيؽ: محمد عميش.

http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%D8%A3%D8%A8%D9%88%20%D8%A8%D9%83%D8%B1%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%20%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A
http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%D8%A3%D8%A8%D9%88%20%D8%A8%D9%83%D8%B1%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%20%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A
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 م 11/4/1111-11 الرهادي -الثاني لكلية العلوم اإلسالهية  املؤمتر العلوي 

 اإلسالهي حكام اخلدهات اهلاتفية التحفيزية يف الفقهأ الفقه وأصوله0  احملور الثالث

 االسالهي

شرح الكككب المنير. لمحمد بف أحمد بف عبدالعزيز بف عمي ال تكحي الحنبمي، تحقيؽ  .10
 -هػَُْٖ: محمد الزحيمي، كالدكتكر: نزيه حماد، ةامعة أـ القرل، الطبعة األكلى  الدكتكر
 ـ(.ُٕٖٗ

شرح مشكؿ اآلإلار، تأليؼ: أبك ةع ر أحمد بف محمد بف سبلمة الطحاكم، دار النشر:  .12
ـ، الطبعة: األكلى، تحقيؽ: شعيب ُٕٖٗ -هػ َُْٖ -لبناف/ بيركت  -مؤسسة الرسالة 

 األرنؤكط
ابف حباف بترتيب ابف بمباف، تأليؼ: محمد بف حباف بف أحمد أبك حاتـ التميمي صحيح  .11

، الطبعة: الإلانية، تحقيؽ: ُّٗٗ - ُُْْ -بيركت  -البستي، دار النشر: مؤسسة الرسالة 
 شعيب األرنؤكط.

صحيح البىارم. ألبي عبدا محمد بف إسماعيؿ البىارم، تحقيؽ: محب الديف  .11
حمد قؤاد عبدالباقي، المطبعة الٌسم ية كمكتبتها القاهرة، الطبعة األكلى الىطيب، ترقيـ: م

 هػ(.َُّْ 
صحيح مسمـ بشرح النككم. لمسمـ بف الحةاج بف مسمـ القشيرم، دار ال كػر        .11

 ـ(.ُُٖٗهػ َُُْ 
طرح التإلريب في شرح التقريب : تاليؼ: زف الديف أبك  ال هؿ عبد الرةيـ بف الحسيني  .11

 ـ.ََِبيركت ، الطبعة االكلى -عراقي ،تحقيؽ : عبد القادر محمد عمي، دار الكتب العممية ال
العبلقات العامة النظرية كالتطبيؽ ، تأليؼ : د. عادؿ ، كد. فاكزة العكهي، ك أ. ناصر  .11

 ـ.ََِْعةيؿ السكداف ، لمداعية النسر كالتكزيع ،الككيت ،الطبعة االكلى ،
الحديث، تأليؼ: محمكد بف عمر الزمىشرم، دار النشر: دار المعرفة ال اكؽ في غريب  .11

 محمد أبك ال هؿ إبراهيـ.-لبناف، الطبعة: الإلانية، تحقيؽ: عمي محمد البةاكم  -
 هػ(.ُُّْفتاكل لمتةار كرةاؿ األعماؿ الطبعة األكلى   .11
عبدالرحمف بف  فتاكل كرساكؿ الشيخ محمد بف إبراهيـ اؿ الشيخ. ةمع كتحقيؽ: محمد .11

 هػ(.ُّٗٗقاسـ، مطبكعات الحككمة بمكة المكرمة  
فتح البارم شرح صحيح البىارم، تأليؼ: أحمد بف عمي بف حةر أبك ال هؿ العسقبلني  .10

 بيركت. -الشافعي، تحقيؽ: محب الديف الىطيب ، دار النشر: دار المعرفة 
مـ الت سير، تأليؼ: محمد بف عمي بف فتح القدير الةامع بيف فني الركاية كالدراية مف ع .12

 بيركت. –محمد الشككاني، دار النشر: دار ال كر 
ال ركسية، تأليؼ: محمد بف أبي بكر أيكب الزرعي أبك عبد ا، تحقيؽ: مشهكر بف  .11
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 م 11/4/1111-11 الرهادي -الثاني لكلية العلوم اإلسالهية  املؤمتر العلوي 

 اإلسالهي حكام اخلدهات اهلاتفية التحفيزية يف الفقهأ الفقه وأصوله0  احملور الثالث

 االسالهي

 - ُُْْ -حاكؿ  -السعكدية  -حسف بف محمكد بف سمماف ، دار النشر: دار األندلس 
 ، الطبعة: األكلىُّٗٗ

 القاهرة. –ال ركع. ألبي عبدا محمد بف م مح، مكتبة ابف تيمية  .11
فقه المهك كالتركيح : لمدكتكر يكسؼ القرهاكم ،مكتبة كهبة، القاهرة،الطبعة  .11

 ـ.ََِٔهػ ،ُِْٕالإلانية
فقه كفتاكم البيكع. لمةنة الداكمة لمبحكث العممية كاإلفتاا كأصحاب ال هيمة العمماا:  .11

ابف فكزاف، اتعني بها: أشرؼ عبدالمقصكد  –ابف عإليميف  –ابف باز  –لسعدم عبدالرحمف ا
 ـ(.ُٔٗٗ -هػُُْٕالرياض، الطبعة الإلانية    –أهكاا السمؼ 

 ق(.ُُْفف البيع، لؤلستاذ: محمكد عساؼ، ال رفة التةارية الصناعية بةدة   .11
 –بيركت  –تب العممية فكاتح الرحمكت، عبدالعمي بف نظاـ الديف األنصارم، دار الك .11

 لبناف، الطبعة الإلانية.
القكاعد كال كاكد األصكلية كما يتعمؽ بها مف األحكاـ، تأليؼ: عمي بف عباس البعمي  .11

 - ُّٕٓ -القاهرة  -الحنبمي  ، تحقيؽ: محمد حامد ال قي دار النشر: مطبعة السنة المحمدية 
ُٗٓٔ. 

يمية، تأليؼ: أحمد عبد الحميـ بف تيمية الحراني كتب كرساكؿ كفتاكل شيخ اإلسبلـ ابف ت .11
أبك العباس، تحقيؽ: عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ العاصمي النةدم ، دار النشر: مكتبة ابف 

 تيمية، الطبعة: الإلانية
كشاؼ القناع عف متف اإلقناع، تأليؼ: منصكر بف يكنس بف إدريس البهكتي، تحقيؽ:  .10

 . َُِْ –بيركت  -ر النشر: دار ال كر هبلؿ مصيمحي مصط ى هبلؿ دا
كيؼ يعمؿ التم كف ، سمسمة الشركؽ العالمية ، دار الشركؽ ، بيركت ، الطبعة الرابعة  .12

 اـ.ِٖٗ-هػ َُِْ
أدكارد ةكرج دار الراتب الةامعية،بيركت َلتمكس ككمبيكتر االتصاالت الدكلية كااللية  .11

 ـ.ُٕٖٗ
ف مكـر بف منظكر األفريقي المصرم،الناشر: دار  لساف العرب ،المؤلؼ : محمد ب .11

 بيركت،الطبعة األكلى. –صادر 
المقاا الشهرم مع فهيمة الشيخ: محمد الصالح العإليميف. إعداد الدكتكر: عبدا محمد  .11

 هػ(.ُُْْالرياض، الطبعة األكلى   –الطيار، دار الكطف لمنشر 
 هػ.ُُْٔة األكلى( ةمادل األكلى مةمة األسكاؽ، العدد الحادم عشر،  السن .11
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 م 11/4/1111-11 الرهادي -الثاني لكلية العلوم اإلسالهية  املؤمتر العلوي 

 اإلسالهي حكام اخلدهات اهلاتفية التحفيزية يف الفقهأ الفقه وأصوله0  احملور الثالث

 االسالهي

مةمع األنهر في شرح ممتقى األبحر، تأليؼ: عبد الرحمف بف محمد بف سميماف  .11
 -هػ ُُْٗ -لبناف/ بيركت  -الكميبكلي المدعك بشيىي زاد ، دار النشر: دار الكتب العممية 

 ـ، الطبعة: األكلى، تحقيؽ: ىرح اياته كأحاديإله ىميؿ عمراف المنصكر.ُٖٗٗ
مةمع الزكاكد كمنبع ال كاكد، تأليؼ: عمي بف أبي بكر الهيإلمي، دار النشر: دار الرياف  .11

 القاهرة ، بيركت  -دار الكتاب العربي  لمتراث/
المحرر الكةيز في ت سير الكتاب العزيز. البف عطيه األندلسي، تحقيؽ: المةمَّس العممي  .11

 ـ(.ُِٗٗ -هػ ُُّْب اس،  
، تحقيؽ: أحمد بف شاكر، دار التراث المىحٌمى. لع .11  –مي بف أحمد بف سعيد بف حـز

 القاهرة.
، دار اآلفاؽ الةديدة  .10  –مراتب اإلةماع في العبادات كالمعامبلت كالمعتقدات . البف حـز

 ـ(.َُٖٗ -هػََُْبيركت، الطبعة الإلانية  
بحث تكميمي لمطالب ،  المسابقات التةارية في ال قه اإلسبلمي كتطبيقاتها المعاصرة ، .12

 فراس محمد رهكاف ، قدمه إلى كمية الشريعة كالقانكف في الةامعة اإلسبلمية ب زة 
مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ، تأليؼ: أحمد بف حنبؿ أبك عبدا الشيباني، دار النشر:  .11

 مصر. –مؤسسة قرطبة 
عمي المقرم ال يكمي المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بف محمد بف  .11

 .ُُٓ/ ُالمكتبة العممية . بيركت : 
مطالب أكلي النهى في شرح غاية المنتهي. لمصط ى السيكطي الرحيباني، الطبعة  .11

 ـ(.ُْٗٗ -هػُُْٓالإلانية  
معةـ المقاييس في الم ة. ألحمد بف فارس بف زكريا، تحقيؽ: شهاب الديف أبك عمرك،  .11

 ـ(.ُٓٗٗ -،ُُْٓاف، الطبعة األكلى  لبن –بيركت  –دار ال كر 
المعةـ الكسيط ،المؤلؼ: إبراهيـ مصط ى ػ أحمد الزيات ػ حامد عبد القاد،ػ محمد النةار  .11

 دار الدعكة.-تحقيؽ: مةمع الم ة العربية، النشر
معةـ ل ة ال قهاا ، ا . د محمد ركاس قمعه ةي ،ك د . حامد صادؽ قنيبي ، دار  .11

 . ُٖٖٗ -ق َُْٖكالنشر كالتكزيع ، الطبعة الإلانية :  الن اكس لمطباعة
م ني المحتاج إلى معرفة أل اظ المنهاج. لمحمد الىطيب، شركة مكتبة كمطبعة  .11

 ـ(.ُٖٓٗ -هػُّٕٕمصط ى البابي الحمبي كأكالد  بمصر،  
ة الم ني في فقه اإلماـ أحمد بف حنبؿ الشيباني، تأليؼ: عبد ا بف أحمد بف قدام .11
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 ، الطبعة: األكلى.َُْٓ -بيركت  -المقدسي أبك محمد، دار النشر: دار ال كر 
 –م ردات أل اظ القراف. لؤلص هاني، تحقيؽ: ص كاف عدناف داككدم، دار القمـ بدمشؽ  .10

 بيركت. –الدار الشامية 
مممكة منافذ التكزيع ، مف منشكرات المؤسسة العامة لمتعميـ ال ني كالتدريب المهني بال .12

 العربية  السعكدية 
مةمع األنهر في شرح ممتقى األبحر، تأليؼ: عبد الرحمف بف محمد بف سميماف  .11

الكميبكلي المدعك بشيىي زاد ، تحقيؽ: ىرح اياته كأحاديإله ىميؿ عمراف المنصكر ، دار النشر: 
 ـ، الطبعة: األكلى.ُٖٗٗ -هػ ُُْٗ -لبناف/ بيركت  -دار الكتب العممية 

منتهى اإلرادات في الةمع بيف المقنع كالتنقيح كزيادات. لتقي الديف محمد بف أحمد  .11
 ال تكحي الشهير بابف النةار، تحقيؽ: عبدال ني عبدالىالؽ، عالـ الكتب.

د في الم ة ،المؤلؼ: لكيس معمكؼ،انتشارات اسبلـ ،طهراف ،الطبعة االكلى  .11 المينىةَّ
 هػُّٕٗ

ىتصر سيد ىميؿ. ، تأليؼ: محمد عميش. ، دار النشر: دار منح الةميؿ شرح عمى م .11
 ـ.ُٖٗٗ -هػ َُْٗ -بيركت  -ال كر 

 –المنهاج. لشرؼ الديف يحيي النككم ، كهك مطبكع مع السراج الكهاج، دار الةيؿ  .11
 ـ(.ُٕٖٗ -هػ َُْٖلبناف،   –بيركت 

 –الدار الشامية–شؽ دم –الميسر كالقمار. لمدكتكر: رفيؽ يكنس المصرم، دار القمـ  .11
 ـ.ُّٗٗ -هػ ُُّْبيركت، الطبعة األكلى 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، تأليؼ: شمس الديف محمد بف أبي العباس أحمد بف  .11
 -حمزة ابف شهاب الديف الرممي الشهير بالشافعي الص ير.، دار النشر: دار ال كر لمطباعة 

 ـ.ُْٖٗ -هػ َُْْ -بيركت 
ي غريب الحديث كاألإلر. البف األإلير المبارؾ محمد بف الةزرم، تحقيؽ: طاهر النهاية ف .11

 أحمد الزاكم، كمحمكد محمد الطناحي، المكتبة اإلسبلمية.


