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١٥ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

  

  

  

  

َقال َقالَ َ    َ َ    َ ُرسول    َ ُ ُرسولَ ُ َ     ُ ُ َ     ُ ُ ِعليه        اهللاهللا    َ   َ   َصلىَصلى    ِ  ِ   ِ اِهللاهللا    َ َ ِعليهَ َ َ     ِ َ َ     ِ َ   َ    َ    َوسلمَوسلم    َ

      ُاحلالل بني، واحلـرام َ َ ِّ َْ َ َْ ٌَ ُاحلالل بني، واحلـرامُ َ َ ِّ َْ َ َْ ٌَ ُ                ُ َ َ ِّ َْ َ َْ ٌَ ُ                ُ َ َ ِّ َْ َ َْ ٌَ َ بـني، وبيـنَهام مـشتبهات ال ُ ٌ َ ُ ْ َ َ َِ َ ْ ُ َ َ بـني، وبيـنَهام مـشتبهات ال ٌِّ ٌ َ ُ ْ َ َ َِ َ ْ ُ َ ٌِّ             َ         َ ٌ َ ُ ْ َ َ َِ َ ْ ُ َ ٌِّ             َ         َ ٌ َ ُ ْ َ َ َِ َ ْ ُ َ ٌِّ

ِيعلمها كثري من النَّاس، فمن اتقى الشبهات استربأ لدينه  ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْ َ َُ ََّ ُ َ َ ْ َُّ ََ َِ ِ ٌ ِيعلمها كثري من النَّاس، فمن اتقى الشبهات استربأ لدينه َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْ َ َُ ََّ ُ َ َ ْ َُّ ََ َِ ِ ٌ َ                                 َّ                 ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْ َ َُ ََّ ُ َ َ ْ َُّ ََ َِ ِ ٌ َ                                 َّ                 ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْ َ َُ ََّ ُ َ َ ْ َُّ ََ َِ ِ ٌ َ

َوعرضه، ومن وقـع يف الـشبهات كـراع يرعـى حـول  ْ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ََ ْ َ َ ٍْ َ ُِّ ِ ِِ َ َوعرضه، ومن وقـع يف الـشبهات كـراع يرعـى حـول ِ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ََ ْ َ َ ٍْ َ ُِّ ِ ِِ َ ِ                                       َ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ََ ْ َ َ ٍْ َ ُِّ ِ ِِ َ ِ                                       َ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ََ ْ َ َ ٍْ َ ُِّ ِ ِِ َ ِ

ٍاحلمى، يوشك أن يواقعه، أال وإن لكل ملك ِ ِ ِ ِِ
َ َِّ ُ َّ ِْ َ ُ َ َ ُ َُ َ َ ٍاحلمى، يوشك أن يواقعه، أال وإن لكل ملكُ ِ ِ ِ ِِ
َ َِّ ُ َّ ِْ َ ُ َ َ ُ َُ َ َ ُ                                     ٍ ِ ِ ِ ِِ
َ َِّ ُ َّ ِْ َ ُ َ َ ُ َُ َ َ ُ                                     ٍ ِ ِ ِ ِِ
َ َِّ ُ َّ ِْ َ ُ َ َ ُ َُ َ َ َّ محى، أال إن ُ ِ َ َ ً َّ محى، أال إن ِ ِ َ َ ً ِ           َّ ِ َ َ ً ِ           َّ ِ َ َ ً ِ

ُمحى اهللاَِّ يف أرضه حمارمه ُ ِْ َ َ َِ ِِ َ ُمحى اهللاَِّ يف أرضه حمارمهِ ُ ِْ َ َ َِ ِِ َ ِ              َِّ     ُ ُ ِْ َ َ َِ ِِ َ ِ              َِّ     ُ ُ ِْ َ َ َِ ِِ َ ِ              

                                                

   وسلم وسلم وسلم وسلم     عليه   عليه   عليه   عليه  اهللاهللا   صلى صلى صلى صلى   اهللا اهللا اهللا اهللا     رسول   رسول   رسول   رسول  صدقصدق
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  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 
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١٧ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

ـ ن الرحيم    بسم اهللا   الرمح
ـ ن الرحيم         بسم اهللا   الرمح
ـ ن الرحيم         بسم اهللا   الرمح
ـ ن الرحيم         بسم اهللا   الرمح
       

  مقدمةمقدمة
  

  وحجتهوحجته  ،،الخاتمةالخاتمة  شریعتهشریعته  اإلسالماإلسالم  وجعلوجعل  ،،الحقالحق  شریعةشریعة  للخلقللخلق  شرعشرع  الذيالذي  هللاهللا  الحمدالحمد

  علىعلى  والضنكوالضنك  بالشقاءبالشقاء  وحكموحكم  ،،كتابهكتابه  فىفى  واالستقرارواالستقرار  السعادةالسعادة  سبیلسبیل  بادهبادهلعلع  رسمرسم  ،،الناطقةالناطقة

    له  له  له  له     فإن   فإن   فإن   فإن     ذكري   ذكري   ذكري   ذكري    عن  عن  عن  عن     أ عرض   أ عرض   أ عرض   أ عرض     ومن   ومن   ومن   ومن    ::سبحانهسبحانه  فقالفقال  ،،ومنوالهومنواله  منهجهمنهجه  عنعن  یعرضونیعرضون  الذینالذین

   معیشة
   معیشة 
   معیشة 
   معیشة 
  القیامة     یوم   یوم   یوم   یوم        ونحشره      ونحشره      ونحشره      ونحشره     ضنكا   ضنكا   ضنكا   ضنكا   

  القیامة   
  القیامة   
  القیامة   
..    أ عمى  أ عمى  أ عمى  أ عمى     

))١١((
  

  

  والطریقوالطریق  ،،الكاملالكامل  والدینوالدین  ،،الواضحالواضح  ققبالحبالح  أرسلهأرسله  ،،ورسولهورسوله  عبدهعبده   محمدا محمدا محمدا محمدا  أنأن  وأشهدوأشهد

  ،،الحقالحق  منمن  أساسأساس  علىعلى  الناسالناس  بینبین  التعاملالتعامل  قواعدقواعد  فأرسىفأرسى  ،،القویمالقویم  والمنهاجوالمنهاج  ،،المستقیمالمستقیم

   خیر خیر خیر خیر  --  ––  فكانفكان  ،،واألموالواألموال  الحقوقالحقوق  واحترامواحترام  البرالبر  علىعلى  القائمالقائم  المحمودالمحمود  والتعاونوالتعاون  ،،والعدلوالعدل

  اهللاهللا  لىلىصص  ،،ربهربه  أمرأمر  علىعلى  استقاماستقام  منمن  وقدوةوقدوة  ،،بعهدهبعهده  أوفىأوفى  منمن  وأفضلوأفضل  ،،بشرعهبشرعه  تعاملتعامل  منمن

    ..أجمعینأجمعین  وصحبهوصحبه  آلهآله  وعلىوعلى  علیهعلیه

  وبعـدوبعـد                                                                                            

  مجالمجال  فىفى   ملحوظا ملحوظا ملحوظا ملحوظا   تطورا تطورا تطورا تطورا  شهدشهد  قدقد  الحاضرالحاضر  عصرناعصرنا  أنأن  فیهفیه  شكشك  الال  ممامما  فإنهفإنه

  وأصبحوأصبح  ،،قبلقبل  منمن  معهودةمعهودة  أوأو  موجودةموجودة  تكنتكن  لملم  مستجداتمستجدات  فیهفیه  ظهرتظهرت  حیثحیث  المعامالت،المعامالت،

  وتقییمهاوتقییمها  وتحلیلهاوتحلیلها  لبحثهالبحثها  المستجداتالمستجدات  لهذهلهذه  التصديالتصدي  المعاصرینالمعاصرین  األمةاألمة  فقهاءفقهاء  علىعلى   لزاما لزاما لزاما لزاما

  الشرعيالشرعي  حكمهاحكمها  لبیانلبیان  العامةالعامة  ومبادئهاومبادئها  وقواعدهاوقواعدها  اإلسالمیةاإلسالمیة  الشریعةالشریعة  أحكامأحكام  ضوءضوء  فىفى

  لهملهم  ویتضحویتضح  ،،أمرهاأمرها  منمن  بینةبینة  علىعلى  اإلسالمیةاإلسالمیة  األمةاألمة  أبناءأبناء  یكونیكون  حتىحتى  ووضوحووضوح  بجالءبجالء

  عنهعنه  فینتهونفینتهون  علیهمعلیهم  یحرمیحرم  وماوما  ،،فیلزموهفیلزموه  منهامنها  لهملهم  یحلیحل  وماوما  المستجدات،المستجدات،  هذههذه  حقیقةحقیقة

  وتتقدموتتقدم  اإلسالمیةاإلسالمیة  أمتناأمتنا  وتنهضوتنهض  ،،والمجتمعوالمجتمع  الفردالفرد  اهللاهللا  لشرعلشرع  االمتثالاالمتثال  بهذابهذا  فیسعدفیسعد  ،،ویتركوهویتركوه

  ..الحیاةالحیاة  مناحيمناحي  كلكل  فىفى  اهللاهللا  لشرعلشرع  بالتزامهابالتزامها  وترتقيوترتقي
  

                                                 

 ).).١٢٤١٢٤(( اآلیة رقم  اآلیة رقم ::سورة طهسورة طه) ) ١١((
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  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

  المؤسساتالمؤسسات  تقدمهاتقدمها  التيالتي  الترویجیةالترویجیة  الهدایاالهدایا  تلكتلك  المستجداتالمستجدات  هذههذه  أبرزأبرز  منمن  ولعلولعل

  سلعهمسلعهم  لشراءلشراء  المستهلكینالمستهلكین  جمهورجمهور  لجذبلجذب  یةیةالترغیبالترغیب  الحوافرالحوافر  منمن  كنوعكنوع  التجاریةالتجاریة  والشركاتوالشركات

  أنواعهاأنواعها  تعددتتعددت  وقدوقد  ،،منهامنها  مبیعاتهممبیعاتهم  لزیادةلزیادة  لهالها  الترویجالترویج  فيفي  یرغبونیرغبون  التيالتي  ومنتجاتهمومنتجاتهم

  المؤسساتالمؤسسات  بینبین  القائمالقائم  التنافسالتنافس  ظلظل  فيفي  فیهافیها  التفننالتفنن  أسالیبأسالیب  واختالفواختالف  بتعددبتعدد  واختلفتواختلفت

   ونظرا ونظرا ونظرا ونظرا  ،،همهمومنتجاتومنتجات  سلعهمسلعهم  لشراءلشراء  الجمهورالجمهور  لجذبلجذب  والبائعةوالبائعة  المنتجةالمنتجة  التجاریةالتجاریة  والشركاتوالشركات

  بالبال  تشغلتشغل  أصبحتأصبحت  بصورةبصورة  الحاضرالحاضر  عصرناعصرنا  منمن  األخیرةاألخیرة  اآلونةاآلونة  فيفي  الهدایاالهدایا  هذههذه  لتفشيلتفشي

  هناكهناك  جعلجعل  فقدفقد  ،،والمختلفةوالمختلفة  المتعددةالمتعددة  بأنواعهابأنواعها  منهامنها  الشرعالشرع  موقفموقف  معرفةمعرفة  حولحول  مسلممسلم  كلكل

  حكمهاحكمها  لمعرفةلمعرفة  والمختلفةوالمختلفة  المتعددةالمتعددة  بأنواعهابأنواعها  لهالها  الفقهيالفقهي  التكییفالتكییف  بیانبیان  إليإلي  بالغةبالغة  أهمیةأهمیة

  األمةاألمة  أبناءأبناء  یكونیكون  حتىحتى  ،،عدمهعدمه  منمن  الشرعالشرع  فيفي  جوازهاجوازها  مديمدي  أيأي  ،،ضوحضوحوووو  بجالءبجالء  الشرعيالشرعي

  وماوما  ،،والمختلفةوالمختلفة  المتعددةالمتعددة  بأنواعهبأنواعه  حقیقتهاحقیقتها  لهملهم  ویتضحویتضح  ،،أمرهاأمرها  منمن  بینةبینة  علىعلى  اإلسالمیةاإلسالمیة

  فیسعدفیسعد  ،،ویتركوهویتركوه  عنهعنه  فینتهونفینتهون  منهامنها  علیهمعلیهم  یحرمیحرم  وماوما  ،،ویلزموهویلزموه  بهبه  فیتعاملونفیتعاملون  منهامنها  لهملهم  یحلیحل

  بالتزامهابالتزامها  وترتقيوترتقي  وتتقدموتتقدم  اإلسالمیةاإلسالمیة  أمتناأمتنا  وتنهضوتنهض  ،،ععوالمجتموالمجتم  الفردالفرد  اهللاهللا  لشرعلشرع  االمتثالاالمتثال  بهذابهذا

  ..الحیاةالحیاة  مناحيمناحي  كلكل  فىفى  اهللاهللا  لشرعلشرع
  

  أنأن  بعدبعد  ،،الموضوعالموضوع  هذاهذا  فيفي  الكتابةالكتابة  علىعلى  العزمالعزم  وعقدتوعقدت  ،،العظیمالعظیم  اهللاهللا  استخرتاستخرت  فقدفقد  لذالذا  

  اإلخالصاإلخالص  یرزقنيیرزقني  أنأن  إیاهإیاه  ًداعیًاداعیا  ،،الحاضرالحاضر  عصرناعصرنا  منمن  األخیرةاألخیرة  اآلونةاآلونة  فىفى  أهمیتهأهمیته  زادتزادت

    ..القبولالقبول  منهمنه ً وراجیًاوراجیا  ،،فیهفیه
  
  

    ::          البحثالبحث            خطـةخطـة

    ::            وخاتمةوخاتمة      ،،            وفصلینوفصلین      ،،          مقدمةمقدمة        فىفى                  الموضوعالموضوع          هذاهذا                تناولتتناولت          وقدوقد
  

    ..          وخطتهوخطته              البحثالبحث              أهمیةأهمیة          علىعلى                فتشتملفتشتمل      ::              المقدمةالمقدمة          أماأما
  

        ..              أنواعهاأنواعها              وبیانوبیان      ،،                  الترویجیةالترویجیة                    بالهدایابالهدایا                  التعریفالتعریف        فىفى      ::        األولاألول                والفصلوالفصل
  

    ::            مبحثینمبحثین          علىعلى              الفصلالفصل          هذاهذا                ویشتملویشتمل

        ..                  الترویجیةالترویجیة                    بالهدایابالهدایا                  التعریفالتعریف        فىفى      ::        األولاألول                المبحثالمبحث
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    ..                  الترویجیةالترویجیة                  الهدایاالهدایا              أنواعأنواع        فىفى      ::            الثانىالثانى                  والمبحثوالمبحث

            ذلكذلك          عليعلي                    المترتبةالمترتبة                واآلثارواآلثار      ،،                  الترویجیةالترویجیة                  للهدایاللهدایا                الفقهيالفقهي                  التكییفالتكییف        فىفى      ::            الثانىالثانى                والفصلوالفصل
  

    ::            مبحثینمبحثین          علىعلى              الفصلالفصل          هذاهذا                ویشتملویشتمل
  

                واآلثـــارواآلثـــار      ،،        ســـلعةســـلعة            كانـــتكانـــت          إذاإذا                      الترویجیـــةالترویجیـــة                  للهـــدایاللهـــدایا                الفقهـــيالفقهـــي                  التكییـــفالتكییـــف        فـــىفـــى      ::        األولاألول                المبحـــثالمبحـــث

    ..      ذلكذلك          عليعلي                    المترتبةالمترتبة
  

    ::          مطالبمطالب            ثالثةثالثة        لىلى  عع                المبحثالمبحث          هذاهذا                ویشتملویشتمل
  

    ..            الشراءالشراء          قبلقبل      ))            السلعةالسلعة  ((                  بالهدیةبالهدیة              الوعدالوعد      ::        األولاألول                المطلبالمطلب

    ..            الشراءالشراء          قبلقبل      ))            السلعةالسلعة  ((                  بالهدیةبالهدیة              الوعدالوعد          عدمعدم      ::            الثانيالثاني                المطلبالمطلب

            یحـصلیحـصل      الال            معـینمعـین            بعمـلبعمـل                القیـامالقیـام          عنـدعنـد      ))            الـسلعةالـسلعة  ((                الهدیـةالهدیـة          علـيعلـي                الحـصولالحـصول      ::            الثالثالثالث                المطلبالمطلب

    ..              المباعةالمباعة                السلعةالسلعة            شراءشراء          خاللخالل        منمن        إالإال

                واآلثـــارواآلثـــار      ،،        خدمـــةخدمـــة            كانـــتكانـــت          إذاإذا                      الترویجیـــةالترویجیـــة                  للهــدایاللهــدایا                الفقهـــيالفقهـــي                  التكییـــفالتكییـــف        فـــىفـــى      ::            الثـــانيالثـــاني                المبحـــثالمبحـــث

    ..      ذلكذلك          عليعلي                    المترتبةالمترتبة

    ::            مطلبینمطلبین          علىعلى                المبحثالمبحث          هذاهذا                ویشتملویشتمل

    ..          العقدالعقد          قبلقبل      ))            الخدمةالخدمة  ((                  بالهدیةبالهدیة              الوعدالوعد      ::        األولاألول                المطلبالمطلب

    ..          العقدالعقد          قبلقبل      ))            الخدمةالخدمة  ((                  بالهدیةبالهدیة              الوعدالوعد          عدمعدم      ::            الثانيالثاني                المطلبالمطلب

    ..          البحثالبحث              نتائجنتائج          عليعلي                فتشتملفتشتمل      ::              الخاتمةالخاتمة          أماأما

    ..            المعینالمعین            ونعمونعم                المولىالمولى          نعمنعم          إنهإنه      ،،              والسدادوالسداد                    والتوفیقوالتوفیق      ،،            الرشادالرشاد  وو                  الهدایةالهدایة        اهللاهللا            أسألأسأل      :ً:      ً       ً وأخیرًاوأخیرا

        وما توفيقي إال باهللا   عليه توكلت وإليه أنيب       
       وما توفيقي إال باهللا   عليه توكلت وإليه أنيب                   
       وما توفيقي إال باهللا   عليه توكلت وإليه أنيب                   
       وما توفيقي إال باهللا   عليه توكلت وإليه أنيب                   
                       

))١١((
  

  

                                                 

 ).).٨٨٨٨(( اآلیة رقم  اآلیة رقم ::سورة هودسورة هود) ) ١١((
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  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

  

  

  

  األولاألول  الفصلالفصل

    التروجييةالتروجيية  اهلدايااهلدايا  تعريفتعريف

  أنواعهاأنواعها  وبيانوبيان
  

  

  

    ::          تمهیدتمهید
  

        فــىفــى          ذلــكذلــك                أتنــاولأتنــاول            وســوفوســوف      ،،  اا              وأنواعهــوأنواعهــ                      الترویجیــةالترویجیــة                  الهــدایاالهــدایا              تعریــفتعریــف            أبــینأبــین                المبحــثالمبحــث          هــذاهــذا        فــىفــى

    ::            التاليالتالي              النحوالنحو          علىعلى                مبحثینمبحثین

    ..                  الترویجیةالترویجیة                  الهدایاالهدایا              تعریفتعریف        فىفى      ::        األولاألول                المبحثالمبحث

    ..                  الترویجیةالترویجیة                  الهدایاالهدایا              أنواعأنواع        فىفى      ::            الثانيالثاني                المبحثالمبحث
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  األولاألول  المبحثالمبحث

  الترویجیةالترویجیة  الهدایاالهدایا  تعریفتعریف

    ::          تمهیدتمهید

  

            وذلـكوذلـك      ،،                  الترویجیةالترویجیة                  الوسائلالوسائل              أهمیةأهمیة            أبینأبین        ثمثم      ،،                  الترویجیةالترویجیة                    بالهدایابالهدایا            أعرفأعرف                المبحثالمبحث          هذاهذا        فىفى

    ::            التاليالتالي              النحوالنحو          علىعلى                مطلبینمطلبین        فىفى

    ..                  الترویجیةالترویجیة                  الوسائلالوسائل              أهمیةأهمیة              وبیانوبیان      ،،              الترویجالترویج              تعریفتعریف        فىفى      ::        األولاألول                المطلبالمطلب

    ..              الهدایاالهدایا              تعریفتعریف        فىفى      ::            الثانيالثاني                المطلبالمطلب

  

  األولاألول  المطلبالمطلب

  الترویجالترویج  تعریفتعریف

  الترویجیةالترویجیة  الوسائلالوسائل  أهمیةأهمیة  وبیانوبیان  

  ::الترویجالترویج  تعریفتعریف  :: أوال أوال أوال أوال

  

        ::          اللغةاللغة        فيفي    --  أأ

   ویكثر ویكثر ویكثر ویكثر  بسرعةبسرعة  السوقالسوق  فيفي    تروج  تروج  تروج  تروج  جعلهاجعلها  إذاإذا  ،،السلعةالسلعة     روج   روج   روج   روج  منمن  ::اللغةاللغة  فيفي   الترویج الترویج الترویج الترویج

  :: وأیضا وأیضا وأیضا وأیضا  ،،بسرعةبسرعة  السوقالسوق  فيفي  تروجتروج  جعلهاجعلها  أيأي  ::السلعةالسلعة  فالنفالن     روج   روج   روج   روج  ::یقالیقال  ،،علیهاعلیها  الطلبالطلب

  ورغب    طالبها  طالبها  طالبها  طالبها     كثر   كثر   كثر   كثر  :: رواجا رواجا رواجا رواجا  السلعةالسلعة   راجت راجت راجت راجت
  ورغب 
  ورغب 
  ورغب 
  ،، أ سرع أ سرع أ سرع أ سرع  ::   ورواجا   ورواجا   ورواجا   ورواجا     روجا   روجا   روجا   روجا     األمر   األمر   األمر   األمر   وراج وراج وراج وراج  ،،فیهافیها   الناس الناس الناس الناس   

   في في في في    جاء  جاء  جاء  جاء  :: ورواجا ورواجا ورواجا ورواجا   روجا روجا روجا روجا    األمر  األمر  األمر  األمر   وراج وراج وراج وراج  ،، الشيء الشيء الشيء الشيء      وروجت    وروجت    وروجت    وروجت  ،، ل ل ل ل  عج  عج  عج  عج  ::  به  به  به  به      وروج    وروج    وروج    وروج   الشيء الشيء الشيء الشيء      وروج    وروج    وروج    وروج

  ))١١((..   مروجة   مروجة   مروجة   مروجة  وهيوهي  ،،    مروج    مروج    مروج    مروج  وهووهو  ،، سرعة سرعة سرعة سرعة

    ::            االصطالحاالصطالح        فيفي    --  بب

      ::            معنیــــینمعنیــــین          علــــيعلــــي                للداللــــةللداللــــة          "   " PPrroommoottiioonn                  التــــرویجالتــــرویج       "  "           مــــصطلحمــــصطلح                        التــــسویقیونالتــــسویقیون                اســــتخدماســــتخدم

    ..      خاصخاص              ومعنيومعني      ،،      عامعام            معنيمعني

    ))٢٢  ((  ..                مبیعاتهامبیعاتها                لزیادةلزیادة        كةكة        الشرالشر          بهابها            تقومتقوم            التيالتي                األعمالاألعمال            جمیعجمیع        هوهو      ::          العامالعام                  فالمعنيفالمعني

        ::        منهامنها      ،،              تعریفاتتعریفات          عدةعدة        لهله      ::          الخاصالخاص                  والمعنيوالمعني

                                                 

  ،،٣٧٩٣٧٩ / /،، المعجم الوسیط المعجم الوسیط،،٦٠٠٦٠٠//٥٥  ،،٣٨٥٣٨٥//٣٣  ،، تاج العروس تاج العروس،،٢٨٥٢٨٥//٢٢  ،، لسان العرب لسان العرب::انظرانظر) ) ١١((

  ،،٦٢٨٦٢٨  ،،٢٨٠٢٨٠ ص ص،، المعجم الوجیز المعجم الوجیز،،٥٤٧٥٤٧//٧٧  ،، البن سیده البن سیده،، المحكم والمحیط األعظم المحكم والمحیط األعظم،،٩٤٢٩٤٢//٢٢

   ..بتصرفبتصرف

   ..٤٨٥٤٨٥ ص ص،، لنبیه غطاس لنبیه غطاس،،  معجم مصطلحات االقتصاد والمال وادارة األعمال  معجم مصطلحات االقتصاد والمال وادارة األعمال  معجم مصطلحات االقتصاد والمال وادارة األعمال  معجم مصطلحات االقتصاد والمال وادارة األعمال::انظرانظر) ) ٢٢((
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          عــداعــدا                    المبیعـاتالمبیعـات          حجـمحجـم              زیـادةزیـادة          بهـابهـا            یقـصدیقـصد            التـيالتـي                األعمـالاألعمـال          تلـكتلـك      ::        بأنـهبأنـه              بعـضهمبعـضهم        بـهبـه            عرفـهعرفـه        مـامـا

    ))١١  ((  ..          نفسهانفسها              البیعالبیع                وأعمالوأعمال      ،،          اإلعالناإلعالن

      ) ) ٢٢  ((  ..          البیعالبیع            بهدفبهدف              اتصالاتصال              عملیةعملیة      ::        بأنهبأنه              آخرونآخرون    ّ     ّ     ّوعرفهّوعرفه

        عـنعـن                    بمعلومـاتبمعلومـات                    المـستهلكالمـستهلك              إمـدادإمـداد              خاللهـاخاللهـا        مـنمـن          یـتمیـتم              اتـصالاتـصال              عملیـةعملیـة      ::        بأنـهبأنـه              آخرونآخرون              وعرفهوعرفه

                    والخــدماتوالخــدمات              الــسلعالــسلع              لــشراءلــشراء                    المــستهلكالمــستهلك              إقنــاعإقنــاع            بهــدفبهــدف      ،،            تقــدمهاتقــدمها            التــيالتــي                    والخــدماتوالخــدمات                والــسلعوالــسلع                  المنــشأةالمنــشأة

    ))٣٣  ((  ..              المنشأةالمنشأة          هذههذه                تقدمهاتقدمها            التيالتي

              بقبولبقبول                  المرتقبالمرتقب                  المشتريالمشتري              إلقناعإلقناع                البائعالبائع            جانبجانب        منمن                  المبذولالمبذول              الجهدالجهد      ::        بأنهبأنه              آخرونآخرون              وعرفهوعرفه

      ،،              المـشتريالمـشتري            لهـذالهـذا                  الـشرائيالـشرائي                القـرارالقـرار          علـيعلـي                  التـأثیرالتـأثیر            بغرضبغرض      ،،        خدمةخدمة        أوأو            سلعةسلعة        عنعن              معینةمعینة                  معلوماتمعلومات

    ))٤٤  ((  ..            الخدمةالخدمة        أوأو      ،،            السلعةالسلعة          هذههذه              لشراءلشراء              ودفعهودفعه

        فــيفــي            معــینمعــین              تــأثیرتــأثیر              إحــداثإحــداث            بغــرضبغــرض                  المنــشأةالمنــشأة                تبــذلهاتبــذلها            التــيالتــي                الجهــودالجهــود      ::        بأنــهبأنــه              آخــرونآخــرون    ّ     ّ     ّوعرفــهّوعرفــه

            جمیـعجمیـع        مـنمـن                    المبیعـاتالمبیعـات              زیادةزیادة          حیثحیث        منمن      ،،                  التسویقیةالتسویقیة                      المتطلباتالمتطلبات        معمع                یتطابقیتطابق                        المستهلكینالمستهلكین            سلوكسلوك

              الطلبالطلب            معدلمعدل              زیادةزیادة        أوأو      ،،      جددجدد                    مستهلكینمستهلكین          جذبجذب            طریقطریق        عنعن              بعضهابعضها        أوأو      ،،              الخدماتالخدمات        أوأو      ،،          السلعالسلع

      ) ) ٥٥    .(.(        أخرىأخرى            سلعةسلعة          إلىإلى                  وتحویلهوتحویله      ،،          معینةمعینة              لسلعةلسلعة                  بالنسبةبالنسبة              الطلبالطلب              تقلیلتقلیل        أوأو      ،،            الحاليالحالي

        مـــنمـــن          یـــتمیـــتم                إقنـــاعيإقنـــاعي              اتـــصالاتـــصال              عملیـــةعملیـــة          علـــيعلـــي              ینطـــويینطـــوي                تـــسویقيتـــسویقي            نـــشاطنـــشاط      ::        بأنـــهبأنـــه              آخـــرونآخـــرون              وعرفـــهوعرفـــه

              أذهــانأذهــان          علـيعلـي                  التــأثیرالتــأثیر            بهـدفبهـدف      ،،          معینــةمعینــة            سـلعةسـلعة        أوأو              بـسلعةبـسلعة                الخاصــةالخاصــة                  النـسبیةالنـسبیة                  المزایــاالمزایــا              إبـرازإبـراز              خاللهـاخاللهـا

    ))٦٦  ((  ..              الشرائيالشرائي                السلوكالسلوك                  الستمالةالستمالة            معینمعین              جمهورجمهور              أفرادأفراد

                      والمـشترینوالمـشترین      ،،              بـالعمالءبـالعمالء              اتـصالاتـصال          أنـهأنـه      ::              للتـرویجللتـرویج                      التعریفـاتالتعریفـات          هـذههـذه          فیـهفیـه              تجتمعتجتمع            الذيالذي                  والمعنىوالمعنى

      ) ) ٧٧  ((  ..            شرائهاشرائها          إلىإلى                ودفعهمودفعهم      ،،              الخدماتالخدمات        أوأو                بالسلعبالسلع    ٕ        ٕ        ٕواقناعهمٕواقناعهم      ،،              تعریفهمتعریفهم            بغرضبغرض                      المرتقبینالمرتقبین

  

                                                 

   .. نفس الموضع نفس الموضع،، المرجع السابق المرجع السابق::انظرانظر) ) ١١((

   ..    ٢٧٢٧     ص ص  ،،         حسن حسن                          السید المتوليالسید المتولي    / /      د د  ،،                                                                     األنشطة الترویجیة للشركات السعودیة األنشطة الترویجیة للشركات السعودیة  ::        انظرانظر    ) ) ٢٢  ((

 مفهوم  مفهوم ،،٤٢٤٢ ص ص،، لیلي كوسة لیلي كوسة،، واقع وأهمیة اإلعالن في المؤسسة االقتصادیة الجزائریة واقع وأهمیة اإلعالن في المؤسسة االقتصادیة الجزائریة::انظرانظر) ) ٣٣((

  :: علي الرابط التالي علي الرابط التالي،،""اإلنترنت اإلنترنت " "  علي شبكة المعلومات الدولیة  علي شبكة المعلومات الدولیة ،،وأهمیة الترویجوأهمیة الترویج

bbllooggssppoott..ccoomm..hhttttppss::////ggeessttiioonniiccttaapppp،،بتصرف بتصرف ..                                                                                                                                                                          

/ /  د د،،""النظریة والتطبیق النظریة والتطبیق " "  التسویق  التسویق ،،٢٩٤٢٩٤ ص ص،، رائف توفیق رائف توفیق،، ناجي معال ناجي معال،، أصول التسویق أصول التسویق::انظرانظر) ) ٤٤((

 .. بتصرف بتصرف،،٣٧٣٣٧٣  ص  ص،،شریف أحمد شریف العاصيشریف أحمد شریف العاصي

   ..    ٤١٤١     ص ص  ،،                                                                                                       دور اإلعالن التجاري في ترویج منتجات الصناعة السعودیة دور اإلعالن التجاري في ترویج منتجات الصناعة السعودیة  ::        انظرانظر    ) ) ٥٥  ((

   ..             بتصرف بتصرف  ،،  ٥٥     ص ص  ،،                   ناجي معال ناجي معال  ،،                                                      لیمة للترویج التجاري واإلعالنلیمة للترویج التجاري واإلعالن                     األصول الع األصول الع  ::        انظرانظر    ) ) ٦٦  ((

    / /      د د  ،،                                 التــسویق المعاصــر التــسویق المعاصــر  ،،      ٣٦٩٣٦٩     ص ص  ،،                                        طلعــت أســعد عبــد الحمیــدطلعــت أســعد عبــد الحمیــد    / /      د د  ،،                                         التــسویق مــدخل تطبیقــي التــسویق مــدخل تطبیقــي  ::        انظــرانظــر    ) ) ٧٧  ((

   ..             بتصرف بتصرف  ،،      ٣٠٨٣٠٨     ص ص  ،،                                            محمد عبد اهللا عبد الرحیممحمد عبد اهللا عبد الرحیم



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

٢٣ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

            بخـــالفبخـــالف            وهـــذاوهـــذا      ،،            اللغـــوياللغـــوي                المعنـــىالمعنـــى        مـــنمـــن            قریـــبقریـــب                  للتـــرویجللتـــرویج              العـــامالعـــام                المعنـــىالمعنـــى        أنأن              یتبـــینیتبـــین              وبهـــذاوبهـــذا    

        ..            اللغوياللغوي                المعنىالمعنى        منمن    ّ    ّ    ّأخّصأخص            فإنهفإنه                  للترویجللترویج              الخاصالخاص                المعنىالمعنى

                  كالتعهــــدكالتعهــــد              البیــــعالبیــــع          عقــــدعقــــد          بعــــدبعــــد            تكــــونتكــــون            التــــيالتــــي                  الخــــدماتالخــــدمات          فیــــهفیــــه            تــــدخلتــــدخل      الال              الخــــاصالخــــاص                    فــــالتعریففــــالتعریف

                  الـسلعة؛الـسلعة؛            شراءشراء        فيفي            ترغبترغب            التيالتي              األخرىاألخرى                  الحوافزالحوافز        منمن          ذلكذلك            أشبهأشبه          وماوما      ،،              الصیانةالصیانة        أوأو      ،،              بالضمانبالضمان

            بحیـــثبحیـــث                  وینمیهـــاوینمیهـــا      ،،            العمیــلالعمیــل          لـــدىلـــدى                الرغبـــةالرغبـــة            یخلــقیخلــق        مـــامـــا          علـــىعلـــى                  التــرویجالتــرویج                یقـــصرونیقـــصرون                          فالتــسویقیونفالتــسویقیون   ً    ً    ً إذًاإذا

    .ً.     ً      ً غالبًاغالبا                  الترویجالترویج        فيفي              عندهمعندهم            یدخلیدخل        فالفال          ذلكذلك          بعدبعد        ماما          أماأما      ،،            للشراءللشراء   ً      ً      ً جاهزًاجاهزا            یصیریصیر

        أوأو      ،،              المنـــشأةالمنـــشأة        بـــهبـــه            تقـــومتقـــوم        مـــامـــا        كـــلكـــل        هـــوهـــو      ::              التـــرویجالتـــرویج        أنأن            تقـــدمتقـــدم          ممـــاممـــا                  استخالصـــهاستخالصـــه            یمكـــنیمكـــن              والـــذيوالـــذي

ـــائع ـــائعالب ـــتج        أوأو      ،،            الب ـــتجالمن ِّتعـــرف              أعمـــالأعمـــال        مـــنمـــن                المن ِّتعـــرفُ ُ    ِّ ُ    ِّ ـــدفع      ،،          علیهـــاعلیهـــا    ُّ     ُّ     ُّوتحـــثُّوتحـــث                  الخـــدماتالخـــدمات        أوأو      ،،            بالـــسلعبالـــسلع    ُ ـــدفعوت           إلـــىإلـــى              وت

        أوأو      ،،          البیـــعالبیـــع          عقـــدعقـــد          قبـــلقبـــل                األعمـــالاألعمـــال          تلـــكتلـــك              أكانـــتأكانـــت            ســـواءســـواء      ،،            بـــالثمنبـــالثمن                صـــاحبهاصـــاحبها        مـــنمـــن                  وتملكهـــاوتملكهـــا                    اقتنائهـــااقتنائهـــا

     ))١١  ((  ..        بعدهبعده
  

        ::                  الترویجیةالترویجیة                  الوسائلالوسائل              أهمیةأهمیة      :ً:     ً      ً ثانیًاثانیا

                      الترویجیـةالترویجیـة                    واألسـالیبواألسـالیب                  الوسائلالوسائل        منمن   ً       ً       ً أنواعًاأنواعا                    والخدماتوالخدمات              السلعالسلع                وأصحابوأصحاب                التجارالتجار                یستعملیستعمل

      ،،        بعیـدبعیـد          زمـنزمـن          منـذمنـذ            فیهـافیهـا                  وتـرغبهموتـرغبهم      ،،                وخـدماتهموخـدماتهم              سـلعهمسـلعهم            شـراءشـراء          علـىعلـى                  وتحفـزهموتحفـزهم              النـاسالنـاس            تـشجعتـشجع            التيالتي

              مــؤثرةمــؤثرة            كانــتكانــت    ٕ   ٕ   ٕوانٕوان                محــصورةمحــصورة              قلیلــةقلیلــة                محــدودةمحــدودة              الوقــتالوقــت          ذلــكذلــك        فــيفــي                      الترغیبیــةالترغیبیــة                  الوســائلالوســائل          هــذههــذه            كانــتكانــت  وو

      ،،                المنتجـــاتالمنتجـــات                وتنوعـــتوتنوعـــت      ،،        اآلالتاآلالت                اخترعـــتاخترعـــت                    واإلنتـــاجيواإلنتـــاجي                  الحـــضاريالحـــضاري                التقـــدمالتقـــدم          بعـــدبعـــد          أنـــهأنـــه        إالإال      ،،          جذابـــةجذابـــة

                      وأسـالیبهموأسـالیبهم                التجـارالتجـار              وسائلوسائل            لذلكلذلك   ً     ً     ً تبعًاتبعا                وتطورتوتطورت      ،،                االقتصادياالقتصادي                  ونشاطهمونشاطهم              الناسالناس            حیاةحیاة                وتطورتوتطورت

                وأصـــحابوأصـــحاب                التجـــارالتجـــار          بـــینبـــین                    المنافـــسةالمنافـــسة                واشـــتدتواشـــتدت      ،،          إلیهـــاإلیهـــا              تحفیـــزتحفیـــز      والوال                    وخـــدماتهموخـــدماتهم              ســـلعهمســـلعهم              تـــرویجتـــرویج        فـــيفـــي

              وســائلوســائل              تطــویرتطــویر          علــىعلــى          ذلــكذلــك                فحملهــمفحملهــم      ،،                المــشترینالمــشترین        مــنمــن          عــددعــدد            أكبــرأكبــر          جــذبجــذب        فــيفــي                    والخــدماتوالخــدمات              الــسلعالــسلع

              قاعــدةقاعــدة                لتوســیعلتوســیع              جدیــدةجدیــدة                  وأســالیبوأســالیب              وســائلوســائل                    واســتحداثواســتحداث      ،،            الــشراءالــشراء        فــيفــي                  المرغبــةالمرغبــة                    وأســالیبهوأســالیبه                  التــرویجالتــرویج

            كبیـركبیـر            بعددبعدد                كبیرهاكبیرها  وو                صغیرهاصغیرها                    التجاریةالتجاریة                  والمحالتوالمحالت                    والمراكزوالمراكز                األسواقاألسواق          غصتغصت          حتىحتى                    المشترینالمشترین

        أوأو                  األســـالیباألســـالیب          هـــذههـــذه              فـــصارتفـــصارت      ،،                المبیعـــاتالمبیعـــات              تنـــشیطتنـــشیط                ووســـائلووســـائل                      الترویجیـــةالترویجیـــة                  األســـالیباألســـالیب        مـــنمـــن              متنـــوعمتنـــوع

                یتعامــلیتعامــل                    وأحجامهــاوأحجامهــا                  مناشــطهامناشــطها              اخــتالفاخــتالف          علــىعلــى                األســواقاألســواق              معــالممعــالم        مــنمــن   ً      ً      ً معلمــًامعلمــا                      الترویجیــةالترویجیــة                  الوســائلالوســائل

        فــيفــي        بــهبــه    ُ      ُ      ُیــستهانُیــستهان      الال   ً     ً     ً أثــرًاأثــرا          لهــالهــا        أنأن          كمــاكمــا      ،،            والعــاموالعــام              الخــاصالخــاص            حیــاةحیــاة            وتمــسوتمــس                  والكبیــروالكبیــر                الــصغیرالــصغیر            معهــامعهــا

    ))٢٢  ((  ..      عنهعنه              صرفهمصرفهم        أوأو                    والخدماتوالخدمات              للسلعللسلع                الشراءالشراء        لىلى  عع              الناسالناس          حملحمل

                                                 

               مبـــادئ  مبـــادئ   ،،    ٦٧٦٧     ص ص  ،،                                                   األســـس المعاصـــرة فـــي التـــسویق األســـس المعاصـــرة فـــي التـــسویق  ،،    ١٧١٧      ،،    ١٦١٦     ص ص  ،،                       ألرمـــان دایـــن ألرمـــان دایـــن  ،،                 التـــسویق التـــسویق  ::        انظـــرانظـــر    ) ) ١١  ((

                              شـــریف أحمـــد شـــریف شـــریف أحمـــد شـــریف     / /      د د  ،،  ""                                  النظریـــة والتطبیـــق النظریـــة والتطبیـــق     " "                    التـــسویق  التـــسویق   ،،      ٢٩٣٢٩٣     ص ص  ،،                      محمـــد عبیـــداتمحمـــد عبیـــدات    / /      د د  ،،        سویقسویق      التـــالتـــ

   ..             بتصرف بتصرف  ،،    ١١١١      ،،    ١٠١٠     ص ص  ،،                                         خالد بن عبد اهللا مصلح خالد بن عبد اهللا مصلح  ،،                                                       الحوافز التجاریة التسویقیة الحوافز التجاریة التسویقیة  ،،      ٤٨٣٤٨٣     ص ص  ،،            العاصيالعاصي

   ..             بتصرف بتصرف  ،،    ١٢١٢      ،،    ١١١١     ص ص  ،،                         خالد المصلح خالد المصلح  ،،                                                       الحوافز التجاریة التسویقیة الحوافز التجاریة التسویقیة  ::        انظرانظر    ) ) ٢٢  ((
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  الثانيالثاني  المطلبالمطلب

  الهدایاالهدایا  تعریفتعریف

    ::          اللغةاللغة        فيفي      :ً:   ً    ً أوًالأوال

ََأتحفـت        مـامـا        أوأو      ،ً،     ً      ً تـوددًاتـوددا        أوأو   ً       ً       ً إكرامـًاإكرامـا              للغیـرللغیـر    ُ    ُ    ُیعطـيُیعطـي        مـامـا          وهـيوهـي      ،،        هدیـةهدیـة          جمـعجمـع      ::          اللغةاللغة        فيفي                  الهدایاالهدایا َ ََأتحفـتْ َ ْ     َ َ َ ْ     َ َ َ ْ    

      ،،ٕ     ٕ     ٕوالیــهٕوالیــه        لــهلــه                الهدیــةالهدیــة            قــدمتقــدمت        أوأو            بعثــتبعثــت        أيأي      ،،ٕ     ٕ     ٕوالیــهٕوالیــه        لــهلــه    ُ     ُ      ُ أهــدیُتأهــدیت      ::        یقــالیقــال      ،ً،     ً      ً تــوددًاتــوددا        أوأو   ً       ً       ً إكرامــًاإكرامــا            غیــركغیــرك        بــهبــه

      ::      كــذاكــذا              للرجــلللرجــل    ُ َ     ُ  َ     ُ وَأهــدیُتوَأهــدیت      ،ً،     ً      ً تــوددًاتــوددا        أوأو   ً       ً       ً إكرامــًاإكرامــا            إلیــهإلیــه          بهــابهــا          بعــثبعــث        أوأو              قــدمهاقــدمها      ::      فــالنفــالن          إلــيإلــي                الهدیــةالهدیــة        ديدي َ   َ  وَأهــوَأهــ

              وهـادىوهـادى      ،،        إلیـهإلیـه          بهـابهـا          بعـثبعـث      ::      ولـهولـه          فالنفالن          إليإلي                الهدیةالهدیة              وأرسلوأرسل      :ً:     ً      ً وأیضًاوأیضا      ،،        هدیةهدیة          فهوفهو   ً       ً       ً إكرامًاإكراما            إلیهإلیه              بعثتهبعثته

ٌمرسلة    َِِّٕ    َِِّٕ    َِِّٕوانيَِِّٕواني       "  "   ::              التنزیلالتنزیل          وفيوفي      ،،          صاحبهصاحبه          إليإلي              بهدیةبهدیة              منهمامنهما        كلكل            أرسلأرسل      :ً:    ً     ً فالنًافالنا          فالنفالن َ ِ ْ ٌمرسلةُ َ ِ ْ ُ      ٌ َ ِ ْ ُ      ٌ َ ِ ْ ْإلـیهم    ُ
ِ ِْ ْإلـیهمَ
ِ ِْ َ      ْ
ِ ِْ َ      ْ
ِ ِْ ٍهدیـةِ  ِ  ِبِب    َ َِّ ٍهدیـةَ َِّ َ     ٍ َِّ َ     ٍ َِّ َ    

ٌفناظرة َ
ِ ٌفناظرةََ َ
ِ ََ       ٌ َ
ِ ََ       ٌ َ
ِ َبـم    ََ

َبـمِ
ِ   َ
ِ   َ
ُیرجـع    ِ

ِ
ْ ُیرجـعَ

ِ
ْ َ     ُ

ِ
ْ َ     ُ

ِ
ْ َالمرسـلون    َ ُ َ ْ ُ َالمرسـلونْ ُ َ ْ ُ ْ         َ ُ َ ْ ُ ْ         َ ُ َ ْ ُ           إلـيإلـي              بعـضهمبعـضهم            أهـديأهـدي        أيأي      ،،              الهـدایاالهـدایا                  تبـادلواتبـادلوا      ::          القـومالقـوم                وتهـادىوتهـادى      ،،  ))١١         " ( " (ْ

      ،،              الهــدایاالهــدایا            كثیــركثیــر          كــانكــان          إذاإذا      ::          للنــاسللنــاس    ُ    ُ    ُیهــديُیهــدي            وفــالنوفــالن      ،،            الهدیــةالهدیــة          منــهمنــه          طلــبطلــب      :ً:    ً     ً فالنــًافالنــا                  واســتهدىواســتهدى      ،،      بعــضبعــض

ُوالمهداء
ُوالمهداءِ
ِ         ُ
ِ         ُ
    ))٢٢  ((  ..            اإلهداءاإلهداء    ُ       ُ      ُ الكثیُرالكثیر      ::ِ

                                                                                                  

    ::        صطالحصطالح    االاال        فيفي      :ً:     ً      ً ثانیًاثانیا

        ::              الفقهاءالفقهاء              اصطالحاصطالح        فيفي    --  أأ

          فـإنفـإن            ولذاولذا      ،،  ))٣٣     ( (          الهبةالهبة        منمن          نوعنوع                الهدیةالهدیة        أنأن                  باعتبارباعتبار      ؛؛              الهبةالهبة          بابباب        فيفي                الهدیةالهدیة                  الفقهاءالفقهاء          ذكرذكر

          ســـوفســـوف              ولـــذلكولـــذلك      ،،              الهـــدایاالهـــدایا            معنـــيمعنـــي          إلـــيإلـــي                للوصـــولللوصـــول      ،،          الهبـــةالهبـــة            نعـــرفنعـــرف        أنأن                یـــستلزمیـــستلزم                    بالهـــدایابالهـــدایا                  التعریـــفالتعریـــف

    ::      یليیلي            فیمافیما                بالهبةبالهبة            أعرفأعرف

                                                 

     ).).    ٣٥٣٥  ((           آیة  آیة   ::                    سورة النملسورة النمل    ) ) ١١  ((

      ،،                               المـــــصباح المنیـــــر المـــــصباح المنیـــــر  ،،      ٩٧٨٩٧٨     ص ص  ،،                             المعجـــــم الوســـــیط المعجـــــم الوســـــیط  ،،                     ومـــــا بعـــــدها ومـــــا بعـــــدها      ٣٥٧٣٥٧  //    ١٥١٥      ،،                       لـــــسان العـــــرب لـــــسان العـــــرب  ::    ظـــــرظـــــر    انان    ) ) ٢٢  ((

                    المعجـــم   المعجـــم   ،،      ٦١٠٦١٠     ص ص  ،،                           مختـــار الـــصحاح مختـــار الـــصحاح  ،،    ٤٣٤٣      ،،    ٤٢٤٢  //  ٦٦      ،،                   البـــن فـــارس البـــن فـــارس  ،،                                     معجـــم مقـــاییس اللغـــة معجـــم مقـــاییس اللغـــة  ،،      ٦٣٦٦٣٦  //  ٢٢

      ،،                   للعمرانــــــي للعمرانــــــي  ،،               البیــــــان البیــــــان  ،،      ٣٤٣٣٤٣     ص ص  ،،                 للمنــــــاوي للمنــــــاوي  ،،                                                       التوقیــــــف علــــــي مهمــــــات التعــــــاریف التوقیــــــف علــــــي مهمــــــات التعــــــاریف  ،،      ٦٤٧٦٤٧     ص ص  ،،            الــــــوجیزالــــــوجیز

   ..             بتصرف بتصرف  ،،      ٢٥٩٢٥٩     ص ص  ،،               للقاري للقاري  ،،                                         مجلة األحكام الشرعیة مجلة األحكام الشرعیة  ،،      ١٠٧١٠٧  //  ٨٨

ـــــار  ::        انظـــــرانظـــــر    ) ) ٣٣  (( ـــــار االختی ـــــة  ،،      ٢٨٤٢٨٤  //  ٧٧      ،،                           البحـــــر الرائـــــق البحـــــر الرائـــــق  ،،      ٥٣٣٥٣٣  //  ٢٢      ،،                 االختی ـــــة البنایـــــة شـــــرح الهدای ـــــدائع   ،،      ١٥٩١٥٩  //    ١٠١٠      ،،                                         البنایـــــة شـــــرح الهدای ـــــدائع  ب                ب

ـــــــصنائع ـــــــصنائعال ـــــــار  ،،      ٣٥٢٣٥٢  //  ٢٢      ،،                       مجمـــــــع األنهـــــــر مجمـــــــع األنهـــــــر  ،،      ١١٦١١٦      ،،      ١١٥١١٥  //  ٦٦      ،،              ال ـــــــار رد المحت       ،،                         ســـــــراج الـــــــسالك ســـــــراج الـــــــسالك  ،،      ٦٨٧٦٨٧  //  ٥٥      ،،                       رد المحت

      ،،              الربـانيالربـاني                               كفایة الطالب كفایة الطالب  ،،      ١٧٤١٧٤  //  ٨٨      ،،                       منح الجلیل منح الجلیل  ،،      ١٦٠١٦٠  //  ١١      ،،                 المعونة المعونة  ،،      ١٣٩١٣٩  //  ٤٤      ،،                         بلغة السالك بلغة السالك  ،،      ٤٥٢٤٥٢  //  ٢٢

ـــــل  ،،      ٣٣٨٣٣٨  //  ٢٢ ـــــل مواهـــــب الجلی ـــــاج  ،،    ٤٩٤٩  //  ٦٦      ،،                           مواهـــــب الجلی ـــــة المحت ـــــاج  نهای ـــــة المحت ـــــسراج الوهـــــاج  ،،      ٤٠٤٤٠٤  //  ٥٥      ،،                                نهای ـــــسراج الوهـــــاج ال            فـــــتح  فـــــتح   ،،      ٣٠٧٣٠٧  //  ١١      ،،                             ال

      ،،                                                                       الغـــرر البهیـــة فـــي شـــرح البهجـــة الوردیـــة الغـــرر البهیـــة فـــي شـــرح البهجـــة الوردیـــة  ،،    ٧٨٧٨  //    ١٢١٢      ،،                                                      كفایـــة النبیـــه شـــرح التنبیـــه  كفایـــة النبیـــه شـــرح التنبیـــه  ،،      ٣١١٣١١  //  ١١      ،،            الوهـــابالوهـــاب

ــــة  ،،      ٤٢٩٤٢٩  //  ٢٢      ،،                                        شــــرح منتهــــي اإلرادات  شــــرح منتهــــي اإلرادات  ،،      ٣٦٧٣٦٧  //    ١٥١٥      ،،                                       المجمــــوع شــــرح المهــــذب المجمــــوع شــــرح المهــــذب  ،،      ٣٨٧٣٨٧  //  ٣٣ ــــة الهدای            ألبــــي  ألبــــي   ،،                 الهدای

                       الكـافي فـي  الكـافي فـي   ،،      ٢٠٦٢٠٦  //  ٢٢      ،،                         شرح الزركـشي شرح الزركـشي  ،،      ٣٧٩٣٧٩  //  ٥٥      ،،               المغني المغني  ،،      ١٤٨١٤٨  //  ٢٢      ،،        توعبتوعب           المس المس  ،،      ٣٣٨٣٣٨  //  ١١      ،،            الخطابالخطاب

   ..      ٢٥٩٢٥٩  //  ٢٢      ،،                            فقه اإلمام أحمدفقه اإلمام أحمد
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  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

    ::          الهبةالهبة              تعریفتعریف

  

ُالهبــة َ ِ ُالهبــةْ َ ِ ْ      ُ َ ِ ْ      ُ َ ِ ِبكــسر      ::          اللغــةاللغــة        فــيفــي    ْ ْ َ ِبكــسرِ ْ َ ِ     ِ ْ َ ِ     ِ ْ َ ِالهــاء    ِ
َ ِالهــاءْ
َ ْ      ِ
َ ْ      ِ
َ َّالعطیــة        هــيهــي    ْ ِ َّالعطیــةَ ِ َ      َّ ِ َ      َّ ِ ِعــن   ُ        ُ        ُ الخالیــُةالخالیــة    َ ِعــنَ َ   ِ َ   ِ ِاألعــواض    َ ْ ِاألعــواضَ ْ َ       ِ ْ َ       ِ ْ ِواألغــراض    َ ْ ِواألغــراضَ ْ َ        ِ ْ َ        ِ ْ         أوأو      ،،َ

ٌسـواء      ،،      بـدلبـدل        أوأو              مقابـلمقابـل        أوأو          عـوضعـوض        بـالبـال              للغیـرللغیـر              الشيءالشيء              إعطاءإعطاء      ::    هيهي َ ٌسـواءَ َ َ     ٌ َ َ     ٌ َ         أوأو   ً    ً    ً مـاًالمـاال              الـشيءالـشيء          هـذاهـذا          كـانكـان    َ

َغیر ْ َغیرَ ْ َ    َ ْ َ    َ ْ َوهب      ::        یقالیقال      ..            التبرعالتبرع          وجهوجه          عليعلي        أيأي      ،،      عوضعوض        بالبال   ُ       ُ       ُ العطیُةالعطیة      ::    هيهي        أوأو      ،،      مالمال    َ َ َوهبَ َ َ    َ َ َ    َ َ ُیهبه              الشيءالشيء        لهله    َ ُیهبهََ ََ     ُ ََ     ُ ََ    

ًوهبا ْ ًوهباَ ْ َ     ً ْ َ     ً ْ َُأعطاه      ::َ َُأعطاهْ ْ      َُ ْ      َُ ُووهوب            واهبواهب          فهوفهو      ،،      عوضعوض        بالبال            إیاهإیاه    ْ ُووهوبَ َ     ُ َ     ُ َوتواهب      ،،َ     َ     َووهابَووهاب      ،،َ َ َوتواهبََ َ ََ       َ َ ََ       َ َ ُالقـوم    ََ ُالقـومْ ْ      ُ ْ      ُ َوهـب      ::ْ َوهـبَ َ    َ َ    َ     ُ     ُ     ُبعـضهمُبعـضهم    َ

َكما      ،،      عوضعوض          غیرغیر        منمن            عطیةعطیة                أعطیتهأعطیته        أيأي      ::    لهله              ووهبتووهبت      ،، ً  ً  ًً         لبعضلبعض َكماَ َ   َ َ   َ َیقال    َ َیقالُ ُ    َ ُ    َ َوهب      ::ُ َ َوهبَ َ َ    َ َ َ    َ َ ُالله    َ
ُاللهَّ
َّ     ُ
َّ     ُ
ًَفالنا    َّ ًَفالناُ ُ    ًَ ُ    ًَ ًولـدا    ُ َ ًولـداَ َ َ    ً َ َ    ً َ َ    

ًصــالحا
ِ
ًصــالحاَ

ِ
َ     ً

ِ
َ     ً

ِ
ُومنــه      ،،َ ْ ِ ُومنــهَ ْ ِ َ     ُ ْ ِ َ     ُ ْ ِ ُقولــه    َ ُ ْ ُقولــهَ ُ ْ َ     ُ ُ ْ َ     ُ ُ ْ َتعــالى    َ َ َتعــالىَ َ َ     َ َ َ     َ َ ْفهــب       "  "   ::َ َ ْفهــبَ َ َ    ْ َ َ    ْ َ ْمــن    ِ  ِ  ِلــيِلــي    َ

ْمــنِ
ِ   ْ
ِ   ْ
َلــدنك    ِ ْ ُ َلــدنكَ ْ ُ َ     َ ْ ُ َ     َ ْ ُ ِ�ولیــا    َ ِ�ولیــاَ َ    �ِ َ    �ِ ُِیرثنــي    َ ِ ُِیرثنــيَ ِ َ     ُِ ِ َ     ُِ ِ ُویــرث    َ ِ َ ُویــرثَ ِ َ َ     ُ ِ َ َ     ُ ِ َ ْمــن    َ

ْمــنِ
ِ   ْ
ِ   ْ
َیعقــوب    ِ  ِ   ِ آِلآل    ِ َُ َیعقــوبْ َُ ْ      َ َُ ْ      َ َُ ْ""  ))  ١١((  ،،      

ُواالتهـــاب َ ِّ
ِ
ُواالتهـــابَ َ ِّ

ِ
َ        ُ َ ِّ

ِ
َ        ُ َ ِّ

ِ
ُقبـــول    َ ُقبـــولَُ َُ     ُ َُ     ُ ِالهبـــة    َُ

َ ِ ِالهبـــةْ
َ ِ ْ      ِ
َ ِ ْ      ِ
َ ِ ُواتهبـــت      ::        یقـــالیقـــال      ،،ْ َْ َّ ُواتهبـــتَ َْ َّ َ       ُ َْ َّ َ       ُ َْ َّ َالهبـــة    َ َ ِ َالهبـــةْ َ ِ ْ      َ َ ِ ْ      َ َ ِ َقبلتهـــا      ::ْ ُ ْ

َقبلتهـــاَِ ُ ْ
َِ      َ ُ ْ
َِ      َ ُ ْ
ُواالســـتیهاب      ،،َِ َ

ِ
ْ

ِ
ُواالســـتیهابَ َ

ِ
ْ

ِ
َ          ُ َ

ِ
ْ

ِ
َ          ُ َ

ِ
ْ

ِ
ُســـؤال      ::َ َ ُســـؤالُ َ ُ     ُ َ ُ     ُ َ ِالهبـــة    ُ

َ ِ ِالهبـــةْ
َ ِ ْ      ِ
َ ِ ْ      ِ
َ ِ       ::        یقـــالیقـــال      ،،ْ

َویقــال      ،،َ  َ   َ  َ   َســـَألهاَســـَألها      :َ:     َ      َ الهبـــَةالهبـــة                اســتوهباســتوهب َویقــالُ ُ     َ ُ     َ َوهـــب      ::ُ َ َوهـــبَ َ َ    َ َ َ    َ َ ُلـــه    َ ُلـــهَ َ   ُ َ   ُ ًمــاال    َ ًمــاالَ َ    ً َ    ً ًوهبـــا    َ ْ ًوهبـــاَ ْ َ    ً ْ َ    ً ْ َوهبـــة    َ ِ َوهبـــةَ ِ َ    َ ِ َ    َ ِ ٌورجــل      ،،َ ُ َ ٌورجــلَ ُ َ َ     ٌ ُ َ َ     ٌ ُ َ ٌوهـــاب    َ َّ ٌوهـــابَ َّ َ     ٌ َّ َ     ٌ َّ ٌووهابـــة    َ َ َّ َ ٌووهابـــةَ َ َّ َ َ       ٌ َ َّ َ َ       ٌ َ َّ َ ُكثیـــر      ::َ
ِ ُكثیـــرَ
ِ َ     ُ
ِ َ     ُ
ِ َ    

ِالهبة
َ ِ ِالهبةْ
َ ِ ْ      ِ
َ ِ ْ      ِ
َ ِ ُوالهاء      ،،ْ َ ْ ُوالهاءَ َ ْ َ       ُ َ ْ َ       ُ َ ْ ِللمبالغة    َ َِ َ َ ُ ِللمبالغةْ َِ َ َ ُ ْ         ِ َِ َ َ ُ ْ         ِ َِ َ َ ُ ْ..  ))  ٢٢ ( (      

ُوالهبة َ ِ ُوالهبةْ َ ِ ْ       ُ َ ِ ْ       ُ َ ِ                 المعنـيالمعنـي        عـنعـن            تخـرجتخـرج      الال                  متقاربـةمتقاربـة                    بتعریفـاتبتعریفـات              الهبـةالهبـة                  الفقهـاءالفقهـاء          عـرفعـرف      ::            االصطالحاالصطالح        فيفي    ْ

          غیـرغیـر        مـنمـن              تملیـكتملیـك            عـنعـن              عبارةعبارة        هيهي              الهبةالهبة        أنأن        هوهو            واحدواحد            معنيمعني          حولحول            كلهاكلها            تدورتدور              وكلهاوكلها      ،،            اللغوياللغوي

    ..      عوضعوض

ُتملیك      ::          بأنهابأنها                  الحنفیةالحنفیة              عرفهاعرفها          حیثحیث ِ
ْ ُتملیكَ ِ
ْ َ      ُ ِ
ْ َ      ُ ِ
ْ ِالعین    َ ْ َ ِالعینْ ْ َ ْ      ِ ْ َ ْ      ِ ْ َ َبال    ْ َبالِ ِ   َ ِ   َ ٍعوض    ِ

َ
ٍعوضِ

َ
ِ    ٍ

َ
ِ    ٍ

َ
ِ..  ))  ٣٣ ( (      

ِتمل      ::    هيهي        أوأو
ْ ِتملَ
ْ َ    ِ
ْ َ    ِ
ْ ِالعین    ُ  ُ   ُ یُكیكَ ْ َ ِالعینْ ْ َ ْ      ِ ْ َ ْ      ِ ْ َ ًمجانا    ْ َّ ًمجاناَ َّ َ     ً َّ َ     ً َّ َبال    َْ  ْ َ  ْ َأْيَأي      ،،َ َبالِ ِ   َ ِ   َ ٍعوض    ِ

َ
ٍعوضِ

َ
ِ    ٍ

َ
ِ    ٍ

َ
ِ..  ))  ٤٤ ( (      

ُتملیك      ::    هيهي        أوأو ِ
ْ ُتملیكَ ِ
ْ َ      ُ ِ
ْ َ      ُ ِ
ْ ِالعین    َ ْ َ ِالعینْ ْ َ ْ      ِ ْ َ ْ      ِ ْ َ ِالحال    ِ  ِ  ِفيِفي    ْ َ ِالحالْ َ ْ      ِ َ ْ      ِ َ ْمن    ْ

ْمنِ
ِ   ْ
ِ   ْ
ِغیر    ِ ْ ِغیرَ ْ َ    ِ ْ َ    ِ ْ ٍعوض    َ

َ
ٍعوضِ

َ
ِ    ٍ

َ
ِ    ٍ

َ
ِ..  ))  ٥٥((    

  

ٌتملیك      ::          بأنهابأنها                    المالكیةالمالكیة                وعرفهاوعرفها ِ
ْ ٌتملیكَ ِ
ْ َ      ٌ ِ
ْ َ      ٌ ِ
ْ َبال    َ َبالِ ِ   َ ِ   َ ٍعوض    ِ

َ
ٍعوضِ

َ
ِ    ٍ

َ
ِ    ٍ

َ
ِ..  ))  ٦٦((    

ِتملیك      ::    هيهي        أوأو ِ
ْ ِتملیكَ ِ
ْ َ      ِ ِ
ْ َ      ِ ِ
ْ ٍمنفعة    ِ  ِ  ِذيِذي    َ

َ َ ْ ٍمنفعةَ
َ َ ْ َ      ٍ
َ َ ْ َ      ٍ
َ َ ْ ِلوجه    َ ِْ ِلوجهَ ِْ َ     ِ ِْ َ     ِ ِْ َالمعطى    َ ْْ َالمعطىُ ْْ ُ      َ ْْ ُ      َ ْْ ِبغیر    ُ ْ َ ِبغیرِ ْ َ ِ     ِ ْ َ ِ     ِ ْ َ ٍعوض    ِ

َ
ٍعوضِ

َ
ِ    ٍ

َ
ِ    ٍ

َ
ِ..  ))  ٧٧((    

                                                 

     ).).  ٦٦      ،،  ٥٥  ((                                   جزء من اآلیة رقم  جزء من اآلیة رقم   ::                  سورة مریمسورة مریم    ) ) ١١  ((

      ،،                   البــن فـــارس البــن فـــارس  ،،                                     معجــم مقــاییس اللغــة معجــم مقــاییس اللغــة  ،،      ٣٤٦٣٤٦     ص ص  ،،                           مختــار الـــصحاح مختــار الـــصحاح  ،،      ٨٠٣٨٠٣  //  ١١      ،،                       لــسان العــرب لــسان العــرب  ::        انظــرانظــر    ) ) ٢٢  ((

ـــاج العـــروس  ،،      ٩٣٨٩٣٨  //  ١١      ،،                       مجمـــل اللغـــة مجمـــل اللغـــة  ،،      ١٤٧١٤٧  //  ٦٦ ـــاج العـــروس ت ـــاج اللغـــة وصـــحاح              الـــصحا الـــصحا  ،،      ٣٦٥٣٦٥      ،،      ٣٦٤٣٦٤  //  ٤٤      ،،                       ت ـــاج اللغـــة وصـــحاح ح ت                                     ح ت

   ..             بتصرف بتصرف  ،،      ٦٨٣٦٨٣      ،،      ٦٨٢٦٨٢     ص ص  ،،                             المعجم الوجیز المعجم الوجیز  ،،      ٣٥٦٣٥٦  //  ٢٢      ،،                         أساس البالغة أساس البالغة  ،،      ٢٣٥٢٣٥  //  ١١      ،،              العربیةالعربیة

      ،،                             تبیـین الحقـائق تبیـین الحقـائق  ،،      ٤٨٩٤٨٩  //  ٣٣      ،،                         ملتقـي األبحـر ملتقـي األبحـر  ،،      ٣٥٢٣٥٢  //  ٢٢      ،،                       مجمـع األنهـر مجمـع األنهـر  ،،      ٢٨٤٢٨٤  //  ٧٧      ،،                           البحر الرائق البحر الرائق  ::        انظرانظر    ) ) ٣٣  ((

٩١٩١  //  ٥٥    ..   

     ..      ٢٥٥٢٥٥  //  ٦٦      ،،                           الدر المختار الدر المختار  ،،      ٦٨٧٦٨٧  //  ٥٥      ،،                       البن عابدین البن عابدین  ،،                       رد المحتار رد المحتار  ::        انظرانظر    ) ) ٤٤  ((

     ..      ١١٦١١٦      ،،      ١١٥١١٥  //  ٦٦      ،،                        دائع الصنائعدائع الصنائع     ب ب  ::        انظرانظر    ) ) ٥٥  ((

     ..    ٩٧٩٧  //  ٤٤      ،،                             حاشیة الدسوقي حاشیة الدسوقي  ،،    ٩٧٩٧  //  ٤٤      ،،                 للدردیر للدردیر  ،،                           الشرح الكبیر الشرح الكبیر  ،،      ٢١٤٢١٤  //  ١١      ،،                       مختصر خلیل مختصر خلیل  ::        انظرانظر    ) ) ٦٦  ((

     ..    ٤٩٤٩  //  ٦٦      ،،                           مواهب الجلیل مواهب الجلیل  ::        انظرانظر    ) ) ٧٧  ((



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

٢٦ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

ٌتملیك      ::    هيهي        أوأو ِ
ْ ٌتملیكَ ِ
ْ َ      ٌ ِ
ْ َ      ٌ ِ
ْ َبال    َ َبالِ ِ   َ ِ   َ ٍعوض    ِ

َ
ٍعوضِ

َ
ِ    ٍ

َ
ِ    ٍ

َ
ِلوجه    ِ ِْ ِلوجهَ ِْ َ     ِ ِْ َ     ِ ِْ َالمعطى    َ ْْ َالمعطىُ ْْ ُ      َ ْْ ُ      َ ْْ ُ..  ))  ١١((    

ُتملیك      ::          بأنهابأنها                    الشافعیةالشافعیة                وعرفهاوعرفها ِ
ْ ُتملیكَ ِ
ْ َ      ُ ِ
ْ َ      ُ ِ
ْ ٍتطوع    َ َُّ ٍتطوعَ َُّ َ     ٍ َُّ َ     ٍ َُّ ٍحیاة    ِ  ِ  ِفيِفي    َ

َ ٍحیاةَ
َ َ     ٍ
َ َ     ٍ
َ َ..  ))  ٢٢((    

 التملیك  ::هيهي  أوأو  
 التملیك  
 التملیك  
 التملیك  
  ))٣٣((..   الحیاة   الحیاة   الحیاة   الحیاة   حال حال حال حال   في في في في     تطوعا   تطوعا   تطوعا   تطوعا  عوضعوض    بال  بال  بال  بال    

ُالتملیك      ::    هيهي        أوأو     ِ
ْ ُالتملیكَّ ِ
ْ َّ        ُ ِ
ْ َّ        ُ ِ
ْ ٍلعین    َّ ْ َ

ٍلعینِ ْ َ
ِ     ٍ ْ َ
ِ     ٍ ْ َ
َبال    ِ َبالِ ِ   َ ِ   َ ٍعوض    ِ

َ
ٍعوضِ

َ
ِ    ٍ

َ
ِ    ٍ

َ
ِحال    ِ  ِ  ِفيِفي    ِ ِحالَ َ    ِ َ    ِ ِالحیاة    َ

َ َ ِالحیاةْ
َ َ ْ       ِ
َ َ ْ       ِ
َ َ ًتطوعا    ْ َُّ ًتطوعاَ َُّ َ     ً َُّ َ     ً َُّ ٌهبة    َ َ

ٌهبةِ َ
ِ    ٌ َ
ِ    ٌ َ
ِ..  ))  ٤٤((    

ٌتملیك      ::          بأنهابأنها                    الحنابلةالحنابلة                وعرفهاوعرفها ِ
ْ ٌتملیكَ ِ
ْ َ      ٌ ِ
ْ َ      ٌ ِ
ْ َبال          عینعین    َ َبالِ ِ   َ ِ   َ ٍعوض    ِ

َ
ٍعوضِ

َ
ِ    ٍ

َ
ِ    ٍ

َ
ِ..  ))  ٥٥((    

ٌتملیك      ::    هيهي        أوأو ِ
ْ ٌتملیكَ ِ
ْ َ      ٌ ِ
ْ َ      ٌ ِ
ْ ِالحیاة    ِ  ِ  ِفيِفي          عینعین    َ

َ َ ِالحیاةْ
َ َ ْ       ِ
َ َ ْ       ِ
َ َ َبال    ْ َبالِ ِ   َ ِ   َ ٍعوض    ِ

َ
ٍعوضِ

َ
ِ    ٍ

َ
ِ    ٍ

َ
ِ..  ))  ٦٦ ( (      

ٌتملیك      ::    هيهي        أوأو ِ
ْ ٌتملیكَ ِ
ْ َ      ٌ ِ
ْ َ      ٌ ِ
ْ ِالحیاة    ِ  ِ  ِفيِفي              المالالمال    َ

َ َ ِالحیاةْ
َ َ ْ       ِ
َ َ ْ       ِ
َ َ ِبغیر    ْ ْ َ ِبغیرِ ْ َ ِ     ِ ْ َ ِ     ِ ْ َ ٍعوض    ِ

َ
ٍعوضِ

َ
ِ    ٍ

َ
ِ    ٍ

َ
ِ..  ))  ٧٧((    

  

  أنأن  إالإال  ،،معناهامعناها  فيفي  متقاربةمتقاربة  فهيفهي  تعددهاتعددها  رغمرغم  أنهاأنها  یتبینیتبین  التعریفاتالتعریفات  هذههذه  فيفي  وبالتأملوبالتأمل

  لذلكلذلك  ،،الزكاةالزكاة  الفقیرالفقیر  تملیكتملیك  لیخرجلیخرج  ،،التطوعالتطوع  وهووهو  ،، جدیدا جدیدا جدیدا جدیدا   یدا یدا یدا یداقق  أضافتأضافت  قدقد  الشافعیةالشافعیة  تعریفاتتعریفات

  ))٨٨((..للهبةللهبة  تعریفاتهمتعریفاتهم  فيفي  الشافعیةالشافعیة  إلیهإلیه  ذهبذهب  ماما  رجاحةرجاحة  یبدویبدو

  عندعند  متقاربةمتقاربة  معانیهامعانیها  والهدیةوالهدیة  والصدقةوالصدقة  الهبةالهبة  بأنبأن  القولالقول  یمكنیمكن  الهبةالهبة  تعریفتعریف  بیانبیان  وبعدوبعد

  ..هاهالجمیعلجمیع  شاملشامل  العطیةالعطیة  واسمواسم  ،،عوضعوض  بغیربغیر  الحیاةالحیاة  فيفي  تملیكتملیك  كلهاكلها  إذإذ  ،،الفقهاءالفقهاء

  

 الهبة "  " ::--  اهللاهللا  رحمهرحمه  ––  األنصارياألنصاري  قالقال
 الهبة   
 الهبة   
 الهبة   
 لما     تقال   تقال   تقال   تقال     

 لما 
 لما 
 لما 
 ولما        والهدیة      والهدیة      والهدیة      والهدیة      الصدقة    الصدقة    الصدقة    الصدقة     یعم   یعم   یعم   یعم   

 
 ولما 

 
 ولما 
 
 ولما 

 
   

   یقابلهما
   یقابلهما   
   یقابلهما   
   یقابلهما   
 وهي... ...    

 
 وهي 

 
 وهي 

 
 وهي 

 
  تملیك   

  تملیك  
  تملیك  
  تملیك  
 حیاة   في في في في      تطوع    تطوع    تطوع    تطوع    

 حیاة  
 حیاة  
 حیاة  
  ..))٩٩((  

 نیها  معا  معا  معا  معا        والعطیة      والعطیة      والعطیة      والعطیة        والهدیة      والهدیة      والهدیة      والهدیة       والصدقة     والصدقة     والصدقة     والصدقة       والهبة     والهبة     والهبة     والهبة "  " ::--  اهللاهللا  رحمهرحمه  ––  قدامةقدامة  ابنابن  وقالوقال
 نیها 
 نیها 
 نیها 
  ،،      متقاربة      متقاربة      متقاربة      متقاربة   

 وكلها
 وكلها   
 وكلها   
 وكلها   
  تملیك     

  تملیك  
  تملیك  
  تملیك  
 الحیاة   في في في في    

 الحیاة   
 الحیاة   
 الحیاة   
 عوض      بغیر    بغیر    بغیر    بغیر     

 
 عوض 

 
 عوض 

 
 عوض 

 
 لجمیعها     شامل   شامل   شامل   شامل       العطیة     العطیة     العطیة     العطیة     واسم   واسم   واسم   واسم  ،، 

   
 لجمیعها 

   
 لجمیعها 

   
 لجمیعها 

   
 ،،.." ..." .....))١٠١٠((  

                                                 

   ..      ١٧٤١٧٤  //  ٨٨      ،،                       منح الجلیل منح الجلیل  ::        انظرانظر    ) ) ١١  ((

               إعانة  إعانة   ،،      ٣٦٥٣٦٥  //  ٢٢      ،،                                 للخطیب الشربیني للخطیب الشربیني  ،،               اإلقناع اإلقناع  ،،      ٣١١٣١١  //  ١١  ،،                                         للشیخ زكریا األنصاري للشیخ زكریا األنصاري  ،،                       فتح الوهاب فتح الوهاب  ::        انظرانظر    ) ) ٢٢  ((

   ..      ٢٦٠٢٦٠  //  ٣٣      ،،                                                     حاشیة البجیرمي على الخطیب حاشیة البجیرمي على الخطیب  ،،      ١٦٨١٦٨  //  ٣٣      ،،                الطالبینالطالبین

   ..      ٣٠٧٣٠٧  //  ١١      ،،                   للغمراوي للغمراوي  ،،                             السراج الوهاج السراج الوهاج  ::        انظرانظر    ) ) ٣٣  ((

   ..      ٥٥٩٥٥٩  //  ٣٣      ،،                                 للخطیب الشربیني للخطیب الشربیني  ،،                           مغني المحتاج مغني المحتاج  ::        انظرانظر    ) ) ٤٤  ((

   ..      ٣٥٢٣٥٢  //  ١١      ،،                                                 المطلع علي ألفاظ المقنع المطلع علي ألفاظ المقنع  ::        انظرانظر    ) ) ٥٥  ((

   ..      ٢٠٦٢٠٦  //  ٢٢      ،،                                                           شرح الزركشي علي مختصر الخرقي شرح الزركشي علي مختصر الخرقي  ::        انظرانظر    ) ) ٦٦  ((

   ..      ٢٦٤٢٦٤  //  ١١      ،،                                   العدة شرح العمدة العدة شرح العمدة  ،،    ٦٦٦٦     ص ص  ،،             قدامة قدامة         البن البن  ،،                       عمدة الفقه عمدة الفقه  ::        انظرانظر    ) ) ٧٧  ((

                                                                 األحكـام الفقهیــة للهـدایا المحفــزة  األحكـام الفقهیــة للهـدایا المحفــزة   ،،      ٣٠٧٣٠٧  //  ١١                               الـسراج الوهــاج  الـسراج الوهــاج   ،،      ٣٩٦٣٩٦      ،،      ٣٩٧٣٩٧  //  ٢٢      ،،                           مغنـي المحتــاج مغنـي المحتــاج  ::        انظـرانظـر    ) ) ٨٨  ((

   ..             بتصرف بتصرف  ،،    ١٢١٢     ص ص  ،،                                أسامة عبد العلیمأسامة عبد العلیم    / /      د د  ،،                    علي الشراءعلي الشراء

 .. بتصرف یسیر بتصرف یسیر،،٣١١٣١١//١١ فتح الوهاب  فتح الوهاب ::انظرانظر) ) ٩٩((

 ..سیرسیر بتصرف ی بتصرف ی،،٣٧٩٣٧٩//٥٥  ،، البن قدامة البن قدامة،، المغني المغني::انظرانظر) ) ١٠١٠((



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

٢٧ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

    --        اهللاهللا          وجـهوجـه        بـهبـه                  المقـصودالمقـصود    --          عـوضعـوض            بغیـربغیـر            أيأي    ––                  التملیـكالتملیـك          هـذاهـذا          كانكان        إنإن      ::          قالواقالوا            إنهمإنهم        ثمثم

          غــرضغــرض          طلــبطلــب        والوال      ،،        معــینمعــین          شــخصشــخص        فــيفــي          قــصدقــصد          غیــرغیــر        مــنمــن    --   ً     ً     ً محــضًةمحــضة   ً      ً      ً عبــادًةعبــادة        أيأي    --      ،،--              تعــالىتعــالى

    ..        صدقةصدقة            فهذافهذا            جهتهجهته        منمن

      ،،          الصلةالصلة        أوأو      ،،            التوددالتودد        أوأو      ،،            اإلكراماإلكرام    --          عوضعوض            بغیربغیر                  التملیكالتملیك        أيأي    ––          منهمنه                  المقصودالمقصود          كانكان    ٕ   ٕ   ٕوانٕوان

          هــذاهــذا          علـىعلـى    ً     ً      ً وبنــاًءوبنــاء      ،،  ))١١     ( (        هدیـةهدیـة          فهـوفهـو      ،،      ذلــكذلــك          نحـونحـو        أوأو      ،،        حاجـةحاجـة          طلــبطلــب        أوأو      ،،                المكافـأةالمكافـأة        أوأو      ،،            التـألفالتـألف        أوأو

    ))٢٢    .(.(            المعطيالمعطي            حاجةحاجة            لغیرلغیر      ،،      عوضعوض          غیرغیر        منمن              تملیكتملیك      ::            الهدیةالهدیة          بأنبأن              القولالقول            یمكنیمكن

  

    ::                    التسویقیینالتسویقیین              اصطالحاصطالح        فيفي    --  بب

          سلعسلع        منمن                        للمستهلكینللمستهلكین                  والباعةوالباعة                التجارالتجار              یمنحهیمنحه        ماما        هيهي      ::                    التسویقیینالتسویقیین              اصطالحاصطالح        فيفي                الهدیةالهدیة

    ))٣٣  ((  .ً.      ً       ً تذكیرًاتذكیرا        أوأو      ،ً،      ً       ً تشجیعًاتشجیعا        أوأو      ،،            مكافأةمكافأة      ؛؛          عوضعوض          دوندون              خدماتخدمات        أوأو

  

    ::            للهدیةللهدیة                          والتسویقیینوالتسویقیین                  الفقهاءالفقهاء                تعریفيتعریفي          بینبین              الفرقالفرق

                  الفقهاءالفقهاء          عندعند            منهامنها   ً      ً      ً مدلوًالمدلوال            أوسعأوسع                  التسویقالتسویق          أهلأهل          عندعند                الهدیةالهدیة        أنأن              یتبینیتبین          سبقسبق        ماما          خاللخالل        منمن

              عنـدهمعنـدهم                  الخـدماتالخـدمات            تـدخلتـدخل        فـالفـال      ؛؛                  الفقهـاءالفقهـاء            بخالفبخالف      ،،              الخدماتالخدمات                الهدیةالهدیة        فيفي                أدخلواأدخلوا                          فالتسویقیونفالتسویقیون      ؛؛

    ..              الهدایاالهدایا              مفهوممفهوم        أوأو            مسميمسمي        فيفي

        مــنمــن                غــسیلهاغــسیلها        أوأو      ،،                الــسیاراتالــسیارات            زیــوتزیــوت              تغییــرتغییــر            محــالتمحــالت          بعــضبعــض              تقدمــهتقدمــه        مــامــا          فــإنفــإن      ::      ذلــكذلــك            وعلــىوعلــى

      ،،                البطاقــاتالبطاقــات          هــذههــذه        مــنمــن            معــینمعــین          عــددعــدد              اجتمــعاجتمــع          إذاإذا          أنــهأنــه          علــىعلــى      ،،          تغییــرتغییــر        أوأو            غــسلةغــسلة        كــلكــل          عنــدعنــد                بطاقــاتبطاقــات

َحـص َحـصَ َ   َ َ   َ             فهــذافهــذا      ؛؛                  الخـدماتالخـدمات        مـنمـن          ذلـكذلـك          غیـرغیـر        أوأو              مجـانيمجـاني          فحــصفحــص        أوأو    ّ      ّ      ّمجانیـةّمجانیـة            غـسلةغـسلة          علـىعلـى                الجـامعالجـامع    َ  َ  َلَلَ

        فيفي          ذلكذلك            یدخلیدخل        فالفال                  الفقهاءالفقهاء          عندعند          أماأما      ،،                    التسویقیینالتسویقیین          عندعند            هدیةهدیة                    التشجیعيالتشجیعي        أوأو                    الترویجيالترویجي                الحافزالحافز

            لغیــرلغیــر          عــوضعــوض          غیــرغیــر        مــنمــن          عــینعــین              تملیــكتملیــك                  اصــطالحهماصــطالحهم        فــيفــي                الهدیــةالهدیــة        ألنألن      ؛؛              عنــدهمعنــدهم                الهدیــةالهدیــة            مــسمىمــسمى

                                                 

      ،،                           كفایــة النبیــه كفایــة النبیــه  ،،      ٣١١٣١١  //  ١١      ،،                       فــتح الوهــاب فــتح الوهــاب  ،،      ٥٥٩٥٥٩  //  ٣٣      ،،                           مغنــي المحتــاج مغنــي المحتــاج  ،،      ٤٠٤٤٠٤  //  ٥٥      ،،                             نهایــة المحتــاج نهایــة المحتــاج  ::        انظــرانظــر    ) ) ١١  ((

ـــــــي الخطـــــــاب  ،،                 الهدایـــــــة الهدایـــــــة  ،،      ٤٢٩٤٢٩  //  ٢٢      ،،                                        شـــــــرح منتهـــــــي اإلرادات  شـــــــرح منتهـــــــي اإلرادات  ،،      ٣٦٧٣٦٧  //    ١٥١٥      ،،                 المجمـــــــوع المجمـــــــوع  ،،    ٧٨٧٨  //    ١٢١٢ ـــــــي الخطـــــــاب ألب       ،،                       ألب

    ..      ٢٩٨٢٩٨  //    ٤٢٤٢      ،،                         كشاف القناع كشاف القناع  ،،      ٣٧٩٣٧٩  //  ٥٥      ،،               المغني المغني  ،،      ١٤٨١٤٨  //  ٢٢      ،،                   المستوعب المستوعب  ،،      ٣٣٨٣٣٨  //  ١١

                                                                             فكـل مـا ال یقـصد بـه وجـه اهللا مـن التملیكـات  فكـل مـا ال یقـصد بـه وجـه اهللا مـن التملیكـات   ،،                                          لـى أن الهبـة هـي الهدیـةلـى أن الهبـة هـي الهدیـة                         والمالكیـة إ والمالكیـة إ  ،،                         ذهـب الحنفیـة ذهـب الحنفیـة  ::          تنبیهتنبیه

    ..                       فإنها هبات فإنها هبات  ،،            بال عوضبال عوض

      ،،                       مجمـــع األنهـــر مجمـــع األنهـــر  ،،      ١٣٧١٣٧  //  ٦٦      ،،                             بـــدائع الـــصنائع بـــدائع الـــصنائع  ،،      ٥٣٣٥٣٣  //  ٢٢      ،،                 االختیـــار االختیـــار  ،،      ١١٦١١٦      ،،    ٩١٩١  //  ٥٥      ،،                             تبیـــین الحقـــائق تبیـــین الحقـــائق  ::        انظـــرانظـــر

ــــق  ،،      ٣٥٢٣٥٢  //  ٢٢ ــــق البحــــر الرائ ــــسالك  ،،      ٢٨٤٢٨٤  //  ٧٧      ،،                           البحــــر الرائ ــــسالك بلغــــة ال            مــــنح  مــــنح   ،،      ٣٥٥٣٥٥  //    ١٣١٣      ،،                                 البیــــان والتحــــصیل البیــــان والتحــــصیل  ،،      ١٣٩١٣٩  //  ٤٤      ،،                         بلغــــة ال

   ..    ٤٩٤٩  //  ٦٦      ،،                           مواهب الجلیل مواهب الجلیل  ،،      ٢٢٣٢٢٣  //  ٦٦      ،،                 للقرافي للقرافي  ،،                 الذخیرة الذخیرة  ،،    ٧٤٧٤  ١١  //  ٨٨      ،،            الجلیلالجلیل

   ..             بتصرف بتصرف  ،،    ٦٧٦٧      ،،    ٦٦٦٦     ص ص  ،،                                                       الحوافز التجاریة التسویقیة الحوافز التجاریة التسویقیة  ::        انظرانظر    ) ) ٢٢  ((

   ..    ٦٧٦٧     ص ص  ،،                                                       الحوافز التجاریة التسویقیة الحوافز التجاریة التسویقیة  ::        انظرانظر    ) ) ٣٣  ((



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

٢٨ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

                الخدمـــةالخدمـــة              فهدیـــةفهدیـــة      ..          منفعـــةمنفعـــة        هـــيهـــي        بـــلبـــل      ،ً،    ً     ً عینـــًاعینـــا      تت      لیـــسلیـــس                  والخدمـــةوالخدمـــة      ،،--          ســـبقســـبق          كمـــاكمـــا    --                المعطـــيالمعطـــي            حاجـــةحاجـــة

        أوأو              عاریـةعاریـة          فهـيفهـي                  الحنفیـةالحنفیـة          عنـدعنـد            وأمـاوأمـا      ..          منفعـةمنفعـة          هبـةهبـة                      والحنابلةوالحنابلة      ،،                  والشافعیةوالشافعیة      ،،                المالكیةالمالكیة          عندعند                  حقیقتهاحقیقتها

    ))١١  ((  ..          عاریةعاریة        إالإال            تكونتكون      الال      ،،          عندهمعندهم                  المنافعالمنافع          هبةهبة        ألنألن      ؛؛          نفعنفع              إباحةإباحة

                لترغیــبلترغیــب    --                    التجاریــةالتجاریــة                    والــشركاتوالــشركات                    المؤســساتالمؤســسات                تقـدمهاتقـدمها            التــيالتــي                  الهــدایاالهــدایا                لتعریــفلتعریــف                  بالنــسبةبالنــسبة          هـذاهـذا

ــــاس ــــاسالن ــــشجیعهم              الن ــــشجیعهموت ــــي                    وت ــــيعل ــــسبة          أمــــاأمــــا      ..        عامــــةعامــــة            بــــصفةبــــصفة    ––              ســــلعهمســــلعهم            شــــراءشــــراء          عل ــــسبةبالن ــــف                  بالن ــــفلتعری                   الهــــدایاالهــــدایا                لتعری

            التـيالتـي          وهـيوهـي    ––                لـسلعهملـسلعهم                  للتـرویجللتـرویج                    التجاریـةالتجاریـة                    والـشركاتوالـشركات                    المؤسـساتالمؤسـسات          هذههذه                تقدمهاتقدمها            التيالتي                      الترویجیةالترویجیة

        مـنمـن            یقـصدیقـصد            التـيالتـي                  الهـدایاالهـدایا          تلـكتلـك      ::          اسـمهااسـمها              علیهـاعلیهـا          یـدلیـدل          كمـاكمـا          فهـيفهـي      ،،  ))٢٢     ( (--                  الهـدایاالهـدایا          هذههذه        منمن                تعنیناتعنینا
                                                 

      ،،    ٨٧٨٧  //    ١٢١٢      ،،                                                   كفایـــة النبیـــه شـــرح التنبیـــه كفایـــة النبیـــه شـــرح التنبیـــه  ،،      ٣٣٠٣٣٠  //  ٢٢      ،،                             بدایـــة المجتهـــد بدایـــة المجتهـــد  ،،      ٤٨٩٤٨٩  //  ٣٣      ،،                       مجمـــع األنهـــر مجمـــع األنهـــر  ::        انظـــرانظـــر    ) ) ١١  ((

   ..             بتصرف بتصرف  ،،    ٦٨٦٨  ،،    ٦٧٦٧     ص ص  ،،                                  لتجاریة التسویقیةلتجاریة التسویقیة                     الحوافز ا الحوافز ا  ،،      ١٦٤١٦٤  //  ٧٧      ،،            اإلنصافاإلنصاف

                                                                                 التي تقدمها المؤسسات والشركات التجاریة  التي تقدمها المؤسسات والشركات التجاریة ––                               غیر الترویجیة  غیر الترویجیة ––                                                              حیث توجد أنواع أخري من الهدایا حیث توجد أنواع أخري من الهدایا     ) ) ٢٢  ((

        ::                                         ومن أشهر هذه األنواع ومن أشهر هذه األنواع  ،،                                                                                              لتشجیع الناس وترغیبهم في شراء سلعهم أو منتجاتهملتشجیع الناس وترغیبهم في شراء سلعهم أو منتجاتهم

                                                              محــالت التجاریــة للعمــالء المــرتقبین محــالت التجاریــة للعمــالء المــرتقبین          وال وال  ،،                                                                 وهــي مــا تمنحــه المؤســسات، والــشركات وهــي مــا تمنحــه المؤســسات، والــشركات  ::                                     الهــدایا التذكاریــة الهــدایا التذكاریــة--  ١١

                                                     والتـــــذكیر بأنـــــشطتهم وســـــلعهم  والتـــــذكیر بأنـــــشطتهم وســـــلعهم   ،،                                                                                                      ذوي العالقـــــة بأنـــــشطتهم التجاریـــــة مـــــن أجـــــل تكـــــوین عالقـــــة طیبـــــةذوي العالقـــــة بأنـــــشطتهم التجاریـــــة مـــــن أجـــــل تكـــــوین عالقـــــة طیبـــــة

      ..                وخدماتهموخدماتهم

         أو  أو   ،،                                 أو سلــــسلة مفــــاتیح أو سلــــسلة مفــــاتیح  ،،ً                                                               ً                                                               ًوهـــذه الهــــدایا التذكاریـــة تكــــون غالبـــا فــــي صــــورة تقـــاویم ســــنویة أو فـــصلیةًوهـــذه الهــــدایا التذكاریـــة تكــــون غالبـــا فــــي صــــورة تقـــاویم ســــنویة أو فـــصلیة                

    ..          شخصیةشخصیة                                                                     أو غیر ذلك من األدوات المكتبیة وال أو غیر ذلك من األدوات المكتبیة وال  ،،            مفكراتمفكرات

                                                   والمحالت التجاریة للعمالء  والمحالت التجاریة للعمالء   ،،                                                                 وهي ما تقدمه المؤسسات، والشركات وهي ما تقدمه المؤسسات، والشركات    ):):                    أو اإلعالنیةأو اإلعالنیة  ((                                       الهدایا التعریفیة  الهدایا التعریفیة --  ٢٢

ًمن نمـاذج تعـد إعـدادا خاصـا ؛ للتعریـف بـسلعة جدیـدة ً ُّ َ ًمن نمـاذج تعـد إعـدادا خاصـا ؛ للتعریـف بـسلعة جدیـدةُ ً ُّ َ ُ                                              ً ً ُّ َ ُ                                              ً ً ُّ َ                                                                            أو إعطـاء العمـالء فرصـة تجربـة الـسلعة ؛  أو إعطـاء العمـالء فرصـة تجربـة الـسلعة ؛   ،،ُ

ً                          ً                         ً تعمل فـي بعـض األحیـان نموذجـا ًتعمل فـي بعـض األحیـان نموذجـا ٕ                                                              ٕ                                                              ٕلمعرفة مدى تلبیتها لحاجاتهم، واشباعها لرغباتهم، كما أنها قـد تـسٕلمعرفة مدى تلبیتها لحاجاتهم، واشباعها لرغباتهم، كما أنها قـد تـس

        ..                                                                                              للمواصفات المطلوب وجودها في السلع المعقود علیهاللمواصفات المطلوب وجودها في السلع المعقود علیها

      ،،                                                                                                                                                                              تلك الهدایا التي تقدمها الجهات المعلنة علي شكل عینات لمنتجاتها لتعریف المستهلكین بهـا  تلك الهدایا التي تقدمها الجهات المعلنة علي شكل عینات لمنتجاتها لتعریف المستهلكین بهـا  ::          أو هيأو هي

               تتمثـل  تتمثـل ً                      ً                       ً  ولتكون عینة أو نموذجًا ولتكون عینة أو نموذجا  ،،                                                                                                                    إلكسابهم الخبرة في استعمال المنتج المعلن عنه من خالل تجربتهاإلكسابهم الخبرة في استعمال المنتج المعلن عنه من خالل تجربتها

    ..                                                    فیه صفات المنتج المعلن عنهفیه صفات المنتج المعلن عنه

                               مــن وضــع شــيء مــن  مــن وضــع شــيء مــن   ،،                                                                                                   وهــي أن تقــوم بعــض المؤســسات، والــشركات المنتجــة للــسلع وهــي أن تقــوم بعــض المؤســسات، والــشركات المنتجــة للــسلع  ::                                 الهــدایا النقدیــة الهــدایا النقدیــة--  ٣٣

                                                                                       في داخل سلعهم وبضائعهم ؛ لتشجیع النـاس علـى  في داخل سلعهم وبضائعهم ؛ لتشجیع النـاس علـى   ،،                                     أو العمالت الورقیة أو العمالت الورقیة  ،،                     أو الفضیة أو الفضیة  ،،                            النقود الذهبیةالنقود الذهبیة

                                     وقـد توضـع فـي داخـل  وقـد توضـع فـي داخـل   ،،                                    ع أفـراد سـلعة معینـةع أفـراد سـلعة معینـة                                                                   وهذه الهدایا قد توضـع فـي داخـل جمیـ وهذه الهدایا قد توضـع فـي داخـل جمیـ  ،،                            شراء هذه السلعشراء هذه السلع

    ..                                        بعض أفراد هذه السلعةبعض أفراد هذه السلعة

      ،،                                                عبـد المجیــد محمـود الــصالحینعبـد المجیــد محمـود الــصالحین    / /      د د  ،،                                   اإلعالنــات التجاریـة اإلعالنــات التجاریـة  ،،      ١١٧١١٧     ص ص  ،،                       محمـود عـساف محمـود عـساف  ،،                   فـن البیــع فـن البیــع  ::        انظـرانظـر

                                                                         المعامالت المالیة المعاصرة في الفكر  المعامالت المالیة المعاصرة في الفكر   ،،                     وما بعدها وما بعدها  ،،    ٦٧٦٧     ص ص  ،،                                                          الحوافز التجاریة التسویقیة  الحوافز التجاریة التسویقیة  ،،      ١١٣١١٣  صص

      ،،    ٣٦٣٦     ص ص  ،،                                                     المعـامالت المالیـة المعاصـرة المعـامالت المالیـة المعاصـرة  ،،      ١٠٤١٠٤     ص ص  ،،                          د بـن علـي شـفیعد بـن علـي شـفیع      خالـخالـ    / /      د د  ،،                              االقتصادي اإلسـالمياالقتصادي اإلسـالمي

    " "                                                     بالمملكـة العربیـة الـسعودیة بالمملكـة العربیـة الـسعودیة     " "                  القصیم  القصیم ––ُ                                                    ُ                                                    ُمن دروس الدورة العلمیة بمسجد الراجحي في مدینة بریدة ُمن دروس الدورة العلمیة بمسجد الراجحي في مدینة بریدة 

     wwwwww..ssaassiidd..ccoomm      ::                                                                                 كتاب إلكتروني منقول عن موقع صید الفوائد كتاب إلكتروني منقول عن موقع صید الفوائد  ،،    هـهـ        ١٤٢٤١٤٢٤        عام عام 



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

٢٩ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

                الـسلعةالـسلعة            شـراءشـراء          علـيعلـي                        المـستهلكینالمـستهلكین              تشجیعتشجیع          خاللخالل        منمن      ،،  ةة        معینمعین            خدمةخدمة        أوأو              لسلعةلسلعة                  الترویجالترویج              خاللهاخاللها

    ))١١  ((  ..            الشركةالشركة        أوأو                  المؤسسةالمؤسسة        معمع                  التعاملالتعامل          عليعلي                مكافأةمكافأة        أوأو      ،،            الخدمةالخدمة          طلبطلب        أوأو

                  تـــشجیعیةتـــشجیعیة                مكافـــآتمكافـــآت        مـــنمـــن                    التجاریـــةالتجاریـــة                    والـــشركاتوالـــشركات                    المؤســـساتالمؤســـسات              تقدمـــهتقدمـــه          عمـــاعمـــا              عبـــارةعبـــارة      ::    هـــيهـــي        أوأو

      ) ) ٢٢  ((  .ً.     ً      ً معینًامعینا   ً      ً      ً تاجرًاتاجرا                    اختیارهماختیارهم        أوأو      ،،          معینةمعینة              خدماتخدمات        أوأو   ً     ً     ً سلعًاسلعا                شرائهمشرائهم              مقابلمقابل                    للمشترینللمشترین

  

ــهتعاملــه            نظیــرنظیــر                  للمــشتريللمــشتري            تمــنحتمــنح                مكافــأةمكافــأة        عــنعــن              عبــارةعبــارة      ::  يي  هــهــ            وقیــلوقیــل                     التجاریــةالتجاریــة                  المؤســسةالمؤســسة        مــعمــع                تعامل

    ))٣٣  ((  ..              خدماتهاخدماتها        معمع                    والتواصلوالتواصل                    منتجاتهامنتجاتها        منمن                الشراءالشراء          عليعلي                لإلقباللإلقبال        لهله   ً       ً       ً تشجیعًاتشجیعا

  

                                                 

       ..             بتصرف بتصرف  ،،      ١١٣١١٣     ص ص  ،،                  د الصالحیند الصالحین                  عبد المجیعبد المجی    / /      د د  ،،                                   اإلعالنات التجاریة اإلعالنات التجاریة  ::        انظرانظر    ) ) ١١  ((

   ..             بتصرف بتصرف  ،،      ١١٦١١٦     ص ص  ،،                       محمود عساف محمود عساف  ،،                   فن البیع فن البیع  ::        انظرانظر    ) ) ٢٢  ((

                                   عـصام الـدین أمـین  عـصام الـدین أمـین   ،،  ""                                  النظریـة والتطبیـق النظریـة والتطبیـق     " "                      العملیـات  العملیـات ––                           االسـتراتیجات  االسـتراتیجات ––                     المفـاهیم  المفـاهیم ––                   الترویج  الترویج   ::        انظرانظر    ) ) ٣٣  ((

   ..             بتصرف بتصرف  ،،      ٢٢٧٢٢٧     ص ص  ،،                أبو علفهأبو علفه



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

٣٠ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

  الثاينالثاين  املبحثاملبحث
  التروجييةالتروجيية  اهلدايااهلدايا  أنواعأنواع

  

                    والــــشركاتوالــــشركات                    المؤســــساتالمؤســــسات              تقدمــــهتقدمــــه            فیمــــافیمــــا      ::          تتمثــــلتتمثــــل                      الترویجیــــةالترویجیــــة                  الهــــدایاالهــــدایا        أنأن          ســــبقســــبق            فیمــــافیمــــا            بینــــابینــــا

        أوأو      ،،          معینــــةمعینــــة              خــــدماتخــــدمات        أوأو   ً     ً     ً ســــلعًاســــلعا                شــــرائهمشــــرائهم              مقابـــلمقابـــل                    للمــــشترینللمــــشترین                  تــــشجیعیةتــــشجیعیة            افــــآتافــــآت    مكمك        مــــنمــــن                    التجاریـــةالتجاریـــة

      ) ) ١١  ((  .ً.     ً      ً معینًامعینا   ً      ً      ً تاجرًاتاجرا                    اختیارهماختیارهم

            تكـونتكـون          وقـدوقـد      ،،        سـلعةسـلعة                الهدیـةالهدیـة            تكـونتكـون          فقـدفقـد      ،،          قـسمانقـسمان                      الترویجیـةالترویجیـة                الهدیـةالهدیـة          فـإنفـإن      ::      ذلـكذلـك          عليعلي    ً     ً      ً وبناًءوبناء

    ..          معینةمعینة            خدمةخدمة

  

    ::        سلعةسلعة                      الترویجیةالترویجیة                  الهدایاالهدایا            تكونتكون        أنأن      ::        األولاألول              القسمالقسم

      ،،            المبیعالمبیع          جنسجنس        منمن            كانتكانت            سواءسواء      ،،          معینةمعینة            سلعةسلعة                      الترویجیةالترویجیة                الهدیةالهدیة            تكونتكون        أنأن      ::      ذلكذلك              وصورةوصورة

    ..        جنسهجنسه          غیرغیر        منمن        أوأو

        ::          أنواعأنواع            ثالثةثالثة          عليعلي              القسمالقسم          هذاهذا              یشتملیشتمل          هذاهذا            وعليوعلي

  

    ::          ذاتهاذاتها                السلعةالسلعة        منمن                إضافیةإضافیة            كمیةكمیة                الهدیةالهدیة            تكونتكون        أنأن      ::        األولاألول              النوعالنوع

          ربـعربـع              إضـافةإضـافة        عـنعـن                  الغازیـةالغازیـة                      المـشروباتالمـشروبات              إنتـاجإنتـاج              شـركاتشـركات            إحديإحدي            تعلنتعلن        أنأن      ::      ذلكذلك              أمثلةأمثلة          ومنومن

        عـنعـن                  الـشامبوالـشامبو              إنتـاجإنتـاج              شـركاتشـركات            إحدىإحدى            تعلنتعلن        أوأو      ،،          شركاتشركات        ديدي    إحإح            تعلنتعلن        أوأو      ،،      كذاكذا          سعةسعة                للعبوةللعبوة          لترلتر

            كیلـوكیلـو          نـصفنـصف        عنعن                    المنظفاتالمنظفات              إنتاجإنتاج              شركاتشركات            إحدىإحدى            تعلنتعلن        أوأو      ،،      مليملي          ٥٠٠٥٠٠                للعبوةللعبوة    % %     ١٠١٠              زیادةزیادة

              إنتـــاجإنتـــاج              شـــركاتشـــركات            إحـــدىإحـــدى            تعلـــنتعلـــن        أوأو      ،،      كـــذاكـــذا          ســـعةســـعة                العبـــوةالعبـــوة              یـــشتريیـــشتري          لمـــنلمـــن          كـــذاكـــذا            منظـــفمنظـــف        مـــنمـــن              إضـــافيإضـــافي

            إحــدىإحــدى      نن      تعلــتعلــ        أوأو      ،،      كــذاكــذا          وزنوزن                  الواحــدةالواحــدة                للعبــوةللعبــوة                    المكرونــةالمكرونــة        مــنمــن            جــرامجــرام          ١٠٠١٠٠              إضــافةإضــافة        عــنعــن                    المكرونـةالمكرونـة

            إحـــدىإحـــدى            تعلـــنتعلـــن        أوأو      ،،      كـــذاكـــذا          ســـعةســـعة                للعبـــوةللعبـــوة          لتـــرلتـــر          ربـــعربـــع              إضـــافةإضـــافة        عـــنعـــن                    النباتیـــةالنباتیـــة                الزیـــوتالزیـــوت              إنتـــاجإنتـــاج              شـــركاتشـــركات

            یكــونیكــون            بحیــثبحیــث      ،،      كــذاكــذا          ســعةســعة                العبــوةالعبــوة          علــيعلــي    % %     ١٠١٠              إضــافةإضــافة        عــنعــن                األســناناألســنان              معجــونمعجــون              إنتــاجإنتــاج              شــركاتشــركات

    .ً.     ً      ً واحدًاواحدا                  اإلضافیةاإلضافیة                  والكمیةوالكمیة                األصلیةاألصلیة                الكمیةالكمیة          ثمنثمن

  

                األصـلیةاألصـلیة        عةعة        للـسلللـسل              مكملـةمكملـة          تعـدتعـد                ولكنهـاولكنهـا      ،،        أخـريأخـري            سـلعةسـلعة                الهدیـةالهدیـة            تكـونتكـون        أنأن      ::            الثانيالثاني              النوعالنوع

    ::        واحدواحد                  استعمالاستعمال            وذاتوذات

  عنعن  للمالبسللمالبس  األتوماتكیةاألتوماتكیة  الغساالتالغساالت  إنتاجإنتاج  شركاتشركات  إحدىإحدى  تعلنتعلن  أنأن  ::ذلكذلك  أمثلةأمثلة  ومنومن

  أوأو  ،،كذاكذا  نوعنوع  منمن  غسالةغسالة  یشتريیشتري  لمنلمن  المالبسالمالبس  لتنظیفلتنظیف  مسحوقمسحوق  منمن  معینةمعینة  كمیةكمیة  تقدیمتقدیم

                                                 

     ..             بتصرف بتصرف  ،،      ١١٦١١٦     ص ص  ،،                       محمود عساف محمود عساف  ،،                   فن البیع فن البیع  ::        انظرانظر    ) ) ١١  ((



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

٣١ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

  لمنلمن  مكوىمكوى  ))طاولةطاولة((  ترابیزةترابیزة  تقدیمتقدیم  عنعن  الكهربائیةالكهربائیة  المكاويالمكاوي  إنتاجإنتاج  شركاتشركات  إحديإحدي  تعلنتعلن

 "  " جهازجهاز  تقدیمتقدیم  عنعن  التلیفزیوناتالتلیفزیونات  إنتاجإنتاج  شركاتشركات  إحدىإحدى  تعلنتعلن  أوأو  ،،كذاكذا  نوعنوع  منمن  لمكواةلمكواةاا  اشترياشتري

  عنعن  الحالقةالحالقة  ماكیناتماكینات  إلنتاجإلنتاج  شركةشركة  تعلنتعلن  أوأو  ،،كذاكذا  نوعنوع  منمن  تلیفزونتلیفزون  اشترياشتري  لمنلمن "  " ریسیفرریسیفر

  إحدىإحدى  تعلنتعلن  أوأو  ،،كذاكذا  نوعنوع  منمن  ماكینةماكینة  یشتريیشتري  منمن  لكللكل  الحالقةالحالقة  شفراتشفرات  منمن  عددعدد  تقدیمتقدیم

  نوعنوع  منمن   معجونا معجونا معجونا معجونا  یشتريیشتري  منمن  لكللكل  أسنانأسنان  فرشاةفرشاة  یمیمتقدتقد  عنعن  األسناناألسنان  معاجینمعاجین  إنتاجإنتاج  شركاتشركات

  هدیةهدیة  CCDD  مدمجةمدمجة  أقراصأقراص  عشرةعشرة  عنعن  الحواسیبالحواسیب  بیعبیع  مراكزمراكز  أحدأحد  یعلنیعلن  أوأو  تقدیمتقدیم  أوأو  ،،كذاكذا

  منمن  أجهزةأجهزة  خمسةخمسة  عددعدد  اشترىاشترى  منمن  لكللكل  حاسبحاسب  ))طاولةطاولة((  ترابیزةترابیزة  تقدیمتقدیم  أوأو  ،،حاسوبحاسوب  كلكل  معمع

  ". ". ببتوتو  البالب "  " محمولمحمول  حاسبحاسب  جهازجهاز  یشتريیشتري  منمن  لكللكل  البالب  حقیبةحقیبة  تقدیمتقدیم  أوأو  ،،الحواسیبالحواسیب

  

    ::              ترویجهاترویجها                المرادالمراد                  المباعةالمباعة                السلعةالسلعة        عنعن                مختلفةمختلفة            سلعةسلعة                الهدیةالهدیة            تكونتكون        أنأن      ::            الثالثالثالث              النوعالنوع

        عــنعــن                        الكهربائیــةالكهربائیــة                األجهـزةاألجهـزة          بیــعبیــع              شـركاتشـركات        أوأو                مؤســساتمؤســسات            إحـدىإحـدى            تعلــنتعلــن        أنأن      ::      ذلـكذلـك              أمثلــةأمثلــة          ومـنومـن

            تعلـنتعلـن        أوأو      ،،        بوصـةبوصـة        ٢١٢١          كـذاكـذا              ماركـةماركـة                    تلیفزیـونتلیفزیـون            جهـازجهـاز          منـهمنـه              یشتريیشتري        منمن          لكللكل            صغیرصغیر              رادیورادیو              تقدیمتقدیم

          طقـمطقـم              تقـدیمتقـدیم        عـنعـن            تعلـنتعلـن        أوأو      ،،      قـدمقـدم        ١٤١٤          كـذاكـذا          نـوعنـوع        مـنمـن        جـةجـة    ثالثال              یـشتريیـشتري        مـنمـن          لكـللكـل            سـاعةسـاعة              تقدیمتقدیم        عنعن

          طقــمطقــم              تقــدیمتقــدیم        عــنعــن            تعلــنتعلــن        أوأو      ،،      كـذاكـذا          نــوعنــوع        مــنمــن       "  "           ماشــینماشــین            كتــشنكتــشن       "  "         جهـازجهـاز              یــشتريیــشتري        مــنمــن          لكــللكــل            مالعـقمالعـق

                  الهواتـفالهواتـف          بیـعبیـع              مراكـزمراكـز          أحـدأحـد            یعلـنیعلـن        أوأو      ،،      كـذاكـذا          نـوعنـوع        مـنمـن          خـالطخـالط            جهـازجهـاز              یشتريیشتري          لمنلمن            عصیرعصیر              أكوابأكواب

    ))١١  ((  ..      كذاكذا          نوعنوع        منمن              محمولمحمول            هاتفهاتف            جهازجهاز              یشتريیشتري          لمنلمن            أقالمأقالم          طقمطقم              تقدیمتقدیم        عنعن                    المحمولةالمحمولة

        ::    هيهي      ،،        حاالتحاالت          ثالثثالث        لهله                      الترویجیةالترویجیة                  الهدایاالهدایا        منمن              القسمالقسم            وهذاوهذا

    ..            الشراءالشراء          قبلقبل      ))            السلعةالسلعة  ((                  بالهدیةبالهدیة              الوعدالوعد    --  ١١

          قبــلقبــل        مـنمـن                    الموعـودةالموعـودة                      الترویجیـةالترویجیـة                الهدیــةالهدیــة          علـيعلـي                للحـصولللحـصول            یلـزمیلـزم                الحالــةالحالــة          هـذههـذه        فـيفـي          إنـهإنـه          حیـثحیـث    

                مبیعــاتمبیعــات                لزیــادةلزیــادة          لهــالهــا                  التــرویجالتــرویج                المــرادالمــراد                الــسلعةالــسلعة              بــشراءبــشراء                  المــشتريالمــشتري            یقــومیقــوم        أنأن                الــشركةالــشركة        أوأو                  المؤســسةالمؤســسة

    ..        منهامنها                    التجاریةالتجاریة            شركةشركة    الال        أوأو                  المؤسسةالمؤسسة

    ..            الشراءالشراء          قبلقبل      ))            السلعةالسلعة  ((                  بالهدیةبالهدیة              الوعدالوعد          عدمعدم    --  ٢٢

                      الترویجیــــةالترویجیــــة                الهدیــــةالهدیــــة                بتقــــدیمبتقــــدیم                الــــشركةالــــشركة        أوأو                  المؤســــسةالمؤســــسة            تقــــومتقــــوم                الحالــــةالحالــــة          هــــذههــــذه        فــــيفــــي          إنــــهإنــــه          حیــــثحیــــث    

                القیـامالقیـام                  المـشتريالمـشتري            یلـزمیلـزم          عمـلعمـل        أيأي        بـالبـال        أوأو      ،،      شـرطشـرط        أيأي          غیـرغیـر        منمن                  الترویجالترویج                المرادالمراد                للسلعةللسلعة                  للمشتريللمشتري

    ..            الهدیةالهدیة          عليعلي                للحصولللحصول        بهبه

                                                 

                                     الحـــــوافز التجاریـــــة  الحـــــوافز التجاریـــــة   ،،      ١١٤١١٤      ،،      ١١٣١١٣     ص ص  ،،                                    عبـــــد المجیـــــد الـــــصالحینعبـــــد المجیـــــد الـــــصالحین    / /      د د  ،،          جاریـــــةجاریـــــة                         اإلعالنـــــات الت اإلعالنـــــات الت  ::        انظـــــرانظـــــر    ) ) ١١  ((

      ،،                           أحكـــام الهدیـــة أحكـــام الهدیـــة  ،،    ٨٥٨٥     ص ص  ،،محمـــدمحمـــد                                 علـــي عبــد الكـــریم  علـــي عبــد الكـــریم   ،،                                   اإلعالنـــات التجاریـــة اإلعالنـــات التجاریـــة  ،،    ٦٩٦٩      ،،    ٦٨٦٨     ص ص  ،،                  التــسویقیةالتــسویقیة

      ،،    ١٨١٨      ،،    ١٧١٧     ص ص  ،،                                                                                     األحكــام الفقهیــة للهــدایا المحفــزة علــي الــشراء األحكــام الفقهیــة للهــدایا المحفــزة علــي الــشراء  ،،      ١٥٠١٥٠      ،،      ١٤٤١٤٤      ،،      ١٤٣١٤٣     ص ص  ،،                  ســعید وجیــهســعید وجیــه

   ..          بتصرفبتصرف



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

٣٢ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

        مــنمــن        إالإال            یحــصلیحــصل      الال            معــینمعــین            بعمــلبعمــل                القیــامالقیــام          عنــدعنــد      ))          لــسلعةلــسلعة  اا  ((                الهدیــةالهدیــة          علــيعلــي                الحــصولالحــصول    --  ٣٣

    ..              المباعةالمباعة              السلعالسلع            شراءشراء          خاللخالل

                الهدیــــةالهدیــــة                بتقــــدیمبتقــــدیم                    التجاریــــةالتجاریــــة                الــــشركةالــــشركة        أوأو                  المؤســــسةالمؤســــسة            تقــــومتقــــوم      الال                الحالــــةالحالــــة          هــــذههــــذه        فــــيفــــي          إنــــهإنــــه          حیــــثحیــــث

              أجـزاءأجـزاء          جمـعجمـع        هـوهـو      ،،        معـینمعـین            بعمـلبعمـل            یقـومیقـوم        أنأن          بعدبعد        إالإال                  للمشتريللمشتري            عنهاعنها                المعلنالمعلن                    الموعودةالموعودة                      الترویجیةالترویجیة

              موزعــةموزعــة              كلمــاتكلمــات            بجمـعبجمـع              قیامــهقیامــه          بعــدبعــد        أوأو      ،،          اإلعـالناإلعـالن              موضــوعموضــوع                الــسلعةالــسلعة              أفـرادأفـراد          علــيعلــي                  المفرقــةالمفرقــة                الـسلعةالـسلعة

          علــيعلــي              حــصولهحــصوله        أوأو      ،،            المنــتجالمنــتج            لهــذالهــذا                إعالنیــةإعالنیــة            جملــةجملــة                جمیعهــاجمیعهــا            تــشكلتــشكل              والتــيوالتــي                المنــتجالمنــتج              أجــزاءأجــزاء          علــيعلــي

              یتعـینیتعـین            التـيالتـي                األعمالاألعمال          صورصور        منمن          ذلكذلك          غیرغیر          إليإلي      ،،            المنتجالمنتج        منمن              معینةمعینة              لكمیةلكمیة              شرائهشرائه          بعدبعد              كوبونكوبون

    ..                الموعودةالموعودة                الهدیةالهدیة          عليعلي                للحصولللحصول          بهابها                القیامالقیام                  المشتريالمشتري          عليعلي

    ::          معینةمعینة            خدمةخدمة                      الترویجیةالترویجیة                  الهدایةالهدایة            تكونتكون      نن  أأ      ::            الثانيالثاني              القسمالقسم

                الــشركةالــشركة        أوأو                  المؤســسةالمؤســسة                تقــدمهاتقــدمها              معینــةمعینــة            خدمــةخدمــة                      الترویجیــةالترویجیــة                الهدیــةالهدیــة            تكــونتكــون        أنأن      ::      ذلــكذلــك              وصــورةوصــورة

                للــسلعةللــسلعة                الــشراءالــشراء          قبــلقبــل                  المــشتريالمــشتري          بهــابهــا            وعــدتوعــدت        قــدقــد                الــشركةالــشركة        أوأو                  المؤســسةالمؤســسة            كانــتكانــت            ســواءســواء      ،،              للمــشتريللمــشتري

        أيأي          غیــرغیــر        مــنمــن        لــهلــه                تقــدمهاتقــدمها            كانــتكانــت        أمأم      ،،            الــشراءالــشراء        فــيفــي        لــهلــه   ً      ً      ً مرغبــًامرغبــا   ً      ً      ً حــافزًاحــافزا              لتكــونلتكــون      ،،      لهــالهــا                  التــرویجالتــرویج                المــرادالمــراد

          هـــذههـــذه        مـــعمـــع                  التعامـــلالتعامـــل                  اســـتمراراســـتمرار          علـــيعلـــي        لـــهلـــه   ً        ً        ً وتـــشجیعًاوتـــشجیعا      ،،            الـــشراءالـــشراء          علـــيعلـــي        لـــهلـــه                مكافـــأةمكافـــأة          بهـــابهـــا            ســـابقســـابق          وعـــدوعـــد

    ..            الشركةالشركة        أوأو                  المؤسسةالمؤسسة

  

        :  :              حالتانحالتان        لهله                      الترویجیةالترویجیة                  الهدایاالهدایا        منمن              القسمالقسم          هذاهذا          فإنفإن    : :       هذاهذا          عليعلي    ً     ً      ً وبناًءوبناء

    ..            الشراءالشراء          قبلقبل      ))            الخدمةالخدمة  ((                  بالهدیةبالهدیة              الوعدالوعد    --  ١١

                الـــشركةالـــشركة        أوأو                  المؤســـسةالمؤســـسة          قبـــلقبـــل        مـــنمـــن                  بالخدمـــةبالخدمـــة   ً       ً       ً موعـــودًاموعـــودا                  المـــشتريالمـــشتري            یكـــونیكـــون                الـــصورةالـــصورة          هـــذههـــذه          وفـــيوفـــي

        مـنمـن          لهـالهـا                  التـرویجالتـرویج                المـرادالمـراد                للـسلعةللـسلعة                  المـشتريالمـشتري            شـراءشـراء          قبـلقبـل              بیعهـابیعهـا                المـرادالمـراد                للـسلعةللـسلعة                  المروجـةالمروجـة                    التجاریةالتجاریة

    ..        منهامنها                    مبیعاتهامبیعاتها                لزیادةلزیادة                الشركةالشركة        أوأو      ،،              المؤسسةالمؤسسة          قبلقبل

    ..            الشراءالشراء          قبلقبل      ))            الخدمةالخدمة  ((                  بالهدیةبالهدیة              الوعدالوعد          عدمعدم    --  ٢٢

            شركةشركة    الــالــ        أوأو                  المؤســسةالمؤســسة          قبـلقبـل        مــنمــن                  بالخدمــةبالخدمــة   ً       ً       ً موعـودًاموعـودا                  المــشتريالمــشتري            یكــونیكــون      الال                الـصورةالـصورة          هــذههــذه          وفـيوفـي

        مـنمـن          لهـالهـا                  التـرویجالتـرویج                المـرادالمـراد                للـسلعةللـسلعة                  المـشتريالمـشتري            شـراءشـراء          قبـلقبـل              بیعهـابیعهـا                المـرادالمـراد                للـسلعةللـسلعة                  المروجـةالمروجـة                    التجاریةالتجاریة

    ))١١  ((  ..        منهامنها                    مبیعاتهامبیعاتها                لزیادةلزیادة                الشركةالشركة        أوأو                  المؤسسةالمؤسسة          قبلقبل

  

                                                 

                                     الحـــــوافز التجاریـــــة  الحـــــوافز التجاریـــــة   ،،      ١١٤١١٤      ،،      ١١٦١١٦     ص ص  ،،                                    عبـــــد المجیـــــد الـــــصالحینعبـــــد المجیـــــد الـــــصالحین    / /   دد      ،،                                   اإلعالنـــــات التجاریـــــة اإلعالنـــــات التجاریـــــة  ::        انظـــــرانظـــــر    ) ) ١١  ((

      ،،    ١٨١٨      ،،    ١٧١٧     ص ص  ،،                                                                                     األحكــــام الفقهیــــة للهــــدایا المحفــــزة علــــي الــــشراء األحكــــام الفقهیــــة للهــــدایا المحفــــزة علــــي الــــشراء  ،،                     ومــــا بعــــدها ومــــا بعــــدها  ،،      ١١٦١١٦     ص ص  ،،                  التــــسویقیةالتــــسویقیة

      ،،                         یاسـر كراویـة یاسـر كراویـة  ،،                                                     المعـامالت المالیـة المعاصـرة المعـامالت المالیـة المعاصـرة  ،،    ٨٨٨٨     ص ص  ،،                                         علي عبد الكـریم محمـد علي عبد الكـریم محمـد  ،،                                اإلعالنات التجاریةاإلعالنات التجاریة

   ..          بتصرفبتصرف      ،،bbooookk//nneett..ssaaaaiidd..wwwwww      ::  ""              إلنترنت إلنترنت   اا    " "                                                                   منشور علي شبكة المعلومات الدولیة منشور علي شبكة المعلومات الدولیة 



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

٣٣ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

  

  

  

  الثاينالثاين  الفصلالفصل

  التروجييةالتروجيية  للهداياللهدايا  الفقهيالفقهي  التكييفالتكييف

  ذلكذلك  عليعلي  املترتبةاملترتبة  واآلثارواآلثار
  

        ::          تمهیدتمهید

  

          هــذاهــذا        فــيفــي            أبــینأبــین      ،،                وأنواعهــاوأنواعهــا                      الترویجیــةالترویجیــة            دایادایا      الهــالهــ              تعریــفتعریــف            األولاألول              الفــصلالفــصل        فــيفــي            بینــتبینــت        أنأن          بعــدبعــد

          ذلـكذلـك                أتنـاولأتنـاول            وسـوفوسـوف      ،،      ذلـكذلـك          عليعلي                    المترتبةالمترتبة                واآلثارواآلثار                      الترویجیةالترویجیة                  للهدایاللهدایا                الفقهيالفقهي                  التكییفالتكییف              الفصلالفصل

    ::            التاليالتالي              النحوالنحو          عليعلي                مبحثینمبحثین        فيفي

  

                واآلثــــارواآلثــــار      ،،        ســــلعةســــلعة            كانــــتكانــــت          إذاإذا                      الترویجیــــةالترویجیــــة                  للهــــدایاللهــــدایا                الفقهــــيالفقهــــي                  التكییــــفالتكییــــف        فــــىفــــى      ::        األولاألول                المبحــــثالمبحــــث

    ..      ذلكذلك          عليعلي                    المترتبةالمترتبة

                واآلثـــارواآلثـــار      ،،        خدمـــةخدمـــة            كانـــتكانـــت          إذاإذا                      الترویجیـــةالترویجیـــة                  للهـــدایاللهـــدایا                الفقهـــيالفقهـــي                  التكییـــفالتكییـــف        فـــىفـــى      ::            الثـــانيالثـــاني                المبحـــثالمبحـــث

    ..      ذلكذلك          عليعلي                    المترتبةالمترتبة
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  األولاألول  المبحثالمبحث

  سلعةسلعة  كانتكانت  إذاإذا  الترویجیةالترویجیة  للهدایاللهدایا  الفقهيالفقهي  التكییفالتكییف

  ذلكذلك  عليعلي  المترتبةالمترتبة  واآلثارواآلثار

  ::تمهیدتمهید

                واآلثـــارواآلثـــار            ســـلعةســـلعة            كانـــتكانـــت          إذاإذا                      الترویجیـــةالترویجیـــة                  للهـــدایاللهـــدایا                الفقهـــيالفقهـــي                  التكییـــفالتكییـــف            أبـــینأبـــین                المبحـــثالمبحـــث          هـــذاهـــذا        فـــيفـــي

    ::            التاليالتالي              النحوالنحو          عليعلي              مطالبمطالب            ثالثةثالثة        فيفي            وذلكوذلك      ،،      ذلكذلك          عليعلي      ةة              المترتبالمترتب

    ..            الشراءالشراء          قبلقبل      ))            السلعةالسلعة  ((                  بالهدیةبالهدیة              الوعدالوعد      ::        األولاألول                المطلبالمطلب

    ..            الشراءالشراء          قبلقبل      ))            السلعةالسلعة  ((                  بالهدیةبالهدیة              الوعدالوعد          عدمعدم      ::            الثانيالثاني                المطلبالمطلب

            یحـصلیحـصل      الال            معـینمعـین            بعمـلبعمـل                القیـامالقیـام          عنـدعنـد      ))            الـسلعةالـسلعة  ((                الهدیـةالهدیـة          علـيعلـي                الحـصولالحـصول      ::            الثالثالثالث                المطلبالمطلب

    ..              المباعةالمباعة              السلعالسلع            شراءشراء          خاللخالل        منمن        إالإال
                                                                                                                                    

  األولاألول  المطلبالمطلب  

  الشراءالشراء  قبلقبل  ))السلعةالسلعة((  بالهدیةبالهدیة  الوعدالوعد    

                    التجاریـــةالتجاریـــة                الـــشركةالـــشركة        أوأو                  المؤســـسةالمؤســـسة          قبـــلقبـــل        مـــنمـــن   ً       ً       ً موعـــودًاموعـــودا                  المـــشتريالمـــشتري            یكـــونیكـــون        أنأن            بـــذلكبـــذلك              ویقـــصدویقـــصد

    ..                  الترویجیةالترویجیة                الهدیةالهدیة          عليعلي                للحصولللحصول                شراؤهاشراؤها                  المطلوبالمطلوب                للسلعةللسلعة                الشراءالشراء          قبلقبل      ))            السلعةالسلعة  ((                  بالهدیةبالهدیة

      

    ––              الحــالالحــال          هــذههــذه        فــيفــي                    التجاریــةالتجاریــة                الــشركةالــشركة        أوأو                  المؤســسةالمؤســسة          قبــلقبــل        مــنمــن      ةة                الترویجیــالترویجیــ                  بالهدیــةبالهدیــة                والوعــدوالوعــد

    ::            صورتینصورتین            إحديإحدي            یأخذیأخذ    --                الشراءالشراء          قبلقبل        أيأي

    ::          مشتريمشتري          لكللكل            هدیةهدیة      ::          األولياألولي                الصورةالصورة

        مـنمـن        كلكل        أنأن    --                بائعهابائعها        أمأم                منتجهامنتجها          كانكان            سواءسواء    ––                السلعةالسلعة            صاحبصاحب            یعلنیعلن        أنأن      ::      ذلكذلك              وصورةوصورة

    .ً.     ً      ً ممیزًاممیزا   ً     ً     ً وصفًاوصفا                موصوفةموصوفة        أوأو      ،،            مجانیةمجانیة            هدیةهدیة          فلهفله              معینةمعینة            سلعةسلعة              یشتريیشتري

        مـــنمـــن        أنأن      ،،            الــسلعةالــسلعة              صـــاحبةصـــاحبة                    التجاریــةالتجاریــة                الـــشركةالـــشركة        أوأو                  المؤســسةالمؤســسة            تعلـــنتعلـــن        أنأن      ::  كك    ذلــذلــ              أمثلـــةأمثلـــة          ومــنومــن

      سس          "   "           ماركـةماركـة            ملـونملـون                    تلیفزیونتلیفزیون      :ً:   ً    ً مثًالمثال      ،،––                  ترویجهاترویجها                المرادالمراد                السلعةالسلعة          وهيوهي    ––              معینةمعینة            سلعةسلعة              اشترياشتري

   ً     ً     ً وصـفًاوصـفا                الهدیـةالهدیـة          تـصفتـصف        أوأو      ..        قیمـةقیمـة            هدیةهدیة        لهله        أوأو      ،،            مجانیةمجانیة            هدیةهدیة          فلهفله      ،،     " "  شش       "  " ُ   ُ   ُصنعُصنع            بوصةبوصة        ٣٢٣٢    " " 

    ..     " "  بب       "  " ُ   ُ   ُصنعُصنع      ،،     " "  لل              ناشیوناناشیونا       "  "                 كهربائیةكهربائیة              مكواةمكواة          فلهفله      ::          فتقولفتقول   ً      ً      ً ممیزًاممیزا

          ثمـنثمـن            بلـوغبلـوغ        أوأو      ،،          الـسلعالـسلع        مـنمـن            معـینمعـین        حدحد            بلوغبلوغ                    لتحصیلهالتحصیلها              یشترطیشترط            هدیةهدیة      ::              الثانیةالثانیة                الصورةالصورة

    ..        معینمعین

            سـلعةسـلعة        مـنمـن          كـذاكـذا          عـددعـدد              اشترياشتري        منمن        أنأن                التاجرالتاجر        أوأو                السلعةالسلعة            صاحبصاحب            یقولیقول        أنأن      ::      ذلكذلك              وصورةوصورة

        أوأو      ،ً،     ً      ً مجانــًامجانــا            هدیــةهدیــة          فلــهفلــه      ،،        منهــامنهــا                  مبیعاتــهمبیعاتــه          عــددعــدد                لزیــادةلزیــادة          لهــالهــا                  التــرویجالتــرویج                المــرادالمــراد                الــسلعةالــسلعة          وهــيوهــي      ،،          معینــةمعینــة
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  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

      ::            الباعـةالباعـة          بعضبعض          قولقول          ذلكذلك          ومنومن      ،ً،     ً      ً مجانًامجانا            هدیةهدیة          فلهفله              معینةمعینة            سلعةسلعة        منمن            قطعةقطعة          كذاكذا          جمعجمع        منمن            یقولیقول

    ))١١  ((  .ً.     ً      ً مجانًامجانا              معینةمعینة            هدیةهدیة          فلهفله          كذاكذا              بمبلغبمبلغ              اشترياشتري        منمن

  

        مـــنمـــن        أنأن      ،،            الــسلعةالــسلعة              صـــاحبةصـــاحبة                    التجاریــةالتجاریــة                الـــشركةالـــشركة        أوأو                  المؤســسةالمؤســسة            تعلـــنتعلـــن        أنأن      ::      ذلــكذلــك              أمثلـــةأمثلـــة          ومــنومــن

                الــسلعةالــسلعة          وهــيوهــي    ––          ملــيملــي          ٦٠٠٦٠٠          وزنوزن         "   "              شــولدرزشــولدرز          آنــدآنــد        هــدهــد   ِ "ِ"              شــامبوشــامبو              عبــواتعبــوات          عــشرعــشر          عــددعــدد              اشــترىاشــترى

    ––       "  "         جـرامجـرام          ٢٠٠٢٠٠          وزنوزن       "  "         لوكسلوكس       "  "           صابونصابون            قطعةقطعة              عشرینعشرین          عددعدد              اشترىاشترى        أوأو      ،،––                  ترویجهاترویجها      دد          المراالمرا

    ..        قیمةقیمة            هدیةهدیة          فلهفله        أوأو      ،،            مجانیةمجانیة            هدیةهدیة          فلهفله      ،،––                  ترویجهاترویجها                المرادالمراد                السلعةالسلعة          وهيوهي

    ::                  الترویجیةالترویجیة                  الهدایاالهدایا        منمن              النوعالنوع            لهذالهذا                الفقهيالفقهي                  التكییفالتكییف

  

            وكــانوكــان      ،،                  الترویجیــةالترویجیــة                  الهــدایاالهــدایا        مــنمــن              النــوعالنــوع            لهــذالهــذا                الفقهــيالفقهــي                  التكییــفالتكییــف        فــيفــي              العــصرالعــصر              فقهــاءفقهــاء              اخلتــفاخلتــف

              النحــوالنحــو          علـيعلـي              علیهـاعلیهـا                    المترتبـةالمترتبـة                واآلثـارواآلثـار                أبینهـاأبینهـا            وسـوفوسـوف      ،،              تكییفـاتتكییفـات              أربعـةأربعـة          علـيعلـي          ذلـكذلـك        فـيفـي              خالفهـمخالفهـم

    ::            التاليالتالي

  

    ::     " "            الثوابالثواب            بشرطبشرط          هبةهبة       "  "     هوهو                      الترویجیةالترویجیة                  الهدایاالهدایا        منمن              النوعالنوع          هذاهذا        أنأن      ::        األولاألول                  التكییفالتكییف

            یمكــنیمكــن                      الترویجیــةالترویجیــة                  الهــدایاالهــدایا        مــنمــن              النــوعالنــوع          هــذاهــذا        أنأن      ::      إلــيإلــي                  التكییــفالتكییــف          هــذاهــذا              أصــحابأصــحاب          ذهــبذهــب          حیــثحیــث

              تـشجیعتـشجیع        هـوهـو                الهدیـةالهدیـة          هـذههـذه        مـنمـن              القـصدالقـصد        أنأن          علـيعلـي    ً    ً     ً بنـاًءبنـاء      ،،     " "            الثـوابالثـواب            بـشرطبـشرط          هبةهبة       "  "       أنهأنه          عليعلي                تكییفهتكییفه

      الال                البـائعالبـائع        ألنألن            وذلـكوذلـك      ،،            للـشراءللـشراء            ثـوابثـواب        هـيهـي              الهبةالهبة        أنأن              بمعنيبمعني      ،،            الشراءالشراء          عليعلي                        المستهلكینالمستهلكین              جمهورجمهور

    ٕ     ٕ     ٕوانمـإوانمـا      ،،          یعرفـهیعرفـه        مـنمـن          لكـللكـل        أوأو                  التجـاريالتجـاري            محلهمحله          زارزار        منمن          لكللكل            عنهاعنها                المعلنالمعلن                الهدیةالهدیة            یعطيیعطي        أوأو            یبذلیبذل

      ،،        منهـامنهـا                  مبیعاتـهمبیعاتـه              زیـادةزیـادة            بهـدفبهـدف                  ترویجهـاترویجهـا                المـرادالمـراد                الـسلعةالـسلعة          منـهمنـه              اشـترىاشـترى        مـنمـن          لكـللكـل                یعطیهـایعطیهـا        أوأو            یبذلیبذل

          لهــملهــم                مكافــأةمكافــأة        أوأو      ،،            الــسلعةالــسلعة          هــذههــذه            شــراءشــراء          علــيعلــي                        للمــستهلكینللمــستهلكین   ً       ً       ً تــشجیعًاتــشجیعا      ))          الهبــةالهبــة  ((                الهدیــةالهدیــة          هــذههــذه              فتكــونفتكــون

      ) ) ٢٢  ((  ..          بعینهبعینه   ً      ً      ً تاجرًاتاجرا                    اختیارهماختیارهم          عليعلي

        ::              التكییفالتكییف          هذاهذا          عليعلي                    المترتبةالمترتبة              اآلثاراآلثار

       "  "             الثـوابالثـواب            بـشرطبـشرط          هبـةهبـة       "  "       أنـهأنـه          علـيعلـي                      الترویجیـةالترویجیـة                  الهـدایاالهـدایا        مـنمـن              النوعالنوع          هذاهذا              تكییفتكییف          عليعلي              یترتبیترتب

        أنأن                یــستلزمیــستلزم            وهــذاوهــذا      ،،          جــائزةجــائزة              ذاتهــاذاتهــا                الثــوابالثــواب            بــشرطبــشرط              الهبــةالهبــة            كانــتكانــت          إذاإذا                  الهــدایاالهــدایا        مــنمــن              النــوعالنــوع          هــذاهــذا            جــوازجــواز

    ..  الال        أمأم              عندهمعندهم              جائزةجائزة            كانتكانت          إذاإذا          وماوما      ،،          حكمهاحكمها                لمعرفةلمعرفة                  الفقهاءالفقهاء            آراءآراء            أبینأبین

  

                                                 

   ..             بتصرف بتصرف  ،،    ٨٧٨٧     ص ص  ،،                                                       الحوافز التجاریة التسویقیة الحوافز التجاریة التسویقیة  ::        انظرانظر    ) ) ١١  ((

                                     الحـــــوافز التجاریـــــة  الحـــــوافز التجاریـــــة   ،،      ١١٥١١٥      ،،      ١١٤١١٤     ص ص  ،،                                    عبـــــد المجیـــــد الـــــصالحینعبـــــد المجیـــــد الـــــصالحین    / /      د د  ،،                                   اإلعالنـــــات التجاریـــــة اإلعالنـــــات التجاریـــــة  ::        انظـــــرانظـــــر    ) ) ٢٢  ((

   ..             بتصرف بتصرف  ،،    ٨٥٨٥     ص ص  ،،               الكریم الكریم                 علي عبد علي عبد  ،،                                   اإلعالنات التجاریة اإلعالنات التجاریة  ،،      ١٠٣١٠٣     ص ص  ،،                  التسویقیةالتسویقیة



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

٣٦ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

  تتضحتتضح  حتيحتي  ،،تعریفهاتعریفها  أبینأبین  الهبةالهبة  منمن  النوعالنوع  هذاهذا  حكمحكم  فيفي  الفقهاءالفقهاء  آراءآراء  بیانبیان  وقبلوقبل

    ::یليیلي  فیمافیما  وذلكوذلك  ،،مفهومهامفهومها  ویتبینویتبین  حقیقتهاحقیقتها

  

    ))١١  ((  ::            الثوابالثواب          هبةهبة              تعریفتعریف    

    ::          اللغةاللغة        فيفي  --      أأ

ُالثــواب ُالثــوابَ َ       ُ َ       ُ               واألجــرواألجــر                  والعطــاءوالعطــاء                  والجــزاءوالجــزاء                    المكافــأةالمكافــأة      ::        منهــامنهــا                متعــددةمتعــددة            معــانمعــان          علــيعلــي              اللغــةاللغــة        فــيفــي            یطلــقیطلــق    َ

َُأثابــه      ::        یقــالیقــال      ..            والعــوضوالعــوض َ َُأثابــهَ َ َ     َ ُ َ َ     َ ُ َ ُُفَأثــابهم       "  "   ::              التنزیــلالتنزیــل          وفــيوفــي      ،،            وجــازاهوجــازاه              كافــأهكافــأه      ::      فــالنفــالن    َ َ َ ُُفَأثــابهمَ َ َ َ      َ  ُُ َ َ َ      َ  ُُ َ َ ُاللــه    َ
ُاللــهَّ
َّ     ُ
َّ     ُ
َبمــا    َّ

َبمــاِ
ِ   َ
ِ   َ
ُقــالوا    ِ ُقــالواَ َ     ُ َ     ُ ٍجنــات    َ َّ ٍجنــاتَ َّ َ     ٍ َّ َ     ٍ َّ َ    

ِتجري ْ ِتجريَ ْ َ    ِ ْ َ    ِ ْ ْمن    َ
ْمنِ
ِ   ْ
ِ   ْ
َتحتهـا    ِ

ِ ْ َتحتهـاَ
ِ ْ َ     َ
ِ ْ َ     َ
ِ ْ ُاألنهـار    َ َ َْ ُاألنهـارْ َ َْ ْ       ُ َ َْ ْ       ُ َ َْ ِخالـدی    ْ ِ ِخالـدیَ ِ َ     ِ ِ َ     ِ ِ َفیهـا    َ  َ  َنَنَ

َفیهـاِ
ِ    َ
ِ    َ
َوثـوب          ،،  ))٢٢         " ( " (ِ َوثـوبَ َ     َ َ     َ َعملـه    َ     َ     َوثوبـهَوثوبـه      ،،            وجـازاهوجـازاه              كافـأهكافـأه      :ً:    ً     ً فالنـًافالنـا    َ َ َعملـهَ َ َ    َ َ َ    َ َ َ::      

ْهــل       "  "   ::              التنزیــلالتنزیــل          وفــيوفــي      ،،        علیــهعلیــه              كافــأهكافــأه ْهــلَ َ   ْ َ   ْ َثــوب    َ ِّ َثــوبُ ِّ ُ    َ ِّ ُ    َ ِّ ُالكفــار    ُ
َّ ُ ُالكفــارْ
َّ ُ ْ       ُ
َّ ُ ْ       ُ
َّ ُ ُكــانوا    َ  َ  َمــاَمــا    ْ ُكــانواَ َ     ُ َ     ُ َیفعلــون    َ َُ ْ َیفعلــونَ َُ ْ َ       َ َُ ْ َ       َ َُ ْ ُوالمثوبــة      ،،  ))٣٣         " ( " (َ َ ُ ُوالمثوبــةَ َ ُ َ         ُ َ ُ َ         ُ َ ُ       ،،ُ      ُ       ُ الجــزاُءالجــزاء      ::َ

ٌلمثوبـــة       "  "   ::              التنزیـــلالتنزیـــل          وفـــيوفـــي َ ُ َ ٌلمثوبـــةَ َ ُ َ َ       ٌ َ ُ َ َ       ٌ َ ُ َ ْمـــن    َ
ْمـــنِ
ِ   ْ
ِ   ْ
ِعنـــد    ِ ِعنـــدِْ ِْ    ِ ِْ    ِ ِاللـــه    ِْ ِاللـــهَّ َّ     ِ َّ     ِ ٌخیـــر    َّ ْ ٌخیـــرَ ْ َ    ٌ ْ َ    ٌ ْ ْلـــو    َ ْلـــوَ َ   ْ َ   ْ ُكـــانوا    َ ُكـــانواَ َ     ُ َ     ُ َیعلمـــون    َ ُ َ ْ َیعلمـــونَ ُ َ ْ َ       َ ُ َ ْ َ       َ ُ َ ْ ُالمثـــاب  وو      ،،  ))٤٤         " ( " (َ َ ُالمثـــابَ َ َ       ُ َ َ       ُ َ ُوالمثابـــة    َ َ َ ُوالمثابـــةَ َ َ َ         ُ َ َ َ         ُ َ َ َ::      

ْواذ       "  "   ::              التنزیــلالتنزیــل          وفــيوفــي      ،،ُ      ُ       ُ الجــزاُءالجــزاء ْواذَِٕ َِٕ    ْ َِٕ    ْ َْجعلنــا    َِٕ َ َْجعلنــاَ َ َ     َْ َ َ     َْ َ َالبیــت    َ َالبیــتَْْ َْْ      َ َْْ      َ ًمثابــة    َْْ َ َ ًمثابــةَ َ َ َ      ً َ َ َ      ً َ َ ِللنــاس    َ َّ ِللنــاسِ َّ ِ      ِ َّ ِ      ِ َّ ًوَأمنــا    ِ ْ ًوَأمنــاَ ْ َ    َ ً ْ َ    َ ً ْ َُأثابــه      :ً:    ً     ً أجــرًاأجــرا   ُ       ُ       ُ وأعطــاُهوأعطــاه      ..  ))٥٥         " ( " (َ َ َُأثابــهَ َ َ     َ ُ َ َ     َ ُ َ َ،،      

ُوَأثابــه َ ُوَأثابــهَ َ َ     َ  ُ َ َ     َ  ُ َ ِهبتــه        عــنعــن    َ ِ ِ
ِهبتــهَ ِ ِ
َ     ِ ِ ِ
َ     ِ ِ ِ
ُعوضــه      :ً:    ً     ً خیــرًاخیــرا    َ ُعوضــهَ َ     ُ َ     ُ َُأ◌عطــاه        أوأو      ،،      منــهمنــه          أخــذأخــذ        مــامــا          بــدلبــدل   ُ َ     ُ َ     ُ َأعطــاُهَأعطــاه        أيأي      ،،        عنهــاعنهــا    َ َُأ◌عطــاهَ َ       َُ َ       َُ         مــامــا          بــدلبــدل    َ

    ))٦٦  ((  ..      منهمنه          ذهبذهب

  ::هاءهاءالفقالفق  اصطالحاصطالح  فيفي  --بب

ُالهبــة        هــيهــي      ::              الفقهــاءالفقهــاء          عنــدعنــد                الثــوابالثــواب            بــشرطبــشرط              الهبــةالهبــة َ ِ ُالهبــةْ َ ِ ْ      ُ َ ِ ْ      ُ َ ِ ِبــشرط    ْ
ْ َ ِبــشرطِ
ْ َ ِ     ِ
ْ َ ِ     ِ
ْ َ ِالعــوض    ِ

َ
ِ ِالعــوضْ

َ
ِ ْ      ِ

َ
ِ ْ      ِ

َ
ِ             التــيالتــي                العطیــةالعطیــة        هــيهــي        أوأو      ..ْ

َقصد ِ َقصدُ ِ ُ    َ ِ ُ    َ ِ َبها    ُ
َبهاِ
ِ   َ
ِ   َ
ٌعوض    ِ َ

ٌعوضِ َ
ِ    ٌ َ
ِ    ٌ َ
ٌّمالي    ِ ِ

ٌّماليَ ِ
َ     ٌّ ِ
َ     ٌّ ِ
          كأنكأن            وذلكوذلك      ،،          تعوضهتعوضه        أنأن            نظیرنظیر        فيفي   ً     ً     ً شیئًاشیئا                الواهبالواهب              یعطیكیعطیك        أنأن              بمعنيبمعني      ،،َ

                تعوضــنيتعوضــني        أنأن          علـيعلـي                الكتـابالكتـاب          هــذاهــذا              وهبتـكوهبتـك        أوأو      ،،      كـذاكـذا                تثیبنــيتثیبنــي        أنأن          علـيعلـي              الثـوبالثـوب          هــذاهــذا              وهبتـكوهبتـك      ::        یقـالیقـال

    ..          ونحوهونحوه          كذاكذا              تهبنيتهبني        أوأو              الثوبالثوب          هذاهذا

  أوأو  المعاوضةالمعاوضة  وجهوجه  عليعلي   وانما وانما وانما وانما  ،،القربةالقربة  وجهوجه  عليعلي  لیستلیست  الثوابالثواب  هبةهبة  أنأن  ::هذاهذا  ومعنيومعني

  ))٧٧((..المكافأةالمكافأة

                                                 

                                 اقتـصرت هنـا علـي  اقتـصرت هنـا علـي   ،،                                   أو الهبـة المطلقـة أو الهبـة المطلقـة  ،،ً                                              ً                                              ًنظرا ألني قد ذكـرت فیمـا سـبق تعریـف الهبـة بـدون عـوضًنظرا ألني قد ذكـرت فیمـا سـبق تعریـف الهبـة بـدون عـوض    ) ) ١١  ((

   ..                                                   دون التعرض للهبة المطلقة دون التعرض للهبة المطلقة  ،،                                        تعریف هبة الثواب فقطتعریف هبة الثواب فقط

     ).).    ٨٥٨٥  ((                   آیة رقم  آیة رقم   ::                        سورة المائدةسورة المائدة    ) ) ٢٢  ((

     ).).    ٣٦٣٦  ((                   آیة رقم  آیة رقم   ::                          سورة المطففینسورة المطففین    ) ) ٣٣  ((

     ).).      ١٠٣١٠٣  ((                                   جزء من اآلیة رقم  جزء من اآلیة رقم   ::                      سورة البقرةسورة البقرة    ) ) ٤٤  ((

     ).).      ١٢٥١٢٥  ((                                   جزء من اآلیة رقم  جزء من اآلیة رقم   ::                      سورة البقرةسورة البقرة    ) ) ٥٥  ((

   ..             بتصرف بتصرف  ،،      ٤٤١٤٤١      ،،      ١٠٥١٠٥      ،،    ٨٥٨٥      ،،  ٧٧     ص ص  ،،                             المعجم الوجیز المعجم الوجیز  ،،      ٦٣٧٦٣٧  //  ٢٢      ،،                             المعجم الوسیط المعجم الوسیط  ::        انظرانظر    ) ) ٦٦  ((

               البحــــر  البحــــر   ،،      ٢٥٦٢٥٦  //  ٦٦      ،،                           الــــدر المختــــار الــــدر المختــــار  ،،    ٥٣٥٣  //  ٣٣      ،،                 االختیــــار االختیــــار  ،،      ١٧٧١٧٧  //  ٢٢      ،،                                           اللبــــاب فــــي شــــرح الكتــــاب اللبــــاب فــــي شــــرح الكتــــاب  ::        انظــــرانظــــر    ) ) ٧٧  ((

ـــین الحقـــائق  ،،      ٣٦٥٣٦٥  //  ٢٢      ،،                       مجمـــع األنهـــر مجمـــع األنهـــر  ،،      ٢٩٥٢٩٥  //  ٧٧      ،،            الرائـــقالرائـــق ـــین الحقـــائق تبی ـــدیر  ،،      ١٠٢١٠٢  //  ٥٥      ،،                             تبی ـــدیر فـــتح الق ـــن الهمـــام  ،،                       فـــتح الق ـــن الهمـــام الب       ،،                       الب

    = =                      القوانین  القوانین   ،،    ٣٤٣٤  //  ٨٨      ،،                             التاج واإلكلیل التاج واإلكلیل  ،،      ١٧٤١٧٤  //  ٨٨      ،،                       منح الجلیل منح الجلیل  ،،      ٥٥٩٥٥٩  //  ٢٢      ،،                                     شرح حدود ابن عرفة شرح حدود ابن عرفة  ،،    ٤٠٤٠  //  ٩٩



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

٣٧ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

 بشرط       والهبة     والهبة     والهبة     والهبة "  " ::االختیاراالختیار  فيفي  جاءجاء
 بشرط   
 بشرط   
 بشرط   
 العوض     

 
 العوض  

 
 العوض  
 
 العوض  

 
   أ ن أ ن أ ن أ ن    على  على  على  على     عبدا   عبدا   عبدا   عبدا      یهبه    یهبه    یهبه    یهبه   أ ن أ ن أ ن أ ن  ::    صورتها    صورتها    صورتها    صورتها  ،،  

  ))١١((...... ".... "   ثوبا   ثوبا   ثوبا   ثوبا     عنه   عنه   عنه   عنه       یعوضه     یعوضه     یعوضه     یعوضه

  آلخرآلخر  مالهماله  منمن   شیئا شیئا شیئا شیئا  الرجلالرجل  یعطيیعطي  أنأن  هيهي  ::الثوابالثواب  هبةهبة "  " ::انيانيالدالد  الثمرالثمر  فيفي  وجاءوجاء

  وجهوجه  علىعلى  هيهي   وانما وانما وانما وانما  القربةالقربة  وجهوجه  علىعلى  لیستلیست  الثوابالثواب  هبةهبة  ::الباجيالباجي  قالقال  ......،،علیهعلیه  لیثیبهلیثیبه

  الهبةالهبة  كانتكانت  إذاإذا  ردهاردها  أوأو  الهبةالهبة  عینعین  عنعن  القیمةالقیمة  عاوضعاوض  إماإما  لهله  الموهوبالموهوب  فإنفإن  ،،المعاوضةالمعاوضة

  أوأو  بالقیمیةبالقیمیة  اإلثابةاإلثابة  أيأي "  " وذلكوذلك  متهامتهاقیقی  فعلیهفعلیه  فاتتفاتت  فإنفإن "  " ::قولهقوله  علیهعلیه  یدلیدل  ،،تفتتفت  لملم  قائمةقائمة

 "  " بهبتهبهبته "  " أرادأراد "  " الواهبالواهب  أيأي "  " أنهأنه "  " یظنیظن  أيأي  للمفعولللمفعول  بالبناءبالبناء "  " یرىیرى  كانكان  إذاإذا "  " الهبةالهبة  ردرد

  ))٢٢((.... ".. "..األحوالاألحوال  بقرائنبقرائن  ذلكذلك  یظنیظن  أيأي  یعرفیعرف "  " لهله  الموهوبالموهوب  منمن  الثوابالثواب

ْولــو  ((       "  "   ::              المحتــاجالمحتــاج            مغنــيمغنــي        فــيفــي            وجــاءوجــاء َ ْولــوَ َ َ    ْ َ َ    ْ َ َوهــب    َ َ َوهــبَ َ َ    َ َ َ    َ َ ًشخــصا      ))َ ْ ًشخــصاَ ْ َ    ً ْ َ    ً ْ ًشــیئا    َ ْ ًشــیئاَ ْ َ    ً ْ َ    ً ْ ِبــشرط  ((    َ
ْ َ ِبــشرطِ
ْ َ ِ     ِ
ْ َ ِ     ِ
ْ َ ٍثــواب    ِ

َ ٍثــوابَ
َ َ     ٍ
َ َ     ٍ
َ ٍعلــومَ  َ  َمَم    َ ُ ٍعلــومْ ُ ْ     ٍ ُ ْ     ٍ ُ ِعلیــه      ))ْ َْ ِعلیــهَ َْ َ     ِ َْ َ     ِ َْ َ،،      

َكوهبتك ُ ْ َ َ َكوهبتكَ ُ ْ َ َ َ       َ ُ ْ َ َ َ       َ ُ ْ َ َ َهذا    َ َهذاَ َ   َ َ   َ َعلى    َ َعلىَ َ   َ َ   َ ِتثیبني    َْ  ْ َ  ْ َأْنَأن    َ ِ
َ ِتثیبنيُ ِ
َ ُ      ِ ِ
َ ُ      ِ ِ
َ َكذا    ُ َكذاَ َ   َ َ   َ َ..  " .." ..        ..  ))  ٣٣((    

ٌفـــصل       "  "   ::            المغنـــيالمغنـــي        فـــيفـــي            وجـــاءوجـــاء ْ ٌفـــصلَ ْ َ    ٌ ْ َ    ٌ ْ ـــة      ::َ ُوالهب َ ِ ْ ـــةَ ُوالهب َ ِ ْ َ       ُ َ ِ ْ َ       ُ َ ِ ْ ُالمطلقـــة    َ ََ ْ ُ ُالمطلقـــةْ ََ ْ ُ ْ        ُ ََ ْ ُ ْ        ُ ََ ْ ُ ِتقتـــضي    َ  َ  َالَال      ،،ْ َ ِتقتـــضيَْ َ َْ     ِ َ َْ     ِ َ ًثوابـــا    َْ ًثوابـــاََ ََ     ً ََ     ً ٌســـواء      ،،ََ َ ٌســـواءَ َ َ     ٌ َ َ     ٌ َ ْكانـــت    َ َ ْكانـــتَ َ َ     ْ َ َ     ْ َ ْمـــن    َ
ْمـــنِ
ِ   ْ
ِ   ْ
ِ    

ِاإلنسان َ ْ ِاإلنسانِْ َ ْ ِْ       ِ َ ْ ِْ       ِ َ ْ ِلمثله    ِْ ِ ِ ِلمثلهِْ ِ ِ ِْ      ِ ِ ِ ِْ      ِ ِ ِ ِدونه    َْ  ْ َ  ْ َأْوَأو    ِْ ِ ِدونهُ ِ ُ     ِ ِ ُ     ِ ِ ََأعلى    َْ  ْ َ  ْ َأْوَأو    ُ ََأعلىْ ْ    ََ ْ    ََ ُمنه    ْ ْ
ُمنهِ ْ
ِ    ُ ْ
ِ    ُ ْ
ْفإن      ،،        ........  ..ِ ْفإنَِ َِ    ْ َِ    ْ َشرط    َِ َ َشرطَ َ َ    َ َ َ    َ َ ِلهبة  اا    ِ  ِ  ِفيِفي    َ

َ ِ ِلهبةْ
َ ِ ْ     ِ
َ ِ ْ     ِ
َ ِ ًثوابا    ْ ًثواباََ ََ     ً ََ     ً ًمعلوما    ََ َُ ًمعلوماْ َُ ْ      ً َُ ْ      ً َُ ْ..  " ..." ...          ..  ))  ٤٤((    

    ::            الثوابالثواب          هبةهبة          حكمحكم

                الواهــبالواهــب            یعــوضیعــوض      الال        لـهلـه                  الموهــوبالموهــوب        أنأن        أيأي      ،،                التبرعــاتالتبرعــات            عقـودعقـود        مــنمــن            أنهــاأنهــا              الهبـةالهبـة        فــيفــي            األصـلاألصـل

ًمقترنــة                الواهــبالواهــب        مــنمــن              الهبــةالهبــة            صــدرتصــدرت        لــولــو          أنــهأنــه        إالإال      ،،    لــهلــه            وهبــهوهبــه          عمــاعمــا   ً     ً     ً شــیئًاشــیئا َ َِ ْ ًمقترنــةُ َ َِ ْ ُ       ً َ َِ ْ ُ       ً َ َِ ْ               مقابــلمقابــل              العــوضالعــوض            بــشرطبــشرط    ُ

َوهبتك       "  "   ::            الواهبالواهب          قالقال        لولو          كماكما      ،،              الموهوبالموهوب              الشيءالشيء ُ ْ َ َوهبتكَ ُ ْ َ َ      َ ُ ْ َ َ      َ ُ ْ َ َهذ    َ َهذَ َ   َ َ   َ َالشيء      ااَ ْ
َالشيءَّ ْ
َّ      َ ْ
َّ      َ ْ
َعلى    َّ َعلىَ َ   َ َ   َ ِتثیبنـي    ََّ   ََّ   ََّأنََّأن    َ ِ

َ ِتثیبنـيُ ِ
َ ُ      ِ ِ
َ ُ      ِ ِ
َ ِتعوضـني    َْ  ْ َ  ْ َأْوَأو    ُ

َ ِّ َ ِتعوضـنيُ
َ ِّ َ ُ      ِ
َ ِّ َ ُ      ِ
َ ِّ َ ُ    

        ::          رأیینرأیین          عليعلي            وذلكوذلك      ،،  ))٥٥     ( (          العقدالعقد          هذاهذا            جوازجواز        فيفي                  الفقهاءالفقهاء              اختلفاختلف          فقدفقد      ،،  ""

  

    ..          جائزةجائزة                الثوابالثواب            بشرطبشرط              الهبةالهبة        أنأن      ::        األولاألول              الرأيالرأي

                                                                                                                              

                                كفایــة الطالــب   كفایــة الطالــب   ،،      ٥٥٥٥٥٥      ،،      ٥٥٤٥٥٤  //  ١١      ،،                         لآلبــي األزهــري لآلبــي األزهــري  ،،                           الثمــر الــداني الثمــر الــداني  ،،      ٢٤١٢٤١     ص ص  ،،                 البــن جــزي البــن جــزي  ،،              الفقهیــةالفقهیــة  ==

               إعانـة  إعانـة   ،،      ٤٢٣٤٢٣  //  ٥٥      ،،        حتاجحتاج                     نهایة الم نهایة الم  ،،      ٥٧٣٥٧٣  //  ٣٣      ،،                           مغني المحتاج مغني المحتاج  ،،        ١٦٠٩١٦٠٩  //  ١١      ،،                    المعونة  المعونة  ،،      ٣٣٨٣٣٨  //  ٢٢      ،،              الربانيالرباني

      ،،                                                                       الغــرر البهیـة فـي شـرح البهجـة الوردیــة الغــرر البهیـة فـي شـرح البهجـة الوردیــة  ،،      ٣٦٦٣٦٦  //  ٢٢      ،،                                 للخطیـب الـشربیني للخطیـب الـشربیني  ،،               اإلقنـاع اإلقنـاع  ،،      ١٦٩١٦٩  //  ٣٣      ،،                الطـالبینالطـالبین

      ،،                 الهدایـة الهدایـة  ،،      ٣٩٨٣٩٨  //  ٥٥      ،،                     البـن قدامـة البـن قدامـة  ،،               المغنـي المغنـي  ،،      ٢١٢٢١٢  //  ١١      ،،                       فـتح الوهـاب فـتح الوهـاب      ٣٠٨٣٠٨  //  ١١      ،،                           كفایة األخیـار كفایة األخیـار  ،،      ٣٨٨٣٨٨  //  ٣٣

      ،،                  ح الزركشيح الزركشي       شر شر  ،،      ٢٦٠٢٦٠  //  ٢٢      ،،               الكافي الكافي  ،،      ٢٦٥٢٦٥  //  ١١      ،،             العدة العدة  ،،      ١٤٩١٤٩  //  ٢٢      ،،                   المستوعب المستوعب  ،،      ٣٣٩٣٣٩  //  ١١      ،،                    ألبي الخطابألبي الخطاب

   ..             بتصرف بتصرف  ،،      ٣٧٨٣٧٨  //  ٤٤                                     مطالب أولي النهي  مطالب أولي النهي   ،،      ٢٠٧٢٠٧  //  ٢٢

   ..    ٥٣٥٣  //  ٣٣      ،،                                               االختیار لتعلیل المختار االختیار لتعلیل المختار  ::        انظرانظر    ) ) ١١  ((

   ..      ٥٥٥٥٥٥      ،،      ٥٥٤٥٥٤  //  ١١      ،،                         لآلبي األزهري لآلبي األزهري  ،،                                                                                           الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زید القیرواني الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زید القیرواني  ::        انظرانظر    ) ) ٢٢  ((

   ..      ٥٧٣٥٧٣  //  ٣٣      ،،                           مغني المحتاج مغني المحتاج  ::        انظرانظر    ) ) ٣٣  ((

   ..      ٣٩٨٣٩٨  //  ٥٥      ،،                     البن قدامة البن قدامة  ،،               المغني المغني  ::        انظرانظر    ) ) ٤٤  ((

   ..      ١٣٩١٣٩  //    ٤٢٤٢      ،،                                        وعة الفقهیة الكویتیةوعة الفقهیة الكویتیة             الموس الموس  ::        انظرانظر    ) ) ٥٥  ((



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

٣٨ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

        فـيفـي    ––                      والـشافعیةوالـشافعیة      ،،  ))٢٢     ( (                  والمالكیـةوالمالكیـة      ،،  ))١١     ( (              الحنفیـةالحنفیـة        مـنمـن                  الفقهـاءالفقهـاء              جمهـورجمهـور      ::      هذاهذا          إليإلي            وذهبوذهب

َِاألظهر              القولالقول ْ َ َِاألظهرْ ْ َ ْ      َِ ْ َ ْ      َِ ْ َ     ))٤٤  ((  ..                  والحنابلةوالحنابلة      ،،  ))٣٣     ( (--                المذهبالمذهب      يي  فف              عندهمعندهم    ْ

    ..          جائزةجائزة          غیرغیر                الثوابالثواب            بشرطبشرط              الهبةالهبة        أنأن      ::            الثانيالثاني              الرأيالرأي

  

ـــي            وذهـــبوذهـــب ـــيإل ـــشافعیة      ::      هـــذاهـــذا          إل ـــشافعیةال ـــدهم                الثـــانيالثـــاني              القـــولالقـــول        فـــيفـــي    ––                    ال ـــدهمعن ـــل          وهـــووهـــو                المـــذهبالمـــذهب        فـــيفـــي              عن ُمقاب ـــلُ ُمقاب ُ      ُ ُ      ُ ُ    

َِاألظهر ْ َ َِاألظهرْ ْ َ ْ      َِ ْ َ ْ      َِ ْ َ ْ--..  ))  ٥٥((    
                                                 

ُقولــه           " "  " "   ::--                   رحمــه اهللا  رحمــه اهللا ––                          قــال ابــن نجــیم قــال ابــن نجــیم     ) ) ١١  (( ُ ْ ُقولــهَ ُ ْ َ     ُ ُ ْ َ     ُ ُ ْ ً والهبــة بــشرط العــوض هبــة ابتــداء  ::َ َ ِ ِ ِ ِْ ٌ َ َِ
َ َْ ْْ َ ِ ً والهبــة بــشرط العــوض هبــة ابتــداءُِ َ ِ ِ ِ ِْ ٌ َ َِ
َ َْ ْْ َ ِ ُِ                              ً َ ِ ِ ِ ِْ ٌ َ َِ
َ َْ ْْ َ ِ ُِ                              ً َ ِ ِ ِ ِْ ٌ َ َِ
َ َْ ْْ َ ِ ُوصــورته      .. ..   ..ُِ ُ َ ُ ُوصــورتهَ ُ َ ُ َ       ُ ُ َ ُ َ       ُ ُ َ ُ َ َأن یقــول   ::َ ُ َ َ َأن یقــول ْ ُ َ ْ        َ َ ُ َ ْ        َ َ ُ َ ْ

َوهبتــك ذا علــى َأن تعوضــني كــذا َ ََ ِ
َ َِّ َ ُ ُْ َْ َوهبتــك ذا علــى َأن تعوضــني كــذاَ َ ََ ِ
َ َِّ َ ُ ُْ َْ َ             َ             َ َ ََ ِ
َ َِّ َ ُ ُْ َْ َ             َ             َ َ ََ ِ
َ َِّ َ ُ ُْ َْ ً إذ لــو قــال وهبتــك بكــذا فهــو بیــع إجماعــا  ،،َ ََ ْْ ْ ٌْ َ َُ َ ََ ََ ِ ُ َ َ ً إذ لــو قــال وهبتــك بكــذا فهــو بیــع إجماعــاْ ََ ْْ ْ ٌْ َ َُ َ ََ ََ ِ ُ َ َ ْ                                    ً ََ ْْ ْ ٌْ َ َُ َ ََ ََ ِ ُ َ َ ْ                                    ً ََ ْْ ْ ٌْ َ َُ َ ََ ََ ِ ُ َ َ       ،،                        البحــر الرائــقالبحــر الرائــق  ((      ..  ""        اهـــ اهـــ   ..ْ

٢٩٥٢٩٥  //  ٧٧      .(.(      

           فـــتح  فـــتح   ،،      ١٠٢١٠٢  //  ٥٥      ،،                             تبیــین الحقـــائق تبیــین الحقـــائق  ،،    ٥٣٥٣  //  ٣٣      ،،                 االختیـــار االختیـــار  ،،      ٣٦٥٣٦٥  //  ٢٢      ،،                       مجمــع األنهـــر مجمــع األنهـــر  ،،      ١٧٧١٧٧  //  ٢٢      ،،               اللبـــاب اللبـــاب  ::          وانظــروانظــر

   ..    ٤٠٤٠  //  ٩٩      ،،                       البن الهمام البن الهمام  ،،            القدیرالقدیر

َِهبة الثواب على َأن یكافئه الموهوب له وهي جائزة       "  "   ::--                   رحمه اهللا  رحمه اهللا ––                        قال ابن جزي قال ابن جزي     ) ) ٢٢  (( ِ
َ ُ ُ ُِ

َ ََ ُ ْ َ ْ َ َِهبة الثواب على َأن یكافئه الموهوب له وهي جائزةَّ ِ
َ ُ ُ ُِ

َ ََ ُ ْ َ ْ َ َّ                              َ               َِ ِ
َ ُ ُ ُِ

َ ََ ُ ْ َ ْ َ َّ                              َ               َِ ِ
َ ُ ُ ُِ

َ ََ ُ ْ َ ْ َ                   والموهوب والموهوب         ... ...   ..َّ

ُله ُلهَ َ   ُ َ   ُ َ مخیر بین قبولها َأو ردهاَ َ ُ ِ ّ َ َ مخیر بین قبولها َأو ردهاُ َ ُ ِ ّ َ ُ       َ                 َ َ ُ ِ ّ َ ُ       َ                 َ َ ُ ِ ّ َ َ فإن قبلها فیجل َأن یكافئـه بقیمـة الموهـوب وال یلزمـه الزیـادة علیهـا وال   ،،ُ ََ ََ ََْ َ َ ُ َُ ِّ ْ ُْ ْ َ َ
ِ ِِ َِ َ فإن قبلها فیجل َأن یكافئـه بقیمـة الموهـوب وال یلزمـه الزیـادة علیهـا وال َ ََ ََ ََْ َ َ ُ َُ ِّ ْ ُْ ْ َ َ
ِ ِِ َِ َ                                                  َ                َ ََ ََ ََْ َ َ ُ َُ ِّ ْ ُْ ْ َ َ
ِ ِِ َِ َ                                                  َ                َ ََ ََ ََْ َ َ ُ َُ ِّ ْ ُْ ْ َ َ
ِ ِِ َِ َ

َیلزم الواهب قبول ما دونها َ ُ
ِ
َ ْ َیلزم الواهب قبول ما دونهاْ َ ُ

ِ
َ ْ ْ                         َ َ ُ

ِ
َ ْ ْ                         َ َ ُ

ِ
َ ْ       ).).      ٢٤١٢٤١     ص ص  ،،                 البن جزي البن جزي  ،،                                القوانین الفقهیةالقوانین الفقهیة  ((              ... ". ... ".   ..ْ

      ،،      ٣٣١٣٣١  //  ٢٢      ،،                             بدایــــة المجتهــــد بدایــــة المجتهــــد  ،،      ٢١٤٢١٤  //  ٨٨      ،،    یــــلیــــل                   مــــنح الجل مــــنح الجل  ،،      ٥٥٥٥٥٥  //  ١١      ،،                         لآلبــــي األزهــــري لآلبــــي األزهــــري  ،،                           الثمــــر الــــداني الثمــــر الــــداني  ::          وانظــــروانظــــر

   ..        ١٦٠٩١٦٠٩  //  ١١      ،،                 المعونة المعونة  ،،    ٣٤٣٤  //  ٨٨      ،،                             التاج واإلكلیل التاج واإلكلیل  ،،      ١١٤١١٤  //  ٤٤      ،،                           الشرح الكبیر الشرح الكبیر  ،،      ١١٤١١٤  //  ٤٤      ،،                          حاشیة الدسوقيحاشیة الدسوقي

َْولو  ((       "  "   ::--                   رحمه اهللا  رحمه اهللا ––                      قال الرملي قال الرملي     ) ) ٣٣  (( َْولوَ َ    َْ َ    َْ ٍوهب بشرط ثـواب معلـوم  ((      ))َ ُ ْ َ
ٍ

َ ََ ِ
ْ َ ِ َ ٍوهب بشرط ثـواب معلـومَ ُ ْ َ

ٍ
َ ََ ِ

ْ َ ِ َ َ                    ٍ ُ ْ َ
ٍ

َ ََ ِ
ْ َ ِ َ َ                    ٍ ُ ْ َ

ٍ
َ ََ ِ

ْ َ ِ َ ِ علیـه كوهبتـك هـذا علـى َأن تثیبنـي   ))َ ِ ِ
َ َ َُ ُْ َ ََ َ ََ ْ َْ ِ علیـه كوهبتـك هـذا علـى َأن تثیبنـي َ ِ ِ
َ َ َُ ُْ َ ََ َ ََ ْ َْ َ          َ                     ِ ِ ِ
َ َ َُ ُْ َ ََ َ ََ ْ َْ َ          َ                     ِ ِ ِ
َ َ َُ ُْ َ ََ َ ََ ْ َْ َ

َكذا فقبل ََِ َ َكذا فقبلَ ََِ َ َ         َ ََِ َ َ         َ ََِ َ ِفاألظهر صحة العقد  ((    َ ِْ َ ْ ُ َّ َُ ْ َ ْ ِفاألظهر صحة العقدَ ِْ َ ْ ُ َّ َُ ْ َ ْ َ                 ِ ِْ َ ْ ُ َّ َُ ْ َ ْ َ                 ِ ِْ َ ْ ُ َّ َُ ْ َ ْ َ نظرا للمعنى  ،،  ))َ َْ َ ْ
ِ

َ نظرا للمعنىًَ َْ َ ْ
ِ

ًَ            َ َْ َ ْ
ِ

ًَ            َ َْ َ ْ
ِ

ُإذ هو معارضة بمال معلوم فصح كما لو قال بعتك   ،،ًَ ْ ِْ َِ َ َْ َ َ َ َُ َُ َّ َ ٍَ ٍ ٌ َ َ َ ُ ُإذ هو معارضة بمال معلوم فصح كما لو قال بعتك ْ ْ ِْ َِ َ َْ َ َ َ َُ َُ َّ َ ٍَ ٍ ٌ َ َ َ ُ ْ                                            ُ ْ ِْ َِ َ َْ َ َ َ َُ َُ َّ َ ٍَ ٍ ٌ َ َ َ ُ ْ                                            ُ ْ ِْ َِ َ َْ َ َ َ َُ َُ َّ َ ٍَ ٍ ٌ َ َ َ ُ ْ

      ).).      ٤٢٣٤٢٣  //  ٥٥      ،،                          نهایة المحتاجنهایة المحتاج  ((      ..  ""

      ،،                           أســـــني المطالـــــب أســـــني المطالـــــب  ،،      ٤٣٦٤٣٦  //  ٨٨      ،،                           نهایــــة المطلـــــب نهایــــة المطلـــــب  ،،      ٣٣٥٣٣٥  //  ٢٢      ،،               المهـــــذب المهـــــذب  ،،      ٥٧٣٥٧٣  //  ٣٣      ،،                           مغنـــــي المحتـــــاج مغنـــــي المحتـــــاج  ::          وانظــــروانظــــر

   ..      ٥٤٩٥٤٩  //  ٧٧      ،،                   للماوردي للماوردي  ،،               الحاوي الحاوي  ،،      ٤٨٥٤٨٥  //  ٢٢

َوالهبـــة المطلقـــة ال تقتـــضي الثـــواب ســـواء كانـــت مـــن األعلـــى        "  "   ::--                   رحمـــه اهللا  رحمـــه اهللا ––                              قـــال أبـــو الخطـــاب قـــال أبـــو الخطـــاب     ) ) ٤٤  (( َْ َ
ِ ِْ َ َ َ ََ

َّ َ َْ ُ َُ ْ ُ
َوالهبـــة المطلقـــة ال تقتـــضي الثـــواب ســـواء كانـــت مـــن األعلـــى ِ َْ َ

ِ ِْ َ َ َ ََ
َّ َ َْ ُ َُ ْ ُ

ِ                                                 َ َْ َ
ِ ِْ َ َ َ ََ

َّ َ َْ ُ َُ ْ ُ
ِ                                                 َ َْ َ

ِ ِْ َ َ َ ََ
َّ َ َْ ُ َُ ْ ُ

ِ

َ ومن األعلى األدنى  ،،َ     َ     َلألدنىَلألدنى ْ َ ْ َ َ ومن األعلى األدنىِ ْ َ ْ َ ِ                َ ْ َ ْ َ ِ                َ ْ َ ْ َ ِ فإن شرط فیها ثوابا معلوما صحت وكان حكمها حكم البیع في ثبـوت   ،،ِ ِ
ُ َ ُ ُُ َِ ْ َْ ْ َْ َ َُ ََ َْ َ َْ َّ َ ً ً َُ َ ِ فإن شرط فیها ثوابا معلوما صحت وكان حكمها حكم البیع في ثبـوت ْ ِ
ُ َ ُ ُُ َِ ْ َْ ْ َْ َ َُ ََ َْ َ َْ َّ َ ً ً َُ َ ْ                                                            ِ ِ
ُ َ ُ ُُ َِ ْ َْ ْ َْ َ َُ ََ َْ َ َْ َّ َ ً ً َُ َ ْ                                                            ِ ِ
ُ َ ُ ُُ َِ ْ َْ ْ َْ َ َُ ََ َْ َ َْ َّ َ ً ً َُ َ ْ

َالخیــــارا َ َالخیــــاراَ َ َ       َ َ َ       َ َ ِت وأحــــدها بالــــشفعة إن كانــــت شقــــصا وغیــــر ذلــــك مــــن أحكــــام البیــــعَ ْ ْ َْ َ
ِ َ ََ ْ ِْ ِ َِ َ َ ً َ ْ َُ ْ ََ ِت وأحــــدها بالــــشفعة إن كانــــت شقــــصا وغیــــر ذلــــك مــــن أحكــــام البیــــعُّ ْ ْ َْ َِ َ ََ ْ ِْ ِ َِ َ َ ً َ ْ َُ ْ ََ ُّ                                                      ِ ْ ْ َْ َ
ِ َ ََ ْ ِْ ِ َِ َ َ ً َ ْ َُ ْ ََ ُّ                                                      ِ ْ ْ َْ َِ َ ََ ْ ِْ ِ َِ َ َ ً َ ْ َُ ْ ََ            ألبــــي  ألبــــي   ،،              الهدایــــةالهدایــــة  ((      ..          ... "... "ُّ

      ).).      ٣٣٩٣٣٩  //  ١١      ،،            الخطابالخطاب

      ،،                         منــار الــسبیل منــار الــسبیل  ،،      ٤٣٠٤٣٠  //  ٢٢      ،،                                     شــرح منتهــي اإلرادات شــرح منتهــي اإلرادات  ،،      ٢٩٨٢٩٨  //  ١١      ،،                           الــروض المربــع الــروض المربــع  ،،      ٣٩٨٣٩٨  //  ٥٥      ،،               المغنــي المغنــي  ::          وانظــروانظــر

   ..      ٣٧٨٣٧٨  //  ٤٤                                     مطالب أولي النهي  مطالب أولي النهي   ،،    ٢٥٢٥  //  ٢٢

َْولو  ((       "  "   ::--                     رحمه اهللا رحمه اهللا––                      قال الرملي قال الرملي     ) ) ٥٥  (( َْولوَ َ    َْ َ    َْ ٍوهب بشرط ثـواب معلـوم  ((      ))َ ُ ْ َ
ٍ

َ ََ ِ
ْ َ ِ َ ٍوهب بشرط ثـواب معلـومَ ُ ْ َ

ٍ
َ ََ ِ

ْ َ ِ َ َ                    ٍ ُ ْ َ
ٍ

َ ََ ِ
ْ َ ِ َ َ                    ٍ ُ ْ َ

ٍ
َ ََ ِ

ْ َ ِ َ ِ علیـه كوهبتـك هـذا علـى َأن تثیبنـي   ))َ ِ ِ
َ َ َُ ُْ َ ََ َ ََ ْ َْ ِ علیـه كوهبتـك هـذا علـى َأن تثیبنـي َ ِ ِ
َ َ َُ ُْ َ ََ َ ََ ْ َْ َ          َ                     ِ ِ ِ
َ َ َُ ُْ َ ََ َ ََ ْ َْ َ          َ                     ِ ِ ِ
َ َ َُ ُْ َ ََ َ ََ ْ َْ َ

َكــذا فقبــل  ََِ َ َكــذا فقبــل َ ََِ َ َ         َ ََِ َ َ         َ ََِ َ ِفــاألظهر صــحة العقــد  ((َ ِْ َ ْ ُ َّ َُ ْ َ ْ ِفــاألظهر صــحة العقــدَ ِْ َ ْ ُ َّ َُ ْ َ ْ َ                 ِ ِْ َ ْ ُ َّ َُ ْ َ ْ َ                 ِ ِْ َ ْ ُ َّ َُ ْ َ ْ َ نظــرا للمعنــى إذ هــو معارضــة بمــال معلــوم فــصح كمــا لــو قــال   ،،  ))َ َ َْ َ َ َ ُ ََ َُ َّ َ ٍَ ْ ٍْ ِ ٌ ََ َ ًَ ُ ْ َْ َ نظــرا للمعنــى إذ هــو معارضــة بمــال معلــوم فــصح كمــا لــو قــال َِ َ َْ َ َ َ ُ ََ َُ َّ َ ٍَ ْ ٍْ ِ ٌ ََ َ ًَ ُ ْ َْ َِ                                                    َ َ َْ َ َ َ ُ ََ َُ َّ َ ٍَ ْ ٍْ ِ ٌ ََ َ ًَ ُ ْ َْ َِ                                                    َ َ َْ َ َ َ ُ ََ َُ َّ َ ٍَ ْ ٍْ ِ ٌ ََ َ ًَ ُ ْ َْ َِ

ُبعتك ْ ُبعتكِ ْ ِ    ُ ْ ِ    ُ ْ ِ والثان  ،،ِ َّ
ِ والثانَ َّ
َ        ِ َّ
َ        ِ َّ
ُي بطالنهَ ُُ َ ُي بطالنهْ ُُ َ ْ        ُ ُُ َ ْ        ُ ُُ َ       ).).      ٤٢٣٤٢٣  //  ٥٥      ،،                          نهایة المحتاجنهایة المحتاج  ((      ..            .... ".... "  ..ْ

      ،،                           أســـــني المطالـــــب أســـــني المطالـــــب  ،،      ٤٣٦٤٣٦  //  ٨٨      ،،                           نهایــــة المطلـــــب نهایــــة المطلـــــب  ،،      ٣٣٥٣٣٥  //  ٢٢      ،،               المهـــــذب المهـــــذب  ،،      ٥٧٣٥٧٣  //  ٣٣      ،،                           مغنـــــي المحتـــــاج مغنـــــي المحتـــــاج  ::          وانظــــروانظــــر

   ..      ٥٤٩٥٤٩  //  ٧٧      ،،                   للماوردي للماوردي  ،،               الحاوي الحاوي  ،،      ٤٨٥٤٨٥  //  ٢٢



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

٣٩ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

    ::                        األدلـــــــةاألدلـــــــة

  

        ::        األولاألول              الرأيالرأي            أدلةأدلة      :ً:   ً    ً أوًالأوال

              بأدلــةبأدلــة                الثـوابالثـواب            بـشرطبـشرط        بــةبــة      الهاله            جـوازجـواز        مـنمـن            إلیـهإلیـه              ذهبــواذهبــوا        مـامـا          علـيعلـي              الــرأيالــرأي          هـذاهـذا              أصـحابأصـحاب              أسـتدلأسـتدل

    ::              والقیاسوالقیاس      ،،          واألثرواألثر      ،،            والسنةوالسنة      ،،            الكتابالكتاب        منمن

    ::            الكتابالكتاب    --  أأ

َومـا       "  "   ::          تعاليتعالي        اهللاهللا            بقولبقول                الكتابالكتاب        منمن                  استدلوااستدلوا َومـاَ َ   َ َ   َ ُْآتیـتم    َ ُْآتیـتمَْ َْ      ُْ َْ      ُْ ْمـن    َْ
ْمـنِ
ِ   ْ
ِ   ْ
َلیربـو    ًِ   ًِ   ًِربـاًِربـا    ِ ُ َْ

َلیربـوِ ُ َْ
ِ      َ ُ َْ
ِ      َ ُ َْ
َِأمـوال    ِ  ِ  ِفـيِفـي    ِ

َ َِأمـوالْ
َ ْ      َِ
َ ْ      َِ
َ ِالنـاس    ْ ِالنـاسَّ َّ      ِ َّ      ِ َفـال    َّ َفـالَ َ   َ َ   َ َ    

ُیربو ُیربوَْ َْ    ُ َْ    ُ َعند    َْ ْ َعندِ ْ ِ    َ ْ ِ    َ ْ ِالله    ِ ِاللهَّ َّ     ِ َّ     ِ َّ..  " ...." ....            ..  ))  ١١((    

    ::            الداللةالداللة          وجهوجه

  صنفصنف  هناكهناك  كانكان  إذاإذا  ألنهألنه  ،،الثوابالثواب  بشرطبشرط  الهبةالهبة  جوازجواز  عليعلي  داللةداللة  اآلیةاآلیة  هذههذه  فيفي  أنأن

  ممنممن  یرجویرجو  أنأن  غیرغیر  منمن  أيأي  --  تعاليتعالي  اهللاهللا  وجهوجه  بذلكبذلك  یرجویرجو  الشيءالشيء  لغیرهلغیره  یهبیهب  الناسالناس  منمن

  اآلخراآلخر  الصنفالصنف  أنأن  ذلكذلك  معنيمعني  فلیسفلیس  ،،اهللاهللا  منمن  المكافأةالمكافأة  أوأو  الثوابالثواب  یرجویرجو  ألنهألنه  ،،--   شیئا شیئا شیئا شیئا  یهبهیهبه

  یأثمیأثم  أنهأنه  أفضلأفضل  بمابما  أوأو  وهبهوهبه  ماما  بمثلبمثل  المكافأةالمكافأة  أوأو  الثوابالثواب  منهمنه   راجیا راجیا راجیا راجیا   شیئا شیئا شیئا شیئا  لغیرهلغیره  یهبیهب  الذيالذي

  والوال  أجرأجر  فیهفیه  لهله  لیسلیس  أيأي  ،،علیهعلیه  والوال  لهله  الال  الناسالناس  منمن  الصنفالصنف  هذاهذا  أنأن  فیهفیه  ماما  وغایةوغایة  ،،بذلكبذلك

  قالقال  كماكما  الحاللالحالل  الرباالربا  قبیلقبیل  منمن  الصنیعالصنیع  هذاهذا  ویكونویكون  ،،إثمإثم  فیهفیه  علیهعلیه  ولیسولیس  ،،اهللاهللا  عندعند  زیادةزیادة

  اامم  یلتمسیلتمس  أوأو  المكافأةالمكافأة  منهمنه  یطلبیطلب  ألخیهألخیه  الهدیةالهدیة  الرجلالرجل  یهديیهدي    أنأن  وهووهو "  " ،،المفسرونالمفسرون  أكثرأكثر

  یؤجریؤجر  فالفال  ،،اهللاهللا  عندعند  یربویربو  الال  ذلكذلك  فإنفإن  ،،--  ذلكذلك  عليعلي  یثیبهیثیبه  أنأن  یرجویرجو  أيأي  --  منهمنه  أفضلأفضل  هوهو

  ،،منهمنه  أكثرأكثر  لیعوضلیعوض  أوأو  علیهعلیه  لیكافألیكافأ  الشيءالشيء  اإلنساناإلنسان  دفعدفع  یعنيیعني  ،،علیهعلیه  إثمإثم  والوال  ،،صاحبهصاحبه  علیهعلیه

  ،،الخدمةالخدمة  منمن  بهبه  یجزيیجزي  الذيالذي  النفعالنفع  ذلكذلك  فإنفإن  ،،دنیاهدنیاه  فيفي  بهبه  لیتنفعلیتنفع   أحدا أحدا أحدا أحدا  اإلنساناإلنسان  بهبه  خدمخدم  وماوما

  ) ) ٢٢((.. " "اهللاهللا  عندعند  یربویربو  الال

  

 من      آتیتم    آتیتم    آتیتم    آتیتم    وما  وما  وما  وما " "  " " ::الشوكانيالشوكاني  تفسیرتفسیر  فيفي  جاءجاء
 من 
 من 
 من 
  كثیركثیر  وابنوابن.. .. ..أعطیتمأعطیتم  بمعنىبمعنى.. .. .. " "  ربا  ربا  ربا  ربا   

 "  " العوضالعوض  عنعن  خالیةخالیة  زیادةزیادة  منمن  أعطیتمأعطیتم  ماما  ::اآلیةاآلیة  فيفي  والمعنىوالمعنى  ،،فعلتمفعلتم  ماما  بمعنىبمعنى  بالقصربالقصر

    لیربوا
    لیربوا 
    لیربوا 
    لیربوا 
 أ موال   في في في في   

 أ موال  
 أ موال  
 أ موال  
  یباركیبارك  الال  أيأي "  " اهللاهللا  عندعند  یربویربو  فالفال  ::أموالهمأموالهم  فيفي  ویزكواویزكوا  لیزیدلیزید  أيأي "  "   الناس  الناس  الناس  الناس    

                                                 

     ).).    ٣٩٣٩  ((                                   جزء من اآلیة رقم  جزء من اآلیة رقم   ::                    سورة الرومسورة الروم    ) ) ١١  ((

                  تفـــسیر   تفـــسیر   ،،    ٣٦٣٦  //    ١٤١٤      ،،                      مـــام القرطبـــيمـــام القرطبـــي       لإل لإل  ،،  ""                                        الجـــامع ألحكـــام القــرآن الجـــامع ألحكـــام القــرآن     " "                  المــسمي  المــسمي   ،،                             تفـــسیر القرطبـــي تفـــسیر القرطبـــي  ::        انظــرانظــر    ) ) ٢٢  ((

      ،،                               تفـــسیر الـــشوكاني تفـــسیر الـــشوكاني  ،،      ٣١٦٣١٦  //  ٤٤      ،،                                 للقاضـــي المـــاوردي للقاضـــي المـــاوردي  ،،  ""                            النكـــت والعیـــون النكـــت والعیـــون     " "                                المـــسمي بتفـــسیر  المـــسمي بتفـــسیر   ،،                المـــاورديالمـــاوردي

                                         للقاضـي محمـد بـن علـي  للقاضـي محمـد بـن علـي   ،،  ""                                                                                                                    فتح القدیر الجامع بین فني الروایـة والدرایـة مـن علـم التفـسیر فتح القدیر الجامع بین فني الروایـة والدرایـة مـن علـم التفـسیر     " "               المسمي المسمي 

       ..  ٨٨    ٤٠٤٠     ص ص  ،،                                  محمد سلیمان األشقرمحمد سلیمان األشقر    / /      د د  ،،                           زبدة التفسیر زبدة التفسیر  ،،      ٣٢٣٣٢٣  //  ٤٤      ،،                الشوكانيالشوكاني



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

٤٠ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

  ،،المكافأةالمكافأة  یطلبیطلب  ألخیهألخیه  الرجلالرجل  یهیدهایهیدها  الهدیةالهدیة  الموضعالموضع  هذاهذا  فيفي  الرباالربا  ::السديالسدي  قالقال  ..فیهفیه  اهللاهللا

  قتادةقتادة  قالقال  وهكذاوهكذا  ،،علیهعلیه  إثمإثم  والوال  صاحبهصاحبه  علیهعلیه  یؤجریؤجر  الال  اهللاهللا  عندعند  یربویربو  الال  ذلكذلك  ألنألن

  اإلنساناإلنسان  دفعدفع  یعنيیعني  ::الزجاجالزجاج  قالقال  ،،المفسرینالمفسرین  جماعةجماعة  قولقول  وهذاوهذا  ::الواحديالواحدي  قالقال  ..والضحاكوالضحاك

  یستدعيیستدعي  یهبهیهبه  الذيالذي  ألنألن  ،،فیهفیه  ثوابثواب  الال  ولكنهولكنه  بحرامبحرام  لیسلیس  وذلكوذلك  منهمنه  أكثرأكثر  وضوضلیعلیع  الشيءالشيء

  فيفي  بهبه  لینتفعلینتفع   أحدا أحدا أحدا أحدا  اإلنساناإلنسان  بهبه  خدمخدم  ماما  أنأن  اآلیةاآلیة  معنىمعنى  ::الشعبيالشعبي  وقالوقال  منهمنه  أكثرأكثر  هوهو  ماما  بهبه

  اآلیةاآلیة  هذههذه  إنإن  ::وقیلوقیل.. .. ..،،اهللاهللا  عندعند  یربویربو  الال  الخدمةالخدمة  بهبه  یجزىیجزى  الذيالذي  النفعالنفع  ذلكذلك  فإنفإن  دنیاهدنیاه

  لیجازىلیجازى  اإلنساناإلنسان  یصنعهیصنعه  ممامما  مجراهمجراه  یجريیجري  وماوما  ::عطیةعطیة  ابنابن  قالقال  ،،الثوابالثواب  هبةهبة  فيفي  نزلتنزلت

  یهديیهدي  الذيالذي  فهوفهو  الحاللالحالل  الرباالربا  فأمافأما  ،،حرامحرام  ورباوربا  حاللحالل  فربافربا  ::ربوانربوان  الرباالربا  :: عكرمة عكرمة عكرمة عكرمة  قالقال  علیهعلیه

  ))١١((.. " "منهمنه  أفضلأفضل  هوهو  ماما  یلتمسیلتمس

  

 من      آتیتم    آتیتم    آتیتم    آتیتم   وما وما وما وما "  " ::   تعالى   تعالى   تعالى   تعالى      قوله    قوله    قوله    قوله "  " ::القرطبيالقرطبي  تفسیرتفسیر  فيفي  وجاءوجاء
 من 
 من 
 من 
    لیربوا    ربا  ربا  ربا  ربا   

    لیربوا 
    لیربوا 
    لیربوا 
 أ موال   في في في في   

 أ موال 
 أ موال 
 أ موال 
    لناس  لناس  لناس  لناساا   

  علیهعلیه  ویثبتویثبت  وجههوجهه  بهبه  یرادیراد  ماما  ذكرذكر  لمالما  --األولىاألولى  ::مسائلمسائل  أربعأربع  فیهفیه    ،، " "  الله  الله  الله  الله     عند   عند   عند   عند     یربوا   یربوا   یربوا   یربوا   فال فال فال فال

  بمعنىبمعنى  بالمدبالمد "  "     آتیتم    آتیتم    آتیتم    آتیتم" " ::الجمهورالجمهور  وقرأوقرأ  ..وجههوجهه  أیضاأیضا  بهبه  یرادیراد  وماوما  الصفةالصفة  منمن  ذلكذلك  غیرغیر  ذكرذكر

  كماكما  ،،لیربوالیربوا  رباربا  منمن  فعلتمفعلتم  ماما  بمعنىبمعنى  ،،مدمد  بغیربغیر  وحمیدوحمید  ومجاهدومجاهد  كثیركثیر  ابنابن  وقرأوقرأ  ..أعطیتمأعطیتم

 من      آتیتم    آتیتم    آتیتم    آتیتم   وما وما وما وما "  " ::قولهقوله  فيفي  المدالمد  علىعلى  وأجمعواوأجمعوا  ..خطأخطأ  وأتیتوأتیت  صواباصوابا  أتیتأتیت  ::تقولتقول
 من 
 من 
 من 
  .. " "  زكاة  زكاة  زكاة  زكاة   

  بهذابهذا  وثبتوثبت  ..حاللحالل  وهاهناوهاهنا  محرممحرم  هناكهناك  وهووهو  ،،معناهمعناه "  " البقرةالبقرة" " فيفي  مضىمضى  وقدوقد  الزیادةالزیادة  والرباوالربا

 من      آتیتم    آتیتم    آتیتم    آتیتم   وما وما وما وما "  " ::تعالىتعالى  قولهقوله  فيفي   عكرمة عكرمة عكرمة عكرمة  قالقال  ..حرامحرام  ومنهومنه  حاللحالل  منهمنه  ::قسمانقسمان  أنهأنه
 من 
 من 
 من 
    لیربوا    ربا  ربا  ربا  ربا   

    لیربوا 
    لیربوا 
    لیربوا 
   

 أ موال   في في في في
 أ موال 
 أ موال 
 أ موال 
  الذيالذي  فهوفهو  الحاللالحالل  الرباالربا  فأمافأما  ،،حرامحرام  ورباوربا  حاللحالل  رباربا  ،،ربوانربوان  الرباالربا  ::قالقال "  "   الناس  الناس  الناس  الناس   

  الذيالذي  الحاللالحالل  الرباالربا  هوهو  ::اآلیةاآلیة  هذههذه  فيفي  الضحاكالضحاك  وعنوعن  ..منهمنه  أفضلأفضل  هوهو  ماما  یلتمسیلتمس  ،،یهدىیهدى

  ..إثمإثم  فیهفیه  علیهعلیه  ولیسولیس  أجرأجر  فیهفیه  لهله  لیسلیس  ،،علیهعلیه  والوال  لهله  الال  ،،منهمنه  أفضلأفضل  هوهو  ماما  لیثابلیثاب  یهدىیهدى

 من      آتیتم    آتیتم    آتیتم    آتیتم   وما وما وما وما "  " ::عباسعباس  ابنابن  قالقال  ككوكذلوكذل
 من 
 من 
 من 
  یثابیثاب  أنأن  یرجویرجو  الشيءالشيء  الرجلالرجل  هدیةهدیة  یریدیرید "  "   ربا  ربا  ربا  ربا   

  هذاهذا  وفيوفي  ،،علیهعلیه  إثمإثم  الال  ولكنولكن  صاحبهصاحبه  یؤجریؤجر  والوال  اهللاهللا  عندعند  یربویربو  الال  الذيالذي  فذلكفذلك  ،،منهمنه  أفضلأفضل

  هبةهبة  فيفي  نزلتنزلت  آیةآیة  هذههذه  ::ومجاهدومجاهد  وطاوسوطاوس  جبیرجبیر  وابنوابن  عباسعباس  ابنابن  قالقال  ..اآلیةاآلیة  نزلتنزلت  المعنىالمعنى

  كالسالمكالسالم  علیهعلیه  لیجازىلیجازى  اإلنساناإلنسان  یصنعهیصنعه  ممامما  مجراهامجراها  جرىجرى  وماوما  ::عطیةعطیة  ابنابن  قالقال  ..الثوابالثواب

  أبوأبو  القاضيالقاضي  وقالهوقاله  ..تعالىتعالى  اهللاهللا  عندعند  زیادةزیادة  والوال  فیهفیه  أجرأجر  فالفال  فیهفیه  إثمإثم  الال  كانكان   وان وان وان وان  فهوفهو  ،،وغیرهوغیره

  ) ) ٢٢((.. " "العربيالعربي  بنبن  بكربكر

  

                                                 

   ..      ٣٢٣٣٢٣  //  ٤٤      ،،                                                         للقاضي محمد بن علي الشوكاني للقاضي محمد بن علي الشوكاني  ،،                               تفسیر الشوكاني تفسیر الشوكاني  ::        انظرانظر    ) ) ١١  ((

   ..    ٣٦٣٦  //    ١٤١٤      ،،                             لإلمام القرطبي لإلمام القرطبي  ،،                             تفسیر القرطبي تفسیر القرطبي  ::        انظرانظر    ) ) ٢٢  ((



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

٤١ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

  ))١١((.... ".. "....                            وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها                            وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها                            وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها                            وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها "  " ::تعاليتعالي    وقولهوقوله  --٢٢

  

    ::            الداللةالداللة          وجهوجه

  ردرد  بوجوببوجوب  للمحیاللمحیا  أمرأمر  فیهافیها  ألنألن  ،،الثوابالثواب  هبةهبة  جوازجواز  عليعلي  دلتدلت  قدقد  اآلیةاآلیة  هذههذه  أنأن

  قولهقوله  فإنفإن  ،،     العطیة     العطیة     العطیة     العطیة  هناهنا       بالتحیة     بالتحیة     بالتحیة     بالتحیة       والمراد     والمراد     والمراد     والمراد  ،،بذلكبذلك  لهله  اهللاهللا  بأمربأمر  یردهایردها  أوأو  ،،منهامنها  بأحسنبأحسن  التحیةالتحیة

  كلكل  فىفى  عامعام  فهوفهو  ،،العطیةالعطیة  فيفي  ذلكذلك    قق  قق  قق  قق   یتح   یتح   یتح   یتح   وانما وانما وانما وانما  ،،بعینهابعینها  ردهاردها       یتناول     یتناول     یتناول     یتناول "  "    ردوها   ردوها   ردوها   ردوها   أ و أ و أ و أ و "  " تعاليتعالي

  ،،لهله  ذلكذلك  كانكان  الثوابالثواب  وطلبوطلب  ،،وغیرهوغیره  مسموممسموم  منمن  بهبه  یتحیایتحیا  ممامما  لهله  أهدىأهدى  فلوفلو  ،،وهبةوهبة  هدیةهدیة

  ))٢٢((..بذلكبذلك  لهله  اهللاهللا  بأمربأمر  یردهایردها  أوأو  ،،منهامنها  بأحسنبأحسن  یحیىیحیى  أنأن  المحیاالمحیا  علىعلى  ووجبووجب

  

       بتحیة     بتحیة     بتحیة     بتحیة      حییتم    حییتم    حییتم    حییتم   ذا ذا ذا ذا   وا   وا   وا   وا "  " ::   تعالى   تعالى   تعالى   تعالى    قوله  قوله  قوله  قوله      حملنا    حملنا    حملنا    حملنا     فإذا   فإذا   فإذا   فإذا "  " ::--  اهللاهللا  رحمهرحمه  ––  الجصاصالجصاص  اإلماماإلمام  قالقال

  منها      بأ حسن    بأ حسن    بأ حسن    بأ حسن     فحیوا   فحیوا   فحیوا   فحیوا
  منها 
  منها 
  منها 
  ملك    من  من  من  من   أ ن أ ن أ ن أ ن    أ فاد  أ فاد  أ فاد  أ فاد       حقیقته     حقیقته     حقیقته     حقیقته    على  على  على  على "  "    ردوها   ردوها   ردوها   ردوها   أ و أ و أ و أ و   

  ملك 
  ملك 
  ملك 
     فله   فله   فله   فله     بدل   بدل   بدل   بدل      بغیر    بغیر    بغیر    بغیر     شیئا   شیئا   شیئا   شیئا      غیره    غیره    غیره    غیره   

  یثب    لم  لم  لم  لم   ما ما ما ما    فیه  فیه  فیه  فیه     الرجوع   الرجوع   الرجوع   الرجوع
  یثب 
  یثب 
  یثب 
  منه   

  منه 
  منه 
  منه 
 قول     صحة   صحة   صحة   صحة    على  على  على  على     یدل   یدل   یدل   یدل     فهذا   فهذا   فهذا   فهذا ،  ،  

 قول  
 قول  
 قول  
  فیمن      أ صحابنا    أ صحابنا    أ صحابنا    أ صحابنا    

  فیمن 
  فیمن 
  فیمن 
   ذي ذي ذي ذي      لغیر    لغیر    لغیر    لغیر     وهب   وهب   وهب   وهب   

  رحم
  رحم 
  رحم 
  رحم 
 فیها     الرجوع   الرجوع   الرجوع   الرجوع    له  له  له  له   أ ن أ ن أ ن أ ن   

 فیها 
 فیها 
 فیها 
  یثب    لم  لم  لم  لم   ما ما ما ما   

  یثب 
  یثب 
  یثب 
  منها   

  منها 
  منها 
  منها 
 أ ثیب     فإذا   فإذا   فإذا   فإذا ،  ،  

 أ ثیب 
 أ ثیب 
 أ ثیب 
  منها   

  منها 
  منها 
  منها 
 فیها    له  له  له  له     رجوع   رجوع   رجوع   رجوع    فال  فال  فال  فال   

 فیها 
 فیها 
 فیها 
   ألنه؛ ؛  

   ألنه 
   ألنه 
   ألنه 
     أ وجب   أ وجب   أ وجب   أ وجب   

 من       شیئین     شیئین     شیئین     شیئین    أ حد  أ حد  أ حد  أ حد
 من 
 من 
 من 
 ثواب   

 ثواب  
 ثواب  
 ثواب  
رد  رد   أ و أ و أ و أ و    

رد  رد  
 لما    

 لما 
 لما 
 لما 
      حدثنا    حدثنا    حدثنا    حدثنا  ::  قال  قال  قال  قال     یبة   یبة   یبة   یبة ش ش ش ش   أ بي أ بي أ بي أ بي    بن  بن  بن  بن     بكر   بكر   بكر   بكر   أ بو أ بو أ بو أ بو    روى  روى  روى  روى     وقد   وقد   وقد   وقد... ... ..  به  به  به  به    جيء  جيء  جيء  جيء   

 وكیع
 
 وكیع 

 
 وكیع 

 
 وكیع 

 
 إبراهیم    عن  عن  عن  عن   

 
 إبراهیم  

 
 إبراهیم  

 
 إبراهیم  

 
  إسماعیل    بن  بن  بن  بن    

  إسماعیل  
  إسماعیل  
  إسماعیل  
    قال  قال  قال  قال  ::  قال  قال  قال  قال       هریرة     هریرة     هریرة     هریرة   أ بي أ بي أ بي أ بي    عن  عن  عن  عن     دینار   دینار   دینار   دینار    بن  بن  بن  بن     عمرو   عمرو   عمرو   عمرو    عن  عن  عن  عن      مجمع    مجمع    مجمع    مجمع    بن  بن  بن  بن    

  بهبته    أ حق  أ حق  أ حق  أ حق     الرجل   الرجل   الرجل   الرجل "  " ::--    --    الله  الله  الله  الله     رسول   رسول   رسول   رسول
  بهبته   
  بهبته   
  بهبته   
  منها     یثب   یثب   یثب   یثب    لم  لم  لم  لم   ما ما ما ما     

  منها 
  منها 
  منها 
 ) " ) " ٤٤).().(٣٣((  

  

        ::          السنةالسنة    --  بب

        ::      یليیلي          بمابما            لسنةلسنة  اا        منمن                    واستدلواواستدلوا

ْعن          رويروي        ماما    --  ١١ ْعنَ َ   ْ َ   ْ َعائشة                    المؤمنینالمؤمنین        أمأم    َ َ ِ َعائشةَ َ ِ َ      َ َ ِ َ      َ َ ِ َرضي    --    َ
ِ

َرضيَ
ِ

َ    َ
ِ

َ    َ
ِ

َعنها   ُ   ُ   ُ اُهللاهللا    َ ْ َعنهاَ ْ َ    َ ْ َ    َ ْ ْقالت      ،،--    َ َ ْقالتَ َ َ     ْ َ َ     ْ َ َكان       "  "   ::َ َكانَ َ    َ َ    َ ُرسول    َ ُ ُرسولَ ُ َ     ُ ُ َ     ُ ُ     ِ  ِ   ِ اِهللاهللا    َ

--      --    ُیقبل َ ُیقبلَْ َ َْ     ُ َ َْ     ُ َ َالهدیة    َْ َّ َالهدیةَِ َّ َِ       َ َّ َِ       َ َّ ُویثیب    َِ ُ
ِ
ُویثیبَ ُ

ِ
َ      ُ ُ

ِ
َ      ُ ُ

ِ
َعلیها    َ َْ َعلیهاَ َْ َ     َ َْ َ     َ َْ َ" "     ..  ))  ٥٥((    

  

                                                 

     ).).    ٨٦٨٦  ((                                   جزء من اآلیة رقم  جزء من اآلیة رقم   ::                      سورة النساءسورة النساء    ) ) ١١  ((

           ألبـي  ألبـي   ،،                              أحكـام القـرآن  أحكـام القـرآن  ،،      ١٢٨١٢٨  //  ٦٦      ،،                   للكاسـاني للكاسـاني  ،،                             بـدائع الـصنائع بـدائع الـصنائع  ،،    ٤٧٤٧  //    ١٢١٢      ،،                 للسرخـسي للسرخـسي  ،،                 المبـسوط المبـسوط  ::        انظرانظر    ) ) ٢٢  ((

      ،،                   البــــن بطــــال البــــن بطــــال  ،،                                   شــــرح صــــحیح البخــــارى شــــرح صــــحیح البخــــارى  ،،    ٨٧٨٧  //    ١٢١٢      ،،                           كفایــــة النبیــــه كفایــــة النبیــــه  ،،      ٢٧٣٢٧٣      ،،    ٧٢٧٢  ٢٢  //  ٢٢      ،،                    بكـــر الجــــصاصبكـــر الجــــصاص

   ..             بتصرف بتصرف  ،،    ٩٧٩٧  //  ٧٧

   ..                                                            سیأتي تخریجه في الصفحة التالیةسیأتي تخریجه في الصفحة التالیة    ) ) ٣٣  ((

   ..      ٢٧٣٢٧٣      ،،      ٢٧٢٢٧٢  //  ٢٢      ،،                               ألبي بكر الجصاص ألبي بكر الجصاص  ،،                           أحكام القرآن أحكام القرآن  ::        انظرانظر    ) ) ٤٤  ((

َ بـاب بـاب المكافـَأة فـي الهبـةِ ،   ،،                                           في كتـاب الهبـة وفـضلها في كتـاب الهبـة وفـضلها  ::                                   البخاري في صحیحه البخاري في صحیحه  ::          أخرجهأخرجه    ) ) ٥٥  (( ُ َِ ِ ِ َ َ َ بـاب بـاب المكافـَأة فـي الهبـةِ ، ُ ُ َِ ِ ِ َ َ ُ   ِ           َ               َ ُ َِ ِ ِ َ َ ُ   ِ           َ               َ ُ َِ ِ ِ َ َ ُ٩١٣٩١٣  //  ٢٢      ،،      

   ..  ))        ٢٤٤٥٢٤٤٥  ((                  حدیث رقم حدیث رقم 



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

٤٢ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

    ::            الداللةالداللة          وجهوجه

  

  --    --  اهللاهللا  رسولرسول  فعلفعل  ألنألن  ،،الثوابالثواب  بشرطبشرط  الهبةالهبة  جوازجواز  عليعلي  یدلیدل  الحدیثالحدیث  هذاهذا  أنأن

 رضي  --  عائشةعائشة  السیدةالسیدة  قولقول  معنيمعني  وألنوألن  ،،جوازهاجوازها  ليليعع  یدلیدل  لهالها
 

 رضي 
 

 رضي 
 

 رضي 
 

  --    --  أنهأنه  ––     عنها   عنها   عنها   عنها   اهللا اهللا اهللا اهللا   

  یثیب         " "كانكان
  یثیب 
  یثیب 
  یثیب 
  أوأو  منهامنها  خیرخیر  هوهو  ماما  عنهاعنها   عوضا عوضا عوضا عوضا  فیعطیهفیعطیه  صاحبهاصاحبها  یكافئیكافئ  أيأي "  "     علیها    علیها    علیها    علیها   

 رضي  --  وأنهاوأنها  خاصةخاصة  ،،))١١((مثلهامثلها
 

 رضي 
 

 رضي 
 

 رضي 
 

  الدیمومةالدیمومة  عليعلي  تدلتدل  بصیغةبصیغة  ذلكذلك  حكتحكت  قدقد  ––     عنها   عنها   عنها   عنها   اهللا اهللا اهللا اهللا   

 رسول   في في في في     لكم   لكم   لكم   لكم    كان  كان  كان  كان     لقد   لقد   لقد   لقد "  " ::تعالىتعالى  لقولهلقوله  ؛؛  واجبواجب  --    --  بهبه  واالقتداءواالقتداء  ،،الماضيالماضي  فيفي
 رسول  
 رسول  
 رسول  
    الله  الله  الله  الله    

  ))٣٣).().(٢٢ " ( " (    حسنة    حسنة    حسنة    حسنة     أ سوة   أ سوة   أ سوة   أ سوة

  

  --      عائشة    عائشة    عائشة    عائشة  عنعن  ::وفیهوفیه "  " ::--  اهللاهللا  رحمهرحمه  ––  بطالبطال  البنالبن  ،،البخاريالبخاري  صحیحصحیح  شرحشرح  فيفي  جاءجاء

 رضي
 

 رضي 
 

 رضي 
 

 رضي 
 

 النبى    كان  كان  كان  كان  ،،--     عنها   عنها   عنها   عنها   اهللا اهللا اهللا اهللا   
 النبى  
 النبى  
 النبى  
    --    --  ویثیب  ،،     الهدیة     الهدیة     الهدیة     الهدیة      یقبل    یقبل    یقبل    یقبل  

 
  ویثیب 

 
  ویثیب 

 
  ویثیب 

 
  الهدیةالهدیة  ::المهلبالمهلب  قالقال  ..اا    علیه    علیه    علیه    علیه   

  سبیلسبیل  علىعلى  كانكان  للمكافأةللمكافأة  كانكان  فمافما  ،،والجواروالجوار  للصلةللصلة  وهدیةوهدیة  ،،للمكافأةللمكافأة  هدیةهدیة  ::ضربینضربین  علىعلى

  أوأو  هللاهللا  كانكان  وماوما  ،،العوضالعوض  سبیلسبیل  علىعلى  إلیهإلیه  المهديالمهدي  ویجبرویجبر  ،،العوضالعوض  ففیهففیه  ،،وطریقهوطریقه  البیعالبیع

  ))٤٤((.. " "أحسنأحسن  فقدفقد  فعلفعل   وان وان وان وان  ،،   مكافأ ة   مكافأ ة   مكافأ ة   مكافأ ة      علیه    علیه    علیه    علیه   یلزم یلزم یلزم یلزم    فال  فال  فال  فال  ،،للصلةللصلة

  

ْعن          رويروي            وبماوبما    --  ٢٢ ْعنَ َ   ْ َ   ْ َهریرة    ِ  ِ  ِبيِبي َ  َ أََأ    َ َ َْ َهریرةُ َ َْ ُ      َ َ َْ ُ      َ َ َْ َرضـي    ––    ُ
ِ

َرضـيَ
ِ

َ    َ
ِ

َ    َ
ِ

ُعنـه   ُ   ُ   ُ اُهللاهللا    َ ُعنـهَْ َْ    ُ َْ    ُ َقـال        ––    َْ َقـالَ َ    َ َ    َ َقـال      ::َ َقـالَ َ    َ َ    َ ُرسـول    َ ُ ُرسـولَ ُ َ     ُ ُ َ     ُ ُ ِاللـه    َ ِاللـهَّ َّ     ِ َّ     ِ َّ    --      --::      

ُالرجل    " "  ُ ُالرجلَّ ُ َّ      ُ ُ َّ      ُ ُ َُّأحق    َّ َُّأحقَ َ    َُّ َ    َُّ ِبهبته    َ ِ
َ ِ ِبهبتهِ ِ
َ ِ ِ      ِ ِ
َ ِ ِ      ِ ِ
َ ِ ْلم    َ  َ  َماَما    ِ ْلمَ َ   ْ َ   ْ ْیثب    َ َ ْیثبُ َ ُ    ْ َ ُ    ْ َ َمنها    ُ ْ

َمنهاِ ْ
ِ    َ ْ
ِ    َ ْ
ِ" "     ..  ))  ٥٥((    

                                                 

ِالمكافَأة في الهبـة       "  "   ::––                   رحمه اهللا  رحمه اهللا ––                      قال العیني قال العیني     ) ) ١١  (( ِ
َ ِ َ َ ُ ِالمكافَأة في الهبـةْ ِ
َ ِ َ َ ُ ْ            َ      ِ ِ
َ ِ َ َ ُ ْ            َ      ِ ِ
َ ِ َ َ ُ ِ هـي إعطـاء العـوض فیهـا  ،،ْ ِ ِ

َ ْ َ ْ ِ هـي إعطـاء العـوض فیهـاِ ِ ِ
َ ْ َ ْ ِ                    ِ ِ ِ
َ ْ َ ْ ِ                    ِ ِ ِ
َ ْ َ ْ       ::                                         والمكافـأة مفاعلـة مـن والمكافـأة مفاعلـة مـن  ،،ِ

ِ وَأصلها بالهمزة  ،،                      كافأ یكافيءكافأ یكافيء َِ ْ َ َْ ِ وَأصلها بالهمزةَ َِ ْ َ َْ َ              َ  ِ َِ ْ َ َْ َ              َ  ِ َِ ْ َ َْ ُ وكـل شـيء سـاوى شـیئا حتـى یكـون مثلـه فهـو مكـافىء لـه  ،،َ         َ         َ وقد یلینَ وقد یلین  ،،َ ََ َ َُ َ َّ ْ َ ََ ْ
ُ وكـل شـيء سـاوى شـیئا حتـى یكـون مثلـه فهـو مكـافىء لـه ََ َ َُ َ َّ ْ َ ََ ْ                                               ُ ََ َ َُ َ َّ ْ َ ََ ْ
                                               ُ ََ َ َُ َ َّ ْ َ ََ ْ،،      

َ عــن عائــشة  ::        وفیــهوفیــه َ ِ
َ عــن عائــشةَ َ ِ
َ          َ َ ِ
َ          َ َ ِ
َ رضــي اهللا عنهــا --    َ َْ َ ُ َ

َ رضــي اهللا عنهــا ِ َْ َ ُ َ
ِ             َ َْ َ ُ َ
ِ             َ َْ َ ُ َ
ّ كــان النبــى   ،،--ِ

ِ ّ َ ّ كــان النبــى َ
ِ ّ َ َ           ّ
ِ ّ َ َ           ّ
ِ ّ َ َ--      --یقبــل الهدیــة  َ َّ َِ ْ ُ َْ َ  یقبــل الهدیــةَ َّ َِ ْ ُ َْ َ              َ َّ َِ ْ ُ َْ َ              َ َّ َِ ْ ُ َْ َ ویثیــب علیهــا   ،،َ َْ َ ُ ُ

ِ
َ ویثیــب علیهــا َ َْ َ ُ ُ

ِ
َ             َ َْ َ ُ ُ

ِ
َ             َ َْ َ ُ ُ

ِ
         مــن  مــن   ،،  ""َ

َ یكافيء علیها بـَأن یعطـي صـاحبها العـوض  :: َ   َ   َأي َأي  ،،                  أثاب یثیبأثاب یثیب
ِ ْ َ ََ ْ ُ َِ َ یكافيء علیها بـَأن یعطـي صـاحبها العـوضَْ
ِ ْ َ ََ ْ ُ َِ َْ                    َ               َ
ِ ْ َ ََ ْ ُ َِ َْ                    َ               َ
ِ ْ َ ََ ْ ُ َِ َ والمكافـأة علـى الهدیـة مطلوبـة اقتـداء   ،،َْ ِ ِْ َ ُْ َ َّ َ َ والمكافـأة علـى الهدیـة مطلوبـة اقتـداء ْ ِ ِْ َ ُْ َ َّ َ ْ                                    َ ِ ِْ َ ُْ َ َّ َ ْ                                    َ ِ ِْ َ ُْ َ َّ َ ْ

     ).).             بتصرف بتصرف  ،،      ١٤١١٤١  //    ١٣١٣      ،،      ینيیني         للع للع  ،،                                                        عمدة القاري شرح صحیح البخاريعمدة القاري شرح صحیح البخاري  ((      ..  ""                بالشارع بالشارع 

     ).).    ٢١٢١  ((                                   جزء من اآلیة رقم  جزء من اآلیة رقم   ::                      سورة األحزابسورة األحزاب    ) ) ٢٢  ((

           شــرح  شــرح   ،،      ٩١٣٩١٣  //  ٢٢      ،،                                                                         لمحمــد بــن إســماعیل أبــي عبــد اهللا البخــاري لمحمــد بــن إســماعیل أبــي عبــد اهللا البخــاري  ،،                                             الجــامع الــصحیح المختــصر الجــامع الــصحیح المختــصر  ::        انظــرانظــر    ) ) ٣٣  ((

ـــــن بطـــــال  ،،                        صـــــحیح البخـــــارىصـــــحیح البخـــــارى ـــــن بطـــــال الب ـــــي  ،،                                                           عمـــــدة القـــــاري شـــــرح صـــــحیح البخـــــاري عمـــــدة القـــــاري شـــــرح صـــــحیح البخـــــاري  ،،    ٩٧٩٧      ،،    ٩٥٩٥  //  ٧٧      ،،                   الب ـــــي للعین       ،،               للعین

   ..             بتصرف بتصرف  ،،      ١٤١١٤١  //    ١٣١٣

                                                               وانظـــر نحـــوه فـــي عمـــدة القـــاري شـــرح  وانظـــر نحـــوه فـــي عمـــدة القـــاري شـــرح   ،،    ٩٧٩٧      ،،    ٩٥٩٥  //  ٧٧      ،،                   البـــن بطـــال البـــن بطـــال  ،،      ارىارى                             شـــرح صـــحیح البخـــ شـــرح صـــحیح البخـــ  ::        انظـــرانظـــر    ) ) ٤٤  ((

   ..      ١٤١١٤١  //    ١٣١٣      ،،               للعیني للعیني  ،،                        صحیح البخاريصحیح البخاري

ِ في َأبواب الهبات  ::                                   ابن ماجة في سننه ابن ماجة في سننه  ::          أخرجهأخرجه    ) ) ٥٥  ((
َ ُِ ْ َ ِ في َأبواب الهباتْ
َ ُِ ْ َ ْ            َ     ِ
َ ُِ ْ َ ْ            َ     ِ
َ ُِ ْ َ َ باب من وهب هبـة رجـاء ثوابهـا  ،،ْ َِ

َ ََ َ َ َ َ ُ ًَ ِ َ ْ َ باب من وهب هبـة رجـاء ثوابهـاَ َِ
َ ََ َ َ َ َ ُ ًَ ِ َ ْ َ                           َ َِ
َ ََ َ َ َ َ ُ ًَ ِ َ ْ َ                           َ َِ
َ ََ َ َ َ َ ُ ًَ ِ َ ْ              حـدیث  حـدیث   ،،      ٤٦٧٤٦٧  //  ٣٣      ،،َ

   ..  ))        ٢٣٨٧٢٣٨٧  ((        رقم رقم 
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  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

    ::            الداللةالداللة          وجهوجه

  

    َ  َ  َمـاَمـا       "  " --      --            قولـهقولـه            معنـيمعنـي        ألنألن      ،،            الثـوابالثـواب            بـشرطبـشرط              الهبـةالهبـة            جوازجواز          عليعلي          یدلیدل                الحدیثالحدیث          هذاهذا        أنأن

ْلم ْلمَ َ   ْ َ   ْ ْیثب    َ ِ
ْیثبُ ِ
ُ    ْ ِ
ُ    ْ ِ
َمنها    ُ ْ

َمنهاِ ْ
ِ    َ ْ
ِ    َ ْ
َّیعوض        لملم        ماما        أيأي      ،،     " "ِ َ َّیعوضُ َ ُ    َّ َ ُ    َّ َ       ،،            جوازهـاجوازهـا          علـيعلـي          یـدلیـدل            وهـذاوهـذا      ،،        هبتـههبتـه        عـنعـن              العـوضالعـوض            یأخـذیأخـذ        أيأي      ،،ُ

            فـإذافـإذا              العـوضالعـوض        أوأو      ،،            الثـوابالثـواب          إلـىإلـى                الوصـولالوصـول        هـوهـو                الواهـبالواهـب              مقصودمقصود        أنأن          علىعلى            دلیلدلیل                  التعویضالتعویض          وألنوألن

َفیمنــع                مقــصودهمقــصوده          حــصلحــصل          فقــدفقــد          وصــلوصــل ْ َفیمنــعَُ ْ َُ     َ ْ َُ     َ ْ َوســواء      ،،        فیهــافیهــا                الرجــوعالرجــوع    َُ َوســواءََ ََ     َ ََ     َ َّقــل    ََ َّقــلَ َ   َّ َ   َّ َالعــوض    َ
ِ َالعــوضْ
ِ ْ     َ
ِ ْ     َ
ِ َكثــر    َْ  ْ َ  ْ َأْوَأو    ْ ُ َكثــرَ ُ َ    َ ُ َ    َ ُ         لــملــم          إذاإذا          أمــاأمــا      ،،َ

            أيأي      ،،          بهبتــهبهبتــه          أحــقأحــق            فإنــهفإنــه      ،،        منهــامنهــا    ––              العــوضالعــوض        أوأو                الثــوابالثــواب          وهــووهــو    --                مقــصودهمقــصوده        لــهلــه            یحــصلیحــصل        أوأو          یــرضیــرض

    ))١١  ((  ..            الثوابالثواب          هبةهبة            جوازجواز        فيفي          جليجلي            دلیلدلیل            وهذاوهذا      ،،        فیهافیها                الرجوعالرجوع        لهله            یكونیكون

  

 رضي  ––   عباس   عباس   عباس   عباس    ابن  ابن  ابن  ابن    عن  عن  عن  عن   روي روي روي روي  وبماوبما --٣٣
 

 رضي 
 

 رضي 
 

 رضي 
 

    --      للنبي    للنبي    للنبي    للنبي     وهب   وهب   وهب   وهب      أ عرابیا    أ عرابیا    أ عرابیا    أ عرابیا   أ ن أ ن أ ن أ ن ،  ، ––   ما ما ما ما   عنه   عنه   عنه   عنه   اهللا اهللا اهللا اهللا   

  هبة  --
  هبة 
  هبة 
  هبة 
  رضیت    قال  قال  قال  قال  ،،    علیها    علیها    علیها    علیها      فأ ثابه    فأ ثابه    فأ ثابه    فأ ثابه   

  رضیت 
  رضیت 
  رضیت 
  رضیت    قال  قال  قال  قال  ،،    فزاده    فزاده    فزاده    فزاده    قال  قال  قال  قال  ،، ال ال ال ال  ::  قال  قال  قال  قال  ؟؟   

  رضیت 
  رضیت 
  رضیت 
    قال  قال  قال  قال  ،، ال ال ال ال  ::  قال  قال  قال  قال  ؟؟   

  رضیت    قال  قال  قال  قال  ،،    فزاده    فزاده    فزاده    فزاده
  رضیت 
  رضیت 
  رضیت 
     أ تهب   أ تهب   أ تهب   أ تهب   ال ال ال ال   أ ن أ ن أ ن أ ن      هممت    هممت    هممت    هممت     لقد   لقد   لقد   لقد  ::--    --   اهللا اهللا اهللا اهللا     رسول   رسول   رسول   رسول     فقال   فقال   فقال   فقال  ::  قال  قال  قال  قال  ،،   نعم   نعم   نعم   نعم  ::  قال  قال  قال  قال    ؟؟   

  هبة
  هبة 
  هبة 
  هبة 
 من    إال  إال  إال  إال   

 من 
 من 
 من 
  قرشي   

  قرشي  
  قرشي  
  قرشي  
  ))٣٣((..))٢٢ "( "(    ثقفي    ثقفي    ثقفي    ثقفي   أ و أ و أ و أ و  ،،    أ نصاري    أ نصاري    أ نصاري    أ نصاري   أ و أ و أ و أ و  ،،  

  

    ::            الداللةالداللة          وجهوجه

 الثواب  علىعلى   دال دال دال دال  وهووهو  ،،الثوابالثواب  بشرطبشرط  الهبةالهبة  جوازجواز  عليعلي  یدلیدل  الحدیثالحدیث  هذاهذا  أنأن
 الثواب 
 الثواب 
 الثواب 
 فیها   

 فیها 
 فیها 
 فیها 
 ،،  

  أثابأثاب  --    --النبيالنبي  ألنألن  ،،الثوابالثواب  تقتضىتقتضى  الهبةالهبة  أنأن  عليعلي  ذلكذلك  فدلفدل  ؛؛  یشترطهیشترطه  لملم   وان وان وان وان

                                                 

           البـــن  البـــن   ،،                       فــتح القـــدیر فــتح القـــدیر  ،،      ٣٥٩٣٥٩  //  ٣٣      ،،                       مجمــع األنهـــر مجمــع األنهـــر  ،،    ٥١٥١  //  ٣٣      ،،                 االختیـــار االختیـــار  ،،      ١٣٠١٣٠  //  ٦٦      ،،                             بـــدائع الــصنائع بـــدائع الــصنائع  ::        انظــرانظــر    ) ) ١١  ((

ـــــــة  ،،    ٤٠٤٠  //  ٩٩      ،،            الهمـــــــامالهمـــــــام ـــــــة الهدای ـــــــاني  ،،                 الهدای ـــــــاني للمرغین ـــــــسوط  ،،      ٢٢٧٢٢٧  //  ٣٣      ،،                       للمرغین ـــــــسوط المب       ،،                                     شـــــــرح منتهـــــــي اإلرادات شـــــــرح منتهـــــــي اإلرادات  ،،    ٥٣٥٣  //    ١٢١٢      ،،                 المب

                   شـرح سـنن  شـرح سـنن   ،،    ٢٥٢٥  //  ٢٢      ،،                     البـن ضـویان البـن ضـویان  ،،                         منـار الـسبیل منـار الـسبیل  ،،      ٢٦٢٢٦٢  //  ٢٢      ،،                                                      الكافي في فقـه اإلمـام أحمـد  الكافي في فقـه اإلمـام أحمـد  ،،      ٤٣٠٤٣٠  //  ٢٢

   ..          بتصرفبتصرف      ،،    ٥٢٥٢  //  ٤٤      ،،                 للمناوي للمناوي  ،،                       فیض القدیر فیض القدیر  ،،      ١٧٣١٧٣  //  ١١      ،،                             للسیوطي وغیره للسیوطي وغیره  ،،                ابن ماجةابن ماجة

   أ ي ال أ قبل    أ ي ال أ قبل    أ ي ال أ قبل    أ ي ال أ قبل ،،""                         لقد هممت أ ن ال أ تهب إال من قرشي أ و أ نصاري أ و ثقفي                          لقد هممت أ ن ال أ تهب إال من قرشي أ و أ نصاري أ و ثقفي                          لقد هممت أ ن ال أ تهب إال من قرشي أ و أ نصاري أ و ثقفي                          لقد هممت أ ن ال أ تهب إال من قرشي أ و أ نصاري أ و ثقفي  "  " ::--    --معني قوله معني قوله ) ) ٢٢((

  ..        هبة إال من هؤالء        هبة إال من هؤالء        هبة إال من هؤالء        هبة إال من هؤالء

  وفي الحدیث "  " ::-- رحمه اهللا  رحمه اهللا ––قال ابن منظور قال ابن منظور 
   

  وفي الحدیث 
   

  وفي الحدیث 
   

  وفي الحدیث 
   

    رشي أ و أ نصاري أ و                  لقد هممت أ ن ال أ تهب إال من ق                 لقد هممت أ ن ال أ تهب إال من ق                 لقد هممت أ ن ال أ تهب إال من ق                 لقد هممت أ ن ال أ تهب إال من ق:: 
    رشي أ و أ نصاري أ و  
    رشي أ و أ نصاري أ و  
    رشي أ و أ نصاري أ و  
 

      وهم أ عرف بمكارم األخالق،،        ألنهم أ صحاب مدن وقرى        ألنهم أ صحاب مدن وقرى        ألنهم أ صحاب مدن وقرى        ألنهم أ صحاب مدن وقرى،،           أ ي ال أ قبل هبة إال من هؤالء           أ ي ال أ قبل هبة إال من هؤالء           أ ي ال أ قبل هبة إال من هؤالء           أ ي ال أ قبل هبة إال من هؤالء،،""    ثقفي     ثقفي     ثقفي     ثقفي 
      وهم أ عرف بمكارم األخالق       
      وهم أ عرف بمكارم األخالق       
      وهم أ عرف بمكارم األخالق       
       ..  

    جفاء في أ خالق البادیة،،--    --  ،،  رأ ى النبي  رأ ى النبي  رأ ى النبي  رأ ى النبي::    وقال أ بو عبید    وقال أ بو عبید    وقال أ بو عبید    وقال أ بو عبید
    جفاء في أ خالق البادیة      
    جفاء في أ خالق البادیة      
    جفاء في أ خالق البادیة      
     للزیادة      للزیادة      للزیادة      للزیادة    وطلبا    وطلبا    وطلبا    وطلبا ،،       وذهابا عن المروءة       وذهابا عن المروءة       وذهابا عن المروءة       وذهابا عن المروءة،،      

   دون أ هل البادیة،،                  فخص أ هل القرى العربیة خاصة بقبول الهدیة منهم                  فخص أ هل القرى العربیة خاصة بقبول الهدیة منهم                  فخص أ هل القرى العربیة خاصة بقبول الهدیة منهم                  فخص أ هل القرى العربیة خاصة بقبول الهدیة منهم،،      على ما وهبوا      على ما وهبوا      على ما وهبوا      على ما وهبوا
   دون أ هل البادیة     
   دون أ هل البادیة     
   دون أ هل البادیة     
   لغلبة الجفاء ،،     

   لغلبة الجفاء     
   لغلبة الجفاء     
   لغلبة الجفاء     
    

           وبعدهم من ذوي النهى والعقول ،،  على أ خالقهم  على أ خالقهم  على أ خالقهم  على أ خالقهم
           وبعدهم من ذوي النهى والعقول   
           وبعدهم من ذوي النهى والعقول   
           وبعدهم من ذوي النهى والعقول   
 ).).٨٠٣٨٠٣//١١  ،، البن منظور البن منظور،،لسان العربلسان العرب((  ..""  

      ::                                       وابــــن حبــــان فــــي صــــحیحه وابــــن حبــــان فــــي صــــحیحه  ،،  ))        ٢٧٣١٢٧٣١  ((                      ، حــــدیث رقــــم ، حــــدیث رقــــم       ١٨٣١٨٣  //  ٢٢      ::                        أحمــــد فــــي مــــسندأحمــــد فــــي مــــسند               اإلمــــام  اإلمــــام   ::          أخرجــــهأخرجــــه    ) ) ٣٣  ((

   ..  ))        ٦٣٨٤٦٣٨٤  ((                     حدیث رقم  حدیث رقم   ،،      ٣٩٦٣٩٦  //    ١٤١٤



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

٤٤ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

  یثبهیثبه  لملم   واجبا واجبا واجبا واجبا  یكنیكن  لملم  ولوولو  ،،--األعرابياألعرابي  أيأي  --     رضاه   رضاه   رضاه   رضاه  بلغبلغ  حتىحتى  الثوابالثواب  فىفى  وزادهوزاده  األعرابياألعرابي

  حتىحتى  للثوابللثواب  طلبهطلبه  األعرابياألعرابي  علىعلى   ینكر ینكر ینكر ینكر  وكانوكان  ،،الزیادةالزیادة  تلزمهتلزمه  لملم   تطوعا تطوعا تطوعا تطوعا  أثابأثاب  ولوولو  ،،یزدهیزده  ولمولم

  ))١١((..الناسالناس  عندعند  هذاهذا  علمهعلمه  یحصلیحصل

  

    ::        األثراألثر    --  جج

        ::      یليیلي          بمابما            األثراألثر        منمن                    واستدلواواستدلوا

َرضــي    ––            طالــبطالــب          أبــىأبــى        بــنبــن            وعلــىوعلــى      ،،            الخطــابالخطــاب        بــنبــن          عمــرعمــر        عــنعــن          رويروي        مــامــا    --  ١١
ِ

َرضــيَ
ِ

َ    َ
ِ

َ    َ
ِ

ُعنه   ُ   ُ   ُ اُهللاهللا    َ ْ ُعنهَ ْ َ    ُ ْ َ    ُ ْ         --    َ  َ  َمــاَمــاَ

َوهب          إذاإذا       "  "   ::      قاالقاال              أنهماأنهما َ َوهبَ َ َ    َ َ َ    َ َ ُالرجل    َ ُ ُالرجلَّ ُ َّ      ُ ُ َّ      ُ ُ ًهبة    َّ َ
ًهبةِ َ
ِ    ً َ
ِ    ً َ
ْیثب          ولمولم    ِ َ ْیثبُ َ ُ    ْ َ ُ    ْ َ َمنها    ُ ْ

َمنهاِ ْ
ِ    َ ْ
ِ    َ ْ
    ))٢٢  ((  ..     " "      بهابها    ُ   ُ    ُ أحُقأحق          فهوفهو    ِ

  

    ::            الداللةالداللة          وجهوجه

    ––                قولهمـــاقولهمـــا            معنـــيمعنـــي        ألنألن      ،،            الثـــوابالثـــواب            هبتـــههبتـــه            جـــوازجـــواز          علـــيعلـــي              واضـــحةواضـــحة            داللـــةداللـــة          یـــدلیـــدل            األثـــراألثـــر          هـــذاهـــذا        أنأن

َرضــي
ِ

َرضــيَ
ِ

َ    َ
ِ

َ    َ
ِ

ُعنه   ُ   ُ   ُ اُهللاهللا    َ ْ ُعنهَ ْ َ    ُ ْ َ    ُ ْ ْولــم       "  " --    َ  َ  َمــاَمــاَ ْولــمَ َ    ْ َ    ْ ْیثــب    َ ِ
ْیثــبُ ِ
ُ    ْ ِ
ُ    ْ ِ
َمنهــا    ُ ْ

َمنهــاِ ْ
ِ    َ ْ
ِ    َ ْ
َعلیهــا                یكــافيءیكــافيء        أيأي      ،،     " "ِ َْ َعلیهــاَ َْ َ     َ َْ َ     َ َْ ْیعطــي    ِ َ  ِ َ  ِبــَأنِبــَأن    َ ْیعطــيُ ُ    ْ ُ    ْ َالعــوض    ُ

ِ َالعــوضْ
ِ ْ     َ
ِ ْ     َ
ِ               ومعنــيومعنــي      ،،ْ

              بـأكثربـأكثر            سـواءسـواء      ،،            یرتـضیهیرتـضیه            الـذيالـذي        وضوض        بـالعبـالع              علیهـاعلیهـا                یكـافيءیكـافيء        لـملـم          إذاإذا          أنـهأنـه      ،،     " "      بهـابهـا    ُ   ُ    ُ أحُقأحق          فهوفهو       "  "             قولهماقولهما

ْیثـب        لـملـم          ألنهألنه      ،،        هبتههبته        فيفي                الرجوعالرجوع          حقهحقه        منمن          كانكان      ،،          مثلهامثلها        أوأو            منهامنها َ ْیثـبُ َ ُ    ْ َ ُ    ْ َ       ،،        قـصدهقـصده            الـذيالـذي                بـالعوضبـالعوض            منهـامنهـا    ُ

َرضي    ––            لهمالهما              مخالفمخالف        والوال
ِ

َرضيَ
ِ

َ    َ
ِ

َ    َ
ِ

ُعنه   ُ   ُ   ُ اُهللاهللا    َ ْ ُعنهَ ْ َ    ُ ْ َ    ُ ْ     ))٣٣  ((  ..              الصحابةالصحابة        منمن          ذلكذلك        فيفي    --    َ  َ  َماَماَ

َرضـي    --                الخطــابالخطــاب        بـنبـن          عمــرعمــر          روىروى          ومـاومـا    --  ٢٢
ِ

َرضـيَ
ِ

َ    َ
ِ

َ    َ
ِ

ُعنــه   ُ   ُ   ُ اُهللاهللا    َ ُعنــهَْ َْ    ُ َْ    ُ َوهـب        مــنمــن       "  "   ::      قـالقـال    ––    َْ َ َوهـبَ َ َ    َ َ َ    َ َ             لــصلةلــصلة   ً    ً    ً هبــًةهبــة    َ

َوهب          ومنومن      ،،        فیهافیها            یرجعیرجع      الال            فإنهفإنه    ٍ    ٍ     ٍ صدقٍةصدقة          وجهوجه        لىلى  عع        أوأو    ٍ   ٍ    ٍ رحٍمرحم َ َوهبَ َ َ    َ َ َ    َ َ                 الثوابالثواب          بهابها            أرادأراد            إنماإنما          أنهأنه          یرىیرى   ً    ً    ً هبًةهبة    َ

    ))٤٤  ((  ..     " "        منهامنها          یرضیرض        لملم        إنإن            فیهافیها            یرجعیرجع            هبتههبته          علىعلى          فهوفهو

  

    ::            الداللةالداللة          وجهوجه

            یخلویخلو      الال                الواهبالواهب        ألنألن      ،،            الثوابالثواب          هبةهبة            جوازجواز          عليعلي              واضحةواضحة            داللةداللة          یدلیدل   ً     ً     ً أیضًاأیضا            األثراألثر          هذاهذا        أنأن

        مـنمـن              الحـالالحـال            وهـذهوهـذه      ،،            الـصدقةالـصدقة          وجـهوجـه          علـيعلـي        أوأو      ،،          الـرحمالـرحم          صلةصلة            هبتههبته        منمن            قصدهقصده            یكونیكون        أنأن        منمن            حالهحاله

                                                 

      ،،               للعینــي للعینــي  ،،                                                           عمــدة القــاري شــرح صــحیح البخــاري عمــدة القــاري شــرح صــحیح البخــاري  ،،    ٩٧٩٧  //  ٧٧      ،،                   البــن بطــال البــن بطــال  ،،                                   شــرح صــحیح البخــارى شــرح صــحیح البخــارى  ::        انظـرانظـر    ) ) ١١  ((

١٤٢١٤٢  //    ١٣١٣      ..   

   ..    ٩٧٩٧  //  ٧٧      ،،                   البن بطال البن بطال  ،،                                   شرح صحیح البخارى شرح صحیح البخارى  ::        انظرانظر    ) ) ٢٢  ((

           البـــن  البـــن   ،،                       فــتح القـــدیر فــتح القـــدیر  ،،      ٣٥٩٣٥٩  //  ٣٣      ،،                       مجمــع األنهـــر مجمــع األنهـــر  ،،    ٥١٥١  //  ٣٣      ،،      یـــاریـــار           االخت االخت  ،،      ١٣٠١٣٠  //  ٦٦      ،،                             بـــدائع الــصنائع بـــدائع الــصنائع  ::        انظــرانظــر    ) ) ٣٣  ((

             منــــار  منــــار   ،،      ٤٣٠٤٣٠  //  ٢٢      ،،                                     شــــرح منتهــــي اإلرادات شــــرح منتهــــي اإلرادات  ،،      ٢٦٢٢٦٢  //  ٢٢      ،،                                                   الكــــافي فــــي فقــــه اإلمــــام أحمــــد الكــــافي فــــي فقــــه اإلمــــام أحمــــد  ،،    ٤٠٤٠  //  ٩٩      ،،            الهمـــامالهمـــام

   ..             بتصرف بتصرف  ،،    ٩٧٩٧  //  ٧٧      ،،                   البن بطال البن بطال  ،،                                   شرح صحیح البخارى شرح صحیح البخارى  ،،    ٢٥٢٥  //  ٢٢      ،،            السبیلالسبیل

     ).).      ٢٩٤٢٩٤  ((              رقم   رقم   ،،      ٢٩٤٢٩٤  //  ١١      ،،                                     لإلمام مالك بن أنس لإلمام مالك بن أنس  ::            الموطأالموطأ    ) ) ٤٤  ((



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

٤٥ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

            وهـذهوهـذه      ،،          العـوضالعـوض        أيأي                الثـوابالثـواب            هبتـههبتـه        مـنمـن            قـصدهقـصده            یكونیكون        أوأو      ،،  ))١١     ( (        فیهافیها                الرجوعالرجوع        لهله            یجوزیجوز      الال              الهبةالهبة

          ولــمولــم      ،،        قــصدهقــصده            الــذيالــذي                بــالعوضبــالعوض            منهــامنهــا            یعــوضیعــوض        لــملــم          إذاإذا            فیهــافیهــا                الرجــوعالرجــوع        لــهلــه            یجــوزیجــوز              الهبــةالهبــة        مــنمــن              الحــالالحــال

َرضــي    --                الخطــابالخطــاب        بــنبــن          عمــرعمــر          علــيعلــي          ذلــكذلــك    ُ    ُ    ُینكــرُینكــر
ِ

َرضــيَ
ِ

َ    َ
ِ

َ    َ
ِ

ُعنــه   ُ   ُ   ُ اُهللاهللا    َ ُعنــهَْ َْ    ُ َْ    ُ           هــذاهــذا            فكــانفكــان      ،،              الــصحابةالــصحابة        مــنمــن          أحــدأحــد    ––    َْ

    ))٢٢  ((  ..            الثوابالثواب            بقصدبقصد              الهبةالهبة            جوازجواز          عليعلي          لیللیل  دد

          

    ::            القیاسالقیاس    --  دد

      ،،          معلـوممعلـوم            بعـوضبعـوض              تملیـكتملیـك        هـوهـو                الثـوابالثـواب            بـشرطبـشرط              الهبـةالهبـة          عقـدعقـد          بـأنبـأن                فقالوافقالوا      ::            القیاسالقیاس        منمن                    واستدلواواستدلوا

      ::      قـالقـال        لـولـو          كمـاكمـا          ،،          معلـوممعلـوم            بمـالبمـال                    المعاوضـةالمعاوضـة              بجـامعبجـامع      ،،            للمعنيللمعني   ً     ً     ً نظرًانظرا              البیعالبیع          عقدعقد          عليعلي   ً      ً      ً قیاسًاقیاسا          فصحفصح

ُبعتك ْ ُبعتكِ ْ ِ    ُ ْ ِ    ُ ْ ُملكتك        أوأو    ِ ْ َّ ُملكتكَ ْ َّ َ     ُ ْ َّ َ     ُ ْ َّ َهذا    َ َهذاَ َ   َ َ   َ ٍَبدرهم    َ ْ
ٍَبدرهمِِ ْ
ِِ      ٍَ ْ
ِِ      ٍَ ْ
ِِ..  ))  ٣٣((    

ْولــو  ((       "  "   ::              المحتــاجالمحتــاج            مغنــيمغنــي        فــيفــي          جــاءجــاء َ ْولــوَ َ َ    ْ َ َ    ْ َ َوهــب    َ َ َوهــبَ َ َ    َ َ َ    َ َ ًشخــصا      ))َ ْ ًشخــصاَ ْ َ    ً ْ َ    ً ْ ًشــیئا    َ ْ ًشــیئاَ ْ َ    ً ْ َ    ً ْ ِبــشرط  ((    َ
ْ َ ِبــشرطِ
ْ َ ِ     ِ
ْ َ ِ     ِ
ْ َ ٍثــواب    ِ

َ ٍثــوابَ
َ َ     ٍ
َ َ     ٍ
َ ٍمعلــوم    َ ُ ْ ٍمعلــومَ ُ ْ َ      ٍ ُ ْ َ      ٍ ُ ْ ِعلیــه      ))َ َْ ِعلیــهَ َْ َ     ِ َْ َ     ِ َْ َ،،      

َكوهبتـــك ُ ْ َ َ َكوهبتـــكَ ُ ْ َ َ َ       َ ُ ْ َ َ َ       َ ُ ْ َ َ َهـــذا    َ َهـــذاَ َ   َ َ   َ َعلـــى    َ َعلـــىَ َ   َ َ   َ ِتثیبنـــي    َْ  ْ َ  ْ َأْنَأن    َ ِ
َ ِتثیبنـــيُ ِ
َ ُ      ِ ِ
َ ُ      ِ ِ
َ َكـــذا    ُ َكـــذاَ َ   َ َ   َ َُفـــاألظهر  ((    َ ْ َ ْ َُفـــاألظهرَ ْ َ ْ َ       َُ ْ َ ْ َ       َُ ْ َ ْ ُصـــحة    َ َّ ُصـــحةِ َّ ِ    ُ َّ ِ    ُ َّ َهـــذا      ))ِ َهـــذاَ َ   َ َ   َ ِالعقـــد  ((    َ ْ َ ِالعقـــدْ ْ َ ْ      ِ ْ َ ْ      ِ ْ َ ًنظـــرا      ))ْ َ ًنظـــراَ َ َ    ً َ َ    ً َ َللمعنـــى    َ ْ َ ْ

َللمعنـــىِ ْ َ ْ
ِ      َ ْ َ ْ
ِ      َ ْ َ ْ
ـــه      ،،ِ ُفإن ـــهََِّ ُفإن ََِّ     ُ ََِّ     ُ ََِّ    

ٌمعاوضة َ َ َ ٌمعاوضةُ َ َ َ ُ       ٌ َ َ َ ُ       ٌ َ َ َ ٍبمال    ُ
َ
ٍبمالِ

َ
ِ     ٍ
َ
ِ     ٍ

َ
ٍمعلوم    ِ ُ ْ ٍمعلومَ ُ ْ َ      ٍ ُ ْ َ      ٍ ُ ْ َّفصح    َ َ َّفصحَ َ َ    َّ َ َ    َّ َ َكما    َ َكماَ َ   َ َ   َ ْلو    َ ْلوَ َقال    َْ   َْ   َ َقالَ َ    َ َ    َ ُبعتك    َ ْ ُبعتكِ ْ ِ    ُ ْ ِ    ُ ْ ِ)." )."         ٤٤((    

      ::        قــــوالنقــــوالن            ففیــــهففیــــه      ،ً،      ً       ً معلومــــًامعلومــــا   ً      ً      ً ثوابــــًاثوابــــا    --              العقــــدالعقــــد        أيأي    ––          فیــــهفیــــه          شــــرطشــــرط          فــــإنفــــإن       "  "   ::            المهــــذبالمهــــذب        فــــيفــــي            وجــــاءوجــــاء

        فيفي              الهبةالهبة            بلفظبلفظ            كبیعكبیع            یكونیكون          هذاهذا            فعلىفعلى      ،،            كالبیعكالبیع            فجازفجاز            بمالبمال          مالمال              تملیكتملیك          ألنهألنه      ،،      یصحیصح      ::            أحدهماأحدهما

    ))٥٥  ((  ..     " "            أحكامهأحكامه              وجمیعوجمیع                  والخیاروالخیار              الرباالربا

 الهبة   في في في في     شرط   شرط   شرط   شرط     فإن   فإن   فإن   فإن "  " ::المغنيالمغني  فيفي  وجاءوجاء
 الهبة   
 الهبة   
 الهبة   
   ألنه ؛  ؛    أ حمد   أ حمد   أ حمد   أ حمد      علیه    علیه    علیه    علیه    نص  نص  نص  نص  ..  صح  صح  صح  صح  ،،   علوما   علوما   علوما   علوما م م م م     ثوابا   ثوابا   ثوابا   ثوابا     

   ألنه 
   ألنه 
   ألنه 
   

  تملیك
  تملیك  
  تملیك  
  تملیك  
 بعوض    

 
 بعوض  

 
 بعوض  
 
 بعوض  

 
 الدرك     ضمان   ضمان   ضمان   ضمان   في في في في  ،،    البیع    البیع    البیع    البیع     حكم   حكم   حكم   حكم       وحكمها     وحكمها     وحكمها     وحكمها  ،،     كالبیع     كالبیع     كالبیع     كالبیع     فهو   فهو   فهو   فهو  ،،    معلوم    معلوم    معلوم    معلوم    

 الدرك  
 الدرك  
 الدرك  
 وثبوت  ،،  

 وثبوت   
 وثبوت   
 وثبوت   
  الخیار     

  الخیار  
  الخیار  
  الخیار  
    

                                                 

               وال رجوع فیما یهبه لذي رحم محرم منه أ و زوجة أ و زوج((  ::  قال  قال  قال  قال "  " ::--ه اهللا ه اهللا  رحم رحم––قال الموصلي قال الموصلي ) ) ١١((
               وال رجوع فیما یهبه لذي رحم محرم منه أ و زوجة أ و زوج                 
               وال رجوع فیما یهبه لذي رحم محرم منه أ و زوجة أ و زوج                 
               وال رجوع فیما یهبه لذي رحم محرم منه أ و زوجة أ و زوج                 
                 ((  

           ألن المقصود صلة الرحم وزیادة األلفة بین الزوجین؛ ؛ 
             

           ألن المقصود صلة الرحم وزیادة األلفة بین الزوجین        
             

           ألن المقصود صلة الرحم وزیادة األلفة بین الزوجین        
             

           ألن المقصود صلة الرحم وزیادة األلفة بین الزوجین        
             

          وفي الرجوع قطیعة الرحم واأللفة ،،        
          وفي الرجوع قطیعة الرحم واأللفة          
          وفي الرجوع قطیعة الرحم واأللفة          
          وفي الرجوع قطیعة الرحم واأللفة          
   ألنها ؛ ؛          

   ألنها  
   ألنها  
   ألنها  
 

           فال یجوز صیانة للرحم عن القطیعة وابقاء للزوجیة على األلفة والمودة،،             تورث الوحشة والنفرة             تورث الوحشة والنفرة             تورث الوحشة والنفرة             تورث الوحشة والنفرة
           فال یجوز صیانة للرحم عن القطیعة وابقاء للزوجیة على األلفة والمودة                                   
           فال یجوز صیانة للرحم عن القطیعة وابقاء للزوجیة على األلفة والمودة                                   
           فال یجوز صیانة للرحم عن القطیعة وابقاء للزوجیة على األلفة والمودة                                   
  وفي ،،                                   

  وفي  
  وفي  
  وفي  
 

  الحدیث
  الحدیث  
  الحدیث  
  الحدیث  
    إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم یرجع فیها  «  « ::  

     
          

    إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم یرجع فیها        
     

          
    إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم یرجع فیها        

     
          

    إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم یرجع فیها        
     

          
    أ حد الزوجین مسلما أ و        وسواء كان        وسواء كان        وسواء كان        وسواء كان ،،»»       

 
    أ حد الزوجین مسلما أ و        

 
    أ حد الزوجین مسلما أ و        
 
    أ حد الزوجین مسلما أ و        

 
       

         كافرا لشمول المعنى
         كافرا لشمول المعنى  
         كافرا لشمول المعنى  
         كافرا لشمول المعنى  
  ولو وهبها ثم أ بانها لم یرجع                   ولو وهبها ثم أ بانها لم یرجع،،  

  ولو وهبها ثم أ بانها لم یرجع                   ولو وهبها ثم أ بانها لم یرجع                 
  ،،                        ولو وهب أ جنبیة ثم تزوجها له الرجوع                        ولو وهب أ جنبیة ثم تزوجها له الرجوع                        ولو وهب أ جنبیة ثم تزوجها له الرجوع                        ولو وهب أ جنبیة ثم تزوجها له الرجوع،،                 

 ..))٥٢٥٢//٣٣  ،، االختیار االختیار::انظرانظر((  ..... "... "..،،                   والمعتبر المقصود وقت العقد                   والمعتبر المقصود وقت العقد                   والمعتبر المقصود وقت العقد                   والمعتبر المقصود وقت العقد

                               الكـافي فـي فقـه  الكـافي فـي فقـه   ،،      ١٦٢١٦٢  //    ١٨١٨      ،،                                 البیـان والتحـصیل البیـان والتحـصیل  ،،      ١٣٠١٣٠  //  ٦٦      ،،                             بدائع الـصنائع بدائع الـصنائع  ،،    ٥٢٥٢  //  ٣٣      ،،                 االختیار االختیار  ::        انظرانظر    ) ) ٢٢  ((

   ..             بتصرف بتصرف  ،،    ٢٥٢٥  //  ٢٢      ،،                         منار السبیل منار السبیل  ،،      ٤٣٠٤٣٠  //  ٢٢      ،،                                     شرح منتهي اإلرادات شرح منتهي اإلرادات  ،،      ٢٦٢٢٦٢  //  ٢٢      ،،                    اإلمام أحمداإلمام أحمد

      ،،      ٥٧٣٥٧٣  //  ٣٣      ،،                           مغنـــي المحتـــاج مغنـــي المحتـــاج  ،،      ٤٢٣٤٢٣  //  ٥٥      ،،                             نهایـــة المحتـــاج نهایـــة المحتـــاج  ،،    ٥٢٥٢  //  ٣٣      ،،                 االختیـــار االختیـــار      ١٧٧١٧٧  //  ٢٢      ،،               اللبـــاب اللبـــاب  ::        انظـــرانظـــر    ) ) ٣٣  ((

           ألبـي  ألبـي   ،،                 الهدایـة الهدایـة  ،،      ٣٩٩٣٩٩      ،،      ٣٩٨٣٩٨  //  ٥٥      ،،                     البن قدامة البن قدامة  ،،               المغني المغني  ،،      ٤٨٥٤٨٥  //  ٢٢      ،،                           أسني المطالب أسني المطالب  ،،    ٣٥٣٥  ٣٣  //  ٢٢      ،،            المهذبالمهذب

   ..             بتصرف بتصرف  ،،      ٣٣٩٣٣٩  //  ١١      ،،            الخطابالخطاب

   ..      ٥٧٣٥٧٣  //  ٣٣      ،،                           مغني المحتاج مغني المحتاج  ::        انظرانظر    ) ) ٤٤  ((

   ..      ٣٣٥٣٣٥  //  ٢٢      ،،               المهذب المهذب  ::        انظرانظر    ) ) ٥٥  ((



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

٤٦ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

 والشفعة
 والشفعة    
 والشفعة    
 والشفعة    
  وبهذا  ،،    

 
  وبهذا 

 
  وبهذا 
 
  وبهذا 

 
  یصح   ال ال ال ال    أ نه  أ نه  أ نه  أ نه  ،،   قول   قول   قول   قول      الشافعي    الشافعي    الشافعي    الشافعي        وألصحاب      وألصحاب      وألصحاب      وألصحاب  ..  الرأي   الرأي   الرأي   الرأي      أ صحاب   أ صحاب   أ صحاب   أ صحاب    قال  قال  قال  قال   

  یصح 
  یصح 
  یصح 
   ألنه ؛  ؛  

   ألنه 
   ألنه 
   ألنه 
     شرط   شرط   شرط   شرط   

 الهبة   في في في في
 الهبة   
 الهبة   
 الهبة   
  تملیك    أ نه  أ نه  أ نه  أ نه     ولنا   ولنا   ولنا   ولنا  ..     مقتضاها     مقتضاها     مقتضاها     مقتضاها     ینافي   ینافي   ینافي   ینافي   ما ما ما ما     

  تملیك  
  تملیك  
  تملیك  
 بعوض،    

 
 بعوض،  

 
 بعوض،  
 
 بعوض،  

 
    هذا  هذا  هذا  هذا      ملكتك    ملكتك    ملكتك    ملكتك  ::  قال  قال  قال  قال    لو  لو  لو  لو   ما ما ما ما     فصح   فصح   فصح   فصح    

   بدرهم
   بدرهم  
   بدرهم  
   بدرهم  
  التملیك     أ طلق   أ طلق   أ طلق   أ طلق    لو  لو  لو  لو      فإنه    فإنه    فإنه    فإنه  ..  

  التملیك  
  التملیك  
  التملیك  
  هبة    كان  كان  كان  كان    

  هبة 
  هبة 
  هبة 
  العوض     ذكر   ذكر   ذكر   ذكر      واذا    واذا    واذا    واذا  ،، 

  العوض  
  العوض  
  العوض  
  ))١١((.. " "   بیعا   بیعا   بیعا   بیعا   ار ار ار ار ص ص ص ص    

  

    ::            الثانيالثاني              الرأيالرأي            أدلةأدلة      :ً:     ً      ً ثانیًاثانیا

                الثـوابالثـواب            بـشرطبـشرط              الهبـةالهبـة            جـوازجـواز          عـدمعـدم        مـنمـن            إلیهإلیه              ذهبواذهبوا        ماما          عليعلي                الثانيالثاني              الرأيالرأي              أصحابأصحاب              استدلاستدل

    ::            فقالوافقالوا      ،،                بالمعقولبالمعقول

            فیهــافیهــا              یــشترطیــشترط        أنأن                  التنــاقضالتنــاقض          فمــنفمــن      ،،      عــوضعــوض        بــالبــال                اإلعطــاءاإلعطــاء        أوأو                التبــرعالتبــرع            یفیــدیفیــد              الهبــةالهبــة          لفــظلفــظ          بــأنبــأن

        مــنمــن              الهبــةالهبــة        أنأن      :ً:      ً       ً إیــضاحًاإیــضاحا            أكثــرأكثــر      يي          وبمعنــوبمعنــ      ..              مقتــضاهامقتــضاها              ینــافيینــافي          شــرطشــرط          ألنــهألنــه      ،،          العــوضالعــوض        أوأو      ،،            الثــوابالثــواب

      ،،                  المعاوضــاتالمعاوضــات            عقــودعقــود            نطــاقنطــاق          إلــيإلــي          ذلــكذلــك        عــنعــن                یخرجهــایخرجهــا            فیهــافیهــا                الثــوابالثــواب                  واشــتراطواشــتراط      ،،                التبرعــاتالتبرعــات            عقــودعقــود

            بـــشرطبـــشرط              الهبـــةالهبـــة        فـــيفـــي        أيأي    ––            وهنـــاوهنـــا      ،،            التبـــرعالتبـــرع              یقتـــضيیقتـــضي          إنـــهإنـــه          حیـــثحیـــث      ،،          الهبـــةالهبـــة            للفـــظللفـــظ              تنـــاقضتنـــاقض          فیـــهفیـــه            وهـــذاوهـــذا

          كماكما      ،،      هبةهبة              حیئنذحیئنذ            تصیرتصیر      الال            ألنهاألنها      ،،          اللفظاللفظ          إليإلي   ً     ً     ً نظرًانظرا              العقدالعقد              فیبطلفیبطل      ،،          العوضالعوض              یقتضيیقتضي    --                الثوابالثواب

      ) ) ٢٢  ((  ..          لفظهالفظها              مقتضيمقتضي      وو  هه

 بشرط((     شیئا   شیئا   شیئا   شیئا     شخصا   شخصا   شخصا   شخصا  ))   وهب   وهب   وهب   وهب     ولو   ولو   ولو   ولو(( "  " ::المحتاجالمحتاج  مغنيمغني  فيفي  جاءجاء
 بشرط   
 بشرط   
 بشرط   
 ثواب     

 ثواب  
 ثواب  
 ثواب  
  ،،    علیه    علیه    علیه    علیه  ))    معلوم    معلوم    معلوم    معلوم    

  تثیبني   أ ن أ ن أ ن أ ن    على  على  على  على    هذا  هذا  هذا  هذا        كوهبتك      كوهبتك      كوهبتك      كوهبتك
  تثیبني  
  تثیبني  
  تثیبني  
  والثاني... ... ..  كذا  كذا  كذا  كذا    

  والثاني 
  والثاني 
  والثاني 
     لفظ   لفظ   لفظ   لفظ     فإن   فإن   فإن   فإن  ،،      لتناقضه      لتناقضه      لتناقضه      لتناقضه     اللفظ   اللفظ   اللفظ   اللفظ   إلى إلى إلى إلى     نظرا   نظرا   نظرا   نظرا       بطالنه     بطالنه     بطالنه     بطالنه  :: 

 الهبة
 الهبة   
 الهبة   
 الهبة   
    فیه  فیه  فیه  فیه      تثبت    تثبت    تثبت    تثبت    هذا  هذا  هذا  هذا     فعلى   فعلى   فعلى   فعلى  ،،    المعنى    المعنى    المعنى    المعنى   إلى إلى إلى إلى     نظرا   نظرا   نظرا   نظرا  ،،))   الصحیح   الصحیح   الصحیح   الصحیح    على  على  على  على     بیعا   بیعا   بیعا   بیعا      ویكون    ویكون    ویكون    ویكون((      التبرع    التبرع    التبرع    التبرع    تضي  تضي  تضي  تضي  یق  یق  یق  یق     

 من      البیع    البیع    البیع    البیع     أ حكام   أ حكام   أ حكام   أ حكام
 من 
 من 
 من 
 الشفعة   

 الشفعة   
 الشفعة   
 الشفعة   
    والخیارین     

    والخیارین   
    والخیارین   
    والخیارین   
 وغیرهما     

 وغیرهما     
 وغیرهما     
 وغیرهما     
     " " ..))٣٣((  

      ::        قــــوالنقــــوالن            ففیــــهففیــــه      ،ً،      ً       ً معلومــــًامعلومــــا   ً      ً      ً ثوابــــًاثوابــــا    --              العقــــدالعقــــد        أيأي    ––          فیــــهفیــــه          شــــرطشــــرط          فــــإنفــــإن       "  "   ::            المهــــذبالمهــــذب        فــــيفــــي            وجــــاءوجــــاء

ـــه      ،،        باطـــلباطـــل          أنـــهأنـــه      ::              والثـــانيوالثـــاني        ... ...   ..  ،،      یـــصحیـــصح      ::            أحـــدهماأحـــدهما ـــهألن           شـــرطشـــرط            فبطـــلفبطـــل              العـــوضالعـــوض              یقتـــضيیقتـــضي      الال          عقـــدعقـــد          ألن

    ))٤٤  ((  ..     " "            أحكامهأحكامه            جمیعجمیع        فيفي                الفاسدالفاسد              البیعالبیع          حكمحكم            حكمهحكمه          هذاهذا            فعلىفعلى      ،،            كالرهنكالرهن      ،،          العوضالعوض

  

        ::            بوجهینبوجهین          هذاهذا              یناقشیناقش        أنأن              ویمكنویمكن

          إذاإذا          ألنــهألنــه      ،،          الهبــةالهبــة            للفـظللفـظ              تنــاقضتنــاقض          فیـهفیـه          لــیسلــیس                الثـوابالثـواب            بــشرطبــشرط                مقترنـةمقترنـة              الهبــةالهبــة                انعقـادانعقـاد        أنأن      ::        األولاألول

            یمنـعیمنـع        لـملـم                الـشارعالـشارع          فـإنفـإن      ،،            التبـرعالتبـرع          وجـهوجـه          علـيعلـي        أيأي      ،،          مقابـلمقابـل        بـالبـال            عطیةعطیة            أنهاأنها            لهبةلهبة  اا        فيفي            األصلاألصل          كانكان

                                                 

   ..      ٣٩٩٣٩٩      ،،      ٣٩٨٣٩٨  //  ٥٥      ،،                     البن قدامة البن قدامة  ،،               المغني المغني  ::        انظرانظر    ) ) ١١  ((

      ،،                           نهایـــة المطلـــب نهایـــة المطلـــب  ،،  ٥٥    ٣٣٣٣  //  ٢٢      ،،               المهـــذب المهـــذب  ،،      ٥٧٣٥٧٣  //  ٣٣      ،،                           مغنـــي المحتـــاج مغنـــي المحتـــاج  ،،      ٤٢٣٤٢٣  //  ٥٥      ،،                             نهایـــة المحتـــاج نهایـــة المحتـــاج  ::        انظـــرانظـــر    ) ) ٢٢  ((

   ..             بتصرف بتصرف  ،،      ٤٣٦٤٣٦  //  ٨٨

   ..      ٥٧٣٥٧٣  //  ٣٣      ،،                           مغني المحتاج مغني المحتاج  ::        انظرانظر    ) ) ٣٣  ((

   ..      ٣٣٥٣٣٥  //  ٢٢      ،،               المهذب المهذب  ::        انظرانظر    ) ) ٤٤  ((



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

٤٧ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

            بـشرطبـشرط                مقترنـةمقترنـة                جوازهاجوازها            تؤكدتؤكد              الشرعالشرع        فيفي            نصوصنصوص        منمن          جاءجاء        ماما              بدلیلبدلیل      ،،          علیهاعلیها                      والمكافأةوالمكافأة                الثوابالثواب

    ..            الثوابالثواب

            التــيالتــي                القویــةالقویــة              األدلــةاألدلــة        مــنمــن                ذكرنــاهذكرنــاه        مــامــا                معارضــةمعارضــة          علــيعلــي            یقــوىیقــوى      الال                  المعقــولالمعقــول          هــذاهــذا        أنأن      ::            الثــانيالثــاني

                جوازهــاجوازهــا            یؤكــدیؤكــد            دلیــلدلیــل          خیــرخیــر          لهــالهــا    --      --              النبــيالنبــي            وفعــلوفعــل      ،،            الثــوابالثــواب            بــشرطبــشرط              الهبــةالهبــة            جــوازجــواز          علــيعلــي          تــدلتــدل

    .ً.    ً     ً جلیًاجلیا   ً       ً       ً تأكیدًاتأكیدا

    ::                الراجــحالراجــح              الرأيالرأي

              یبــدوایبــدوا      ،،        منهــامنهــا                  مناقــشتهمناقــشته            أمكــنأمكــن        مــامــا                  ومناقــشةومناقــشة                  وأدلــتهموأدلــتهم                  الفقهــاءالفقهــاء            آلراءآلراء                الــسابقالــسابق              العــرضالعــرض          بعــدبعــد

            جــوازجــواز        مــنمــن            األولاألول              الــرأيالــرأي              أصــحابأصــحاب                  الفقهــاءالفقهــاء              جمهــورجمهــور            إلیــهإلیــه          ذهــبذهــب        مــامــا        أنأن    ––            أعلــمأعلــم          واهللاواهللا    ––   ً     ً     ً جلیــًاجلیــا

      ،،              المعـارضالمعـارض        عـنعـن                  وسـالمتهاوسـالمتها      ،،          أدلتـهأدلتـه            لقـوةلقـوة      ،،                والرجحـانوالرجحـان          بولبول        بـالقبـالق              األولـياألولـي        هوهو                الثوابالثواب            بشرطبشرط              الهبةالهبة

            فیجــبفیجــب      ،،              واإلباحــةواإلباحــة            الحــلالحــل        هــوهــو                    المعــامالتالمعــامالت        فــيفــي            األصــلاألصــل          وألنوألن      ،،              المخــالفالمخــالف              الــرأيالــرأي            دلیــلدلیــل            وضــعفوضــعف

                    المــسلمونالمــسلمون            یــزالیــزال        والوال          ،،              التحــریمالتحــریم        أوأو              المنــعالمنــع          علــيعلــي                الــدلیلالــدلیل            یقــومیقــوم          حتــيحتــي            األصــلاألصــل          هــذاهــذا                  استــصحاباستــصحاب

ــــــر        مــــــنمــــــن          بهــــــابهــــــا                    یتعــــــاملونیتعــــــاملون ــــــرغی ــــــي                    كالتهــــــاديكالتهــــــادي      ،،        نكیــــــرنكیــــــر          غی ــــــيف ــــــة        االجتاالجت                        والمناســــــباتوالمناســــــبات                األعــــــراساألعــــــراس        ف ــــــةماعی               ماعی

    ..              التحریمالتحریم        أوأو              المنعالمنع          عليعلي            دلیلدلیل            ثبوتثبوت            لعدملعدم            األصلاألصل            لهذالهذا   ً         ً         ً استصحابًااستصحابا      ،،  ))١١  ((          األخرياألخري

            إلیــهإلیــه          ذهــبذهــب        مــامــا          علــيعلــي   ً       ً       ً تأسیــسًاتأسیــسا                الثــوابالثــواب            بــشرطبــشرط              الهبــةالهبــة                  مــشروعیةمــشروعیة          علــيعلــي    ً    ً     ً بنــاًءبنــاء            فإنــهفإنــه        ثــمثــم          ومــنومــن

          هذاهذا              تكییفتكییف            یكونیكون            فإنهفإنه      ،،      سبقسبق          كماكما      ،،          حكمهاحكمها            بیانبیان        فيفي                الراجحالراجح              الرأيالرأي              أصحابأصحاب                  الفقهاءالفقهاء              جمهورجمهور

            وجهــةوجهــة        مــنمــن            صــحیحصــحیح              تكییــفتكییــف        هــوهــو                الثــوابالثــواب            بــشرطبــشرط          هبــةهبــة        نــهنــه  أأ          علــيعلــي                      الترویجیــةالترویجیــة                  الهــدایاالهــدایا        مــنمــن              النــوعالنــوع

                مؤسستهمؤسسته            یزوریزور        منمن          لكللكل                الهدیةالهدیة          هذههذه            یبذلیبذل      الال                البائعالبائع        ألنألن            وذلكوذلك      ،،              التكییفالتكییف          هذاهذا              أصحابأصحاب          نظرنظر

                  مبیعاتـهمبیعاتـه              تكثیـرتكثیـر            بهـدفبهـدف                  ترویجهـاترویجهـا                المـرادالمـراد                الـسلعةالـسلعة              یـشتريیـشتري          لمـنلمـن                یبـذلهایبـذلها    ٕ     ٕ     ٕوانمإوانما      ،،              التجاريالتجاري            محلهمحله        أوأو

      ،،            الثــوابالثــواب            بـشرطبـشرط              الهبــةالهبــة            جـوازجـواز          علــيعلــي    ً    ً     ً بنـاًءبنـاء                  الهـدایاالهـدایا        مــنمــن              النـوعالنـوع          هــذاهــذا            یجـوزیجـوز              ولــذلكولــذلك      ،،                وزیادتهـاوزیادتهـا            منهـامنهـا

   ً    ً    ً بــذًالبــذال              الــشرعالــشرع        فــيفــي              جــائزةجــائزة        أيأي      ،ً،    ً     ً شــرعًاشــرعا              مباحــةمباحــة              ذاتهــاذاتهــا        فــيفــي       "  "           العــوضالعــوض       "  "             الهدیــةالهدیــة            تكــونتكــون        أنأن              شــریطةشــریطة

    ))٢٢  ((  ..              الهدایاالهدایا        منمن              النوعالنوع          هذاهذا        فيفي              شرعیةشرعیة                مخالفةمخالفة        أيأي                النتفاءالنتفاء      ،ً،     ً      ً وقبوًالوقبوال

        ::              التكییفالتكییف                مناقشةمناقشة

        ::      یليیلي          بمابما                  التكییفالتكییف          هذاهذا            نوقشنوقش

          قبــلقبــل    --                الــسلعةالــسلعة    ––                  بالهدیــةبالهدیــة              الوعــدالوعــد       "  "                   الترویجیــةالترویجیــة                  الهــدایاالهــدایا        مــنمــن              النــوعالنــوع          هــذاهــذا              تكییــفتكییــف        أنأن    --  ١١

                  المؤسـسةالمؤسـسة            صـاحبصـاحب          غـرضغـرض        إنإن          حیـثحیـث      ،،      نظـرنظـر          محـلمحـل                الثوابالثواب            بشرطبشرط              الهبةالهبة              مسألةمسألة          عليعلي       "  "             الشراءالشراء

            ولـیسولـیس      ،،      لهـالهـا                  التـرویجالتـرویج            یریـدیریـد            التيالتي                للسلعةللسلعة                الشراءالشراء          عليعلي                  التشجیعالتشجیع        هوهو            منهامنها       "  "             الواهبالواهب       "  "             البائعالبائع        أوأو

                                                 

   ..             بتصرف بتصرف  ،،    ١١١١     ص ص  ،،                                    عبد المجید الصالحینعبد المجید الصالحین    / /      د د  ،،                                   اإلعالنات التجاریة اإلعالنات التجاریة  ::        انظرانظر    ) ) ١١  ((

                   علــي عبــد  علــي عبــد   ،،                                   اإلعالنــات التجاریــة اإلعالنــات التجاریــة  ،،    ١١١١     ص ص  ،،                                    عبــد المجیــد الــصالحینعبــد المجیــد الــصالحین    / /      د د  ،،                                   اإلعالنــات التجاریــة اإلعالنــات التجاریــة  ::        انظــرانظــر    ) ) ٢٢  ((

   ..    رفرف         بتص بتص  ،،    ٨٦٨٦     ص ص  ،،            الكریمالكریم



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

٤٨ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

                  الموهـوبالموهـوب       "  "                 والمـشتريوالمـشتري      ،،              المـشتريالمـشتري        مـنمـن            عنهـاعنهـا            مـاليمـالي          عوضعوض          عليعلي                الحصولالحصول        هوهو            منهامنها              الغرضالغرض

    ..            السلعةالسلعة            یقصدیقصد    ٕ     ٕ     ٕوانمإوانما      ،،                  الترویجیةالترویجیة                الهدیةالهدیة                الحصولالحصول          ذلكذلك        منمن          قصدقصد  یی      الال       "  "     لهله

          وهـووهـو      ،،                  الترویجیـةالترویجیـة                  الهـدایاالهـدایا        مـنمـن              النـوعالنـوع            وهـذاوهـذا      ،،            الثـوابالثـواب          هبـةهبـة          بـینبـین   ً       ً       ً جوهریًاجوهریا   ً     ً     ً فرقًافرقا            هناكهناك        أنأن    --  ٢٢

        لـكلـك            وهبـتوهبـت       "  "   ::          فیقـولفیقـول            عنهـاعنهـا              العوضالعوض        أوأو                الثوابالثواب            یطلبیطلب        ثمثم                الواهبالواهب                یبذلهایبذلها            إنماإنما                الثوابالثواب          هبةهبة        أنأن

          هـذاهـذا                تعوضنيتعوضني        أنأن          عليعلي              القلمالقلم          هذاهذا        لكلك            وهبتوهبت        أوأو      ،،          الثوبالثوب          هذاهذا                تعوضنيتعوضني        أنأن          عليعلي                الكتابالكتاب          هذاهذا

          قبـــلقبـــل    --                الـــسلعةالـــسلعة    ––                  بالهدیـــةبالهدیـــة              الوعـــدالوعـــد        أيأي       "  "               مـــسألتنامـــسألتنا        فـــيفـــي                      الترویجیـــةالترویجیـــة                الهدیـــةالهدیـــة            بخـــالفبخـــالف      ،،     " "            الكتـــابالكتـــاب

                الــسلعةالــسلعة            شــراءشــراء          وهــووهــو      ،،        علیــهعلیــه            علقــتعلقــت            الــذيالــذي              الــشرطالــشرط            حــصولحــصول          بعــدبعــد        إالإال            تكــونتكــون      الال              فإنهــافإنهــا      ،،     " "            الــشراءالــشراء

              ویجیــةویجیــة        الترالتر                  الهـدایاالهـدایا        مــنمــن              النـوعالنـوع          هــذاهــذا              تكییـفتكییـف          إذنإذن            یمكــنیمكــن            فكیـففكیـف      ،،          المحــلالمحــل        أوأو                  المؤسـسةالمؤسـسة        مــنمــن   ً    ً    ً مـثًالمـثال

    ))١١  ((  ..            الثوابالثواب            بشرطبشرط          هبةهبة          أنهأنه          عليعلي

    --                الــسلعةالــسلعة    ––                الهدیــةالهدیــة              الوعــدالوعــد       "  "                   الترویجیــةالترویجیــة                  الهــدایاالهــدایا        مــنمــن              النــوعالنــوع          هــذاهــذا              تكییــفتكییــف        تــمتــم          إذاإذا          أنــهأنــه    --  ٣٣

                البــائعالبــائع        أوأو                  المؤســسةالمؤســسة        حــقحــق        مــنمــن            یكــونیكــون            فإنــهفإنــه      ،،            الثــوابالثــواب            بــشرطبــشرط              الهبــةالهبــة              مــسألةمــسألة          علــيعلــي       "  "             الــشراءالــشراء          قبــلقبــل

ُالرجـل         " "  ::--      --              لقولـهلقولـه            وذلكوذلك      ،،  ))٢٢     ( (            یرتضیهیرتضیه            الذيالذي              العوضالعوض        لهله            یحصلیحصل        لملم          إذاإذا            فیهافیها                الرجوعالرجوع ُ ُالرجـلَّ ُ َّ      ُ ُ َّ      ُ ُ َّ    

َُّأحــق َُّأحــقَ َ    َُّ َ    َُّ ِبهبتــه    َ ِ
َ ِ ِبهبتــهِ ِ
َ ِ ِ      ِ ِ
َ ِ ِ      ِ ِ
َ ِ ْلــم    َ  َ  َمــاَمــا    ِ ْلــمَ َ   ْ َ   ْ ْیثــب    َ َ ْیثــبُ َ ُ    ْ َ ُ    ْ َ َمنهــا    ُ ْ

َمنهــاِ ْ
ِ    َ ْ
ِ    َ ْ
                  الخالفــاتالخالفــات        مــنمــن                الكثیــرالكثیــر            حــدوثحــدوث          إلــيإلــي            یــؤديیــؤدي          ممــاممــا            وهــذاوهــذا      ،،  ))٣٣         " ( " (ِ

          ألنــهألنــه      ،،              وتجنبهــاوتجنبهــا              درؤهــادرؤهــا          یجــبیجــب              مفاســدمفاســد            وهــذهوهــذه      ،،                التجاریــةالتجاریــة                  والمحــالتوالمحــالت                    المؤســساتالمؤســسات        فــيفــي                      والنزاعــاتوالنزاعــات

ُدرء       "  "   ::    أنأن              الـشرعالـشرع        فيفي                  الثابتةالثابتة                  القواعدالقواعد        منمن ْ ُدرءَ ْ               عتنـاءعتنـاء  اا        ألنألن      ،،     " "              المـصالحالمـصالح          جلـبجلـب        مـنمـن            أولـيأولـي                  المفاسـدالمفاسـد    َ

      ) ) ٤٤  ((  ..                    بالمأموراتبالمأمورات                  اعتنائهاعتنائه        منمن          أشدأشد                      بالمنهیاتبالمنهیات                الشارعالشارع

ٌقاعدة "  " ::--  اهللاهللا  رحمهرحمه  ––  السیوطيالسیوطي  اإلماماإلمام  یقولیقول َ ِ ٌقاعدةَ َ ِ ٌخامسة  َ َ
ِ ٌخامسةَ َ
ِ َوهي  ،،َ

ِ
َوهيَ

ِ
ُدرء "  " َ ْ ُدرءَ ْ ِالمفاسد  َ ِ َ َ ِالمفاسدْ ِ َ َ ْ) ) ٥٥ ( (

ََأولى ََأولىْ ْمن  ْ
ْمنِ
ِجلب  ِ ْ ِجلبَ ْ ِالمصالح  َ ِ َ َ ِالمصالحْ ِ َ َ َفإذا  ،، " "ْ َفإذاَِ َتعارض  َِ َ َ َتعارضَ َ َ ٌمفسدة  َ َ َ ْ ٌمفسدةَ َ َ ْ ٌومصلحة  َ َ َ ْ َ ٌومصلحةَ َ َ ْ َ َقدم ؛  ؛ َ َقدمُِّ ُدفع  ُِّ ْ ُدفعَ ْ ِالمفسدة  َ َ َ ْ َ ِالمفسدةْ َ َ ْ َ ًالباَغَغ  ْ

ًالباِ
َّألن  ،،ِ َ َّألنِ َ ِ  

َاعتناء َ َاعتناءِْ َ ِالشارع  ِْ ِ ِالشارعَّ ِ ِبالمنهیات  َّ َّ ِ ِْ َ ِبالمنهیاتْ َّ ِ ِْ َ َُّأشد  ْ َُّأشدَ ْمن  َ
ْمنِ
ِاعتنائه  ِ ِ َِ ِاعتنائهْ ِ َِ ِبالمأمورات  ْ

َ ُ َْ ْ ِبالمأموراتِ
َ ُ َْ ْ ِ" " ..))٦٦((  

                                                 

ــــة التــــسویقیة  ::        انظــــرانظــــر    ) ) ١١  (( ــــة التــــسویقیة الحــــوافز التجاری ــــشراء  ،،      ١٠٥١٠٥     ص ص  ،،                                                       الحــــوافز التجاری ــــي ال ــــة للهــــدایا المحفــــزة عل ــــشراء األحكــــام الفقهی ــــي ال ــــة للهــــدایا المحفــــزة عل           ،،                                                                                     األحكــــام الفقهی

   ..             بتصرف بتصرف  ،،    ٥٠٥٠      ،،    ٤٩٤٩  صص

   ..             بتصرف بتصرف  ،،      ١٠٤١٠٤     ص ص  ،،                                                       الحوافز التجاریة التسویقیة الحوافز التجاریة التسویقیة  ::        انظرانظر    ) ) ٢٢  ((

   ..                    سبق تخریجهسبق تخریجه    ) ) ٣٣  ((

      ،،    ٩٠٩٠     ص ص  ،،    یمیم               البن نج البن نج  ،،                                 األشباه والنظائر األشباه والنظائر  ،،                     وما بعدها وما بعدها  ،،      ١٧٩١٧٩       ص  ص   ،،                 للسیوطي للسیوطي  ،،                                 األشباه والنظائر األشباه والنظائر  ::        انظرانظر    ) ) ٤٤  ((

               للــشیخ  للــشیخ   ،،                                         شــرح القواعــد الفقهیــة شــرح القواعــد الفقهیــة  ،،  ))    ٢٩٢٩  ((                 المــادة  المــادة   ،،    ٤٧٤٧  //  ١١      ،،               لألتاســي لألتاســي  ،،                                                        مجلــة األحكــام العدلیــة مــع شــرحهامجلــة األحكــام العدلیــة مــع شــرحها

   ..      ٢٠٥٢٠٥     ص ص  ،،                                        أحمد بن الشیخ الزرقاأحمد بن الشیخ الزرقا

                         والمــراد بــه  والمــراد بــه   ،،                                                                         وأصــله اإلتیــان بالــشيء مــن وضــع إلــي موضــع وأصــله اإلتیــان بالــشيء مــن وضــع إلــي موضــع  ،،                                 وهــو مقابــل الجلــب وهــو مقابــل الجلــب  ،،                   هــو الــدفع هــو الــدفع  ::          الــدرءالــدرء    ) ) ٥٥  ((

    ..        لتهالتهإ           ٕ           ٕ دفعها وازإ دفعها وازا  ::                                           والمراد بدرء المفاسد والمراد بدرء المفاسد  ..                 التحصیل التحصیل  ::      هناهنا

                      عبـد العزیـز عبـد العزیـز     / /      د د  ،،                                       قواعد الفقه اإلسالمى قواعد الفقه اإلسالمى  ،،      ٢٣٥٢٣٥     ص ص  ،،                        مسلم الدوسريمسلم الدوسري    / /      د د  ،،                                                     الممتع في القواعد الفقهیة الممتع في القواعد الفقهیة  ::        انظرانظر

   ..      ١٥٢١٥٢     ص ص  ،،                                                                       المقاصد الشرعیة فى القواعد الفقهیة المقاصد الشرعیة فى القواعد الفقهیة  :ً:         ً          ً  وله أیضًا وله أیضا  ،،      ٢٠٣٢٠٣     ص ص  ،،        عزامعزام

                                                                                                 وانظـــر نحـــو ذلـــك قالـــه ابـــن نجـــیم فـــي األشـــباه والنظـــائر  وانظـــر نحـــو ذلـــك قالـــه ابـــن نجـــیم فـــي األشـــباه والنظـــائر   ،،      ١٧٩١٧٩       ص  ص   ،،                 للـــسیوطي للـــسیوطي  ،،                              األشـــباه والنظـــائراألشـــباه والنظـــائر    ) ) ٦٦  ((

   ..    ٩٠٩٠  صص      ،ً،    ً     ً أیضًاأیضا



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

٤٩ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

  بالهدیةبالهدیة  الوعدالوعد "  " مسألتنامسألتنا  فيفي  الترویجیةالترویجیة  الهدایاالهدایا  منمن  النوعالنوع  هذاهذا  تكییفتكییف  یصحیصح  الال  أنهأنه  --٤٤

  فيفي  ةةالترویجیالترویجی  الهدیةالهدیة  ألنألن  ،،الثوابالثواب  بشرطبشرط  الهبةالهبة  مسألةمسألة  عليعلي "  " الشراءالشراء  قبلقبل  --  السلعةالسلعة  ––

  أوأو  السلعةالسلعة  صاحبصاحب  یعلنیعلن  حیثحیث  ،،للسلعةللسلعة  الشراءالشراء  قبلقبل  للمشتريللمشتري  مجهولةمجهولة  ًأحیانًاأحیانا  تكونتكون  مسألتنامسألتنا

  هدیةهدیة  فلهفله  معینةمعینة  سلعةسلعة  یشتريیشتري  منمن  كلكل  بأنبأن "  " ::فیقولفیقول  المستهلكینالمستهلكین  لجمهورلجمهور  عنهاعنها  البائعالبائع

  الهدیةالهدیة  عنعن  یعلنیعلن  والوال  ،، " "مجانیةمجانیة  هدیةهدیة  فلهفله  كذاكذا  بمبلغبمبلغ  اشترياشتري  منمن "  " ::یقولیقول  أوأو  ،، " "مجانیةمجانیة

  بذلكبذلك  فیصیرفیصیر  ،،الشراءالشراء  قبلقبل  المستهلكینالمستهلكین  لجمهورلجمهور  ًمسبقًامسبقا  معلومةمعلومة  ونونلتكلتك  ذاتهاذاتها  الترویجیةالترویجیة

  بینبین  خالفخالف  محلمحل  الثوابالثواب  هبةهبة  فيفي  العوضالعوض  وجهالةوجهالة  ،،الثوابالثواب  هبةهبة  فيفي  ًمجهوًالمجهوال  هناهنا  العوضالعوض

  الثوابالثواب  هبةهبة  تكونتكون  وهلوهل  ،،--  الثوابالثواب  بشرطبشرط  الهبةالهبة  صحةصحة  أوأو  جوازجواز  إليإلي  ذهبواذهبوا  الذینالذین  ––  الفقهاءالفقهاء

  ؟؟  الال  أمأم  صحیحةصحیحة  العوضالعوض  جهالةجهالة  معمع  حیئنذحیئنذ

      ،،          عنـدهمعنـدهم              األظهـراألظهـر              القـولالقـول        فـيفـي                      والشافعیةوالشافعیة      ،،                  والمالكیةوالمالكیة      ،،              الحنفیةالحنفیة    --                  الفقهاءالفقهاء          كانكان        ذاذا  إإ          أنهأنه              بمعنيبمعني

        قــدقــد              فـإنهمفـإنهم      ،،      ســبقســبق          كمـاكمـا      ،،            الثــوابالثــواب            بـشرطبـشرط              الهبــةالهبــة          صـحةصـحة        أوأو            جــوازجــواز          إلـيإلـي              ذهبــواذهبــوا              الـذینالـذین      ،،--                      والحنابلـةوالحنابلـة

                الثـوابالثـواب          هـذاهـذا            یكونیكون        أنأن              حینئذحینئذ              العقدالعقد            لصحةلصحة              یشترطیشترط        هلهل      ،،          العوضالعوض        أوأو      ،،            الثوابالثواب          هذاهذا        فيفي                  اختلفوااختلفوا

        أوأو      ،،              المؤســسةالمؤســسة            صــاحبصــاحب                  اشــترطهااشــترطها            التــيالتــي                  الهــدایاالهــدایا          هــذههــذه      زز      تجــوتجــو      الال            بحیــثبحیــث      ؟؟   ً       ً       ً معلومــًامعلومــا              العــوضالعــوض        أوأو

        أمأم      ،ً،     ً      ً مـسبقًامـسبقا                معلومـةمعلومـة       "  "           العـوضالعـوض       "  "             الهدیـةالهدیـة          هـذههـذه            كانـتكانـت          إذاإذا        إالإال              معینـةمعینـة            سـلعةسـلعة              یـشتريیـشتري          لمنلمن              المحلالمحل

        ؟؟              العقدالعقد            ویصحویصح                مجهولةمجهولة            تكونتكون        أنأن            یجوزیجوز

            فإنـهفإنـه      ،ً،     ً      ً مجهـوًالمجهـوال                الثـوابالثـواب            بـشرطبـشرط              الهبـةالهبـة        فيفي              العوضالعوض          كانكان          إذاإذا          أنهأنه          إليإلي      ::              الحنفیةالحنفیة          ذهبذهب          حیثحیث

            تبطـــلتبطـــل      الال              الهبـــةالهبـــة        إنإن          حیـــثحیـــث      ،،ً       ً        ً وانتهـــاًءوانتهـــاء    ً      ً       ً ابتـــداًءابتـــداء   ً    ً    ً هبـــًةهبـــة              ویكـــونویكـــون      ،،          العقـــدالعقـــد            ویـــصحویـــصح              الـــشرطالـــشرط          هـــذاهـــذا            یبطـــلیبطـــل

        )  )  ١١  ((  ..              الفاسدةالفاسدة                  بالشروطبالشروط

  ،،الهبةالهبة  شروطشروط  فیهفیه  ))اعتبراعتبر((  المعینالمعین  ))العوضالعوض  بشرطبشرط  وهبوهب   واذا واذا واذا واذا(( "  " ::اللباباللباب  فيفي  جاءجاء

  ،،التسمیةالتسمیة  باعتبارباعتبار  ابتداءابتداء  هبةهبة  ألنهألنه  ،،الشیوعالشیوع  وعدموعدم  والتمییزوالتمییز  ))العوضینالعوضین  فيفي  التقابضالتقابض((  وهيوهي

  ،،المعاوضةالمعاوضة  لوجودلوجود   انتهاء انتهاء انتهاء انتهاء  ))البیعالبیع  حكمحكم  فيفي  وكانوكان  ،،العقدالعقد  صحصح((  العوضینالعوضین  ))تقابضاتقابضا  فإذافإذا((

  أنأن  علىعلى  وهبتكوهبتك  ::قالقال  إذاإذا  وهذاوهذا  ،،))الشفعةالشفعة  فیهفیه  وتجبوتجب  الرؤیةالرؤیة  وخیاروخیار  بالعیببالعیب  یردیرد((  فهوفهو

  الدرالدر  فيفي  كماكما  وانتهاءوانتهاء  ابتداءابتداء   بیعا بیعا بیعا بیعا  كانكان  --  بالباءبالباء  --  بكذابكذا  وهبتكوهبتك  ::قالقال  لولو  أماأما  ،،كذاكذا  تعوضنيتعوضني

  ابتداءابتداء  هبةهبة  فیكونفیكون  ،،تراطهتراطهاشاش  یبطلیبطل  مجهوالمجهوال  كانكان  لولو  ألنهألنه  ،،بالمعینبالمعین  العوضالعوض  قیدناقیدنا  ،،والدرروالدرر

  ) ) ٢٢((.. " "وانتهاءوانتهاء

  

                                                 

      ،،      ٣٥٩٣٥٩  //  ٣٣      ،،                       مجمـــع األنهـــر مجمـــع األنهـــر  ،،    ٥٢٥٢  //  ٣٣      ،،                 االختیـــار االختیـــار  ،،      ١٣٠١٣٠  //  ٦٦      ،،                             بـــدائع الـــصنائع بـــدائع الـــصنائع  ،،      ١٧٧١٧٧  //  ٢٢      ،،               اللبـــاب اللبـــاب  ::        انظـــرانظـــر    ) ) ١١  ((

   ..      ١٦٠١٦٠  //    ١٠١٠      ،،                 البنایة البنایة  ،،      ١٠٢١٠٢  //  ٥٥      ،،                             تبیین الحقائق تبیین الحقائق  ،،      ٢٩٥٢٩٥  //  ٧٧      ،،                        البحر الرائقالبحر الرائق

   ..      ١٧٧١٧٧  //  ٢٢      ،،                                           اللباب في شرح الكتاب اللباب في شرح الكتاب  ::        انظرانظر    ) ) ٢٢  ((
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  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

  أوأو   معینا معینا معینا معینا  العوضالعوض  یكونیكون  أنأن  الثوابالثواب  هبةهبة  لصحةلصحة  یلزمیلزم  الال  أنهأنه  إليإلي  ::المالكیةالمالكیة  وذهبوذهب

  صحةصحة  عليعلي   قیاسا قیاسا قیاسا قیاسا  ،،المجهولالمجهول  العوضالعوض  معمع  جائزةجائزة  أوأو  صحیحةصحیحة  الثوابالثواب  هبةهبة  فتكونفتكون  ،، معلوما معلوما معلوما معلوما

      ..المذهبالمذهب  فيفي  عندهمعندهم  المعتمدالمعتمد  هوهو  وهذاوهذا  ،، مهرا مهرا مهرا مهرا  فیهفیه  یسمیسم  لملم  الذيالذي  التفویضالتفویض  نكاحنكاح

 "  " الثوابالثواب  تعیینتعیین  بلزومبلزوم  قالقال  حیثحیث  ::الماجشونالماجشون  ابنابن  ذلكذلك  فيفي  المالكیةالمالكیة  جمهورجمهور  خالفخالف  وقدوقد

  أوأو   معلوما معلوما معلوما معلوما  الثوابالثواب  هبةهبة  فيفي  العوضالعوض  یكونیكون  أنأن  یلزمیلزم  أيأي  ،،الهبةالهبة  فيفي  اشترطاشترط  إذاإذا "  " العوضالعوض

 "  " العوضالعوض "  " الثوابالثواب  تعیینتعیین  وعدموعدم  ،،بقیمتهابقیمتها  سلعةسلعة  بیعبیع  ألنهاألنها  وذلكوذلك  ،،البیعالبیع  عليعلي   قیاسا قیاسا قیاسا قیاسا   معینا معینا معینا معینا

  ))١١((..تجوزتجوز  الال  التيالتي  الغررالغرر  بیوعبیوع  منمن  یجعلهایجعلها  فیهافیها

  

 الثواب     شرط   شرط   شرط   شرط: :            قوله   قوله   قوله   قوله(( "  " ::الدسوقيالدسوقي  حاشیةحاشیة  فيفي  جاءجاء
 
 الثواب 
 
 الثواب 
 
 الثواب 
 
  اشتراط   أ ي أ ي أ ي أ ي  )) 

  اشتراط  
  اشتراط  
  اشتراط  
 الثواب    

 
 الثواب 
 
 الثواب 
 
 الثواب 
 
     كون   كون   كون   كون     حالة   حالة   حالة   حالة   

  االشتراط
  االشتراط   
  االشتراط   
  االشتراط   
 للفظها      مقارنا    مقارنا    مقارنا    مقارنا     

 للفظها    
 للفظها    
 للفظها    
  الثواب     عین   عین   عین   عین  ::    قوله    قوله    قوله    قوله((  ..    

  الثواب 
  الثواب 
  الثواب 
  قیاسا     الزم   الزم   الزم   الزم     غیر   غیر   غیر   غیر        فتعیینه      فتعیینه      فتعیینه      فتعیینه   أ ي أ ي أ ي أ ي  )) ال ال ال ال   أ م أ م أ م أ م   

  قیاسا 
  قیاسا 
  قیاسا 
    على  على  على  على   

  وقیل  ..      المعتمد      المعتمد      المعتمد      المعتمد    هو  هو  هو  هو     وهذا   وهذا   وهذا   وهذا  ،،   فویض   فویض   فویض   فویض الت الت الت الت     نكاح   نكاح   نكاح   نكاح
  وقیل 
  وقیل 
  وقیل 
  العوض      اشترط    اشترط    اشترط    اشترط   إن إن إن إن  :: 

  العوض  
  العوض  
  العوض  
 عقدها   في في في في    

 عقدها   
 عقدها   
 عقدها   
 من    بد  بد  بد  بد    فال  فال  فال  فال     

 من 
 من 
 من 
   

  قیاسا       تعیینه     تعیینه     تعیینه     تعیینه
  قیاسا 
  قیاسا 
  قیاسا 
  ))٢٢((.. " "    البیع    البیع    البیع    البیع    على  على  على  على   

  هبة "  " ::واإلكلیلواإلكلیل  التاجالتاج  فيفي  وجاءوجاء
  هبة 
  هبة 
  هبة 
 الثواب   

 
 الثواب 
 
 الثواب 
 
 الثواب 
 
  الثواب    سمى  سمى  سمى  سمى   إن إن إن إن     بیع   بیع   بیع   بیع   

  الثواب 
  الثواب 
  الثواب 
      یسمه    یسمه    یسمه    یسمه    لم  لم  لم  لم      وان    وان    وان    وان  ..........فیهافیها   

 شرط     جواز   جواز   جواز   جواز        المدونة      المدونة      المدونة      المدونة   ب ب ب ب   فمذه   فمذه   فمذه   فمذه
 شرط  
 شرط  
 شرط  
 الثواب    

 
 الثواب 
 
 الثواب 
 
 الثواب 
 
   الماجشون     البن   البن   البن   البن     خالفا   خالفا   خالفا   خالفا      معین    معین    معین    معین     غیر   غیر   غیر   غیر   

   الماجشون  
   الماجشون  
   الماجشون  
  " " ..))٣٣((  

  

  فالمذهبفالمذهب  ،، مجهوال مجهوال مجهوال مجهوال  الثوابالثواب  هبةهبة  عقدعقد  فيفي  العوضالعوض  كانكان  إذاإذا  أنهأنه  إليإلي  ::الشافعیةالشافعیة  وذهبوذهب

  هبةهبة  صحتهصحته  ولتعذرولتعذر  ،،العوضالعوض  لجهالةلجهالة   بیعا بیعا بیعا بیعا  صحتهصحته  لتعذرلتعذر  وذلكوذلك  ،،حیئنذحیئنذ  العقدالعقد  بطالنبطالن  هوهو

  أيأي  ––  ذكرذكر  ألنألن  ،،تقتضیهتقتضیه  الال  أنهاأنها  عليعلي   بناء بناء بناء بناء  ،،الثوابالثواب  --  شرطشرط  أيأي  ––  لذكرلذكر  وذلكوذلك  ،،مطلقةمطلقة

  أنهاأنها  عليعلي   هبة هبة هبة هبة  العقدالعقد  یصحیصح  ::وقیلوقیل  ..المطلقةالمطلقة  الهبةالهبة   یفسد یفسد یفسد یفسد  المجهولالمجهول  الثوابالثواب  --  شرطشرط

  ))٤٤((..تقتضیهتقتضیه

                                                 

               بدایـة  بدایـة   ،،      ٢١٤٢١٤  //  ٨٨      ،،      لیـللیـل                 مـنح الج مـنح الج  ،،      ١١٤١١٤  //  ٤٤      ،،                 للـدردیر للـدردیر  ،،                           الشرح الكبیر الشرح الكبیر  ،،      ١١٤١١٤  //  ٤٤      ،،                             حاشیة الدسوقي حاشیة الدسوقي  ::        انظرانظر    ) ) ١١  ((

ـــــداني  ،،      ٣٣١٣٣١  //  ٢٢      ،،              المجتهـــــدالمجتهـــــد ـــــداني الثمـــــر ال ـــــل  ،،      ٥٥٥٥٥٥      ،،      ٥٥٤٥٥٤  //  ١١      ،،                           الثمـــــر ال ـــــاج واإلكلی ـــــل الت ـــــاج واإلكلی ـــــة  ،،    ٣٤٣٤  //  ٨٨      ،،                             الت ـــــوانین الفقهی ـــــة الق ـــــوانین الفقهی       ،،                                   الق

   ..             بتصرف بتصرف  ،،      ٢٤١٢٤١  صص

   ..      ١٤٤١٤٤  //  ٤٤      ،،                             حاشیة الدسوقي حاشیة الدسوقي  ::        انظرانظر    ) ) ٢٢  ((

   ..             بتصرف بتصرف  ،،    ٣٤٣٤  //  ٨٨      ،،               للمواق للمواق  ،،                             التاج واإلكلیل التاج واإلكلیل  ::        انظرانظر    ) ) ٣٣  ((

               نهایـــــة  نهایـــــة   ،،      ٣٣٦٣٣٦      ،،    ٣٥٣٥  ٣٣  //  ٢٢      ،،               المهـــــذب المهـــــذب  ،،      ٤٢٣٤٢٣  //  ٥٥      ،،                             نهایـــــة المحتـــــاج نهایـــــة المحتـــــاج  ،،      ٥٧٣٥٧٣  //  ٣٣      ،،                           مغنـــــي المحتـــــاج مغنـــــي المحتـــــاج  ::        انظـــــرانظـــــر    ) ) ٤٤  ((

   ..      ٣١٢٣١٢  //  ١١      ،،                       فتح الوهاب فتح الوهاب  ،،    ٨٨٨٨  //    ١٢١٢      ،،                           كفایة النبیه كفایة النبیه  ،،      ٤٨٥٤٨٥  //  ٢٢      ،،                           أسني المطالب أسني المطالب  ،،      ٤٧٣٤٧٣  //  ٨٨      ،،            المطلبالمطلب
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 بشرط  )) أ و أ و أ و أ و(( "  " ::المحتاجالمحتاج  مغنيمغني  فيفي  جاءجاء
 بشرط   
 بشرط   
 بشرط   
 ثواب     

 ثواب  
 ثواب  
 ثواب  
 مجهول((    

 مجهول   
 مجهول   
 مجهول   
 بثوب      العبد    العبد    العبد    العبد    هذا  هذا  هذا  هذا        كوهبتك      كوهبتك      كوهبتك      كوهبتك  ))   

  
 بثوب 

  
 بثوب 

  
 بثوب 

  
   

    لتعذر     العقد   العقد   العقد   العقد   أ ي أ ي أ ي أ ي  ))     بطالنه     بطالنه     بطالنه     بطالنه   ب ب ب ب     فالمذه     فالمذه     فالمذه     فالمذه((
    لتعذر 
    لتعذر 
    لتعذر 
 العوض       لجهالة     لجهالة     لجهالة     لجهالة     بیعا   بیعا   بیعا   بیعا      صحته    صحته    صحته    صحته   

 
 العوض  

 
 العوض  
 
 العوض  

 
  هبة      صحته    صحته    صحته    صحته        ولتعذر      ولتعذر      ولتعذر      ولتعذر  ،،  

  هبة 
  هبة 
  هبة 
   

 الثواب      لذكر    لذكر    لذكر    لذكر
 
 الثواب 
 
 الثواب 
 
 الثواب 
 
  وقیل  ،،    تقتضیه    تقتضیه    تقتضیه    تقتضیه   ال ال ال ال    أ نها  أ نها  أ نها  أ نها    على  على  على  على     بناء   بناء   بناء   بناء   

  وقیل 
  وقیل 
  وقیل 
  یصح  :: 

  یصح 
  یصح 
  یصح 
  هبة   

  هبة 
  هبة 
  هبة 
  ))١١((.. " "     تقتضیه     تقتضیه     تقتضیه     تقتضیه    أ نها  أ نها  أ نها  أ نها    على  على  على  على     بناء   بناء   بناء   بناء   

  ألنهألنه  ،،الهبةالهبة  تصحتصح  لملم   مجهوال مجهوال مجهوال مجهوال   ثوابا ثوابا ثوابا ثوابا  الهبةالهبة  فيفي   شرط شرط شرط شرط  إذاإذا  أنهأنه  إليإلي  ::الحنابلةالحنابلة  وذهبوذهب

  العوضالعوض  معمع  یصحیصح  الال  البیعالبیع  أنأن  فكمافكما  ،،كالبیعكالبیع  تصحتصح  فلمفلم  معاوضةمعاوضة  فيفي  مجهولمجهول  عوضعوض

  ..مجهولمجهول  بعوضبعوض  كانتكانت  إذاإذا  تصحتصح  الال  الثوابالثواب  هبةهبة  كذلككذلك  ،،المجهولالمجهول

  إنإن  لهله  الموهوبالموهوب  فیضمنهافیضمنها  ،،الفاسدالفاسد  البیعالبیع  حكمحكم  مجهولمجهول  بثواببثواب  الهبةالهبة  حكمحكم  یكونیكون  وحینئذوحینئذ

  ،،متقومةمتقومة  كانتكانت  إنإن  وبقیمتهاوبقیمتها  ،،مثلیةمثلیة  كانتكانت  إنإن  بمثلهابمثلها  فیضمنهافیضمنها  ،،وتلفتوتلفت  قبضهاقبضها  قدقد  كانكان

  ))٢٢((..الواهبالواهب  ملكملك  نماءنماء  ألنهاألنها  ،،والمنفصلةوالمنفصلة  المتصلةالمتصلة  بزیادتهابزیادتها  بقیتبقیت  إنإن  لهله  الموهوبالموهوب  ویردهاویردها
  

 الهبة   في في في في  ))   شرط   شرط   شرط   شرط      وان    وان    وان    وان(( "  " ::القناعالقناع  كشافكشاف  فيفي  جاءجاء
 الهبة   
 الهبة   
 الهبة   
   ه ه ه ه   ألن   ألن   ألن   ألن  ؛؛  ))    الهبة    الهبة    الهبة    الهبة     تصح   تصح   تصح   تصح    لم  لم  لم  لم      مجهوال    مجهوال    مجهوال    مجهوال     ثوابا   ثوابا   ثوابا   ثوابا((     

  عوض
  عوض 
  عوض 
  عوض 
 معاوضة   في في في في      مجهول    مجهول    مجهول    مجهول   

 معاوضة    
 معاوضة    
 معاوضة    
 الهبة  :: أ ي أ ي أ ي أ ي  ))     وحكمها     وحكمها     وحكمها     وحكمها((       كالبیع     كالبیع     كالبیع     كالبیع     تصح   تصح   تصح   تصح     فلم   فلم   فلم   فلم  ،،    

 الهبة   
 الهبة   
 الهبة   
 بثواب     

  
 بثواب 

  
 بثواب 

  
 بثواب 

  
 مجهول   

 مجهول   
 مجهول   
 مجهول   
     

 بمثلها       وتلفت     وتلفت     وتلفت     وتلفت  ،،    قبضها    قبضها    قبضها    قبضها   إن إن إن إن    له  له  له  له       الموهوب     الموهوب     الموهوب     الموهوب        فیضمنها      فیضمنها      فیضمنها      فیضمنها  ))    الفاسد    الفاسد    الفاسد    الفاسد      البیع    البیع    البیع    البیع     حكم   حكم   حكم   حكم((
 بمثلها    
 بمثلها    
 بمثلها    
       مثلیة     مثلیة     مثلیة     مثلیة     كانت   كانت   كانت   كانت   إن إن إن إن      

   وقیمتها
 
   وقیمتها 

 
   وقیمتها 
 
   وقیمتها 

 
   بقیت   إن إن إن إن  ))  له  له  له  له       الموهوب     الموهوب     الموهوب     الموهوب       ویردها     ویردها     ویردها     ویردها((        متقومة      متقومة      متقومة      متقومة    انت  انت  انت  انت ك ك ك ك   إن إن إن إن   

   بقیت 
   بقیت 
   بقیت 
 بزیادتها((   

 بزیادتها     
 بزیادتها     
 بزیادتها     
    المتصلة       

    المتصلة  
    المتصلة  
    المتصلة  
  ))        والمنفصلة        والمنفصلة        والمنفصلة        والمنفصلة    

   ألنها  ؛؛
   ألنها 
   ألنها 
   ألنها 
  الواهب     ملك   ملك   ملك   ملك     نماء   نماء   نماء   نماء   

  الواهب  
  الواهب  
  الواهب  
  " " ..))٣٣((  

  العوضالعوض  معمع  تصحتصح  الثوابالثواب  بشرطبشرط  الهبةالهبة  أنأن  ::أحمدأحمد  اإلماماإلمام  عنعن  ثانیةثانیة  روایةروایة  وفيوفي

  أنأن  ویحتملویحتمل  ،،الواهبالواهب  إليإلي  یردهایردها  أوأو  یرضیهیرضیه  ماما  --  لهله  الموهوبالموهوب  أيأي  ––  ویعطیهویعطیه  ،،المجهولالمجهول

  فيفي  الرجوعالرجوع  فيفي  الحقالحق  للواهبللواهب  یكونیكون  فإنهفإنه  لهله  الموهوبالموهوب  یفعلیفعل  لملم  فإنفإن  ،،قیمتهاقیمتها  یعطیهیعطیه

  ))٤٤((..هبتههبته

  أنأن  ویحتملویحتمل  ،،یردهایردها  أوأو  یرضیهیرضیه  ماما  ویعطیهویعطیه  یصحیصح  أنهأنه  ::وعنهوعنه "  " ::الكافيالكافي  فيفي  جاءجاء

  ))٥٥((.. " "الرجوعالرجوع  فللواهبفللواهب  یفعلیفعل  لملم  فإنفإن  ،،قیمتهاقیمتها  یعطیهیعطیه

  العوضالعوض  معمع  الثوابالثواب  هبةهبة  صحةصحة  عدمعدم  روایةروایة  ::--  اهللاهللا  رحمهرحمه  ––  ييالمرداوالمرداو  صححصحح  وقدوقد

  ..األصحاباألصحاب  أكثرأكثر  وعلیهوعلیه  ،،المذهبالمذهب  وهووهو  ::وقالوقال  ،،المجهولالمجهول

                                                 

   ..      ٥٧٣٥٧٣  //  ٣٣      ،،                           مغني المحتاج مغني المحتاج  ::        انظرانظر    ) ) ١١  ((

               الــــروض  الــــروض   ،،      ٣٩٨٣٩٨  //  ٥٥      ،،               المغنــــي المغنــــي  ،،      ٤٣٠٤٣٠  //  ٢٢      ،،                                     شــــرح منتهــــي اإلرادات شــــرح منتهــــي اإلرادات  ،،      ٣٠٠٣٠٠  //  ٤٤      ،،                         كــــشاف القنــــاع كــــشاف القنــــاع  ::        انظــــرانظــــر    ) ) ٢٢  ((

   ..      ٣٣٩٣٣٩  //  ١١      ،،                       ألبي الخطاب ألبي الخطاب  ،،                  ، الهدایة، الهدایة      ٢٦١٢٦١  //  ٢٢      ،،                                                   الكافي في فقه اإلمام أحمد الكافي في فقه اإلمام أحمد  ،،      ٢٩٨٢٩٨  //  ١١      ،،            المربعالمربع

   ..      ٣٠٠٣٠٠  //  ٤٤      ،،                         كشاف القناع كشاف القناع  ::        انظرانظر    ) ) ٣٣  ((

   ..      ٤٨٣٤٨٣  //  ٤٤      ،،                   البن مفلح البن مفلح  ،،               الفروع الفروع  ،،      ٣٩٨٣٩٨  //  ٥٥      ،،               المغني المغني  ،،      ٢٦١٢٦١  //  ٢٢      ،،                                                   الكافي في فقه اإلمام أحمد الكافي في فقه اإلمام أحمد  ::        انظرانظر    ) ) ٤٤  ((

   ..      ٢٦١٢٦١  //  ٢٢      ،،                                                   الكافي في فقه اإلمام أحمد الكافي في فقه اإلمام أحمد  ::        انظرانظر    ) ) ٥٥  ((
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  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

 یعني  ))   تصح   تصح   تصح   تصح    لم  لم  لم  لم  ::    مجهوال    مجهوال    مجهوال    مجهوال     ثوابا   ثوابا   ثوابا   ثوابا     شرط   شرط   شرط   شرط      وان    وان    وان    وان((      قوله    قوله    قوله    قوله  ::اإلنصافاإلنصاف  فيفي  جاءجاء
 یعني  
 یعني  
 یعني  
     وهو   وهو   وهو   وهو  ::    الهبة    الهبة    الهبة    الهبة    

   منهم  ..     األصحاب     األصحاب     األصحاب     األصحاب     أ كثر   أ كثر   أ كثر   أ كثر       وعلیه     وعلیه     وعلیه     وعلیه  ..     المذهب     المذهب     المذهب     المذهب
   منهم 
   منهم 
   منهم 
  عقیل     وابن   وابن   وابن   وابن  ،،   البنا   البنا   البنا   البنا     وابن   وابن   وابن   وابن  ،،   القاضي   القاضي   القاضي   القاضي  :: 

  عقیل 
  عقیل 
  عقیل 
  ..      والمصنف      والمصنف      والمصنف      والمصنف  ،، 

 الخالصة   في في في في    قال  قال  قال  قال
 الخالصة    
 الخالصة    
 الخالصة    
  یصح    لم  لم  لم  لم  ::    

  یصح 
  یصح 
  یصح 
  شرحه   في في في في     منجا   منجا   منجا   منجا    ابن  ابن  ابن  ابن    قال  قال  قال  قال  ..    األصح    األصح    األصح    األصح   في في في في   

  شرحه  
  شرحه  
  شرحه  
      وجزم    وجزم    وجزم    وجزم  ..     المذهب     المذهب     المذهب     المذهب    هذا  هذا  هذا  هذا  ::  

  الوجیز   في في في في    به  به  به  به
  الوجیز  
  الوجیز  
  الوجیز  
  والشرح  ،،    الفروع    الفروع    الفروع    الفروع   في في في في       وقدمه     وقدمه     وقدمه     وقدمه  ..     وغیره     وغیره     وغیره     وغیره  ،،  

 
  والشرح 

 
  والشرح 

 
  والشرح 

 
 وغیرهم  ،،   لنظم   لنظم   لنظم   لنظم وا وا وا وا  ،، 

 وغیرهم     
 وغیرهم     
 وغیرهم     
     ..  

  

  یرضیه  ::  قال  قال  قال  قال    أ نه  أ نه  أ نه  أ نه  ::    وعنه    وعنه    وعنه    وعنه
  یرضیه  
  یرضیه  
  یرضیه  
 بشيء    

 بشيء   
 بشيء   
 بشيء   
  فیصح     

  فیصح  
  فیصح  
  فیصح  
  رحمه  --    الدین  الدین  الدین  الدین     تقي   تقي   تقي   تقي     الشیخ   الشیخ   الشیخ   الشیخ       وذكرها     وذكرها     وذكرها     وذكرها  ..  

 
  رحمه 

 
  رحمه 

 
  رحمه 

 
 الله   

 الله 
 الله 
 الله 
   --  

 ظاهر
 ظاهر  
 ظاهر  
 ظاهر  
  ))١١((.. " "     المذهب     المذهب     المذهب     المذهب    

  

      ،،            الثـوابالثـواب          هبـةهبـة        فـيفـي   ً      ً      ً مجهـوًالمجهـوال       "  "           العوضالعوض       "  "             الثوابالثواب          كانكان          إذاإذا          أنهأنه              یتبینیتبین      ::      سبقسبق        ماما          خاللخالل          ومنومن

        فـيفـي                      والحنابلـةوالحنابلـة      ،،            المـذهبالمـذهب        فيفي                      والشافعیةوالشافعیة      ،،                المالكیةالمالكیة        منمن                    الماجشونالماجشون          ابنابن          عندعند        لةلة      باطباط            تكونتكون              فإنهافإنها

              والتــيوالتــي                المــذهبالمــذهب        فــيفــي              اإلمــاماإلمــام        عــنعــن                  الراجحــةالراجحــة                  الروایــةالروایــة        فــيفــي        أيأي    ––                المــذهبالمــذهب        فــيفــي              عنــدهمعنــدهم                  المعتمــدالمعتمــد

            صــــحیحصــــحیح        فــــيفــــي                      والمالكیــــةوالمالكیــــة      ،،              الحنفیــــةالحنفیــــة          عنــــدعنــــد              صــــحیحةصــــحیحة              وتكــــونوتكــــون      ،،--                األصــــحاباألصــــحاب                جمــــاهیرجمــــاهیر              علیهــــاعلیهــــا

    ..--          عنهعنه              ثانیةثانیة              روایةروایة        فيفي    --              وأحمدوأحمد      ،،      وجهوجه        فيفي                      والشافعیةوالشافعیة      ،،          عندهمعندهم                المذهبالمذهب
  

          مــديمــدي        فــيفــي                  اختلفــوااختلفــوا        قــدقــد                الثــوابالثــواب          هبــةهبــة            جــوازجــواز        أوأو          صــحةصــحة          إلــيإلــي              ذهبــواذهبــوا            الــذيالــذي                  الفقهــاءالفقهــاء          كــانكــان    ٕ    ٕ    ٕواذإواذا

        منمن              النوعالنوع          هذاهذا              تكییفتكییف            یمكنیمكن            فكیففكیف      ،،          النحوالنحو          هذاهذا          عليعلي   ً      ً      ً مجهوًالمجهوال            فیهافیها              العوضالعوض          كانكان          إذاإذا              صحتهاصحتها

      ،،        بینـابینـا        أنأن          سـبقسـبق          كمـاكمـا   ً       ً       ً أحیانـًاأحیانـا   ً      ً      ً مجهـوًالمجهـوال            یكونیكون            فیهافیها                والعوضوالعوض                الثوابالثواب            بشرطبشرط          هبةهبة          أنهأنه          عليعلي                  الهدایاالهدایا

    ..        ضعیفضعیف              تكییفتكییف            یكونیكون          فإنفإن                الثوابالثواب            بشرطبشرط          هبةهبة          أنهأنه          عليعلي                كییفهاكییفها  تت        تمتم    ٕ    ٕ    ٕواذإواذا
  

          أنـهأنـه          علـيعلـي                      الترویجیـةالترویجیـة                  الهدایاالهدایا        منمن              النوعالنوع          هذاهذا              تكییفتكییف            بصحةبصحة                  التسلیمالتسلیم          فرضفرض          عليعلي          أنهأنه    --  ٥٥

        أنأن        هــوهــو            یتــضحیتــضح            الــذيالــذي          فـإنفـإن      ،ً،      ً       ً أحیانــًاأحیانــا   ً      ً      ً مجهــوًالمجهــوال            یكـونیكـون            فیهــافیهــا              العــوضالعــوض        أنأن          رغـمرغـم                الثــوابالثــواب            بــشرطبــشرط          هبـةهبـة

            بــشرطبــشرط              الهبــةالهبــة          صــحةصــحة        فــيفــي    --              صــحتهاصــحتها        أوأو                جوازهــاجوازهــا          إلــيإلــي              ذهبــواذهبــوا              الــذینالــذین    --                  الفقهــاءالفقهــاء          بــینبــین              الخــالفالخــالف

      ،،            الثـوابالثـواب          هبـةهبـة              تكییـفتكییـف          علـيعلـي              ینبنـيینبنـي      ،،          صـحتهاصـحتها          عـدمعـدم        أوأو      ،ً،     ً      ً مجهـوًالمجهـوال            فیهـافیهـا              العوضالعوض          كانكان          إذاإذا                الثوابالثواب

            فــإذافــإذا      ؟؟   ً     ً     ً خاصــًاخاصــا   ً     ً     ً وصــفًاوصــفا          لهــالهــا        أنأن        أمأم      ،،            أحكامــهأحكامــه              علیهــاعلیهــا              ینطبــقینطبــق            بحیــثبحیــث      ،،          البیــعالبیــع            قبیــلقبیــل        مــنمــن        هــيهــي        هــلهــل

              الــثمنالــثمن            یكــونیكــون        أنأن              یــشترطیــشترط          ألنــهألنــه      ،ً،     ً      ً مجهــوًالمجهــوال                الثــوابالثــواب            یكــونیكــون        أنأن              حینئــذحینئــذ            یجــوزیجــوز        فــالفــال          بیــعبیــع            إنهــاإنهــا      ::        قلنــاقلنــا

    ..                    للمتعاقدینللمتعاقدین   ً       ً       ً معلومًامعلوما
  

        فـــــيفـــــي                  الفقهـــــاءالفقهـــــاء            آراءآراء            أبـــــینأبـــــین        أنأن            یلـــــزمیلـــــزم      ،،  الال        أمأم          بیـــــعبیـــــع                الثـــــوابالثـــــواب          هبـــــةهبـــــة        هـــــلهـــــل          لنـــــالنـــــا            یتـــــضحیتـــــضح            وحتـــــيوحتـــــي

    ::          رأیینرأیین          عليعلي          ذلكذلك        فيفي                  اختلفوااختلفوا          حیثحیث      ،،  ))٢٢  ((              تكییفهاتكییفها
  

                                                 

   ..      ١١٧١١٧  //  ٧٧      ،،                   للمرداوي للمرداوي  ،،               اإلنصاف اإلنصاف  ::        انظرانظر    ) ) ١١  ((

   ..             بتصرف بتصرف  ،،    ٤٧٤٧     ص ص  ،،                          زة علي الشراءزة علي الشراء                                                           األحكام الفقهیة للهدایا المحف األحكام الفقهیة للهدایا المحف  ::        انظرانظر    ) ) ٢٢  ((



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

٥٣ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

    ..          البیعالبیع              أحكامأحكام          لهالها            یكونیكون        ثمثم          ومنومن      ،ً،    ً     ً بیعًابیعا              تعتبرتعتبر                الثوابالثواب          هبةهبة        أنأن      ::        األولاألول              الرأيالرأي
  

ـــــــشافعیة      ،،  ))١١     ( (                المالكیـــــــةالمالكیـــــــة      ::      هـــــــذاهـــــــذا          إلـــــــيإلـــــــي            وذهـــــــبوذهـــــــب ـــــــشافعیةوال         مـــــــنمـــــــن        فـــــــرفـــــــر    وزوز      ،،  ))٣٣     ( (                  والحنابلـــــــةوالحنابلـــــــة      ،،  ))٢٢     ( (                  وال

      ) ) ٤٤  ((  ..              الحنفیةالحنفیة

        ..ً      ً       ً انتهاًءانتهاء            وبیعوبیع      ،،ً      ً       ً ابتداًءابتداء          هبةهبة              تعتبرتعتبر                الثوابالثواب            بشرطبشرط              الهبةالهبة        أنأن          ::            الثانيالثاني              الرأيالرأي
  

  

                                                 

ِوجـاز شـرط الثـواب  ((      ::--                   رحمه اهللا  رحمه اهللا ––                  قال علیش قال علیش     ) ) ١١  ((
َ َ
َّ ُ ْ َ َ ِوجـاز شـرط الثـوابَ

َ َ
َّ ُ ْ َ َ َ                ِ
َ َ
َّ ُ ْ َ َ َ                ِ

َ َ
َّ ُ ْ َ َ ِ َأي العـوض المـالي علـى الموهـوب لـه فـي نظیـر   ))َ ِ ِ ِ َِ ُ ََ َِ ُ ْ َ َْ ْ ِّْ ِ

َ ِ َأي العـوض المـالي علـى الموهـوب لـه فـي نظیـر ْ ِ ِ ِ َِ ُ ََ َِ ُ ْ َ َْ ْ ِّْ ِ
َ ْ                                       َ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ََ َِ ُ ْ َ َْ ْ ِّْ ِ
َ ْ                                       َ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ََ َِ ُ ْ َ َْ ْ ِّْ ِ
َ ْ

ِالهبة مقارنا لصیغة الهبة ِ ِ ِ ِ
َ َِ ِْ َْ ً ِ َ ِالهبة مقارنا لصیغة الهبةُ ِ ِ ِ ِ
َ َِ ِْ َْ ً ِ َ ُ                         ِ ِ ِ ِ ِ
َ َِ ِْ َْ ً ِ َ ُ                         ِ ِ ِ ِ ِ
َ َِ ِْ َْ ً ِ َ َّ كوهبتك َأو َأعطیتك َأو منحتك َأو نحلتك هـذا الـش  ،،ُ َ َ َُ ُ ُ ُْ َ َ َْ َ ْ ْْ ْ ْ َْ َ َّ كوهبتك َأو َأعطیتك َأو منحتك َأو نحلتك هـذا الـشَ َ َ َُ ُ ُ ُْ َ َ َْ َ ْ ْْ ْ ْ َْ َ َ                 َ         َ       َ   َ        َّ َ َ َُ ُ ُ ُْ َ َ َْ َ ْ ْْ ْ ْ َْ َ َ                 َ         َ       َ   َ        َّ َ َ َُ ُ ُ ُْ َ َ َْ َ ْ ْْ ْ ْ َْ َ ْيء علـى َأن تثیبنـي َأو َ

ِ ِ
َ َُ ْ َ َ ْ

ْيء علـى َأن تثیبنـي َأو 
ِ ِ
َ َُ ْ َ َ ْ   َ          َ       ْ
ِ ِ
َ َُ ْ َ َ ْ

   َ          َ       ْ
ِ ِ
َ َُ ْ َ َ ْ

ِتعوضني َأو ترد علي َأو تكافئني ِ َِ َ ُ َ ُْ َّْ َ َ ََّ ُ ِّ ِتعوضني َأو ترد علي َأو تكافئنيَ ِ َِ َ ُ َ ُْ َّْ َ َ ََّ ُ ِّ َ          َ           َ       ِ ِ َِ َ ُ َ ُْ َّْ َ َ ََّ ُ ِّ َ          َ           َ       ِ ِ َِ َ ُ َ ُْ َّْ َ َ ََّ ُ ِّ ِ وهو بیع في الحقیقة   ،،َ ِ َِ َ َْ ٌ ْ َ ِ وهو بیع في الحقیقة َُ ِ َِ َ َْ ٌ ْ َ َُ                    ِ ِ َِ َ َْ ٌ ْ َ َُ                    ِ ِ َِ َ َْ ٌ ْ َ       ).).      ٢١٤٢١٤  //  ٨٨      ،،                    منح الجلیلمنح الجلیل  ((      ..  ""َُ

               بدایـــة  بدایـــة   ،،      ٢١٤٢١٤  //  ٨٨      ،،                       مـــنح الجلیـــل مـــنح الجلیـــل  ،،      ١١٤١١٤  //  ٤٤      ،،                 للـــدردیر للـــدردیر  ،،                           الـــشرح الكبیـــر الـــشرح الكبیـــر  ،،      ١١٤١١٤  //  ٤٤      ،،                             حاشـــیة الدســـوقي حاشـــیة الدســـوقي  ::          وانظـــروانظـــر

   ..      ٢٤١٢٤١     ص ص  ،،                                   القوانین الفقهیة القوانین الفقهیة  ،،      ٥٥٥٥٥٥      ،،      ٥٥٤٥٥٤  //  ١١      ،،                           الثمر الداني الثمر الداني  ،،      ٣٣١٣٣١  //  ٢٢      ،،              المجتهدالمجتهد

       بثواب معلوم ال مجهول صح العقد ((        المتعاقدان         المتعاقدان         المتعاقدان         المتعاقدان ))        واذا قیدها        واذا قیدها        واذا قیدها        واذا قیدها(( "  " ::-- رحمه اهللا  رحمه اهللا ––قال األنصاري قال األنصاري  ))٢٢((
         

  
       بثواب معلوم ال مجهول صح العقد  

         
  
       بثواب معلوم ال مجهول صح العقد  

         
  
       بثواب معلوم ال مجهول صح العقد  

         
  
 

                  نظرا للمعنى فإنه معاوضة مال بمال معلوم كالبیع))   بیعا   بیعا   بیعا   بیعا
            

                  نظرا للمعنى فإنه معاوضة مال بمال معلوم كالبیع  
            

                  نظرا للمعنى فإنه معاوضة مال بمال معلوم كالبیع  
            

                  نظرا للمعنى فإنه معاوضة مال بمال معلوم كالبیع  
            

    ما إذا قیدها بمجهول ال یصح      بخالف     بخالف     بخالف     بخالف،،  
   

    
    ما إذا قیدها بمجهول ال یصح      

   
    

    ما إذا قیدها بمجهول ال یصح      
   

    
    ما إذا قیدها بمجهول ال یصح      

   
    

     

     لتعذره بیعا وهبة 
     لتعذره بیعا وهبة         
     لتعذره بیعا وهبة         
     لتعذره بیعا وهبة         
      أ ي في عقد الهبة بثواب معلوم ))       وتثبت فیه       وتثبت فیه       وتثبت فیه       وتثبت فیه((        

 
  
     

      أ ي في عقد الهبة بثواب معلوم     
 

  
     

      أ ي في عقد الهبة بثواب معلوم     
 

  
     

      أ ي في عقد الهبة بثواب معلوم     
 

  
     

   أ ي البیع كالخیار والشفعة ))    أ حكامه    أ حكامه    أ حكامه    أ حكامه((    
   أ ي البیع كالخیار والشفعة              
   أ ي البیع كالخیار والشفعة              
   أ ي البیع كالخیار والشفعة              
             

               واللزوم قبل القبض وغیرها مما یأتي 
               واللزوم قبل القبض وغیرها مما یأتي       
               واللزوم قبل القبض وغیرها مما یأتي       
               واللزوم قبل القبض وغیرها مما یأتي       
           للموهوب كالبیع ))          بالعقد ال القبض          بالعقد ال القبض          بالعقد ال القبض          بالعقد ال القبض((      

           للموهوب كالبیع  
           للموهوب كالبیع  
           للموهوب كالبیع  
   فیه    فیه    فیه    فیه ))         فال رجوع لألب         فال رجوع لألب         فال رجوع لألب         فال رجوع لألب(( 

      وفي نسخة))          ویجتنب فیه الربا          ویجتنب فیه الربا          ویجتنب فیه الربا          ویجتنب فیه الربا((
      وفي نسخة 
      وفي نسخة 
      وفي نسخة 
   الثواب ))    ویرد    ویرد    ویرد    ویرد((             أ ي المفاضلة في الربوي              أ ي المفاضلة في الربوي              أ ي المفاضلة في الربوي              أ ي المفاضلة في الربوي ،،     الزیادة     الزیادة     الزیادة     الزیادة:: 

   الثواب  
   الثواب  
   الثواب  
   الذي    الذي    الذي    الذي ))     بالعیب     بالعیب     بالعیب     بالعیب(( 

  ظهر فیه
  ظهر فیه   
  ظهر فیه   
  ظهر فیه   
     في الذمة طالب بسلیم      ثم إن كان       ثم إن كان       ثم إن كان       ثم إن كان ،،   

     في الذمة طالب بسلیم      
     في الذمة طالب بسلیم      
     في الذمة طالب بسلیم      
     أ و معینا رجع إلى عین الموهوب إن كان باقیا،،      

 
     

     أ و معینا رجع إلى عین الموهوب إن كان باقیا             
 

     
     أ و معینا رجع إلى عین الموهوب إن كان باقیا             

 
     

     أ و معینا رجع إلى عین الموهوب إن كان باقیا             
 

     
     واال      واال      واال      واال ،،             

  المثیب ))      ویسترد      ویسترد      ویسترد      ویسترد((        طالب ببدله         طالب ببدله         طالب ببدله         طالب ببدله 
 
  المثیب   

 
  المثیب   
 
  المثیب   

 
           بناء في ذلك كله على أ ن العقد ))                  ثوابه إن خرج الموهوب مستحقا                  ثوابه إن خرج الموهوب مستحقا                  ثوابه إن خرج الموهوب مستحقا                  ثوابه إن خرج الموهوب مستحقا((  

           بناء في ذلك كله على أ ن العقد        
           بناء في ذلك كله على أ ن العقد        
           بناء في ذلك كله على أ ن العقد        
       

  ).).٤٨٥٤٨٥  ،،٤٨٥٤٨٥//٢٢  ،،أسني المطالبأسني المطالب((  ..""        لمذكور بیع         لمذكور بیع         لمذكور بیع         لمذكور بیع اا

      ،،                               إعانة الطـالبین إعانة الطـالبین  ،،      ٣٣٦٣٣٦      ،،      ٣٣٥٣٣٥  //  ٢٢      ،،               المهذب المهذب  ،،      ٤٢٣٤٢٣  //  ٥٥      ،،                             نهایة المحتاج نهایة المحتاج  ،،      ٥٧٣٥٧٣  //  ٣٣      ،،                           مغني المحتاج مغني المحتاج  ::          وانظروانظر

   ..      ٤٧٣٤٧٣  //  ٨٨      ،،                           نهایة المطلب نهایة المطلب  ،،      ١٩٦١٩٦  //  ٣٣

 وان شرط فیها(( "  " ::-- رحمه اهللا  رحمه اهللا ––قال البهوتي قال البهوتي ) ) ٣٣((
 وان شرط فیها        
 وان شرط فیها        
 وان شرط فیها        
         الهبة عوض معلوم صح::  أ ي  أ ي  أ ي  أ ي))        

  
         الهبة عوض معلوم صح   

  
         الهبة عوض معلوم صح   

  
         الهبة عوض معلوم صح   

  
    نصا كشرطه في    

    نصا كشرطه في      
    نصا كشرطه في      
    نصا كشرطه في      
     

       بلفظ الهبة ألنه تملیك بعوض معلوم))       وصارت بیعا       وصارت بیعا       وصارت بیعا       وصارت بیعا((    عاریة     عاریة     عاریة     عاریة 
 
       بلفظ الهبة ألنه تملیك بعوض معلوم                 

 
       بلفظ الهبة ألنه تملیك بعوض معلوم                 
 
       بلفظ الهبة ألنه تملیك بعوض معلوم                 

 
   كما لو شرط في عاریة مؤقتة عوض ،،                 

   كما لو شرط في عاریة مؤقتة عوض                   
   كما لو شرط في عاریة مؤقتة عوض                   
   كما لو شرط في عاریة مؤقتة عوض                   
                  

     معلوم فتصیر إجارة 
     معلوم فتصیر إجارة       
     معلوم فتصیر إجارة       
     معلوم فتصیر إجارة       
    في هبة ))       وان شرط       وان شرط       وان شرط       وان شرط((      

    في هبة  
    في هبة  
    في هبة  
 كالبیع بثمن مجهول  ))            ثواب مجهول لم تصح            ثواب مجهول لم تصح            ثواب مجهول لم تصح            ثواب مجهول لم تصح(( 

 كالبیع بثمن مجهول            
 كالبیع بثمن مجهول            
 كالبیع بثمن مجهول            
      وحكمها       وحكمها       وحكمها       وحكمها ،،            

                    كالبیع الفاسد فترد بزیادتها المتصلة والمنفصلة
                    كالبیع الفاسد فترد بزیادتها المتصلة والمنفصلة             
                    كالبیع الفاسد فترد بزیادتها المتصلة والمنفصلة             
                    كالبیع الفاسد فترد بزیادتها المتصلة والمنفصلة             
          ألنها نماء ملك الواهب وان تلفت أ و زوائدها ،،             

                  
          ألنها نماء ملك الواهب وان تلفت أ و زوائدها  

                  
          ألنها نماء ملك الواهب وان تلفت أ و زوائدها  

                  
          ألنها نماء ملك الواهب وان تلفت أ و زوائدها  

                  
 

  ضمنها ببدلها
  ضمنها ببدلها       
  ضمنها ببدلها       
  ضمنها ببدلها       
  ).).٤٣٠٤٣٠//٢٢  ،،شرح منتهي اإلراداتشرح منتهي اإلرادات((  .... ".. "..       

 الكافي في فقه اإلمام  الكافي في فقه اإلمام ،،٢٩٨٢٩٨//١١  ،، الروض المربع الروض المربع،،٣٩٨٣٩٨//٥٥  ،، المغني المغني،،٣٠٠٣٠٠//٤٤  ،، كشاف القناع كشاف القناع::نظرنظرواوا

 ..٢٦٢٢٦٢ ص ص،، مجلة األحكام الشرعیة مجلة األحكام الشرعیة،،٣٣٩٣٣٩//١١  ،، ألبي الخطاب ألبي الخطاب،، الهدایة الهدایة،،٢٦١٢٦١//٢٢  ،،أحمدأحمد

                   والهبة بشرط العوض هبة ابتداء فیشترط التق(( "   "  ::-- رحمه اهللا  رحمه اهللا ––قال الزیلعي قال الزیلعي ) ) ٤٤((
                   والهبة بشرط العوض هبة ابتداء فیشترط التق         
                   والهبة بشرط العوض هبة ابتداء فیشترط التق         
                   والهبة بشرط العوض هبة ابتداء فیشترط التق         
      ابض في العوضین          

      ابض في العوضین    
      ابض في العوضین    
      ابض في العوضین    
   

     بیع انتهاء فترد بالعیب وخیار الرؤیة وتؤخذ بالشفعة،،         وتبطل بالشیوع         وتبطل بالشیوع         وتبطل بالشیوع         وتبطل بالشیوع
     بیع انتهاء فترد بالعیب وخیار الرؤیة وتؤخذ بالشفعة                             
     بیع انتهاء فترد بالعیب وخیار الرؤیة وتؤخذ بالشفعة                             
     بیع انتهاء فترد بالعیب وخیار الرؤیة وتؤخذ بالشفعة                             
      وقال زفر والشافعي رحمهما ،،))                             

     
      وقال زفر والشافعي رحمهما       

     
      وقال زفر والشافعي رحمهما       

     
      وقال زفر والشافعي رحمهما       

     
      

   الله هو بیع ابتداء وانتهاء 
   الله هو بیع ابتداء وانتهاء              
   الله هو بیع ابتداء وانتهاء              
   الله هو بیع ابتداء وانتهاء              
  ).).١٠٢١٠٢//٥٥  ،،تبیین الحقائقتبیین الحقائق((  ..""             

   ..٢٩٥٢٩٥//٧٧  ،، البحر الرائق البحر الرائق::وانظروانظر



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

٥٤ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

    ))١١  ((  ..--                المذهبالمذهب        فيفي              عندهمعندهم                الصحیحالصحیح        فيفي    --                  الحنفیةالحنفیة      ::      هذاهذا          إليإلي            وذهبوذهب
  

    ::األدلــــةاألدلــــة

  

        ::        األولاألول              الرأيالرأي            أدلةأدلة      :ً:   ً    ً أوًالأوال

          تبـرتبـر    تعتع                الثـوابالثـواب            بـشرطبـشرط              الهبـةالهبـة        أنأن        مـنمـن    --            إلیـهإلیـه              ذهبـواذهبـوا        مـامـا          علـيعلـي              الـرأيالـرأي          هذاهذا              أصحابأصحاب              استدلاستدل

    ::          وجهینوجهین        منمن                    بالمعقولبالمعقول    --   ً     ً     ً بیعًابیعا
  

        فـيفـي                  والعبـرةوالعبـرة      ،،        بعـوضبعـوض                  التملیـكالتملیـك          وهـووهـو      ،،          البیـعالبیـع              بمعنـيبمعنـي          أتـتأتـت                الثـوابالثـواب            بشرطبشرط              الهبةالهبة        أنأن      ::        األولاألول

          عــدمعــدم            بــشرطبــشرط                    والحوالــةوالحوالــة      ،،          حوالــةحوالــة              األصــیلاألصــیل              بــراءةبــراءة            بــشرطبــشرط                    فالكفالــةفالكفالــة      ،،            األلفــاظاأللفــاظ          دوندون                  للمعــانيللمعــاني                العقــودالعقــود

                  المنفعــةالمنفعــة        بــةبــة    وهوه      ،،          إعتــاقإعتــاق            نفــسهنفــسه        مــنمــن              العبــدالعبــد            وبیــعوبیــع      ،،          إبــراءإبــراء            علیــهعلیــه          لمــنلمــن              الــدینالــدین            وهبــةوهبــة      ،،          كفالــةكفالــة                  البــراءةالبــراءة

    ))٢٢  ((  ..          إجارةإجارة            بعوضبعوض                  واإلعارةواإلعارة      ،،          إجارةإجارة                بالعوضبالعوض
  

      ،،              الموهـوبالموهـوب            لقـبضلقـبض              تحتـاجتحتـاج        والوال              العقـدالعقـد            تمـامتمـام              بمجـردبمجـرد            تملكتملك                الثوابالثواب            بشرطبشرط              الهبةالهبة        أنأن      ::            الثانيالثاني

                اختلفـتاختلفـت    ٕ     ٕ     ٕوانمـإوانمـا      ،،          البیـعالبیـع              تفـسیرتفـسیر            وهـذاوهـذا      ،،        بعوضبعوض   ً       ً       ً تملیكًاتملیكا              فتكونفتكون      ،،          العوضالعوض            فیهافیها    ُ   ُ   ُشرطُشرط        قدقد          إنهإنه          حیثحیث

    ))٣٣  ((  ..    لهله                  الموهوبالموهوب                بإجازةبإجازة        إالإال                الواهبالواهب                تصرفاتتصرفات            فیهافیها            تنفذتنفذ      الال              وبذلكوبذلك      ،،              العبارةالعبارة
  

    ::            الثانيالثاني              الرأيالرأي            أدلةأدلة      :ً:     ً      ً ثانیًاثانیا
  

              تعتبـرتعتبـر                الثـوابالثـواب            بـشرطبـشرط              الهبـةالهبـة        أنأن        مـنمـن        --            إلیهإلیه              ذهبواذهبوا        ماما          عليعلي              الرأيالرأي          هذاهذا              أصحابأصحاب              استدلاستدل

    ::          وجهینوجهین        منمن                    بالمعقولبالمعقول--    ً      ً       ً انتهاًءانتهاء            وبیعوبیع    ً      ً       ً ابتداًءابتداء          هبةهبة
  

          فیـهفیـه              الملـكالملـك            توقـفتوقـف          لمالما                وجودهاوجودها          حینحین        منمن   ً     ً     ً بیعًابیعا            وقعتوقعت        لولو                الثوابالثواب            بشرطبشرط              الهبةالهبة        أنأن      ::        األولاألول

            وقعــتوقعــت            أنهــاأنهــا          علــيعلــي          ذلــكذلــك          فــدلفــدل      ،،        نفــسهنفــسه              تلقــاءتلقــاء        مــنمــن              الملــكالملــك            یفیــدیفیــد              البیــعالبیــع      نن  ألأل            وذلــكوذلــك      ،،          القــبضالقــبض          علــيعلــي

    ))٤٤  ((  ..ً      ً       ً ابتداًءابتداء   ً      ً      ً تبرعًاتبرعا

                                                 

            والهبة بشرط العوض هبة ابتداء فیشترط التقابض في العوضین (( "   "  ::-- رحمه اهللا  رحمه اهللا ––قال الزیلعي قال الزیلعي ) ) ١١((
            والهبة بشرط العوض هبة ابتداء فیشترط التقابض في العوضین                          
            والهبة بشرط العوض هبة ابتداء فیشترط التقابض في العوضین                          
            والهبة بشرط العوض هبة ابتداء فیشترط التقابض في العوضین                          
                         

            بیع انتهاء فترد بالعیب وخیار الرؤیة وتؤخذ بالش،،         وتبطل بالشیوع         وتبطل بالشیوع         وتبطل بالشیوع         وتبطل بالشیوع
   
            بیع انتهاء فترد بالعیب وخیار الرؤیة وتؤخذ بالش                

   
            بیع انتهاء فترد بالعیب وخیار الرؤیة وتؤخذ بالش                
   
            بیع انتهاء فترد بالعیب وخیار الرؤیة وتؤخذ بالش                

   
 فعة                

 فعة  
 فعة  
 فعة  
  ،،تبیین الحقائقتبیین الحقائق((  ..... "... "..،،))  

١٠٢١٠٢//٥٥.(.(  

 مجمع  مجمع ،،٥٢٥٢//٣٣  ،، االختیار االختیار،،١٣٠١٣٠//٦٦  ،، بدائع الصنائع بدائع الصنائع،،١٧٧١٧٧//٢٢  ،، اللباب اللباب،،٢٩٥٢٩٥//٧٧  ،، البحر الرائق البحر الرائق::وانظروانظر

 ..٣٥٩٣٥٩//٣٣  ،،األنهراألنهر

 .. بتصرف بتصرف،،٤٨٤٨ ص ص،، األحكام الفقهي للهدایا المحفزة علي الشراء األحكام الفقهي للهدایا المحفزة علي الشراء،،١٠٢١٠٢//٥٥  ،، تبیین الحقائق تبیین الحقائق::انظرانظر) ) ٢٢((

 ..٤٨٤٨ ص ص،، األحكام الفقهي للهدایا المحفزة علي الشراء األحكام الفقهي للهدایا المحفزة علي الشراء،،١١١٩١٩//٦٦  ،، بدائع الصنائع بدائع الصنائع::انظرانظر) ) ٣٣((

 .. نفس الموضع نفس الموضع،، المرجعین السابقین المرجعین السابقین::انظرانظر) ) ٤٤((



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

٥٥ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

  

              البیــعالبیــع            وجهــةوجهــة      ،ً،    ً     ً لفظــًالفظــا              الهبــةالهبــة          جهــةجهــة      ::          جهتــینجهتــین              اشــتملاشــتمل                الثــوابالثــواب            بــشرطبــشرط              الهبــةالهبــة          عقــدعقــد        أنأن      ::            الثــانيالثــاني

          وجــبوجــب                بینهمــابینهمــا              الجمــعالجمــع            أمكــنأمكــن              جهتــینجهتــین          علــيعلــي              اشــتملاشــتمل        مــامــا          وكــلوكــل      ،،            بینهمــابینهمــا              الجمــعالجمــع              وأمكــنوأمكــن      ،،        معنــيمعنــي

    ..        اآلخراآلخر    ٕ      ٕ      ٕواهمالٕواهمال                أحدهماأحدهما              إعمالإعمال        منمن            أوليأولي            بوجهبوجه        لولو  وو                  الشبهینالشبهین              إعمالإعمال        ألنألن            وذلكوذلك      ،،                إعمالهماإعمالهما
  

    ..          فظاهرفظاهر                  الجهتینالجهتین          عليعلي              مشتملمشتمل    ––                الثوابالثواب            بشرطبشرط              الهبةالهبة          عقدعقد        أيأي    ––          أنهأنه          أماأما

          وقــدوقــد      ،،          القــبضالقــبض          إلــيإلــي              الملــكالملــك            تــأخرتــأخر              حكمهــاحكمهــا        مــنمــن              الهبــةالهبــة          فــألنفــألن      ،،            بینهمــابینهمــا              الجمــعالجمــع              إمكــانإمكــان            وأمــاوأمــا

        فــيفــي          ذلــكذلــك            یوجــدیوجــد          وقــدوقــد      ،،            اللــزوماللــزوم            حكمــهحكمــه        مــنمــن                والبیــعوالبیــع      ،،            الفاســدالفاســد              البیــعالبیــع        فــيفــي          كمــاكمــا              البیــعالبیــع        فــيفــي          ذلــكذلــك            یوجــدیوجــد

      ،،        بهمــابهمــا                فعملنــافعملنــا      ،،          محالــةمحالــة      الال              الجمــعالجمــع            أمكــنأمكــن                    المنافــاةالمنافــاة              انتفــيانتفــي    ٕ    ٕ    ٕواذإواذا      ،،          العــوضالعــوض          قــبضقــبض          إذاإذا          كمــاكمــا      ،،        لهبــةلهبــة  اا

                  التملیــكالتملیــك          وهــووهــو      ،،          البیــعالبیــع            معنــيمعنــي          وهــووهــو                  بمعناهــابمعناهــا    ً       ً        ً وانتهــاًءوانتهــاء      ،،          الهبــةالهبــة          لفــظلفــظ          وهــووهــو                بلفظهــابلفظهــا    ً      ً       ً ابتــداًءابتــداء                    واعتبرنــاواعتبرنــا

                  ابتـداؤهابتـداؤه                فیعتبـرفیعتبـر      ،،        معنـيمعنـي              ووصـیةووصـیة            صـورةصـورة              الحـالالحـال        فـيفـي            تبـرعتبـرع              فإنهـافإنهـا      ،،          المرضالمرض        فيفي                كالهبةكالهبة      ،،        بعوضبعوض

          حتيحتي                بمعناهبمعناه                    وانتهاؤهوانتهاؤه      ،،            القسمةالقسمة              یحتملیحتمل            فیمافیما                  بالشیوعبالشیوع          یتمیتم        والوال      ،،          القبضالقبض      مم      لعدلعد            یبطلیبطل          حتيحتي              بلفظهبلفظه

    ٕ   ٕ   ٕوانٕوان              اللفـظاللفـظ              إلغـاءإلغـاء            یجـوزیجـوز        فـالفـال      ،،              المعـانيالمعـاني              قوالـبقوالـب                األلفاظاأللفاظ        ألنألن            وهذاوهذا      ،،          الدینالدین          بعدبعد              الثلثالثلث        منمن            یكونیكون

      ،،        نفـسهنفـسه        مـنمـن            عبدهعبده                الموليالمولي          باعباع          إذاإذا          كماكما      ،،            بینهمابینهما              الجمعالجمع            یمكنیمكن        لملم          إذاإذا        إالإال                المعنيالمعني                اعتباراعتبار          وجبوجب

      ) ) ١١  ((  ..          لنفسهلنفسه   ً      ً      ً مالكًامالكا            یكونیكون        أنأن            یصلحیصلح      الال        هوهو        إذإذ      ،،      فیهفیه              البیعالبیع                اعتباراعتبار            یمكنیمكن      الال          ألنهألنه
  

    ::                الراجــحالراجــح              الرأيالرأي
  

        هوهو                  بالقبولبالقبول              األولياألولي        أنأن    ––            أعلمأعلم          واهللاواهللا    --            یبدویبدو                  وأدلتهموأدلتهم                  الفقهاءالفقهاء            آلراءآلراء                السابقالسابق              العرضالعرض          بعدبعد

              تعتبــرتعتبــر        أوأو      ،،          البیــعالبیــع            قبیــلقبیــل        مــنمــن              تعتبــرتعتبــر                الثــوابالثــواب            بــشرطبــشرط              الهبــةالهبــة        أنأن        مــنمــن            األولاألول              الــرأيالــرأي            إلیــهإلیــه          ذهــبذهــب        مــامــا

    ..                ومبانیهاومبانیها                    بألفاظهابألفاظها      الال      ،،                بمعانیهابمعانیها                العقودالعقود        فيفي            عبرةعبرة    الال        ألنألن      ،،            أحكامهأحكامه              علیهاعلیها              ینطبقینطبق            بحیثبحیث      ،ً،    ً     ً بیعًابیعا
  

  الخامسة       القاعدة     القاعدة     القاعدة     القاعدة(( "  " ::اهللاهللا  رحمهرحمه  ––  السیوطيالسیوطي  قالقال
  الخامسة   
  الخامسة   
  الخامسة   
   العبرة    هل  هل  هل  هل  ::   

   العبرة  
   العبرة  
   العبرة  
  بصیغ    

  بصیغ  
  بصیغ  
  بصیغ  
   أ و أ و أ و أ و      العقود    العقود    العقود    العقود    

 بمعانیها
 
  

 بمعانیها 
 
  

 بمعانیها 
 
  

 بمعانیها 
 
  

  فمنها  ::...... " "؟؟  )) 
  فمنها  
  فمنها  
  فمنها  
 بشرط     وهب   وهب   وهب   وهب   إذا إذا إذا إذا  ::  

 بشرط   
 بشرط   
 بشرط   
 الثواب     

 
 الثواب 
 
 الثواب 
 
 الثواب 
 
  اعتبارا     بیعا   بیعا   بیعا   بیعا     یكون   یكون   یكون   یكون     فهل   فهل   فهل   فهل  ،، 

  اعتبارا  
  اعتبارا  
  اعتبارا  
   بالمع    

   بالمع 
   بالمع 
   بالمع 
   أ و أ و أ و أ و  ،، نى نى نى نى 

  هبة
  هبة 
  هبة 
  هبة 
  اعتبارا   

  اعتبارا  
  اعتبارا  
  اعتبارا  
  ) ) ٢٢((.. " "   األول   األول   األول   األول      األصح    األصح    األصح    األصح  ؟؟      باللفظ    باللفظ    باللفظ    باللفظ    

  

  أنهأنه  عليعلي  الترویجیةالترویجیة  الهدایاالهدایا  منمن  النوعالنوع  هذاهذا  بتكییفبتكییف  القولالقول  یكونیكون  فإنهفإنه  ::هذاهذا  عليعلي   وبناء وبناء وبناء وبناء

  سبقسبق  كماكما  ––  التسلیمالتسلیم  فرضفرض  عليعلي  حتيحتي  ألنهألنه  ،،صحیحصحیح  غیرغیر  تكییفتكییف  هوهو  الثوابالثواب  بشرطبشرط  هبةهبة

  فيفي  فإنهفإنه  ،،الثوابالثواب  بشرطبشرط  هبةهبة  أنهأنه  عليعلي  هدایاهدایاالال  منمن  النوعالنوع  هذاهذا  تكییفتكییف  بصحةبصحة  ––  بینابینا  أنأن

                                                 

 األحكام الفقهي للهدایا المحفزة علي  األحكام الفقهي للهدایا المحفزة علي ،،٢٩٥٢٩٥//٧٧  ،، البحر الرائق البحر الرائق،،١٠٢١٠٢//٥٥  ،، تبیین الحقائق تبیین الحقائق::انظرانظر  ))١١((

 ..٤٩٤٩  ،،٤٨٤٨ ص ص،،الشراءالشراء

 .. بتصرف یسیر بتصرف یسیر،،١٦٦١٦٦//١١  ،، للسیوطي للسیوطي،، األشباه والنظائر األشباه والنظائر::انظرانظر) ) ٢٢((



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

٥٦ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

  الراجحالراجح  ألنألن  ،، بیعا بیعا بیعا بیعا  بلبل  هبةهبة  تكونتكون  الال  ،، مجهوال مجهوال مجهوال مجهوال  فیهافیها "  " العوضالعوض  أوأو "  " الثوابالثواب  یكونیكون  التيالتي  الحالةالحالة

  تكییفتكییف  یمكنیمكن  حتيحتي  هبةهبة  تعتبرتعتبر  الال  أنهاأنها  ––  تبینتبین  كماكما  ––  الفقهاءالفقهاء  عندعند  الثوابالثواب  هبةهبة  تكییفتكییف  فيفي

  لأللفاظلأللفاظ  الال  للمعانيللمعاني  العقودالعقود  فيفي  رةرةالعبالعب  ألنألن  ،، بیعا بیعا بیعا بیعا  تعتبرتعتبر   وانما وانما وانما وانما  ،،علیهاعلیها  الهدایاالهدایا  منمن  النوعالنوع  هذاهذا

  تكییفهاتكییفها  عليعلي   وتأسیسا وتأسیسا وتأسیسا وتأسیسا  ،،الهبةالهبة  أحكامأحكام  الال  البیعالبیع  أحكامأحكام  علیهاعلیها  ینطبقینطبق  فإنهفإنه  ثمثم  ومنومن  ،،والمبانيوالمباني

  یكونیكون  أنأن  فیهفیه  یشترطیشترط  ألنهألنه  ،، مجهوال مجهوال مجهوال مجهوال  الثوابالثواب  یكونیكون  أنأن  حینئذحینئذ  یجوزیجوز  الال  فإنهفإنه  بیعبیع  أنهاأنها  عليعلي

  ..للمتعاقدینللمتعاقدین   معلوما معلوما معلوما معلوما  الثمنالثمن
  

  

    ::     " "            بالهبةبالهبة          وعدوعد       "  "     هوهو                      الترویجیةالترویجیة              هدایاهدایا    الال        منمن              النوعالنوع          هذاهذا        أنأن      ::            الثانيالثاني                  التكییفالتكییف
  

  یمكنیمكن  الترویجیةالترویجیة  الهدایاالهدایا  منمن  النوعالنوع  هذاهذا  أنأن  ::إليإلي  التكییفالتكییف  هذاهذا  أصحابأصحاب  ذهبذهب  حیثحیث

  ألنألن  ،، مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا  الثمنالثمن  عليعلي  لهالها  أثرأثر  الال  الهدایاالهدایا  هذههذه  ألنألن  وذلكوذلك  ،، " "بالهبةبالهبة  وعدوعد "  " أنهأنه  عليعلي  تكییفهتكییفه

  المبذولةالمبذولة  ةةوالهدیوالهدی  ،،الهدیةالهدیة  ولیسولیس  السلعةالسلعة  عنعن  عوضعوض  هوهو  المشتريالمشتري  قبلقبل  منمن  المبذولالمبذول  الثمنالثمن

  الترویجالترویج  المرادالمراد  للسلعةللسلعة  الشراءالشراء  عليعلي  المستهلكینالمستهلكین  لتشجیعلتشجیع  هوهو  إنماإنما  البائعالبائع  أوأو  التاجرالتاجر  قبلقبل  منمن

  ))١١((..منهامنها  مبیعاتهمبیعاته  لزیادةلزیادة  لهالها
  

  یصح    وال  وال  وال  وال  :: " "––  اهللاهللا  رحمهرحمه  ––  قدامةقدامة  ابنابن  قولقول  منمن  مأخوذمأخوذ  التكییفالتكییف  وهذاوهذا
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  تعلیقها  

 
  تعلیقها  
 
  تعلیقها  

 
 شرط    على  على  على  على    

 شرط  
 شرط  
 شرط  
  علقها     فإن   فإن   فإن   فإن  ..     كالبیع     كالبیع     كالبیع     كالبیع  ،،  
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 شرط    على  على  على  على
 شرط  
 شرط  
 شرط  
 كقول  ،،  

 كقول   
 كقول   
 كقول   
  النجاشي   إلى إلى إلى إلى       هدیتنا     هدیتنا     هدیتنا     هدیتنا      رجعت    رجعت    رجعت    رجعت   إن إن إن إن "  " ::    سلمة    سلمة    سلمة    سلمة     ألم   ألم   ألم   ألم  --    --     النبي   النبي   النبي   النبي     

  النجاشي  
  النجاشي  
  النجاشي  
 فهي    

 فهي  
 فهي  
 فهي  
  .. " " لك لك لك لك    

  ))٢٢((.. " "   وعدا   وعدا   وعدا   وعدا    كان  كان  كان  كان

  

    ::التكییفالتكییف  هذاهذا  عليعلي  المترتبالمترتب  األثراألثر

  اآلثاراآلثار "  " بالهبةبالهبة  وعدوعد "  " أنهأنه  عليعلي  الترویجیةالترویجیة  الهدایاالهدایا  منمن  النوعالنوع  هذاهذا  تكییفتكییف  عليعلي  یترتبیترتب

    ::التالیةالتالیة

  الحلالحل  المعامالتالمعامالت  فيفي  األصلاألصل  ألنألن  ،،الترویجیةالترویجیة  الهدایاالهدایا  منمن  النوعالنوع  هذاهذا  جوازجواز  :: أوال أوال أوال أوال

  ..واإلباحةواإلباحة

  عليعلي  تحثتحث  التيالتي  األدلةاألدلة  لعموملعموم  ،،الترویجیةالترویجیة  الهدایاالهدایا  منمن  النوعالنوع  هذاهذا  قبولقبول  استحباباستحباب  :: ثانیا ثانیا ثانیا ثانیا

  ..لهدیةلهدیةاا  قبولقبول

                                                 

 .. بتصرف بتصرف،،٨٨٨٨ ص ص،، الحوافز التجاریة التسویقیة الحوافز التجاریة التسویقیة::انظرانظر) ) ١١((

 ..٣٨٤٣٨٤//٥٥  ،، البن قدامة البن قدامة،، المغني المغني::انظرانظر) ) ٢٢((



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

٥٧ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

  لعموملعموم  العقدالعقد  انفسخانفسخ  ولوولو  ،،المشتريالمشتري  قبضقبض  بعدبعد  هبتههبته  فيفي  الرجوعالرجوع  للواهبللواهب  لیسلیس  أنهأنه  :: ثالثا ثالثا ثالثا ثالثا

  ..الهبةالهبة  فيفي  الرجوعالرجوع  عنعن  النهيالنهي

  

  الوفاءالوفاء  وجوبوجوب  عليعلي   بناء بناء بناء بناء  ،،بهابها  الموعودالموعود  الهدیةالهدیة  المشتريالمشتري  بإعطاءبإعطاء  البائعالبائع  یلزمیلزم  :: رابعا رابعا رابعا رابعا

  ))١١((..بالوعدبالوعد
  

  

    ::التكییفالتكییف  مناقشةمناقشة  
  

  یمكنیمكن  الترویجیةالترویجیة  الهدایاالهدایا  منمن  النوعالنوع  هذاهذا  بأنبأن  القائلالقائل  --  التكییفالتكییف  هذاهذا  مناقشةمناقشة  یمكنیمكن

    ::وجهینوجهین  منمن  --  بالهبةبالهبة  وعدوعد  أنهأنه  عليعلي  تكییفهتكییفه
  

  

                  للمـشتريللمـشتري                مجهولـةمجهولـة   ً       ً       ً أحیانًاأحیانا            تكونتكون                  الهدایاالهدایا        منمن              النوعالنوع          هذاهذا        فيفي                      الترویجیةالترویجیة                الهدیةالهدیة        أنأن      ::        األولاألول

            داخــلداخــل            هدیــةهدیــة          یجــدیجــد        أوأو      ،،        هدیــةهدیــة          فلــهفلــه          كــذاكــذا            ســلعةســلعة              اشــترياشــتري        مــنمــن       "  "   ::            البــائعالبــائع            یقــولیقــول          كــأنكــأن      ،،            الــشراءالــشراء          قبــلقبــل

    ٕ    ٕ    ٕواذإواذا          ،،              للمـشتريللمـشتري                مجهولـةمجهولـة              حیئنـذحیئنـذ                الهدیـةالهدیـة            تكـونتكـون        ثـمثـم          ومـنومـن      ،،    هـيهـي        ماما          بینبین  یی        والوال      ،،     " "              المبیعةالمبیعة                السلعةالسلعة

    ––                الهدیـةالهدیـة              الوعـدالوعـد       "  "                   الترویجیـةالترویجیـة                  الهـدایاالهـدایا        مـنمـن              النـوعالنـوع          هذاهذا              تكییفتكییف          یصحیصح      الال            فإنهفإنه            كذلككذلك            األمراألمر          كانكان

                مجهولــةمجهولــة            تكــونتكــون          فیــهفیــه                الهدیــةالهدیــة        أنأن          دامدام        مــامــا      ،،     " "            بالهبــةبالهبــة          وعــدوعــد       "  "       أنــهأنــه          علــيعلــي       "  "             الــشراءالــشراء          قبــلقبــل    --                الــسلعةالــسلعة

                الهدیـةالهدیـة            كانـتكانـت          إذاإذا            وذلـكوذلـك      ،،        محـرممحـرم          إلـيإلـي            تفـضيتفـضي          یعـةیعـة    ذرذر          ذلـكذلـك            یكونیكون        أنأن                الممكنالممكن        منمن          ألنهألنه      ،ً،      ً       ً أحیانًاأحیانا

          غیـرغیـر              الـدولالـدول        فـيفـي            سـیماسـیما    --                      والمـسكراتوالمـسكرات                الخمـورالخمـور          مثـلمثـل   ً      ً      ً محرمـًةمحرمـة              ذاتهاذاتها        فيفي                        للمستهلكینللمستهلكین                    الموعودةالموعودة

            ســبیلســبیل            وهــذاوهــذا      ،،        مبــاحمبــاح        هــوهــو          بمــابمــا                    والمحظــوروالمحظــور                المحــرمالمحــرم          إلــيإلــي                توصــلناتوصــلنا            بــذلكبــذلك              فنكــونفنكــون      ،،--                  اإلســالمیةاإلســالمیة

        ..     " "              الذرائعالذرائع        سدسد       "  "   ::            بقاعدةبقاعدة   ً    ً    ً عمًالعمال      ،،ٕ      ٕ      ٕواغالقهٕواغالقه          سدهسده          یجبیجب
  

  

  الموعودالموعود  الهدیةالهدیة  المشتريالمشتري  بإعطاءبإعطاء  بوعدهبوعده  بالوفاءبالوفاء  یلزمیلزم  البائعالبائع  بأنبأن  للالقوالقو  أنأن  ::الثانيالثاني

  خالفخالف  المسألةالمسألة  هذههذه  فيفي  ألنألن  ،،نظرنظر  محلمحل  قولقول  هوهو  ،،بالوعدبالوعد  الوفاءالوفاء  وجوبوجوب  عليعلي   بناء بناء بناء بناء  ،،بهابها

  عليعلي  أتناولهاأتناولها  وسوفوسوف  ،،آراءآراء  ثالثةثالثة  عليعلي  بالوعدبالوعد  الوفاءالوفاء  حكمحكم  فيفي  اختلفوااختلفوا  حیثحیث  ،،الفقهاءالفقهاء  بینبین

  ::التاليالتالي  النحوالنحو
    

  

  
                                                 

   .. بتصرف بتصرف،،٨٨٨٨ ص ص،، الحوافز التجاریة التسویقیة الحوافز التجاریة التسویقیة::انظرانظر) ) ١١((



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

٥٨ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

    ..مستحبمستحب  بالوعدبالوعد  ءءالوفاالوفا  أنأن  ::األولاألول  الرأيالرأي

ِالـصحیح        فـيفـي                      والحنابلـةوالحنابلـة      ،،  ))٢٢     ( (                  والـشافعیةوالـشافعیة      ،،  ))١١     ( (              الحنفیـةالحنفیـة      ::      هـذاهـذا          إلـيإلـي            وذهبوذهب ِ ِالـصحیحَّ ِ َّ       ِ ِ َّ       ِ ِ ْمـن    َّ
ْمـنِ
ِ   ْ
ِ   ْ
ِالمـذهب    ِ َ ْ ِالمـذهبَْ َ ْ َْ       ِ َ ْ َْ       ِ َ ْ َْ    

    ))٣٣  ((  ..            األصحاباألصحاب            أكثرأكثر              علیهاعلیها              والتيوالتي                المذهبالمذهب        فيفي            أحمدأحمد              اإلماماإلمام        عنعن                  الراجحةالراجحة                  الروایةالروایة          وهووهو    ––

    .. مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا  واجبواجب  بالوعدبالوعد  الوفاءالوفاء  أنأن  ::الثانيالثاني  الرأيالرأي

          وهـووهـو      ،،  ))٤٤     ( (          تیمیـةتیمیـة          ابـنابـن              اإلسـالماإلسـالم          شـیخشـیخ                  واختارهواختاره      ،،          روایةروایة        فيفي            أحمدأحمد              اإلماماإلمام      ::      هذاهذا          إليإلي            وذهبوذهب

    ))٥٥  ((  ..            العزیزالعزیز          عبدعبد        بنبن            وعمروعمر      ،،ُ     ُ     ُشبرمةُشبرمة          ابنابن          قولقول
                                                 

                                واإلنسان مندوب إلى الوفاء بالوعد من غیر أ ن یكون ذلك                                 واإلنسان مندوب إلى الوفاء بالوعد من غیر أ ن یكون ذلك                                 واإلنسان مندوب إلى الوفاء بالوعد من غیر أ ن یكون ذلك                                 واإلنسان مندوب إلى الوفاء بالوعد من غیر أ ن یكون ذلك  "  " ::-- رحمه اهللا  رحمه اهللا ––قال السرخسي قال السرخسي ) ) ١١((

         ولكن یندب إلى          ولكن یندب إلى          ولكن یندب إلى          ولكن یندب إلى  "  " :: وقال في موضع آخر وقال في موضع آخر،،))٢٩٢٩//٢١٢١  ،، للسرخسي للسرخسي،،المبسوطالمبسوط((  ..... "... "..        ستحقا علیه        ستحقا علیه        ستحقا علیه        ستحقا علیه م م م م
          والوفاء بالوعد           والوفاء بالوعد           والوفاء بالوعد           والوفاء بالوعد  "  " :: وقال في موضع آخر وقال في موضع آخر).).١٣٢١٣٢//٤٤  ،، للسرخسي للسرخسي،،المبسوطالمبسوط((  ..... "... "..،،         الوفاء بالوعد         الوفاء بالوعد         الوفاء بالوعد         الوفاء بالوعد

    ،،))١٤٢١٤٢//٤٤  ،، للسرخسي للسرخسي،،المبسوطالمبسوط((  ..... "... "..،،       مندوب إلیه       مندوب إلیه       مندوب إلیه       مندوب إلیه

  ،،٢٣٢٢٣٢//٥٥  ،، بدائع الصنائع بدائع الصنائع،،١٥٣١٥٣//١٠١٠  ،، للعیني للعیني،، البنایة البنایة،،١٧٣١٧٣//٣٣  ،، للكمال بن الهمام للكمال بن الهمام،، فتح القدیر فتح القدیر::نظرنظرواوا

 ..٦٧٨٦٧٨//٥٥  ،،رد المحتاررد المحتار

                   وانما لم یجب الوفاء بالوعد                    وانما لم یجب الوفاء بالوعد                    وانما لم یجب الوفاء بالوعد                    وانما لم یجب الوفاء بالوعد ... ... ).).                 ویتأ كد استحباب وفاء الوعد                 ویتأ كد استحباب وفاء الوعد                 ویتأ كد استحباب وفاء الوعد                 ویتأ كد استحباب وفاء الوعد(( "  " ::-- رحمه اهللا  رحمه اهللا ––قال األنصاري قال األنصاري ) ) ٢٢((
          خالفه ؛ ألنه في معنى الهبة وهي ال تلزم إال بالقبض        ولم یحرم إ       ولم یحرم إ       ولم یحرم إ       ولم یحرم إ

       
  
          خالفه ؛ ألنه في معنى الهبة وهي ال تلزم إال بالقبض            

       
  
          خالفه ؛ ألنه في معنى الهبة وهي ال تلزم إال بالقبض            

       
  
          خالفه ؛ ألنه في معنى الهبة وهي ال تلزم إال بالقبض            

       
  
  ،،٤٨٦٤٨٦//٢٢  ،،أسني المطالبأسني المطالب((  ..""           

٤٨٧٤٨٧.(.(  

.. .. .. ویتأكد كراهة إخالف الوعد ویتأكد كراهة إخالف الوعد،،......،،ویتأكد أیضا استحباب وفاء الوعدویتأكد أیضا استحباب وفاء الوعد "  " ::-- رحمه اهللا  رحمه اهللا ––وقال البكري وقال البكري 

  ..))١٨٢١٨٢//٣٣  ،،إعانة الطالبینإعانة الطالبین((  ..""

  ،، البیان البیان،،٤٢٢٤٢٢//٥٥  ،، منهاج الطالبین منهاج الطالبین،،٤٢٢٤٢٢//٥٥  ،، نهایة المحتاج نهایة المحتاج،،١٠٣١٠٣//٨٨  ،، تحفة المحتاج تحفة المحتاج::وانظروانظر

 ..٢٨٦٢٨٦//٤٤  ،، النجم الوهاج في شرح المنهاج النجم الوهاج في شرح المنهاج،،٤٢٨٤٢٨//٩٩  ،،للعمرانيللعمراني

       على الصحیح من المذهب..              ال یلزم الوفاء بالوعد              ال یلزم الوفاء بالوعد              ال یلزم الوفاء بالوعد              ال یلزم الوفاء بالوعد "  " ::-- رحمه اهللا  رحمه اهللا ––قال المرداوي قال المرداوي ) ) ٣٣((
       على الصحیح من المذهب      
       على الصحیح من المذهب      
       على الصحیح من المذهب      
  ..       نص علیه       نص علیه       نص علیه       نص علیه..      

          ال یلزمه الوفاء           ال یلزمه الوفاء           ال یلزمه الوفاء           ال یلزمه الوفاء  "  " ::-- رحمه اهللا  رحمه اهللا –– وقال ابن مفلح  وقال ابن مفلح ).).١٥٧١٥٧//١١١١  ،،اإلنصافاإلنصاف((  .. " "          وعلیه األصحاب          وعلیه األصحاب          وعلیه األصحاب          وعلیه األصحاب

    بالوعد
    بالوعد 
    بالوعد 
    بالوعد 
  وقاله أ كثر العلماء،،       نص علیه       نص علیه       نص علیه       نص علیه،، 

  وقاله أ كثر العلماء           
  وقاله أ كثر العلماء           
  وقاله أ كثر العلماء           
  ).).١٣٨١٣٨//٨٨  ،، البن مفلح البن مفلح،،المبدع شرح المقنعالمبدع شرح المقنع((  .... ".. "..           

  ،، للحجاوي للحجاوي،،إلمام أحمدإلمام أحمد اإلقناع في فقه ا اإلقناع في فقه ا،،٢٨٤٢٨٤//٦٦  ،، كشاف القناع كشاف القناع،،٣٦٩٣٦٩//٦٦  ،، البن مفلح البن مفلح،، الفروع الفروع::وانظروانظر

٣٦٣٣٦٣//٤٤.. 

   رحمه الله --            وذكر الشیخ تقي الدین             وذكر الشیخ تقي الدین             وذكر الشیخ تقي الدین             وذكر الشیخ تقي الدین  "  " ::--  رحمه اهللا   رحمه اهللا ––قال المرداوي قال المرداوي ) ) ٤٤((
  

   رحمه الله   
  

   رحمه الله   
  

   رحمه الله   
  

      واختاره       واختاره       واختاره       واختاره ..        أ نه یلزمه        أ نه یلزمه        أ نه یلزمه        أ نه یلزمه::    وجها    وجها    وجها    وجها––  
           وذكر الشیخ تقي الدین وج "  " ::--  رحمه اهللا   رحمه اهللا –– وقال ابن مفلح  وقال ابن مفلح ).).١٥٧١٥٧//١١١١  ،،اإلنصافاإلنصاف((  ..""

           وذكر الشیخ تقي الدین وج   
           وذكر الشیخ تقي الدین وج   
           وذكر الشیخ تقي الدین وج   
     ها یلزم      ها یلزم      ها یلزم      ها یلزم    

  ).).١٣٨١٣٨//٨٨  ،، البن مفلح البن مفلح،،المبدع شرح المقنعالمبدع شرح المقنع((  .... ".. "..     واختاره     واختاره     واختاره     واختاره

 االختیارات  االختیارات ،،٤٧٠٤٧٠//٥٥  ،، شرح الزركشي علي مختصر الخرقي شرح الزركشي علي مختصر الخرقي،،٣٦٩٣٦٩//٦٦  ،، البن مفلح البن مفلح،، الفروع الفروع::انظرانظر

 ..٦٢٤٦٢٤//١١  ،، البن تیمیة البن تیمیة،،الفقهیةالفقهیة

             وهو قول ابن شبرمة              وهو قول ابن شبرمة              وهو قول ابن شبرمة              وهو قول ابن شبرمة .. .. ..          یلزم واختاره          یلزم واختاره          یلزم واختاره          یلزم واختاره               وذكر الشیخ تقي الدین وجها               وذكر الشیخ تقي الدین وجها               وذكر الشیخ تقي الدین وجها               وذكر الشیخ تقي الدین وجها "  " ::-- رحمه اهللا  رحمه اهللا ––قال ابن مفلح قال ابن مفلح ) ) ٥٥((
     وعمر بن عبد العزیز 

     وعمر بن عبد العزیز         
     وعمر بن عبد العزیز         
     وعمر بن عبد العزیز         
  ).).١٣٨١٣٨//٨٨  ،، البن مفلح البن مفلح،،المبدع شرح المقنعالمبدع شرح المقنع((  ..""        

 ..٢٨٢٨//٨٨  ،، البن حزم البن حزم،، المحلي المحلي،،٢٥٢٥//٤٤  ،، للقرافي للقرافي،، الفروق الفروق::وانظروانظر



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

٥٩ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

  

  عليعلي   معلقا معلقا معلقا معلقا  كانكان  إذاإذا  إالإال  الزمالزم  غیرغیر  أوأو  واجبواجب  غیرغیر  بالوعدبالوعد  الوفاءالوفاء  أنأن  ::الثالثالثالث  الرأيالرأي

  ..الشرطالشرط  أوأو  السببالسبب  هذاهذا  فيفي  الموعودالموعود  ودخلودخل  ،،شرطشرط  أوأو  سببسبب

  ))١١((..المالكیةالمالكیة  ::هذاهذا  إليإلي  وذهبوذهب  
  

  ::األدلــــــةاألدلــــــة
  

        ::        األولاألول              الرأيالرأي        لةلة    أدأد      :ً:   ً    ً أوًالأوال
  

              مـــستحبمـــستحب                بالوعــدبالوعــد                الوفـــاءالوفـــاء        أنأن        مــنمــن    ––            إلیـــهإلیـــه              ذهبــواذهبــوا        مـــامـــا          علــيعلــي              الـــرأيالـــرأي          هــذاهــذا              أصـــحابأصـــحاب              اســتدلاســتدل

    ::              والقیاسوالقیاس      ،،          السنةالسنة        منمن              بأدلةبأدلة    --   ً      ً      ً واجبًاواجبا            ولیسولیس
  

    ::          السنةالسنة    --  أأ
  

        ::      یليیلي          بمابما              السنةالسنة        منمن                  استدلوااستدلوا

     ومن   ومن   ومن   ومن  ،،  خاه  خاه  خاه  خاهأ أ أ أ      الرجل   الرجل   الرجل   الرجل     وعد   وعد   وعد   وعد    إذا  إذا  إذا  إذا "  " ::  قال  قال  قال  قال  --    --     النبي   النبي   النبي   النبي    عن  عن  عن  عن  ،،   أ رقم   أ رقم   أ رقم   أ رقم    بن  بن  بن  بن     زید   زید   زید   زید    عن  عن  عن  عن  رويروي  ماما  --١١

 یفي   أ ن أ ن أ ن أ ن      نیته    نیته    نیته    نیته
 
 یفي 
 
 یفي 
 
 یفي 
 
 یف     فلم   فلم   فلم   فلم    له  له  له  له   

 یف 
 یف 
 یف 
 یجئ     ولم   ولم   ولم   ولم   

 یجئ  
 یجئ  
 یجئ  
   للمیعاد    

   للمیعاد  
   للمیعاد  
   للمیعاد  
  إثم    فال  فال  فال  فال    

  إثم 
  إثم 
  إثم 
  ))٢٢((.. " "    علیه    علیه    علیه    علیه   

                                                 

                     ال أ ن یدخل الموعود في خطر أ و یترتب                      ال أ ن یدخل الموعود في خطر أ و یترتب                      ال أ ن یدخل الموعود في خطر أ و یترتب                      ال أ ن یدخل الموعود في خطر أ و یترتب             الوعد غیر الزم إ            الوعد غیر الزم إ            الوعد غیر الزم إ            الوعد غیر الزم إ::    قاعدة    قاعدة    قاعدة    قاعدة "  " ::–– رحمه اهللا  رحمه اهللا ––قال القرافي قال القرافي ) ) ١١((

 علیه تعلیق كما في هذه المسأ لة فیلزم نفیا للضرر وفاء بالشرط ولو لزم مطلقا ألدى ذلك لحسم 
       

 علیه تعلیق كما في هذه المسأ لة فیلزم نفیا للضرر وفاء بالشرط ولو لزم مطلقا ألدى ذلك لحسم                                                   
       

 علیه تعلیق كما في هذه المسأ لة فیلزم نفیا للضرر وفاء بالشرط ولو لزم مطلقا ألدى ذلك لحسم                                                   
       

 علیه تعلیق كما في هذه المسأ لة فیلزم نفیا للضرر وفاء بالشرط ولو لزم مطلقا ألدى ذلك لحسم                                                   
       

                                                  
   مادة الوعد بالمعروف

         
   مادة الوعد بالمعروف 

         
   مادة الوعد بالمعروف 

         
   مادة الوعد بالمعروف 

         
        ولم یجب الوفاء         ولم یجب الوفاء         ولم یجب الوفاء         ولم یجب الوفاء  "  " :: وقال في موضع آخر وقال في موضع آخر).).٢٦٦٢٦٦//٥٥  ،، للقرافي للقرافي،،ةةالذخیرالذخیر((  .... ".. ".. 

              بغیر المعلق وان استحبه لعدم تناول النصوص إیاه 
         

              بغیر المعلق وان استحبه لعدم تناول النصوص إیاه          
         

              بغیر المعلق وان استحبه لعدم تناول النصوص إیاه          
         

              بغیر المعلق وان استحبه لعدم تناول النصوص إیاه          
         

  ).).٢٨٤٢٨٤//٦٦  ،، للقرافي للقرافي،،الذخیرةالذخیرة((  ..""         

      ب الوفاء به شرعا أ م ال                       واعلم أ ن الفقهاء اختلفوا في الوعد هل یج                       واعلم أ ن الفقهاء اختلفوا في الوعد هل یج                       واعلم أ ن الفقهاء اختلفوا في الوعد هل یج                       واعلم أ ن الفقهاء اختلفوا في الوعد هل یج "  " ::وقال في الفروقوقال في الفروق
      ب الوفاء به شرعا أ م ال      
      ب الوفاء به شرعا أ م ال      
      ب الوفاء به شرعا أ م ال      
   فقال مالك،،      

   فقال مالك   
   فقال مالك   
   فقال مالك   
  إذا   إذا   إذا   إذا ::   

      الذي یلزم من الوعد قوله ::      قال سحنون      قال سحنون      قال سحنون      قال سحنون... ... ..،،                           سأ لك أ ن تهب له دینارا فقلت نعم ثم بدا لكال یلزمك                           سأ لك أ ن تهب له دینارا فقلت نعم ثم بدا لكال یلزمك                           سأ لك أ ن تهب له دینارا فقلت نعم ثم بدا لكال یلزمك                           سأ لك أ ن تهب له دینارا فقلت نعم ثم بدا لكال یلزمك
      الذي یلزم من الوعد قوله            
      الذي یلزم من الوعد قوله            
      الذي یلزم من الوعد قوله            
           

   وأ نا أ سلفك ما تبني به أ و،،     اهدم دارك     اهدم دارك     اهدم دارك     اهدم دارك
   وأ نا أ سلفك ما تبني به أ و          
   وأ نا أ سلفك ما تبني به أ و          
   وأ نا أ سلفك ما تبني به أ و          
  ،،                              اخرج إلى الحج، وأ نا أ سلفك أ و اشتر سلعة أ و تزوج امرأ ة                              اخرج إلى الحج، وأ نا أ سلفك أ و اشتر سلعة أ و تزوج امرأ ة                              اخرج إلى الحج، وأ نا أ سلفك أ و اشتر سلعة أ و تزوج امرأ ة                              اخرج إلى الحج، وأ نا أ سلفك أ و اشتر سلعة أ و تزوج امرأ ة          

        وأ نا أ سلفك ألنك أ دخلته بوعدك في ذلك
        وأ نا أ سلفك ألنك أ دخلته بوعدك في ذلك           
        وأ نا أ سلفك ألنك أ دخلته بوعدك في ذلك           
        وأ نا أ سلفك ألنك أ دخلته بوعدك في ذلك           
          أ ما مجرد الوعد فال یلزم الوفاء به بل الوفاء من مكارم ،،           

                  
          أ ما مجرد الوعد فال یلزم الوفاء به بل الوفاء من مكارم       

                  
          أ ما مجرد الوعد فال یلزم الوفاء به بل الوفاء من مكارم       

                  
          أ ما مجرد الوعد فال یلزم الوفاء به بل الوفاء من مكارم       

                  
      

    ).).٤٤٤٤//٤٤  ،، للقرافي للقرافي،،الفروقالفروق((  ..""هـ هـ      األخالق ا     األخالق ا     األخالق ا     األخالق ا

  ،، للخرشي للخرشي،، شرح مختصر خلیل شرح مختصر خلیل،،٣٤٣٤//٨٨  ،،٣٠١٣٠١//٧٧  ،، التاج واإلكلیل التاج واإلكلیل،،٢٩٩٢٩٩//٤٤  ،، البیان والتحصیل البیان والتحصیل::وانظروانظر

 فتح العلي  فتح العلي ،،٢٩٢٩//٤٤  ،، منح الجلیل منح الجلیل،،٣٥٩٣٥٩//٢٢  ،، للدردیر للدردیر،، الشرح الكبیر الشرح الكبیر،،١٢٠١٢٠//٧٧  ،،٢٥٢٥//٤٤  ،،٢٤٤٢٤٤//٣٣

  ،، للمازري للمازري،،التلقینالتلقین شرح  شرح ،،٢٥٦٢٥٦//١١  ،، للشیخ علیش للشیخ علیش،،المالك في الفتوي علي مذهب اإلمام مالكالمالك في الفتوي علي مذهب اإلمام مالك

١٨٦١٨٦//٣٣.. 

  ،،))٤٩٩٥٤٩٩٥(( حدیث رقم  حدیث رقم ،،٣٩٩٣٩٩//٤٤  ،، باب في العدة باب في العدة،، في كتاب األدب في كتاب األدب:: أبو داود في سننه أبو داود في سننه::أخرجهأخرجه) ) ٢٢((

  ،،  باب من وعد غیره شیئا ومن نیته أن یفي له  باب من وعد غیره شیئا ومن نیته أن یفي له  باب من وعد غیره شیئا ومن نیته أن یفي له  باب من وعد غیره شیئا ومن نیته أن یفي له،، في كتاب الشهادات في كتاب الشهادات::والبیقهي في سننه الكبريوالبیقهي في سننه الكبري

 باب عالمة  باب عالمة ،،نن في كتاب اإلیما في كتاب اإلیما:: وأخرجه الترمذي في سننه وأخرجه الترمذي في سننه،،))٢٠٨٣٨٢٠٨٣٨(( حدیث رقم  حدیث رقم ،،٣٣٥٣٣٥//١٠١٠

= =          حدثنا أ بو عامر          حدثنا أ بو عامر          حدثنا أ بو عامر          حدثنا أ بو عامر ::                بلفظ حدثنا محمد بن بشار قال                بلفظ حدثنا محمد بن بشار قال                بلفظ حدثنا محمد بن بشار قال                بلفظ حدثنا محمد بن بشار قال--  ،،))٢٦٣٣٢٦٣٣(( حدیث رقم  حدیث رقم ،،٢٠٢٠//٥٥  ،،المنافقالمنافق



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

٦٠ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

  

    ::            الداللةالداللة          وجهوجه
  

      --              النبيالنبي        ألنألن      ،،          بواجببواجب            ولیسولیس              مستحبمستحب                بالوعدبالوعد                الوفاءالوفاء        أنأن          عليعلي          یدلیدل                الحدیثالحدیث          هذاهذا        أنأن

        فــيفــي          كـانكـان          عمـنعمـن          إلثـمإلثـم  اا          رفـعرفـع          حیـثحیـث      ،،            المـسلمالمـسلم            ألخیــهألخیــه                المـسلمالمـسلم          علـيعلـي   ً     ً     ً الزمـًاالزمـا        بـهبـه                الوفـاءالوفـاء            یجعـلیجعـل        لـملـم    --

          فـدلفـدل      ،،      عنـهعنـه            اإلثماإلثم          رفعرفع          لمالما   ً     ً     ً الزمًاالزما        بهبه                الوفاءالوفاء          كانكان          ولوولو      ،،          بوعدهبوعده    ِ  ِ   ِ یِفیف        لملم            لكنهلكنه              بوعدهبوعده          یفيیفي        أنأن            نیتهنیته

    ))١١  ((  ..            بالوعدبالوعد                الوفاءالوفاء            وجوبوجوب          عدمعدم          عليعلي          ذلكذلك
  

ِوفي       "  "   ::              الذخیرةالذخیرة        فيفي          جاءجاء ِوفيَ َ   ِ َ   ِ َداود    ِ َ  ِ َ  َِأبـيَِأبـي    َ َداودَُ َُ     َ َُ     َ َقـال    َُ َقـالَ َ    َ َ    َ َ    --      --::      َإذا َإذاِ ِ   َ ِ   َ َوعـد    ِ َ َوعـدَ َ َ    َ َ َ    َ َ َْأحـدكم    َ ُ ُ َْأحـدكمَ ُ ُ َ      َْ ُ ُ َ      َْ ُ ُ َُأخـاه    َ َُأخـاهَ َ     َُ َ     َُ ْومـن    َ ِ
ْومـنَ ِ
َ    ْ ِ
َ    ْ ِ
ِنیتـه    َ ِ ِنیتـهَِّ ِ َِّ     ِ ِ َِّ     ِ ِ     َْ  ْ َ  ْ َأْنَأن    َِّ

َیفي
ِ
َیفيَ
ِ
َ    َ
ِ
َ    َ
ِ
ْفلم    َ ْفلمََ ََ    ْ ََ    ْ ِیف    ََ

ِیفَ
َ   ِ
َ   ِ
َفال    َ َفالَ َ   َ َ   َ َشيء    َ ْ َشيءَ ْ َ    َ ْ َ    َ ْ ِعلیه    َ َْ ِعلیهَ َْ َ     ِ َْ َ     ِ َْ َفهذا      ،،َ َفهذاَ َ    َ َ    َ ِیقتضي    َ َ ْ ِیقتضيَ َ ْ َ     ِ َ ْ َ     ِ َ ْ َعدم    َ َ َعدمَ َ َ    َ َ َ    َ َ ِوجوب    َ ُ ِوجوبُ ُ ُ     ِ ُ ُ     ِ ُ ِالوفاء    ُ َ َ ِالوفاءْ َ َ ْ       ِ َ َ ْ       ِ َ َ ِبالوعد    ْ ْ َ ْ

ِبالوعدِ ْ َ ْ
ِ       ِ ْ َ ْ
ِ       ِ ْ َ ْ
ًَْمطلقا    ِ ًَْمطلقاُ ُ     ًَْ ُ     ًَْ ُ" "     ..  ))  ٢٢((    

  

  ::المناقشةالمناقشة
  

        مــنمــن              یــتمكنیــتمكن          ولــمولــم          وعــدوعــد        مــنمــن          علــيعلــي              محمــولمحمــول                الحــدیثالحــدیث          هــذاهــذا          بــأنبــأن          ::              االســتداللاالســتدالل          هــذاهــذا            نــوقشنــوقش

    ))٣٣  ((  ..      عذرعذر          غیرغیر        منمن        بهبه    ِ  ِ   ِ یِفیف        لملم        منمن      الال      ،،        لعذرلعذر              بوعدهبوعده                الوفاءالوفاء
  

    ::هذاهذا  عنعن  أجیبأجیب  وقدوقد
  

  لعذرلعذر  بوعدهبوعده  الوفاءالوفاء  منمن  یتمكنیتمكن  ولمولم  وعدوعد  منمن  عليعلي  محمولمحمول  الحدیثالحدیث  بأنبأن  للبالقوبالقو  بأنبأن

  أنأن  نیتهنیته  كانتكانت  فیمنفیمن   عاما عاما عاما عاما  جاءجاء  نصهنصه  ألنألن  ،،مخصصمخصص  بالبال  الحدیثالحدیث  لعموملعموم  تخصیصتخصیص  هوهو

  ،،علیهعلیه  إثمإثم  الال  فإنهفإنه  ،،الال  أمأم  لعذرلعذر   راجعا راجعا راجعا راجعا  الوفاءالوفاء  عدمعدم  كانكان  سواءسواء  ،،بهبه   یف یف یف یف  لملم  لكنهلكنه  ،،بوعدهبوعده  یفيیفي

  ))٤٤((..یخصصهیخصصه  ماما  یردیرد  حتيحتي  عمومهعمومه  عليعلي  یبقىیبقى  أنأن  فیجبفیجب
  

  

                                                                                                                              

         حدثنا إبراهیم بن طهمان::  قال  قال  قال  قال==
 
         حدثنا إبراهیم بن طهمان      

 
         حدثنا إبراهیم بن طهمان      

 
         حدثنا إبراهیم بن طهمان      

 
        عن علي بن عبد األعلى،،      

        عن علي بن عبد األعلى      
        عن علي بن عبد األعلى      
        عن علي بن عبد األعلى      
     عن أ بي النعمان،،      

     عن أ بي النعمان   
     عن أ بي النعمان   
     عن أ بي النعمان   
   عن أ بي وقاص،،   

 
   عن أ بي وقاص   

 
   عن أ بي وقاص   

 
   عن أ بي وقاص   

 
   ،،  

                           إذا وعد الرجل وینوي أ ن یفي به فلم یف به فال                            إذا وعد الرجل وینوي أ ن یفي به فلم یف به فال                            إذا وعد الرجل وینوي أ ن یفي به فلم یف به فال                            إذا وعد الرجل وینوي أ ن یفي به فلم یف به فال  "  " ::--    --      قال رسول       قال رسول       قال رسول       قال رسول ::   قال   قال   قال   قال،،        زید بن أ رقم        زید بن أ رقم        زید بن أ رقم        زید بن أ رقم  عن   عن   عن   عن 

     هذا حدیث غریب "  " :: وقال وقال،،""       جناح علیه        جناح علیه        جناح علیه        جناح علیه 
     هذا حدیث غریب   
     هذا حدیث غریب   
     هذا حدیث غریب   
   وال    وال    وال    وال ،،               علي بن عبد األعلى ثقة               علي بن عبد األعلى ثقة               علي بن عبد األعلى ثقة               علي بن عبد األعلى ثقة،،              ولیس إسناده بالقوي              ولیس إسناده بالقوي              ولیس إسناده بالقوي              ولیس إسناده بالقوي،،   

               عرف أ بو النعمان وال أ بو وقاص وهما مجهوالن  ی ی ی ی
               عرف أ بو النعمان وال أ بو وقاص وهما مجهوالن        
               عرف أ بو النعمان وال أ بو وقاص وهما مجهوالن        
               عرف أ بو النعمان وال أ بو وقاص وهما مجهوالن        
  ،، وقال العظیم آبادي في عون المعبود وقال العظیم آبادي في عون المعبود..""       

                                قال المنذري وأ خرجه الترمذي وقال غریب ولیس إسناده بالقوي "  " ::٢٣١٢٣١//٣٣
                                قال المنذري وأ خرجه الترمذي وقال غریب ولیس إسناده بالقوي      
                                قال المنذري وأ خرجه الترمذي وقال غریب ولیس إسناده بالقوي      
                                قال المنذري وأ خرجه الترمذي وقال غریب ولیس إسناده بالقوي      
         علي بن عبد األعلى ..      

         علي بن عبد األعلى     
         علي بن عبد األعلى     
         علي بن عبد األعلى     
    

                   بو النعمان مجهول وأ بو وقاص مجهول هذا آخر كالمه    ثقة وأ     ثقة وأ     ثقة وأ     ثقة وأ 
                   بو النعمان مجهول وأ بو وقاص مجهول هذا آخر كالمه       
                   بو النعمان مجهول وأ بو وقاص مجهول هذا آخر كالمه       
                   بو النعمان مجهول وأ بو وقاص مجهول هذا آخر كالمه       
                 وقد سئل أ بو حاتم الرازي عن أ بي                  وقد سئل أ بو حاتم الرازي عن أ بي                  وقد سئل أ بو حاتم الرازي عن أ بي                  وقد سئل أ بو حاتم الرازي عن أ بي ..       

           وسئل عن أ بي وقاص فقال مجهول ..           النعمان فقال مجهول           النعمان فقال مجهول           النعمان فقال مجهول           النعمان فقال مجهول
  

   
 
           وسئل عن أ بي وقاص فقال مجهول  

  
   

 
           وسئل عن أ بي وقاص فقال مجهول  

  
   

 
           وسئل عن أ بي وقاص فقال مجهول  

  
   

 
 "".. 

 .. بتصرف بتصرف،،٥٢٥٢//٤٤  ،، للقرافي للقرافي،، الفروق الفروق::انظرانظر) ) ١١((

 .. بتصرف یسیر بتصرف یسیر،،٥٣٥٣  ،،٥٢٥٢//٤٤  ،، للقرافي للقرافي،، الذخیرة الذخیرة::ظرظرانان) ) ٢٢((

 .. بتصرف یسیر بتصرف یسیر،،٥٢٥٢//٤٤  ،، للقرافي للقرافي،، الفروق الفروق::انظرانظر) ) ٣٣((

 .. بتصرف بتصرف،،٢٣١٢٣١//٣٣  ،، عون المعبود شرح سنن أبي داود عون المعبود شرح سنن أبي داود::انظرانظر) ) ٤٤((



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

٦١ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

ْعــن          رويروي          ومــاومــا    --  ٢٢ ْعــنَ َ   ْ َ   ْ َصــفوان    َ َ ْ َصــفوانَ َ ْ َ      َ َ ْ َ      َ َ ْ ِبــن    َ ِبــنْ ْ   ِ ْ   ِ ٍَْســلیم    ْ ٍَْســلیمُ ُ     ٍَْ ُ     ٍَْ ًرجــال    ََّ   ََّ   ََّأنََّأن       "  "   ::ُ ُ ًرجــالَ ُ َ    ً ُ َ    ً ُ َقــال    َ َقــالَ َ    َ َ    َ ِلرســول    َ
ُ َ

ِلرســولِ
ُ َ

ِ      ِ
ُ َ

ِ      ِ
ُ َ

ِاللــه    ِ ِاللــهَّ َّ     ِ َّ     ِ َّ    --      --    َُأكــذب
ِ َُأكــذبْ
ِ ْ     َُ
ِ ْ     َُ
ِ ْ    

ِامرَأتي
َ ِامرَأتيْ
َ ْ  َ    ِ
َ ْ  َ    ِ
َ َرسول    َ  َ  َیاَیا    ) ) ١١     ( (ْ ُ َرسولَ ُ َ     َ ُ َ     َ ُ ِالله    َ ِاللهَّ َّ     ِ َّ     ِ َفقال      ،،َّ َ َفقالَ َ َ     َ ََ     َ ُرسول    ََ ُ ُرسولَ ُ َ     ُ ُ َ     ُ ُ ِالله    َ ِاللهَّ َّ     ِ َّ     ِ َّ    --      --        َخیر    َ  َ  َالَال ْ َخیرَ ْ َ    َ ْ َ    َ ْ ِالكذب    ِ  ِ  ِفيِفي    َ ِ َ ِالكذبْ ِ َ ْ      ِ ِ َ ْ      ِ ِ َ َفقال      ،،ْ َ َفقالَ َ َ     َ ََ     َ ُالرجل    ََ ُ ُالرجلَّ ُ َّ      ُ ُ َّ      ُ ُ     َ  َ  َیـاَیـا      ::َّ

َرسول ُ َرسولَ ُ َ     َ ُ َ     َ ُ ِالله    َ ِاللهَّ َّ     ِ َّ     ِ ََأعدها    َّ ُ
ََأعدهاِ ُ
ِ     ََ ُ
ِ     ََ ُ
ُوَأقول    ِ ُ ُوَأقولَ ُ َ    َ  ُ ُ َ    َ  ُ ُ َلها    َ َلهاَ َ   َ َ   َ َفقال      ،،َ َ َفقالَ َ َ     َ ََ     َ ُرسول    ََ ُ ُرسولَ ُ َ     ُ ُ َ     ُ ُ ِالله    َ ِاللهَّ َّ     ِ َّ     ِ َّ    --      --    َجناح    َ  َ  َالَال َجناحَُ َُ     َ َُ     َ َْعلیك    َُ َْعلیكَ َ    َْ َ    َْ َ" "     ..  ))  ٢٢((    

        ::            الداللةالداللة          وجهوجه
  

          رفـعرفـع        قـدقـد        --      --              النبـيالنبـي        ألنألن      ،،          مـستحبمـستحب                بالوعـدبالوعـد                الوفـاءالوفـاء        أنأن          علـيعلـي          یـدلیـدل                الحـدیثالحـدیث          هـذاهـذا        أنأن

                الجنــاحالجنــاح          رفــعرفــع          لمــالمــا   ً     ً     ً الزمــًاالزمــا        بــهبــه                الوفــاءالوفــاء          كــانكــان          ولــوولــو      ،،          زوجتــهزوجتــه        مــعمــع              الوعــدالوعــد            إخــالفإخــالف          علــيعلــي          عنــهعنــه                الجنــاحالجنــاح

        بــهبــه                الوفــاءالوفــاء            یكــونیكــون      الال            فإنــهفإنــه        ثــمثــم          ومــنومــن      ،،          الوعــدالوعــد            إخــالفإخــالف        فــيفــي          حــرجحــرج      الال          أنــهأنــه          علــيعلــي          ذلــكذلــك          فــدلفــدل      ،،      عنــهعنــه

    ))٣٣  ((  .ً.      ً       ً مستحبًامستحبا        بلبل   ً      ً      ً واجبًاواجبا
  

  الموطأ    وفي  وفي  وفي  وفي "  " ::الفروقالفروق  فيفي  جاءجاء
  الموطأ   
  الموطأ   
  الموطأ   
  --    --     فقال   فقال   فقال   فقال  ،،المرأتيالمرأتي  أكذبأكذب  --    --    له  له  له  له     رجل   رجل   رجل   رجل    قال  قال  قال  قال     

   جناح جناح جناح جناح   ال ال ال ال  --    --     فقال   فقال   فقال   فقال  ،،  لها  لها  لها  لها    وأ قول  وأ قول  وأ قول  وأ قول  فأعدهافأعدها  اهللاهللا     رسول   رسول   رسول   رسول   یا یا یا یا     فقال   فقال   فقال   فقال "  "     الكذب    الكذب    الكذب    الكذب   في في في في     خیر   خیر   خیر   خیر   ال ال ال ال" " 

   ال ال ال ال      الوعد    الوعد    الوعد    الوعد      إخالف    إخالف    إخالف    إخالف   أ ن أ ن أ ن أ ن  ::    أ حدهما    أ حدهما    أ حدهما    أ حدهما  ::    أ مرین    أ مرین    أ مرین    أ مرین    على  على  على  على     یدل   یدل   یدل   یدل     وهو   وهو   وهو   وهو  ،،    الوعد    الوعد    الوعد    الوعد    عن  عن  عن  عن      الجناح    الجناح    الجناح    الجناح    فنفى  فنفى  فنفى  فنفى  ،، " "كك   علی   علی   علی   علی

 كذبا     یسمى   یسمى   یسمى   یسمى
 كذبا  
 كذبا  
 كذبا  
  بجعله    

  بجعله   
  بجعله   
  بجعله   
 قسیم     

 قسیم  
 قسیم  
 قسیم  
  وثانیهما  ،،    الكذب    الكذب    الكذب    الكذب    

  وثانیهما   
  وثانیهما   
  وثانیهما   
  ))٤٤((.. " "  فیه  فیه  فیه  فیه     حرج   حرج   حرج   حرج   ال ال ال ال      الوعد    الوعد    الوعد    الوعد      إخالف    إخالف    إخالف    إخالف   أ ن أ ن أ ن أ ن  ::   

    ::                المناقشةالمناقشة

    ِ  ِ   ِ یـِفیـف        لـملـم          عمنعمن                الجناحالجناح          رفعرفع        قدقد                الحدیثالحدیث        فيفي    --      --              النبيالنبي          بأنبأن          ::              االستداللاالستدالل          هذاهذا            نوقشنوقش

    ))٥٥  ((  ..            بالحرجبالحرج              قاضیةقاضیة                      المتظاهرةالمتظاهرة                    فالظواهرفالظواهر      ،ً،      ً       ً مختارًامختارا        بهبه    ِ  ِ   ِ یِفیف        لملم        منمن          أماأما      ،ً،     ً      ً مضطرًامضطرا              بوعدهبوعده
  

    ::هذاهذا  عنعن  أجیبأجیب  وقدوقد

  فیهفیه  فیدخلفیدخل  ،، عاما عاما عاما عاما  جاءجاء  الحدیثالحدیث  أنأن  منمن  السابقالسابق  الحدیثالحدیث  مناقشةمناقشة  عنعن  بهبه  أجیبأجیب  بمابما

  وحیثوحیث  ،،عنهعنه   مرفوعا مرفوعا مرفوعا مرفوعا  الجناحالجناح  فیكونفیكون  ،، مختارا مختارا مختارا مختارا  أمأم   مضطرا مضطرا مضطرا مضطرا  كانكان  سواءسواء  ،،بوعدهبوعده   یف یف یف یف  لملم  منمن  كلكل

  ))٦٦((..عمومهعمومه  عليعلي  الحدیثالحدیث  فیبقىفیبقى  العمومالعموم  لهذالهذا  مخصصمخصص  الال

  

                                                 

      قول الرجل یا رسول الله أ كذب امرأ تي یرید  " " " ":: معني معني–– رحمه اهللا  رحمه اهللا ––قال الباجي قال الباجي ) ) ١١((
    
       

      قول الرجل یا رسول الله أ كذب امرأ تي یرید     
    
       

      قول الرجل یا رسول الله أ كذب امرأ تي یرید     
    
       

      قول الرجل یا رسول الله أ كذب امرأ تي یرید     
    
       

  --    ه أ علم     ه أ علم     ه أ علم     ه أ علم     والل    والل    والل    والل--    

 ).).٣١٣٣١٣//٧٧  ،، للباجي للباجي،،المنتقى شرح الموطأالمنتقى شرح الموطأ((  ..""                     أ ن یخبرها عن أ مر بخالف ما هو علیه                       أ ن یخبرها عن أ مر بخالف ما هو علیه                       أ ن یخبرها عن أ مر بخالف ما هو علیه                       أ ن یخبرها عن أ مر بخالف ما هو علیه  

 حدیث  حدیث ،،٥٢٤٥٢٤//٢٢  ،، باب ما جاء في الصدق والكذب باب ما جاء في الصدق والكذب،، في كتاب الكالم في كتاب الكالم:: مالك في الموطأ مالك في الموطأ::أخرجهأخرجه) ) ٢٢((

  ).).٧٦٩٧٦٩((رقم رقم 

 .. بتصرف بتصرف،،٢٤٨٢٤٨//١٦١٦  ،،ن عبد البرن عبد البر الب الب،، التمهید التمهید،،٥٣٥٣  ،،٥٢٥٢//٤٤  ،، للقرافي للقرافي،، الفروق الفروق::انظرانظر) ) ٣٣((

 .. بتصرف یسیر بتصرف یسیر،،٥٣٥٣  ،،٥٢٥٢//٤٤  ،، للقرافي للقرافي،، الذخیرة الذخیرة::انظرانظر) ) ٤٤((

 .. بتصرف بتصرف،،٥٢٥٢//٤٤  ،، للقرافي للقرافي،، الفروق الفروق::انظرانظر) ) ٥٥((

 .. بتصرف بتصرف،،٢٣١٢٣١//٣٣  ،، عون المعبود شرح سنن أبي داود عون المعبود شرح سنن أبي داود::انظرانظر) ) ٦٦((



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

٦٢ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

    ::            القیاسالقیاس    --  بب

                بــالقبضبــالقبض        إالإال            تلــزمتلــزم      الال          وهــيوهــي      ،،          الهبــةالهبــة            معنــىمعنــى        فــيفــي              الوعــدالوعــد          بــأنبــأن      ::            فقــالوافقــالوا                القیــاسالقیــاس        مــنمــن                    واســتدلواواســتدلوا

    ))١١  ((  ..          الوعدالوعد              فكذلكفكذلك
  

  

        ::            الثانيالثاني              الرأيالرأي            أدلةأدلة      :ً:     ً      ً ثانیًاثانیا
  

   ً      ً      ً مطلقـًامطلقـا            واجـبواجـب                بالوعـدبالوعـد                الوفـاءالوفـاء        أنأن        مـنمـن    ––            إلیهإلیه              ذهبواذهبوا        ماما          عليعلي              الرأيالرأي          هذاهذا              أصحابأصحاب              استدلاستدل

    ::            والسنةوالسنة      ،،            الكتابالكتاب        منمن              بأدلةبأدلة    --
  

        ::            الكتابالكتاب    --  أأ

        ::      یليیلي          بمابما                الكتابالكتاب        منمن                  استدلوااستدلوا
  

ُوَأوفوا       "  "   ::          تعاليتعالي        اهللاهللا          قولقول    --  ١١ ْ ُوَأوفواَ ْ َ     َ ُ ْ َ     َ ُ ْ ِبالعهد    َ
ْ َ ْ ِبالعهدِ
ْ َ ْ ِ       ِ
ْ َ ْ ِ       ِ
ْ َ ْ َّإن    ِ َّإنِ ِ   َّ ِ   َّ َالعهد    ِ ْ َ َالعهدْ ْ َ ْ      َ ْ َ ْ      َ ْ َ َكان    ْ َكانَ َ    َ َ    َ ًمسئوال    َ ُ ْ ًمسئوالَ ُ ْ َ      ً ُ ْ َ      ً ُ ْ َ" "     ..  ))  ٢٢((    

  

  

    ::            الداللةالداللة          وجهوجه

      ،،            بالعهـدبالعهـد                  بالوفـاءبالوفـاء            فیهـافیهـا          أمـرأمـر        قـدقـد        اهللاهللا        ألنألن      ،،            بالوعـدبالوعـد                الوفاءالوفاء            وجوبوجوب          عليعلي            دلیلدلیل            اآلیةاآلیة          هذههذه        أنأن

            نفــسهنفــسه              المــرءالمــرء        بــهبــه            ألــزمألــزم        مــامــا        كــلكــل        هــوهــو        أوأو      ،،                باختیــارهباختیــاره                اإلنــساناإلنــسان                یلتزمــهیلتزمــه        مــامــا                بالعهــدبالعهــد                المــرادالمــراد        إنإن      ::        وقیــلوقیــل

    ُ       ُ        ُ والوفـاُءوالوفـاء    ُ       ُ        ُ واإلیفـاُءواإلیفـاء      ،،          العهـدالعهـد        مـنمـن              الوعـدالوعـد        ألنألن      ،،          الوعـدالوعـد          فیـهفیـه              ویـدخلویـدخل      ،ً،    ً     ً شـرعًاشـرعا            جـائزجـائز        هـوهـو          ممامما                    باختیارهباختیاره

    ))٣٣  ((  ..        نقضهنقضه            وعدموعدم            علیهعلیه   ُ          ُ          ُ والمحافظُةوالمحافظة                  بمقتضاهبمقتضاه    ُ      ُ       ُ القیاُمالقیام        هوهو                بالعهدبالعهد
  

  

    ::          ناقشةناقشة      المالم

            یأثمیأثم        فالفال      ،،            الوجوبالوجوب      الال                    االستحباباالستحباب          عليعلي              محمولمحمول            اآلیةاآلیة          هذههذه        فيفي            األمراألمر          بأنبأن      ::      هذاهذا              ونوقشونوقش

َإخالف        ألنألن      ،،    لهله            نقضهنقضه        أوأو              لوعدهلوعده                بإخالفهبإخالفه                الواعدالواعد َ ْ َإخالفِ َ ْ ِ     َ َ ْ ِ     َ َ ْ ِالوعد    ِ ْ َ ِالوعدْ ْ َ ْ      ِ ْ َ ْ      ِ ْ َ       ) ) ٤٤  ((  ..      فیهفیه    َ   َ    َ حرَجحرج      الال    ْ
  

                                                 

 ..١٥٢١٥٢//١١١١  ،، اإلنصاف اإلنصاف،،١٣٨١٣٨//٨٨  ،، المبدع في شرح المقنع المبدع في شرح المقنع،،٤٨٧٤٨٧//٢٢  ،، أسني المطالب أسني المطالب::انظرانظر) ) ١١((

 ).).٣٤٣٤(( جزء من اآلیة رقم  جزء من اآلیة رقم :: اإلسراء اإلسراءسورةسورة) ) ٢٢((

 تفسیر  تفسیر ،،٧١٧١//١٥١٥  ،، تفسیر اآللوسي تفسیر اآللوسي،،٩٥٩٥//٣٣  ،، تفسیر الخازن تفسیر الخازن،،٢٤٨٢٤٨//١١  ،، تفسیر القرطبي تفسیر القرطبي::انظرانظر) ) ٣٣((

 ..١٧١١٧١//٥٥  ،، تفسیر أبي السعود تفسیر أبي السعود،،٢٨٨٢٨٨//٢٢  ،،البیضاويالبیضاوي

 .. بتصرف بتصرف،،٢٩٩٢٩٩//٦٦  ،، للقرافي للقرافي،، الذخیرة الذخیرة::انظرانظر) ) ٤٤((



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

٦٣ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

ََأیها    َ  َ  َیاَیا       "  "   ::          تعاليتعالي              وقولهوقوله    --  ٢٢ ََأیهاُّ ُّ   َ َ ُّ   َ َ َالذین    ُّ
َالذینَِّ
َِّ      َ
َِّ      َ
ُآمنوا    َِّ ُآمنواَ َ     ُ َ     ُ َلم    َ

َلمِ
ِ   َ
ِ   َ
َتقولون    ِ ُ َتقولونَُ ُ َُ       َ ُ َُ       َ ُ َتفعلـون    َ  َ  َالَال    َ  َ  َمـاَمـا    َُ َُ َتفعلـونَْ َُ َْ       َ َُ َْ       َ َُ َكبـر      ،،َْ ُ َكبـرَ ُ َ    َ ُ َ    َ ُ ًمقتـا    َ ْ ًمقتـاَ ْ َ    ً ْ َ    ً ْ َعنـد    َ ْ َعنـدِ ْ ِ    َ ْ ِ    َ ْ ِاللـه    ِ ِاللـهَّ َّ     ِ َّ     ِ َّ    

ُتقولوا    َْ  ْ َ  ْ َأْنَأن ُتقولواَُ َُ      ُ َُ      ُ َتفعلون    َ  َ  َالَال    َ  َ  َماَما    َُ َُ َتفعلونَْ َُ َْ       َ َُ َْ       َ َُ َْ) )     ٢٢  ((  ..      ) ") "١١ ( (      

  

    ::            الداللةالداللة          وجهوجه

        فيفي              وأخلفوأخلف              المرءالمرء          وعدوعد            فإذافإذا      ،،      قولقول              الوعدالوعد        ألنألن   ،،            بالوعدبالوعد                الوفاءالوفاء            وجوبوجوب          عليعلي            دلیلدلیل          هذاهذا        أنأن

ُفـذكره      ،،        اآلیـةاآلیـة        فـيفـي        اهللاهللا          ذمـهذمـه            الـذيالـذي        هـوهـو            وهـذاوهـذا      ،،        یفعـلیفعـل          ولـمولـم          قالقال        قدقد              فیكونفیكون      ،،        وعدهوعده ُ ْ
ِ ُفـذكرهَ ُ ْ
ِ َ      ُ ُ ْ
ِ َ      ُ ُ ْ
ِ             الـذمالـذم            سـیاقسـیاق        فـيفـي    َ

      ) ) ٣٣  ((  .ً.     ً      ً مطلقًامطلقا              الوعدالوعد            إخالفإخالف              تحریمتحریم          عليعلي            دلیلدلیل

  

        ::                المناقشةالمناقشة

              الـــذینالـــذین        بــهبــه                المـــرادالمـــراد        بــلبــل      ،،          الوعـــدالوعـــد            مطلــقمطلــق            اآلیـــةاآلیـــة        فــيفــي                بالوعـــدبالوعـــد                المــرادالمــراد          لـــیسلـــیس            بأنــهبأنــه      ::      هـــذاهـــذا            نــوقشنــوقش

            ونحـوونحـو      ،،    حـقحـق            أداءأداء        أوأو      ،،      دیـندیـن        منمن                بإنصافبإنصاف                كالوعدكالوعد      ،،              الواجبةالواجبة              األموراألمور        فيفي                یفعلونیفعلون      الال        ماما                یقولونیقولون

      ،،ُ    ُ     ُ یفعـُلیفعـل      الال        ماما   ً     ً     ً قائًالقائال            یكونیكون        أنأن    ُ    ُ     ُ یوجُبیوجب            الذيالذي        هوهو                  بالواجببالواجب    ِ      ِ       ِ الوفاِءالوفاء    ُ   ُ    ُ ترُكترك        ألنألن      ،،                الواجباتالواجبات        منمن          ذلكذلك

ُفاعلـه   ُ   ُ   ُ اُهللاهللا        ذمذم            الـذيالـذي        هـوهـو            وهذاوهذا َ
ِ ُفاعلـهَ َ
ِ َ      ُ َ
ِ َ      ُ َ
ِ ٌَأصـل        لـهلـه          لـیسلـیس            الـذيالـذي          أمـاأمـا      ،،َ ٌَأصـلْ ْ    ٌَ ْ    ٌَ    ً      ً      ً واجبـًاواجبـا            یـصیریـصیر      الال            فإنـهفإنـه                الوجـوبالوجـوب        فـيفـي    ْ

ُیلزمه    ََ   ََ   ََوالََوال      ،،            بالوعدبالوعد َُ ُیلزمهَْ َُ َْ      ُ َُ َْ      ُ َُ ُفعله    َْ ُ ْ
ُفعلهِ ُ ْ
ِ     ُ ُ ْ
ِ     ُ ُ ْ
     ))٤٤  ((  ..    لهله                بإخالفهبإخالفه            یأثمیأثم        والوال      ،،ِ

  

        ::          السنةالسنة    --  بب

        ::      یليیلي          بمابما              السنةالسنة        منمن                    واستدلواواستدلوا

ُآیــة       "  "   ::      قــالقــال    --      --              النبــيالنبــي        أنأن      ،،--          عنــهعنــه        اهللاهللا          رضــيرضــي    ––              هریــرةهریــرة          أبــيأبــي        عــنعــن          رويروي        مــامــا    -- ١ ُآیــةَ َ    ُ َ    ُ َ    

ِالمنافق ِ َ ُ ِالمنافقْ ِ َ ُ ْ        ِ ِ َ ُ ْ        ِ ِ َ ُ ٌثالث    ْ ٌثالثََ ََ    ٌ ََ    ٌ َإذا      ::ََ َإذاِ ِ   َ ِ   َ َحدث    ِ َّ َحدثَ َّ َ    َ َّ َ    َ َّ َكذب    َ َ َكذبَ َ َ    َ َ َ    َ َ َواذا      ،،َ َواذإَِ َِٕ    َ َِٕ    َ َوعد    َِٕ َ َوعدَ َ َ    َ َ َ    َ َ ََأخلف    َ َ ََأخلفْ َ ْ     ََ َ ْ     ََ َ َواذا      ،،ْ َواذإَِ َِٕ    َ َِٕ    َ َاؤتمن    َِٕ
ِ ُ َاؤتمنْ
ِ ُ ْ      َ
ِ ُ ْ      َ
ِ ُ َخان    ْ َخانَ َ    َ َ    َ َ" "     ..  ))  ٥٥((    

  

                                                 

  .... ".. ".. المقت أشد البغض المقت أشد البغض::          ه أ ن تقولوا ما ال تفعلون          ه أ ن تقولوا ما ال تفعلون          ه أ ن تقولوا ما ال تفعلون          ه أ ن تقولوا ما ال تفعلون          كبر مقتا عند الل          كبر مقتا عند الل          كبر مقتا عند الل          كبر مقتا عند الل "  " :: رحمه اهللا رحمه اهللا––قال البیضاوي قال البیضاوي ) ) ١١((

  ).).٣٣٢٣٣٢//٥٥    ،،تفسیر البیضاويتفسیر البیضاوي((

      أي عظم بغضا عند اهللا أ ن تقولوا ما ال       أي عظم بغضا عند اهللا أ ن تقولوا ما ال       أي عظم بغضا عند اهللا أ ن تقولوا ما ال       أي عظم بغضا عند اهللا أ ن تقولوا ما ال ::           كبر مقتا عند الله           كبر مقتا عند الله           كبر مقتا عند الله           كبر مقتا عند الله "  " ::-- رحمه اهللا  رحمه اهللا ––وقال عالء الدین الخازن وقال عالء الدین الخازن 

 ).).٢٨٦٢٨٦//٤٤  ،،تفسیر الخازنتفسیر الخازن((  ..""     تفعلون      تفعلون      تفعلون      تفعلون 

 ).).٣٣  ،،٢٢((تان رقم تان رقم  اآلی اآلی::سورة الصفسورة الصف) ) ٢٢((

  ،،٨٦٨٦//٤٤  ،، تفسیر الخازن تفسیر الخازن،،٤٣٤٣//٤٤  ،،٢٠٢٠//٤٤  ،، للقرافي للقرافي،، الفروق الفروق،،٢٩٩٢٩٩//٦٦  ،، للقرافي للقرافي،، الذخیرة الذخیرة::انظرانظر) ) ٣٣((

 ..٧٩٧٩//١٨١٨  ،،تفسیر القرطبيتفسیر القرطبي

 البن  البن ،، المحلي المحلي،،٧١٧١//٥٥  ،، تفسیر أبي السعود تفسیر أبي السعود،،٣٣٤٣٣٤//٥٥  ،،٢٨٧٢٨٧//٣٣  ،، للجصاص للجصاص،، أحكام القرآن أحكام القرآن::انظرانظر) ) ٤٤((

 .. بتصرف بتصرف،،٢٧٩٢٧٩//٨٨  ،،حزمحزم

      ،،  ))    ٢٣٢٣  ((                     حدیث رقم  حدیث رقم   ،،    ٢١٢١  //  ١١      ،،                                   باب عالمة المنافق باب عالمة المنافق  ،،                      كتاب اإلیمانكتاب اإلیمان         فى  فى   ::                                   البخارى فى صحیحه البخارى فى صحیحه  ::          أخرجهأخرجه    ) ) ٥٥  ((

   ..  ))        ٢٦٠٧٢٦٠٧  ((                     حدیث رقم  حدیث رقم   ،،    ٧٨٧٨  //  ١١      ،،                                             باب بیان خصال المنافق باب بیان خصال المنافق  ،،                               فى كتاب اإلیمان فى كتاب اإلیمان  ::                            ومسلم فى صحیحهومسلم فى صحیحه
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        ::            الداللةالداللة          وجهوجه
            صــفاتصــفات        مــنمــن              الوعــدالوعــد            إخــالفإخــالف        ألنألن      ،،            بالوعــدبالوعــد                الوفــاءالوفــاء            وجــوبوجــوب          علــيعلــي        دلدل        قــدقــد                الحــدیثالحــدیث          هــذاهــذا        أنأن

                الوفــاءالوفــاء              فیكـونفیكـون      ،،                اجتنابهـااجتنابهـا          یجـبیجـب            فإنــهفإنــه        ثـمثـم          ومـنومـن      ،،          محرمـةمحرمـة                      المنــافقینالمنــافقین            صـفاتصـفات              وجمیـعوجمیـع      ،،                  المنـافقینالمنـافقین

    .ً.     ً      ً محرمًامحرما    ٕ      ٕ      ٕواخالفهٕواخالفه   ً      ً      ً واجبًاواجبا                بالوعدبالوعد

  

        ::                المناقشةالمناقشة
  

        ::          وجهینوجهین        منمن          هذاهذا            نوقشنوقش
  

        هـوهـو          فیـهفیـه        مـامـا              وغایـةوغایـة      ،،            بالوعـدبالوعـد                الوفـاءالوفـاء            وجـوبوجـوب          علـيعلـي          یـدلیـدل        مـامـا          فیـهفیـه          لـیسلـیس                الحدیثالحدیث        أنأن      ::        األولاألول

          علـيعلـي            نفـسهنفـسه        فـيفـي            یعـزمیعـزم          لمـنلمـن            یكـونیكـون            وهـذاوهـذا      ،،                  المنـافقینالمنـافقین            صـفاتصـفات        مـنمـن                    واعتبارهواعتباره              للوعدللوعد              اإلخالفاإلخالف        ذمذم

            تخلــقتخلــق        قــدقــد            یكــونیكــون            فإنــهفإنــه            كــذلككــذلك            شــأنهشــأنه          كــانكــان        مــنمــن        ألنألن      ،،    لــهلــه            یطــرأیطــرأ          لمــنلمــن      الال      ،،          الوعــدالوعــد          حــالحــال              اإلخــالفاإلخــالف

              الكـذبالكـذب          إلـيإلـي            سبیلسبیل          ألنهألنه      ،،          مذموممذموم          أمرأمر            وذلكوذلك      ،،        یبطنیبطن        ماما          خالفخالف                إظهارهإظهاره        فيفي                      المنافقینالمنافقین              بخصالبخصال

    ))١١  ((  ..            المحرمالمحرم
  

  الحدیث "  " ::اهللاهللا  رحمهرحمه  ––  النوويالنووي  قالقال
  الحدیث  
  الحدیث  
  الحدیث  
 بحمد    فیه  فیه  فیه  فیه     لیس   لیس   لیس   لیس    

 بحمد   
 بحمد   
 بحمد   
      اختلف    اختلف    اختلف    اختلف      ولكن    ولكن    ولكن    ولكن  ،،    إشكال    إشكال    إشكال    إشكال     تعالى   تعالى   تعالى   تعالى    الله  الله  الله  الله     

 الصحیح     وهو   وهو   وهو   وهو         واألكثرون       واألكثرون       واألكثرون       واألكثرون        المحققون      المحققون      المحققون      المحققون     قاله   قاله   قاله   قاله     فالذي   فالذي   فالذي   فالذي  ،،   عناه   عناه   عناه   عناه م م م م   في في في في       العلماء     العلماء     العلماء     العلماء
 الصحیح  
 الصحیح  
 الصحیح  
   أ ن أ ن أ ن أ ن  ::    معناه    معناه    معناه    معناه   أ ن أ ن أ ن أ ن  ،،     المختار     المختار     المختار     المختار    

  هذه
  هذه 
  هذه 
  هذه 
  الخصال   

  الخصال  
  الخصال  
  الخصال  
  خصال    

  خصال 
  خصال 
  خصال 
  وصاحبها     نفاق   نفاق   نفاق   نفاق   

 
  وصاحبها  

 
  وصاحبها  

 
  وصاحبها  

 
  هذه   في في في في  بالمنافقینبالمنافقین     شبیه   شبیه   شبیه   شبیه    

  هذه 
  هذه 
  هذه 
 الخصال   

 
 الخصال  

 
 الخصال  

 
 الخصال  

 
        ومتخلق      ومتخلق      ومتخلق      ومتخلق    

 بأ خالقهم
 بأ خالقهم     
 بأ خالقهم     
 بأ خالقهم     
   إظهار    هو  هو  هو  هو     النفاق   النفاق   النفاق   النفاق     فإن   فإن   فإن   فإن  ،،     

   إظهار 
   إظهار 
   إظهار 
 یبطن   ما ما ما ما   

 یبطن   
 یبطن   
 یبطن   
  صاحب   في في في في      موجود    موجود    موجود    موجود      المعنى    المعنى    المعنى    المعنى     وهذا   وهذا   وهذا   وهذا  ،،    خالفه    خالفه    خالفه    خالفه     

  صاحب 
  صاحب 
  صاحب 
  هذه   

  هذه 
  هذه 
  هذه 
   

 الخصال
 

 الخصال  
 

 الخصال  
 

 الخصال  
 

 من       وعاهده     وعاهده     وعاهده     وعاهده       وخاصمه     وخاصمه     وخاصمه     وخاصمه        وائتمنه      وائتمنه      وائتمنه      وائتمنه       ووعده     ووعده     ووعده     ووعده      حدثه    حدثه    حدثه    حدثه    من  من  من  من    حق  حق  حق  حق   في في في في      نفاقه    نفاقه    نفاقه    نفاقه      ویكون    ویكون    ویكون    ویكون    
 من 
 من 
 من 
   ال ال ال ال    الناس  الناس  الناس  الناس   

  فیظهره       اإلسالم     اإلسالم     اإلسالم     اإلسالم   في في في في      منافق    منافق    منافق    منافق    أ نه  أ نه  أ نه  أ نه
  فیظهره    
  فیظهره    
  فیظهره    
 یبطن    هو  هو  هو  هو و و و و      

 یبطن   
 یبطن   
 یبطن   
  بهذا  --    --     النبي   النبي   النبي   النبي     یرد   یرد   یرد   یرد     ولم   ولم   ولم   ولم      الكفر    الكفر    الكفر    الكفر     

  بهذا 
  بهذا 
  بهذا 
      منافق    منافق    منافق    منافق    أ نه  أ نه  أ نه  أ نه   

 المخلدین      الكفار    الكفار    الكفار    الكفار     نفاق   نفاق   نفاق   نفاق
 المخلدین     
 المخلدین     
 المخلدین     
 الدرك   في في في في       

 الدرك  
 الدرك  
 الدرك  
 من       األسفل     األسفل     األسفل     األسفل    

 من 
 من 
 من 
  ))٢٢((.. " "  النار  النار  النار  النار   

  

  

  االقتصار      ووجه    ووجه    ووجه    ووجه "  " ::--  اهللاهللا  رحمهرحمه  ––  حجرحجر  ابنابن  وقالوقال
  االقتصار   
  االقتصار   
  االقتصار   
  هذه    على  على  على  على     

  هذه 
  هذه 
  هذه 
 العالمات   

 العالمات    
 العالمات    
 العالمات    
    أ نها  أ نها  أ نها  أ نها     الثالث   الثالث   الثالث   الثالث      

 منحصر      الدیانة    الدیانة    الدیانة    الدیانة    أ صل  أ صل  أ صل  أ صل    إذ  إذ  إذ  إذ  ،،   عداها   عداها   عداها   عداها   ما ما ما ما    على  على  على  على       منبهة     منبهة     منبهة     منبهة
 

 منحصر   
 

 منحصر   
 

 منحصر   
 

 القول  ::   ثالث   ثالث   ثالث   ثالث   في في في في     
 القول   
 القول   
 القول   
  والفعل  ،،   

  والفعل   
  والفعل   
  والفعل   
      فنبه    فنبه    فنبه    فنبه  ،،    والنیة    والنیة    والنیة    والنیة  ،،   

 فساد    على  على  على  على
 فساد  
 فساد  
 فساد  
 القول    

 القول   
 القول   
 القول   
 فساد     وعلى   وعلى   وعلى   وعلى  ،،     بالكذب     بالكذب     بالكذب     بالكذب     

 فساد  
 فساد  
 فساد  
  الفعل    

  الفعل  
  الفعل  
  الفعل  
 فساد     وعلى   وعلى   وعلى   وعلى  ،،      بالخیانة      بالخیانة      بالخیانة      بالخیانة    

 فساد  
 فساد  
 فساد  
     ألن   ألن   ألن   ألن  ،،     بالخلف     بالخلف     بالخلف     بالخلف     النیة   النیة   النیة   النیة    

                                                 

 فیض  فیض ،،٩٠٩٠//١١  ،، البن حجر البن حجر،، فتح الباري فتح الباري،،٤٧٤٧  ،،٤٦٤٦//٢٢  ،، شرح النووي علي صحیح مسلم شرح النووي علي صحیح مسلم::انظرانظر) ) ١١((

  ،،٤٨٣٤٨٣//٢٢  ،، البن رجب البن رجب،،مع العلوم والحكممع العلوم والحكم جا جا،،١٩٩١٩٩//١١  ،، للدیوبندي للدیوبندي،،الباري علي صحیح البخاريالباري علي صحیح البخاري

 ..بتصرفبتصرف

 ..٤٧٤٧//٢٢  ،، شرح النووي علي صحیح مسلم شرح النووي علي صحیح مسلم::انظرانظر) ) ٢٢((



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

٦٥ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

     عرض   عرض   عرض   عرض    ثم  ثم  ثم  ثم     عازما   عازما   عازما   عازما    كان  كان  كان  كان    لو  لو  لو  لو   أ ما أ ما أ ما أ ما  ،،     للوعد     للوعد     للوعد     للوعد      مقارنا    مقارنا    مقارنا    مقارنا      علیه    علیه    علیه    علیه      العزم    العزم    العزم    العزم    كان  كان  كان  كان    إذا  إذا  إذا  إذا    إال  إال  إال  إال      یقدح    یقدح    یقدح    یقدح   ال ال ال ال      الوعد    الوعد    الوعد    الوعد     خلف   خلف   خلف   خلف

 مانع    له  له  له  له
 
 مانع 

 
 مانع 

 
 مانع 

 
  منه     توجد   توجد   توجد   توجد    لم  لم  لم  لم     فهذا   فهذا   فهذا   فهذا     رأي   رأي   رأي   رأي    له  له  له  له    بدا  بدا  بدا  بدا   أ و أ و أ و أ و   

  منه 
  منه 
  منه 
  ))١١((.. " "   النفاق   النفاق   النفاق   النفاق     صورة   صورة   صورة   صورة   

  

  ألنألن  ؛؛  ظاهرهظاهره  علىعلى  لیسلیس  ألنهألنه  ؛؛  الوجوبالوجوب  عليعلي  فیهفیه  حجةحجة  الال  الحدیثالحدیث  هذاهذا  أنأن  ::الثانيالثاني

  كمنكمن  ،،ذلكذلك  منمن  بشيءبشيء  الوفاءالوفاء  لهله  یحلیحل  فالفال  ،،معصیةمعصیة  علىعلى  عاهدعاهد  أوأو  ،،یحلیحل  الال  بمابما  وعدوعد  منمن

  ،، مذموما مذموما مذموما مذموما  ،،فأخلففأخلف  وعدوعد  منمن  كلكل  لیسلیس  أنأن  فصحفصح  ،،ذلكذلك  یشبهیشبه  بمابما  أوأو  ،،بخمربخمر  أوأو  ،،بزنيبزني  وعدوعد

  منمن   فرضا فرضا فرضا فرضا  یكونیكون  فالفال  هذاهذا  وعليوعلي  ؛؛  فرضفرض  مؤديمؤدي   مطیعا مطیعا مطیعا مطیعا  یكونیكون  قدقد  بلبل  ،، والعاصیا والعاصیا والعاصیا والعاصیا  ،، ملوما ملوما ملوما ملوما  والوال

  حقحق  أداءأداء  أوأو  ،،دیندین  منمن  كإنصافكإنصاف  ،،علیهعلیه  بواجببواجب  وعدوعد  منمن  علىعلى  إالإال  ،،والعهدوالعهد  الوعدالوعد  إنجازإنجاز

  ) ) ٢٢((..فقطفقط
  

ِعن          رويروي          وماوما    --  ٢٢ ِعنَ َ   ِ َ   ِ ِابن    َ ِابنْ ْ    ِ ْ    ِ ٍعباس    ْ َّ ٍعباسَ َّ َ     ٍ َّ َ     ٍ َّ َرضي    ––    َ
ِ

َرضيَ
ِ

َ    َ
ِ

َ    َ
ِ

َعنهمـا   ُ   ُ   ُ اُهللاهللا    َ ُ ْ َعنهمـاَ ُ ْ َ     َ ُ ْ َ     َ ُ ْ َقـال    --  --          النبـيالنبـي        أنأن    ––    َ َقـالَ َ    َ َ    َ ِتمـار    َ  َ  َالَال      ::َ َ ِتمـارُ َ ُ     ِ َ ُ     ِ َ ُ    

ََأخاك ََأخاكَ َ     ََ َ     ََ َوال      ،،َ َوالَ َ   َ َ   َ ُتمازحه    َ ْ ِ َ ُتمازحهُ ْ ِ َ ُ       ُ ْ ِ َ ُ       ُ ْ ِ َ َوال      ،،ُ َوالَ َ   َ َ   َ ُتعده    َ ْ
ِ ُتعدهَ ْ
ِ َ     ُ ْ
ِ َ     ُ ْ
ِ ًموعدا    َ ِ ْ ًموعداَ ِ ْ َ     ً ِ ْ َ     ً ِ ْ ُفتخلفه    َ َ

ِ ْ ُ ُفتخلفهَ َ
ِ ْ ُ َ       ُ َ
ِ ْ ُ َ       ُ َ
ِ ْ ُ َ "  "       ))  ٤٤      ).().(٣٣ ( (      

  

        ::            الداللةالداللة          وجهوجه

      ،،          یخلفهیخلفه        ثمثم   ً      ً      ً موعدًاموعدا            أخاهأخاه                المسلمالمسلم          یعدیعد        أنأن        عنعن                الحدیثالحدیث          هذاهذا        فيفي          نهينهي        قدقد    --  --              النبيالنبي        أنأن

    ))٥٥  ((  ..          إخالفهإخالفه              وحرمةوحرمة                بالوعدبالوعد                الوفاءالوفاء            وجوبوجوب          عليعلي          یدلیدل            وهذاوهذا

  

    ::                المناقشةالمناقشة
  إسنادهإسناده  فىفى  إنإن  إذإذ  ،،ضعیفضعیف  حدیثحدیث  ألنهألنه  ،،بهبه  لالستدالللالستدالل  یصلحیصلح  الال  الحدیثالحدیث  هذاهذا  أنأن  

  منمن  ضعفضعف  فیهفیه  ::الذهبيالذهبي  عنهعنه  قالقال  ،،المحدثینالمحدثین  مهورمهورجج  ضعفهضعفه  وقدوقد  ،،سلیمسلیم  أبيأبي  بنبن  اللیثاللیث

  بنبن  اللیثاللیث  ::العراقيالعراقي  الحافظالحافظ  وقالوقال  ،،ضعیفضعیف  سندهسنده  ::حجرحجر  ابنابن  الحافظالحافظ  وقالوقال  ،،حدیثهحدیثه  جهةجهة

                                                 

 ..٩٠٩٠//١١  ،، البن حجر البن حجر،، فتح الباري فتح الباري::انظرانظر) ) ١١((

 .. بتصرف بتصرف،،٢٨٠٢٨٠//٦٦  ،، البن حزم البن حزم،، المحلي المحلي::انظرانظر) ) ٢٢((

 حدیث رقم  حدیث رقم ،،١٢١١٢١//٣٣  ،، باب ما جاء في المراء باب ما جاء في المراء،، فى كتاب البر والصلة فى كتاب البر والصلة:: الترمذي  في سننه الترمذي  في سننه::أخرجهأخرجه) ) ٣٣((

     هذا حدیث غریب "  " :: وقال وقال،،))١٩٩١٩٩٥٥((
     هذا حدیث غریب   
     هذا حدیث غریب   
     هذا حدیث غریب   
                                ال نعرفه إال من هذا الوجه وعبد الملك عندي هو ابن أ بي                                 ال نعرفه إال من هذا الوجه وعبد الملك عندي هو ابن أ بي                                 ال نعرفه إال من هذا الوجه وعبد الملك عندي هو ابن أ بي                                 ال نعرفه إال من هذا الوجه وعبد الملك عندي هو ابن أ بي ،،   

  بشیر 
  بشیر  
  بشیر  
  بشیر  
 "".. 

   بضم أ وله من المماراة أ ي ال تجادل وال تخاصم ))    ال تمار    ال تمار    ال تمار    ال تمار((     قوله      قوله      قوله      قوله ::جاء في تحفة األحوذيجاء في تحفة األحوذي) ) ٤٤((
                   

   بضم أ وله من المماراة أ ي ال تجادل وال تخاصم     
                   

   بضم أ وله من المماراة أ ي ال تجادل وال تخاصم     
                   

   بضم أ وله من المماراة أ ي ال تجادل وال تخاصم     
                   

  )) اك اك اك اك أ خ أ خ أ خ أ خ((    

 أ ي  المسلم 
 
 أ ي  المسلم    

 
 أ ي  المسلم    
 
 أ ي  المسلم    

 
          أ ي مزاحا یفضي إلى إیذائه من هتك العرض ونحوه ))       وال تمازحه       وال تمازحه       وال تمازحه       وال تمازحه((   

          أ ي مزاحا یفضي إلى إیذائه من هتك العرض ونحوه                   
          أ ي مزاحا یفضي إلى إیذائه من هتك العرض ونحوه                   
          أ ي مزاحا یفضي إلى إیذائه من هتك العرض ونحوه                   
      وال تعده موعدا((                  

      وال تعده موعدا    
      وال تعده موعدا    
      وال تعده موعدا    
  أ ي   أ ي   أ ي   أ ي ))    

       وعدا أ و زمان وعد أ و مكانه 
       وعدا أ و زمان وعد أ و مكانه         
       وعدا أ و زمان وعد أ و مكانه         
       وعدا أ و زمان وعد أ و مكانه         
  فتخلفه((        

  فتخلفه    
  فتخلفه    
  فتخلفه    
  ،، للمباركفوري للمباركفوري،، تحفة األحوذي تحفة األحوذي::انظرانظر((  ..        من اإلخالف        من اإلخالف        من اإلخالف        من اإلخالف))    

١١١١١١//٦٦.(.( 

 .. بتصرف بتصرف،،١١١١١١//٦٦  ،، للمباركفوري للمباركفوري،، تحفة األحوذي تحفة األحوذي::انظرانظر) ) ٥٥((



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

٦٦ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

  یصحیصح  الال  فإنهفإنه  ،،الضعفالضعف  بهذابهذا  الحدیثالحدیث  رواةرواة  أحدأحد  كانكان   واذا واذا واذا واذا  ،،الجمهورالجمهور  ضعفهضعفه  سلیمسلیم  أبيأبي

  ))١١((..المدعىالمدعى  علىعلى  حجةحجة  بهبه  لكملكم  تقومتقوم  والوال  ،،بهبه  االستداللاالستدالل

  ::لثالثلثالثاا  الرأيالرأي  أدلةأدلة  :: ثالثا ثالثا ثالثا ثالثا

  واجبواجب  غیرغیر  بالوعدبالوعد  الوفاءالوفاء  أنأن  منمن  ––  إلیهإلیه  ذهبواذهبوا  ماما  عليعلي  الرأيالرأي  هذاهذا  أصحابأصحاب  استدلاستدل

  أوأو  السببالسبب  هذاهذا  فيفي  الموعودالموعود  ودخلودخل  ،،شرطشرط  أوأو  سببسبب  عليعلي   معلقا معلقا معلقا معلقا  كانكان  إذاإذا  إالإال  الزمالزم  غیرغیر  أوأو

  ::المعقولالمعقول  منمن  بأدلةبأدلة    ––  الشرطالشرط

  ددوعوع  ماما  الواعدالواعد   ینفذ ینفذ ینفذ ینفذ  ولمولم  فیهفیه  الموعودالموعود  ودخلودخل  سببسبب  عليعلي   معلقا معلقا معلقا معلقا  الوعدالوعد  كانكان  إذاإذا  أنهأنه  --١١

   وفاء وفاء وفاء وفاء  الضررالضرر  لهذالهذا   نفیا نفیا نفیا نفیا  حینئذحینئذ  بالوعدبالوعد  الوفاءالوفاء  فیلزمفیلزم  ،،بالموعودبالموعود  ضررضرر  ذلكذلك  عليعلي  ترتبترتب  بهبه

 "  " أنهأنه  ،،الثابتةالثابتة  وقواعدهوقواعده  ،،الهامةالهامة  اإلسالمىاإلسالمى  الشرعالشرع  مبادئمبادئ  منمن  ألنهألنه  ،،))٢٢ ( (الشرطالشرط  أوأو  بالسبببالسبب

  ))٣ " ( " ( یزال یزال یزال یزال  والضرروالضرر "  " ،، " "اإلمكاناإلمكان  قدرقدر   یدفع یدفع یدفع یدفع  والضرروالضرر "  " ،، " "ضرارضرار  والوال  ضررضرر  الال

  الوفاءالوفاء  لزملزم  ولوولو  ،،بهبه  یختصیختص  الال  والوجوبوالوجوب  ،،األخالقاألخالق  كارمكارممم  منمن  بالوعدبالوعد  الوفاءالوفاء  أنأن  --٢٢

  )  )  ٤٤((..بالمعروفبالمعروف  الوعدالوعد  مادةمادة  لحسملحسم  ذلكذلك  ألدىألدى   مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا  سببسبب  عنعن  المجردالمجرد  بالوعدبالوعد

ـــه              القـــولالقـــول          هـــذاهـــذا        أنأن    --  ٣٣ ـــهفی ـــین          جمـــعجمـــع          فی ـــینب ـــة          ب ـــةاألدل ـــك      ،،          الوعـــدالوعـــد        فـــيفـــي                      المتعارضـــةالمتعارضـــة              األدل ـــكوذل ـــه            وذل ـــهألن           لمـــالمـــا          ألن

      ،،ً  ً  ًاًا        مطلقــمطلقــ        بــهبــه                الوفــاءالوفــاء            وجــوبوجــوب          علــيعلــي          یــدلیــدل              بعــضهابعــضها            وكــانوكــان      ،،          الوعــدالوعــد        فــيفــي                  الــواردةالــواردة              األدلــةاألدلــة                تعارضــتتعارضــت

        هــوهــو                الواجــبالواجــب          كــانكــان      ،،    بــهبــه                الوفــاءالوفــاء            وجــوبوجــوب          عــدمعــدم        أوأو                  اســتحباباســتحباب          علــيعلــي          یــدلیــدل            اآلخــراآلخــر              بعــضهابعــضها            وكــانوكــان

            فیهــافیهــا            التــيالتــي          علــيعلــي              األدلــةاألدلــة            تحمــلتحمــل          بــأنبــأن        إالإال              بینهــابینهــا              الجمــعالجمــع            یمكــنیمكــن          ولــنولــن      ،،          األدلــةاألدلــة          هــذههــذه          بــینبــین              الجمــعالجمــع

      ،،      شـرطشـرط        أوأو          سـببسـبب          علـيعلـي   ً      ً      ً معلقـًامعلقـا              الوعـدالوعـد          كـانكـان          إذاإذا        ماما          عليعلي              إخالفهإخالفه                وتحریموتحریم      ،،            بالوعدبالوعد                الوفاءالوفاء              إیجابإیجاب

              الوعـدالوعـد          عليعلي        بهبه                الوفاءالوفاء            وجوبوجوب          عدمعدم        أوأو                بالوعدبالوعد                  بالوفاءبالوفاء                  استحباباستحباب            فیهافیها            التيالتي              األدلةاألدلة            تحملتحمل          وأنوأن

        أنأن          كماكما      ،،          الضررالضرر            بنفيبنفي              الشرعالشرع          جاءجاء          وقدوقد      ،،                بالموعودبالموعود          ضررضرر            یلحقیلحق      الال          حتيحتي      ،،      سببسبب        عنعن                المجردالمجرد

                                                 

  ،، للعراقي للعراقي،، تخریج أحادیث إحیاء علوم الدین تخریج أحادیث إحیاء علوم الدین،،١٠٧١٠٧//٧٧  ،، للزبیدي للزبیدي،، إتحاف السادة المتقین إتحاف السادة المتقین::انظرانظر) ) ١١((

 ..٤٨٦٤٨٦ ص ص،، البن حجر البن حجر،، بلوغ المرام بلوغ المرام،،٤٨٣٤٨٣//٢٢  ،، للعجلوني للعجلوني،،  كشف الخفاء  كشف الخفاء،،١١٢٨١١٢٨//٣٣

 ..٣٦٦٣٦٦//٥٥  ،، للقرافي للقرافي،،الذخیرةالذخیرة) ) ٢٢((

  ،،٨٩٨٩  ،،٨٥٨٥ ص  ص ،، البن نجیم البن نجیم،، األشباه والنظائر األشباه والنظائر،،١٧٩١٧٩  ،،١٧٢١٧٢  ،، للسیوطي للسیوطي،،ألشباه والنظائرألشباه والنظائر ا ا::انظرانظر) ) ٣٣((

  ،، وما بعدها وما بعدها،،٣٣٣٣٣٣//١١  ،، للحصني للحصني،، القواعد القواعد،، وما بعدها وما بعدها٤١٤١ ص ص،، البن السبكي البن السبكي،،األشباه والنظائراألشباه والنظائر

  ،،١٦٥١٦٥ ص ص،، للشیخ أحمد الزرقا للشیخ أحمد الزرقا،، شرح القواعد الفقهیة شرح القواعد الفقهیة،،١٧٢١٧٢//٢٢  ،، بدائع الصنائع بدائع الصنائع،،٩٤٩٤//١١١١  ،،المبسوطالمبسوط

 قواعد الفقه  قواعد الفقه ،،٣٣٤٣٣٤//٣٣  ،،محمد بن أحمد البورنومحمد بن أحمد البورنو/ /  د د،، القواعد الفقهیة القواعد الفقهیة موسوعة موسوعة،،١٩٥١٩٥  ،،١٧٩١٧٩

أحمد أحمد / /  د د،، القواعد الفقهیة للفقه اإلسالمى القواعد الفقهیة للفقه اإلسالمى،، وما بعدها وما بعدها،،١٥٣١٥٣ ص ص،،عبد العزیز عزامعبد العزیز عزام/ /  د د،،اإلسالمىاإلسالمى

  ،،٢٢٣٢٢٣  ،،٢٠٩٢٠٩ ص ص،،مسلم الدوسريمسلم الدوسري/ /  د د،، الممتع في القواعد الفقهیة الممتع في القواعد الفقهیة،،٢٠٨٢٠٨--٢٠٦٢٠٦ ص ص،،الحصرىالحصرى

٢٢٧٢٢٧.. 

 ..٤٤٤٤//٤٤  ،، الفروق الفروق،،٣٦٦٣٦٦//٥٥  ،، للقرافي للقرافي،، الذخیرة الذخیرة::انظرانظر) ) ٤٤((



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

٦٧ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

            جمیـعجمیـع              إعمـالإعمـال        أنأن        شـكشـك        والوال      ،،                الـسابقینالـسابقین                  الرأیینالرأیین          عندعند                      المتعارضةالمتعارضة              األدلةاألدلة              لجمیعلجمیع   ً      ً      ً إعماًالإعماال          هذاهذا        فيفي

    ))١١  ((  ..        اآلخراآلخر              البعضالبعض    ٕ      ٕ      ٕواهمالٕواهمال              البعضالبعض              إعمالإعمال        منمن            أوليأولي              األدلةاألدلة
  

        ::                المناقشةالمناقشة
  

      الال            مالـكمالـك              اإلمـاماإلمـام        بـهبـه          قـالقـال            الـذيالـذي                  التقـسیمالتقـسیم          هـذاهـذا          بـأنبـأن       "  "   ::      حزمحزم          ابنابن            قالهقاله          بمابما              الرأيالرأي          هذاهذا            نوقشنوقش

        قدقد      ::      قیلقیل          فإنفإن      ..        قیاسقیاس        والوال            صاحبصاحب          قولقول        والوال      ،،      سنةسنة        والوال            قرآنقرآن        منمن      الال      ،،          یعضدهیعضده              برهانبرهان        والوال        لهله          وجهوجه

          وجــبوجــب          أیــنأیــن        مــنمــن                تقولــونتقولــون          كمــاكمــا          أنــهأنــه          فهــبفهــب      ::        قلنــاقلنــا      ،،          ونفقــةونفقــة   ً    ً    ً عمــًالعمــال            وعــدهوعــده          أجــلأجــل        مــنمــن            كلفــهكلفــه        إذإذ              أضــربهأضــربه

        إالإال              تعاليتعالي        اهللاهللا          دیندین        فيفي          هذاهذا              علمناعلمنا        ماما      ،ً،   ً    ً ماًالماال        لهله            یغرمیغرم        أنأن            وغرهوغره              وظلمهوظلمه      ،،        بآخربآخر          أضرأضر        منمن          عليعلي

      ) ) ٢٢  ((  ..     " "        نفسهنفسه          ظلمظلم          فقدفقد        اهللاهللا            حدودحدود            یتعدیتعد          ومنومن      ،،      فقطفقط            النصالنص        بهبه          جاءجاء          حیثحیث
  

    ::                الراجــحالراجــح              الرأيالرأي
  

          واهللاواهللا    ––            یبـــدویبـــدو      ،،              مناقـــشاتمناقـــشات              علیهـــاعلیهـــا          وردورد          ومـــاومـــا                  وأدلـــتهموأدلـــتهم                  الفقهـــاءالفقهـــاء            آلراءآلراء                الـــسابقالـــسابق              العـــرضالعـــرض          بعـــدبعـــد

                بالوعـــدبالوعـــد                الوفـــاءالوفـــاء        أنأن        مـــنمـــن            األولاألول              الـــرأيالـــرأي              أصـــحابأصـــحاب                لفقهـــاءلفقهـــاء  اا              جمهـــورجمهـــور            إلیـــهإلیـــه          ذهـــبذهـــب        مـــامـــا        أنأن    ––            أعلـــمأعلـــم

                      المناقـشاتالمناقـشات        مـنمـن              أدلتـهأدلتـه              لـسالمةلـسالمة            وذلكوذلك      ،،                والرجحانوالرجحان                  بالقبولبالقبول              األولياألولي        هوهو              بواجببواجب            ولیسولیس              مستحبمستحب

            ولـیسولـیس      ،،            ظاهرهـاظاهرهـا        فـيفـي                  متعارضـةمتعارضـة                  الفقهـاءالفقهـاء          بهـابهـا              اسـتدلاسـتدل            التـيالتـي              األدلـةاألدلـة        أنأن          كماكما      ،،          علیهاعلیها            وردتوردت            التيالتي

                والنـدبوالنـدب                    االسـتحباباالسـتحباب          علـيعلـي      ةة        األدلاألدل          هذههذه            فحملفحمل      ،،            بالوعدبالوعد                الوفاءالوفاء            وجوبوجوب          عليعلي   ً      ً      ً قاطعًاقاطعا   ً     ً     ً دلیًالدلیال            هناكهناك

        مــنمــن                بالوعــدبالوعــد                الوفــاءالوفــاء        إنإن          حیــثحیــث      ،،          شــدیدةشــدیدة              كراهــةكراهــة              لوعــدهلوعــده                الواعــدالواعــد          خلــفخلــف              كراهــةكراهــة        مــعمــع      ،،          حینئــذحینئــذ            أولــيأولــي

    ))٣٣  ((  ..        مسلممسلم        كلكل          بهابها              یتحليیتحلي        أنأن              ینبغيینبغي            التيالتي              األخالقاألخالق              مكارممكارم
  

  ،،واجبواجب  ولیسولیس  مستحبمستحب  بالوعدبالوعد  الوفاءالوفاء  أنأن  هوهو  الفقهاءالفقهاء  عندعند  الراجحالراجح  أنأن  تبینتبین  ماما   واذا واذا واذا واذا

 "  " الشراءالشراء  قبلقبل  بالهدیةبالهدیة  الوعدالوعد "  " الترویجیةالترویجیة  الهدایاالهدایا  منمن  النوعالنوع  هذاهذا  بتكییفبتكییف  القولالقول  یكونیكون  فإنهفإنه

  یجوزیجوز  ،،بالهدیةبالهدیة  الواعدالواعد "  " الواهبالواهب   " "البائعالبائع  ألنألن  وذلكوذلك  ،،نظرنظر  محلمحل "  " بالهبةبالهبة  وعدوعد "  " أنهأنه  عليعلي

  بلبل  ،،علیهعلیه   واجبا واجبا واجبا واجبا  أوأو  لهله   ملزما ملزما ملزما ملزما  لیسلیس  بوعدهبوعده  الوفاءالوفاء  ألنألن  ،، " "هدیتههدیته "  " وعدهوعده  فيفي  یرجعیرجع  أنأن  لهله

  عليعلي  الترویجیةالترویجیة  الهدایاالهدایا  منمن  النوعالنوع  هذاهذا  تكییفتكییف  یصحیصح  فالفال  ،،كذلككذلك  األمراألمر  كانكان   واذا واذا واذا واذا  ،، مستحبا مستحبا مستحبا مستحبا

  الهدیةالهدیة  فيفي   رغبة رغبة رغبة رغبة  السلعةالسلعة  یشتريیشتري  قدقد "  " لهله  الموهوبالموهوب "  " المشتريالمشتري  ألنألن  وذلكوذلك  ،،بالهبةبالهبة  الوعدالوعد

  ،،اشتراهااشتراها  التيالتي  السلعةالسلعة  عليعلي  الهدیةالهدیة  یمنحهیمنحه  فالفال  بوعدهبوعده  الوفاءالوفاء  فيفي  البائعالبائع  ویرجعویرجع  ،،بهابها  الموعودالموعود

                                                 

 الحوافز التجاریة  الحوافز التجاریة ،،٤٥٤٥//٥٥  ،، تهذیب الفروق والقواعد السنیة تهذیب الفروق والقواعد السنیة،،٢٥٢٥//٤٤  ،، للقرافي للقرافي،، الفروق الفروق::انظرانظر) ) ١١((

 .. بتصرف بتصرف،،التسویقیةالتسویقیة

 .. بتصرف یسیر بتصرف یسیر،،٢٨٢٨//٨٨  ،، البن حزم البن حزم،، المحلي المحلي::انظرانظر) ) ٢٢((

 .. بتصرف بتصرف،،٦١٦١ ص ص،، األحكام الفقهیة للهدایا المحفزة علي الشراء األحكام الفقهیة للهدایا المحفزة علي الشراء::انظرانظر) ) ٣٣((



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

٦٨ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

  قدقد  ألنناألننا  ،،هاهاعنعن  االبتعاداالبتعاد  یجبیجب  عظمىعظمى  مفسدةمفسدة  وهذهوهذه  ،،بینهمابینهما  نزاعنزاع  حدوثحدوث  إليإلي  ذلكذلك  فیؤديفیؤدي

    وال  وال  وال  وال "  " ::تعاليتعالي  بقولهبقوله  ،،الفشلالفشل  إليإلي  یؤديیؤدي  ألنهألنه  ،،إلیهإلیه  یؤديیؤدي  ماما  كلكل  وعنوعن  التنازعالتنازع  عنعن  نهینانهینا

  الوعدالوعد  عليعلي  الترویجیةالترویجیة  الهدایاالهدایا  منمن  النوعالنوع  هذاهذا  تكییفتكییف  كانكان   واذا واذا واذا واذا  ،،))١١ " ( " (     فتفشلوا     فتفشلوا     فتفشلوا     فتفشلوا      تنازعوا    تنازعوا    تنازعوا    تنازعوا

  ..صحیحصحیح  غیرغیر   تكییفا تكییفا تكییفا تكییفا  یكونیكون  فإنهفإنه  ،،عنهعنه  المنهيالمنهي  األمراألمر  هذاهذا  إليإلي  یؤديیؤدي  بالهبةبالهبة
  

    ..     " "              المحرمةالمحرمة                  الهدایاالهدایا       "  "     منمن        هوهو                      الترویجیةالترویجیة                  الهدایاالهدایا        منمن              النوعالنوع          هذاهذا        أنأن      ::            الثالثالثالث                  التكییفالتكییف
  

  منمن  هوهو  الترویجیةالترویجیة  الهدایاالهدایا  منمن  النوعالنوع  هذاهذا  أنأن  ::إليإلي  التكییفالتكییف  هذاهذا  أصحابأصحاب  ذهبذهب  حیثحیث

  اآلخریناآلخرین  بالتجاربالتجار  واإلضرارواإلضرار  ،،بالباطلبالباطل  الناسالناس  أموالأموال  أكلأكل  منهامنها  یقصدیقصد  التيالتي  المحرمةالمحرمة  الهدایاالهدایا

  ))٢٢((..یستعملوهایستعملوها  لملم  الذینالذین
  

  

  ::التكییفالتكییف  هذاهذا  عليعلي  مترتبةمترتبةالال  اآلثاراآلثار
  

            وذلـكوذلـك      ،ً،     ً      ً وقبـوًالوقبـوال   ً    ً    ً بـذًالبـذال                      الترویجیـةالترویجیـة                  الهـدایاالهـدایا        مـنمـن              النـوعالنـوع          هـذاهـذا              تحـریمتحـریم                  التكییـفالتكییـف          هـذاهـذا          عليعلي              یترتبیترتب

    ::      یليیلي          لمالما
  

    ))٣٣  ((  ..          الحیلالحیل            بشتىبشتى                  أموالهمأموالهم          ألكلألكل                بالناسبالناس   ً        ً        ً وتغریرًاوتغریرا   ً       ً       ً احتیاًالاحتیاال            فیهافیها        أنأن    --  ١١

  ،،واإلعانةواإلعانة  التبرعالتبرع  بابباب  منمن  یبذلهایبذلها  لملم  وصاحبهاوصاحبها  ،،لهالها  مقابلمقابل  الال  الهدایاالهدایا  هذههذه  أنأن  --٢٢

  ))٤٤((..عوضهاعوضها  فأینفأین  ؛؛  المعاوضةالمعاوضة  بابباب  منمن  بذلهابذلها  اا وانم وانم وانم وانم
                                                 

 ).).٤٦٤٦((ء من اآلیة رقم ء من اآلیة رقم  جز جز::سورة األنفالسورة األنفال) ) ١١((

 السؤال الخامس  السؤال الخامس ،، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء بالمملكة العربیة السعودیة فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء بالمملكة العربیة السعودیة::انظرانظر) ) ٢٢((

 فتاوى  فتاوى ،،٢٠٣٢٠٣//٤٤  ،، مجموع فتاوى الشیخ عبد العزیز بن باز مجموع فتاوى الشیخ عبد العزیز بن باز،،١٩١١٩١//١٥١٥  ،،))٥٨٤٧٥٨٤٧((من الفتوى رقم من الفتوى رقم 

  ،،٧٧٧٧//٧٧  ،،))١٥٨٠١٥٨٠((السؤال رقم السؤال رقم   ،،ورسائل سماحة الشیخ محمد بن إبراهیم بن عبد اللطیف آل الشیخورسائل سماحة الشیخ محمد بن إبراهیم بن عبد اللطیف آل الشیخ

مجموعة الفتاوى الشرعیة الصادرة عن قطاع اإلفتاء والبحوث الشرعیة بوزارة األوقاف والشئون مجموعة الفتاوى الشرعیة الصادرة عن قطاع اإلفتاء والبحوث الشرعیة بوزارة األوقاف والشئون 

 للشیخ  للشیخ ،، المنتقى من الفتاوى المنتقى من الفتاوى،،١٠٧١٠٧//٧٧  ،،))٢١١٣٢١١٣(( نص السؤال في الفتوي رقم  نص السؤال في الفتوي رقم ،،اإلسالمیة بالكویتاإلسالمیة بالكویت

رة في فقه القضایا رة في فقه القضایا  الموسوعة المیس الموسوعة المیس،،٢٢٢٢٢٢  ،،٢٢١٢٢١//٣٣  ،،صالح بن فوزان بن عبد اهللا الفوزانصالح بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان

--٣٨٣٨ ص ص،، للشیخ عبد اهللا بن عبد الرحمن الجبرین للشیخ عبد اهللا بن عبد الرحمن الجبرین،، أحكام المسابقات التجاریة أحكام المسابقات التجاریة،،٨١٣٨١٣//٢٢  ،،المعاصرةالمعاصرة

 مقال إلكتروني  مقال إلكتروني ،، محمد بن عبد اهللا الشبانة محمد بن عبد اهللا الشبانة،، الجوائز والترویج السلعي من المنظور اإلسالمي الجوائز والترویج السلعي من المنظور اإلسالمي،،٤٠٤٠

 الحوافز  الحوافز ،،::wwwwww..  iissllaamm  wweebb..nneettعن موقع عن موقع " " اإلنترنت اإلنترنت " " منشور علي شبكة المعلومات الدولیة منشور علي شبكة المعلومات الدولیة 

 .. بتصرف بتصرف،،٨٧٨٧ علي عبد الكریم، ص علي عبد الكریم، ص،، اإلعالنات التجاریة اإلعالنات التجاریة،،٨٨٨٨ ص ص،،التجاریة التسویقیةالتجاریة التسویقیة

 السؤال رقم  السؤال رقم ،، فتاوى ورسائل سماحة الشیخ محمد بن إبراهیم بن عبد اللطیف آل الشیخ فتاوى ورسائل سماحة الشیخ محمد بن إبراهیم بن عبد اللطیف آل الشیخ::انظرانظر) ) ٣٣((

 .. بتصرف بتصرف،،٧٧٧٧//٧٧  ،،))١٥٨٠١٥٨٠((

 .. بتصرف بتصرف،،٢٢٢٢//٣٣  ،،اهللا الفوزاناهللا الفوزان للشیخ صالح بن فوزان بن عبد  للشیخ صالح بن فوزان بن عبد ،، المنتقى من الفتاوى المنتقى من الفتاوى::انظرانظر) ) ٤٤((



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

٦٩ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

                  واإلضـــرارواإلضـــرار      ،،                  یـــستعملوهایـــستعملوها        لـــملـــم              الـــذینالـــذین                اآلخـــریناآلخـــرین                  بالتجـــاربالتجـــار   ً       ً       ً إضـــرارًاإضـــرارا                  الهـــدایاالهـــدایا          هـــذههـــذه        فـــيفـــي        أنأن    --  ٣٣

َضرر    َ  َ  َالَال       "  "   ::--      --              لقولهلقوله      ،،  ))١١     ( (          الشرعالشرع        فيفي          عنهعنه            منهيمنهي                بالغیربالغیر َ َضررَ َ َ    َ َ َ    َ َ َضرار    ََ   ََ   ََوالََوال    َ َ
َضرارِ َ
ِ     َ َ
ِ     َ َ
ِ" "     ..  ))  ٢٢((      

  

          هـــذههـــذه            طریـــقطریـــق        عـــنعـــن                    وبـــضائعهموبـــضائعهم                لـــسلعهملـــسلعهم                    بـــالترویجبـــالترویج                التجـــارالتجـــار          بعـــضبعـــض            قیـــامقیـــام        أنأن      ::      ذلـــكذلـــك              وبیـــانوبیـــان

            كــسادكــساد          إلـيإلـي            یـؤديیـؤدي          ممـاممـا      ،،          غیــرهمغیــرهم          دوندون                التجـارالتجـار            هـؤالءهـؤالء          إلـيإلـي                یتجهــونیتجهــون                        المـستهلكینالمـستهلكین            یجعـلیجعـل                  الهـدایاالهـدایا

        بـهبـه          قـامقـام        مـامـا            بمثـلبمثـل                القیـامالقیـام          علـيعلـي                قـدرتهمقـدرتهم            لعـدملعـدم            وذلكوذلك      ،،              وتضررهموتضررهم                اآلخریناآلخرین                التجارالتجار                وبضائعوبضائع          سلعسلع

                                                 

 .. بتصرف بتصرف،، نفس الموضع نفس الموضع،، المرجع السابق المرجع السابق::انظرانظر) ) ١١((

ِ فــي كتــاب َأبــواب األحكــام  ::                                   ابــن ماجــة فــي ســننه ابــن ماجــة فــي ســننه  ::          أخرجــهأخرجــه    ) ) ٢٢  (( َ ْ َْ ْ ُ ِ فــي كتــاب َأبــواب األحكــامَ َ ْ َْ ْ ُ َ            َ          ِ َ ْ َْ ْ ُ َ            َ          ِ َ ْ َْ ْ ُ ِ بــاب مــن بنــي فــي حقــه مــا یــضر بجــاره  ،،َ ِِ َ ُ َ َ َ ُ َُّ َ َ
ِ ِِّ َ ِ بــاب مــن بنــي فــي حقــه مــا یــضر بجــارهْ ِِ َ ُ َ َ َ ُ َُّ َ َ
ِ ِِّ َ ْ                                ِ ِِ َ ُ َ َ َ ُ َُّ َ َ
ِ ِِّ َ ْ                                ِ ِِ َ ُ َ َ َ ُ َُّ َ َ
ِ ِِّ َ ْ،،      

              األحكـام األحكـام                                    فى كتاب األقضیة و فى كتاب األقضیة و  ::                                       والدارقطني فى سننه والدارقطني فى سننه  ،،  ))        ٢٣٤١٢٣٤١      ،،        ٢٣٤٠٢٣٤٠  ((                     حدیث رقم  حدیث رقم   ،،      ٤٣٢٤٣٢      ،،      ٤٣٠٤٣٠  //  ٣٣

                     حــــــدیث رقــــــم  حــــــدیث رقــــــم   ،،    ٩٦٩٦  //  ٦٦      ،،                                                 والبیهقــــــي فــــــى ســــــننه الكبــــــرى والبیهقــــــي فــــــى ســــــننه الكبــــــرى  ،،  ))      ٢٨٨٢٨٨  ((                     حــــــدیث رقــــــم  حــــــدیث رقــــــم   ،،    ٧٧٧٧  //  ٣٣      ،،                وغیــــــر ذلــــــكوغیــــــر ذلــــــك

             حـدیث  حـدیث   ،،    ٦٦٦٦  //  ٢٢      ::                                         والحـاكم فـى المـستدرك والحـاكم فـى المـستدرك  ،،  ""                                                                تفرد به عثمان بن محمد الدراوردي تفرد به عثمان بن محمد الدراوردي        "  "   ::           وقال وقال  ،،  ))          ١١٨٦٥١١٨٦٥  ((

      ::                                             وأخرجـه مالـك فـى الموطـأ وأخرجـه مالـك فـى الموطـأ  ،،  ""                                                                        صحیح اإلسناد على شـرط مـسلم ولـم یخرجـاه صحیح اإلسناد على شـرط مـسلم ولـم یخرجـاه        "  "   ::           وقال وقال  ،،  ))        ٢١٧١٢١٧١  ((        رقم رقم 

      ،،                               فـى كتـاب األقـضیة فـى كتـاب األقـضیة  ،،                                     حیث أسقط أبـا سـعید حیث أسقط أبـا سـعید--  ––                                                               عمرو بن یحیى عن أبیه عن النبي  عمرو بن یحیى عن أبیه عن النبي ً       ً       ًمرسال عنًمرسال عن

                                                                         وأورده ابـــن حجـــر فـــى الداریـــة فـــى تخـــریج  وأورده ابـــن حجـــر فـــى الداریـــة فـــى تخـــریج   ،،  ))    ٣١٣١  ((                     حـــدیث رقـــم  حـــدیث رقـــم   ،،      ١٨٤١٨٤  //  ٢٢      ،،                                        بـــاب القـــضاء فـــى المرفـــقبـــاب القـــضاء فـــى المرفـــق

               أخرجـــه  أخرجـــه   ،،                                    حـــدیث ال ضـــرر وال ضـــرارحـــدیث ال ضـــرر وال ضـــرار       "  "   ::           وقـــال وقـــال  ،،  ))          ١٠٤١١١٠٤١١  ((                     حـــدیث رقـــم  حـــدیث رقـــم   ،،      ٢٨٤٢٨٤  //  ٢٢      ::                            أحادیـــث الهدایـــةأحادیـــث الهدایـــة

                                                     وأخرجــه الــدارقطنى مــن حــدیث  وأخرجــه الــدارقطنى مــن حــدیث   ،،                                       وهــو فــى الموطــأ مرســل وهــو فــى الموطــأ مرســل  ،،            ى ســعیدى ســعید                                                        الــدارقطنى والحــاكم مــن حــدیث أبــالــدارقطنى والحــاكم مــن حــدیث أبــ

                       وهـو منقطــع  وهـو منقطــع   ،،                                                                                                                             وأخرجـه أبـو داود فـى المراسـیل مـن طریــق واسـع بـن حبـان عـن أبـى لبابـة وأخرجـه أبـو داود فـى المراسـیل مـن طریــق واسـع بـن حبـان عـن أبـى لبابـة  ،،                  أبـى هریـرةأبـى هریـرة

                              وأورده الزیلعي وأورده الزیلعي       ". ".                                                                                                        وأخرجه الطبراني فى األوسط والدارقطني من حدیث عائشة  وأخرجه الطبراني فى األوسط والدارقطني من حدیث عائشة   ،،                                      بین واسع وأبى لبابهبین واسع وأبى لبابه

                           روى مـن حـدیث  روى مـن حـدیث   ،،                                                                     حـدیث قـال علیـه الـسالم ال ضـرر وال ضـرار حـدیث قـال علیـه الـسالم ال ضـرر وال ضـرار     " "  ::           وقال وقال  ،،      ٣٨٥٣٨٥  //  ٤٤      ::                          فى نصب الرایةفى نصب الرایة

                     وجـابر بـن  وجـابر بـن   ،،                             وثعلـب بـن مالـك وثعلـب بـن مالـك  ،،                       وأبى لبابة وأبى لبابة  ،،                       وأبى هریرة وأبى هریرة  ،،                     وأبى سعید وأبى سعید  ،،                     وابن عباس وابن عباس  ،،                              عبادة بن الصامتعبادة بن الصامت

                                                                                                                              وحــدیث الخــدري رواه الحــاكم فــى المــستدرك فــى البیــوع مــن حــدیث محمــد بــن وحــدیث الخــدري رواه الحــاكم فــى المــستدرك فــى البیــوع مــن حــدیث محمــد بــن       .. ..   ..               وعائــشة وعائــشة  ،،            عبــد اهللاعبــد اهللا

                                                   ورواه الـدارقطنى فـى سـننه  ورواه الـدارقطنى فـى سـننه   ،،             انتهـى انتهـى  ،،                                      ح اإلسناد ولم یخرجـاهح اإلسناد ولم یخرجـاه                وقال صحیوقال صحی      .. ..   ..                                              ربیعة بن أبى عبد الرحمنربیعة بن أبى عبد الرحمن

                                                                                                                               وأخرجــه أبــو عمــر عبــد البــر فــى التمهیــد عــن أبــى علــى الحــسن بــن ســلیمان  وأخرجــه أبــو عمــر عبــد البــر فــى التمهیــد عــن أبــى علــى الحــسن بــن ســلیمان   ،،                          ال ضــرر وال ضــرارال ضــرر وال ضــرار

                                                                                                                                                                  الحافظ المعروف بقبیطة عن عبد الملك بن معاذ النصبي عـن الـدراوردي عـن عمـر بـن یحیـى عـن الحافظ المعروف بقبیطة عن عبد الملك بن معاذ النصبي عـن الـدراوردي عـن عمـر بـن یحیـى عـن 

                                 ووهـم شـیخنا عـالء  ووهـم شـیخنا عـالء   ،،                                                لك رواه الشافعي فى مـسندهلك رواه الشافعي فى مـسنده               وعن ما وعن ما  ،،                                   لیس فیه أبو سعید لیس فیه أبو سعید––    ––                            أبیه عن النبي أبیه عن النبي 

                                                                فهــذا الحــدیث وقــد روى عــن أبــى ســعید فهــذا الحــدیث وقــد روى عــن أبــى ســعید        "  "   ،،ً                                               ً                                               ًالــدین مقلــدا لغیــره فعــزاه البــن ماجــة مــن حــدیث الخــدريًالــدین مقلــدا لغیــره فعــزاه البــن ماجــة مــن حــدیث الخــدري

ــادة بــن الــصامت  ،،            الخــدريالخــدري ــادة بــن الــصامت وعــن عب       ،،               وعائــشة وعائــشة  ،،                           وجــابر عبــد اهللا وجــابر عبــد اهللا  ،،                       وأبــى هریــرة وأبــى هریــرة  ،،                                 وعبــد اهللا بــن عبــاس وعبــد اهللا بــن عبــاس  ،،                                         وعــن عب

ً وطرقه وان كانت ال تخلـو عـن ضـعف فـإن كثیـرا   ،،                                               وأبى لبابة رضي اهللا عنهم وأبى لبابة رضي اهللا عنهم  ،،                                    وثعلبة بن أبى مالكوثعلبة بن أبى مالك ً وطرقه وان كانت ال تخلـو عـن ضـعف فـإن كثیـرا ٕ ٕ                                        ً ٕ                                        ً ٕ
                 وأورده  وأورده   ،،  ""                                                                                                                     فإذا ضم بعضها إلى بعض یقوى الحدیث ویرتقى إلى الحسن لغیره  فإذا ضم بعضها إلى بعض یقوى الحدیث ویرتقى إلى الحسن لغیره   ،،                                    منها لم یشتد ضعفهامنها لم یشتد ضعفها

                       رواه مالــك  رواه مالــك   ::         قــال قــال  ،،                                                               والحــدیث حــسنه النــووي فــى األربعــین والحــدیث حــسنه النــووي فــى األربعــین  ::           وقــال وقــال  ،،      ٤٣٢٤٣٢  //  ٦٦      ::                                          المنــاوي فــى فــیض القــدیرالمنــاوي فــى فــیض القــدیر

                                                                           للحـدیث شـواهد ینتهـي مجموعهـا إلـى درجـة  للحـدیث شـواهد ینتهـي مجموعهـا إلـى درجـة   ::    ئـيئـي                     وقـال العال وقـال العال  ،ً،                        ً                         ً  وله طـرق یقـوى بعـضها بعـضًا وله طـرق یقـوى بعـضها بعـضا  ،ً،    ً     ً مرسًالمرسال

   ..  ""                                                  الصحة أو الحسن المحتج به الصحة أو الحسن المحتج به 
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  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

              تطبیقتطبیق          هذاهذا          وفيوفي      ،،  ))١١     ( (                وبضائعهموبضائعهم                لسلعهملسلعهم                  المروجةالمروجة                  الهدایاالهدایا          هذههذه              توزیعتوزیع        منمن                اآلخروناآلخرون                التجارالتجار

َضرر    َ  َ  َالَال       "  "   ::--      --              النبيالنبي              لحدیثلحدیث          جليجلي َ َضررَ َ َ    َ َ َ    َ َ َضرار    ََ   ََ   ََوالََوال    َ َ
َضرارِ َ
ِ     َ َ
ِ     َ َ
ِ" "     ..  ))  ٢٢((    

  

        ::              التكییفالتكییف                مناقشةمناقشة
  

        ::        وجوهوجوه        منمن                  التكییفالتكییف          هذاهذا            نوقشنوقش
  

          هـذههـذه              تحـریمتحـریم            یوجـبیوجـب        مـامـا          یقمیقم          ولمولم      ،،              واإلباحةواإلباحة            الحلالحل        هوهو                    المعامالتالمعامالت        فيفي            األصلاألصل        أنأن      ::        األولاألول

    ..                  الترویجیةالترویجیة                  الهدایاالهدایا

    ٕ     ٕ     ٕوانمـإوانمـا      ،،              بالباطـلبالباطـل              الناسالناس              أموالأموال          أكلأكل            منهامنها              القصدالقصد          لیسلیس                      الترویجیةالترویجیة                  الهدایاالهدایا          هذههذه        أنأن      ::            الثانيالثاني

          فهـيفهـي      ،،                یـستعملهایـستعملها        مـنمـن        مـعمـع                  التعامـلالتعامـل          علـيعلـي                    وتـشجیعهموتـشجیعهم      ،،            الـشراءالـشراء        فـيفـي              النـاسالنـاس                لترغیـبلترغیـب              وسیلةوسیلة        هيهي

            عیـوبعیـوب            لـسترلـستر        والوال      ،،              یحتـاجونیحتـاجون      الال        مـامـا            شـراءشـراء        فـيفـي                    لتـوریطهملتـوریطهم        والوال      ،،    حقحق            بغیربغیر                  أموالهمأموالهم          ألخذألخذ            لیستلیست

    ..          تغریرتغریر        والوال            فیهافیها              تحایلتحایل        فالفال      ،،            یبیعونیبیعون            فیمافیما

      ،،          العـوضالعـوض        هـاهـا    فیفی              فیطلـبفیطلـب                    المعاوضـةالمعاوضـة            سبیلسبیل          عليعلي                البائعالبائع                یبذلهایبذلها      الال                  الهدایاالهدایا          هذههذه        أنأن      ::            الثالثالثالث

      ،،      معهمعه                    والتعاملوالتعامل                    واختیارهواختیاره                  للمشتريللمشتري                البائعالبائع        منمن                وتشجیعوتشجیع                مكافأةمكافأة        هيهي        بلبل      ،ً،    ً     ً محضًامحضا   ً      ً      ً تبرعًاتبرعا              ولیستولیست

    ..ٕ      ٕ      ٕواحسانٕواحسان            تبرعتبرع          نوعنوع          فهيفهي

        لـــــملـــــم              الــــذینالــــذین                اآلخــــریناآلخــــرین                  بالتجـــــاربالتجـــــار                اإلضــــراراإلضــــرار          قــــصدقــــصد            فیهــــافیهــــا          لـــــیسلـــــیس                  الهــــدایاالهــــدایا          هــــذههــــذه        أنأن      ::            الرابــــعالرابــــع

        ::      یليیلي          لمالما            وذلكوذلك      ،،                  یستعملوهایستعملوها
  

      ،،              ومتنوعــــةومتنوعــــة              كثیــــرةكثیــــرة        خــــرخــــر  آآ          دوندون            بــــائعبــــائع        أوأو          محــــلمحــــل          علــــيعلــــي                اإلقبــــالاإلقبــــال                ودواعــــيودواعــــي              أســــبابأســــباب        أنأن    --  ١١

    ..          الحكمالحكم            علیهعلیه            یعلقیعلق          حتىحتى          ذلكذلك        فيفي                المؤثرالمؤثر                العاملالعامل        هيهي                      الترویجیةالترویجیة                  الهدایاالهدایا              ولیستولیست

          سـلعسـلع        مـنمـن                    تجـاراتهمتجـاراتهم          إليإلي              الناسالناس          جذبجذب        فيفي                متعددةمتعددة   ً     ً     ً طرقًاطرقا                یسلكونیسلكون                    التجاراتالتجارات          أهلأهل        أنأن    --  ٢٢

              وسـائلوسـائل        مـنمـن                وأباحـهوأباحـه        اهللاهللا            أحلـهأحلـه        مـامـا                  اسـتعمالاسـتعمال        فـيفـي              أحـدهمأحـدهم          علـيعلـي            یحجریحجر        أالأال                فینبغيفینبغي      ،،          خدماتخدمات        أوأو

        ماما            نظیرنظیر          ذلكذلك          فإنفإن                      یستعملها،یستعملها،        لملم            غیرهغیره            لكونلكون      ،،                وخدماتهموخدماتهم                لسلعهملسلعهم        ذبذب        والجوالج                    والترویجوالترویج                  الترغیبالترغیب

            غیرهغیره          دوندون        بهبه              وتمیزوتمیز      ،،      منهمنه                  یشترونهیشترونه            فیمافیما              الشرطالشرط            خیارخیار                    بإعطائهمبإعطائهم              عمالءهعمالءه          رغبرغب   ً      ً      ً تاجرًاتاجرا        أنأن        لولو

        لــــملــــم                التجــــارالتجــــار        مــــنمــــن            غیــــرهغیــــره            لكــــونلكــــون      ،،      ذلــــكذلــــك            یمنــــعیمنــــع        أنأن                والعــــدلوالعــــدل                اإلنــــصافاإلنــــصاف        مــــنمــــن          فهــــلفهــــل      ،،            التجــــارالتجــــار        مــــنمــــن

    ..              یستعملهیستعمله

                                                 

  وفتوي له أیضا منشورة علي   وفتوي له أیضا منشورة علي   وفتوي له أیضا منشورة علي   وفتوي له أیضا منشورة علي ،، وما بعدا وما بعدا،،٣٨٣٨ ص ص،، للشیخ عبد اهللا الجبرین للشیخ عبد اهللا الجبرین،، أحكام المسابقات أحكام المسابقات::انظرانظر) ) ١١((

  ،،bbooookk//nneett..iissllaammwweebb..wwwwww  :: منقولة عن موقع منقولة عن موقع،،""اإلنترنت اإلنترنت " " شبكة المعلومات الدولیة شبكة المعلومات الدولیة 

   ..بتصرفبتصرف

   ..                    سبق تخریجهسبق تخریجه    ) ) ٢٢  ((
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  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

َضـرر    َ  َ  َالَال       "  "   ::      ولـهولـه    بقبق          عنـهعنـه    --      --              النبـيالنبـي          نهىنهى            الذيالذي              الضررالضرر        أنأن    --  ٣٣ َ َضـررَ َ َ    َ َ َ    َ َ َضـرار    ََ   ََ   ََوالََوال    َ َ
َضـرارِ َ
ِ     َ َ
ِ     َ َ
ِ) " ) "         ١١((  ،،      

                  الهـدایاالهـدایا            یبـذلیبـذل            الـذيالـذي                  والبـائعوالبـائع      ،،        إلیهإلیه              یحتاجیحتاج      الال          ضررضرر          فعلفعل          عليعلي        أوأو      ،،              واإلرادةواإلرادة              القصدالقصد          علىعلى              مبناهمبناه

        مــــنمــــن            غیــــرهغیــــره          یــــضریــــضر        أنأن            بــــذلكبــــذلك            یقــــصدیقــــصد      الال                    المــــشترینالمــــشترین                  وخدماتــــهوخدماتــــه            ســــلعهســــلعه          إلــــيإلــــي              لیجــــذبلیجــــذب                      الترویجیــــةالترویجیــــة

              محظــورمحظــور      اا    هــذهــذ        فــيفــي            ولــیسولــیس      ،،              وخدماتــهوخدماتــه            ســلعهســلعه                بتــرویجبتــرویج            نفــسهنفــسه          نفــعنفــع          ذلــكذلــك        مــنمــن            یقــصدیقــصد            إنمــاإنمــا      ،،            التجــارالتجــار

    ))٢٢  ((  ..        شرعيشرعي
  

   اإلضرار     قصد   قصد   قصد   قصد     فمتى   فمتى   فمتى   فمتى "  " ::--  اهللاهللا  رحمهرحمه  ––  تیمیةتیمیة  ابنابن  قالقال
   اإلضرار  
   اإلضرار  
   اإلضرار  
    بالمباح     ولو   ولو   ولو   ولو  ،،  

    بالمباح 
    بالمباح 
    بالمباح 
     فعل   فعل   فعل   فعل   أ و أ و أ و أ و  ،، 

   اإلضرار
   اإلضرار  
   اإلضرار  
   اإلضرار  
 من    

 من 
 من 
 من 
  للحاجة        المستحق      المستحق      المستحق      المستحق     الضرر   الضرر   الضرر   الضرر     فعل   فعل   فعل   فعل   إذا إذا إذا إذا    وأ ما  وأ ما  وأ ما  وأ ما  ..   مضار   مضار   مضار   مضار     فهو   فهو   فهو   فهو       استحقاق     استحقاق     استحقاق     استحقاق     غیر   غیر   غیر   غیر   

  للحاجة   
  للحاجة   
  للحاجة   
     إلیه   إلیه   إلیه   إلیه     

     واالنتفاع
     واالنتفاع 
     واالنتفاع 
     واالنتفاع 
  لقصد   ال ال ال ال    به  به  به  به   

  لقصد  
  لقصد  
  لقصد  
    اإل◌ضرار    

    اإل◌ضرار  
    اإل◌ضرار  
    اإل◌ضرار  
   بمضار      فلیس    فلیس    فلیس    فلیس    

   بمضار 
   بمضار 
   بمضار 
 " " ..))٣٣((  

  

    ..     " "            المبیعالمبیع        منمن          جزءجزء       "  "     هيهي                      الترویجیةالترویجیة                  الهدایاالهدایا          هذههذه        أنأن      ::            الرابعالرابع                  التكییفالتكییف

  منمن  جزءجزء  هيهي  الترویجیةالترویجیة  الهدایاالهدایا  هذههذه  أنأن  ::إليإلي  التكییفالتكییف  هذاهذا  أصحابأصحاب  ذهبذهب  حیثحیث

  الثمنالثمن  بذلبذل  فالمشتريفالمشتري  ،،والهدیةوالهدیة  السلعةالسلعة  عنعن  عوضعوض  المبذولالمبذول  الثمنالثمن  ألنألن  وذلكوذلك  ،،المبیعالمبیع

  ))٤٤((..واحدواحد  بثمنبثمن  علیهماعلیهما  وقعوقع  فالعقدفالعقد  ،،والهدیةوالهدیة  السلعةالسلعة  عليعلي  صلصللیحلیح
  

  ،،المبیعالمبیع  منمن  جزءجزء  هيهي  الهدایاالهدایا  هذههذه  إنإن "  " ::البعضالبعض  یقولیقول  التكییفالتكییف  هذاهذا  توضیحتوضیح  وفيوفي

  والهدیةوالهدیة  ترویجهاترویجها  المرادالمراد  للسلعةللسلعة  عوضعوض  هوهو  المشتريالمشتري  قبلقبل  منمن  المبذولالمبذول  الثمنالثمن  أنأن  بمعنيبمعني

  ) ) ٥٥((.. " " ا ا ا امعمع  والهدیةوالهدیة  السلعةالسلعة  عليعلي  لیحصللیحصل  الثمنالثمن  یبذلیبذل  المشتريالمشتري  ألنألن  ،، معا معا معا معا

      فالهبة    فالهبة    فالهبة    فالهبة "  " ::--  اهللاهللا  رحمهرحمه  ––  الفروقالفروق  تهذیبتهذیب  صاحبصاحب  قولقول  منمن  مأخوذمأخوذ  التكییفالتكییف  وهذاوهذا

    للبیع        المقارنة      المقارنة      المقارنة      المقارنة
    للبیع 
    للبیع 
    للبیع 
 هي    إنما  إنما  إنما  إنما   

 هي 
 هي 
 هي 
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  ) ) ٦٦((.. " "    بمائة    بمائة    بمائة    بمائة    معا  معا  معا  معا   

                                                 

 ..سبق تخریجهسبق تخریجه) ) ١١((

  ،، علي عبد الكریم علي عبد الكریم،،  اإلعالنات التجاریة  اإلعالنات التجاریة،،١٠٨١٠٨  ،،١٠٧١٠٧ ص ص،، الحوافز التجاریة التسویقیة الحوافز التجاریة التسویقیة::انظرانظر) ) ٢٢((

" "  منشور علي شبكة المعلومات الدولیة  منشور علي شبكة المعلومات الدولیة ،، یاسر كراویة یاسر كراویة،، المعامالت المالیة المعاصرة المعامالت المالیة المعاصرة،،٨٨٨٨  ،،٨٧٨٧صص

 ..بتصرفبتصرف  ،،bbooookk//nneett..ssaaaaiidd..wwwwww  ::""اإلنترنت اإلنترنت 

 المستدرك على مجموع فتاوى شیخ اإلسالم ابن  المستدرك على مجموع فتاوى شیخ اإلسالم ابن ،،٣٩٦٣٩٦//٥٥  ،، البن تیمیة البن تیمیة،، الفتاوى الكبرى الفتاوى الكبرى::انظرانظر) ) ٣٣((

 ..٢٤٢٤//٤٤  ،،تیمیةتیمیة

  ،،عبد المجید الصالحینعبد المجید الصالحین/ /  د د،، اإلعالنات التجاریة اإلعالنات التجاریة،،١٠٢١٠٢ ص ص،، الحوافز التجاریة التسویقیة الحوافز التجاریة التسویقیة::انظرانظر) ) ٤٤((

 .. بتصرف بتصرف،،٨٧٨٧ ص ص،، علي عبد الكریم علي عبد الكریم،،إلعالنات التجاریةإلعالنات التجاریة ا ا،،١١٦١١٦صص

 .. بتصرف بتصرف،،٨٧٨٧ ص ص،، علي عبد الكریم علي عبد الكریم،، اإلعالنات التجاریة اإلعالنات التجاریة::انظرانظر) ) ٥٥((

 للشیخ محمد بن علي بن حسین مفتى  للشیخ محمد بن علي بن حسین مفتى ،، تهذیب الفروق والقواعد السنیة في األسرار الفقهیة تهذیب الفروق والقواعد السنیة في األسرار الفقهیة::انظرانظر) ) ٦٦((

 ..١٧٩١٧٩//٣٣  ،،المالكیة بمكة المكرمةالمالكیة بمكة المكرمة
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  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

  

  ::التكییفالتكییف  هذاهذا  عليعلي  المترتبةالمترتبة  اآلثاراآلثار
  

  

    ::              التالیةالتالیة              اآلثاراآلثار                المبیعالمبیع        منمن          جزءجزء            أنهاأنها          عليعلي                      الترویجیةالترویجیة                  الهدایاالهدایا          هذههذه              تكییفتكییف          عليعلي              یترتبیترتب

          قبـــلقبـــل        مـــنمـــن   ً      ً      ً وقبـــوًالوقبـــوال                التـــاجرالتـــاجر        أوأو              المحـــلالمحـــل          قبـــلقبـــل        مـــنمـــن   ً    ً    ً بـــذًالبـــذال                      الترویجیـــةالترویجیـــة                  الهـــدایاالهـــدایا          هـــذههـــذه            جـــوازجـــواز    --  ١١

َّوَأحل       "  "   ::          تعاليتعالي        اهللاهللا          قالقال          وقدوقد      ،،      بیعبیع            ألنهاألنها      ،،              المشتريالمشتري َ َّوَأحلَ َ َ    َ َّ َ َ    َ َّ َ ُالله    َ
ُاللهَّ
َّ     ُ
َّ     ُ
َالبیع    َّ َالبیعَْْ َْْ      َ َْْ      َ َْْ" "     ..  ))  ١١ ( (      

            تكـونتكـون        أنأن        بـدبـد      الال            أنهـاأنهـا          ذلـكذلـك          ومـنومـن      ،،          البیـعالبیـع            شـروطشـروط            جمیـعجمیـع                  الهـدایاالهـدایا          هـذههـذه        فـيفـي              یـشترطیـشترط          أنهأنه    --  ٢٢

            فــإذافــإذا      ،،            مجهولــةمجهولــة                  الهــدایاالهــدایا          هــذههــذه            تكــونتكــون        أنأن            یجــوزیجــوز      الال          ألنــهألنــه            وذلــكوذلــك      ،،        بــصفةبــصفة        أوأو              برؤیــةبرؤیــة          إمــاإمــا      ،،            معلومــةمعلومــة

    ..          جائزةجائزة          غیرغیر            كانتكانت                مجهولةمجهولة            كانتكانت

    ..          البیعالبیع        فيفي            تثبتتثبت            التيالتي                الخیارالخیار              أنواعأنواع            جمیعجمیع        یایا          الهداالهدا          هذههذه        فيفي            یثبتیثبت          أنهأنه    --  ٣٣

                المبیــــعالمبیــــع        مـــنمـــن          جـــزءجـــزء            ألنهــــاألنهــــا      ،،              للمـــشتريللمـــشتري                    الموعـــودةالموعـــودة                الهدیـــةالهدیـــة              تــــسلیمتــــسلیم                البـــائعالبـــائع          علـــيعلـــي          یجـــبیجـــب    --  ٤٤

    ..        علیهعلیه                  المعقودالمعقود

ــائعللبــائع    --  ٥٥         مــنمــن          جــزءجــزء            ألنهــاألنهــا      ،،          العقــدالعقــد              انفــسخانفــسخ          إذاإذا                الــسلعةالــسلعة        مــعمــع                      الترویجیــةالترویجیــة                  بالهدیــةبالهدیــة                الرجــوعالرجــوع                للب

    ))٢٢  ((  ..        علیهعلیه                  المعقودالمعقود                المبیعالمبیع
  

    ::              التكییفالتكییف                مناقشةمناقشة    
  

        مــنمــن          جـزءجـزء                      الترویجیــةالترویجیــة                  الهـدایاالهـدایا        مـنمـن              النــوعالنــوع          هـذاهـذا          بــأنبــأن                القائـلالقائـل    --                  التكییـفالتكییـف      اا    هــذهــذ                مناقـشةمناقـشة            یمكـنیمكـن

        ::        وجوهوجوه        منمن    ––                المبیعالمبیع

        ألنألن            وذلـكوذلـك      ،،    لـهلـه              تابعـةتابعـة        هيهي        بلبل      ،،            بالعقدبالعقد                مقصودةمقصودة          غیرغیر                      الترویجیةالترویجیة                  الهدایاالهدایا          هذههذه        أنأن      ::        األولاألول

            بغـرضبغـرض                الهدیـةالهدیـة            جـاءتجـاءت    ٕ     ٕ     ٕوانمـإوانمـا      ،،            الهدیـةالهدیـة      الال                الـسلعةالـسلعة              العقـدالعقـد            بهذابهذا            یقصدیقصد                    والمشتريوالمشتري                البائعالبائع        منمن   ً   ً   ً كًالكال

              حقیقــــةحقیقــــة        فــــيفــــي                المبیــــعالمبیــــع        مــــنمــــن   ً     ً     ً جــــزءًاجــــزءا                الهدیــــةالهدیــــة              فلیــــستفلیــــست      ،،        علیــــهعلیــــه                    المكافــــأةالمكافــــأة        أوأو                الــــشراءالــــشراء          علــــيعلــــي                  التــــشجیعالتــــشجیع

    ))٣٣  ((  ..        األمراألمر

ــانيالثــاني                 الــسلعةالــسلعة            فــثمنفــثمن      ،،              بالكلیــةبالكلیــة              الــثمنالــثمن          علــيعلــي          أثــرأثــر          لهــالهــا          لــیسلــیس                      الترویجیــةالترویجیــة                الهدیــةالهدیــة          هــذههــذه        أنأن      ::            الث

          لهـالهـا            لكـانلكـان    ٕ   ٕ   ٕواالٕواال      ،،            المبیـعالمبیـع        مـنمـن   ً     ً     ً جـزءًاجـزءا            لیـستلیـست            أنهـاأنهـا          علـيعلـي          ذلكذلك          فدلفدل      ،،            الهدیةالهدیة              بوجودبوجود              یتغیریتغیر        لملم            ثابتثابت

    ))٤٤  ((  ..          الثمنالثمن        فيفي          أثرأثر

                                                 

 ).).٢٧٥٢٧٥((قم قم  جزء من اآلیة ر جزء من اآلیة ر::سورة البقرةسورة البقرة) ) ١١((

  ،، علي عبد الكریم علي عبد الكریم،، اإلعالنات التجاریة اإلعالنات التجاریة،،١٠٣١٠٣  ،،١٠٢١٠٢ ص ص،، الحوافز التجاریة التسویقیة الحوافز التجاریة التسویقیة::انظرانظر) ) ٢٢((

 .. بتصرف بتصرف،،٨٧٨٧صص

 .. بتصرف بتصرف،، نفس الموضع نفس الموضع،، المرجعین السابقین المرجعین السابقین::انظرانظر) ) ٣٣((

 .. بتصرف بتصرف،،١٠٣١٠٣  ،،١٠٢١٠٢ ص ص،، الحوافز التجاریة التسویقیة الحوافز التجاریة التسویقیة::انظرانظر) ) ٤٤((
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  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

                  البدایةالبدایة        منمن                معلومةمعلومة          غیرغیر            تكونتكون                  الهدایاالهدایا        منمن              النوعالنوع          هذاهذا        فيفي                      الترویجیةالترویجیة                الهدیةالهدیة        أنأن      ::            الثالثالثالث

    ))١١  ((  ..      غررغرر        أوأو              جهالةجهالة          عليعلي              منطويمنطوي            األمراألمر            یجعلیجعل            وهذاوهذا      ،،              للمشتريللمشتري
  

                بتكییـفبتكییـف              القـولالقـول        مـنمـن                  التكییفالتكییف          هذاهذا              أصحابأصحاب            إلیهإلیه          ذهبذهب        ماما            یكونیكون            فإنهفإنه      ::      هذاهذا            تبینتبین        ماما    ٕ    ٕ    ٕواذإواذا

    ..        صحیحصحیح          غیرغیر              تكییفتكییف        هوهو                المبیعالمبیع        منمن          جزءجزء            أنهاأنها          عليعلي                      الترویجیةالترویجیة                  الهدایاالهدایا        منمن              النوعالنوع          هذاهذا
  

        هوهو              الثمنالثمن        ألنألن            وذلكوذلك      ،ً،   ً    ً جدًاجدا            بعیدبعید                  التكییفالتكییف            وهذاوهذا       "  "   ::          الصددالصدد          هذاهذا        فيفي              البعضالبعض            یقولیقول              ولذلكولذلك

            علیــهعلیــه                یتواضــعیتواضــع            الــذيالــذي          وهــووهــو      ،،          البیـعالبیـع                فــواتیرفــواتیر        فــيفــي            یــسجلیــسجل            الــذيالــذي        هـوهـو          أنــهأنــه              بــدلیلبــدلیل      ،،            األصــلیةاألصــلیة                للـسلعةللـسلعة

    ))٢٢  ((  ..     " "          البیعالبیع          عقدعقد        فيفي                للهدیةللهدیة          ذكرذكر            یجريیجري      الال            وأنهوأنه      ،،            البائعالبائع        معمع                  المشتريالمشتري
  

        بــلبــل      ،،            بالعقــدبالعقــد                مقــصودةمقــصودة          غیــرغیــر                الهدیــةالهدیــة        ألنألن      ،،        بعیــدبعیــد                  التكییــفالتكییــف            وهــذاوهــذا       "  "   :ً:    ً     ً أیــضًاأیــضا              الــبعضالــبعض              ویقــولویقــول

          تعـدتعـد        فـالفـال      ،،              ترویجهـاترویجهـا                المـرادالمـراد                الـسلعةالـسلعة            شـراءشـراء          علـيعلـي                    المـستهلكالمـستهلك                لتشجیعلتشجیع            جاءتجاءت          وقدوقد      ،،    لهله              تابعةتابعة        هيهي

    ))٣٣  ((  ..     " "            المبیعالمبیع        منمن   ً     ً     ً جزءًاجزءا
      

      

    ::                الراجــحالراجــح                  التكییفالتكییف
  

  

                      الترویجیــةالترویجیــة                  الهــدایاالهــدایا        مــنمــن              النــوعالنــوع          هــذاهــذا              تكییــفتكییــف        فــيفــي                  الفقهیــةالفقهیــة                      للتكییفــاتللتكییفــات                الــسابقالــسابق              العــرضالعــرض          بعــدبعــد

              تكییــفتكییــف        فــيفــي                الــصوابالــصواب          إلــيإلــي              األقــرباألقــرب        أنأن    --            أعلــمأعلــم          واهللاواهللا    ––            یبــدویبــدو      ،،            ناقــشاتناقــشات  مم        مــنمــن              علیهــاعلیهــا          وردورد          ومــاومــا

            بشرطبشرط            بهبةبهبة            لیستلیست            ألنهاألنها            وذلكوذلك      ،،     " "          مطلقةمطلقة          هبةهبة       "  "         أنهاأنها          عليعلي                  تكییفهاتكییفها        هوهو                  الهدایاالهدایا        منمن              النوعالنوع          هذاهذا

    ..            المبیعالمبیع        منمن   ً     ً     ً جزءًاجزءا            لیستلیست            أنهاأنها          كماكما      ،،     " "      عوضعوض              مقابلمقابل          هبةهبة        أيأي       "  "             الثوابالثواب
  

      ،،          جــائزةجــائزة              وأنهــاوأنهــا            دایادایا      الهــالهــ          هــذههــذه          حكــمحكــم          حیــثحیــث        مــنمــن                  الــسابقةالــسابقة                      التكییفــاتالتكییفــات          بــینبــین          فــرقفــرق      الال          أنــهأنــه          علــيعلــي

        فـــيفـــي            األصـــلاألصـــل        ألنألن      ،،                  الترویجیـــةالترویجیـــة                  الهـــدایاالهـــدایا        مـــنمـــن              النـــوعالنـــوع          هـــذاهـــذا                      التكییفـــاتالتكییفـــات          هـــذههـــذه            جمیـــعجمیـــع            تجیـــزتجیـــز          حیـــثحیـــث

          هــذاهــذا                مناقــشةمناقــشة          تمــتتمــت          وقــدوقــد      ،،            یحرمهــایحرمهــا            الــذيالــذي                الثالــثالثالــث                  التكییــفالتكییــف          عــداعــدا      ،،              واإلباحــةواإلباحــة            الحــلالحــل                    المعــامالتالمعــامالت

      ) ) ٤٤  ((  ..        إلیهإلیه          ذهبذهب            فیمافیما            ضعفهضعفه              وتبینوتبین      ،،              التكییفالتكییف
  

                  العلمیـــةالعلمیـــة                للبحـــوثللبحـــوث                  الدائمـــةالدائمـــة          جنـــةجنـــة      اللالل                      الترویجیـــةالترویجیـــة                  الهـــدایاالهـــدایا        مـــنمـــن              النـــوعالنـــوع          هـــذاهـــذا              بجـــوازبجـــواز            أفتـــيأفتـــي          وقــدوقــد

            شـــركةشـــركة          رأترأت       "  "   ::            التـــاليالتـــالي                الـــسؤالالـــسؤال          علـــيعلـــي                جوابهـــاجوابهـــا          ففـــيففـــي      ،،                الـــسعودیةالـــسعودیة                  العربیـــةالعربیـــة                الملكـــةالملكـــة        فـــيفـــي                  واإلفتـــاءواإلفتـــاء

                                                 

 .. بتصرف بتصرف،،١١٦١١٦ ص ص،،لصالحینلصالحینعبد المجید اعبد المجید ا/ /  د د،، اإلعالنات التجاریة اإلعالنات التجاریة::انظرانظر) ) ١١((

 .. نفس الموضع نفس الموضع،، المرجع السابق المرجع السابق::انظرانظر) ) ٢٢((

 ..٨٧٨٧ ص ص،، علي عبد الكریم علي عبد الكریم،، اإلعالنات التجاریة اإلعالنات التجاریة::انظرانظر) ) ٣٣((

 .. بتصرف بتصرف،،١٠٨١٠٨ ص ص،، الحوافز التجاریة التسویقیة الحوافز التجاریة التسویقیة::انظرانظر) ) ٤٤((



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

٧٤ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

                وتنفیــذوتنفیــذ                  التــسویقالتــسویق              إدارةإدارة        مــنمــن                وتوصــیةوتوصــیة                  وبإیعــازوبإیعــاز      ،ً،     ً      ً مــؤخرًامــؤخرا      ))              بترولــوببترولــوب  ((                  التــشحیمالتــشحیم              لزیــوتلزیــوت                  بتــرومینبتــرومین

            طریـقطریـق        عـنعـن                      بـالكراتینبـالكراتین            تلـصقتلـصق      ))              كوبونـاتكوبونـات  ((            بعملبعمل                العقودالعقود              إدارةإدارة        معمع                    بالتنسیقبالتنسیق                اإلنتاجاإلنتاج              إدارةإدارة        منمن

          عــددعــدد          جمــعجمــع                العمیــلالعمیــل          أتــمأتــم        مــامــا          إذاإذا          حتــيحتــي                  الكرتــونالكرتــون        فــيفــي   ً    ً    ً أصــًالأصــال                موجــودةموجــودة              وتكــونوتكــون      ،،            اإلنتــاجاإلنتــاج            عمــالعمــال

            التـــيالتـــي      ))                  الكوبونـــاتالكوبونـــات  ((          عـــددعـــدد            بحـــسببحـــسب              معینـــةمعینـــة              جـــائزةجـــائزة          علـــيعلـــي          حـــصلحـــصل      ،،                  الكوبونـــاتالكوبونـــات          هـــذههـــذه        مـــنمـــن            معـــینمعـــین

    ..     " "  ؟؟                  والمیسروالمیسر                القمارالقمار        منمن        هوهو          وهلوهل      ؟؟              العملالعمل          هذاهذا          حكمحكم        ماما      ::      هناهنا                  والسؤالوالسؤال      ،،          جمعهاجمعها
  

    ::          أجابتأجابت

          ولـــمولـــم      ،،            الجـــوازالجـــواز                    المعـــامالتالمعـــامالت        فـــيفـــي            األصـــلاألصـــل          بـــأنبـــأن      ::          أجابـــتأجابـــت                    لالســـتفتاءلالســـتفتاء                اللجنـــةاللجنـــة              دراســـةدراســـة          بعـــدبعـــد    " " 

    ))١١  ((  ..     " "        عنهاعنها                  المسؤولالمسؤول                    المعاملةالمعاملة          هذههذه          منعمنع            یوجبیوجب        ماما          لنالنا            یظهریظهر
  

                عثیمـینعثیمـین        بـنبـن            محمـدمحمـد              الـشیخالـشیخ              فـضیلةفـضیلة                      الترویجیـةالترویجیـة                  الهدایاالهدایا        منمن              النوعالنوع          هذاهذا              بجوازبجواز            أفتيأفتي            وممنوممن

                الـسلعةالـسلعة            كانـتكانـت          إذاإذا       "  "   ::      قـالقـال      ،،              الهـدایاالهـدایا        مـنمـن              النـوعالنـوع          هـذاهـذا          حكـمحكـم        عـنعـن        لهله            جوابجواب          ففيففي      ،،--        اهللاهللا            رحمهرحمه    ––

          إذاإذا            وكــذاوكــذا          كــذاكــذا                    مــشتریاتهمــشتریاته            قیمــةقیمــة                تجــاوزتتجــاوزت          لمــنلمــن                  الجــائزةالجــائزة          جعــلجعــل            الــذيالــذي                التــاجرالتــاجر          هــذاهــذا              بیعهــابیعهــا  یی            التــيالتــي

    ))٢٢  ((  ..     " "    بهبه          بأسبأس        والوال            جائزجائز            األمراألمر          هذاهذا          فإنفإن      ،،            األسواقاألسواق        فيفي              المثلالمثل              بقیمةبقیمة            تباعتباع                بالسلعبالسلع            كانتكانت
  

    --                الــسلعةالــسلعة    ––                  بالهدیــةبالهدیــة              الوعــدالوعــد       "  "                   الترویجیــةالترویجیــة                  الهــدایاالهــدایا        مــنمــن              النــوعالنــوع          هــذاهــذا              تكییــفتكییــف          علــيعلــي                ویترتــبویترتــب

        ::              التالیةالتالیة              اآلثاراآلثار      ،،     " "    قةقة      مطلمطل          هبةهبة       "  "         أنهاأنها          عليعلي       "  "             الشراءالشراء          قبلقبل
  

          أیـــةأیـــة          علـــيعلـــي                مـــشتملةمـــشتملة          تكـــنتكـــن        لـــملـــم        مـــامـــا                      الترویجیـــةالترویجیـــة                  الهـــدایاالهـــدایا        مـــنمـــن              النـــوعالنـــوع          هـــذاهـــذا            جـــوازجـــواز      :ً:   ً    ً أوًالأوال

        ::      یليیلي          لمالما            وذلكوذلك      ،،          شرعیةشرعیة                  مخالفاتمخالفات        أوأو                  محظوراتمحظورات
  

      ،،              التحــریمالتحــریم        أوأو                بــالحظربــالحظر            دلیــلدلیــل          یــردیــرد          حتــيحتــي                  واإلباحــةواإلباحــة            الحــلالحــل                    المعــامالتالمعــامالت        فــيفــي            األصــلاألصــل        أنأن    --  ١١

          ومـنومـن      ،،            وواضـحةوواضـحة              صـریحةصـریحة              بـاراتبـارات  عع        فـيفـي                تأكیـدهتأكیـده          علـيعلـي            األمـةاألمـة                وفقهاءوفقهاء              علماءعلماء              تواترتواتر        ماما        هوهو            وهذاوهذا

        ::      ذلكذلك
  

                                                 

 منشورة علي  منشورة علي ،، فتوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء في المملكة العربیة السعودیة فتوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء في المملكة العربیة السعودیة::انظرانظر) ) ١١((

--wwwwww..iissllaamm  :: عن موقع اإلسالم سؤال وجواب عن موقع اإلسالم سؤال وجواب،،""اإلنترنت اإلنترنت "  "  بكة المعلومات الدولیة بكة المعلومات الدولیة شش

qqaa..ccoonn.. 

                                   منشورة علـي شـبكة  منشورة علـي شـبكة   ،،    ٣٨٣٨     ص ص  ،،                                                       للشیخ محمد الصالح العثیمین للشیخ محمد الصالح العثیمین  ،،                                                     فتاوي التجار ورجال األعمال فتاوي التجار ورجال األعمال  ::        انظرانظر    ) ) ٢٢  ((

      ،،wwwwww..iissllaamm--qqaa..ccoonn      ::                                                   عــــن موقــــع اإلســــالم ســــؤال وجــــواب عــــن موقــــع اإلســــالم ســــؤال وجــــواب  ،،  ""                اإلنترنــــت اإلنترنــــت       "  "                                      المعلومــــات الدولیــــة المعلومــــات الدولیــــة 

   ..          بتصرفبتصرف
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  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

َاألصل    ََّ   ََّ   ََّأنََّأن       "  "   ::--        اهللاهللا            رحمهرحمه    ––                    العسقالنيالعسقالني          حجرحجر          ابنابن          قالقال ْ َ َاألصلْ ْ َ ْ     َ ْ َ ْ     َ ْ َ ِالمعامالت    ِ  ِ  ِفيِفي    ْ َ َ َُ ِالمعامالتْ َ َ َُ ْ         ِ َ َ َُ ْ         ِ َ َ َُ ُاإلباحة    ْ َ َ ُاإلباحةِْ َ َ ِْ       ُ َ َ ِْ       ُ َ َ َّحتى    ِْ َّحتىَ َ   َّ َ   َّ َ    

َیرد ِ َیردَ ِ َ    َ ِ َ    َ ِ ُالشرع    َ ْ
ُالشرعَّ ْ
َّ      ُ ْ
َّ      ُ ْ
ِبخالف    َّ َِ ِبخالفِ َِ ِ     ِ َِ ِ     ِ َِ َذلك    ِ َذلكَِ َِ    َ َِ    َ َِ" "     ..  ))  ١١((    

  

ُواألصل       "  "   ::--        اهللاهللا            رحمهرحمه    ––              القیمالقیم          ابنابن            وقالوقال ْ َ ْ ُواألصلَ ْ َ ْ َ      ُ ْ َ ْ َ      ُ ْ َ ْ ِالعقود    ِ  ِ  ِفيِفي    َ ُ ُ ِالعقودْ ُ ُ ْ       ِ ُ ُ ْ       ِ ُ ُ ِوالمعامالت    ْ َ َ َُ ْ ِوالمعامالتَ َ َ َُ ْ َ          ِ َ َ َُ ْ َ          ِ َ َ َُ ْ ُالصحة    َ َّ ُالصحةِّ َّ ِّ      ُ َّ ِّ      ُ َّ َیقوم    َّ  َّ  َّتىَّتىَ  َ  َحَح    ِّ ُ َیقومَ ُ َ     َ ُ َ     َ ُ َ    

ٌدلیل ٌدلیلَِ َِ     ٌ َِ     ٌ َعلى    َِ َعلىَ َ   َ َ   َ ِالبطالن    َ َ ْ ِالبطالنُْ َ ْ ُْ       ِ َ ْ ُْ       ِ َ ْ ِوالتحریم    ُْ ِ ْ َّ ِوالتحریمَ ِ ْ َّ َ         ِ ِ ْ َّ َ         ِ ِ ْ َّ َ" "     ..  ))  ٢٢((    

  

ُواألصـل       "  "   ::--        اهللاهللا            رحمـهرحمـه    --              تیمیةتیمیة          ابنابن            وقالوقال ْ َ ْ ُواألصـلَ ْ َ ْ َ      ُ ْ َ ْ َ      ُ ْ َ ْ ِفیهـا    َ ِفیهـاِ ِ    ِ ِ    ِ ِالمعـامالت        أيأي    ––    ِ َ َ َُ ِالمعـامالتْ َ َ َُ ْ         ِ َ َ َُ ْ         ِ َ َ َُ ُاإلباحـة    --    ْ َ َ ُاإلباحـةِْ َ َ ِْ       ُ َ َ ِْ       ُ َ َ ُوعـدم    ِْ َ َ ُوعـدمَ َ َ َ     ُ َ َ َ     ُ َ َ َ    

ِالحظر ْ َ ِالحظرْ ْ َ ْ      ِ ْ َ ْ      ِ ْ َ َفال      ،،ْ َفالَ َ   َ َ   َ ُُیحظر    َ ْ ُُیحظرَ ْ َ     ُُ ْ َ     ُُ ْ ْمنها    َ ْمنهاِ ِ    ْ ِ    ْ ُحظره    َ  َ  َماَما    َّ   َّ   َّإالَّإال    ِ ََ ُحظرهَ ََ َ     ُ ََ َ     ُ ََ ُالله    َ
ُاللهَّ
َّ     ُ
َّ     ُ
ُسبحانه    َّ ََ ْ ُسبحانهُ ََ ْ ُ       ُ ََ ْ ُ       ُ ََ ْ َوتعالى    ُ َ َ َوتعالىَ َ َ َ      َ َ َ َ      َ َ َ َوذلـك      ،،َ َِ َوذلـكَ َِ َ     َ َِ َ     َ َِ َاألمـر    َّ  َّ  َّنَّنَِ  َِ  َِألَِأل    َ ْ َ َاألمـرْ ْ َ ْ     َ ْ َ ْ     َ ْ َ َوالنهـي    ْ ْ َّ َوالنهـيَ ْ َّ َ       َ ْ َّ َ       َ ْ َّ َهمـا    َ َهمـاُ ُ   َ ُ   َ ُ    

ُشرع ْ ُشرعَ ْ َ    ُ ْ َ    ُ ْ ِالله    َ ِاللهَّ َّ     ِ َّ     ِ     ))٣٣  ((  ..     " "    اهللاهللا    َّ
  

  

  والشروط      العقود    العقود    العقود    العقود   أ ن أ ن أ ن أ ن "  " ::آخرآخر  موضعموضع  فيفي  تیمیةتیمیة  ابنابن  وقالوقال
 

  والشروط 
 

  والشروط 
 

  والشروط 
 

 من   
 من 
 من 
 من 
 األفعال    باب  باب  باب  باب   

 األفعال    
 األفعال    
 األفعال    
      

 فیها       واألصل     واألصل     واألصل     واألصل  ،،))٤٤((     العادیة     العادیة     العادیة     العادیة
 فیها 
 فیها 
 فیها 
 فیها      التحریم    التحریم    التحریم    التحریم     عدم   عدم   عدم   عدم         فیستصحب       فیستصحب       فیستصحب       فیستصحب  ،،    التحریم    التحریم    التحریم    التحریم     عدم   عدم   عدم   عدم   

 فیها 
 فیها 
 فیها 
     ذلك   ذلك   ذلك   ذلك     یدل   یدل   یدل   یدل    حتى  حتى  حتى  حتى   

 فیها      األصل    األصل    األصل    األصل  ::     األعیان     األعیان     األعیان     األعیان   أ ن أ ن أ ن أ ن    كما  كما  كما  كما  ،،    التحریم    التحریم    التحریم    التحریم    على  على  على  على
 فیها 
 فیها 
 فیها 
   ما ما ما ما     لكم   لكم   لكم   لكم     فصل   فصل   فصل   فصل     وقد   وقد   وقد   وقد "  " ::     وقوله     وقوله     وقوله     وقوله  ..    التحریم    التحریم    التحریم    التحریم     عدم   عدم   عدم   عدم   

 واألفعال       األعیان     األعیان     األعیان     األعیان   في في في في    عام  عام  عام  عام  ،،))٥٥ " ( " (     علیكم     علیكم     علیكم     علیكم     حرم   حرم   حرم   حرم
 واألفعال     
 واألفعال     
 واألفعال     
   ن ن ن ن  أل  أل  أل  أل  ،،    فاسدة    فاسدة    فاسدة    فاسدة     تكن   تكن   تكن   تكن    لم  لم  لم  لم     حراما   حراما   حراما   حراما     یكن   یكن   یكن   یكن    لم  لم  لم  لم      واذا    واذا    واذا    واذا  ،،     

  إنما      الفساد    الفساد    الفساد    الفساد
  إنما 
  إنما 
  إنما 
 من     ینشأ    ینشأ    ینشأ    ینشأ    

 من 
 من 
 من 
  صحیحة     كانت   كانت   كانت   كانت      فاسدة    فاسدة    فاسدة    فاسدة     تكن   تكن   تكن   تكن    لم  لم  لم  لم      واذا    واذا    واذا    واذا  ،،    التحریم    التحریم    التحریم    التحریم   

 
  صحیحة 

 
  صحیحة 

 
  صحیحة 

 
  الشرع   في في في في      فلیس    فلیس    فلیس    فلیس    أ یضا  أ یضا  أ یضا  أ یضا        .. 

  الشرع 
  الشرع 
  الشرع 
   

 والشروط      العقود    العقود    العقود    العقود     جنس   جنس   جنس   جنس      تحریم    تحریم    تحریم    تحریم    على  على  على  على     یدل   یدل   یدل   یدل   ما ما ما ما
 
 

 والشروط 
 
 

 والشروط 
 
 

 والشروط 
 
 

 حله     ثبت   ثبت   ثبت   ثبت   ما ما ما ما    إال  إال  إال  إال  ،، 
 حله  
 حله  
 حله  
     دلیل   دلیل   دلیل   دلیل      انتفاء    انتفاء    انتفاء    انتفاء    وأ ن  وأ ن  وأ ن  وأ ن  ،،     بعینه     بعینه     بعینه     بعینه    

  ))٦٦((.. " "    التحریم    التحریم    التحریم    التحریم     عدم   عدم   عدم   عدم    على  على  على  على     دلیل   دلیل   دلیل   دلیل      التحریم    التحریم    التحریم    التحریم
  

 من    الناس  الناس  الناس  الناس    على  على  على  على      یحرم    یحرم    یحرم    یحرم   ال ال ال ال    أ نه  أ نه  أ نه  أ نه    هذا  هذا  هذا  هذا   في في في في       واألصل     واألصل     واألصل     واألصل "  " ::آخرآخر  موضعموضع  فيفي  وقالوقال
 من 
 من 
 من 
        المعامالت      المعامالت      المعامالت      المعامالت   

 من     لهم   لهم   لهم   لهم     شرع   شرع   شرع   شرع ی ی ی ی   ال ال ال ال    كما  كما  كما  كما  ،،     تحریمه     تحریمه     تحریمه     تحریمه    على  على  على  على      والسنة    والسنة    والسنة    والسنة      الكتاب    الكتاب    الكتاب    الكتاب    دل  دل  دل  دل   ما ما ما ما   إال إال إال إال     إلیها   إلیها   إلیها   إلیها       یحتاجون     یحتاجون     یحتاجون     یحتاجون    التي  التي  التي  التي
 من 
 من 
 من 
   

 بها        یتقربون      یتقربون      یتقربون      یتقربون    التي  التي  التي  التي       العبادات     العبادات     العبادات     العبادات
 بها 
 بها 
 بها 
   ما ما ما ما    الدین  الدین  الدین  الدین   إذ إذ إذ إذ  ؛؛      شرعه    شرعه    شرعه    شرعه    على  على  على  على      والسنة    والسنة    والسنة    والسنة      الكتاب    الكتاب    الكتاب    الكتاب    دل  دل  دل  دل   ما ما ما ما   إال إال إال إال  ،،  الله  الله  الله  الله   إلى إلى إلى إلى   

                                                 

   ..             بتصرف بتصرف  ،،      ٢٦٩٢٦٩  //    ١٣١٣      ،،                                   البن حجر العسقالني البن حجر العسقالني  ،،                                                           فتح الباري بشرح صحیح البخاري فتح الباري بشرح صحیح البخاري  ::        انظرانظر    ) ) ١١  ((

   ..      ٢٥٩٢٥٩  //  ١١      ،،                     البن القیم البن القیم  ،،                             إعالم الموقعین إعالم الموقعین  ::        انظرانظر    ) ) ٢٢  ((

   ..              ، بتصرف، بتصرف    ١٧١٧  //    ٢٩٢٩      ،،                     البن تیمیة البن تیمیة  ،،                             مجموع الفتاوي مجموع الفتاوي  ::        انظرانظر    ) ) ٣٣  ((

            وهي ما اعتاده الناس في دنیاهم مما یحتاجون::أي من باب العاداتأي من باب العادات) ) ٤٤((
            وهي ما اعتاده الناس في دنیاهم مما یحتاجون         
            وهي ما اعتاده الناس في دنیاهم مما یحتاجون         
            وهي ما اعتاده الناس في دنیاهم مما یحتاجون         
    واألصل فیه عدم ،،    إلیه    إلیه    إلیه    إلیه         

    واألصل فیه عدم        
    واألصل فیه عدم        
    واألصل فیه عدم        
       

                 الحظر فال یحظر منه إال ما حظره الله سبحانه وتعالى
      

                 الحظر فال یحظر منه إال ما حظره الله سبحانه وتعالى       
      

                 الحظر فال یحظر منه إال ما حظره الله سبحانه وتعالى       
      

                 الحظر فال یحظر منه إال ما حظره الله سبحانه وتعالى       
      

           وذلك ألن األمر والنهي هما شرع الله  ،،       
           وذلك ألن األمر والنهي هما شرع الله              
           وذلك ألن األمر والنهي هما شرع الله              
           وذلك ألن األمر والنهي هما شرع الله              
            

 ).). بتصرف بتصرف،،١٧١٧  ،،١٦١٦//٢٩٢٩  ،،مجموع فتاوي ابن تیمیةمجموع فتاوي ابن تیمیة((

     ).).      ١٢٠١٢٠  ((    م م                                جزء من اآلیة رق جزء من اآلیة رق  ::                      سورة األنعامسورة األنعام    ) ) ٥٥  ((
               بتـصرف  بتـصرف   ،،      ٢٧٧٢٧٧  //  ١١      ،،                     البـن تیمیـة البـن تیمیـة  ،،                                     القواعـد النورانیـة القواعـد النورانیـة  ،،      ١٥٠١٥٠  //    ٢٩٢٩      ،،                     البـن تیمیـة البـن تیمیـة  ،،                             مجمـوع الفتـاوي مجمـوع الفتـاوي  ::        انظرانظر    ) ) ٦٦  ((

   ..        یسیریسیر



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

٧٦ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

 الله      شرعه    شرعه    شرعه    شرعه
 الله 
 الله 
 الله 
 الله      حرمه    حرمه    حرمه    حرمه   ما ما ما ما       والحرام     والحرام     والحرام     والحرام  ،، 

 الله 
 الله 
 الله 
 الذین      بخالف    بخالف    بخالف    بخالف  ؛؛   

 الذین  
 الذین  
 الذین  
  ماما  هللاهللاا  دیندین  منمن  حرمواحرموا  حیثحیث  ،،اهللاهللا  ذمهمذمهم    

 من     لهم   لهم   لهم   لهم      وشرعوا    وشرعوا    وشرعوا    وشرعوا  ،،    سلطانا    سلطانا    سلطانا    سلطانا    به  به  به  به      ینزل    ینزل    ینزل    ینزل    لم  لم  لم  لم   ما ما ما ما  بهبه  وأشركواوأشركوا  ،،اهللاهللا  یحرمهیحرمه  لملم
 من 
 من 
 من 
    به  به  به  به      یأذن    یأذن    یأذن    یأذن    لم  لم  لم  لم   ما ما ما ما    الدین  الدین  الدین  الدین   

 الله
 الله 
 الله 
 الله 
  اللهم  ،، 

  اللهم 
  اللهم 
  اللهم 
  ))١١((.. " "شرعتهشرعته  ماما  والدینوالدین  ،،حرمتهحرمته  ماما  والحراموالحرام  ،،     حللته     حللته     حللته     حللته   ما ما ما ما      الحالل    الحالل    الحالل    الحالل      نجعل    نجعل    نجعل    نجعل     ألن   ألن   ألن   ألن      وفقنا    وفقنا    وفقنا    وفقنا   

  

  

          علــــيعلــــي          دلــــتدلــــت          وقــــدوقــــد      ،،  ))٢٢     ( (        األصــــلاألصــــل          حیــــثحیــــث        مــــنمــــن              إلیهــــاإلیهــــا                ومنــــدوبومنــــدوب            روعةروعة    مــــشمــــش                الهدیــــةالهدیــــة        أنأن    --  ٢٢

    ..      ذلكذلك          عليعلي                  واإلجماعواإلجماع      ،،            والسنةوالسنة                الكتابالكتاب            نصوصنصوص                      مشروعیتهامشروعیتها
  

    ::      یليیلي        ماما      ،،            الكتابالكتاب            نصوصنصوص          ومنومن
  

  

  

َّإن       "  "   ::          تعاليتعالي        اهللاهللا          قولقول    --  أأ َّإنِ ِ   َّ ِ   َّ ُيأمر      ََّ   ََّ اهللاََّاهللاََّ    ِ ُ ْ ُيأمرَ ُ ْ َ     ُ ُ ْ َ     ُ ُ ْ ِبالعدل    َ ْ َ ْ ِبالعدلِ ْ َ ْ ِ       ِ ْ َ ْ ِ       ِ ْ َ ْ ِواإلحسان    ِ
َ ْ َِ ِواإلحسانْ
َ ْ َِ ْ        ِ
َ ْ َِ ْ        ِ
َ ْ َِ ْ..  " ..." ...          ..  ))  ٣٣((    

  

    ::            الداللةالداللة          وجهوجه
  

          أمـــــرأمـــــر            فیهـــــافیهـــــا        ألنألن            وذلـــــكوذلـــــك      ،،            مندوبـــــةمندوبـــــة        أوأو        عةعة        مــــشرومــــشرو                الهدیـــــةالهدیـــــة        أنأن          علـــــيعلـــــي          تـــــدلتـــــدل            اآلیـــــةاآلیـــــة          هــــذههــــذه        أنأن

ُالنـــــدب    ٍ      ٍ       ٍ ومعــــروٍفومعــــروف              إحــــسانإحــــسان        كــــلكــــل          أصــــلأصــــل        ألنألن      ،،          النــــدبالنــــدب          وجــــهوجــــه          علــــيعلــــي          أمــــرأمــــر          وهــــووهــــو      ،،              باإلحــــسانباإلحــــسان ْ ُالنـــــدبَّ ْ َّ      ُ ْ َّ      ُ ْ َّ،،      

      ،،––        اهللاهللا              یوجبـهیوجبـه        أيأي    ––            علیـهعلیـه          یجـبیجـب        لـملـم          بمـابمـا            علیـهعلیـه                  والتفـضلوالتفـضل              الغیرالغیر          عليعلي                اإلنعاماإلنعام        هوهو                  واإلحسانواإلحسان

        فــيفــي      هه      إلیــإلیــ   ً       ً       ً منــدوبًامنــدوبا        أوأو        بــهبــه        ً      ً       ً مــأمورًامــأمورا                اإلحــساناإلحــسان          كــانكــان    ٕ    ٕ    ٕواذإواذا      ،،          یلزمــهیلزمــه      الال          بمــابمــا              الغیــرالغیــر          علــيعلــي                التفــضلالتفــضل        أوأو

                                                 

   ..      ١٢٥١٢٥  //  ١١      ،،                     البن تیمیة البن تیمیة  ،،                                                                               السیاسة الشرعیة في إصالح الراعي والرعیة السیاسة الشرعیة في إصالح الراعي والرعیة  ::        انظرانظر    ) ) ١١  ((

      ،،                           البحـــــر الرائـــــق البحـــــر الرائـــــق  ،،      ١١٥١١٥  //  ٦٦      ،،                             بـــــدائع الـــــصنائع بـــــدائع الـــــصنائع  ،،      ٣٥٢٣٥٢  //  ٢٢      ،،                       مجمـــــع األنهـــــر مجمـــــع األنهـــــر  ،،      ٢٤٧٢٤٧  //  ٢٢      ،،                 الهدایـــــة الهدایـــــة  ::        انظـــــرانظـــــر    ) ) ٢٢  ((

ــــــــار  ،،        ٧٢٨٤٧٢٨٤ ــــــــار رد المحت ــــــــي األبحــــــــر  ،،      ٦٧٨٦٧٨  //  ٥٥      ،،                       رد المحت ــــــــي األبحــــــــر ملتق ــــــــار  ،،        ٣٤٨٩٣٤٨٩      ،،                         ملتق ــــــــدر المخت ــــــــار ال ــــــــدر المخت ــــــــة  ،،      ٢٥٥٢٥٥  //  ٦٦      ،،                           ال ــــــــة البنای       ،،                 البنای

                 البیـــــــــان  البیـــــــــان   ،،      ٦٧٣٦٧٣  //  ٢٢      ،،               اإلشـــــــــراف اإلشـــــــــراف  ،،    ٤٣٤٣  //  ١١      ،،                              أســـــــــهل المـــــــــدارك  أســـــــــهل المـــــــــدارك  ،،    ٩١٩١  //  ٥٥      ،،                             تبیـــــــــین الحقـــــــــائق تبیـــــــــین الحقـــــــــائق  ،،      ١٥٩١٥٩  //    ١٠١٠

ـــــة  ،،      ٣٥٤٣٥٤  //    ١٣١٣      ،،                والتحـــــصیلوالتحـــــصیل ـــــة  المعون ـــــسالك  ،،        ١٦٠٨١٦٠٨  //  ١١      ،،                    المعون ـــــسالك بلغـــــة ال ـــــل  ،،      ١٣٩١٣٩  //  ٤٤      ،،                         بلغـــــة ال ـــــل مـــــنح الجلی       ،،      ١٧٤١٧٤  //  ٨٨      ،،                       مـــــنح الجلی

      ،،               البیــــــان البیــــــان    ٩٦٩٦  //  ٤٤      ،،                             حاشــــــیة الدســــــوقي حاشــــــیة الدســــــوقي  ،،      ٣٣٧٣٣٧  //  ٢٢      ،،              الربــــــانيالربــــــاني                             كفایــــــة الطالــــــب  كفایــــــة الطالــــــب   ،،    ٤٩٤٩  //  ٦٦      ،،                        مواهــــــب الجلیــــــلمواهــــــب الجلیــــــل

      ،،      ٢٨٢٢٨٢  //    ١٦١٦      ،،                   للمــاوردي للمــاوردي  ،،               الحــاوي الحــاوي  ،،    ٨٧٨٧  //    ١٢١٢      ،،                           كفایــة النبیــه كفایــة النبیــه  ،،      ٣٦٧٣٦٧  //    ١٥١٥      ،،                 المجمــوع المجمــوع  ،،      ١٠٦١٠٦  //  ٨٨      ،،                للعمرانــيللعمرانــي

      ،،                 التنبیـــه التنبیـــه  ،،      ٣٦٥٣٦٥  //  ٢٢      ،،                                 للخطیـــب الـــشربیني للخطیـــب الـــشربیني  ،،               اإلقنـــاع اإلقنـــاع  ،،      ٣١١٣١١  //  ١١      ،،                       فـــتح الوهـــاب فـــتح الوهـــاب  ،،      ٣٠٧٣٠٧  //  ١١      ،،                        كفایـــة األخیـــاركفایـــة األخیـــار

ــــة                                                                   الغــــرر البهیــــة فــــي شــــرح البهجــــة الورد الغــــرر البهیــــة فــــي شــــرح البهجــــة الورد  ،،      ١٣٩١٣٩     ص ص  ،،                للــــشیرازيللــــشیرازي ــــةی       ،،                     البــــن قدامــــة البــــن قدامــــة  ،،               المغنــــي المغنــــي  ،،      ٣٨٧٣٨٧  //  ٣٣      ،،    ی

      ،،                   المـــستوعب المـــستوعب  ،،      ٢٥٩٢٥٩  //  ٢٢      ،،               الكـــافي الكـــافي  ،،      ٢٦٤٢٦٤  //  ١١      ،،                                   العـــدة شـــرح العمـــدة العـــدة شـــرح العمـــدة  ،،      ٢٠٦٢٠٦  //  ٢٢      ،،                         شـــرح الزركـــشي شـــرح الزركـــشي  ،،      ٣٧٩٣٧٩  //  ٥٥

                                     المطلـــع علـــي ألفـــاظ  المطلـــع علـــي ألفـــاظ   ،،      ٣٧٥٣٧٥  //  ١١      ،،                     البــن تیمیـــة البــن تیمیـــة  ،،               المحـــرر المحـــرر  ،،      ٣٣٨٣٣٨  //  ١١      ،،                       ألبـــي الخطـــاب ألبـــي الخطـــاب  ،،                 الهدایــة الهدایــة  ،،      ١٤٨١٤٨  //  ٢٢

   ..      ٣٧٧٣٧٧  //  ٤٤                                     مطالب أولي النهي  مطالب أولي النهي   ،،      ٣٥٢٣٥٢  //  ١١      ،،            المقنعالمقنع

     ).).    ٩٠٩٠  ((        رقم رقم                            جزء من اآلیة  جزء من اآلیة   ::                    سورة النحلسورة النحل    ) ) ٣٣  ((



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

٧٧ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

            اآلیــــةاآلیــــة            عمــــومعمــــوم        فــــيفــــي              فتــــدخلفتــــدخل                اإلحــــساناإلحــــسان        مــــنمــــن          نــــوعنــــوع                الهدیــــةالهدیــــة        ألنألن      ،،        كــــذلككــــذلك                الهدیــــةالهدیــــة            كانــــتكانــــت      ،،          الــــشرعالــــشرع

    ))١١  ((  ..              الكریمةالكریمة
  

َوإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها       "  "   ::          تعاليتعالي              وقولهوقوله    --  بب ُّ ْ َ َ ْ ُّ َ َّ ِّ ُ َُ َ َْ ْ ِ ٍ َِ ِ َِ ََ ُ َوإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوهاِ ُّ ْ َ َ ْ ُّ َ َّ ِّ ُ َُ َ َْ ْ ِ ٍ َِ ِ َِ ََ ُ ِ                                          َ ُّ ْ َ َ ْ ُّ َ َّ ِّ ُ َُ َ َْ ْ ِ ٍ َِ ِ َِ ََ ُ ِ                                          َ ُّ ْ َ َ ْ ُّ َ َّ ِّ ُ َُ َ َْ ْ ِ ٍ َِ ِ َِ ََ ُ ِ........        " "     ..  ))  ٢٢((    
  

    ::            الداللةالداللة          وجهوجه
  

  التحیةالتحیة  فسرفسر  قدقد  لفقهاءلفقهاءاا  بعضبعض  إنإن  حیثحیث  ،،الهدیةالهدیة  مشروعیةمشروعیة  عليعلي  تدلتدل  اآلیةاآلیة  هذههذه  أنأن

  قولهقوله  وهيوهي  ،،التفسیرالتفسیر  هذاهذا  عليعلي  تدلتدل  الكریمةالكریمة  اآلیةاآلیة  نفسنفس  منمن  قرینةقرینة  لوجودلوجود  ،،بالهدیةبالهدیة  اآلیةاآلیة  فيفي

  إعادةإعادة  عنعن  عبارةعبارة  ألنهألنه  ،،األعراضاألعراض  فيفي  الال  األعیاناألعیان  فيفي  یتحققیتحقق  الردالرد  ألنألن  ،، " "   ردوها   ردوها   ردوها   ردوها   أ و أ و أ و أ و" " 

  ذاذا وا وا وا وا  ،،بالدلیلبالدلیل  وجوههوجوهه  أحدأحد  یتعینیتعین  والمشتركوالمشترك  ،،األعراضاألعراض  فيفي  إالإال  یتصوریتصور  الال  وهذاوهذا  ،،الشيءالشيء

  اإلنساناإلنسان  إليإلي  أ هديأ هديأ هديأ هدي  إذاإذا  وأنهوأنه  ،،النحوالنحو  هذاهذا  عليعلي  الهدیةالهدیة  اآلیةاآلیة  فيفي  بالتحیةبالتحیة  المقصودالمقصود  كانكان

  عليعلي  ذلكذلك  دلدل  ،،بذلكبذلك  لهله  اهللاهللا  بأمربأمر  مثلهامثلها  یردیرد  أوأو  منهامنها  أحسنأحسن  یردیرد  أنأن  علیهعلیه  فإنفإن  ،،هدیةهدیة

  ))٣٣((..مشروعمشروع  هوهو  بمابما  إالإال  عبادهعباده  یأمریأمر  الال  اهللاهللا  ألنألن  ،،الهدیةالهدیة  مشروعةمشروعة
  

ُوتعاونوا       "  "   ::          تعاليتعالي              وقولهوقوله    --  جج ََ َ ُوتعاونواَ ََ َ َ        ُ ََ َ َ        ُ ََ َ َعىل    َ َعىلَ َ   َ َ   َ ِِّربِّربْ  ْ   ْ اْلال    َ ِ  ِّ ِ  ِّ َوالتقوى    ِ َْ َوالتقوىَّ َْ َّ       َ َْ َّ       َ َْ َّ..  " ..." ...          ..  ))  ٤٤((    
  

  

    ::            الداللةالداللة          وجهوجه
  

      ،،      خیـرخیـر                  والهدیـةوالهدیـة      ،،          الخیـرالخیـر          وهـووهـو      ،،        البـرالبـر          علـيعلـي                    بالتعـاونبالتعـاون            اآلیـةاآلیـة          هذههذه        فيفي          أمرأمر        قدقد              تعاليتعالي        اهللاهللا        أنأن

                  العـــداوةالعـــداوة    ٕ      ٕ      ٕواذهـــابٕواذهـــاب      ،،            العبـــادالعبـــاد          بـــینبـــین                  والتحـــابوالتحـــاب                للتـــوادللتـــواد          ســـببســـبب            ألنهـــاألنهـــا      ،،        البـــرالبـــر          هـــذاهـــذا            عمـــومعمـــوم        فـــيفـــي              فتـــدخلفتـــدخل

                                                 

               تفـسیر  تفـسیر   ،،      ٤١٦٤١٦  //  ٣٣      ،،                               تفـسیر ابـن عطیـة تفـسیر ابـن عطیـة  ،،      ٥٨٧٥٨٧  //  ٢٢      ،،                           تفسیر الكشاف تفسیر الكشاف  ،،      ١٩٦١٩٦  //  ٣٣      ،،                               تفسیر السمعاني تفسیر السمعاني  ::        انظرانظر    ) ) ١١  ((

      ،،                   ألبـــــي حیـــــان ألبـــــي حیـــــان  ،،                                                 البحـــــر المحـــــیط فـــــي التفـــــسیر البحـــــر المحـــــیط فـــــي التفـــــسیر  ،،      ٤١٦٤١٦  //  ٣٣      ،،                               تفـــــسیر البیـــــضاوي تفـــــسیر البیـــــضاوي  ،،      ١٦٥١٦٥  //    ١٠١٠      ،،              القرطبـــــيالقرطبـــــي

ــــذخیرة  ،،    ٤٨٤٨  //    ١٢١٢      ،،                 للسرخــــسي للسرخــــسي  ،،                 المبــــسوط المبــــسوط  ،،    ٤٨٤٨  //  ٣٣      ،،                 االختیــــار االختیــــار  ،،      ٥٨٧٥٨٧      ،،      ٥٨٦٥٨٦  //  ٦٦ ــــذخیرة ال       ،،      ٢٥٨٢٥٨  //  ٦٦      ،،                 للقرافــــي للقرافــــي  ،،                 ال

      ،،                                                               المختصر في تفـسیر القـرآن الكـریم المختصر في تفـسیر القـرآن الكـریم  ،،      ٢٧٧٢٧٧     ص ص  ،،                           زبدة التفسیر زبدة التفسیر  ،،      ٢٣٦٢٣٦     ص ص  ،،                                اظ القرآن الكریماظ القرآن الكریم                  معاني ألفمعاني ألف

   ..             بتصرف بتصرف  ،،      ٢٧٧٢٧٧  صص

     ).).    ٨٦٨٦  ((                                   جزء من اآلیة رقم  جزء من اآلیة رقم   ::                      سورة النساءسورة النساء    ) ) ٢٢  ((

ــــصنائع  ::        انظــــرانظــــر    ) ) ٣٣  (( ــــدائع ال ــــصنائع ب ــــدائع ال ــــسوط  ،،      ١٢٨١٢٨  //  ٦٦      ،،                             ب ــــسوط المب ــــرآن  ،،    ٤٧٤٧  //    ١٢١٢      ،،                 للسرخــــسي للسرخــــسي  ،،                 المب ــــرآن  أحكــــام الق ــــي بكــــر   ،،                              أحكــــام الق ــــي بكــــر  ألب                    ألب

   ..             بتصرف بتصرف  ،،      ٥٥٨٥٥٨  //  ٢٢      ،،                           مغني المحتاج مغني المحتاج  ،،      ٢٧٣٢٧٣      ،،      ٢٧٢٢٧٢  //  ٢٢      ،،            الجصاصالجصاص

     ).).  ٢٢  ((                                   جزء من اآلیة رقم  جزء من اآلیة رقم   ::                        سورة المائدةسورة المائدة    ) ) ٤٤  ((



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

٧٨ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

ـــشحناء ـــشحناءوال ـــاده        اهللاهللا        مـــنمـــن          أمـــرأمـــر          وهـــووهـــو      ،،                وال ـــادهلعب ـــي                لعب ـــيعل ـــة    الال              فتكـــونفتكـــون      ،،          النـــدبالنـــدب            ســـبیلســـبیل          عل ـــةهدی                 مندوبـــةمندوبـــة            كـــذلككـــذلك            هدی

    ))١١  ((  ..              ومستحبةومستحبة
  

 الله     ندب   ندب   ندب   ندب  ::      الماوردي      الماوردي      الماوردي      الماوردي    قال  قال  قال  قال         " "::القرطبيالقرطبي  تفسیرتفسیر  فيفي  جاءجاء
 الله 
 الله 
 الله 
      بالبر    بالبر    بالبر    بالبر      التعاون    التعاون    التعاون    التعاون    إلى  إلى  إلى  إلى       سبحانه     سبحانه     سبحانه     سبحانه   

  بالتقوى       وقرنه     وقرنه     وقرنه     وقرنه
  بالتقوى  
  بالتقوى  
  بالتقوى  
  التقوى   في في في في     ألن   ألن   ألن   ألن  ،،  له  له  له  له    

  التقوى 
  التقوى 
  التقوى 
     جمع   جمع   جمع   جمع     ومن   ومن   ومن   ومن  ،،  الناس  الناس  الناس  الناس    رضا  رضا  رضا  رضا     البر   البر   البر   البر    وفي  وفي  وفي  وفي  ،،   تعالى   تعالى   تعالى   تعالى    الله  الله  الله  الله    رضا  رضا  رضا  رضا   

    نعمته      وعمت    وعمت    وعمت    وعمت       سعادته     سعادته     سعادته     سعادته     تمت   تمت   تمت   تمت     فقد   فقد   فقد   فقد    الناس  الناس  الناس  الناس     ورضا   ورضا   ورضا   ورضا     تعالى   تعالى   تعالى   تعالى    الله  الله  الله  الله    رضا  رضا  رضا  رضا     بین   بین   بین   بین
    نعمته 
    نعمته 
    نعمته 
 " " ..))٢٢((  

  

  

  

        ::      یليیلي        ماما              السنةالسنة            نصوصنصوص          ومنومن
  

ْعن          رويروي        ماما    --  أأ ْعنَ َ   ْ َ   ْ َهریرة    ِ َ  ِ َ  َِأبيَِأبي    َ َ َْ َهریرةُ َ َْ ُ      َ َ َْ ُ      َ َ َْ َرضي    ––    ُ
ِ

َرضيَ
ِ

َ    َ
ِ

َ    َ
ِ

ُعنه   ُ   ُ   ُ اُهللاهللا    َ ُعنهَْ َْ    ُ َْ    ُ َقال      ،،--    َْ َقالَ َ    َ َ    َ َكان      ::َ َكانَ َ    َ َ    َ ُّالنبـي    َ ِ ُّالنبـيَّ ِ َّ      ُّ َِّ      ُّ َِّ    --      --    ُیقـول ُ ُیقـولَ ُ َ     ُ ُ َ     ُ ُ     َ  َ  َیـاَیـا      ::َ

َنساء َ
َنساءِ َ
ِ     َ َ
ِ     َ َ
ِالمسلمات    ِ ِ

َ ِالمسلماتُْ ِ
َ ُْ         ِ ِ
َ ُْ         ِ ِ
َ َّتحقرن    َ  َ  َالَال      ،،ُْ َ

ِ ْ َّتحقرنَ َ
ِ ْ َ      َّ َ
ِ ْ َ      َّ َ
ِ ْ ٌَجارة    َ ٌجارةَ َ َ     ٌ َ َ     ٌ َ َلجارتها    َ َ

ِ َ
َلجارتهاِ َ

ِ َ
ِ       َ َ

ِ َ
ِ       َ َ

ِ َ
َْولو      ،،ِ َْولوَ َ    َْ َ    َْ َفرسن    َ

ِ ِ
َفرسنْ

ِ ِ
ْ     َ

ِ ِ
ْ     َ

ِ ِ
ٍشاة    ْ ٍشاةَ َ    ٍ َ    ٍ َ)" )"       ٤٤  ((  ..  ))٣٣((    

  

  

  

    ::            الداللةالداللة          وجهوجه
  

                  المـسلمةالمـسلمة          فیهفیه        حثحث    --      --              النبيالنبي        ألنألن      ،،            الهدیةالهدیة                  مشروعیةمشروعیة          عليعلي        دلدل        قدقد                الحدیثالحدیث          هذاهذا        أنأن

                المـودةالمـودة                اسـتجالباسـتجالب        مـنمـن                  الجیـرانالجیـران          بـینبـین                  التهـاديالتهـادي        فـيفـي          لمـالمـا      ،،              المـسلمةالمـسلمة                جارتهـاجارتهـا          إليإلي            تهديتهدي        أنأن          عليعلي

                                                 

   ..             بتصرف بتصرف  ،،  ٩٩  //  ٢٢      ،،                               تفسیر الشوكاني تفسیر الشوكاني  ،،    ٤٧٤٧  //  ٦٦      ،،                             تفسیر القرطبي تفسیر القرطبي  ،،      ٥٥٨٥٥٨  //  ٢٢      ،،                           مغني المحتاج مغني المحتاج  ::        انظرانظر    ) ) ١١  ((

   ..    ٤٧٤٧  //  ٦٦      ،،                             تفسیر القرطبي تفسیر القرطبي  ::        انظرانظر    ) ) ٢٢  ((

 النهایة في  النهایة في ::انظرانظر((  ..   وهو ظلف الشاة   وهو ظلف الشاة   وهو ظلف الشاة   وهو ظلف الشاة،، هو عظم قلیل اللحم هو عظم قلیل اللحم::       فرسن شاة       فرسن شاة       فرسن شاة       فرسن شاة::--    --معني قوله معني قوله ) ) ٣٣((

  ).).٣٣٠٣٣٠//٦٦  ،، تحفة األحوذي تحفة األحوذي،،٤٢٩٤٢٩//٣٣  ،،واألثرواألثرغریب الحدیث غریب الحدیث 

 وهو موضع  وهو موضع ،، أصل الفرسن لإلبل أصل الفرسن لإلبل،،))      فرسن شاة      فرسن شاة      فرسن شاة      فرسن شاة((  ::وقولهوقوله "  " :: البن بطال البن بطال،،وجاء في شرح صحیح البخاريوجاء في شرح صحیح البخاري

 الفرسن ما دون  الفرسن ما دون :: وقال األصمعي وقال األصمعي.. الظلف الظلف:: ویقال لموضع ذلك من البقر والغنم ویقال لموضع ذلك من البقر والغنم،،الحافر من الفرسالحافر من الفرس

  ،، إنما الفرسن للبعیر إنما الفرسن للبعیر:: وقال ابن السكیت وقال ابن السكیت..اسناسن والجمع الفر والجمع الفر،، وهى مؤنثة وهى مؤنثة،،الرسغ من یدي البعیرالرسغ من یدي البعیر

 أشكو إلى موالي من موالتي تربط بالحبل أكیرعاتى فاستعار  أشكو إلى موالي من موالتي تربط بالحبل أكیرعاتى فاستعار :: وأنشد فى مثله وأنشد فى مثله،،فاستعیر للشاةفاستعیر للشاة

 ).).٨٧٨٧//٧٧  ،، البن بطال البن بطال،،شرح صحیح البخاريشرح صحیح البخاري((  .."" كما استعار الفرسن للشاة  كما استعار الفرسن للشاة ،،األكارع لإلنساناألكارع لإلنسان

          باب ال تحقرن جارة لجارتها،،       في كتاب األدب       في كتاب األدب       في كتاب األدب       في كتاب األدب:: البخاري في صحیحه البخاري في صحیحه::أخرجهأخرجه) ) ٤٤((
          باب ال تحقرن جارة لجارتها       
          باب ال تحقرن جارة لجارتها       
          باب ال تحقرن جارة لجارتها       
 حدیث رقم  حدیث رقم ،،١٢١٢//٨٨  ،،       

   وفي كتاب الهبة،،))٦٠١٧٦٠١٧((
   وفي كتاب الهبة    
   وفي كتاب الهبة    
   وفي كتاب الهبة    
              باب الهبة وفضلها والتحریض علیها،،    

  
              باب الهبة وفضلها والتحریض علیها    

  
              باب الهبة وفضلها والتحریض علیها    

  
              باب الهبة وفضلها والتحریض علیها    

  
  ،،))٢٥٦٦٢٥٦٦(( حدیث رقم  حدیث رقم ،،٢٠١٢٠١//٣٣  ،،    

       باب الحث على الهبة ولو بالقلیل،،      كتاب الزكاة      كتاب الزكاة      كتاب الزكاة      كتاب الزكاة::ومسلم في صحیحهومسلم في صحیحه
       باب الحث على الهبة ولو بالقلیل         
       باب الحث على الهبة ولو بالقلیل         
       باب الحث على الهبة ولو بالقلیل         
حدیث رقم حدیث رقم   ،،٩٣٩٣//٣٣  ،،         

))٢٣٤٣٢٣٤٣.(.( 



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

٧٩ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

          أمـرأمـر          علـيعلـي                  التعـاونالتعـاون        مـنمـن          فیـهفیـه            ولمـاولمـا      ،،              والتـآنسوالتـآنس      ،،            الجیـرةالجیـرة                  واصـطفاءواصـطفاء      ،،              الـشحناءالـشحناء    ٕ      ٕ      ٕواذهـابٕواذهـاب      ،،              والمحبةوالمحبة

            كلظـفكلظـف      ،،            الغالـبالغالـب        فـيفـي        بـهبـه              ینتفـعینتفـع      الال        مـامـا        أوأو      ،،              بالیـسیربالیـسیر                بالشيءبالشيء                  التهاديالتهادي          كانكان        لولو          حتيحتي      ،،              المعیشةالمعیشة

      ،،              للمئونــةللمئونــة              وأســقطوأســقط      ،،            المــودةالمــودة          علــىعلــى          أدلأدل          فهــيفهــي              یــسیرةیــسیرة            كانــتكانــت          إذاإذا                الهدیــةالهدیــة        ألنألن      ،،          اللحــماللحــم                القلیــلالقلیــل              الــشاةالــشاة

        فـيفـي                    للمبالغـةللمبالغـة        هـوهـو            إنمـاإنمـا      ،،            للفرسـنللفرسـن    --      --              النبـيالنبـي            وذكـروذكـر      ،،              التكلیـفالتكلیـف            لعـدملعـدم                المهـديالمهـدي          علىعلى              وأسهلوأسهل

                والنهـيوالنهـي      ،،              بإهدائـهبإهدائـه                العـادةالعـادة          تجـرتجـر        لـملـم          ألنـهألنـه      ،،            الفرسـنالفرسـن              حقیقـةحقیقـة      الال                  لجارتهـالجارتهـا                الجـارةالجـارة            هدیـةهدیـة          علـيعلـي            الحثالحث

            یـؤديیـؤدي          ذلـكذلـك        أنأن      ،ً،     ً      ً حقیـرًاحقیـرا          كـانكـان          ولـوولـو                جارتهـاجارتهـا              إلیهـاإلیهـا              تهدیـهتهدیـه          لمـالمـا                الجـارةالجـارة                  اسـتحقاراسـتحقار        عـنعـن                الحـدیثالحـدیث        فيفي

    ))١١  ((  ..          وصلتهوصلته              الجارالجار                مهاداةمهاداة          تركترك          إليإلي
      

  أيأي  ––  فیهفیه  ::المهلبالمهلب  قالقال "  " ::--  اهللاهللا  رحمهرحمه  ––  بطالبطال  البنالبن  ،،البخاريالبخاري  صحیحصحیح  شرحشرح  جاءجاء

  ،،المودةالمودة  استجالباستجالب  منمن  فیهفیه  لمالما  ؛؛  بالیسیربالیسیر  ولوولو  والمتاحفةوالمتاحفة  التهاديالتهادي  علىعلى  الحضالحض  --  الحدیثالحدیث

  المقیمةالمقیمة  العیشةالعیشة  أمرأمر  علىعلى  التعاونالتعاون  منمن  فیهفیه  ولماولما  ،،الجیرةالجیرة  واصطفاءواصطفاء  ،،الشحناءالشحناء   واذهاب واذهاب واذهاب واذهاب

  ،،للمؤنةللمؤنة  قطقطوأسوأس  ،،المودةالمودة  علىعلى  أدلأدل  فهيفهي  یسیرةیسیرة  كانتكانت  إذاإذا  الهدیةالهدیة  فإنفإن   وأیضا وأیضا وأیضا وأیضا  ،،لإلرماقلإلرماق

  الجارالجار  مهاداةمهاداة  علىعلى  الحضالحض  الحدیثالحدیث  هذاهذا  وفيوفي... ... ..التكلیفالتكلیف  إلطراحإلطراح  المهديالمهدي  علىعلى  وأسهلوأسهل

  إعطاءإعطاء  إلىإلى  الال  ،،الهدیةالهدیة  منمن  القلیلالقلیل  إلىإلى  الشاةالشاة  بفرسنبفرسن  السالمالسالم  علیهعلیه  النبيالنبي  أشارأشار   وانما وانما وانما وانما  ،،وصلتهوصلته

   الفرسن
   الفرسن  
   الفرسن  
   الفرسن  
  ))٢٢((.. " "فیهفیه  فائدةفائدة  الال  ألنهألنه  ،،  

  

  

 وأ شیر "  " ::األحوذياألحوذي  تحفةتحفة  فيفي  وجاءوجاء
 
 وأ شیر 

 
 وأ شیر 

 
 وأ شیر 

 
 الشيء      إهداء    إهداء    إهداء    إهداء   في في في في        لمبالغة      لمبالغة      لمبالغة      لمبالغةاا    إلى  إلى  إلى  إلى      بذلك    بذلك    بذلك    بذلك   

 
 الشيء 

 
 الشيء 

 
 الشيء 

 
  الیسیر   

  الیسیر  
  الیسیر  
  الیسیر  
    

   الفرسن      حقیقة    حقیقة    حقیقة    حقیقة    إلى  إلى  إلى  إلى   ال ال ال ال       وقبوله     وقبوله     وقبوله     وقبوله
   الفرسن  
   الفرسن  
   الفرسن  
   ألنه  ،،  

   ألنه 
   ألنه 
   ألنه 
 من     جارة   جارة   جارة   جارة      تمنع    تمنع    تمنع    تمنع   ال ال ال ال   أ ي أ ي أ ي أ ي        بإهدائه      بإهدائه      بإهدائه      بإهدائه      العادة    العادة    العادة    العادة     یجر   یجر   یجر   یجر    لم  لم  لم  لم   

 من 
 من 
 من 
       الهدیة     الهدیة     الهدیة     الهدیة   

  لجارتها
  

  لجارتها 
  

  لجارتها 
  

  لجارتها 
  

      الستقالله      عندها    عندها    عندها    عندها       الموجود     الموجود     الموجود     الموجود   
      الستقالله 
      الستقالله 
      الستقالله 
 ینبغي    بل  بل  بل  بل   

 ینبغي   
 ینبغي   
 ینبغي   
 بما    لها  لها  لها  لها     تجود   تجود   تجود   تجود   أ ن أ ن أ ن أ ن     

 بما 
 بما 
 بما 
     فهو   فهو   فهو   فهو     قلیال   قلیال   قلیال   قلیال    كان  كان  كان  كان      وان    وان    وان    وان      تیسر    تیسر    تیسر    تیسر   

 من     خیر   خیر   خیر   خیر
 من 
 من 
 من 
 الفرسن      وذكر    وذكر    وذكر    وذكر      العدم    العدم    العدم    العدم   

  
 الفرسن  

  
 الفرسن  

  
 الفرسن  

  
  إنما     النهي   النهي   النهي   النهي     یكون   یكون   یكون   یكون   أ ن أ ن أ ن أ ن        ویحتمل      ویحتمل      ویحتمل      ویحتمل  ،،      المبالغة      المبالغة      المبالغة      المبالغة     سبیل   سبیل   سبیل   سبیل    على  على  على  على    

  إنما 
  إنما 
  إنما 
     وقع   وقع   وقع   وقع   

    للمهدي
    للمهدي 
    للمهدي 
    للمهدي 
   إلیها   

   إلیها 
   إلیها 
   إلیها 
 تحتقر   ال ال ال ال     وأ نها   وأ نها   وأ نها   وأ نها   

 تحتقر    
 تحتقر    
 تحتقر    
   إلیها     یهدى   یهدى   یهدى   یهدى   ما ما ما ما      

   إلیها 
   إلیها 
   إلیها 
 من      األعم    األعم    األعم    األعم    على  على  على  على       وحمله     وحمله     وحمله     وحمله     قلیال   قلیال   قلیال   قلیال    كان  كان  كان  كان     ولو   ولو   ولو   ولو   

 من 
 من 
 من 
     ذلك   ذلك   ذلك   ذلك   

  الحدیث    وفي  وفي  وفي  وفي  ،،  أ ولى  أ ولى  أ ولى  أ ولى
  الحدیث  
  الحدیث  
  الحدیث  
 التهادي    على  على  على  على     الحض   الحض   الحض   الحض    

 التهادي  
 التهادي  
 التهادي  
  بالیسیر     ولو   ولو   ولو   ولو    

  بالیسیر   
  بالیسیر   
  بالیسیر   
 لما  ،،   

 لما 
 لما 
 لما 
 من    فیه  فیه  فیه  فیه   

 من 
 من 
 من 
  المودة       استجالب     استجالب     استجالب     استجالب   

  المودة   
  المودة   
  المودة   
     

 ولما  ،،    الشحناء    الشحناء    الشحناء    الشحناء        واذهاب      واذهاب      واذهاب      واذهاب
 
 ولما 

 
 ولما 
 
 ولما 

 
 من    فیه  فیه  فیه  فیه   

 من 
 من 
 من 
 المع    أ مر  أ مر  أ مر  أ مر    على  على  على  على      التعاون    التعاون    التعاون    التعاون   

 المع  
 المع  
 المع  
  یسیرة     كانت   كانت   كانت   كانت    إذا  إذا  إذا  إذا        والهدیة      والهدیة      والهدیة      والهدیة    یشة  یشة  یشة  یشة  

 
  یسیرة 

 
  یسیرة 

 
  یسیرة 

 
 فهي   

 فهي  
 فهي  
 فهي  
    

  المودة    على  على  على  على    أ دل  أ دل  أ دل  أ دل
  المودة   
  المودة   
  المودة   
 المهدي    على  على  على  على      وأ سهل    وأ سهل    وأ سهل    وأ سهل        للمؤنة      للمؤنة      للمؤنة      للمؤنة      وأ سقط    وأ سقط    وأ سقط    وأ سقط     

 المهدي   
 المهدي   
 المهدي   
   إلطراح     

   إلطراح  
   إلطراح  
   إلطراح  
 والكثیر      التكلف    التكلف    التكلف    التكلف    

 والكثیر    
 والكثیر    
 والكثیر    
       یتیسر     یتیسر     یتیسر     یتیسر   ال ال ال ال    قد  قد  قد  قد      

  بالیسیر         والمواصلة       والمواصلة       والمواصلة       والمواصلة     وقت   وقت   وقت   وقت    كل  كل  كل  كل
  بالیسیر   
  بالیسیر   
  بالیسیر   
  ))٣٣((..""       كالكثیر     كالكثیر     كالكثیر     كالكثیر     تكون   تكون   تكون   تكون     

  

                                                 

 سبل  سبل ،،٣٣٠٣٣٠//٦٦  ،، تحفة األحوذي تحفة األحوذي،،٢٢٢٢٢٢//٩٩  ،،٨٥٨٥//٧٧  ،، البن بطال البن بطال،، شرح صحیح البخاري شرح صحیح البخاري::انظرانظر) ) ١١((

 ..  بتصرف  بتصرف،،٥٥٨٥٥٨//٢٢  ،، مغني المحتاج مغني المحتاج،،١٣٥١٣٥//٢٢  ،،السالمالسالم

 ..٢٢٢٢٢٢//٩٩  ،،٨٥٨٥//٧٧  ،، البن بطال البن بطال،، شرح صحیح البخاري شرح صحیح البخاري::انظرانظر) ) ٢٢((

 ..٣٣١٣٣١  ،،٣٣٠٣٣٠//٦٦  ،، تحفة األحوذي تحفة األحوذي::انظرانظر) ) ٣٣((



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

٨٠ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

ْعــن                    المــؤمنینالمــؤمنین        أمأم        عــنعــن          رويروي            وبمــاوبمــا    --  بب ْعــنَ َ   ْ َ   ْ َعائــشة    َ َ ِ
َعائــشةَ َ ِ
َ      َ َ ِ
َ      َ َ ِ
َرضــي    --    َ

ِ
َرضــيَ

ِ
َ    َ

ِ
َ    َ

ِ
َعنهــا   ُ   ُ   ُ اُهللاهللا    َ ْ َعنهــاَ ْ َ    َ ْ َ    َ ْ ْقالــت      ،،--    َ َ ْقالــتَ َ َ     ْ َ َ     ْ َ َكــان       "  "   ::َ َكــانَ َ    َ َ    َ َ    

ُرسول ُ ُرسولَ ُ َ     ُ ُ َ     ُ ُ ُیقبل    --      --    ِ  ِ   ِ اِهللاهللا    َ َ ُیقبلَْ َ َْ     ُ َ َْ     ُ َ َالهدیة    َْ َّ َالهدیةَِ َّ َِ       َ َّ َِ       َ َّ ُویثیب    َِ ُ
ِ
ُویثیبَ ُ

ِ
َ      ُ ُ

ِ
َ      ُ ُ

ِ
َعلیها    َ َْ َعلیهاَ َْ َ     َ َْ َ     َ َْ َ" "     ..  ))  ١١((    

  

    ::            الداللةالداللة          وجهوجه
  

  منمن  كانكان  أنهأنه  عليعلي  دلدل  ألنهألنه  ،،الهدیةالهدیة  مشروعیةمشروعیة  عليعلي  جليجلي  دلیلدلیل  الحدیثالحدیث  هذاهذا  فيفي  أنأن

  لمالما  مندوبةمندوبة  الهدیةالهدیة  تكنتكن  لملم  ولوولو  ،،علیهاعلیها  والمكافأةوالمكافأة  الهدیةالهدیة  قبولقبول  هوهو  --    --  النبيالنبي  عادتهعادته

  ))٢٢((..ذلكذلك  عليعلي  داومداوم
  

 رضي  --       هریرة     هریرة     هریرة     هریرة   أ بي أ بي أ بي أ بي    عن  عن  عن  عن  رويروي  وماوما  --جج
 

 رضي 
 

 رضي 
 

 رضي 
 

 وسلم  --    --     النبي   النبي   النبي   النبي    عن  عن  عن  عن ،  ، --     عنه   عنه   عنه   عنه   اهللا اهللا اهللا اهللا   
 
 وسلم  

 
 وسلم  
 
 وسلم  

 
  ::  قال  قال  قال  قال    

  ))٤٤((.. " "   تحابوا   تحابوا   تحابوا   تحابوا) ) ٣٣ ( (    تهادوا    تهادوا    تهادوا    تهادوا" " 
  

    ::الداللةالداللة  وجهوجه
  

  --    --النبيالنبي  منمن  أمرأمر  فیهفیه  ألنألن  ،،الهدیةالهدیة  شروعیةشروعیةمم  عليعلي  دلدل  قدقد  الحدیثالحدیث  هذاهذا  أنأن

  الرضاالرضا  حصولحصول  منمن  الهدیةالهدیة  إلیهإلیه  تؤديتؤدي  لمالما  ،،علیهاعلیها  والحثوالحث  --  التهاديالتهادي  أوأو  ––  الهدیةالهدیة  بإعطاءبإعطاء

  ،،الصدورالصدور  غوائلغوائل  أوأو  وسخائموسخائم  والضغینةوالضغینة  العداوةالعداوة  وذهابوذهاب  ،،المتهادیینالمتهادیین  بینبین  والمحبةوالمحبة  واأللفةواأللفة

                                                 

   ..                    سبق تخریجهسبق تخریجه    ) ) ١١  ((

      ،،                   البــــن بطــــال البــــن بطــــال  ،،                                   شــــرح صــــحیح البخــــارى شــــرح صــــحیح البخــــارى  ،،      ٩١٣٩١٣  //  ٢٢      ،،                 للبخــــاري للبخــــاري  ،،                                  مع الــــصحیح المختــــصرمع الــــصحیح المختــــصر           الجــــا الجــــا  ::        انظــــرانظــــر    ) ) ٢٢  ((

   ..             بتصرف بتصرف  ،،      ١٤١١٤١  //    ١٣١٣      ،،               للعیني للعیني  ،،                                                           عمدة القاري شرح صحیح البخاري عمدة القاري شرح صحیح البخاري  ،،    ٩٧٩٧      ،،    ٩٥٩٥  //  ٧٧

ُ قولــه   ::                                    جــاء فــي تحفــة األحــوذيجــاء فــي تحفــة األحــوذي    ) ) ٣٣  (( ُ ْ ُ قولــه َ ُ ْ َ      ُ ُ ْ َ      ُ ُ ْ ْتهــادوا  ((َ َ َ ْتهــادواَ َ َ َ      ْ َ َ َ      ْ َ َ ِ بفــتح الــدال َأمــر مــن التهــادي بمعنــى المهــاداة  ))َ ِ َِ َ َُ َْ َ ْ َِ َِّ ٌ ْ
ِ َّ ِ ْ ِ بفــتح الــدال َأمــر مــن التهــادي بمعنــى المهــاداةَ ِ َِ َ َُ َْ َ ْ َِ َِّ ٌ ْ
ِ َّ ِ ْ َ                              َ            ِ ِ َِ َ َُ َْ َ ْ َِ َِّ ٌ ْ
ِ َّ ِ ْ َ                              َ            ِ ِ َِ َ َُ َْ َ ْ َِ َِّ ٌ ْ
ِ َّ ِ ْ ــیعط   ،،َ ِ َأي ل ِ

ْ ــیعط ُْ ِ َأي ل ِ
ْ ُْ        َ ِ ِ
ْ ُْ        َ ِ ِ
ْ ُْ

ٍلهدیة ویرسلها بعضكم لبعض   اا ْ َْ ُ َ ُ
ِ ِ ِ
ْ َ َُ ُ ْ َ َ َّ ٍلهدیة ویرسلها بعضكم لبعض ْ ْ َْ ُ َ ُ

ِ ِ ِ
ْ َ َُ ُ ْ َ َ َّ ْ                         ٍ ْ َْ ُ َ ُ

ِ ِ ِ
ْ َ َُ ُ ْ َ َ َّ ْ                         ٍ ْ َْ ُ َ ُ

ِ ِ ِ
ْ َ َُ ُ ْ َ َ َّ      ).).      ٣٣٠٣٣٠  //  ٦٦      ،،                      تحفة األحوذيتحفة األحوذي  ((      ..  ""ْ

َ باب قبول الهدیة  ::                                               البخاري في األدب المفرد البخاري في األدب المفرد  ::          أخرجهأخرجه    ) ) ٤٤  (( ُ َ باب قبول الهدیةَ ُ َ                َ ُ َ                َ ُ                            والبیقهي فـي  والبیقهي فـي   ،،  ))      ٥٩٤٥٩٤  ((                     حدیث رقم  حدیث رقم   ،،      ٣٢١٣٢١     ص ص  ،،َ

ِ بــاب الهبـة والهدیــة  ::                        الـسنن الــصغريالـسنن الــصغري ِ َِّ َ ْ َْ َ ُ ِ بــاب الهبـة والهدیــةَِ ِ َِّ َ ْ َْ َ ُ َِ                   ِ ِ َِّ َ ْ َْ َ ُ َِ                   ِ ِ َِّ َ ْ َْ َ ُ       ::                                                   والبیهقـي فــي الــسنن الكبــري والبیهقـي فــي الــسنن الكبــري  ،،  ))        ٢٢٣٠٢٢٣٠  ((                     حــدیث رقــم  حــدیث رقــم   ،،      ٣٣٧٣٣٧  //  ٢٢      ،،َِ

ِكتـــــاب الهبـــــات ِ
َ ُِ ْ ِكتـــــاب الهبـــــاتَ ِ
َ ُِ ْ َ            ِ ِ
َ ُِ ْ َ            ِ ِ
َ ُِ ْ ِ بـــــاب التحـــــریض علـــــى الهبـــــة والهدیـــــة صـــــلة بـــــین النـــــاس  ،،َ َِّ َِ ْ َْ َ َ ُ ًَ َ َِ ِ ِ َِّ َ ْ َْ

ِ ِ بـــــاب التحـــــریض علـــــى الهبـــــة والهدیـــــة صـــــلة بـــــین النـــــاسَّ َِّ َِ ْ َْ َ َ ُ ًَ َ َِ ِ ِ َِّ َ ْ َْ
ِ َّ                                             ِ َِّ َِ ْ َْ َ َ ُ ًَ َ َِ ِ ِ َِّ َ ْ َْ
ِ َّ                                             ِ َِّ َِ ْ َْ َ َ ُ ًَ َ َِ ِ ِ َِّ َ ْ َْ
ِ                      حـــــدیث رقـــــم  حـــــدیث رقـــــم   ،،      ٢٨٠٢٨٠  //  ٦٦      ،،َّ

ـــاریخ  ::                               وفـــي شـــعب اإلیمـــان وفـــي شـــعب اإلیمـــان  ،،  ))          ١١٩٤٦١١٩٤٦  (( ـــث والثالثـــین مـــن الت ِ قـــصة إبـــراهیم فـــي المعانقـــة فـــي الثال ِ َّ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ََِّ َّ

َ َ َ َ ُ ْ َ َ ِْ ُ ـــاریخَّ ـــث والثالثـــین مـــن الت ِ قـــصة إبـــراهیم فـــي المعانقـــة فـــي الثال ِ َّ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ََِّ َّ

َ َ َ َ ُ ْ َ َ ِْ ُ َّ                                                       ِ ِ َّ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ََِّ َّ

َ َ َ َ ُ ْ َ َ ِْ ُ َّ                                                       ِ ِ َّ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ََِّ َّ

َ َ َ َ ُ ْ َ َ ِْ ُ َّ،،      

ُرواه        "  "   ::           وقـــــال وقـــــال  ،،      ١٣٦١٣٦  //  ٢٢      ،،                                                ده الـــــصنعاني فـــــي ســـــبل الـــــسالمده الـــــصنعاني فـــــي ســـــبل الـــــسالم           وأور وأور  ،،  ))        ٨٥٦٨٨٥٦٨  ((                     حـــــدیث رقـــــم  حـــــدیث رقـــــم   ،،      ٣٠١٣٠١  //    ١١١١ َ ُرواه َ َ َ     ُ َ َ     ُ َ َ
ٍالبخاري في األدب المفرد، وَأبو یعلى بإسناد حسن َِ َ َ ُ ُ

ٍ َِ ْ ِِْ َِ َ َْ ُ ْ ِْ ََ ُّْ ٍالبخاري في األدب المفرد، وَأبو یعلى بإسناد حسنَ َِ َ َ ُ ُ
ٍ َِ ْ ِِْ َِ َ َْ ُ ْ ِْ ََ ُّْ َ                   َ                          ٍ َِ َ َ ُ ُ
ٍ َِ ْ ِِْ َِ َ َْ ُ ْ ِْ ََ ُّْ َ                   َ                          ٍ َِ َ َ ُ ُ
ٍ َِ ْ ِِْ َِ َ َْ ُ ْ ِْ ََ ُّْ ُّ وَأخرجه البیهقي  ،،َ ِ

َ ََْ ُ َْ ْ ُّ وَأخرجه البیهقيَ ِ
َ ََْ ُ َْ ْ َ              َ  ُّ ِ
َ ََْ ُ َْ ْ َ              َ  ُّ ِ
َ ََْ ُ َْ ْ ُ وغیـره  ،،َ ُ ْ َ ُ وغیـرهَ ُ ْ َ َ       ُ ُ ْ َ َ       ُ ُ ْ َ ٌ وفـي كـل رواتـه مقـال،   ،،َ َ َ

ِ ِ
َ َُ

ِّ ُ ٌ وفـي كـل رواتـه مقـال، ِ َ َ
ِ ِ

َ َُ
ِّ ُ ِ                    ٌ َ َ

ِ ِ
َ َُ

ِّ ُ ِ                    ٌ َ َ
ِ ِ

َ َُ
ِّ ُ ِ

ُوالمصنف قد حسن إسناده َ َُ ْ َ َّ َ ْ َ ِّ َ ُ ْ ُوالمصنف قد حسن إسنادهَ َ َُ ْ َ َّ َ ْ َ ِّ َ ُ ْ َ                      ُ َ َُ ْ َ َّ َ ْ َ ِّ َ ُ ْ َ                      ُ َ َُ ْ َ َّ َ ْ َ ِّ َ ُ ْ َ وكَأنه لشو  ،،َ ََ ِ
ُ َّ َ وكَأنه لشوَ ََ ِ
ُ َّ َ       َ    َ ََ ِ
ُ َّ َ       َ    َ ََ ِ
ُ َّ ُاهده التي منها الحدیث َ ِ ِ َِّ ِ ِ ِ

َ ْ َ ُاهده التي منها الحدیث ْ ِ ِ َِّ ِ ِ ِ
َ ْ َ ْ                      ُ ِ ِ َِّ ِ ِ ِ
َ ْ َ ْ                      ُ ِ ِ َِّ ِ ِ ِ
َ ْ َ ْ""  ..   



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

٨١ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

  الوسائلالوسائل  ألنألن  ،،مشروعةمشروعة  تكونتكون  فإنهافإنها  ،،المشروعةالمشروعة  الغایةالغایة  هذههذه  إليإلي  وسیلةوسیلة  الهدیةالهدیة  كانتكانت   واذا واذا واذا واذا

  ))١١((..المقاصدالمقاصد  حكمحكم  لهالها  الشرعالشرع  فيفي
  

ْوتهــادوا  ((       "  "   ::                الزرقــانيالزرقــاني          شــرحشــرح        فــيفــي          جــاءجــاء َ َ َ ْوتهــادواَ َ َ َ َ       ْ َ َ َ َ       ْ َ َ َ ِبفــتح      ))َ ْ َ ِبفــتحِ ْ َ ِ     ِ ْ َ ِ     ِ ْ َ ِالــدال    ِ ِالــدالَّ َّ      ِ َّ      ِ ِواســكان    َّ َ ْ ِواســكانَِٕ َ ْ َِٕ       ِ َ ْ َِٕ       ِ َ ْ ِالــواو    َِٕ
َ ِالــواوْ
َ ْ      ِ
َ ْ      ِ
َ ُّتحــابوا    ْ َ ُّتحــابواَ َ َ      ُّ َ َ      ُّ َ َقــال      ،،َ َقــالَ َ    َ َ    َ ُالحــافظ    َ ِْ

ُالحــافظَ ِْ
َ       ُ ِْ
َ       ُ ِْ
َ    

ِِللحـــاكم ِ
َ ِِللحـــاكمْ ِ
َ ْ       ِِ ِ
َ ْ       ِِ ِ
َ ْإن      ::ْ ْإنِ ِ   ْ ِ   ْ َكـــان    ِ َكـــانَ َ    َ َ    َ ِبالتـــشدید    َ ِ ْ َّ ِبالتـــشدیدِ ِ ْ َّ ِ         ِ ِ ْ َّ ِ         ِ ِ ْ َّ َفمـــن    ِ

ِ َفمـــنَ
ِ َ    َ
ِ َ    َ
ِ ِالمحبـــة    َ َّ َ َ ِالمحبـــةْ َّ َ َ ْ       ِ َّ َ َ ْ       ِ َّ َ َ ْوان      ،،ْ ْوانَِٕ َِٕ    ْ َِٕ    ْ َكـــان    َِٕ َكـــانَ َ    َ َ    َ ِبـــالتخفیف    َ ِ ْ َّ ِبـــالتخفیفِ ِ ْ َّ ِ         ِ ِ ْ َّ ِ         ِ ِ ْ َّ َفمـــن    ِ

ِ َفمـــنَ
ِ َ    َ
ِ َ    َ
ِ ُالم    َ ُالمْ ْ    ُ ْ    ُ ِحابـــاةْ

َ ِحابـــاةَ
َ َ      ِ
َ َ      ِ
َ َوذلـــك      ،،َ َِ َوذلـــكَ َِ َ     َ َِ َ     َ َِ َّألن    َ َ َّألنِ َ ِ   َّ َ ِ   َّ َ ِ    

َالهدیــة َّ َِ َالهدیــةْ َّ َِ ْ       َ َّ َِ ْ       َ َّ َِ ٌخلــق    ْ ُ ٌخلــقُ ُ ُ    ٌ ُ ُ    ٌ ُ ْمــن    ُ
ْمــنِ
ِ   ْ
ِ   ْ
َِأخــالق    ِ َ َِأخــالقْ َ ْ     َِ َ ْ     َِ َ ِاإلســالم    ْ َ ْ ِاإلســالمِْ َ ْ ِْ      ِ َ ْ ِْ      ِ َ ْ ْدلــت    ِْ ْدلــتََّ ََّ    ْ ََّ    ْ ِعلیــه    ََّ َْ ِعلیــهَ َْ َ     ِ َْ َ     ِ َْ ُاألنبیــاء    َ َِ َْ ُاألنبیــاءْ َِ َْ ْ        ُ َِ َْ ْ        ُ َِ َْ ُعلــیهم    ْ

ِ ْ َ ُعلــیهمَ
ِ ْ َ َ      ُ
ِ ْ َ َ      ُ
ِ ْ َ ُالــصالة    َ َ ُالــصالةَّ َ َّ      ُ َ َّ      ُ َ ُوالــسالم    َّ َ َّ ُوالــسالمَ َ َّ َ       ُ َ َّ َ       ُ َ َّ َّوحــث    َ َ َّوحــثَ َ َ    َّ َ َ    َّ َ ِعلیــه    َ َْ ِعلیــهَ َْ َ     ِ َْ َ     ِ َْ َ    

ُخلفاؤهم ُ ُ َ َ ُخلفاؤهمُ ُ ُ َ َ ُ        ُ ُ ُ َ َ ُ        ُ ُ ُ َ َ ُاألولیاء    ُ َِ َْ ُاألولیاءْ َِ َْ ْ        ُ َِ َْ ْ        ُ َِ َْ ُتؤلف    ْ ِّ
ُتؤلفَُ ِّ
َُ     ُ ِّ
َُ     ُ ِّ
َالقلوب    َُ ُُ َالقلوبْ ُُ ْ       َ ُُ ْ       َ ُُ ِوتنفي    ْ َْ ِوتنفيَ َْ َ     ِ َْ َ     ِ َْ ِِسخائم    َ َ ِِسخائمَ َ َ      ِِ َ َ      ِِ َ ِالصدور    َ ُ ِالصدورُّ ُ ُّ       ِ ُ ُّ       ِ ُ ُّ" "     ..  ))  ٢٢ ( (      

  

 رضي    --       هریرة     هریرة     هریرة     هریرة   أ بي أ بي أ بي أ بي   ن ن ن ن ع ع ع ع  وماوما  --دد
 

 رضي 
 

 رضي 
 

 رضي 
 

     دعیت   دعیت   دعیت   دعیت    لو  لو  لو  لو  ::  قال  قال  قال  قال  --    --     النبي   النبي   النبي   النبي    عن  عن  عن  عن  ،،--     عنه   عنه   عنه   عنه   اهللا اهللا اهللا اهللا   

  ذراع    إلى  إلى  إلى  إلى
  ذراع 
  ذراع 
  ذراع 
 أ هدي     ولو   ولو   ولو   ولو  ،،    ألجبت    ألجبت    ألجبت    ألجبت     كراع   كراع   كراع   كراع   أ و أ و أ و أ و   

 أ هدي  
 أ هدي  
 أ هدي  
  ذراع     إلي   إلي   إلي   إلي    

  ذراع 
  ذراع 
  ذراع 
  ))٤٤).().(٣٣ " ( " (     لقبلت     لقبلت     لقبلت     لقبلت     كراع   كراع   كراع   كراع   أ و أ و أ و أ و   

  

  

    ::الداللةالداللة  وجهوجه
  

  --    --  النبيالنبي  منمن  حضحض  فیهفیه  ألنألن  ،،الهدیةالهدیة  مشروعیةمشروعیة  عليعلي  یدلیدل  الحدیثالحدیث  هذاهذا  أنأن

  ممامما   شیئا شیئا شیئا شیئا  یحقریحقر  الال  أنهأنه  أخبرأخبر   وانما وانما وانما وانما  ،،والتحابوالتحاب  ،،والتألیفوالتألیف  ،،والصلةوالصلة  ،،المهاداةالمهاداة  علىعلى  ألمتهألمته

  أشارأشار   وانما وانما وانما وانما  ،،المهديالمهدي  الحتقارالحتقار  المهاداةالمهاداة  منمن  الباعثالباعث  یمتنعیمتنع  لئاللئال  ؛؛  إلیهإلیه  یدعىیدعى  أوأو  إلیهإلیه   یهدى یهدى یهدى یهدى

  راعراعالكالك  إعطاءإعطاء  إلىإلى  الال  ،،الهدیةالهدیة  منمن  القلیلالقلیل  قبولقبول  فىفى  المبالغةالمبالغة  إلىإلى  الشاةالشاة  وفرسنوفرسن  بالكراعبالكراع

  ))٥٥((..ذلكذلك  یفعلیفعل  الال   أحدا أحدا أحدا أحدا  ألنألن  ؛؛  ومهاداتهومهاداته  والفرسنوالفرسن
  

                                                 

  ،،١٣٥١٣٥//٢٢  ،، سبل السالم سبل السالم،،٣٣٠٣٣٠//٦٦  ،، تحفة األحوذي تحفة األحوذي،،٤١٨٤١٨//٤٤  ،، شرح الزرقاني علي الموطأ شرح الزرقاني علي الموطأ::انظرانظر) ) ١١((

 ..بتصرفبتصرف

 ..٢٧١٢٧١//٣٣  ،، للمناوي للمناوي،، فیض القدیر فیض القدیر:: وانظر نحوه في وانظر نحوه في،،٤١٨٤١٨//٤٤  ،، شرح الزرقاني علي الموطأ شرح الزرقاني علي الموطأ::انظرانظر) ) ٢٢((

   لو دعیت إلى كراع ألجبت ولو أ هدي إلي ذراع « «   اري   اري   اري   اري        وخبر البخ       وخبر البخ       وخبر البخ       وخبر البخ "  " ::جاء في أسني المطالبجاء في أسني المطالب) ) ٣٣((
   لو دعیت إلى كراع ألجبت ولو أ هدي إلي ذراع                       
   لو دعیت إلى كراع ألجبت ولو أ هدي إلي ذراع                       
   لو دعیت إلى كراع ألجبت ولو أ هدي إلي ذراع                       
                      

         وهو واد بین مكة والمدینة أ مام عسفان بثمانیة أ میال جبل ،،          قیل كراع الغمیم          قیل كراع الغمیم          قیل كراع الغمیم          قیل كراع الغمیم::      والكراع      والكراع      والكراع      والكراع،،»»     لقبلت      لقبلت      لقبلت      لقبلت 
 

     
         وهو واد بین مكة والمدینة أ مام عسفان بثمانیة أ میال جبل                      

 
     

         وهو واد بین مكة والمدینة أ مام عسفان بثمانیة أ میال جبل                      
 

     
         وهو واد بین مكة والمدینة أ مام عسفان بثمانیة أ میال جبل                      

 
     

                     
  أ سود في طرف الحرة و

    
  

  أ سود في طرف الحرة و    
    

  
  أ سود في طرف الحرة و    

    
  

  أ سود في طرف الحرة و    
    

  
    استبعد ذلك اإلمام والقاضي ورجحا أ نه كراع الغنم أ ي طرف رجلها    

             
              

    استبعد ذلك اإلمام والقاضي ورجحا أ نه كراع الغنم أ ي طرف رجلها      
             

              
    استبعد ذلك اإلمام والقاضي ورجحا أ نه كراع الغنم أ ي طرف رجلها      

             
              

    استبعد ذلك اإلمام والقاضي ورجحا أ نه كراع الغنم أ ي طرف رجلها      
             

              
    كما أ ن     كما أ ن     كما أ ن     كما أ ن ،،      

              ذراعها طرف یدها وهو أ كثر لحما من الكراع
              ذراعها طرف یدها وهو أ كثر لحما من الكراع           
              ذراعها طرف یدها وهو أ كثر لحما من الكراع           
              ذراعها طرف یدها وهو أ كثر لحما من الكراع           
   وأ هل العرف یعبرون بالكارع ویطلقونه علیهما م،،           

   وأ هل العرف یعبرون بالكارع ویطلقونه علیهما م                            
   وأ هل العرف یعبرون بالكارع ویطلقونه علیهما م                            
   وأ هل العرف یعبرون بالكارع ویطلقونه علیهما م                            
 عا  عا  عا  عا                             

 ).).٤٧٧٤٧٧//٢٢  ،،أسني المطالبأسني المطالب((  ..""

             في كتاب الهبة وفضلها والتحریض علیها:: البخاري في صحیحه البخاري في صحیحه::أخرجهأخرجه) ) ٤٤((
  

             في كتاب الهبة وفضلها والتحریض علیها      
  

             في كتاب الهبة وفضلها والتحریض علیها      
  

             في كتاب الهبة وفضلها والتحریض علیها      
  

    باب القلیل من الهبة،،      
    باب القلیل من الهبة       
    باب القلیل من الهبة       
    باب القلیل من الهبة       
       ،،  

 حدیث رقم  حدیث رقم ،،٣٢٣٢//٧٧  ،،            باب من أ جاب إلى كراع            باب من أ جاب إلى كراع            باب من أ جاب إلى كراع            باب من أ جاب إلى كراع،،       وفي كتاب النكاح       وفي كتاب النكاح       وفي كتاب النكاح       وفي كتاب النكاح،،))٢٥٦٨٢٥٦٨(( حدیث رقم  حدیث رقم ،،٢٠١٢٠١//٣٣

))٥١٧٨٥١٧٨.(.( 

 ..٨٨٨٨  ،،٨٧٨٧//٧٧  ،، البن بطال البن بطال،، شرح صحیح البخاري شرح صحیح البخاري:: انظر انظر))٥٥((
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  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

 رضي  --       هریرة     هریرة     هریرة     هریرة   أ بي أ بي أ بي أ بي    عن  عن  عن  عن  رويروي  وماوما  --  هـهـ
 

 رضي 
 

 رضي 
 

 رضي 
 

 "  " ::  قال  قال  قال  قال  --    --     النبي   النبي   النبي   النبي    عن  عن  عن  عن  ،،--     عنه   عنه   عنه   عنه   اهللا اهللا اهللا اهللا   

 تذهب      الهدیة    الهدیة    الهدیة    الهدیة     فإن   فإن   فإن   فإن      تهادوا    تهادوا    تهادوا    تهادوا
 تذهب   
 تذهب   
 تذهب   
  ))١١((.. " "   الصدر   الصدر   الصدر   الصدر     وحر   وحر   وحر   وحر     

        ::            الداللةالداللة          وجهوجه
  

        فـيفـي          طیـبطیـب          أثرأثر        منمن          لهالها          لمالما      ،،            الهدیةالهدیة            عطاءعطاء    بإبإ                الحدیثالحدیث          هذاهذا        فيفي          أمرأمر        قدقد    --      --          النبيالنبي        أنأن

                  والمـودةوالمـودة                واأللفـةواأللفـة              الرضـاالرضـا            وجلـبوجلـب      ،،            والغـیظوالغـیظ              الحقـدالحقـد          وهـووهـو      ،،  ))٢٢     ( (          الـصدرالـصدر          وحـروحـر              إذهابإذهاب        منمن                النفوسالنفوس

    ))٣٣  ((  ..            الهدیةالهدیة                  مشروعیةمشروعیة          عليعلي          ذلكذلك          فدلفدل      ،،                    المتهادیینالمتهادیین          بینبین                  والمحبةوالمحبة
  

          بــینبــین                المحبــةالمحبــة                لتزایــدلتزایــد                    المهــاداةالمهــاداة            دوامدوام          إلــىإلــى          نــدبنــدب      ))            تهــادواتهــادوا  ((            قولــهقولــه       "  "   ::            القــدیرالقــدیر          فــیضفــیض        فــيفــي          جــاءجــاء

        بـهبـه          فـرحفـرح            منهـامنهـا          شـيءشـيء            وصلهوصله            فإذافإذا                    والمنافعوالمنافع              المالالمال              بمحبةبمحبة              مشحونمشحون              القلبالقلب        ألنألن            وذلكوذلك      ،،                المؤمنینالمؤمنین

    ))٤٤  ((  ..     " "        فرحهفرحه        منمن            علیهعلیه          دخلدخل        ماما            بقدربقدر          غمهغمه        منمن            وذهبوذهب
  

    ::            اإلجماعاإلجماع            وأماوأما
  

        مـنمـن          لهـالهـا          لمـالمـا      ،،            الهدیـةالهدیـة                  مـشروعیةمـشروعیة          علـيعلـي                اإلجمـاعاإلجمـاع              العلمالعلم          أهلأهل        منمن            واحدواحد          غیرغیر          نقلنقل        قدقد            فإنهفإنه    

        ..      أحدأحد          عليعلي            یخفيیخفي      الال                النفوسالنفوس        فيفي          طیبطیب          أثرأثر
  

                                                 

  في أ بواب الوالء والهبة عن رسول اهللا صلى الله علیه وسلم:: الترمذي في سننه الترمذي في سننه::أخرجهأخرجه) ) ١١((
      
               

  
  في أ بواب الوالء والهبة عن رسول اهللا صلى الله علیه وسلم      

      
               

  
  في أ بواب الوالء والهبة عن رسول اهللا صلى الله علیه وسلم      

      
               

  
  في أ بواب الوالء والهبة عن رسول اهللا صلى الله علیه وسلم      

      
               

  
    باب في     باب في     باب في     باب في ،،      

 على التهادي  --    --     حث النبي      حث النبي      حث النبي      حث النبي 
 على التهادي    
 على التهادي    
 على التهادي    
 هذا حد "  " :: وقال وقال،،))٢١٣٠٢١٣٠(( حدیث رقم  حدیث رقم ،،٩٩//٤٤  ،،    

 هذا حد   
 هذا حد   
 هذا حد   
        یث غریب من هذا         یث غریب من هذا         یث غریب من هذا         یث غریب من هذا    

  ،،""                                                 الوجه وأ بو معشر اسمه نجیح مولى بني هاشم وقد تكلم فیه بعض أ هل العلم من قبل حفظه                                                  الوجه وأ بو معشر اسمه نجیح مولى بني هاشم وقد تكلم فیه بعض أ هل العلم من قبل حفظه                                                  الوجه وأ بو معشر اسمه نجیح مولى بني هاشم وقد تكلم فیه بعض أ هل العلم من قبل حفظه                                                  الوجه وأ بو معشر اسمه نجیح مولى بني هاشم وقد تكلم فیه بعض أ هل العلم من قبل حفظه 

 والبیهقي في  والبیهقي في ،،))٢٢٣٠٢٢٣٠(( حدیث رقم  حدیث رقم ،،٣٣٧٣٣٧//٢٢  ،،             باب الهبة والهدیة             باب الهبة والهدیة             باب الهبة والهدیة             باب الهبة والهدیة::والبیقهي في السنن الصغريوالبیقهي في السنن الصغري

   كتاب الهبات:: الكبري الكبريالسننالسنن
   كتاب الهبات     
   كتاب الهبات     
   كتاب الهبات     
                         باب التحریض على الهبة والهدیة صلة بین الناس،،     

                         باب التحریض على الهبة والهدیة صلة بین الناس  
                         باب التحریض على الهبة والهدیة صلة بین الناس  
                         باب التحریض على الهبة والهدیة صلة بین الناس  
 حدیث  حدیث ،،٢٨٠٢٨٠//٦٦  ،،  

      قصة إبراهیم في المعانقة في الثالث والثالثین من التاریخ:: وفي شعب اإلیمان وفي شعب اإلیمان،،))١١٩٤٦١١٩٤٦((رقم رقم 
            

      قصة إبراهیم في المعانقة في الثالث والثالثین من التاریخ            
            

      قصة إبراهیم في المعانقة في الثالث والثالثین من التاریخ            
            

      قصة إبراهیم في المعانقة في الثالث والثالثین من التاریخ            
            

            ،،  

    أ خرجه     أ خرجه     أ خرجه     أ خرجه  "  " :: وقال وقال،،١٣٦١٣٦//٢٢  ،، وأورده الصنعاني في سبل السالم وأورده الصنعاني في سبل السالم،،))٨٥٦٨٨٥٦٨(( حدیث رقم  حدیث رقم ،،٣٠١٣٠١//١١١١
  البیهقي

  البیهقي    
  البیهقي    
  البیهقي    
    وفي كل رواته مقال،،      وغیره      وغیره      وغیره      وغیره،،    

  
   

    وفي كل رواته مقال   
  

   
    وفي كل رواته مقال   

  
   

    وفي كل رواته مقال   
  

   
          وكأ نه لشواهده التي منها الحدیث ،،                والمصنف قد حسن إسناده                والمصنف قد حسن إسناده                والمصنف قد حسن إسناده                والمصنف قد حسن إسناده،،   

          وكأ نه لشواهده التي منها الحدیث           
          وكأ نه لشواهده التي منها الحدیث           
          وكأ نه لشواهده التي منها الحدیث           
          

"".. 

ُ غــشه ووساوســه  ::        وقیــلوقیــل    ) ) ٢٢  (( َُ َِ
َ َ

َّ ُ غــشه ووساوســهِ َُ َِ
َ َ

َّ ِ             ُ َُ َِ
َ َ

َّ ِ             ُ َُ َِ
َ َ

َّ َ وقیــل  ..ِ ِ
َ وقیــلَ ِ
َ      َ ِ
َ      َ ِ
ُ العــداوة  ::َ َ َ َ ُ العــداوةْ َ َ َ ْ         ُ َ َ َ ْ         ُ َ َ َ َ وقیــل  ..ْ ِ

َ وقیــلَ ِ
َ      َ ِ
َ      َ ِ
ِ َأشــد الغــضب  ::َ َ َ ْ ُّ ِ َأشــد الغــضبَ َ َ ْ ُّ َ          َ ِ َ َ ْ ُّ َ          َ ِ َ َ ْ ُّ ِ غلــه وغــشه وحقــده  ::           وقیــل وقیــل  ..َ ِ

ُ َُّ ِ غلــه وغــشه وحقــدهِ ِ
ُ َُّ ِ               ِ ِ
ُ َُّ ِ               ِ ِ
ُ َُّ       ::        انظــرانظــر  ((      ..ِ

      ).).      ٢٧٢٢٧٢  //  ٣٣      ،،                 للمناوي للمناوي  ،،                       فیض القدیر فیض القدیر  ،،      ٣٣٠٣٣٠  //  ٦٦      ،،                      تحفة األحوذيتحفة األحوذي

ِوحـر الـصدور        "  "   ::--                   رحمـه اهللا  رحمـه اهللا ––                                                      جاء في حاشیة الرملـي الكبیـر جاء في حاشیة الرملـي الكبیـر  ُ ُّ َ َ ِوحـر الـصدور َ ُ ُّ َ َ َ           ِ ُ ُّ َ َ َ           ِ ُ ُّ َ َ ِ بالحـاء المهملـة والـراء المفتـوحتین --َ َْ َُ َْ َ َ ُْ ْ ِْ ِ َِّ َ َ ْ ِ بالحـاء المهملـة والـراء المفتـوحتین ِ َْ َُ َْ َ َ ُْ ْ ِْ ِ َِّ َ َ ْ ِ                                  ِ َْ َُ َْ َ َ ُْ ْ ِْ ِ َِّ َ َ ْ ِ                                  ِ َْ َُ َْ َ َ ُْ ْ ِْ ِ َِّ َ َ ْ ِ--    

ُغشه ُّ
ُغشهِ ُّ
ِ    ُ ُّ
ِ    ُ ُّ
ُ ووسواسهِ ُ َ َ ُ ووسواسهَْ ُ َ َ َْ         ُ ُ َ َ َْ         ُ ُ َ َ َ وقیل  ،،َْ ِ

َ وقیلَ ِ
َ      َ ِ
َ      َ ِ
ُ الحقـد والغـیظ  ::َ ْ َ ْ َْ ُ ْ ُ الحقـد والغـیظِ ْ َ ْ َْ ُ ْ ِ              ُ ْ َ ْ َْ ُ ْ ِ              ُ ْ َ ْ َْ ُ ْ َ وقیـل  ..ِ ِ

َ وقیـلَ ِ
َ      َ ِ
َ      َ ِ
َ العـداوة وقیـل  ::َ ِ

َ َُ َ َ َ العـداوة وقیـلْ ِ
َ َُ َ َ ْ              َ ِ
َ َُ َ َ ْ              َ ِ
َ َُ َ َ ِ َأشـد الـبغض   ::ْ ُّْ ُ ْ ِ َأشـد الـبغض َ ُّْ ُ ْ َ          َ ِ ُّْ ُ ْ َ          َ ِ ُّْ ُ ْ       ،،                                      حاشـیة الرملـي الكبیـرحاشـیة الرملـي الكبیـر  ((      ..  ""َ

٤٧٧٤٧٧  //  ٢٢      .(.(     

   ..             بتصرف بتصرف  ،،      ١٣٥١٣٥  //  ٢٢      ،،                     سبل السالم سبل السالم  ،،      ٣٣٠٣٣٠  //  ٦٦      ،،                         تحفة األحوذي تحفة األحوذي  ::        انظرانظر    ) ) ٣٣  ((

   ..             بتصرف بتصرف  ،،      ٢٧١٢٧١      ،،      ٢٧٢٢٧٢  //  ٣٣      ،،                       فیض القدیر فیض القدیر  ::        انظرانظر    ) ) ٤٤  ((
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 وصنیع      مندوب    مندوب    مندوب    مندوب    أ مر  أ مر  أ مر  أ مر  يي  وه  وه  وه  وه "  " ::االختیاراالختیار  فيفي  جاءجاء
 
 وصنیع  

 
 وصنیع  
 
 وصنیع  

 
      علیه    علیه    علیه    علیه  --    قال  قال  قال  قال  ،،    محبوب    محبوب    محبوب    محبوب      محمود    محمود    محمود    محمود    

   اإلجماع       وعلیها     وعلیها     وعلیها     وعلیها  ،،........،، " "   تحابوا   تحابوا   تحابوا   تحابوا      تهادوا    تهادوا    تهادوا    تهادوا« « : : --      والسالم    والسالم    والسالم    والسالم     الصالة   الصالة   الصالة   الصالة
   اإلجماع  
   اإلجماع  
   اإلجماع  
  " " ..))١١((  

  

َوحكي       "  "   ::              المداركالمدارك            أسهلأسهل        فيفي            وجاءوجاء َ َوحكيَ َ َ    َ َ َ    َ َ ُابن    َ ُابنْ ْ    ُ ْ    ُ ٍرشد    ْ ْ ٍرشدُ ْ ُ    ٍ ْ ُ    ٍ ْ َاإلجماع              وغیرهوغیره    ُ َ ْ
َاإلجماعِْ َ ْ
ِْ       َ َ ْ
ِْ       َ َ ْ
              نـدبهانـدبها              وتأكـدوتأكـد      ،،          ندبهاندبها          علىعلى    ِْ

    ))٢٢  ((  ..     " "                والجیرانوالجیران      بب          األقاراألقار          علىعلى
  

  

َوانعقــد       "  "   ::              المحتــاجالمحتــاج            مغنــيمغنــي        فــيفــي            وجــاءوجــاء َْ َ َوانعقــدَ َْ َ َ       َ َْ َ َ       َ َْ َ ُاإلجمــاع    َ َ ْ
ُاإلجمــاعِْ َ ْ
ِْ       ُ َ ْ
ِْ       ُ َ ْ
َعلــى    ِْ َعلــىَ َ   َ َ   َ ِاســتحباب    َ َ ْ

ِ
ِاســتحبابْ َ ْ

ِ
ْ        ِ َ ْ

ِ
ْ        ِ َ ْ

ِ
ِالهدیــة    ْ ِ ِالهدیــةْ ِ ْ       ِ ِ ْ       ِ ِ ِبجمیــع    ْ ِ

َ ِبجمیــعِ ِ
َ ِ      ِ ِ
َ ِ      ِ ِ
َ ََأنواعهــا    ِ

ِ
َ ََأنواعهــاْ

ِ
َ ْ      َ َ

ِ
َ ْ      َ َ

ِ
َ ْ،،      

َقــال َقــالَ َ    َ َ    َ ُاللــه    َ
ــهَّ ُالل
َّ     ُ
َّ     ُ
َتعــالى    َّ َ َتعــالىَ َ َ     َ َ َ     َ َ ُوتعــاونوا       "  "   ::َ َ ََ ُوتعــاونواَ َ ََ َ        ُ َ ََ َ        ُ َ ََ َعلــى    َ َعلــىَ َ   َ َ   َ ِّالبــر    َ ِ ِّالبــرْ ِ ْ     ِّ ِ ْ     ِّ ِ َوالتقــوى    ْ َوالتقــوىََّْ ََّْ       َ ََّْ       َ ُوالهدیــة      ،،  ))٣٣         " ( " (ََّْ ِ ْ ُوالهدیــةَ ِ ْ َ        ُ ِ ْ َ        ُ ِ ْ ٌّبــر      ::َ ٌّبــرِ ِ   ٌّ ِ   ٌّ َوألنهــا      ،،ِ ََّ

ِ
َوألنهــاَ ََّ
ِ
َ     َ ََّ
ِ
َ     َ ََّ
ِ
ُســبب    َ َ ُســببَ َ َ    ُ َ َ    ُ َ ِّالتــواد    َ َ

ِّالتــوادَّ َ
َّ       ِّ َ
َّ       ِّ َ
َّ    

َوالتح َّ َوالتحَ َّ َ      َ َّ َ      َ َّ     ))٤٤  ((  ..     " "ِّ   ِّ   ِّابِّابَ
  

      ،،                    واســتحبابهاواســتحبابها                الهدیــةالهدیــة                  مــشروعیةمــشروعیة          علــيعلــي          تــدلتــدل                      واإلجمــاعواإلجمــاع                والــسنةوالــسنة                الكتــابالكتــاب        مــنمــن              األدلــةاألدلــة            فهــذهفهــذه

                  كالهدیـــةكالهدیـــة      ،،              التحـــریمالتحـــریم        أوأو                  الكراهـــةالكراهـــة          إلـــيإلـــي          ذلـــكذلـــك        عـــنعـــن                تخرجهـــاتخرجهـــا              أســـبابأســـباب                للهدیـــةللهدیـــة            یعـــرضیعـــرض        قـــدقـــد          أنـــهأنـــه        إالإال

      ،،            وعملهـــموعملهـــم                والیــتهموالیــتهم          قبــلقبــل        مــنمــن                      بمهــاداتهمبمهــاداتهم            عــادةعــادة        لـــهلـــه          تجــرتجــر        لــملــم          ممــنممــن                  والعمــالوالعمــال      ،،              الوالیــاتالوالیــات              ألربــابألربــاب

    ))٥٥  ((  ..            األسباباألسباب        منمن          ذلكذلك            ونحوونحو      ،،          معصیةمعصیة          عليعلي          بهابها        ینین        یستعیستع          لمنلمن                    وكالهدیةوكالهدیة
  

  هوهو  والهدیةوالهدیة  الهبةالهبة  حكمحكم  ذكرذكر  أنأن  بعدبعد  ––  اهللاهللا  رحمهرحمه  ––  الشربینيالشربیني  الخطیبالخطیب  یقولیقول  ولذلكولذلك

  منها  ::   ذلك   ذلك   ذلك   ذلك    عن  عن  عن  عن       تخرجها     تخرجها     تخرجها     تخرجها     أ سباب   أ سباب   أ سباب   أ سباب    لها  لها  لها  لها     یعرض   یعرض   یعرض   یعرض     وقد   وقد   وقد   وقد "  " ::والندبوالندب  االستحباباالستحباب
  منها 
  منها 
  منها 
    ألرباب      الهبة    الهبة    الهبة    الهبة   

    ألرباب 
    ألرباب 
    ألرباب 
   

 الوالیات
 الوالیات    
 الوالیات    
 الوالیات    
 علیهم      یحرم    یحرم    یحرم    یحرم   ه ه ه ه   فإن   فإن   فإن   فإن  ،،     والعمال     والعمال     والعمال     والعمال      

 علیهم    
 علیهم    
 علیهم    
 من       الهدیة     الهدیة     الهدیة     الهدیة     قبول   قبول   قبول   قبول      

 من 
 من 
 من 
 والیاتهم    أ هل  أ هل  أ هل  أ هل   

 والیاتهم     
 والیاتهم     
 والیاتهم     
  ممن       

  ممن 
  ممن 
  ممن 
     عادة   عادة   عادة   عادة    له  له  له  له      لیست    لیست    لیست    لیست   

 الوالیة     قبل   قبل   قبل   قبل      بذلك    بذلك    بذلك    بذلك
 الوالیة    
 الوالیة    
 الوالیة    
  ومنها  ،،    محله    محله    محله    محله   في في في في      محرر    محرر    محرر    محرر    هو  هو  هو  هو    كما  كما  كما  كما      

 
  ومنها 

 
  ومنها 

 
  ومنها 

 
 یستعین       المتهب     المتهب     المتهب     المتهب    كان  كان  كان  كان    لو  لو  لو  لو   ما ما ما ما   

 یستعین    
 یستعین    
 یستعین    
    على  على  على  على      بذلك    بذلك    بذلك    بذلك      

  معصیة
  معصیة   
  معصیة   
  معصیة   
   " " ..))٦٦((  

  

      ،،              والفـضالءوالفـضالء                      والـصالحینوالـصالحین                  الكرمـاءالكرمـاء              أفعـالأفعـال        مـنمـن            ألنهـاألنهـا      ،،  ))٧٧     ( (            الهدیةالهدیة            قبولقبول              یستحبیستحب      هه    أنأن    --  ٣٣

            عليعلي          أخذأخذ        أوأو      ،،        باطلباطل              تحقیقتحقیق        أوأو      ،،    حقحق            لدفعلدفع                الرشوةالرشوة            سبیلسبیل          بهابها            یسلكیسلك        لملم        ماما                  العلماءالعلماء                    ویستحبهاویستحبها

                                                 

   ..    ٤٨٤٨  //  ٣٣      ،،                 االختیار االختیار  ::        انظرانظر    ) ) ١١  ((

     . .       ١٧٤١٧٤  //  ٨٨      ،،                                                   وانظر نحوه في منح الجلیل وانظر نحوه في منح الجلیل  ،،    ٤٣٤٣  //  ١١      ،،                           أسهل المدارك أسهل المدارك  ::        انظرانظر    ) ) ٢٢  ((

     ).).  ٢٢  ((                                   جزء من اآلیة رقم  جزء من اآلیة رقم   ::                        سورة المائدةسورة المائدة    ) ) ٣٣  ((

   ..             بتصرف بتصرف  ،،      ٥٥٨٥٥٨  //  ٢٢      ،،                           مغني المحتاج مغني المحتاج  ::        انظرانظر    ) ) ٤٤  ((

   ..    ٧٥٧٥     ص ص  ،،                                                       الحوافز التجاریة التسویقیة الحوافز التجاریة التسویقیة  ::        انظرانظر    ) ) ٥٥  ((

 ..٥٥٨٥٥٨//٢٢  ،، مغني المحتاج مغني المحتاج::انظرانظر) ) ٦٦((

         رد  رد   ،،      ١١٥١١٥  //  ٦٦      ،،                             بدائع الصنائع بدائع الصنائع  ،،      ٣٥٢٣٥٢  //  ٢٢      ،،                       مجمع األنهر مجمع األنهر  ،،      ٢٤٧٢٤٧  //  ٢٢      ،،                 الهدایة الهدایة  ،،    ٤٨٤٨  //  ٣٣      ،،                 االختیار االختیار  ::        انظرانظر    ) ) ٧٧  ((

ــــار  ،،      ٦٧٨٦٧٨  //  ٥٥      ،،              المحتــــارالمحتــــار ــــدر المخت ــــار ال ــــدر المخت ــــة  ،،      ٢٥٥٢٥٥  //  ٦٦      ،،                           ال ــــة البنای              بلغــــة  بلغــــة   ،،    ٤٣٤٣  //  ١١      ،،                           أســــهل المــــدارك أســــهل المــــدارك  ،،      ١٥٩١٥٩  //    ١٠١٠      ،،                 البنای

    = =       ،،                                           كفایـــــة الطالـــــب الربـــــاني كفایـــــة الطالـــــب الربـــــاني  ،،    ٤٩٤٩  //  ٦٦      ،،                           مواهـــــب الجلیـــــل مواهـــــب الجلیـــــل  ،،      ١٧٤١٧٤  //  ٨٨      ،،                       مـــــنح الجلیـــــل مـــــنح الجلیـــــل  ،،      ١٣٩١٣٩  //  ٤٤      ،،            الـــــسالكالـــــسالك
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    ::            والسنةوالسنة                  بالكتاببالكتاب      ،،      ذلكذلك          عليعلي                ویستدلویستدل      ،،  ))١١     ( (    بهبه                القیامالقیام          یجبیجب        حقحق

  

        ::      یليیلي        ماما      ،،            الكتابالكتاب          فمنفمن

  

ُوآتوا       "  "   ::          تعاليتعالي        اهللاهللا          قولقول    --  أأ ُوآتواَ َ     ُ َ     ُ َنساء    الال    َ َ َنساءِّ َ ِّ     َ َ ِّ     َ َ َّصدقاتهن    ِّ ِ ِ َ ُ َّصدقاتهنَ ِ ِ َ ُ َ        َّ ِ ِ َ ُ َ        َّ ِ ِ َ ُ ًنحلة    َ َ ْ ًنحلةِ َ ْ ِ     ً َ ْ ِ     ً َ ْ ْفإن    ِ ْفإنَِ َِ    ْ َِ    ْ َطبن    َِ ْ
َطبنِ ْ
ِ    َ ْ
ِ    َ ْ
ْلكم    ِ ُ ْلكمَ ُ َ    ْ ُ َ    ْ ُ ْعن    َ ْعنَ َ   ْ َ   ْ ٍشيء    َ

ْ ٍشيءَ
ْ َ    ٍ
ْ َ    ٍ
ْ ُمنه    َ ْ

ُمنهِ ْ
ِ    ُ ْ
ِ    ُ ْ
ًنفـسا    ِ ْ ًنفـساَ ْ َ    ً ْ َ    ً ْ َ    

ُفكلوه ُُ ُفكلوهَ ُُ َ      ُ ُُ َ      ُ ُُ ًهنیئا    َ ِ ًهنیئاَ ِ َ     ً ِ َ     ً ِ ًمریئا    َ ِ ًمریئاَ ِ َ     ً ِ َ     ً ِ َ" "     ..  ))  ٢٢((    
  

        ::            الداللةالداللة          وجهوجه
  

        عـنعـن        أوأو                برضاهابرضاها          منهمنه        لهله              تعطیهتعطیه        ماما              زوجتهزوجته            صداقصداق        منمن            یأخذیأخذ        أنأن              للرجلللرجل            أباحأباح        قدقد        اهللاهللا        أنأن

ُفكلـوه       "  "           بقولـهبقولـه          منـهمنـه      لل        باألكـباألكـ            أمـرهأمـره          حیثحیث      ،،            والهبةوالهبة                الهدیةالهدیة            سبیلسبیل          عليعلي            منهامنها          نفسنفس            طیبةطیبة ُُ ُفكلـوهَ ُُ َ      ُ ُُ َ      ُ ُُ             ولـیسولـیس      ،،     " "َ

            أوفـيأوفـي            األكـلاألكـل          كانكان          لمالما          أنهأنه        إالإال      ،،                االستباحةاالستباحة        بهبه                المرادالمراد    ٕ     ٕ     ٕوانمإوانما      ،،          صورتهصورته        أوأو            األكلاألكل          نفسنفس                  المقصودالمقصود

ِالتمتــع              أنــواعأنــواع ُّ َّ
ِالتمتــعَ ُّ َّ
َ       ِ ُّ َّ
َ       ِ ُّ َّ
        مــامــا            غالــبغالــب        هــوهــو            األكــلاألكــل        أنأن                  باعتبــارباعتبــار        أوأو      ،،                التــصرفاتالتــصرفات        عــنعــن        بــهبــه          عبــرعبــر          فقــدفقــد                بالمــالبالمــال    َ

    ))٣٣  ((  ..            والهبةوالهبة                الهدیةالهدیة            قبولقبول                  استحباباستحباب          عليعلي          ذلكذلك          فدلفدل          ،،          المالالمال        منمن            یقصدیقصد
  

  

        ::      یليیلي        ماما              السنةالسنة          ومنومن

  

 رضي  --     عمر   عمر   عمر   عمر    بن  بن  بن  بن   اهللا اهللا اهللا اهللا     عبد   عبد   عبد   عبد   أ ن أ ن أ ن أ ن  رويروي  ماما  --أأ
 

 رضي 
 

 رضي 
 

 رضي 
 

  سمعت  ::  قال  قال  قال  قال  ،،--      عنهما    عنهما    عنهما    عنهما   اهللا اهللا اهللا اهللا   
 
  سمعت 

 
  سمعت 

 
  سمعت 

 
 "  " ::   یقول   یقول   یقول   یقول     عمر   عمر   عمر   عمر   

  یعطیني  --    --   اهللا اهللا اهللا اهللا     رسول   رسول   رسول   رسول    كان  كان  كان  كان
  یعطیني  
  یعطیني  
  یعطیني  
  ::   فقال   فقال   فقال   فقال  ،،  مني  مني  مني  مني      إلیه    إلیه    إلیه    إلیه     أ فقر   أ فقر   أ فقر   أ فقر    هو  هو  هو  هو    من  من  من  من     أ عطه   أ عطه   أ عطه   أ عطه  ::   فأ قول   فأ قول   فأ قول   فأ قول  ،،   العطاء   العطاء   العطاء   العطاء    

                                                                                                                              

ـــــة  ،،    ٩٦٩٦  //  ٤٤      ،،                          حاشـــــیة الدســـــوقيحاشـــــیة الدســـــوقي      ،،      ٣٣٧٣٣٧  //  ٢٢  == ـــــة المعون ـــــان  ،،        ١٦٠٨١٦٠٨  //  ١١      ،،                 المعون ـــــان البی ـــــي  ،،               البی ـــــي للعمران ـــــي   ،،      ١٠٦١٠٦  //  ٨٨      ،،                   للعمران ـــــي  مغن              مغن

      ،،                           كفایـــة النبیـــه كفایـــة النبیـــه  ،،      ٣٦٥٣٦٥  //  ٢٢      ،،                                 للخطیـــب الـــشربیني للخطیـــب الـــشربیني  ،،               اإلقنـــاع اإلقنـــاع  ،،      ٣١١٣١١  //  ١١      ،،                       فـــتح الوهـــاب فـــتح الوهـــاب  ،،      ٥٥٨٥٥٨  //  ٢٢      ،،              المحتـــاجالمحتـــاج

      ،،      ٣٧٩٣٧٩  //  ٥٥      ،،                     البـن قدامـة البـن قدامـة  ،،               المغنـي المغنـي  ،،      ٣٠٧٣٠٧  //  ١١      ،،                           كفایة األخیـار كفایة األخیـار  ،،      ٢٨٢٢٨٢  //    ١٦١٦      ،،                   للماوردي للماوردي  ،،               الحاوي الحاوي  ،،    ٨٧٨٧  //    ١٢١٢

      ،،                   المستوعب المستوعب  ،،  ٤٤    ٢٦٢٦  //  ١١      ،،                                   العدة شرح العمدة العدة شرح العمدة  ،،      ٢٠٦٢٠٦  //  ٢٢      ،،                         شرح الزركشي شرح الزركشي  ،،      ٣٧٥٣٧٥  //  ١١      ،،                     البن تیمیة البن تیمیة  ،،            المحررالمحرر

   ..      ٣٧٧٣٧٧  //  ٤٤                                     مطالب أولي النهي  مطالب أولي النهي   ،،      ٣٣٨٣٣٨  //  ١١                         ألبي الخطاب  ألبي الخطاب   ،،                 الهدایة الهدایة  ،،      ١٤٨١٤٨  //  ٢٢

 .. بتصرف بتصرف،،٢٤٢٤ ص ص،، األحكام الفقهیة للهدایا المحفزة للشراء األحكام الفقهیة للهدایا المحفزة للشراء::انظرانظر) ) ١١((

     ).).  ٤٤  ((                     اآلیة رقم  اآلیة رقم   ::                      سورة النساءسورة النساء    ) ) ٢٢  ((

      ،،                             للكیـــــا الهراســـــي للكیـــــا الهراســـــي  ،،                           أحكـــــام القـــــرآن أحكـــــام القـــــرآن  ،،    ٢٦٢٦  //  ٥٥      ،،                             تفـــــسیر القرطبـــــي تفـــــسیر القرطبـــــي  ،،      ٦٣٤٦٣٤  //  ١١      ،،                               تفـــــسیر الـــــشوكاني تفـــــسیر الـــــشوكاني  ::        انظـــــرانظـــــر    ) ) ٣٣  ((

ـــن العربـــي  ،،                           أحكـــام القـــرآن أحكـــام القـــرآن  ،،      ٣٢٥٣٢٥      ،،      ٣٢٤٣٢٤      ،،      ١٧٨١٧٨  //  ١١ ـــن العربـــي الب ـــسفي تفـــسیر النـــسفي  ،،      ٢١٤٢١٤      ،،      ٢١٣٢١٣  //  ١١      ،،                       الب       ،،      ٣٣٠٣٣٠  //  ١١      ،،                           تفـــسیر الن

      ،،                             بـــدائع الـــصنائع بـــدائع الـــصنائع  ،،      ١٧٨١٧٨  //  ١١      ،،                             تفـــسیر ابـــن جـــزي تفـــسیر ابـــن جـــزي  ،،      ٣٤٠٣٤٠  //  ١١      ،،                           تفـــسیر الخـــازن تفـــسیر الخـــازن  ،،      ١٤٩١٤٩  //  ٩٩      ،،                        تفـــسیر الـــرازيتفـــسیر الـــرازي

      ،،                           زبدة التفسیر زبدة التفسیر  ،،      ٤٧٧٤٧٧     / /  ،،                           أسني المطالب أسني المطالب  ،،    ٤٨٤٨  //  ٣٣      ،،                 االختیار االختیار  ،،    ٤٨٤٨  //    ١٢١٢      ،،                 للسرخسي للسرخسي  ،،                 المبسوط المبسوط  ،،      ٢٩٠٢٩٠  //  ٢٢

   ..    ٧٧٧٧  صص      ،،                                       المختصر في التفسیر المختصر في التفسیر  ،،    ٧٧٧٧  صص



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

٨٥ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

 من     جاءك   جاءك   جاءك   جاءك    إذا  إذا  إذا  إذا  ،،   خذه   خذه   خذه   خذه
 من 
 من 
 من 
 المال    هذا  هذا  هذا  هذا   

 المال 
 المال 
 المال 
  سائل    وال  وال  وال  وال  ،،))١١ ( (    مشرف    مشرف    مشرف    مشرف     غیر   غیر   غیر   غیر     وأ نت   وأ نت   وأ نت   وأ نت     شيء   شيء   شيء   شيء   

  سائل 
  سائل 
  سائل 
   ال ال ال ال    وما  وما  وما  وما  ،،    فخذه    فخذه    فخذه    فخذه  ،، 

  ))٢٢((.. " "    نفسك    نفسك    نفسك    نفسك       تتبعه     تتبعه     تتبعه     تتبعه    فال  فال  فال  فال

    ::الداللةالداللة  وجهوجه
  

  عمرعمر  --    --     النبي   النبي   النبي   النبي  أمرأمر  حیثحیث  ،،الهدیةالهدیة  قبولقبول  استحباباستحباب  عليعلي  دلدل  قدقد  الحدیثالحدیث  هذاهذا  أنأن

 رضي    --
 

 رضي 
 

 رضي 
 

 رضي 
 

  یفیدیفید  وهذاوهذا  ،،مسألةمسألة  والوال  ،،نفسنفس  إشرافإشراف  غیرغیر  منمن  أتاهأتاه  منمن  یأخذیأخذ  بأنبأن  --     عنه   عنه   عنه   عنه   اهللا اهللا اهللا اهللا   

  ) ) ٣٣((.. وارشاد وارشاد وارشاد وارشاد  ندبندب  أمرأمر "  "    خذه   خذه   خذه   خذه "  " --    --  قولهقوله  فيفي  األمراألمر  ألنألن  ،،قبولهاقبولها  استحباباستحباب
  

  هذاهذا  منمن  جاءكجاءك  ماما "  " ::لعمرلعمر  --    --  قولهقوله  معنىمعنى  فىفى  العلماءالعلماء  اختلفاختلف  ::الطبريالطبري  قالقال

  .. وارشاد وارشاد وارشاد وارشاد  ندبندب  أمرأمر  أنهأنه  علىعلى  إجماعهمإجماعهم  بعدبعد "  " فخذهفخذه  المالالمال
  

  قبولهاقبولها  إلىإلى  عطیةعطیة  أعطىأعطى  منمن  لكللكل  ،،--    --  ،،ييالنبالنب  منمن  ندبندب  هوهو  ::بعضهمبعضهم  فقالفقال  

  تجوزتجوز  ممنممن  یكونیكون  أنأن  بعدبعد  ،، فاسقا فاسقا فاسقا فاسقا  أوأو   صالحا صالحا صالحا صالحا  ،، عامیا عامیا عامیا عامیا  أوأو   سلطانا سلطانا سلطانا سلطانا  ،،معطیهامعطیها  كانكان  منمن   كائنا كائنا كائنا كائنا

    ..عطیتهعطیته
  

  ذيذي  غیرغیر  عطیةعطیة  قبولقبول  إلىإلى  أمتهأمته  --    --  النبيالنبي  منمن  ندبندب  ذلكذلك  بلبل  ::آخرونآخرون  وقالوقال

    ..رههارههاكك  وبعضهموبعضهم  ،،عطیتهعطیته  قبولقبول  حرامحرام  ::یقولیقول  كانكان  بعضهمبعضهم  فإنفإن  السلطانالسلطان  فأمافأما  ،،سلطانسلطان
  

  عكرمةعكرمة  عنعن  وروىوروى  ..غیرهغیره  دوندون  السلطانالسلطان  هدیةهدیة  قبولقبول  إلىإلى  ندبندب  ذلكذلك  بلبل  ::آخرونآخرون  وقالوقال

  ..األمراءاألمراء  منمن  إالإال  نقبلنقبل  الال  إناإنا  ::قالقال  أنهأنه
  

  كلكل  عطیةعطیة  قبولقبول  إلىإلى  أمتهأمته  --    --  منهمنه  ندبندب  أنهأنه  عنديعندي  والصوابوالصواب  ::الطبريالطبري  قالقال  

  اهللاهللا  آتاكآتاك  ماما "  " ::لعمرلعمر  قالقال  الرسولالرسول  أنأن  وذلكوذلك  ،،رعیةرعیة  أوأو  كانكان   سلطانا سلطانا سلطانا سلطانا  ،،عطیتهعطیته  جائزجائز  معطمعط

  آتاهآتاه  ماما  كلكل  قبولقبول  إلىإلى  --    --  فندبهفندبه  ،، " "فاقبلهفاقبله  سائلسائل  والوال  مشرفمشرف  غیرغیر  وأنتوأنت  المالالمال  هذاهذا  منمن

  ماما  سوىسوى  ،،غیرهغیره  دوندون  الوجوهالوجوه  منمن  وجهوجه  تخصیصتخصیص  غیرغیر  منمن  وجوههوجوهه  جمیعجمیع  منمن  المالالمال  منمن  اهللاهللا

  یغصبیغصب  كالذيكالذي  ،،قبولهقبوله  لهله  یحلیحل  فالفال  ،،علیهعلیه  حرامحرام  وجهوجه  منمن  جاءجاء  ماما  وذلكوذلك  ،،--    --  استثناهاستثناه

                                                 

 غیر متعرض وال حریص  غیر متعرض وال حریص :: یعنى یعنى،،""       غیر مشرف        غیر مشرف        غیر مشرف        غیر مشرف " "   --    --قوله قوله  "  " ::-- رحمه اهللا  رحمه اهللا ––قال ابن بطال قال ابن بطال ) ) ١١((

 ومنه قیل  ومنه قیل ،، إذا تطاول له ورماه ببصره إذا تطاول له ورماه ببصره،، أشرف فالن على كذا أشرف فالن على كذا:: وأصله من قولهم وأصله من قولهم،،علیه بشره وطمععلیه بشره وطمع

. . ""خالق خالق  وللشریف من الرجال شریف الرتفاعه عمن هو دونه بمكارم األ وللشریف من الرجال شریف الرتفاعه عمن هو دونه بمكارم األ،، شرف شرف::للمكان المرتفعللمكان المرتفع

 ).). بتصرف یسیر بتصرف یسیر،،٥١٢٥١٢  ،،٥١١٥١١//٣٣  ،، البن بطال البن بطال،، شرح صحیح البخاري شرح صحیح البخاري::انظرانظر((

 ..سبق تخریجهسبق تخریجه) ) ٢٢((

، ، ١٥٢١٥٢//١٣١٣  ،، البن حجر البن حجر،، فتح الباري فتح الباري،،٥٠٨٥٠٨  ،،٥٠٧٥٠٧//٣٣  ،، البن بطال البن بطال،، شرح صحیح البخاري شرح صحیح البخاري::انظرانظر) ) ٣٣((

 ..  بتصرف  بتصرف،،٨٢٨٢//٤٤  ،، البن عبد البر البن عبد البر،،التمهیدالتمهید



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

٨٦ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

  ،،خیانتهخیانته  أوأو  ،،سرقتهسرقته  أوأو  ،،غصبهغصبه  یعلمیعلم   یعطاه یعطاه یعطاه یعطاه  والذيوالذي  ،،آخرآخر  نهنهبعیبعی  یعطیهیعطیه  ثمثم  مالهماله   مسلما مسلما مسلما مسلما   رجال رجال رجال رجال

  ))١١((..ردهرده  علیهعلیه   واجبا واجبا واجبا واجبا  كانكان  قبلهقبله  فإنفإن

 رضي  --       هریرة     هریرة     هریرة     هریرة   أ بي أ بي أ بي أ بي    عن  عن  عن  عن  رويروي  وماوما  --بب
 

 رضي 
 

 رضي 
 

 رضي 
 

    لو  لو  لو  لو  ::  قال  قال  قال  قال  --    --     النبي   النبي   النبي   النبي    عن  عن  عن  عن  ،،--     عنه   عنه   عنه   عنه   اهللا اهللا اهللا اهللا   

  ذراع    إلى  إلى  إلى  إلى     دعیت   دعیت   دعیت   دعیت
  ذراع 
  ذراع 
  ذراع 
 أ هدي     ولو   ولو   ولو   ولو  ،،    ألجبت    ألجبت    ألجبت    ألجبت     كراع   كراع   كراع   كراع   أ و أ و أ و أ و   

 أ هدي  
 أ هدي  
 أ هدي  
  ذراع     إلي   إلي   إلي   إلي    

  ذراع 
  ذراع 
  ذراع 
  ))٢٢((.. " "     لقبلت     لقبلت     لقبلت     لقبلت     كراع   كراع   كراع   كراع   أ و أ و أ و أ و   

  

    ::الداللةالداللة  وجهوجه

  لولو  أنهأنه  --    --     النبي   النبي   النبي   النبي  أخبرأخبر  حیثحیث  ،،الهدیةالهدیة  قبولقبول  استحباباستحباب  عليعلي  دلدل  قدقد  الحدیثالحدیث  أنأن

  منمن  للمهاداةللمهاداة  لمالما  وذلكوذلك  ،،حقرتحقرت  أوأو  الهدیةالهدیة  هذههذه  عظمتعظمت  سواءسواء  ،،سیقبلهاسیقبلها  الهدیةالهدیة  إلیهإلیه   أهدیت أهدیت أهدیت أهدیت

  ،،العداوةالعداوة   وازالة وازالة وازالة وازالة  ،،والتحابوالتحاب  ،،والتألیفوالتألیف  ،،والصلةوالصلة  ،،المودةالمودة  منمن  یخفيیخفي  الال  القلوبالقلوب  فيفي  أثرأثر

  ))٣٣((..والضغینةوالضغینة  ،،والحقدوالحقد  ،،والغوائلوالغوائل
  

  لتزایدلتزاید  المهاداةالمهاداة  إلىإلى  --    --     النبي   النبي   النبي   النبي  منمن  ندبندب  هذاهذا  وفيوفي "  " ::القدیرالقدیر  فیضفیض  فيفي  جاءجاء

  شيءشيء  وصلهوصله  فإذافإذا  ،،والمنافعوالمنافع  المالالمال  بمحبةبمحبة  مشحونمشحون  القلبالقلب  ألنألن  وذلكوذلك  ،،المؤمنینالمؤمنین  بینبین  المحبةالمحبة

  ))٤٤((.. " "فرحهفرحه  منمن  علیهعلیه  دخلدخل  ماما  بقدربقدر  غمهغمه  منمن  وذهبوذهب  بهبه  فرحفرح  منهامنها
  

ْعــن                    المــؤمنینالمــؤمنین        أمأم        عــنعــن          رويروي          ومــاومــا        --  جج ْعــنَ َ   ْ َ   ْ َعائــشة    َ َ ِ
َعائــشةَ َ ِ
َ      َ َ ِ
َ      َ َ ِ
َرضــي    --    َ

ِ
َرضــيَ

ِ
َ    َ

ِ
َ    َ

ِ
َعنهــا   ُ   ُ   ُ اُهللاهللا    َ ْ َعنهــاَ ْ َ    َ ْ َ    َ ْ ْقالــت      ،،--    َ َ ْقالــتَ َ َ     ْ َ َ     ْ َ َكــان       "  "   ::َ َكــانَ َ    َ َ    َ َ    

ُرسول ُ ُرسولَ ُ َ     ُ ُ َ     ُ ُ ُیقبل    --      --    ِ  ِ   ِ اِهللاهللا    َ َ ُیقبلَْ َ َْ     ُ َ َْ     ُ َ َالهدیة    َْ َّ َالهدیةَِ َّ َِ       َ َّ َِ       َ َّ ُویثیب    َِ ُ
ِ
ُویثیبَ ُ

ِ
َ      ُ ُ

ِ
َ      ُ ُ

ِ
َعلیها    َ َْ َعلیهاَ َْ َ     َ َْ َ     َ َْ َ" "     ..  ))  ٥٥((    

  

    ::            الداللةالداللة          وجهوجه
  

  --    --  النبيالنبي  أنأن  عليعلي  دلدل  ألنهألنه  ،،الهدیةالهدیة  قبولقبول  استحباباستحباب  عليعلي  یدلیدل  الحدیثالحدیث  هذاهذا  أنأن

  كانكان  لمالما  مستحبةمستحبة  الهدیةالهدیة  تكنتكن  لملم  ولوولو  ،،علیهاعلیها  ویكافيءویكافيء  الهدیةالهدیة  بلبلیقیق  أنأن  عادتهعادته  منمن  كانكان

  ))٦٦((.. شرعا شرعا شرعا شرعا  إلیهإلیه  ومندوبومندوب  مستحبمستحب  أمرأمر  قبولهاقبولها  أنأن  عليعلي  ذلكذلك  فدلفدل  ،،علیهاعلیها  ویكافيءویكافيء  یقبلهایقبلها
                                                 

 .. بتصرف بتصرف،،عدهاعدها وما ب وما ب،،٥٠٧٥٠٧//٣٣  ،، البن بطال البن بطال،، شرح صحیح البخاري شرح صحیح البخاري::انظرانظر) ) ١١((

    باب من أ عطاه اهللا شیئا من غیر مسأ لة وال ،،       في كتاب الزكاة       في كتاب الزكاة       في كتاب الزكاة       في كتاب الزكاة:: البخاري في صحیحه البخاري في صحیحه::أخرجهأخرجه) ) ٢٢((
    باب من أ عطاه اهللا شیئا من غیر مسأ لة وال                    
    باب من أ عطاه اهللا شیئا من غیر مسأ لة وال                    
    باب من أ عطاه اهللا شیئا من غیر مسأ لة وال                    
                   

    إشراف نفس
    إشراف نفس   
    إشراف نفس   
    إشراف نفس   
  باب رزق الح◌اكم والعاملین ،،        وفي كتاب األحكام        وفي كتاب األحكام        وفي كتاب األحكام        وفي كتاب األحكام،،))١٤٧٣١٤٧٣(( حدیث رقم  حدیث رقم ،،١٥٢١٥٢//٢٢  ،،   

   
  

 
  باب رزق الح◌اكم والعاملین        

   
  

 
  باب رزق الح◌اكم والعاملین        

   
  

 
  باب رزق الح◌اكم والعاملین        

   
  

 
       

 ).).٧١٦٤٧١٦٤(( حدیث رقم  حدیث رقم ،،٨٥٨٥//٩٩  ،،))٧١٦٣٧١٦٣(( رقم  رقم  حدیث حدیث،،٥٤٥٤//٩٩  ،،    علیها    علیها    علیها    علیها

  ،،٢٠٠٢٠٠  ،،١٩٩١٩٩//٤٤  ،، البن حجر البن حجر،، فتح الباري فتح الباري،،٨٨٨٨  ،،٨٧٨٧//٧٧  ،، البن بطال البن بطال،، شرح صحیح البخاري شرح صحیح البخاري::انظرانظر) ) ٣٣((

 .. بتصرف بتصرف،،١٣٥١٣٥//٢٢  ،، سبل السالم سبل السالم،،٣٣٠٣٣٠//٦٦  ،،تحفة األحوذيتحفة األحوذي

   ..             بتصرف بتصرف  ،،      ٢٧١٢٧١      ،،      ٢٧٢٢٧٢  //  ٣٣      ،،                       فیض القدیر فیض القدیر  ::        انظرانظر    ) ) ٤٤  ((

   ..                    سبق تخریجهسبق تخریجه    ) ) ٥٥  ((

  ،، البن بطال البن بطال،، شرح صحیح البخارى شرح صحیح البخارى،،٩١٣٩١٣//٢٢  ،،للبخاريللبخاري  ،، الجامع الصحیح المختصر الجامع الصحیح المختصر::انظرانظر) ) ٦٦((

 .. بتصرف بتصرف،،١٤١١٤١//١٣١٣  ،، للعیني للعیني،، عمدة القاري شرح صحیح البخاري عمدة القاري شرح صحیح البخاري،،٩٧٩٧  ،،٩٥٩٥//٧٧



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

٨٧ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

 رضي  --      عائشة    عائشة    عائشة    عائشة    عن  عن  عن  عن  رويروي  وماوما  --دد
 

 رضي 
 

 رضي 
 

 رضي 
 

 أ تي "  " ::   قالت   قالت   قالت   قالت  ،، أ نها أ نها أ نها أ نها  ،،--     عنها   عنها   عنها   عنها   اهللا اهللا اهللا اهللا   
 أ تي 
 أ تي 
 أ تي 
  --    --     النبي   النبي   النبي   النبي   

  ))٢٢((..""))١١ ( (    هدیة    هدیة    هدیة    هدیة     ولنا   ولنا   ولنا   ولنا  ،،    صدقة    صدقة    صدقة    صدقة    لها  لها  لها  لها    هو  هو  هو  هو  ::   فقال   فقال   فقال   فقال  ،،    بریرة    بریرة    بریرة    بریرة    على  على  على  على    به  به  به  به      تصدق    تصدق    تصدق    تصدق   ما ما ما ما   ذا ذا ذا ذا ه ه ه ه    إن  إن  إن  إن  ::   فقیل   فقیل   فقیل   فقیل  ،،    بلحم    بلحم    بلحم    بلحم
  

    ::            الداللةالداللة          وجهوجه
  

  --    --  النبيالنبي  ألنألن  ،،الهدیةالهدیة  قبولقبول  استحباباستحباب  عليعلي  واضحةواضحة  داللةداللة  یدلیدل  الحدیثالحدیث  هذاهذا

  ،،ههیهدییهدی  أوأو  بهبه  یتصدقیتصدق  ماما  یملكیملك  الفقیرالفقیر  أنأن  طالماطالما  ،،الفقیرالفقیر  منمن  كانتكانت  ولوولو  الهدیةالهدیة  یقبلیقبل  كانكان

  ،،لهله  ملكهملكه  لصحةلصحة  ؛؛  ذلكذلك  وغیروغیر  والهدیةوالهدیة  بالبیعبالبیع  یملكهیملكه  فیمافیما  التصرفالتصرف  لهله  یجوزیجوز  الفقیرالفقیر  ألنألن

  إلىإلى  والدعاءوالدعاء  القلوبالقلوب  تألفتألف  منمن  الهدیةالهدیة  فىفى  لمالما  ،،نبویةنبویة  سنةسنة  الهدیةالهدیة  قبولقبول  أنأن  عليعلي  ذلكذلك  فدلفدل

  ))٣٣((..المحبةالمحبة
  

        فـيفـي                      اسـتعمالهااسـتعمالها            یغلـبیغلـب        أوأو      ،،        محرممحرم        فيفي                تستعملتستعمل                      الترویجیةالترویجیة                  الهدایاالهدایا          هذههذه            كانتكانت          إذاإذا          أنهأنه    --  ٤٤

          لمـالمـا            وذلـكوذلـك      ،،            قبولهـاقبولهـا              حیئنـذحیئنـذ            یجـوزیجـوز      الال            فإنـهفإنـه      ،،        محـرممحـرم            طریـقطریـق        مـنمـن        أوأو      ،،        محرممحرم        منمن          انتانت  كك        أوأو      ،،        محرممحرم

        ::      یليیلي
  

                                                 

 قوله  قوله ::           في باب إذا تحولت الصدقة           في باب إذا تحولت الصدقة           في باب إذا تحولت الصدقة           في باب إذا تحولت الصدقة "  " ::-- رحمه اهللا  رحمه اهللا –– البن بطال  البن بطال ،،جاء في شرح صحیح البخاريجاء في شرح صحیح البخاري) ) ١١((

--    --  ))لما كانت الصدقة یجوز فیها  لما كانت الصدقة یجوز فیها :: قال بعض العلماء قال بعض العلماء،،))  یة  یة  یة  یة        وهو لنا هد        وهو لنا هد        وهو لنا هد        وهو لنا هد،،          هو علیها صدقة          هو علیها صدقة          هو علیها صدقة          هو علیها صدقة 

 حكم لها بحكم  حكم لها بحكم ،، وأهدتها نسیبة وبریرة إلى عائشة وأهدتها نسیبة وبریرة إلى عائشة،، لصحة ملكه لها لصحة ملكه لها،،التصرف للفقیر بالبیع والهبةالتصرف للفقیر بالبیع والهبة

 وانتقلت إلى معنى الهدیة الحالل  وانتقلت إلى معنى الهدیة الحالل ،، وتحولت عن معنى الصدقة بملك المتصدق علیه بها وتحولت عن معنى الصدقة بملك المتصدق علیه بها،،الهبةالهبة

 لما فى الهدیة من تألف القلوب والدعاء  لما فى الهدیة من تألف القلوب والدعاء ،، وال یأكل الصدقة وال یأكل الصدقة،،ةة  وانما كان یأكل الهدی  وانما كان یأكل الهدی  وانما كان یأكل الهدی  وانما كان یأكل الهدی،،--    --للنبي للنبي 

  ).). بتصرف بتصرف،،٥٥٤٥٥٤  ،،٥٤٤٥٤٤//٣٣  ،، البن بطال البن بطال،،شرح صحیح البخاريشرح صحیح البخاري((  ..""إلى المحبة إلى المحبة 

     وقال في      وقال في      وقال في      وقال في ..           وال یأكل الصدقة           وال یأكل الصدقة           وال یأكل الصدقة           وال یأكل الصدقة،،           كان یأكل الهدیة           كان یأكل الهدیة           كان یأكل الهدیة           كان یأكل الهدیة  --    --      فإن النبي       فإن النبي       فإن النبي       فإن النبي  "  " :: البن قدامة البن قدامة،،وجاء في المغنيوجاء في المغني
      لذي تصدق به على بریرة   اللحم ا   اللحم ا   اللحم ا   اللحم ا

      لذي تصدق به على بریرة        
      لذي تصدق به على بریرة        
      لذي تصدق به على بریرة        
          فالظاهر أ ن من أ عطى شیئا ،،»»        ولنا هدیة         ولنا هدیة         ولنا هدیة         ولنا هدیة ،،          هو علیها صدقة          هو علیها صدقة          هو علیها صدقة          هو علیها صدقة «  « ::        

          فالظاهر أ ن من أ عطى شیئا    
          فالظاهر أ ن من أ عطى شیئا    
          فالظاهر أ ن من أ عطى شیئا    
   

      ینوي به إلى الله تعالى للمحتاج
      ینوي به إلى الله تعالى للمحتاج           
      ینوي به إلى الله تعالى للمحتاج           
      ینوي به إلى الله تعالى للمحتاج           
  ،،       لمحبة له       لمحبة له       لمحبة له       لمحبة له  وا  وا  وا  وا،،                      ومن دفع إلى إنسان شیئا للتقرب إلیه                      ومن دفع إلى إنسان شیئا للتقرب إلیه                      ومن دفع إلى إنسان شیئا للتقرب إلیه                      ومن دفع إلى إنسان شیئا للتقرب إلیه..        فهو صدقة        فهو صدقة        فهو صدقة        فهو صدقة،،           

» »        تهادوا تحابوا        تهادوا تحابوا        تهادوا تحابوا        تهادوا تحابوا  «  « ::   قال   قال   قال   قال--    --                ومحثوث علیه ؛ فإن النبي                 ومحثوث علیه ؛ فإن النبي                 ومحثوث علیه ؛ فإن النبي                 ومحثوث علیه ؛ فإن النبي ،،               وجمیع ذلك مندوب إلیه               وجمیع ذلك مندوب إلیه               وجمیع ذلك مندوب إلیه               وجمیع ذلك مندوب إلیه..       فهو هدیة       فهو هدیة       فهو هدیة       فهو هدیة

 ).).٣٩٨٣٩٨//٥٥  ،، البن قدامة البن قدامة،،المغنيالمغني((  ..""

    في كتاب الطالق:: البخاري في صحیحه البخاري في صحیحه::أخرجهأخرجه) ) ٢٢((
    في كتاب الطالق   
    في كتاب الطالق   
    في كتاب الطالق   
   باب شفاعة الن،،   

   باب شفاعة الن     
   باب شفاعة الن     
   باب شفاعة الن     
  بي صلى اهللا علیه وسلم في      

  بي صلى اهللا علیه وسلم في        
  بي صلى اهللا علیه وسلم في        
  بي صلى اهللا علیه وسلم في        
       

          باب الصدقة على موالي أ زواج النبي ،،       وفي كتاب الزكاة       وفي كتاب الزكاة       وفي كتاب الزكاة       وفي كتاب الزكاة،،))٥٢٨٤٥٢٨٤(( حدیث رقم  حدیث رقم ،،٦٢٦٢//٧٧  ،،       زوج بریرة       زوج بریرة       زوج بریرة       زوج بریرة
          باب الصدقة على موالي أ زواج النبي         
          باب الصدقة على موالي أ زواج النبي         
          باب الصدقة على موالي أ زواج النبي         
        

   صلى اهللا علیه وسلم
   صلى اهللا علیه وسلم   
   صلى اهللا علیه وسلم   
   صلى اهللا علیه وسلم   
  رضي --  وأخرجه البخاري أیضا عن أنس   وأخرجه البخاري أیضا عن أنس   وأخرجه البخاري أیضا عن أنس   وأخرجه البخاري أیضا عن أنس ،،))١٤٩٣١٤٩٣(( حدیث رقم  حدیث رقم ،،١٥٨١٥٨//٢٢  ،،   

 
  رضي  

 
  رضي  

 
  رضي  

 
 

  ،،))١٤٩٥١٤٩٥(( حدیث رقم  حدیث رقم ،،١٥٨١٥٨//٢٢  ،،              باب إذا تحولت الصدقة              باب إذا تحولت الصدقة              باب إذا تحولت الصدقة              باب إذا تحولت الصدقة،،        في كتاب كتاب الزكاة        في كتاب كتاب الزكاة        في كتاب كتاب الزكاة        في كتاب كتاب الزكاة::--    اهللا عنه     اهللا عنه     اهللا عنه     اهللا عنه 

         وفي كتاب الهبة وفضلها والتحریض علیها، باب قبول الهدیة
                

  
         وفي كتاب الهبة وفضلها والتحریض علیها، باب قبول الهدیة  

                
  

         وفي كتاب الهبة وفضلها والتحریض علیها، باب قبول الهدیة  
                

  
         وفي كتاب الهبة وفضلها والتحریض علیها، باب قبول الهدیة  

                
  

 ).).٢٠٥٧٧٢٠٥٧٧(( حدیث رقم  حدیث رقم ،،٢٠٣٢٠٣//٣٣  ،،  

  ١٥١٥  ،، المجموع شرح المهذب المجموع شرح المهذب،،٨٨٨٨  ،،٨٧٨٧//٧٧  ،،٥٤٥٥٤٥//٣٣  ،، البن بطال البن بطال،، شرح صحیح البخاري شرح صحیح البخاري::انظرانظر) ) ٣٣((

 .. بتصرف بتصرف،،٣٩٨٣٩٨//٥٥  ،، البن قدامة البن قدامة،، المغني المغني،،٧٣٠٧٣٠//



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

٨٨ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

          أمرأمر            وذلكوذلك      ،،                والعدوانوالعدوان            اإلثماإلثم          عليعلي                  التعاونالتعاون          بابباب        منمن              یعتبریعتبر                  الهدایاالهدایا          هذههذه          مثلمثل            قبولقبول        أنأن    --  أأ

ُتعاونوا    ََ   ََ   ََوالََوال       "  "   ::          تعاليتعالي        اهللاهللا            بقولبقول              الشرعالشرع        فيفي          عنهعنه            منهيمنهي َ َ ُتعاونواَ َ َ َ       ُ َ َ َ       ُ َ َ َعلى    َ َعلىَ َ   َ َ   َ ِْاإلثم    َ ِْاإلثمِْ ِْ     ِْ ِْ     ِْ ِوالعدوان    ِْ َ َْ ُ ِوالعدوانْ َ َْ ُ ْ         ِ َ َْ ُ ْ         ِ َ َْ ُ             قبولقبول        ألنألن      ،،  ))١١  ((       "  " ْ

        عـزعـز        اهللاهللا          نهـينهـي          وقـدوقـد      ،،        لذلكلذلك          ذلكذلك          مثلمثل            یفعلیفعل        أنأن                للمهديللمهدي              تشجیعتشجیع          فیهفیه                  الهدایاالهدایا        منمن              النوعالنوع          هذاهذا          مثلمثل

        ))٢٢  ((  ..      ذلكذلك          مثلمثل        عنعن          وجلوجل
  

                الثابـتالثابـت        مـنمـن        ألنألن      ،،            ودرؤهـاودرؤهـا                    اجتنابهااجتنابها          یجبیجب            التيالتي                  المفاسدالمفاسد        منمن              تعتبرتعتبر                  الهدایاالهدایا          هذههذه        أنأن    --  بب

                منطویـةمنطویـة                  الهـدایاالهـدایا          هـذههـذه            كانـتكانـت          ولـوولـو          حتـيحتـي      ،،        كلهـاكلهـا                ودرؤهـاودرؤهـا                    اجتنابهـااجتنابهـا          یجـبیجـب                  المفاسدالمفاسد        أنأن              الشرعالشرع        فيفي

        مـنمـن          ألنـهألنـه      ،،        مبـاحمبـاح        فـيفـي        إالإال                    یستعملهایستعملها      الال          أنهأنه            إلیهإلیه                المهديالمهدي          علمعلم        أوأو      ،،              المصالحالمصالح          عليعلي      ضض    بعبع          عليعلي

                اعتنـــاءاعتنـــاء        ألنألن      ،،     " "              المـــصالحالمـــصالح          جلـــبجلـــب        مـــنمـــن            أولـــيأولـــي                  المفاســـدالمفاســـد          درءدرء       "  "   ::    أنأن              الـــشرعالـــشرع        فـــيفـــي                  الثابتـــةالثابتـــة                  القواعـــدالقواعـــد

      ) ) ٣٣  ((  ..                    بالمأموراتبالمأمورات                  اعتنائهاعتنائه        منمن          أشدأشد                      بالمنهیاتبالمنهیات                الشارعالشارع
  

  خامسة      قاعدة    قاعدة    قاعدة    قاعدة "  " ::--  اهللاهللا  رحمهرحمه  ––  السیوطيالسیوطي  اإلماماإلمام  قالقال
  خامسة  
  خامسة  
  خامسة  
 هي و و و و  ،،  

 هي 
 هي 
 هي 
 من    أ ولى  أ ولى  أ ولى  أ ولى       المفاسد     المفاسد     المفاسد     المفاسد     درء   درء   درء   درء "  "  

 من 
 من 
 من 
   

 غالبا        المفسدة      المفسدة      المفسدة      المفسدة     دفع   دفع   دفع   دفع     قدم   قدم   قدم   قدم ؛  ؛       ومصلحة      ومصلحة      ومصلحة      ومصلحة       مفسدة     مفسدة     مفسدة     مفسدة      تعارض    تعارض    تعارض    تعارض     فإذا   فإذا   فإذا   فإذا  ،، " "     المصالح     المصالح     المصالح     المصالح     جلب   جلب   جلب   جلب
 غالبا  
 غالبا  
 غالبا  
      اعتناء    اعتناء    اعتناء    اعتناء     ألن   ألن   ألن   ألن  ،،  

 من    أ شد  أ شد  أ شد  أ شد         بالمنهیات       بالمنهیات       بالمنهیات       بالمنهیات     الشارع   الشارع   الشارع   الشارع
 من 
 من 
 من 
 بالمأمورات       اعتنائه     اعتنائه     اعتنائه     اعتنائه   

 بالمأمورات      
 بالمأمورات      
 بالمأمورات      
      " " ..))٤٤((  

  

َالمفاسد         " "  ::--        اهللاهللا            رحمهرحمه    ––      بب    رجرج          ابنابن            وقالوقال ِ َ َ َالمفاسدْ ِ َ َ ْ        َ ِ َ َ ْ        َ ِ َ َ ُیجب    ْ ُیجبَِ َِ    ُ َِ    ُ َاجتنابها    َِ ُ َ َاجتنابهاِْ ُ َ ِْ        َ ُ َ ِْ        َ ُ َ َكلها    ِْ
َكلهاَُّ
َُّ    َ
َُّ    َ
َُّ،،  ..  " ..." ...          ..  ))  ٥٥((    

  

        منمن                  النوعیةالنوعیة          هذههذه            أمامأمام    ُ     ُ     ُالسبلُالسبل            كافةكافة    ٕ     ٕ     ٕواغالقٕواغالق                األبواباألبواب        كلكل        سدسد          عليعلي              العملالعمل          یجبیجب          أنهأنه    --  جج

      ،،              والجــوازوالجــواز                اإلباحــةاإلباحــة              ظــاهرهظــاهره        فــيفــي          كــانكــان          ولــوولــو          حتــيحتــي              إلیهــاإلیهــا            یــؤديیــؤدي        مــامــا        كــلكــل          وعــنوعــن      ،،              المحرمــةالمحرمــة                  الهــدایاالهــدایا

                  والتحـرزوالتحـرز      ،،            بـالحزمبـالحزم              واألخـذواألخـذ                  االحتیـاطاالحتیـاط          علـىعلـى              مبنیـةمبنیـة                  الـشریعةالـشریعة        ألنألن      ،،     " "              الذرائعالذرائع        سدسد       "  "             بقاعدةبقاعدة   ً    ً    ً عمًالعمال

        اهللاهللا        أنأن          علـمعلـم                    ومواردهـاومواردهـا                  الشریعةالشریعة              مصادرمصادر            تأملتأمل          ومنومن      ،،          مفسدةمفسدة          إلىإلى   ً      ً      ً طریقًاطریقا            یكونیكون        أنأن          عسىعسى          ممامما

                  الوسـائلالوسـائل            كانـتكانـت        ثـمثـم          ومـنومـن      ،،        عنهـاعنهـا            ونهـيونهـي              حرمهـاحرمهـا          بأنبأن                  المحارمالمحارم          إليإلي                  المفضیةالمفضیة                  الذرائعالذرائع        سدسد              تعاليتعالي

              تعـاليتعـالي        اهللاهللا        ألنألن      ،،          محرمـةمحرمـة                المحـرمالمحـرم          إلـيإلـي                  الوسـائلالوسـائل            كانـتكانـت              ولـذلكولـذلك      ،،              المقاصـدالمقاصـد          حكـمحكـم              الـشرعالـشرع        فيفي          لهالها

                  لتحریمــهلتحریمــه   ً       ً       ً تحقیقــًاتحقیقــا            منهــامنهــا              ویمنــعویمنــع                یحرمهــایحرمهــا            فإنــهفإنــه      ،،        إلیــهإلیــه            تفــضيتفــضي                ووســائلووســائل          طــرقطــرق          ولــهولــه   ً     ً     ً شــیئًاشــیئا          حــرمحــرم          إذاإذا

                                                 

     ).).  ٢٢  ((                                   جزء من اآلیة رقم  جزء من اآلیة رقم   ::                        سورة المائدةسورة المائدة    ) ) ١١  ((

 .. بتصرف بتصرف،،٢٧٢٧  ،،٢٦٢٦ ص ص،، األحكام الفقهیة للهدایا المحفزة علي الشراء األحكام الفقهیة للهدایا المحفزة علي الشراء::انظرانظر) ) ٢٢((

      ،،    ٩٠٩٠     ص ص  ،،      جیمجیم             البن ن البن ن  ،،                                 األشباه والنظائر األشباه والنظائر  ،،                     وما بعدها وما بعدها  ،،      ١٧٩١٧٩       ص  ص   ،،                 للسیوطي للسیوطي  ،،                                 األشباه والنظائر األشباه والنظائر  ::        انظرانظر    ) ) ٣٣  ((

      ،،      ٢٨٢٢٨٢     ص ص  ،،                 البـن رجـب البـن رجـب  ،،                 القواعـد القواعـد  ،،  ))    ٢٩٢٩  ((                 المادة  المادة   ،،    ٤٧٤٧  //  ١١      ،،               لألتاسي لألتاسي  ،،                                                        مجلة األحكام العدلیة مع شرحهامجلة األحكام العدلیة مع شرحها

   ..      ٢٠٥٢٠٥     ص ص  ،،                                                       للشیخ أحمد بن الشیخ الزرقا للشیخ أحمد بن الشیخ الزرقا  ،،                                         شرح القواعد الفقهیة شرح القواعد الفقهیة  ،،      ٣٠٤٣٠٤

ـــسیوطي  ،،                                 األشـــباه والنظـــائر األشـــباه والنظـــائر  ::        انظـــرانظـــر    ) ) ٤٤  (( ـــسیوطي لل ـــك قالـــه ابـــن نجـــیم فـــي األشـــباه   ،،      ١٧٩١٧٩       ص  ص   ،،                 لل ـــك قالـــه ابـــن نجـــیم فـــي األشـــباه  وانظـــر نحـــو ذل                                                                                وانظـــر نحـــو ذل

   ..    ٩٠٩٠     ص ص  ،ً،             ً              ً والنظائر أیضًاوالنظائر أیضا

   ..      ٣٠٤٣٠٤      ،،      ٢٨٢٢٨٢     ص ص  ،،                 البن رجب البن رجب  ،،                 القواعد القواعد  ::        انظرانظر    ) ) ٥٥  ((



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

٨٩ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

          ذلـكذلـك            لكـانلكـان            إلیـهإلیـه                  المفـضیةالمفـضیة                    والـذرائعوالـذرائع                  الوسـائلالوسـائل            أبـاحأبـاح        لـولـو        إذإذ      ،،        حمـاهحمـاه            یقربیقرب        أنأن        منمن   ً      ً      ً ومنعًاومنعا      ،ً،       ً        ً وتثبیتًاوتثبیتا

ًواغراء                  للتحریمللتحریم   ً     ً     ً نقضًانقضا ًواغراءٕ ٕ       ً ٕ       ً               سیاسـةسیاسـة        بـلبـل      ،،          اإلبـاءاإلبـاء        كـلكـل          ذلكذلك            یأبىیأبى              وعلمهوعلمه              تعاليتعالي                وحكمتهوحكمته      ،،    بهبه                للنفوسللنفوس    ٕ

    ))١١  ((  ..      ذلكذلك            تأبىتأبى            كلهاكلها                الدنیاالدنیا            ملوكملوك

                  الفقهـاءالفقهـاء              جمهـورجمهـور            إلیـهإلیـه          ذهـبذهـب        مـامـا          علـيعلـي    ً    ً     ً بنـاًءبنـاء      ،،            الهدیـةالهدیـة        فـيفـي                البـائعالبـائع            رجـوعرجـوع            جـوازجـواز          عـدمعـدم      :ً:     ً      ً ثانیًاثانیا

              اختلـــفاختلـــف          حیـــثحیـــث      ،،        البنـــهالبنـــه            یهبـــهیهبـــه            فیمـــافیمـــا                الوالـــدالوالـــد        إالإال      ،،        هبتـــههبتـــه        فـــيفـــي                الرجـــوعالرجـــوع                للواهـــبللواهـــب            یجـــوزیجـــوز      الال          أنـــهأنـــه        مـــنمـــن

    ::            التاليالتالي      وو        النحالنح          عليعلي                      أتناولهماأتناولهما      ،،          رأیینرأیین          عليعلي              خالفهمخالفهم            وكانوكان      ،،      ذلكذلك        فيفي                  الفقهاءالفقهاء
  

    ..          لولدهلولده            وهبهوهبه            فیمافیما                الوالدالوالد        إالإال            هبتههبته        فيفي            یرجعیرجع        أنأن                للواهبللواهب            یجوزیجوز      الال          أنهأنه      ::        األولاألول              الرأيالرأي
  

َ    َ    َوهــو َوهــو       ،،                  والحنابلــةوالحنابلــة      ،،  ))٣٣     ( (                  والــشافعیةوالــشافعیة      ،،  ))٢٢     ( (                المالكیــةالمالكیــة        مـنمـن                  الفقهــاءالفقهــاء              جمهــورجمهــور      ::      هــذاهــذا          إلــيإلــي            وذهـبوذهـب

ٍقول َأبي ثور َْ ٍقول َأبي ثورُ َْ ُ       َ     ٍ َْ ُ       َ     ٍ َْ ُ..  ))  ٤٤((        

                                                 

                                                              یعني أنه ال یجوز للواهب أن یرجع یعني أنه ال یجوز للواهب أن یرجع       .. ..   ..  ،،                                            وال رجوع فیها إال لألبوینوال رجوع فیها إال لألبوین       "  "   ::--                   رحمه اهللا  رحمه اهللا ––                          قال الكشناوي قال الكشناوي     ) ) ١١  ((

    ..  ""                                    في هبته إال األبوین في هبته إال األبوین 

      ).).             بتصرف بتصرف  ،،    ٤٤٤٤  //  ١١      ،،                           أسهل المدارك أسهل المدارك  ::        انظرانظر  ((    . . 

      ،،    ٥١٥١  //  ٦٦      ،،                           مواهــب الجلیــل مواهــب الجلیــل  ،،    ٧٨٧٨  ١١  //  ٨٨      ،،                       مــنح الجلیــل مــنح الجلیــل  ،،      ٦٧٥٦٧٥  //  ٢٢      ،،               اإلشــراف اإلشــراف  ،،      ١٤١١٤١  //  ٤٤      ،،                         بلغــة الــسالك بلغــة الــسالك  ::          وانظــروانظــر

   ..        ١٦١١١٦١١  //  ١١      ،،                 المعونة المعونة  ،،      ٣٥٨٣٥٨  //    ١٣١٣      ،،                              البیان والتحصیلالبیان والتحصیل

   ..             بتصرف بتصرف  ،،      ١٠٩١٠٩      ،،      ١٠٨١٠٨  //  ٣٣      ،،                     البن القیم البن القیم  ،،                             إعالم الموقعین إعالم الموقعین  ،،    ٨٥٨٥  //  ٣٣      ،،                 للشاطبي للشاطبي  ،،                     الموافقات الموافقات  ::        انظرانظر    ) ) ٢٢  ((

َولیس لواهب َأقبض ما وهب       "  "   ::              رحمه اهللارحمه اهللا––                          قال الماوردي قال الماوردي     ) ) ٣٣  (( َ ََ َ َ ََ ْ ٍ ِ ِ
َ َولیس لواهب َأقبض ما وهبَْ َ ََ َ َ ََ ْ ٍ ِ ِ
َ َْ           َ            َ َ ََ َ َ ََ ْ ٍ ِ ِ
َ َْ           َ            َ َ ََ َ َ ََ ْ ٍ ِ ِ
َ ُ َأن یرجع فیه إال َأن یكـ  ،،َْ َ َْ َِّْ ِ ِ

َ
ِ ُ َأن یرجع فیه إال َأن یكـْ َ َْ َِّْ ِ ِ

َ
ِ ْ      َ               َ ُ َ َْ َِّْ ِ ِ

َ
ِ ْ      َ               َ ُ َ َْ َِّْ ِ ِ

َ
ِ ُون والـدا فیجـوز ْ ُ ََ ً ِ َ ُون والـدا فیجـوز َ ُ ََ ً ِ َ َ               ُ ُ ََ ً ِ َ َ               ُ ُ ََ ً ِ َ َ

ـــه الرجـــوع ُل ُ ُُّ ـــه الرجـــوعَ ُل ُ ُُّ َ          ُ ُ ُُّ َ          ُ ُ ُُّ ٍ فَأمـــا مـــن ســـواه فـــال رجـــوع لـــه ســـواء كـــان َأجنبیـــا َأو ذا رحـــم   ،،َ ِ ِ
َ َُ َْ َ�ِ َ ْ َ ٌَ َ ََ ُ َُ َ َ َُ ْ ٍ فَأمـــا مـــن ســـواه فـــال رجـــوع لـــه ســـواء كـــان َأجنبیـــا َأو ذا رحـــم َّ ِ ِ
َ َُ َْ َ�ِ َ ْ َ ٌَ َ ََ ُ َُ َ َ َُ ْ َّ          َ       َ                                َ  ٍ ِ ِ
َ َُ َْ َ�ِ َ ْ َ ٌَ َ ََ ُ َُ َ َ َُ ْ َّ          َ       َ                                َ  ٍ ِ ِ
َ َُ َْ َ�ِ َ ْ َ ٌَ َ ََ ُ َُ َ َ َُ ْ       ،،                   للمـــاوردي للمـــاوردي  ،،            الحـــاويالحـــاوي  ((      ..  ""َّ

٥٧٥٥٧٥  //  ٧٧      .(.(      

                           فالملـك یطــرد  فالملـك یطــرد   ،،ً                                           ً                                           ًاألصــل أن الهبـة إذا صــحت وأفـادت ملكــا عنـد القــبضًاألصــل أن الهبـة إذا صــحت وأفـادت ملكــا عنـد القــبض       "  "   ::--                   رحمـه اهللا  رحمـه اهللا ––                          وقـال الجــویني وقـال الجــویني 

ِ ویتسلط المتهـب علـى سـائر جهـات التـصرفات  ،،                                                          ه إمكان القبض ؛ فإن الملك یتمه إمكان القبض ؛ فإن الملك یتم                        وال یتطرق إلیوال یتطرق إلی ِ ویتسلط المتهـب علـى سـائر جهـات التـصرفاتّ ّ                                     ِ ّ                                     ِ ّ،،  ..  ....    ،،      

      ..  ""                                                                                   غیـر أنـا نثبـت لـألب الرجـوع فیمـا وهبـه لولـده  غیـر أنـا نثبـت لـألب الرجـوع فیمـا وهبـه لولـده   ،،ٌ                                       ٌ                                       ٌفالذي یقتضیه األصل أال یرجـع واهـب فیمـا وهـبٌفالذي یقتضیه األصل أال یرجـع واهـب فیمـا وهـب

          ).).      ٤٢٣٤٢٣  //  ٨٨      ،،                           نهایة المطلب نهایة المطلب  ::        انظرانظر  ((

      ،،                   للمــــــاوردي للمــــــاوردي  ،،               اإلقنــــــاع اإلقنــــــاع  ،،      ١٠٦١٠٦  //  ٨٨      ،،                   للعمرانــــــي للعمرانــــــي  ،،               البیــــــان البیــــــان  ،،      ٣٥٦٣٥٦  //  ٢٢      ،،                                 للخطیــــــب الــــــشربیني للخطیــــــب الــــــشربیني  ،،               اإلقنــــــاع اإلقنــــــاع  ::          وانظــــــروانظــــــر

           ٣١٣٣١٣  //  ١١      ،،                       فتح الوهاب فتح الوهاب  ،،      ٢٦٣٢٦٣  //  ٣٣      ،،                                                     حاشیة البیجرمي علي الخطیب حاشیة البیجرمي علي الخطیب  ،،      ١٢٠١٢٠  //  ١١

        وال یحل لواهب أ ن یرجع في هبته::      مسأ لة قال      مسأ لة قال      مسأ لة قال      مسأ لة قال "  " ::-- رحمه اهللا  رحمه اهللا ––قال ابن قدامة قال ابن قدامة ) ) ٤٤((
    

      
        وال یحل لواهب أ ن یرجع في هبته  

    
      

        وال یحل لواهب أ ن یرجع في هبته  
    

      
        وال یحل لواهب أ ن یرجع في هبته  

    
      

    وال لمهد أ ن ،،  
    وال لمهد أ ن     
    وال لمهد أ ن     
    وال لمهد أ ن     
    

       یرجع في هدیته
       یرجع في هدیته   
       یرجع في هدیته   
       یرجع في هدیته   
    بقوله،،                    األب ؛ ألنه قد ذكر أ ن لألب الرجوع                    األب ؛ ألنه قد ذكر أ ن لألب الرجوع                    األب ؛ ألنه قد ذكر أ ن لألب الرجوع                    األب ؛ ألنه قد ذكر أ ن لألب الرجوع       وأ راد من عدا        وأ راد من عدا        وأ راد من عدا        وأ راد من عدا ... ... ..   

    بقوله  
    بقوله  
    بقوله  
  ". ".       أ مر برده       أ مر برده       أ مر برده       أ مر برده : " : "   

        وبهذا قال الشافعي وأ بو ثور ..                         غیره فلیس له الرجوع في هبته وال هدیته                         غیره فلیس له الرجوع في هبته وال هدیته                         غیره فلیس له الرجوع في هبته وال هدیته                         غیره فلیس له الرجوع في هبته وال هدیته    فأ ما  فأ ما  فأ ما  فأ ما
        وبهذا قال الشافعي وأ بو ثور         
        وبهذا قال الشافعي وأ بو ثور         
        وبهذا قال الشافعي وأ بو ثور         
 البن  البن ،،المغنيالمغني((  ..""        

  ).).٣٩٨٣٩٨//٥٥  ،،قدامةقدامة

    وقول الخرقي::   فصل   فصل   فصل   فصل "  " ::دامة في موضع آخردامة في موضع آخروقال ابن قوقال ابن ق
    وقول الخرقي      
    وقول الخرقي      
    وقول الخرقي      
             یدل على أ ن لألب الرجوع              یدل على أ ن لألب الرجوع              یدل على أ ن لألب الرجوع              یدل على أ ن لألب الرجوع ". ".       أ مر برده       أ مر برده       أ مر برده       أ مر برده  "  " ::      

      =    =).).٣٩٧٣٩٧//٥٥  ،، البن قدامة البن قدامة،،المغنيالمغني((  ..... "... "..          فیما وهب لولده          فیما وهب لولده          فیما وهب لولده          فیما وهب لولده



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

٩٠ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

  

      ،،      دهمدهم    عنـعنـ                الرجـوعالرجـوع        لـهلـه            یكـرهیكـره            ولكـنولكـن      ،،        هبتـههبتـه        فـيفـي            یرجـعیرجـع        أنأن                للواهـبللواهـب            یجـوزیجـوز          أنـهأنـه      ::            الثانيالثاني              الرأيالرأي

        ..              الدناءةالدناءة          بابباب        منمن          هذاهذا        ألنألن

  ))٢٢((.. واسحاق واسحاق واسحاق واسحاق  ،،والثوريوالثوري  ،،النخعيالنخعي  قولقول  وهووهو  ،،))١١((  الحنفیةالحنفیة  ::هذاهذا  إليإلي  وذهبوذهب

          وقدوقد      ،،            الرجوعالرجوع          هذاهذا        منمن            تمنعتمنع              موانعموانع            وجدتوجدت          إذاإذا        إالإال              عندهمعندهم                  القاعدةالقاعدة        هوهو              الهبةالهبة        فيفي                  فالرجوعفالرجوع

        ::      وهيوهي      ،،              الموانعالموانع          هذههذه          عليعلي                  الحنفیةالحنفیة              فقهاءفقهاء        نصنص

    ..          علیهاعلیها              فیبنيفیبني   ً     ً     ً أرضًاأرضا            یكونیكون          كأنكأن      ،،          متصلةمتصلة              زیادةزیادة                  الموهوبالموهوب              المالالمال            یزیدیزید        أنأن    --  ١١

            یهبــهیهبــه        أوأو              یبیعــهیبیعــه          كــأنكــأن      ،،      كــانكــان          ســببســبب          بــأيبــأي        لــهلــه                  الموهــوبالموهــوب        یــدیــد        مــنمــن                  الموهــوبالموهــوب            یخــرجیخــرج        أنأن    --  ٢٢

    ..          للغیرللغیر

    ..            فتنهدمفتنهدم          داردار            یكونیكون        أوأو      ،،          فیموتفیموت   ً       ً       ً حیوانًاحیوانا            یكونیكون          كأنكأن      ،،          الهبةالهبة              موضوعموضوع            یهلكیهلك        أنأن    --  ٣٣

    ..    لهله                  الموهوبالموهوب        أوأو                الواهبالواهب      ،،                العاقدینالعاقدین          أحدأحد            یموتیموت        أنأن    --  ٤٤

    ..              الزوجینالزوجین          بینبین              الهبةالهبة            تكونتكون        أنأن    --  ٥٥

    ..        عمتهعمته        أوأو                وخالتهوخالته              الشخصالشخص          بینبین                كالهبةكالهبة      ،،  ))٣٣  ((              الرحمالرحم          ذويذوي          بینبین              الهبةالهبة            تكونتكون        أنأن    --  ٦٦

                                                                                                                              

  ،، الهدایة الهدایة،،١٥٤١٥٤//٢٢  ،، المستوعب المستوعب،،٢٦٥٢٦٥//١١  ،، العدة شرح العمدة العدة شرح العمدة،،٣٧٥٣٧٥//١١  ،، البن تیمیة البن تیمیة،، المحرر المحرر::وانظروانظر= = 

 ..٦٦٦٦//١١  ،، عمدة الفقه عمدة الفقه،،٢٦٢٢٦٢//٢٢  ،، الكافي الكافي،،٣٤٠٣٤٠//١١  ،،ألبي الخطابألبي الخطاب

     وللواهب أ ن یرجع في هبته "  " ::--  رحمه اهللا   رحمه اهللا ––قال الكاساني قال الكاساني ) ) ١١((
   

     وللواهب أ ن یرجع في هبته        
   

     وللواهب أ ن یرجع في هبته        
   

     وللواهب أ ن یرجع في هبته        
   

    فحق     فحق     فحق     فحق ،،         أ ما ثبوت حق الرجوع         أ ما ثبوت حق الرجوع         أ ما ثبوت حق الرجوع         أ ما ثبوت حق الرجوع... ... ..        

  ).).١٢٨١٢٨  ،،١٢٧١٢٧//٦٦  ،،بدائع الصنائعبدائع الصنائع((  ..""... ... ..         خالفا للشافعي         خالفا للشافعي         خالفا للشافعي         خالفا للشافعي،،               الرجوع في الهبة ثابت عندنا               الرجوع في الهبة ثابت عندنا               الرجوع في الهبة ثابت عندنا               الرجوع في الهبة ثابت عندنا

 أما الكراهة فالزمة  أما الكراهة فالزمة ،،......،، قال واذا وهب هبة ألجنبي فله الرجوع فیها قال واذا وهب هبة ألجنبي فله الرجوع فیها قال واذا وهب هبة ألجنبي فله الرجوع فیها قال واذا وهب هبة ألجنبي فله الرجوع فیها "  " ::-- رحمه اهللا  رحمه اهللا ––وقال المرغیناني وقال المرغیناني 

  ،،الهدایةالهدایة((  .."" وهذا الستقباحه  وهذا الستقباحه ،،""                 العائد في هبته كالعائد في قیئه                  العائد في هبته كالعائد في قیئه                  العائد في هبته كالعائد في قیئه                  العائد في هبته كالعائد في قیئه " " لقوله علیه الصالة والسالم لقوله علیه الصالة والسالم 

٢٢٧٢٢٧//٣٣.(.(  

  ،،٥٣٥٣//١٢١٢  ،، للسرخسي للسرخسي،، المبسوط المبسوط،،٤١٤١  ،،٤٠٤٠//٩٩ البن الهمام  البن الهمام ،، فتح القدیر فتح القدیر،،١٨٨١٨٨//١٠١٠  ،،یةیة البنا البنا::وانظروانظر

 ..٥٢٥٢//٣٣  ،، االختیار االختیار،،٩٨٩٨//٥٥  ،، تبیین الحقائق تبیین الحقائق،،٢٨٨٢٨٨//٧٧،،البحر الرائقالبحر الرائق

       وال یحل لواهب أ ن یرجع في هبته((  ::      مسأ لة قال      مسأ لة قال      مسأ لة قال      مسأ لة قال  " "::-- رحمه اهللا  رحمه اهللا ––قال ابن قدامة قال ابن قدامة ) ) ٢٢((
    

      
       وال یحل لواهب أ ن یرجع في هبته  

    
      

       وال یحل لواهب أ ن یرجع في هبته  
    

      
       وال یحل لواهب أ ن یرجع في هبته  

    
      

  وال لمهد أ ن ،،  
  
    وال لمهد أ ن     
  وال لمهد أ ن     
  
    وال لمهد أ ن     
    

       رجع في هدیته ی ی ی ی
       رجع في هدیته  
       رجع في هدیته  
       رجع في هدیته  
               یعني وان لم یعوض عنها))              وان لم یثب علیها              وان لم یثب علیها              وان لم یثب علیها              وان لم یثب علیها،،  

 
               یعني وان لم یعوض عنها 

 
               یعني وان لم یعوض عنها 
 
               یعني وان لم یعوض عنها 

 
         ألنه قد ذكر          ألنه قد ذكر          ألنه قد ذكر          ألنه قد ذكر ؛ ؛            وأ راد من عدا األب            وأ راد من عدا األب            وأ راد من عدا األب            وأ راد من عدا األب .. 

    بقوله،،        أ ن لألب الرجوع        أ ن لألب الرجوع        أ ن لألب الرجوع        أ ن لألب الرجوع
    بقوله  
    بقوله  
    بقوله  
       وبهذا قال        وبهذا قال        وبهذا قال        وبهذا قال ..          بته وال هدیته          بته وال هدیته          بته وال هدیته          بته وال هدیته                 فأ ما غیره فلیس له الرجوع في ه                 فأ ما غیره فلیس له الرجوع في ه                 فأ ما غیره فلیس له الرجوع في ه                 فأ ما غیره فلیس له الرجوع في ه". ".       أ مر برده       أ مر برده       أ مر برده       أ مر برده  "  " ::  

      الشافعي وأ بو ثور
      الشافعي وأ بو ثور   
      الشافعي وأ بو ثور   
      الشافعي وأ بو ثور   
    والثوري،،        وقال النخعي        وقال النخعي        وقال النخعي        وقال النخعي..   

 
    والثوري 

 
    والثوري 

 
    والثوري 

 
        من وهب لغیر ذي رحم فله : :        وأ صحاب الرأي        وأ صحاب الرأي        وأ صحاب الرأي        وأ صحاب الرأي ،،       واسحاق       واسحاق       واسحاق       واسحاق،، 

        من وهب لغیر ذي رحم فله         
        من وهب لغیر ذي رحم فله         
        من وهب لغیر ذي رحم فله         
        

        ومن وهب لذي رحم فلی،،           ما لم یثب علیها           ما لم یثب علیها           ما لم یثب علیها           ما لم یثب علیها،،   الرجوع   الرجوع   الرجوع   الرجوع
      

        ومن وهب لذي رحم فلی 
      

        ومن وهب لذي رحم فلی 
      

        ومن وهب لذي رحم فلی 
      

  ،، البن قدامة البن قدامة،،المعنيالمعني((  ..""      س له الرجوع       س له الرجوع       س له الرجوع       س له الرجوع  

٣٩٧٣٩٧//٥٥.(.( 

            الرحم اسم لكافة األقارب من غیر فرق بین المحرم وغیره::ذهب المفسرون والمحدثون إلي أنذهب المفسرون والمحدثون إلي أن) ) ٣٣((
            الرحم اسم لكافة األقارب من غیر فرق بین المحرم وغیره                        
            الرحم اسم لكافة األقارب من غیر فرق بین المحرم وغیره                        
            الرحم اسم لكافة األقارب من غیر فرق بین المحرم وغیره                        
                        ..  

حیح حیح  شرح النووي علي ص شرح النووي علي ص،،٧٧//٥٥  ،، تفسیر القرطبي تفسیر القرطبي،،٣٠٨٣٠٨//٢٢  ،، للكیا الهراسي للكیا الهراسي،، أحكام القرآن أحكام القرآن::انظرانظر((

 ).).٦٥٦٥  ،،٦٤٦٤//١١١١  ،،مسلممسلم



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

٩١ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

    ))١١  ((  ..        هبتههبته        عنعن   ً     ً     ً عوضًاعوضا                الواهبالواهب            یأخذیأخذ        أنأن    --  ٧٧

  

        ::                      األدلــــــةاألدلــــــة
  

    ::        األولاألول              الرأيالرأي            أدلةأدلة      :ً:   ً    ً أوًالأوال

  

            یرجـعیرجـع        أنأن                للواهـبللواهـب            یجـوزیجـوز      الال          أنـهأنـه        مـنمـن    ––            إلیـهإلیـه              ذهبواذهبوا        ماما          عليعلي              الرأيالرأي          هذاهذا              أصحابأصحاب              استدلاستدل

    ::              والقیاسوالقیاس      ،،          السنةالسنة        منمن              بأدلةبأدلة    ––              لولدهلولده            وهبهوهبه            فیمافیما                الوالدالوالد        إالإال            هبتههبته        فيفي

        ::          السنةالسنة    --  أأ
  

  ::یليیلي  بمابما  السنةالسنة  منمن  استدلوااستدلوا
  

 رضي  --     عباس   عباس   عباس   عباس    ابن  ابن  ابن  ابن    عن  عن  عن  عن  رويروي  ماما  --١١
 

 رضي 
 

 رضي 
 

 رضي 
 

 "  " ::--    --     النبي   النبي   النبي   النبي    قال  قال  قال  قال  ::  قال  قال  قال  قال  ،،--      عنهما    عنهما    عنهما    عنهما   اهللا اهللا اهللا اهللا   

   هبته   في في في في     العائد   العائد   العائد   العائد
   هبته 
   هبته 
   هبته 
  كالعائد   

  كالعائد  
  كالعائد  
  كالعائد  
  ))٢٢((.. " "    قیئه    قیئه    قیئه    قیئه   في في في في    

  

 رضي  --     عباس   عباس   عباس   عباس    ابن  ابن  ابن  ابن    عن  عن  عن  عن   أیضا أیضا أیضا أیضا  البخاريالبخاري  ورواهورواه  
 

 رضي 
 

 رضي 
 

 رضي 
 

    --     النبي   النبي   النبي   النبي    قال  قال  قال  قال  بلفظبلفظ  ––   ما ما ما ما   عنه   عنه   عنه   عنه   اهللا اهللا اهللا اهللا   

   هبته   في في في في     العائد   العائد   العائد   العائد "  " ::--
   هبته 
   هبته 
   هبته 
 یقيء      كالكلب    كالكلب    كالكلب    كالكلب   

 
 یقيء 
 
 یقيء 
 
 یقيء 
 
  ))٣٣((.. " "    قیئه    قیئه    قیئه    قیئه   في في في في     یعود   یعود   یعود   یعود    ثم  ثم  ثم  ثم   

  

 رضي  --     عباس   عباس   عباس   عباس    ابن  ابن  ابن  ابن    عن  عن  عن  عن   أیضا أیضا أیضا أیضا  البخاريالبخاري  ورواهورواه
 

 رضي 
 

 رضي 
 

 رضي 
 

  ::  --     النبي   النبي   النبي   النبي    قال  قال  قال  قال  بلفظبلفظ  ––      عنهما    عنهما    عنهما    عنهما   اهللا اهللا اهللا اهللا   

 السوء     مثل   مثل   مثل   مثل    لنا  لنا  لنا  لنا     لیس   لیس   لیس   لیس
 السوء  
 السوء  
 السوء  
   هبته  يي ف ف ف ف     یعود   یعود   یعود   یعود    الذي  الذي  الذي  الذي  ،،  

   هبته 
   هبته 
   هبته 
 یرجع      كالكلب    كالكلب    كالكلب    كالكلب   

 
 یرجع  

 
 یرجع  

 
 یرجع  

 
  ))٤٤((..    قیئه    قیئه    قیئه    قیئه   في في في في    

  

                                                 

 فتح  فتح ،، وما بعدها وما بعدها،،٥٦٥٦//١٢١٢  ،، للسرخسي للسرخسي،، المبسوط المبسوط،،وما بعدهاوما بعدها /  / ١٢٨١٢٨//٦٦  ،، بدائع الصنائع بدائع الصنائع::انظرانظر) ) ١١((

  ،، وما بعدها وما بعدها،،٥٢٥٢//٣٣  ،، االختیار االختیار،،٢٢٨٢٢٨  ،،٢٢٧٢٢٧//٣٣  ،، الهدایة الهدایة،، وما بعدها وما بعدها،،٣٩٣٩//٩٩  ،، البن الهمام البن الهمام،،القدیرالقدیر

 ..٢٩٢٩  ،،٢٨٢٨ ص ص،،الشراءالشراء األحكام الفقهیة للهدایا المحفزة علي  األحكام الفقهیة للهدایا المحفزة علي ،، وما بعدها وما بعدها،،١٨٧١٨٧//١٠١٠  ،،البنایةالبنایة

             في كتاب الهبة وفضلها والتحریض علیها:: البخاري في صحیحه البخاري في صحیحه::أخرجهأخرجه) ) ٢٢((
  

             في كتاب الهبة وفضلها والتحریض علیها      
  

             في كتاب الهبة وفضلها والتحریض علیها      
  

             في كتاب الهبة وفضلها والتحریض علیها      
  

   باب ال یحل ألحد أ ن ،،      
  
     باب ال یحل ألحد أ ن        
   باب ال یحل ألحد أ ن        
  
     باب ال یحل ألحد أ ن        
       

             یرجع في هبته وصدقته
             یرجع في هبته وصدقته  
             یرجع في هبته وصدقته  
             یرجع في هبته وصدقته  
   في كتاب الهبات:: ومسلم في صحیحه ومسلم في صحیحه،،))٢٦٢١٢٦٢١(( حدیث رقم  حدیث رقم ،،٢١٥٢١٥//٣٣  ،،  

   في كتاب الهبات     
   في كتاب الهبات     
   في كتاب الهبات     
     ،،  

              جوع في الصدقة والهبة بعد القبض إال ما وهبه لولده وان سفل       باب تحریم الر       باب تحریم الر       باب تحریم الر       باب تحریم الر
             

              جوع في الصدقة والهبة بعد القبض إال ما وهبه لولده وان سفل           
             

              جوع في الصدقة والهبة بعد القبض إال ما وهبه لولده وان سفل           
             

              جوع في الصدقة والهبة بعد القبض إال ما وهبه لولده وان سفل           
             

 حدیث  حدیث ،،١٢٤١١٢٤١//٣٣  ،،           

 ).).١٦٢٣١٦٢٣((رقم رقم 

             في كتاب الهبة وفضلها والتحریض علیها:: البخاري في صحیحه البخاري في صحیحه::أخرجهأخرجه) ) ٣٣((
  

             في كتاب الهبة وفضلها والتحریض علیها      
  

             في كتاب الهبة وفضلها والتحریض علیها      
  

             في كتاب الهبة وفضلها والتحریض علیها      
  

     باب هبة الرجل المرأ ته ،،      
  

     باب هبة الرجل المرأ ته        
  

     باب هبة الرجل المرأ ته        
  

     باب هبة الرجل المرأ ته        
  

       

 ة لزوجها   والمرأ    والمرأ    والمرأ    والمرأ 
 
  

 ة لزوجها  
 
  

 ة لزوجها  
 
  

 ة لزوجها  
 
  

   في كتاب الهبات:: ومسلم في صحیحه ومسلم في صحیحه،،))٢٥٨٩٢٥٨٩(( حدیث رقم  حدیث رقم ،،٢٠٧٢٠٧//٣٣  ،،  
   في كتاب الهبات     
   في كتاب الهبات     
   في كتاب الهبات     
       باب تحریم        باب تحریم        باب تحریم        باب تحریم ،،     

              الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إال ما وهبه لولده وان سفل
             

              الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إال ما وهبه لولده وان سفل            
             

              الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إال ما وهبه لولده وان سفل            
             

              الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إال ما وهبه لولده وان سفل            
             

 ).).١٦٢٢١٦٢٢(( حدیث رقم  حدیث رقم ،،١٢٤١١٢٤١//٣٣،،            

     اب الهبة وفضلها والتحریض علیها، باب ال یحل ألحد أ ن    في كت   في كت   في كت   في كت:: البخاري في صحیحه البخاري في صحیحه::أخرجهأخرجه) ) ٤٤((
                   

   
     اب الهبة وفضلها والتحریض علیها، باب ال یحل ألحد أ ن  

                   
   

     اب الهبة وفضلها والتحریض علیها، باب ال یحل ألحد أ ن  
                   

   
     اب الهبة وفضلها والتحریض علیها، باب ال یحل ألحد أ ن  

                   
   

 

             یرجع في هبته وصدقته
             یرجع في هبته وصدقته  
             یرجع في هبته وصدقته  
             یرجع في هبته وصدقته  
 ).).٢٦٢٢٢٦٢٢(( حدیث رقم  حدیث رقم ،،٢١٥٢١٥//٣٣  ،،  



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

٩٢ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

 رضي  --     عمر   عمر   عمر   عمر     وابن   وابن   وابن   وابن     عباس   عباس   عباس   عباس    ابن  ابن  ابن  ابن    عن  عن  عن  عن  رويروي  وماوما  --٢٢
 

 رضي 
 

 رضي 
 

 رضي 
 

  --    --     النبي   النبي   النبي   النبي   أ ن أ ن أ ن أ ن  ––      عنهما    عنهما    عنهما    عنهما   اهللا اهللا اهللا اهللا   

  یحل   ال ال ال ال "  " ::  قال  قال  قال  قال
  یحل 
  یحل 
  یحل 
 یعطي   أ ن أ ن أ ن أ ن      للرجل    للرجل    للرجل    للرجل   

 
 یعطي  

 
 یعطي  

 
 یعطي  

 
 یرجع    ثم  ثم  ثم  ثم       العطیة     العطیة     العطیة     العطیة    

 
 یرجع  

 
 یرجع  

 
 یرجع  

 
 فیها    

 فیها 
 فیها 
 فیها 
 فیما      الوالد    الوالد    الوالد    الوالد    إال  إال  إال  إال  ،، 

 فیما 
 فیما 
 فیما 
  ))١١((.. " "    ولده    ولده    ولده    ولده   طي طي طي طي  یع  یع  یع  یع   

  

  --     عمر   عمر   عمر   عمر     وابن   وابن   وابن   وابن     عباس   عباس   عباس   عباس    ابن  ابن  ابن  ابن    عن  عن  عن  عن  ::بلفظبلفظ  وغیرهموغیرهم  والترمذيوالترمذي  والنسائيوالنسائي  داودداود  أبيأبي  ورواهورواه

 رضي
 

 رضي 
 

 رضي 
 

 رضي 
 

   لرجل   یحل یحل یحل یحل  الال "  " ::  قال  قال  قال  قال  --    --     النبي   النبي   النبي   النبي   أ ن أ ن أ ن أ ن  ––      عنهما    عنهما    عنهما    عنهما   اهللا اهللا اهللا اهللا   
   لرجل 
   لرجل 
   لرجل 
 یعطي  أنأن   

 
 یعطي 

 
 یعطي 

 
 یعطي 

 
     یهب   یهب   یهب   یهب  أوأو      عطیة    عطیة    عطیة    عطیة   

  هبة
  هبة 
  هبة 
  هبة 
 فیرجع   

 
 فیرجع  

 
 فیرجع  

 
 فیرجع  

 
 یعطي  فیمافیما    الوالد  الوالد  الوالد  الوالد  إالإال  ،،فیهافیها    

 یعطي  
 یعطي  
 یعطي  
 یرجع  ثمثم  ،، العطیة العطیة العطیة العطیة   یعطي یعطي یعطي یعطي  الذيالذي     ومثل   ومثل   ومثل   ومثل  ،،   ولده   ولده   ولده   ولده    

 
 یرجع  

 
 یرجع  

 
 یرجع  

 
  فیهافیها    

  ))٢٢((.. " " قیئه قیئه قیئه قیئه  فيفي  عادعاد  ثمثم         قاء قاء قاء قاء   شبع شبع شبع شبع  فإذافإذا  ،، یأكل یأكل یأكل یأكل   الكلب الكلب الكلب الكلب     كمثل   كمثل   كمثل   كمثل
  

 رضي  --     جده   جده   جده   جده    عن  عن  عن  عن    أ بیه  أ بیه  أ بیه  أ بیه    عن  عن  عن  عن  ،،    شعیب    شعیب    شعیب    شعیب    بن  بن  بن  بن     عمرو   عمرو   عمرو   عمرو    عن  عن  عن  عن  رويروي  وماوما  --٣٣
 

 رضي 
 

 رضي 
 

 رضي 
 

   أ ن أ ن أ ن أ ن  ،،––      عنهما    عنهما    عنهما    عنهما   اهللا اهللا اهللا اهللا   

 یرجع   ال ال ال ال "  " ::  قال  قال  قال  قال  --    --     النبي   النبي   النبي   النبي
 
 یرجع  

 
 یرجع  

 
 یرجع  

 
   هبته  يي ف ف ف ف    

   هبته 
   هبته 
   هبته 
 من      الوالد    الوالد    الوالد    الوالد    إال  إال  إال  إال   

 من 
 من 
 من 
  ))٣٣((.. " "    ولده    ولده    ولده    ولده   

  

  ::الداللةالداللة  وجهوجه
  

     النبي   النبي   النبي   النبي  ألنألن  ،،هبتههبته  فيفي  الواهبالواهب  رجوعرجوع  تحریمتحریم  عليعلي  واضحةواضحة  داللةداللة  تدلتدل  األحادیثاألحادیث  هذههذه  أنأن

--    --  قیئهقیئه  فىفى  الرجلالرجل  رجوعرجوع  كانكان  ولماولما  ،،القيءالقيء  فىفى  كالرجوعكالرجوع  ،،الهبةالهبة  فىفى  الرجوعالرجوع  جعلجعل  قدقد  

  لهله  فیجوزفیجوز  لولدهلولده  وهبهوهبه  فیمافیما  الوالدالوالد  هبةهبة  استثناءاستثناءبب  ،،هبتههبته  فىفى  رجوعهرجوعه  كذلككذلك  كانكان  ،،علیهعلیه   حراما حراما حراما حراما

  وهبهوهبه  فیمافیما  الوالدالوالد  لغیرلغیر  --  الهبةالهبة  فيفي  الرجوعالرجوع  فيفي  التحریمالتحریم  هذاهذا  عليعلي  أدلأدل  ولیسولیس  ،،فیهافیها  الرجوعالرجوع

  ،،قیئهقیئه  فيفي  یرجعیرجع  ثمثم  یقيءیقيء  الذيالذي  بالكلببالكلب  هبتههبته  فيفي  الراجعالراجع  --    --  النبيالنبي  تشبیهتشبیه  منمن  --  لولدهلولده

 السوء     مثل   مثل   مثل   مثل    لنا  لنا  لنا  لنا     لیس   لیس   لیس   لیس "  " وقولهوقوله
 السوء  
 السوء  
 السوء  
  ذمیمةذمیمة  بصفةبصفة  نتصفنتصف  أنأن  المؤمنینالمؤمنین  معشرمعشر  لنالنا  ینبغيینبغي  الال  أيأي  ،، " "  

                                                 

  في أ بواب الهبات:: ابن ماجة في سننه ابن ماجة في سننه::أخرجهأخرجه) ) ١١((
  في أ بواب الهبات      
  في أ بواب الهبات      
  في أ بواب الهبات      
   باب من أ عطى ولده ثم رجع فیه،،      

   باب من أ عطى ولده ثم رجع فیه               
   باب من أ عطى ولده ثم رجع فیه               
   باب من أ عطى ولده ثم رجع فیه               
               ،،  ٤٦٠٤٦٠//٣٣،،  

 ).).٢٣٧٧٢٣٧٧(( حدیث رقم  حدیث رقم ،،٤٦١٤٦١

  ،،))٣٥٣٩٣٥٣٩(( حدیث رقم  حدیث رقم ،،١٩٧١٩٧//٥٥  ،، باب الرجوع في الهبة باب الرجوع في الهبة،،     كتاب البیوع     كتاب البیوع     كتاب البیوع     كتاب البیوع:: أبي داود في سننه أبي داود في سننه::أخرجهأخرجه) ) ٢٢((

   في كتاب الهبة::والنسائي في السنن الكبريوالنسائي في السنن الكبري
   في كتاب الهبة     
   في كتاب الهبة     
   في كتاب الهبة     
          باب ذكر االختالف على طاوس في الراجع في ،،     

         
          باب ذكر االختالف على طاوس في الراجع في   

         
          باب ذكر االختالف على طاوس في الراجع في   

         
          باب ذكر االختالف على طاوس في الراجع في   

         
  

   هبته
   هبته 
   هبته 
   هبته 
   في أ بواب الوالء والهبة عن رسول اهللا ::مذي في سننهمذي في سننه والتر والتر،،))٦٤٩٨٦٤٩٨((، حدیث رقم ، حدیث رقم ١٨٣١٨٣//٦٦  ،، 

      
   في أ بواب الوالء والهبة عن رسول اهللا           

      
   في أ بواب الوالء والهبة عن رسول اهللا           

      
   في أ بواب الوالء والهبة عن رسول اهللا           

      
          --

    --،،باب ما جاء في كراهیة الرجوع في الهبة      
      باب ما جاء في كراهیة الرجوع في الهبة             
      باب ما جاء في كراهیة الرجوع في الهبة             
      باب ما جاء في كراهیة الرجوع في الهبة             
  هذا   هذا   هذا   هذا  "  " :: وقال وقال،،))٢١٣٢٢١٣٢(( حدیث رقم  حدیث رقم ،،١٠١٠//٤٤  ،،             

   حدیث حسن صحیح
   حدیث حسن صحیح      
   حدیث حسن صحیح      
   حدیث حسن صحیح      
             ال یحل لمن وهب هبة أ ن یر::       قال الشافعي       قال الشافعي       قال الشافعي       قال الشافعي..      

  
             ال یحل لمن وهب هبة أ ن یر  

  
             ال یحل لمن وهب هبة أ ن یر  

  
             ال یحل لمن وهب هبة أ ن یر  

  
  جع فیها إال الوالد فله أ ن یرجع   

           
 

  جع فیها إال الوالد فله أ ن یرجع    
           

 
  جع فیها إال الوالد فله أ ن یرجع    

           
 

  جع فیها إال الوالد فله أ ن یرجع    
           

 
   

   فیما أ عطى ولده واحتج بهذا الحدیث 
   فیما أ عطى ولده واحتج بهذا الحدیث                
   فیما أ عطى ولده واحتج بهذا الحدیث                
   فیما أ عطى ولده واحتج بهذا الحدیث                
   في كتاب الهبات:: والبیهقي في السنن الكبري والبیهقي في السنن الكبري،،""               

   في كتاب الهبات     
   في كتاب الهبات     
   في كتاب الهبات     
      باب رجوع       باب رجوع       باب رجوع       باب رجوع ،،     

 حدیث  حدیث ،،٥٣٥٣//٢٢  :: والحاكم في المستدرك والحاكم في المستدرك،،))١٢٠١٠١٢٠١٠(( حدیث رقم  حدیث رقم ،،٢٩٦٢٩٦//٦٦  ،،               الوالد فیما وهب من ولده               الوالد فیما وهب من ولده               الوالد فیما وهب من ولده               الوالد فیما وهب من ولده

        فإني ال أ علم خالفا في عدالة عمرو بن ،،             هذا حدیث صحیح اإلسناد             هذا حدیث صحیح اإلسناد             هذا حدیث صحیح اإلسناد             هذا حدیث صحیح اإلسناد "  " :: وقال وقال،،))٢٢٩٨٢٢٩٨((رقم رقم 
        فإني ال أ علم خالفا في عدالة عمرو بن              
        فإني ال أ علم خالفا في عدالة عمرو بن              
        فإني ال أ علم خالفا في عدالة عمرو بن              
             

 ..""                   إنما اختلفوا في سماع أ بیه من جده                    إنما اختلفوا في سماع أ بیه من جده                    إنما اختلفوا في سماع أ بیه من جده                    إنما اختلفوا في سماع أ بیه من جده ،،    شعیب    شعیب    شعیب    شعیب

  في أ بواب الهبات:: ابن ماجة في سننه ابن ماجة في سننه::أخرجهأخرجه) ) ٣٣((
  في أ بواب الهبات      
  في أ بواب الهبات      
  في أ بواب الهبات      
  أ عطى ولده ثم رجع فیه     باب من      باب من      باب من      باب من ،،      

  أ عطى ولده ثم رجع فیه           
  أ عطى ولده ثم رجع فیه           
  أ عطى ولده ثم رجع فیه           
           ،،  ٤٦١٤٦١//٣٣،،  

 ).).٢٣٧٨٢٣٧٨((حدیث رقم حدیث رقم 



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

٩٣ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

  وأدلوأدل  ذلكذلك  عنعن  الزجرالزجر  فيفي  أبلغأبلغ  هذاهذا  ولعلولعل  ،،أحوالهاأحوالها  أخسأخس  فيفي  الحیواناتالحیوانات  أخسأخس  فیهافیها  یشابهنایشابهنا

  ))١١((..الهبةالهبة  فيفي  تعودواتعودوا  الال  :: مثال مثال مثال مثال  قالقال  لولو  ممامما  التحریمالتحریم  علىعلى
  

 ظاهر    هذا  هذا  هذا  هذا "  " ::––  اهللاهللا  رحمهرحمه  ––  النوويالنووي  اإلماماإلمام  قالقال
 ظاهر  
 ظاهر  
 ظاهر  
 الهبة   في في في في     الرجوع   الرجوع   الرجوع   الرجوع      تحریم    تحریم    تحریم    تحریم   في في في في    

 الهبة   
 الهبة   
 الهبة   
     

 إقباضهما     بعد   بعد   بعد   بعد       والصدقة     والصدقة     والصدقة     والصدقة
   

 إقباضهما  
   

 إقباضهما  
   

 إقباضهما  
   

  هبة    على  على  على  على      محمول    محمول    محمول    محمول     وهو   وهو   وهو   وهو  ،،  
هبة 

  
  هبة 
هبة 

  
     سفل   سفل   سفل   سفل      وان    وان    وان    وان       لولده     لولده     لولده     لولده     وهب   وهب   وهب   وهب    إذا  إذا  إذا  إذا   أ ما أ ما أ ما أ ما  ،،      األجنبي      األجنبي      األجنبي      األجنبي   

  ) ) ٢٢((.. " "  فیه  فیه  فیه  فیه     الرجوع   الرجوع   الرجوع   الرجوع     فله   فله   فله   فله
  

  منمن  التشدیدالتشدید  فيفي  التشبیهالتشبیه  وقعوقع  ::العیدالعید  دقیقدقیق  ابنابن  قالقال "  " ::--  اهللاهللا  رحمهرحمه  ––  المناويالمناوي  وقالوقال

  ینبغيینبغي  الال  أنهأنه  المعنىالمعنى  ::البیضاويالبیضاوي  وقالوقال  ،،بالقيءبالقيء  فیهفیه  والمرجوعوالمرجوع  بالكلببالكلب  الراجعالراجع  تشبیهتشبیه  وجهینوجهین

  ابنابن  قالقال  ..أحوالهاأحوالها  أخسأخس  فيفي  الحیواناتالحیوانات  أخسأخس  فیهافیها  یشابهیشابه  ذمیمةذمیمة  بصفةبصفة  یتصفیتصف  أنأن  للمؤمنللمؤمن

  الهبةالهبة  فيفي  تعودواتعودوا  الال   مثال مثال مثال مثال  قالقال  لولو  ممامما  التحریمالتحریم  علىعلى  وأدلوأدل  الزجرالزجر  فيفي  أبلغأبلغ  وهذاوهذا  ::حجرحجر

  ))٣٣((.. " "القبضالقبض  بعدبعد  الهبةالهبة  فيفي  العودالعود  تحریمتحریم  وظاهرهوظاهره
  

    ::المناقشةالمناقشة
  

 "  " قولهقوله  الطحطاويالطحطاوي  قالقال  ،،الكراهةالكراهة  فيفي  التغلیظالتغلیظ  بهبه  المرادالمراد  الحدیثالحدیث  بأنبأن  ::هذاهذا  نوقشنوقش

  قولهقوله  وهيوهي  ،،األخرىاألخرى  الروایةالروایة  فيفي  الزیادةالزیادة  لكنلكن  التحریمالتحریم  اقتضىاقتضى   وان وان وان وان  ،، " "قیئهقیئه  فيفي  كالعائدكالعائد

  لیسلیس  فالقيءفالقيء  ،،بتحریمبتحریم  أوأو  بتحلیلبتحلیل  متعبدمتعبد  غیرغیر  الكلبالكلب  ألنألن  ،،التحریمالتحریم  عدمعدم  علىعلى  تدلتدل  كالكلبكالكلب

  الال  فإنهفإنه  كذلككذلك  األمراألمر  كانكان   واذا واذا واذا واذا  ،،الكلبالكلب  فعلفعل  یشبهیشبه  فعلفعل  عنعن  التنزهالتنزه  والمرادوالمراد  ،،))٤٤ ( (علیهعلیه   حراما حراما حراما حراما

  السالمالسالم  علیهعلیه  أنهأنه  الحدیثالحدیث  فيفي  ماما  غایةغایة  ألنألن  ،،هبتههبته  فيفي  الرجوعالرجوع  منمن  الواهبالواهب  منعمنع  بذلكبذلك  یثبتیثبت

  ))٥٥((..الكالبالكالب  أمثالأمثال  عنعن  أمتهأمته  تنزیهتنزیه
  

                                                 

 فتح  فتح ،،٦٤٦٤//١١١١  ،، شرح النووي علي صحیح مسلم شرح النووي علي صحیح مسلم،،٣٩٣٩//٧٧  ،، البن بطال البن بطال،، شرح صحیح البخاري شرح صحیح البخاري::انظرانظر) ) ١١((

  ،، للمناوي للمناوي،،  فیض القدیر  فیض القدیر،،٢١٢٢١٢//٢٢  ،، شرح الزرقاني علي الموطأ شرح الزرقاني علي الموطأ،،٢٣٥٢٣٥//٥٥  ،، البن حجر البن حجر،،الباريالباري

 عون المعبود شرح سنن  عون المعبود شرح سنن ،،١٤١٤//٦٦  ،،٢٠٨٢٠٨//٤٤  ،، األوطار األوطار نیل نیل،،١٣١١٣١  ،،١٣٠١٣٠//٢٢  ،، سبل السالم سبل السالم،،٥٢٠٥٢٠//٢٢

 .. بتصرف بتصرف،،٣٣٠٣٣٠//٩٩  ،،أبي داودأبي داود

 ..٦٤٦٤//١١١١  ،، شرح النووي علي صحیح مسلم شرح النووي علي صحیح مسلم::انظرانظر) ) ٢٢((

 ..٥٢٠٥٢٠//٢٢  ،، فیض القدیر فیض القدیر::انظرانظر) ) ٣٣((

          ؛ ألن القيء مما           ؛ ألن القيء مما           ؛ ألن القيء مما           ؛ ألن القيء مما               فالتشبیه للتنفیر خاصة              فالتشبیه للتنفیر خاصة              فالتشبیه للتنفیر خاصة              فالتشبیه للتنفیر خاصة،،                           أ ن فعل الكلب ال یوصف بتحریم لعدم تكلیفه                           أ ن فعل الكلب ال یوصف بتحریم لعدم تكلیفه                           أ ن فعل الكلب ال یوصف بتحریم لعدم تكلیفه                           أ ن فعل الكلب ال یوصف بتحریم لعدم تكلیفه::بمعنيبمعني) ) ٤٤((

 ).).٢١٢٢١٢//٢٢  ،،شرح الزرقاني علي الموطأشرح الزرقاني علي الموطأ((  ..      یستقذر      یستقذر      یستقذر      یستقذر

  ،،٥٤٥٤//١٢١٢  ،، للسرخسي للسرخسي،، المبسوط المبسوط،،١٢٨١٢٨//٦٦  ،، بدائع الصنائع بدائع الصنائع،،١٣١١٣١  ،،١٣٠١٣٠//٢٢  ،، سبل السالم سبل السالم::انظرانظر) ) ٥٥((

 شرح  شرح ،،٣٣٠٣٣٠//٩٩  ،، عون المعبود عون المعبود،،١٥١٥  ،،١٤١٤//٦٦  ،،٢٠٨٢٠٨//٤٤  ،،  نیل األوطار  نیل األوطار،،٢٩١٢٩١//٧٧  ،،البحر الرائقالبحر الرائق

 ..٢١٢٢١٢//٢٢  ،، شرح الزرقاني علي الموطأ شرح الزرقاني علي الموطأ،،١٤٠١٤٠  ،،١٣٩١٣٩//٧٧  ،، البن بطال البن بطال،،صحیح البخاريصحیح البخاري



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

٩٤ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

  

  ::بوجوهبوجوه  ::ذلكذلك  عنعن  وأجیبوأجیب
  

  هذههذه  مثلمثل  فيفي  الشرعالشرع    رف  رف  رف  رف  وع  وع  وع  وع  ،،لهله  الحدیثالحدیث  سیاقسیاق  ومنافرةومنافرة  ،،التأویلالتأویل  هذاهذا  استبعاداستبعاد  ::األولاألول

 إقعاء  عنعن  الصالةالصالة  فيفي  النهيالنهي  وردورد  كماكما  ،،الشدیدالشدید  الزجرالزجر  العبارةالعبارة
 إقعاء   
 إقعاء   
 إقعاء   
  ،،الغرابالغراب  ونقرونقر  ،،الكلبالكلب     

  ،،إلیهإلیه  یلتفتیلتفت  الال  البعیدالبعید  والتأویلوالتأویل  ،،التحریمالتحریم  إالإال  المقامالمقام  منمن  یفهمیفهم  والوال  ،،ونحوهونحوه  ،،الثعلبالثعلب       والتفات     والتفات     والتفات     والتفات

  ))١١((..--  عنهماعنهما  اهللاهللا  رضيرضي  ––  عباسعباس  وابنوابن  ،،عمرعمر  ابنابن  حدیثحدیث  التحریمالتحریم  علىعلى  ویدلویدل
  

  

 السوء     مثل   مثل   مثل   مثل    لنا  لنا  لنا  لنا     لیس   لیس   لیس   لیس "  " ::--    --  النبيالنبي  قولقول  أنأن  ::الثانيالثاني
 السوء  
 السوء  
 السوء  
  الرجوعالرجوع  بتحریمبتحریم  القولالقول  یؤكدیؤكد  ،، " "  

  ))٢٢((..هبتههبته  فيفي  الواهبالواهب  رجوعرجوع  تحریمتحریم  فيفي  وأدلوأدل  ،،ذلكذلك  عنعن  الزجرالزجر  فيفي  أبلغأبلغ  هوهو  إذإذ  ،،الهبةالهبة  فيفي
  

  

 السوء     مثل   مثل   مثل   مثل    لنا  لنا  لنا  لنا     لیس   لیس   لیس   لیس "  "     قوله    قوله    قوله    قوله "  " ::--  اهللاهللا  رحمهرحمه  ––  حجرحجر  ابنابن  قالقال    
 السوء  
 السوء  
 السوء  
    لنا  لنا  لنا  لنا    بغي  بغي  بغي  بغي  ین  ین  ین  ین   ال ال ال ال   أ ي أ ي أ ي أ ي  ،، " "  

 المؤمنین      معشر    معشر    معشر    معشر
 المؤمنین     
 المؤمنین     
 المؤمنین     
  ذمیمة      بصفة    بصفة    بصفة    بصفة      نتصف    نتصف    نتصف    نتصف   أ ن أ ن أ ن أ ن       

  ذمیمة  
  ذمیمة  
  ذمیمة  
  یشابهنا    

  یشابهنا   
  یشابهنا   
  یشابهنا   
 فیها     

 فیها 
 فیها 
 فیها 
    أ خس  أ خس  أ خس  أ خس   في في في في        الحیوانات      الحیوانات      الحیوانات      الحیوانات    أ خس  أ خس  أ خس  أ خس   

 أ حوالها
 
 أ حوالها  

 
 أ حوالها  

 
 أ حوالها  

 
 الله    قال  قال  قال  قال  ،،  

 الله 
 الله 
 الله 
 للذین "  "     وتعالى    وتعالى    وتعالى    وتعالى       سبحانه     سبحانه     سبحانه     سبحانه   

 للذین   
 للذین   
 للذین   
 باآلخرة       یؤمنون     یؤمنون     یؤمنون     یؤمنون   ال ال ال ال     

 
 باآلخرة   

 
 باآلخرة   
 
 باآلخرة   

 
   المثل المثل المثل المثل    ولله  ولله  ولله  ولله  السوءالسوء  مثلمثل     

 ولعل  ،،))٣٣" (" (      األعلى    األعلى    األعلى    األعلى
 ولعل   
 ولعل   
 ولعل   
   ال ال ال ال     مثال   مثال   مثال   مثال    قال  قال  قال  قال    لو  لو  لو  لو    مما  مما  مما  مما      التحریم    التحریم    التحریم    التحریم    على  على  على  على     وأ دل   وأ دل   وأ دل   وأ دل     ذلك   ذلك   ذلك   ذلك    عن  عن  عن  عن     الزجر   الزجر   الزجر   الزجر   في في في في     أ بلغ   أ بلغ   أ بلغ   أ بلغ    هذا  هذا  هذا  هذا     

 الهبة   في في في في     تعودوا   تعودوا   تعودوا   تعودوا
 الهبة   
 الهبة   
 الهبة   
   " " ..))٤٤((  

  

  یحل   ال ال ال ال "  " ::--    --  النبيالنبي  قولقول  أنأن  ::الثالثالثالث
  یحل 
  یحل 
  یحل 
  والقولوالقول  ،،التحریمالتحریم  فيفي  جليجلي  ظاهرظاهر  ،، " "    للرجل    للرجل    للرجل    للرجل   

  عنعن  لهله     صرف   صرف   صرف   صرف  الكراهةالكراهة  فيفي  التغلیظالتغلیظ  بهبه  المرادالمراد  أوأو  ،،الشدیدةالشدیدة  الكراهةالكراهة  عنعن     مجاز   مجاز   مجاز   مجاز  بأنهبأنه

  ))٥٥((..ظاهرهظاهره
  

  یحل   ال ال ال ال "  "     قوله    قوله    قوله    قوله     فإن   فإن   فإن   فإن "  " ::--  اهللاهللا  رحمهرحمه  ––  الصنعانيالصنعاني  قالقال
  یحل 
  یحل 
  یحل 
 ظاهر "  "  

 ظاهر  
 ظاهر  
 ظاهر  
       والقول     والقول     والقول     والقول  ،،    التحریم    التحریم    التحریم    التحریم   في في في في    

 الكراهة    عن  عن  عن  عن     مجاز   مجاز   مجاز   مجاز     بأ نه   بأ نه   بأ نه   بأ نه
 الكراهة    
 الكراهة    
 الكراهة    
  ))٦٦((.. " "    ظاهره    ظاهره    ظاهره    ظاهره    عن  عن  عن  عن    له  له  له  له     صرف   صرف   صرف   صرف      الشدیدة    الشدیدة    الشدیدة    الشدیدة      

  

                                                 

  ،، عون المعبود عون المعبود،،١٥١٥  ،،١٤١٤//٦٦  ،،٢٠٨٢٠٨//٤٤  ،، نیل األوطار نیل األوطار،،١٣١١٣١  ،،١٣٠١٣٠//٢٢  ،، سبل السالم سبل السالم::انظرانظر) ) ١١((

 ..١٤٠١٤٠  ،،١٣٩١٣٩//٧٧  ،، البن بطال البن بطال،، شرح صحیح البخاري شرح صحیح البخاري،،٣٣٠٣٣٠//٩٩

 ..٥٢٠٥٢٠//٢٢  ،، فیض القدیر فیض القدیر،،٢٣٥٢٣٥//٥٥  ،، البن حجر البن حجر،، فتح الباري فتح الباري::انظرانظر) ) ٢٢((

 ).).٦٠٦٠((ة رقم ة رقم  جزء من اآلی جزء من اآلی::سورة النحلسورة النحل) ) ٣٣((

 ..٢٣٥٢٣٥//٥٥  ،، البن حجر البن حجر،،فتح الباريفتح الباري  :: انظر انظر))٤٤((

 .. بتصرف بتصرف،،١٣١١٣١  ،،١٣٠١٣٠//٢٢  ،، سبل السالم سبل السالم::انظرانظر) ) ٥٥((

 ..١٣١١٣١  ،،١٣٠١٣٠//٢٢  ،، سبل السالم سبل السالم::انظرانظر) ) ٦٦((
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  ::القیاسالقیاس  --  بب
  

  الرجوعالرجوع  لهله  یجزیجز  فلمفلم  ،،المالالمال  فيفي  لهله  والیةوالیة  الال  الواهبالواهب  بأنبأن  ::فقالوافقالوا  القیاسالقیاس  منمن  واستدلواواستدلوا

  ))١١((..المحرمالمحرم  الرحمالرحم  كذيكذي  ،،هبتههبته  فيفي
  

    ::            الثانيالثاني              الرأيالرأي            أدلةأدلة      :ً:     ً      ً ثانیًاثانیا
  

            هبتـههبتـه        فـيفـي                الواهـبالواهـب            رجـوعرجـوع            جـوازجـواز        مـنمـن    ––            إلیـهإلیـه              ذهبـواذهبـوا        مـامـا          علـيعلـي              الرأيالرأي          هذاهذا              أصحابأصحاب              استدلاستدل

    ::                والمعقولوالمعقول      ،،              واإلجماعواإلجماع      ،،          السنةالسنة        منمن              بأدلةبأدلة    ––                  الدناءةالدناءة          بابباب        منمن          هذاهذا        ألنألن      ،،      ذلكذلك              كراهةكراهة        معمع

  

        ::          السنةالسنة    --  أأ
  

  ::یليیلي  بمابما  السنةالسنة  منمن  استدلوااستدلوا

 رضي  ––       هریرة     هریرة     هریرة     هریرة   أ بي أ بي أ بي أ بي    عن  عن  عن  عن  رويروي  ماما  --١١
 

 رضي 
 

 رضي 
 

 رضي 
 

 الواهب""::    الله  الله  الله  الله     رسول   رسول   رسول   رسول    قال  قال  قال  قال  ::  قال  قال  قال  قال ،  ، ––     عنه   عنه   عنه   عنه   اهللا اهللا اهللا اهللا   
 
 الواهب  

 
 الواهب  

 
 الواهب  

 
    

  بهبته    أ حق  أ حق  أ حق  أ حق
  بهبته   
  بهبته   
  بهبته   
  منها     یثب   یثب   یثب   یثب    لم  لم  لم  لم   ما ما ما ما     

  منها 
  منها 
  منها 
 " " ..))٢٢((  

  

  ::الداللةالداللة  وجهوجه
  

      النبيالنبي  جعلهجعله  حیثحیث  ،،هبتههبته  فيفي  الواهبالواهب  رجوعرجوع  جوازجواز  عليعلي  دلدل  قدقد  الحدیثالحدیث  هذاهذا  أنأن

  ))٣٣((..العوضالعوض  إليإلي  یصلیصل  لملم  ماما  بهبتهبهبته  أحقأحق
  

    ::المناقشةالمناقشة
  

            خـارجخـارج          ألنـهألنـه      ،،      حجـةحجـة        بـهبـه          لكـملكـم            تقـومتقـوم        والوال      ،،    بـهبـه                  االستداللاالستدالل          یصحیصح      الال                الحدیثالحدیث          بأنبأن      ::      هذاهذا            نوقشنوقش

        مــنمــن            فیهــافیهــا                الواهــبالواهــب            رجــوعرجــوع          صــحةصــحة            ومــدىومــدى      ،،              المطلقــةالمطلقــة              الهبــةالهبــة        فــيفــي                النــزاعالنــزاع        ألنألن      ،،            النــزاعالنــزاع          محــلمحــل        عــنعــن

            رجـــوعرجـــوع          صـــحةصـــحة        فـــيفـــي            معكـــممعكـــم              نختلـــفنختلـــف      الال            ونحـــنونحـــن      ،،            الثـــوابالثـــواب          هبـــةهبـــة        فـــيفـــي      وو  هـــهـــ                الحـــدیثالحـــدیث            وهـــذاوهـــذا      ،،        عدمـــهعدمـــه

                                                 

 ..٣٩٧٣٩٧//٥٥  ،، البن قدامة البن قدامة،، المغني المغني::انظرانظر) ) ١١((

 والبیهقي في  والبیهقي في ،،))٢٩٧١٢٩٧١(( حدیث رقم  حدیث رقم ،،٤٦١٤٦١//٣٣  ،، في كتاب البیوع في كتاب البیوع:: الدار قطني في سننه الدار قطني في سننه::أخرجهأخرجه) ) ٢٢((

   في كتاب الهبات::ريريالسنن الكبالسنن الكب
   في كتاب الهبات     
   في كتاب الهبات     
   في كتاب الهبات     
    باب المكافأ ة في الهبة،،     

    باب المكافأ ة في الهبة         
    باب المكافأ ة في الهبة         
    باب المكافأ ة في الهبة         
 وفي  وفي ،،))١٢٠٢٤١٢٠٢٤(( حدیث رقم  حدیث رقم ،،٣٠٠٣٠٠//٦٦  ،،         

   باب الرجوع في الهبة::السنن الصغريالسنن الصغري
   باب الرجوع في الهبة        
   باب الرجوع في الهبة        
   باب الرجوع في الهبة        
 ).).٢٢٥٥٢٢٥٥(( حدیث رقم  حدیث رقم ،،٣٤٤٣٤٤//٢٢  ،،        

 ..١٢٨١٢٨//٦٦  ،، للكاساني للكاساني،، بدائع الصنائع بدائع الصنائع::انظرانظر) ) ٣٣((



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

٩٦ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

        لــملــم        مــامــا        أوأو      ،،        یعــوضیعــوض        لــملــم        مــامــا        أيأي      ،،  ))١١     ( (        منهــامنهــا          یثــبیثــب        لــملــم          إذاإذا    --                الثــوابالثــواب          هبــةهبــة        أيأي    --            فیهــافیهــا                الواهــبالواهــب

      ) ) ٢٢  ((  ..        هبتههبته        عنعن                یرتضیهیرتضیه            الذيالذي              العوضالعوض            یأخذیأخذ
  

 رضي  ––       هریرة     هریرة     هریرة     هریرة   أ بي أ بي أ بي أ بي    عن  عن  عن  عن  رويروي  وماوما  --٢٢
 

 رضي 
 

 رضي 
 

 رضي 
 

 "  " ::--    --    الله  الله  الله  الله     رسول   رسول   رسول   رسول    قال  قال  قال  قال  ::  قال  قال  قال  قال  ،،––     عنه   عنه   عنه   عنه   اهللا اهللا اهللا اهللا   

 شبع    إذا  إذا  إذا  إذا    حتى  حتى  حتى  حتى    أ كل  أ كل  أ كل  أ كل      الكلب    الكلب    الكلب    الكلب      كمثل    كمثل    كمثل    كمثل  ،،     عطیته     عطیته     عطیته     عطیته   في في في في     یعود   یعود   یعود   یعود    الذي  الذي  الذي  الذي     مثل   مثل   مثل   مثل    إن  إن  إن  إن
 شبع  
 شبع  
 شبع  
      قیئه    قیئه    قیئه    قیئه   في في في في    عاد  عاد  عاد  عاد    ثم  ثم  ثم  ثم  ،،  قاء  قاء  قاء  قاء    

  ))٣٣((.. " "    فأ كله    فأ كله    فأ كله    فأ كله

  ::الداللةالداللة  وجهوجه
  

ََأحــدهما      ::            معنیــینمعنیــین          علــيعلــي          یــدلیــدل                الحــدیثالحــدیث          هــذاهــذا        أنأن ُ ُ ََأحــدهماَ ُ ُ َ      ََ ُ ُ َ      ََ ُ ُ       ،،            كراهتــهكراهتــه      ::          واآلخــرواآلخــر      ،،          الهبــةالهبــة        فــيفــي                الرجــوعالرجــوع          صــحةصــحة      ::َ

            یعـودیعـود            الـذيالـذي                بالكلـببالكلـب            هبتـههبتـه        فـيفـي                الراجعالراجع          شبهشبه          ألنهألنه            وذلكوذلك      ،،              العاداتالعادات        فيفي                  دناءتهادناءتها  وو              األخالقاألخالق          لؤملؤم        منمن            وأنهوأنه

      ،،        قیئــهقیئــه        فــيفــي          عــادعــاد          إذاإذا                بالكلــببالكلــب            شــبههشــبهه          أنــهأنــه      ::            أحــدهماأحــدهما      ::          ذكرنــاذكرنــا        مــامــا          علــيعلــي              وجهــینوجهــین        مــنمــن          یــدلیــدل          وهــووهــو      ..        قیئــهقیئــه        فــيفــي

ُشـبهه          فمـافمـا      ،،          الكلـبالكلـب          علـيعلـي              بمحـرمبمحـرم          لـیسلـیس          أنهأنه                ومعلومومعلوم َ َّ ُشـبههَ َ َّ َ     ُ َ َّ َ     ُ َ َّ         فـيفـي                الرجـوعالرجـوع          كـانكـان        لـولـو          أنـهأنـه      ::              والثـانيوالثـاني      ..        مثلـهمثلـه          فهـوفهـو        بـهبـه    َ

        مـامـا              تـشبیهتـشبیه            یجـوزیجـوز      الال          ألنـهألنـه      ،،          القـيءالقـيء        فـيفـي                العائدالعائد                بالكلببالكلب            هبتههبته        فيفي                الراجعالراجع          شبهشبه      اا    لملم            بحالبحال          یصحیصح      الال              الهبةالهبة

          هـذاهـذا                  اسـتقباحاسـتقباح        مـعمـع              الهبـةالهبـة        فيفي                الرجوعالرجوع          صحةصحة          عليعلي   ً     ً     ً أیضًاأیضا          یدلیدل            وهذاوهذا      ،،          وجودهوجوده        صحصح        قدقد          بمابما            بحالبحال          یقعیقع      الال

ِوكراهته              الفعلالفعل ِ
َ َ َ ِوكراهتهَ ِ
َ َ َ َ        ِ ِ
َ َ َ َ        ِ ِ
َ َ َ َ..  ))  ٤٤((    

  

        ::                المناقشةالمناقشة

        ألنألن      ،،    تـهتـه        كراهكراه        مـعمـع              الهبـةالهبـة        فيفي                الرجوعالرجوع          صحةصحة          عليعلي          یدلیدل                الحدیثالحدیث          هذاهذا          بأنبأن              القولالقول          بأنبأن      ::      هذاهذا            نوقشنوقش

        فـيفـي                الراجـعالراجـع        --      --              النبـيالنبـي              تـشبیهتـشبیه        ألنألن      ،،      نظـرنظـر          محـلمحـل          قـولقـول        هوهو      ،،                ودناءتهاودناءتها              األخالقاألخالق          لؤملؤم        منمن                الرجوعالرجوع

ِّبــَأخس            هبتــههبتــه َ ِّبــَأخسِ َ ِ    َ ِّ َ ِ    َ ِّ َ َِّأخــس        فــيفــي                      الحیوانــاتالحیوانــات    ِ َِّأخــسَ َ    َِّ َ    َِّ       ،،          الهبــةالهبــة        فــيفــي                الرجــوعالرجــوع        مــنمــن                    والتنفیــروالتنفیــر                  للتهجــینللتهجــین              تــصویرتــصویر        هــوهــو      ،،            أحوالــهأحوالــه    َ

                                                 

      ،،      ١٧٧١٧٧  //  ٢٢      ،،               اللبـــاب اللبـــاب  ،،    ٥١٥١  //  ٣٣      ،،                 االختیـــار االختیـــار  ،،      ١٣٠١٣٠  //  ٦٦      ،،                             بـــدائع الـــصنائع بـــدائع الـــصنائع  ::  ،،      ٢٩٥٢٩٥  //  ٧٧      ،،                           البحـــر الرائـــق البحـــر الرائـــق  ::        انظـــرانظـــر    ) ) ١١  ((

      ،،                             تبیــــین الحقــــائق تبیــــین الحقــــائق  ،،    ٤٠٤٠  //  ٩٩      ،،                       البــــن الهمــــام البــــن الهمــــام  ،،                       فــــتح القــــدیر فــــتح القــــدیر  ،،    ٥٣٥٣  //  ٣٣      ،،                 االختیــــار االختیــــار  ،،      ٣٦٥٣٦٥  //  ٢٢      ،،                    مجمــــع األنهــــرمجمــــع األنهــــر

               بدایــــــة  بدایــــــة   ،،      ٢١٤٢١٤  //  ٨٨      ،،                       مــــــنح الجلیــــــل مــــــنح الجلیــــــل  ،،      ٥٥٥٥٥٥  //  ١١      ،،                           الثمــــــر الــــــداني الثمــــــر الــــــداني  ،،      ٢٤١٢٤١     ص ص  ،،                                   القــــــوانین الفقهیــــــة القــــــوانین الفقهیــــــة  ،،      ١٠٢١٠٢  //  ٥٥

      ،،    ٣٤٣٤  //  ٨٨      ،،                 واإلكلیـــل واإلكلیـــل              ، التـــاج، التـــاج      ١١٤١١٤  //  ٤٤      ،،                           الـــشرح الكبیـــر الـــشرح الكبیـــر  ،،      ١١٤١١٤  //  ٤٤      ،،                             حاشـــیة الدســـوقي حاشـــیة الدســـوقي  ،،      ٣٣١٣٣١  //  ٢٢      ،،              المجتهـــدالمجتهـــد

      ،،      ٤٣٦٤٣٦  //  ٨٨      ،،                           نهایــة المطلــب نهایــة المطلــب  ،،      ٣٣٥٣٣٥  //  ٢٢      ،،               المهــذب المهــذب  ،،      ٥٧٣٥٧٣  //  ٣٣      ،،                           مغنــي المحتــاج مغنــي المحتــاج  ،،      ٤٢٣٤٢٣  //  ٥٥      ،،                          نهایــة المحتــاجنهایــة المحتــاج

      ،،                           الــروض المربــع الــروض المربــع  ،،      ٣٩٨٣٩٨  //  ٥٥      ،،               المغنــي المغنــي  ،،      ٣٣٩٣٣٩  //  ١١      ،،                       ألبــي الخطــاب ألبــي الخطــاب  ،،                 الهدایــة الهدایــة  ،،      ٤٨٥٤٨٥  //  ٢٢      ،،                        أســني المطالــبأســني المطالــب

ـــسبیل  ،،      ٤٣٠٤٣٠  //  ٢٢      ،،                                     شـــرح منتهـــي اإلرادات شـــرح منتهـــي اإلرادات  ،،      ٢٩٨٢٩٨  //  ١١ ـــسبیل منـــار ال ـــه اإلمـــام أحمـــد  ،،    ٢٥٢٥  //  ٢٢      ،،                         منـــار ال ـــه اإلمـــام أحمـــد الكـــافي فـــي فق       ،،                                                   الكـــافي فـــي فق

٢٦٢٢٦٢  //  ٢٢      ..   

   ..             بتصرف بتصرف  ،،    ٥٢٥٢  //  ٤٤      ،،                 للمناوي للمناوي  ،،                       فیض القدیر فیض القدیر  ،،      ١٧٣١٧٣  //  ١١      ،،                             للسیوطي وغیره للسیوطي وغیره  ،،                                   شرح سنن ابن ماجة شرح سنن ابن ماجة  ::        انظرانظر    ) ) ٢٢  ((

ِ فــي َأبــواب الهبــات  ::                                   ابــن ماجــة فــي ســننه ابــن ماجــة فــي ســننه  ::          أخرجــهأخرجــه    ) ) ٣٣  ((
َ ُِ ْ َ ِ فــي َأبــواب الهبــاتْ
َ ُِ ْ َ ْ            َ     ِ
َ ُِ ْ َ ْ            َ     ِ
َ ُِ ْ َ ِ بــاب الرجــوع فــي الهبــة  ،،ْ ِ

َ ُ ُ َِ ْ ِ ِ بــاب الرجــوع فــي الهبــةُّ ِ
َ ُ ُ َِ ْ ِ ُّ                     ِ ِ
َ ُ ُ َِ ْ ِ ُّ                     ِ ِ
َ ُ ُ َِ ْ ِ                      حــدیث رقــم  حــدیث رقــم   ،،      ٤٦٧٤٦٧  //  ٣٣      ،،ُّ

))  ٢٣٨٤٢٣٨٤        ((  ..   

 ..١٨٦١٨٦//٢٢  ،، للجصاص للجصاص،، أحكام القرآن أحكام القرآن::انظرانظر) ) ٤٤((



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

٩٧ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

              ذمیمـةذمیمـة            بـصفةبـصفة            یتـصفیتـصف      الال          حتـيحتـي      ،،        هبتـههبتـه        فـيفـي                الواهـبالواهـب            رجـوعرجـوع              تحـریمتحـریم          علـيعلـي            وجليوجلي            ظاهرظاهر            دلیلدلیل          فیهفیه            وهذاوهذا

    ))١١  ((  ..              التحریمالتحریم          عليعلي            وأدلوأدل              الزجرالزجر        فيفي            أبلغأبلغ            وهذاوهذا      ،،            أحوالهأحواله          أخسأخس        فيفي              الكلبالكلب            فیهافیها              یشابهیشابه
  

        ::            اإلجماعاإلجماع    --  بب
  

        بــنبــن        اهللاهللا            وعبــدوعبــد            وعلــيوعلــي                وعثمــانوعثمــان          عمــرعمــر        عــنعــن          رويروي        قــدقــد            بأنــهبأنــه      ::            فقــالوافقــالوا                اإلجمــاعاإلجمــاع        مــنمــن                    واســتدلواواســتدلوا

ـــرهم            عبیـــدعبیـــد        بـــنبـــن                وفـــضالةوفـــضالة                  الـــدرداءالـــدرداء            وأبـــيوأبـــي          عمـــرعمـــر ـــرهموغی           مثـــلمثـــل              قـــالواقـــالوا            أنهـــمأنهـــم    ––            عـــنهمعـــنهم        اهللاهللا          رضـــيرضـــي    ––                وغی

َِمذهبنا َ ْ َِمذهبناَ َ ْ َ      َِ َ ْ َ      َِ َ ْ     ))٢٢  ((  .ً.      ً       ً إجماعًاإجماعا              فیكونفیكون      ،،        خالفهخالفه              غیرهمغیرهم        عنعن          یردیرد          ولمولم      ،،َ
  

        ::                المناقشةالمناقشة

    ––          عمـرعمـر            وابـنوابـن      ،،        عبـاسعبـاس          ابنابن        عنعن          رويروي          فقدفقد      ،،          متحققمتحقق          غیرغیر                اإلجماعاإلجماع          هذاهذا          بأنبأن      ::      هذاهذا            نوقشنوقش

    ))٣٣  ((  ..      ذلكذلك          خالفخالف    ––              عنهماعنهما        اهللاهللا          رضيرضي
    

        ::              المعقولالمعقول    --  جج
  

        لــهلــه              فتثبــتفتثبــت      ،،            للعــادةللعــادة                  التعــویضالتعــویض        هــوهــو                بالعقــدبالعقــد                  المقــصودالمقــصود          بــأنبــأن      ::            فقــالوافقــالوا                  المعقــولالمعقــول        مــنمــن                    واســتدلواواســتدلوا

    ))٤٤  ((  ..          یقبلهیقبله              العقدالعقد        إذإذ      ،،          فواتهفواته          عندعند              الفسخالفسخ            والیةوالیة
  

  قدقد  اإلنساناإلنسان  إنإن  حیثحیث  ،،األجانباألجانب  هبةهبة  منمن   مقصودا مقصودا مقصودا مقصودا  یكونیكون  قدقد  العوضالعوض  أنأن  ::ذلكذلك  وبیانوبیان

   عرفا عرفا عرفا عرفا  والمجازاةوالمجازاة  المكافأةالمكافأة  فيفي   طمعا طمعا طمعا طمعا  لهله  یهبیهب  وقدوقد  ،،علیهعلیه    وانعاما  وانعاما  وانعاما  وانعاما  إلیهإلیه   إحسانا إحسانا إحسانا إحسانا  لألجنبيلألجنبي  یهبیهب

    إال  إال  إال  إال       اإلحسان     اإلحسان     اإلحسان     اإلحسان     جزاء   جزاء   جزاء   جزاء    هل  هل  هل  هل "  " تعاليتعالي  قالقال  ،، شرعا شرعا شرعا شرعا  ذلكذلك  إليإلي  مندوبمندوب  لهله  فالموهوبفالموهوب  ،،وعادةوعادة

    إلیكم     صنع   صنع   صنع   صنع    من  من  من  من "  " ::والسالموالسالم  الصالةالصالة  علیهعلیه  وقالوقال  ،،))٥٥ " ( " (     اإلحسان     اإلحسان     اإلحسان     اإلحسان
    إلیكم 
    إلیكم 
    إلیكم 
    لم  لم  لم  لم     فإن   فإن   فإن   فإن  ،،     فكافئوه     فكافئوه     فكافئوه     فكافئوه      معروفا    معروفا    معروفا    معروفا   

      تهادوا    تهادوا    تهادوا    تهادوا "  "  أیضا أیضا أیضا أیضا  وقالوقال  ،،))٦٦ " ( " (      كافأتموه      كافأتموه      كافأتموه      كافأتموه    قد  قد  قد  قد     أ نكم   أ نكم   أ نكم   أ نكم     تروا   تروا   تروا   تروا    حتى  حتى  حتى  حتى    له  له  له  له     فادعوا   فادعوا   فادعوا   فادعوا        تكافئونه      تكافئونه      تكافئونه      تكافئونه   ما ما ما ما     تجدوا   تجدوا   تجدوا   تجدوا

  هذاهذا  یحصلیحصل  الال  وقدوقد  ،،اثنیناثنین  منمن  الفعلالفعل  فیقتضيفیقتضي  ،،الهدیةالهدیة  منمن  تفاعلتفاعل  ييوالتهادوالتهاد  ،،))٧٧ " ( " (   تحابوا   تحابوا   تحابوا   تحابوا

                                                 

 شرح  شرح ،،٢٣٥٢٣٥//٥٥  ،، البن حجر البن حجر،، فتح الباري فتح الباري،،٦٤٦٤//١١١١  ،،ووي علي صحیح مسلمووي علي صحیح مسلم شرح الن شرح الن::انظرانظر) ) ١١((

 ..١٣١١٣١  ،،١٣٠١٣٠//٢٢  ،، سبل السالم سبل السالم،،٥٢٠٥٢٠//٢٢  ،، للمناوي للمناوي،،  فیض القدیر  فیض القدیر،،٢١٢٢١٢//٢٢  ،،الزرقاني علي الموطأالزرقاني علي الموطأ

 ..١٢٨١٢٨//٦٦  ،، للكاساني للكاساني،، بدائع الصنائع بدائع الصنائع::انظرانظر) ) ٢٢((

 ..٣٩٧٣٩٧//٥٥  ،، البن قدامة البن قدامة،، المغني المغني::انظرانظر) ) ٣٣((

 ..٢٢٧٢٢٧//٣٣  ،، للمرغیناني للمرغیناني،، الهدایة الهدایة::انظرانظر) ) ٤٤((

 ).).٦٠٦٠(( اآلیة رقم  اآلیة رقم ::سورة الرحمنسورة الرحمن) ) ٥٥((

        رضي اهللا عنهما –– عن عبد اهللا بن عمر  عن عبد اهللا بن عمر ::أخرجهأخرجه) ) ٦٦((
        رضي اهللا عنهما  
        رضي اهللا عنهما  
        رضي اهللا عنهما  
  في أ بواب الهبات:: ابن ماجة في سننه ابن ماجة في سننه-- 

  في أ بواب الهبات      
  في أ بواب الهبات      
  في أ بواب الهبات      
   باب    باب    باب    باب ،،      

 ..))١٦٧٢١٦٧٢(( حدیث رقم  حدیث رقم ،،١٠٤١٠٤//٣٣  ،،عطیة من سأل باهللا عز وجلعطیة من سأل باهللا عز وجل

   ..سبق تخریجهسبق تخریجه) ) ٧٧((



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

٩٨ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

  ألنهألنه  ،،كالبیعكالبیع  لزومهلزومه  یمنعیمنع  للفسخللفسخ  محتملمحتمل  عقدعقد  منمن  المقصودالمقصود  وفواتوفوات  ،،األجنبياألجنبي  منمن  المقصودالمقصود

  فيفي  كماكما  ،،اللزوماللزوم  شرطشرط  فهوفهو  الصحةالصحة  شرطشرط  هوهو  كماكما  البابالباب  هذاهذا  فيفي  والرضاوالرضا  ،،الرضاالرضا  یعدمیعدم

  المقصودالمقصود  حصولحصول  عندعند  الرضاالرضا  لعدملعدم  ددالعقالعق  یلزمهیلزمه  لملم   عیبا عیبا عیبا عیبا  بالمبیعبالمبیع  المشتريالمشتري  وجدوجد  إذاإذا  البیعالبیع

  ))١١((..هذاهذا  كذاكذا  السالمةالسالمة  وهووهو
  

    ::المناقشةالمناقشة
  

  وهذاوهذا  ،،كالبیعكالبیع  فیهفیه  الرجوعالرجوع  یقتضيیقتضي  الال  فمطلقهفمطلقه  ،،تملیكتملیك  عقدعقد  الهبةالهبة  بأنبأن  ::هذاهذا  نوقشنوقش  وقدوقد

  ––  بهبه  المقصودالمقصود  یضادیضاد  ماما   موجبا موجبا موجبا موجبا  ینعقدینعقد  الال  والعقدوالعقد  ،،بالتملیكبالتملیك  المقصودالمقصود  یضادیضاد  الرجوعالرجوع  ألنألن

  الولدالولد  أنأن  باعتبارباعتبار  والولدوالولد  الوالدالوالد  بینبین  كماكما  تمامهتمامه  قبلقبل  الرجوعالرجوع  حقحق  یثبتیثبت   وانما وانما وانما وانما  ،،--  التملیكالتملیك  وهووهو

  یوجدیوجد  الال  وهذاوهذا  ،،     محرزة     محرزة     محرزة     محرزة      جعلها    جعلها    جعلها    جعلها  لمالما  ملكهملكه  عنعن  إخراجهإخراجه  یتمیتم  فالفال  ،،    بعضه    بعضه    بعضه    بعضه  أنهأنه  أوأو  ،،))٢٢ ( (    كسبه    كسبه    كسبه    كسبه

  یرجعیرجع  فالفال  ،،    حزونة    حزونة    حزونة    حزونة  لهله  والموهوبوالموهوب  الواهبالواهب  بینبین  لیسلیس  قولهمقولهم  معنىمعنى  وهووهو  ،،األجانباألجانب  بینبین  فیمافیما

  ))٣٣((..كاألخوینكاألخوین  ،،لصاحبهلصاحبه  یهبیهب  فیمافیما  أحدهماأحدهما
  

    ::                الراجــحالراجــح              الرأيالرأي
  

    ––        لـيلـي            یظهریظهر      ،،              مناقشاتمناقشات        منمن              علیهاعلیها          وردورد          وماوما                  وأدلتهموأدلتهم                  الفقهاءالفقهاء            آلراءآلراء                السابقالسابق              العرضالعرض          بعدبعد

            یجـــوزیجـــوز      الال          أنـــهأنـــه        مــنمــن            األولاألول              الـــرأيالـــرأي              أصـــحابأصـــحاب                  الفقهــاءالفقهــاء              جمهـــورجمهـــور            إلیـــهإلیـــه          ذهــبذهــب        مـــامـــا        أنأن    ––            أعلــمأعلــم          واهللاواهللا

                                                 

 .. بتصرف بتصرف،،١٢٨١٢٨//٦٦  ،، للكاساني للكاساني،، بدائع الصنائع بدائع الصنائع::انظرانظر) ) ١١((

 فتح  فتح ،،٢٢٧٢٢٧//٣٣  ،، الهدایة الهدایة::  وانظر أیضا في نفس المعني  وانظر أیضا في نفس المعني  وانظر أیضا في نفس المعني  وانظر أیضا في نفس المعني،،٥٣٥٣//١٢١٢  ،، للسرخسي للسرخسي،، المبسوط المبسوط::انظرانظر) ) ٢٢((

 ..١٨٧١٨٧//١٠١٠  ،، البنایة البنایة،،٣٩٣٩//٩٩  ،، البن الهمام البن الهمام،،القدیرالقدیر

           فمیز الولد من            فمیز الولد من            فمیز الولد من            فمیز الولد من ،،""                         أ والدكم من كسبكم فكلوا من طیب كسبكم                          أ والدكم من كسبكم فكلوا من طیب كسبكم                          أ والدكم من كسبكم فكلوا من طیب كسبكم                          أ والدكم من كسبكم فكلوا من طیب كسبكم  "  " ::--    --  قال   قال   قال   قال  "  " ::جاء في الحاويجاء في الحاوي) ) ٣٣((

             وقد یتحرر من هذا              وقد یتحرر من هذا              وقد یتحرر من هذا              وقد یتحرر من هذا ،،                                          ره وجعله كسبا لوالده فكان ما كسبه الولد منه أ ولى أ ن یكون من كسبه                                          ره وجعله كسبا لوالده فكان ما كسبه الولد منه أ ولى أ ن یكون من كسبه                                          ره وجعله كسبا لوالده فكان ما كسبه الولد منه أ ولى أ ن یكون من كسبه                                          ره وجعله كسبا لوالده فكان ما كسبه الولد منه أ ولى أ ن یكون من كسبه  غی  غی  غی  غی
  االعتالل قیاس

  االعتالل قیاس      
  االعتالل قیاس      
  االعتالل قیاس      
                              ألنه وهب كسبه لكسب غیر معتاض عنه فجاز له الرجوع::     فیقال     فیقال     فیقال     فیقال،،      

                              ألنه وهب كسبه لكسب غیر معتاض عنه فجاز له الرجوع                                  ألنه وهب كسبه لكسب غیر معتاض عنه فجاز له الرجوع    
       فیه كما لو        فیه كما لو        فیه كما لو        فیه كما لو                                   ألنه وهب كسبه لكسب غیر معتاض عنه فجاز له الرجوع    

                                                  وألن ما للولد في ید والده لجواز تصرفه فیه إذا كان صغیرا وأ خذ النفقة منه إذا كان                                                   وألن ما للولد في ید والده لجواز تصرفه فیه إذا كان صغیرا وأ خذ النفقة منه إذا كان                                                   وألن ما للولد في ید والده لجواز تصرفه فیه إذا كان صغیرا وأ خذ النفقة منه إذا كان                                                   وألن ما للولد في ید والده لجواز تصرفه فیه إذا كان صغیرا وأ خذ النفقة منه إذا كان ،،        وهب لعبده        وهب لعبده        وهب لعبده        وهب لعبده

               كبیرا فصارت هبة له وان خرجت عن یده في حكم ما وهبه و
               كبیرا فصارت هبة له وان خرجت عن یده في حكم ما وهبه و                    
               كبیرا فصارت هبة له وان خرجت عن یده في حكم ما وهبه و                    
               كبیرا فصارت هبة له وان خرجت عن یده في حكم ما وهبه و                    
   هو باق في یده                    

   
   هو باق في یده  

   
   هو باق في یده  

   
   هو باق في یده  

   
  فإذا جاز أ ن یرجع ،،  

  فإذا جاز أ ن یرجع          
  فإذا جاز أ ن یرجع          
  فإذا جاز أ ن یرجع          
         

                        فیما وهبه لغیره إذا لم یقبضه لبقائه في یده جاز أ ن یرجع فیما وهبه لولده وان أ قبضه
                  

                        فیما وهبه لغیره إذا لم یقبضه لبقائه في یده جاز أ ن یرجع فیما وهبه لولده وان أ قبضه             
                  

                        فیما وهبه لغیره إذا لم یقبضه لبقائه في یده جاز أ ن یرجع فیما وهبه لولده وان أ قبضه             
                  

                        فیما وهبه لغیره إذا لم یقبضه لبقائه في یده جاز أ ن یرجع فیما وهبه لولده وان أ قبضه             
                  

  ألنه في ،،             
  ألنه في     
  ألنه في     
  ألنه في     
    

    حكم الباقي في یده
    حكم الباقي في یده      
    حكم الباقي في یده      
    حكم الباقي في یده      
  وتحریر هذا االس،،      

  وتحریر هذا االس        
  وتحریر هذا االس        
  وتحریر هذا االس        
   تدالل قیاسا أ نها هبة یجوز تصرفه فیها فجاز له الرجوع فیها         

   تدالل قیاسا أ نها هبة یجوز تصرفه فیها فجاز له الرجوع فیها                              
   تدالل قیاسا أ نها هبة یجوز تصرفه فیها فجاز له الرجوع فیها                              
   تدالل قیاسا أ نها هبة یجوز تصرفه فیها فجاز له الرجوع فیها                              
                             

           قیاسا على ما لم یقبض
           قیاسا على ما لم یقبض 
           قیاسا على ما لم یقبض 
           قیاسا على ما لم یقبض 
               وألن األب لفضل حنوه تباین أ حكامه أ حكام غیره فال یعادیه وال تقبل ،، 

   
               وألن األب لفضل حنوه تباین أ حكامه أ حكام غیره فال یعادیه وال تقبل                          

   
               وألن األب لفضل حنوه تباین أ حكامه أ حكام غیره فال یعادیه وال تقبل                          

   
               وألن األب لفضل حنوه تباین أ حكامه أ حكام غیره فال یعادیه وال تقبل                          

   
                         

          یجوز أ ن یتصرف في یدیه بالتزویج وفي ماله بالعقود لفضل الحنو وانتفاء التهم فجاز   و  و  و  و،،       شهادته له       شهادته له       شهادته له       شهادته له
          یجوز أ ن یتصرف في یدیه بالتزویج وفي ماله بالعقود لفضل الحنو وانتفاء التهم فجاز                                       
          یجوز أ ن یتصرف في یدیه بالتزویج وفي ماله بالعقود لفضل الحنو وانتفاء التهم فجاز                                       
          یجوز أ ن یتصرف في یدیه بالتزویج وفي ماله بالعقود لفضل الحنو وانتفاء التهم فجاز                                       
                                      

    أ ن یخالف غیره في جواز الرجوع في الهبة
    أ ن یخالف غیره في جواز الرجوع في الهبة                 
    أ ن یخالف غیره في جواز الرجوع في الهبة                 
    أ ن یخالف غیره في جواز الرجوع في الهبة                 
    ألن انتفاء التهمة تدل على أ ن رجوعه ف،،                 

    ألن انتفاء التهمة تدل على أ ن رجوعه ف                   
    ألن انتفاء التهمة تدل على أ ن رجوعه ف                   
    ألن انتفاء التهمة تدل على أ ن رجوعه ف                   
     یها لشدة      یها لشدة      یها لشدة      یها لشدة                    

 ).).٥٤٦٥٤٦//٧٧  ،، للماوردي للماوردي،،الحاويالحاوي((  ..""           الحاجة منه إلیها            الحاجة منه إلیها            الحاجة منه إلیها            الحاجة منه إلیها 



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

٩٩ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

            وذلـكوذلـك      ،،                والرجحـانوالرجحـان                  بـالقبولبـالقبول              األولـياألولـي        هـوهـو      ،،          لولـدهلولـده            یهبـهیهبـه            فیهـافیهـا                الوالدالوالد        إالإال            هبتههبته        فيفي                الرجوعالرجوع                للواهبللواهب

          هـــذاهـــذا              أصـــحابأصـــحاب            إلیـــهإلیـــه          ذهـــبذهـــب        مـــامـــا          وألنوألن      ،،              مناقــشاتمناقــشات        مـــنمـــن              علیهـــاعلیهـــا          وردورد          ممـــاممـــا                  وســـالمتهاوســـالمتها                أدلـــتهمأدلـــتهم        وةوة    لقــلقــ

      ،،              واإلحـــسانواإلحـــسان                التبـــرعالتبـــرع          بـــاببـــاب        مـــنمـــن              كونهـــاكونهـــا        فـــيفـــي                  المطلقــةالمطلقــة              الهبـــةالهبـــة              مقتـــضيمقتـــضي        مـــعمـــع            یتفـــقیتفـــق        مـــامـــا        هـــوهـــو              الــرأيالــرأي

    ..              وأخالقهموأخالقهم                الكرامالكرام          شیمشیم        منمن          لیسلیس            فیهافیها                  والرجوعوالرجوع
  

  لوالدلوالدلل  إالإال  الهبةالهبة  فيفي  الرجوعالرجوع  جوازجواز  عدمعدم  منمن  الراجحالراجح  الرأيالرأي  إلیهإلیه  ذهبذهب  ماما  عليعلي   وبناء وبناء وبناء وبناء

  ..الترویجیةالترویجیة  الهدایاالهدایا  منمن  النوعالنوع  هذاهذا  فيفي  الرجوعالرجوع  للبائعللبائع  یجوزیجوز  الال  فإنهفإنه  ،،لولدهلولده  یهبهیهبه  فیمافیما

    

  الثانيالثاني  المطلبالمطلب

  الشراءالشراء  قبلقبل  ))السلعةالسلعة((  بالهدیةبالهدیة  الوعدالوعد  عدمعدم
  

                    التجاریـــةالتجاریـــة                الـــشركةالـــشركة        أوأو                  المؤســـسةالمؤســـسة          قبـــلقبـــل        مـــنمـــن   ً       ً       ً موعـــودًاموعـــودا                  المـــشتريالمـــشتري            یكـــونیكـــون        أالأال            بـــذلكبـــذلك              ویقـــصدویقـــصد

        ..                  الترویجیةالترویجیة                الهدیةالهدیة          عليعلي                للحصولللحصول          ؤهاؤها      شراشرا                  المطلوبالمطلوب                للسلعةللسلعة                الشراءالشراء          قبلقبل      ))            السلعةالسلعة  ((                  بالهدیةبالهدیة
  

              منتجـةمنتجـة            كانـتكانـت            سـواءسـواء    ––                    التجاریـةالتجاریـة                      والمؤسـساتوالمؤسـسات                المحـالالمحـال          بعـضبعـض        بهبه            تقومتقوم        ماما      ::      ذلكذلك              وصورةوصورة

            بـدونبـدون                اشـتروهاشـتروه        مـامـا          علـيعلـي              زائدةزائدة            سلعةسلعة                    المشترینالمشترین              إعطاءإعطاء        منمن    --              بائعهبائعه        أمأم              موزعةموزعة        أمأم                  مستوردةمستوردة        أمأم

ـــشراء          علـــيعلـــي              متقـــدممتقـــدم          بهـــابهـــا              إخبـــارإخبـــار        أوأو      ،،        مـــسبقمـــسبق          وعـــدوعـــد ـــشراءال ـــأة      ،،                للمـــشترینللمـــشترین   ً       ً       ً إكرامـــًاإكرامـــا      ،،            ال ـــأةومكاف         لـــيلـــي  عع          لهـــملهـــم                  ومكاف

        مــنمــن                      الترویجیــةالترویجیــة                    الهدیــةالهدیــة          هــذههــذه            كانــتكانــت            ســواءســواء      ،،              التعامــلالتعامــل                  اســتمراراســتمرار          علــيعلــي          لهــملهــم   ً        ً        ً وتــشجیعًاوتــشجیعا      ،،            شــرائهمشــرائهم

    ))١١  ((  ..          جنسهاجنسها          غیرغیر        منمن        أوأو      ،،              المبیعةالمبیعة                السلعةالسلعة          جنسجنس
  

                الـسلعةالـسلعة          جنسجنس        منمن                      الترویجیةالترویجیة                الهدیةالهدیة          جعلجعل        منمن                  الشركاتالشركات          بعضبعض        بهبه            تقومتقوم        ماما      ::      ذلكذلك            مثالمثال

        أوأو    % %     ١٥١٥              مبیعــةمبیعــة    الال                الــسلعةالــسلعة        مــنمــن                إضــافیةإضــافیة            كمیــةكمیــة                الهدیــةالهدیــة            تكــونتكــون          كــأنكــأن      ،،              ترویجهــاترویجهــا                المــرادالمــراد                  المبیعــةالمبیعــة

            زیـــوتزیـــوت              شـــركاتشـــركات          بعـــضبعـــض        بـــهبـــه            تقـــومتقـــوم        مـــامـــا          مثـــلمثـــل      ،،              المبیعـــةالمبیعـــة                الـــسلعةالـــسلعة        مـــنمـــن            عبـــوةعبـــوة          علـــيعلـــي            جـــرامجـــرام       %  %     ٢٥٢٥

        مـنمـن                إضافیةإضافیة            كمیةكمیة                      الترویجیةالترویجیة                الهدیةالهدیة          جعلجعل        منمن       "  "               كریستالكریستال        أوأو      ،،          األصیلاألصیل        أوأو      ،،          عافیةعافیة       "  "             الطعامالطعام

        بــهبــه            تقــومتقــوم        مــامــا        أوأو      ..      لتــرلتــر      ٥٥                العبــوةالعبــوة          علــيعلــي       %  %     ٢٥٢٥        أوأو      ،،      لتــرلتــر          ٣٣                العبــوةالعبــوة          علــيعلــي    % %     ١٥١٥              الزیــتالزیــت          نفــسنفــس

            كمیــةكمیــة                الهدیــةالهدیــة          جعــلجعــل        مــنمــن       "  "         أركــوأركــو      ،،      لــوكلــوك          مــانمــان        أوأو      ،،            إنجــرامإنجــرام       "  "   ةة          الحالقــالحالقــ                معــاجینمعــاجین              شــركاتشــركات          بعــضبعــض

          ٢٠٠٢٠٠                العبـوةالعبـوة          علـيعلـي    % %     ٢٠٢٠        أوأو      ،،        جـرامجـرام      ١٠٠١٠٠                العبـوةالعبـوة          علـيعلـي       %  %     ١٠١٠                  المعجـونالمعجـون          نفـسنفـس        منمن                إضافیةإضافیة

    ..        جرامجرام
  

            عبــوةعبــوة            تكــونتكــون          كــأنكــأن      ،،              ترویجهــاترویجهــا                المــرادالمــراد                  المبیعــةالمبیعــة                الــسلعةالــسلعة          جــنسجــنس          غیــرغیــر        مــنمــن                الهدیــةالهدیــة            تكــونتكــون        أوأو    

          بعــضبعــض        بــهبــه            تقــومتقــوم        مــامــا          مثــلمثــل      ..              المبیعــةالمبیعــة                الــسلعةالــسلعة        مــعمــع                      اســتخدامهااســتخدامها            یمكــنیمكــن            أخــريأخــري            ســلعةســلعة        مــنمــن                إضــافیةإضــافیة
                                                 

 .. بتصرف بتصرف،،١٠٩١٠٩ ص ص،، الحوافز التجاریة التسویقیة الحوافز التجاریة التسویقیة::انظرانظر) ) ١١((
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  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

        مـنمـن                      الترویجیـةالترویجیـة                الهدیـةالهدیـة          جعـلجعـل        مـنمـن       "  "           أوكسيأوكسي        أوأو      ،،          برسیلبرسیل        أوأو      ،،    إلایرإلایر       "  "             الغسیلالغسیل                مساحیقمساحیق              شركاتشركات

                  المـسحوقالمـسحوق            عبـوةعبـوة          علـيعلـي          لترلتر      ١١       "  "           داونيداوني       "  "         عبوةعبوة                الهدیةالهدیة            تكونتكون          كأنكأن                  المبیعةالمبیعة                السلعةالسلعة          جنسجنس          غیرغیر

       "  "             األسناناألسنان                معاجینمعاجین              شركاتشركات          بعضبعض        بهبه            تقومتقوم        ماما        أوأو      ..        جرامجرام            كیلوكیلو        ١٠١٠          لترلتر      ٢٢        أوأو      ،،        جرامجرام            كیلوكیلو      ٥٥

      ،،            الــسلعةالــسلعة          نــوعنــوع          غیــرغیــر        مــنمــن                      الترویجیــةالترویجیــة                الهدیــةالهدیــة          جعــلجعــل        مــنمــن       "  "     أبأب            كلــوسكلــوس        أوأو      ،،        كرســتكرســت        أوأو      ،،          ســجنالســجنال

      ٢٢        أوأو      ،،        جــرامجــرام          ١٥٠١٥٠                العبــوةالعبــوة          علــيعلــي       "  "     بــيبــي              أورالأورال       "  "       نــوعنــوع        مــنمــن              أســنانأســنان              فرشــاةفرشــاة      ١١                الهدیــةالهدیــة            تكــونتكــون          كــأنكــأن

        ..        جرامجرام          ٢٥٠٢٥٠                العبوةالعبوة          عليعلي       "  "     بيبي              أورالأورال       "  "       نوعنوع        منمن              أسنانأسنان              فرشاةفرشاة
  

        أوأو                  المؤسـسةالمؤسـسة          قبـلقبـل        مـنمـن                الهدیـةالهدیـة              تقـدیمتقـدیم          علـيعلـي            تقـومتقـوم                      الترویجیةالترویجیة                  الهدایاالهدایا        منمن                الصورةالصورة            فهذهفهذه   ً    ً    ً إذًاإذا

    ..              المشتريالمشتري          هذاهذا          قبلقبل        منمن        بهبه                    القیامالقیام            یلزمیلزم          عملعمل        أيأي        بالبال                  للمشتريللمشتري                    التجاریةالتجاریة                الشركةالشركة
  

  

  

    ::                  الترویجیةالترویجیة                  الهدایاالهدایا        منمن              النوعالنوع            لهذالهذا                الفقهيالفقهي                  التكییفالتكییف
  

        فـيفـي              خالفهـمخالفهـم            وكانوكان      ،،                  الترویجیةالترویجیة                  الهدایاالهدایا        منمن              النوعالنوع          هذاهذا              تكییفتكییف        فيفي              العصرالعصر              فقهاءفقهاء              اختلفاختلف

    ::              تكییفاتتكییفات          ثالثثالث          عليعلي          ذلكذلك
  

    ::     " "        محضةمحضة          هبةهبة       "  "     هوهو                      الترویجیةالترویجیة                  الهدایاالهدایا        منمن              النوعالنوع          هذاهذا        أنأن      ::        األولاألول                  التكییفالتكییف
  

            یمكــنیمكــن                      الترویجیــةالترویجیــة                  الهــدایاالهــدایا        مــنمــن              النــوعالنــوع          هــذاهــذا        أنأن      ::      إلــيإلــي                  التكییــفالتكییــف          هــذاهــذا              أصــحابأصــحاب          ذهــبذهــب          حیــثحیــث

              بمجــردبمجــرد                  الهــدایاالهــدایا          هــذههــذه          علــيعلــي            یحــصلیحــصل                  المــشتريالمــشتري        ألنألن            وذلــكوذلــك      ،،     " "        محــضةمحــضة          هبــةهبــة       "  "       أنــهأنــه          علــيعلــي                تكییفــهتكییفــه

              جمهـورجمهـور      عع        تـشجیتـشجی        هـوهـو                الهدیـةالهدیـة          هـذههـذه        مـنمـن              الهـدفالهـدف        أنأن          علـيعلـي    ً    ً     ً بنـاًءبنـاء      ،،      آخـرآخـر          أمرأمر                اشتراطاشتراط          دوندون                الشراءالشراء

      ،،          الــسلعالــسلع        مــنمــن              النــوعالنــوع            لهــذالهــذا        أوأو              للمحــلللمحــل                    اختیــارهماختیــارهم        أوأو      ،،        علیــهعلیــه                      ومكافــأتهمومكافــأتهم                الــشراءالــشراء          علــيعلــي                        المــستهلكینالمــستهلكین

      ) ) ١١  ((  ..                التجاریةالتجاریة                  المؤسسةالمؤسسة        أوأو              المحلالمحل        معمع                  التعاملالتعامل                  استمراراستمرار        فيفي          لهملهم   ً        ً        ً وترغیبًاوترغیبا      ،،      ذلكذلك            أشبهأشبه          وماوما
  

        ::              التكییفالتكییف          هذاهذا          عليعلي                    المترتبةالمترتبة              اآلثاراآلثار

    ::              التالیةالتالیة              اآلثاراآلثار            محضةمحضة          هبةهبة          أنهأنه          عليعلي                  الهدایاالهدایا        منمن              النوعالنوع          هذاهذا              تكییفتكییف          عليعلي              یترتبیترتب

        مـامـا                اإلباحـةاإلباحـة                    المعـامالتالمعـامالت        فـيفـي            األصـلاألصـل        ألنألن      ،،                  الترویجیـةالترویجیـة                  الهـدایاالهـدایا        مـنمـن              النـوعالنـوع          هذاهذا            جوازجواز    --  ١١

    ..          محرمةمحرمة              ذاتهاذاتها        فيفي                  الهدایاالهدایا            تكونتكون          كأنكأن      ،،        األصلاألصل          هذاهذا            نطاقنطاق        عنعن                یخرجهایخرجها            شرعيشرعي            مانعمانع          یقمیقم        لملم

                                                 

      ،،    ٨٥٨٥     ص ص  ،،                               علـــي عبـــد الكـــریم علـــي عبـــد الكـــریم  ،،                                   اإلعالنـــات التجاریـــة اإلعالنـــات التجاریـــة  ،،      ١١٠١١٠     ص ص  ،،                                                       الحـــوافز التجاریـــة التـــسویقیة الحـــوافز التجاریـــة التـــسویقیة  ::        انظـــرانظـــر    ) ) ١١  ((

      ::  ""                اإلنترنــت اإلنترنــت     " "                                                          علــي شــبكة المعلومــات الدولیــة  علــي شــبكة المعلومــات الدولیــة              منــشور منــشور  ،،                         یاســر كراویــة یاســر كراویــة  ،،                                                  المعــامالت المالیــة المعاصــرةالمعــامالت المالیــة المعاصــرة

bbooookk//nneett..ssaaaaiidd..wwwwww،،  بتصرف بتصرف  ،،      ١٤٣١٤٣     ص ص  ،،                     سعید وجیه سعید وجیه  ،،                           أحكام الهدیة أحكام الهدیة             ..       
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  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

            قبـولقبـول          علـيعلـي                الحاثةالحاثة              األدلةاألدلة              لعموملعموم      ،،                  الترویجیةالترویجیة                  الهدایاالهدایا        منمن              النوعالنوع          هذاهذا            قبولقبول                  استحباباستحباب    --  ٢٢

    ..            الهدیةالهدیة

          ولـوولـو          حتـيحتـي      ،،      لهـالهـا                  المـشتريالمـشتري          قـبضقـبض          بعـدبعـد                الهدیةالهدیة          هذههذه        فيفي                الرجوعالرجوع                للواهبللواهب            یجوزیجوز      الال        نهنه  أأ    --  ٣٣

          حكــمحكــم        فــيفــي                الــراجحالــراجح              الــرأيالــرأي              أصــحابأصــحاب                  الفقهــاءالفقهــاء              جمهــورجمهــور            إلیــهإلیــه          ذهــبذهــب        مــامــا          علــيعلــي    ً    ً     ً بنــاًءبنــاء      ،،          العقــدالعقــد              انفــسخانفــسخ

        ..          بیانهبیانه          سبقسبق            الذيالذي              النحوالنحو          عليعلي            هبتههبته        فيفي                الواهبالواهب            رجوعرجوع

        فـيفـي          الـةالـة        الجهالجه            جـوازجـواز          علـيعلـي    ً    ً     ً بنـاًءبنـاء                مجهولـةمجهولـة                      الترویجیةالترویجیة                الهدیةالهدیة          هذههذه            تكونتكون        أنأن          یصحیصح          أنهأنه    --  ٤٤

        فـيفـي                  الجهالـةالجهالـة              لجـوازلجـواز      ،،            معلومـةمعلومـة                  الهـدایاالهـدایا          هـذههـذه            تكـونتكـون        أنأن              یـشترطیـشترط      الال          أنـهأنـه              بمعنـيبمعنـي      ،،                التبرعاتالتبرعات            عقودعقود

        فــيفــي              الغــررالغــرر        مــنمــن              مانعــةمانعــة                النــصوصالنــصوص            جــاءتجــاءت          حیــثحیــث      ،،  ))١١     ( (              الفقهــاءالفقهــاء          بعــضبعــض          عنــدعنــد                    التبرعــاتالتبرعــات            عقــودعقــود

            یمكـــنیمكـــن        والوال            فیهـــافیهـــا              الغـــررالغـــرر              تحـــریمتحـــریم          علـــيعلـــي          یـــدلیـــدل        مـــامـــا          یـــأتیـــأت          فلـــمفلـــم                    التبرعـــاتالتبرعـــات          أمـــاأمـــا      ،،                  المعاوضـــاتالمعاوضـــات            عقـــودعقـــود

          وهـــــووهـــــو                    المعـــــامالتالمعـــــامالت        فـــــيفـــــي            األصـــــلاألصـــــل          علـــــيعلـــــي              فتبقـــــيفتبقـــــي      ،،            تالفهمـــــاتالفهمـــــا    الخالخ                      المعاوضـــــاتالمعاوضـــــات              بعقـــــودبعقـــــود                  إلحاقهـــــاإلحاقهـــــا

    ))٢٢  ((  ..            اإلباحةاإلباحة
  

                                                 

  -- والغرر ینتفي عن الشيء  والغرر ینتفي عن الشيء ،،یشترط بصفة عامة في المحل الذي یتعلق به االلتزام انتفاء الغرریشترط بصفة عامة في المحل الذي یتعلق به االلتزام انتفاء الغرر) ) ١١((

    ومقدورا على تسلیمه ،،         معلوم القدر         معلوم القدر         معلوم القدر         معلوم القدر،،        معلوم الصفة        معلوم الصفة        معلوم الصفة        معلوم الصفة،،           یكون معلوم الوجود           یكون معلوم الوجود           یكون معلوم الوجود           یكون معلوم الوجود "  " :: بأن بأن--كما یقول ابن رشد كما یقول ابن رشد 
    ومقدورا على تسلیمه          
    ومقدورا على تسلیمه          
    ومقدورا على تسلیمه          
         

""..  

 كالبیع  كالبیع ،،وانتفاء الغرر شرط متفق علیه في الجملة في االلتزامات التي تترتب على المعاوضاتوانتفاء الغرر شرط متفق علیه في الجملة في االلتزامات التي تترتب على المعاوضات

ضها بالنسبة لوجود محل االلتزام ضها بالنسبة لوجود محل االلتزام  هذا مع استثناء بع هذا مع استثناء بع..    مبیعا وثمنا ومنفعة وعمال وأجرة    مبیعا وثمنا ومنفعة وعمال وأجرة    مبیعا وثمنا ومنفعة وعمال وأجرة    مبیعا وثمنا ومنفعة وعمال وأجرة،،واإلجارةواإلجارة

  ،،  فإنها أجیزت استحسانا مع عدم وجود المسلم فیه  فإنها أجیزت استحسانا مع عدم وجود المسلم فیه  فإنها أجیزت استحسانا مع عدم وجود المسلم فیه  فإنها أجیزت استحسانا مع عدم وجود المسلم فیه،، واالستصناع واالستصناع،، واإلجارة واإلجارة،، كالسلم كالسلم،،وقت التصرفوقت التصرف

  .. ویراعى كذلك الخالف في بیع الثمر قبل بدو صالحه ویراعى كذلك الخالف في بیع الثمر قبل بدو صالحه،، وذلك للحاجة وذلك للحاجة،، والعمل والعمل،،والمنفعةوالمنفعة

  ،،مر یختلف بالنسبة لغیرها من تبرعاتمر یختلف بالنسبة لغیرها من تبرعات فإن األ فإن األ،،  واذا كان شرط انتفاء الغرر متفقا علیه في المعاوضات  واذا كان شرط انتفاء الغرر متفقا علیه في المعاوضات  واذا كان شرط انتفاء الغرر متفقا علیه في المعاوضات  واذا كان شرط انتفاء الغرر متفقا علیه في المعاوضات

 فأجاز الحنفیة والحنابلة التبرعات مع  فأجاز الحنفیة والحنابلة التبرعات مع ،، وتوثیقات كالرهن والكفالة وغیرها وتوثیقات كالرهن والكفالة وغیرها،،كالهبة بال عوض واإلعارةكالهبة بال عوض واإلعارة

  ،، وفرق المالكیة في ذلك بین ما تؤثر فیه الجهالة والغرر من التبرعات وفرق المالكیة في ذلك بین ما تؤثر فیه الجهالة والغرر من التبرعات،، ومنعها الشافعیة ومنعها الشافعیة،،الجهالةالجهالة

  ..الة والغرر من التبرعات فقالوا بعدم جوازهاالة والغرر من التبرعات فقالوا بعدم جوازها وما ال تؤثر فیه الجه وما ال تؤثر فیه الجه،،فقالوا بجوازهافقالوا بجوازها

 البن  البن ،، األشباه والنظائر األشباه والنظائر،،١٥٨١٥٨، ، ١٥٦١٥٦، ، ١٤٨١٤٨، ، ١٤٧١٤٧  ،،٣٣//٥٥ البدائع  البدائع ،،٨٨٨٨//٥٥  ،، تبیین الحقائق تبیین الحقائق،،::انظرانظر

  ،،١٦٩١٦٩//٣٣  ،، للقرافي للقرافي،، الفروق الفروق،،٢٢٦٢٢٦، ، ٢٢٠٢٢٠، ، ١٧٢١٧٢، ، ١٤٨١٤٨//٢٢  ،، بدایة المجتهد بدایة المجتهد،،٩٢٩٢  ،،٩١٩١  ص  ص،،نجیمنجیم

  ،، للزركشي للزركشي،،منثور في القواعدمنثور في القواعد ال ال،،٢٢٢٢  ،،٢١٢١//٣٣  ،، نهایة المحتاج نهایة المحتاج،، وما بعدها وما بعدها٤٠٢٤٠٢//١١  ،،المهذبالمهذب

  ٥٥  ،، والمغني والمغني،،٢٨٢٨//٢٢  ،، البن القیم البن القیم،، إعالم الموقعین إعالم الموقعین،،١٣٩١٣٩، ، ١٣٨١٣٨ /  / ٣٣،،٤٠٣٤٠٣  ،،٤٠١٤٠١  ،،٤٠٠٤٠٠//٢٢

 .. وما بعدها وما بعدها،،٤٣٤٤٣٤//

ــــة التــــسویقیة  ::        انظــــرانظــــر    ) ) ٢٢  (( ــــة التــــسویقیة الحــــوافز التجاری ــــشراء  ،،      ١١٠١١٠     ص ص  ،،                                                       الحــــوافز التجاری ــــي ال ــــة للهــــدایا المحفــــزة عل ــــشراء األحكــــام الفقهی ــــي ال ــــة للهــــدایا المحفــــزة عل       ،،                                                                                     األحكــــام الفقهی

   ..             بتصرف بتصرف  ،،    ٨٥٨٥     ص ص  ،،                               علي عبد الكریم علي عبد الكریم  ،،                                   اإلعالنات التجاریة اإلعالنات التجاریة  ،،    ٦٦٦٦      ،،    ٦٥٦٥  صص



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

١٠٢ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

              فتلحقفتلحق                المبیعالمبیع        فيفي              زیادةزیادة       "  "     هوهو                      الترویجیةالترویجیة                  الهدایاالهدایا        منمن              النوعالنوع          هذاهذا        أنأن      ::            الثانيالثاني                  التكییفالتكییف

    ::     " "            بالعقدبالعقد
  

            یمكــنیمكــن                      الترویجیــةالترویجیــة                  الهــدایاالهــدایا        مــنمــن              النــوعالنــوع          هــذاهــذا        أنأن      ::      إلــيإلــي                  التكییــفالتكییــف          هــذاهــذا              أصــحابأصــحاب          ذهــبذهــب          حیــثحیــث

    ..     " "    قدقد        بالعبالع              فتلحقفتلحق                المبیعالمبیع        فيفي              زیادةزیادة       "  "       أنهأنه          عليعلي                تكییفهتكییفه

            وقعـــتوقعـــت          إذاإذا              الهبـــةالهبـــة       "  "   ::    أنأن        مـــنمـــن    ––        اهللاهللا            رحمـــهرحمـــه    ––                  الزركـــشيالزركـــشي            علیـــهعلیـــه        نـــصنـــص        مـــامـــا      ::      ذلـــكذلـــك              ویؤیـــدویؤیـــد    

                بمثابــةبمثابــة          فهــيفهــي      ،،  ))١١         " ( " (            معاوضــةمعاوضــة          ضــمنضــمن        فــيفــي            ألنهــاألنهــا      ،،          القــبضالقــبض          إلــيإلــي              تفتقــرتفتقــر        لــملــم                معاوضــةمعاوضــة          ضــمنضــمن

    ))٢٢  ((  ..        علیهعلیه                  المعقودالمعقود                المبیعالمبیع          ثمنثمن        فيفي                  الزیادةالزیادة
    

    للبیع   ة ة ة ة     المقارن     المقارن     المقارن     المقارن      الهبة    الهبة    الهبة    الهبة     فإن   فإن   فإن   فإن "  " ::––  اهللاهللا  رحمهرحمه  ––  المالكيالمالكي  عليعلي  بنبن  محمدمحمد  وقالوقال
    للبیع 
    للبیع 
    للبیع 
 هي    إنما  إنما  إنما  إنما   

 هي 
 هي 
 هي 
   

  تسمیة      مجرد    مجرد    مجرد    مجرد
  تسمیة   
  تسمیة   
  تسمیة   
  آلخر     شخص   شخص   شخص   شخص    قال  قال  قال  قال     فإذا   فإذا   فإذا   فإذا     

  آلخر 
  آلخر 
  آلخر 
 تهبني   أ ن أ ن أ ن أ ن    على  على  على  على      بمائة    بمائة    بمائة    بمائة    دارك  دارك  دارك  دارك    منك  منك  منك  منك     أ شتري   أ شتري   أ شتري   أ شتري   

 تهبني   
 تهبني   
 تهبني   
      ففعل    ففعل    ففعل    ففعل     ثوبك   ثوبك   ثوبك   ثوبك     

  والثوب     فالدار   فالدار   فالدار   فالدار
 

  والثوب 
 

  والثوب 
 

  والثوب 
 

   مبیعان   
   مبیعان 
   مبیعان 
   مبیعان 
  آلخر     شخص   شخص   شخص   شخص    قال  قال  قال  قال      واذا    واذا    واذا    واذا      بمائة    بمائة    بمائة    بمائة    معا  معا  معا  معا   

  آلخر 
  آلخر 
  آلخر 
   أ ن أ ن أ ن أ ن   لى لى لى لى ع ع ع ع      بمائة    بمائة    بمائة    بمائة    داري  داري  داري  داري    أ بیعك  أ بیعك  أ بیعك  أ بیعك   

 تهبني
 تهبني   
 تهبني   
 تهبني   
   مبیعة     فالدار   فالدار   فالدار   فالدار     ثوبك   ثوبك   ثوبك   ثوبك     

   مبیعة 
   مبیعة 
   مبیعة 
 والثوب،       بالمائة     بالمائة     بالمائة     بالمائة   

 
 

 والثوب، 
 
 

 والثوب، 
 
 

 والثوب، 
 
 

  والتسمیة   
 
  والتسمیة   

 
  والتسمیة   

 
  والتسمیة   

 
  ))٣٣((.. " " لها لها لها لها    أ ثر  أ ثر  أ ثر  أ ثر   ال ال ال ال     

  

  ))٤٤((.... ".. "..؛؛    به  به  به  به      أ لحقت    أ لحقت    أ لحقت    أ لحقت      بسبب    بسبب    بسبب    بسبب     كانت   كانت   كانت   كانت   إذا إذا إذا إذا       الهدیة     الهدیة     الهدیة     الهدیة   أ ن أ ن أ ن أ ن "  " ::––  اهللاهللا  رحمهرحمه  ––  تیمیةتیمیة  ابنابن  وقالوقال
  

  والهبةوالهبة  ،،))٥٥ " ( " (     التملیكات     التملیكات     التملیكات     التملیكات     عقود   عقود   عقود   عقود   في في في في       ألسباب     ألسباب     ألسباب     ألسباباا       تعتبر     تعتبر     تعتبر     تعتبر "  " ::––  اهللاهللا  رحمهرحمه  ––  رجبرجب  ابنابن  وقالوقال

  ))٦٦((..بهبه  وتلحقوتلحق  سببهاسببها  فیعتبرفیعتبر  التملیكاتالتملیكات  عقودعقود  منمن

  زیادةزیادة  وتكونوتكون  حینئذحینئذ  بهبه  فتلحقفتلحق  البیعالبیع  بسبببسبب  الترویجیةالترویجیة  الهدیةالهدیة  كانتكانت  إذاإذا  فإنهفإنه  ثمثم  ومنومن

  ))٧٧((..المبیعةالمبیعة  السلعةالسلعة  عليعلي
  

  

        ::              التكییفالتكییف          هذاهذا          عليعلي                    المترتبةالمترتبة              اآلثاراآلثار
  

                بالعقــدبالعقــد              فتلحــقفتلحــق                المبیــعالمبیــع        فــيفــي              زیــادةزیــادة          أنــهأنــه          علــيعلــي                  الهــدایاالهــدایا        مــنمــن          نــوعنــوع    الال          هــذاهــذا              تكییــفتكییــف          علــيعلــي              یترتــبیترتــب

    ::              التالیةالتالیة              اآلثاراآلثار

                                                 

   ..      ٣١٩٣١٩  //  ١١      ،،                                                                         لبدر الدین بن بهادر الزركشي الشافعي لبدر الدین بن بهادر الزركشي الشافعي  ،،                             خبایا الزوایا خبایا الزوایا  ::        انظرانظر    ) ) ١١  ((

   ..      ١١٠١١٠     ص ص  ،،                                                       الحوافز التجاریة التسویقیة الحوافز التجاریة التسویقیة  ::        انظرانظر    ) ) ٢٢  ((

 ..١٨٠١٨٠//٣٣  ،،  تهذیب الفروق والقواعد السنیة في األسرار الفقهیة  تهذیب الفروق والقواعد السنیة في األسرار الفقهیة::انظرانظر) ) ٣٣((

 ..٣٣٥٣٣٥//٢٩٢٩  ،، البن تیمیة البن تیمیة،، مجموع الفتاوي مجموع الفتاوي::انظرانظر) ) ٤٤((

 ..٣٢١٣٢١ ص ص،، رجب رجب البن البن،، القواعد القواعد::انظرانظر) ) ٥٥((

   ..      ١١١١١١     ص ص  ،،                                                       الحوافز التجاریة التسویقیة الحوافز التجاریة التسویقیة  ::        انظرانظر    ) ) ٦٦  ((

   ..             بتصرف بتصرف  ،،    ٦٦٦٦     ص ص  ،،                                                                                     األحكام الفقهیة للهدایا المحفزة علي الشراء األحكام الفقهیة للهدایا المحفزة علي الشراء  ::        انظرانظر    ) ) ٧٧  ((



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

١٠٣ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

        اهللاهللا          قـالقـال          وقـدوقـد      ،،          البیـعالبیـع        مـنمـن            ألنهـاألنهـا      ،ً،     ً      ً وقبوًالوقبوال   ً    ً    ً بذًالبذال                      الترویجیةالترویجیة                  الهدایاالهدایا        منمن              النوعالنوع          هذاهذا            جوازجواز    --  ١١

َّوَأحل       "  "   ::          تعاليتعالي َ َّوَأحلَ َ َ    َ َّ َ َ    َ َّ َ ُالله    َ
ُاللهَّ
َّ     ُ
َّ     ُ
َالبیع    َّ َالبیعَْْ َْْ      َ َْْ      َ َْْ" "     ..  ))  ١١((    

  

      ،،        شـروطشـروط        مـنمـن        یـعیـع      للبللب          یجـبیجـب        مـامـا            فیهافیها            فیجبفیجب      ،،            بالعقدبالعقد              تلتحقتلتحق                      الترویجیةالترویجیة                الهدیةالهدیة          هذههذه        أنأن    --  ٢٢

    ))٢٢  ((  ..          أحكامأحكام        منمن                للمبیعللمبیع            یثبتیثبت        ماما          لهالها              ویثبتویثبت
  

  

ُوالزیادة       "  "   ::              الهندیةالهندیة                  الفتاويالفتاوي        فيفي          جاءجاء          فقدفقد َ َ ِّ ُوالزیادةَ َ َ ِّ َ         ُ َ َ ِّ َ         ُ َ َ ِّ ِالثمن    ِ  ِ  ِفيِفي    َ َ
ِالثمنَّ َ
َّ      ِ َ
َّ      ِ َ
ِوالمثمن    َّ َّ َ ُ ْ ِوالمثمنَ َّ َ ُ ْ َ        ِ َّ َ ُ ْ َ        ِ َّ َ ُ ْ ٌجائزة    َ َِ ٌجائزةَ َِ َ      ٌ َِ َ      ٌ َِ َحال    َ َحالَ َ    َ َ    َ َقیامهما    َ

ِ ِ ِ
َقیامهماَ

ِ ِ ِ
َ       َ

ِ ِ ِ
َ       َ

ِ ِ ِ
ٌسـواء      ،،َ َ ٌسـواءَ َ َ     ٌ َ َ     ٌ َ َ    

ْكانت َ ْكانتَ َ َ     ْ َ َ     ْ َ ُالزیادة    َ َ َ ُالزیادةِّ َ َ ِّ        ُ َ َ ِّ        ُ َ َ ْمن    ِّ
ْمنِ
ِ   ْ
ِ   ْ
ِجنس    ِ ْ ِجنسِ ْ ِ    ِ ْ ِ    ِ ْ ِالثمن    ِ َ

ِالثمنَّ َ
َّ      ِ َ
َّ      ِ َ
ِغیر    َْ  ْ َ  ْ َأْوَأو    َّ ْ ِغیرَ ْ َ    ِ ْ َ    ِ ْ ِجنسه    َ ِ ْ ِجنسهِ ِ ْ ِ     ِ ِ ْ ِ     ِ ِ ْ ُوتلتحق      ،،ِ ِ َ َْ ُوتلتحقَ ِ َ َْ َ       ُ ِ َ َْ َ       ُ ِ َ َْ ِبَأصل    َ ْ ِبَأصلِ ْ ِ    َ ِ ْ ِ    َ ِ ْ َالع    ِ َالعْ ْ    َ ْ    َ       ) ) ٣٣  ((  ..     " "ِْ   ِْ   ِْقدِْقدْ

َومـا       "  "   ::              اإلراداتاإلرادات              منتهـيمنتهـي        فـيفـي            وجاءوجاء َومـاَ َ   َ َ   َ ُیـزاد    َ َ ُیـزادُ َ ُ     ُ َ ُ     ُ َ ٍثمـن    ِ  ِ  ِفـيِفـي    ُ َ ٍثمـنَ َ َ    ٍ َ َ    ٍ َ ٍمـثمن    َْ  ْ َ  ْ َأْوَأو    َ َّ َ ٍمـثمنُ َّ َ ُ     ٍ َّ َ ُ     ٍ َّ َ ٍَأجـل    َْ  ْ َ  ْ َأْوَأو    ُ ٍَأجـلَ َ    ٍَ َ    ٍَ ِخیـار    َْ  ْ َ  ْ َأْوَأو    َ َ
ِخیـارِ َ
ِ     ِ َ
ِ     ِ َ
ُّیحـط    َْ  ْ َ  ْ َأْوَأو    ِ

َ ُّیحـطُ
َ ُ    ُّ
َ ُ    ُّ
َ ُ    

َزمن َ َزمنَ َ َ    َ َ َ    َ َ ِالخیارین    َ ْ َ َ
ِ ِالخیارینْ ْ َ َ
ِ ْ         ِ ْ َ َ
ِ ْ         ِ ْ َ َ
ِ ُیلحق    ْ َ ُیلحقُْ َ ُْ     ُ َ ُْ     ُ َ ِبه    ُْ ِبهِ ِ   ِ ِ   ِ ِ" "     ..  ))  ٤٤((    

  

    ))٥٥  ((  ..            المبیعالمبیع        منمن          جزءجزء            ألنهاألنها      ،،              والهدیةوالهدیة                  بالسلعةبالسلعة                البائعالبائع            یرجعیرجع              العقدالعقد          فسخفسخ          حالحال        فيفي          أنهأنه    --  ٣٣
  

        فــيفــي                األســباباألســباب                اعتبــاراعتبــار              قاعــدةقاعــدة          صــددصــدد        فــيفــي      ،،      رجــبرجــب          البــنالبــن      ،،              القواعــدالقواعــد        فــيفــي          جــاءجــاء        مــامــا          ذلــكذلــك            یؤیــدیؤیــد

َومنهـا       "  "   ::                  التملیكاتالتملیكات            عقودعقود ْ
ِ
َومنهـاَ ْ

ِ
َ     َ ْ

ِ
َ     َ ْ

ِ
َّنـص    َ  َ  َمـاَمـا      ::َ َّنـصَ َ   َّ َ   َّ ِعلیـه    َ َْ ِعلیـهَ َْ َ     ِ َْ َ     ِ َْ َُأحمـد    َ َ َُأحمـدْ َ ْ     َُ َ ْ     َُ َ ِروایـة    ِ  ِ  ِفـيِفـي    ْ

َ َ ِروایـةِ
َ َ ِ      ِ
َ َ ِ      ِ
َ َ ِابـن    ِ ِابـنْ ْ    ِ ْ    ِ َماهـان    ْ َ َماهـانَ َ َ      َ َ َ      َ َ ْفـیمن    َ َ

ْفـیمنِ َ
ِ     ْ َ
ِ     ْ َ
ََاشـترى    ِ ََاشـترىْ ْ     ََ ْ     ََ ًلحمـا    ْ ْ ًلحمـاَ ْ َ    ً ْ َ    ً ْ َ    

َّثــم َّثــمُ ُ   َّ ُ   َّ َاســتزاد    ُ ََ َاســتزادْ ََ ْ       َ ََ ْ       َ ََ َالبــائع    ْ
ِ
َالبــائعَْ

ِ
َْ       َ

ِ
َْ       َ

ِ
ُفــزاده    َْ َ َ ُفــزادهَ َ َ َ      ُ َ َ َ      ُ َ َ َّثــم    َ َّثــمُ ُ   َّ ُ   َّ َّرد    ُ ردَ

َّ َ   َّ َ   
َّ َاللحــم    َ ْ َاللحــمَّ ْ َّ      َ ْ َّ      َ ْ ٍبعیــب    َّ ْ َ ٍبعیــبِ ْ َ ِ     ٍ ْ َ ِ     ٍ ْ َ ُفالزیــادة      ،،ِ َ َ ِّ ُفالزیــادةَ َ َ ِّ َ         ُ َ َ ِّ َ         ُ َ َ ِّ ِلــصاحب    َ ِ ِ

ِلــصاحبَ ِ ِ
َ      ِ ِ ِ
َ      ِ ِ ِ
ِاللحــم    َ ْ ِاللحــمَّ ْ َّ      ِ ْ َّ      ِ ْ َألنهــا       ؛  ؛ َّ ََّ

َألنهــاِ ََّ
ِ    َ ََّ
ِ    َ ََّ
ُْأخــذت    ِ َ ُْأخــذتِ َ ِ     ُْ َ ِ     ُْ َ ِبــسبب    ِ َ َ ِبــسببِ َ َ ِ     ِ َ َ ِ     ِ َ َ ِ    

ِاللحم ْ ِاللحمَّ ْ َّ      ِ ْ َّ      ِ ْ َفجعلها    َّ ََ َ َفجعلهاَ ََ َ َ      َ ََ َ َ      َ ََ َ ًتابعة    َ َ ِ ًتابعةَ َ ِ َ      ً َ ِ َ      ً َ ِ ِللعقد    َ ِْ َ ِللعقدْ ِْ َ ْ      ِ ِْ َ ْ      ِ ِْ َ ِّالرد    ِ  ِ  ِفيِفي    ْ ِّالردَّ َّ     ِّ َّ     ِّ َألنها       ؛  ؛ َّ ََّ
َألنهاِ ََّ
ِ    َ ََّ
ِ    َ ََّ
َمأخوذة    ِ ُ ْ َمأخوذةَ ُ ْ َ      َ ُ ْ َ      َ ُ ْ ِبسببه    َ ِ َِ ِبسببهَ ِ َِ َ      ِ ِ َِ َ      ِ ِ َِ َ" "     ..  ))  ٦٦  (  (        

  

  

              الـثمنالـثمن        مـنمـن        حـطحـط       "  "     إالإال        هـوهـو        مـامـا                      الترویجیـةالترویجیـة                  الهـدایاالهـدایا        مـنمـن              النوعالنوع          هذاهذا        أنأن      ::            الثالثالثالث                  التكییفالتكییف

    ::     " "      منهمنه          حسمحسم        أوأو
  

  

  یمكنیمكن  الترویجیةالترویجیة  الهدایاالهدایا  منمن  النوعالنوع  هذاهذا  أنأن  ::إليإلي  ففالتكییالتكیی  هذاهذا  أصحابأصحاب  ذهبذهب  حیثحیث

  الترویجیةالترویجیة  الهدیةالهدیة  أنأن  بمعنيبمعني  ،، " "منهمنه  حسمحسم  أوأو  الثمنالثمن  منمن  حطحط "  " إالإال  هوهو  ماما  أنهأنه  عليعلي  تكییفهتكییفه

  زیادةزیادة  دوندون  الهدیةالهدیة  السلعةالسلعة  عليعلي  حصلحصل  فالمشتريفالمشتري  ،،الثمنالثمن  منمن  نقصنقص  أوأو  تخفیضتخفیض  إالإال  هيهي  ماما

  ..الثمنالثمن  منمن   ونقصا ونقصا ونقصا ونقصا   تخفیضا تخفیضا تخفیضا تخفیضا  ذلكذلك   فعد فعد فعد فعد  ،،الثمنالثمن  فيفي

                                                 

     ).).      ٢٧٥٢٧٥  ((                                   جزء من اآلیة رقم  جزء من اآلیة رقم   ::                      سورة البقرةسورة البقرة    ) ) ١١  ((

   ..      ١١١١١١     ص ص  ،،                                                       الحوافز التجاریة التسویقیة الحوافز التجاریة التسویقیة  ::        انظرانظر    ) ) ٢٢  ((

   ..      ١٧١١٧١  //  ٣٣      ،،                                 الفتاوي الهندیة الفتاوي الهندیة  ::        انظرانظر    ) ) ٣٣  ((

   ..      ٣٢٦٣٢٦  //  ٢٢      ،،                 اإلرادات اإلرادات             منتهي منتهي  ::        انظرانظر    ) ) ٤٤  ((

   ..      ١١٢١١٢     ص ص  ،،                                                       الحوافز التجاریة التسویقیة الحوافز التجاریة التسویقیة  ::        انظرانظر    ) ) ٥٥  ((

   ..      ٣٢٢٣٢٢     ص ص  ،،                 البن رجب البن رجب  ،،                 القواعد القواعد  ::        انظرانظر    ) ) ٦٦  ((



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

١٠٤ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

  

   لوكیل     بائع   بائع   بائع   بائع      وهبة    وهبة    وهبة    وهبة(( "  " ::أنأن  عليعلي  الرحبیانيالرحبیاني  نصنص  ننمم  مأخوذمأخوذ  وهذاوهذا
   لوكیل 
   لوكیل 
   لوكیل 
  منه     اشترى   اشترى   اشترى   اشترى  )) 

  منه 
  منه 
  منه 
 ،،  

 من  ))    كنقص    كنقص    كنقص    كنقص((
 من 
 من 
 من 
  الثمن   

  الثمن 
  الثمن 
  الثمن 
   ألنها((       بالعقد     بالعقد     بالعقد     بالعقد       فتلحق     فتلحق     فتلحق     فتلحق  ،، 

   ألنها 
   ألنها 
   ألنها 
    لموكله   

    لموكله  
    لموكله  
    لموكله  
 بها       ویخیر     ویخیر     ویخیر     ویخیر  ،،     المشتري     المشتري     المشتري     المشتري     وهو   وهو   وهو   وهو  ،،))  

 بها 
 بها 
 بها 
 " " ..))١١((  

  

  

  

        ::              التكییفالتكییف          هذاهذا          عليعلي                    المترتبةالمترتبة              اآلثاراآلثار
  

        أوأو              الــثمنالــثمن        مــنمــن        حــطحــط       "  "       أنــهأنــه          علــيعلــي                      الترویجیــةالترویجیــة                  الهــدایاالهــدایا        مــنمــن      عع        النــوالنــو          هــذاهــذا              تكییــفتكییــف          علــيعلــي              یترتــبیترتــب

          هـذاهـذا        فـيفـي          أنـهأنـه          غیـرغیـر      ،،     " "            المبیـعالمبیـع        فـيفـي              زیـادةزیـادة       "  "       أنـهأنـه          علـيعلـي                تكییفـهتكییفـه          عليعلي              یترتبیترتب        ماما          نفسنفس       "  "       منهمنه          حسمحسم

                البائعالبائع              ویرجعویرجع      ،،              التخفیضالتخفیض          بعدبعد                بالثمنبالثمن        إالإال              العقدالعقد                انفساخانفساخ          حالحال        فيفي                  المشتريالمشتري            یرجعیرجع      الال                  التكییفالتكییف

    ..            بالعقدبالعقد                فیلتحقفیلتحق                  المشتريالمشتري            قبضهقبضه              الثمنالثمن        منمن        حطحط                الهدیةالهدیة        ألنألن      ،،      فقطفقط                  بالسلعةبالسلعة

  

  

            ::              التكییفالتكییف                مناقشةمناقشة
  

        هـوهـو        بـلبـل      ،،              الحقیقـةالحقیقـة        فـيفـي              تغییـرتغییـر        أيأي            علیـهعلیـه            یطـرأیطـرأ        لـملـم                الـسلعةالـسلعة          ثمـنثمـن          بـأنبـأن      ::              التكییفالتكییف          هذاهذا            نوقشنوقش

            وبــینوبــین      ،،              التخفــیضالتخفــیض          بــینبــین              الــسلعالــسلع              أصــحابأصــحاب            یفــرقیفــرق              ولــذلكولــذلك      ،،              وبــدونهاوبــدونها                  بالهدیــةبالهدیــة          حــالحــال        كــلكــل        فــيفــي            ثابــتثابــت

              ولـذلكولـذلك      ،،          الـثمنالـثمن        مـنمـن              تنزیـلتنزیـل            أنهـاأنهـا          علـيعلـي                  الهـدایاالهـدایا          هذههذه                یأخذونیأخذون      الال                    المشترینالمشترین        أنأن          كماكما      ،،              الهدایاالهدایا          هذههذه

            الذيالذي              الثمنالثمن        هوهو                    المشترونالمشترون        بهبه              یتكلمیتكلم              والذيوالذي      ،،                الفواتیرالفواتیر        فيفي                الباعةالباعة              یسجلهیسجله            الذيالذي              الثمنالثمن        أنأن          نجدنجد

            یریـدیریـد          لمـنلمـن                  الوسـیلةالوسـیلة          هـذههـذه                یـذكرونیـذكرون                        التـسویقیینالتـسویقیین          فـإنفـإن              ولذلكولذلك      ،،            للهدیةللهدیة                اعتباراعتبار          دوندون                  المشتريالمشتري            بذلهبذله

        )  )  ٢٢  ((  ..            األسعاراألسعار          عليعلي                  التأثیرالتأثیر          دوندون              لسلعةلسلعة                  الترویجالترویج
  

  ::الراجــحالراجــح  التكییفالتكییف
  

  الهدایاالهدایا  منمن  النوعالنوع  هذاهذا  تكییفتكییف  فيفي  بهابها  قیلقیل  التيالتي  الفقهیةالفقهیة  ییفاتییفاتللتكللتك  السابقالسابق  العرضالعرض  بعدبعد

  القائلالقائل  األولاألول  التكییفالتكییف  هوهو  الصوابالصواب  إليإلي  أقربهاأقربها  أنأن  --  أعلمأعلم  واهللاواهللا  ––  ليلي  یبدویبدو  ،،الترویجیةالترویجیة

  أقربأقرب  هوهو  هذاهذا  ألنألن  ،، " "محضةمحضة  هبةهبة "  " أنهاأنها  عليعلي  الترویجیةالترویجیة  الهدایاالهدایا  منمن  النوعالنوع  هذاهذا  بتكییفبتكییف

  الترویجیةالترویجیة  الهدایاالهدایا  هذههذه  یبذلیبذل  البائعالبائع  أنأن  معلوممعلوموو  ،،والمشتريوالمشتري  البائعالبائع  لمقصودلمقصود  الفقهیةالفقهیة  التكییفاتالتكییفات

  عليعلي  الال  كذلككذلك  أنهاأنها  عليعلي  یقبلهایقبلها  المشتريالمشتري  وأنوأن  ،،علیهعلیه  ویشجعهمویشجعهم  الشراءالشراء  فيفي  الناسالناس  لیرغبلیرغب

                                                 

   ..      ١٣٢١٣٢  //  ٣٣      ،،                     للرحبیاني للرحبیاني  ،،                                   مطالب أولي النهي مطالب أولي النهي  ::        انظرانظر    ) ) ١١  ((

      ،،                                محمـــد صـــادق بازرعـــةمحمـــد صـــادق بازرعـــة    / /      د د  ،،                             إدارة التـــسویق إدارة التـــسویق  ،،      ١١٣١١٣      ،،      ١١٢١١٢     ص ص  ،،                                                       الحـــوافز التجاریـــة التـــسویقیة الحـــوافز التجاریـــة التـــسویقیة  ::        انظـــرانظـــر    ) ) ٢٢  ((

   ..             بتصرف بتصرف  ،،      ١٦٩١٦٩  //  ٢٢



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

١٠٥ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

  كماكما  ،،فیهافیها  یحتاطیحتاط  الال  المشتريالمشتري  نجدنجد  ولذلكولذلك  ،،الثمنالثمن  فيفي   أثرا أثرا أثرا أثرا  لهالها  أنأن  أوأو  ،،المبیعالمبیع  منمن  جزءجزء  أنهاأنها

  ..زائدزائد  تابعتابع  الهدیةالهدیة  هذههذه  إنإن  إذإذ  ،،بالعقدبالعقد  المقصودةالمقصودة  السلعةالسلعة  فيفي  یفعلیفعل
  

  تلتحقتلتحق  المبیعالمبیع  فيفي  زیادةزیادة "  " أنهأنه  عليعلي  الهدایاالهدایا  منمن  النوعالنوع  هذاهذا  تخریجتخریج  أیضاأیضا  یمكنیمكن  كماكما

  جنسجنس  منمن  الترویجیةالترویجیة  الهدیةالهدیة  كانتكانت  إذاإذا  سیماسیما  الال  ،،جیدجید  قويقوي  تكییفتكییف  هذاهذا  ألنهألنه  ،، " "بالعقدبالعقد

  السلعةالسلعة  تكونتكون  أوأو  ،،المبیعالمبیع  نفسنفس  منمن  أخريأخري  نسخةنسخة  والهدیةوالهدیة   كتابا كتابا كتابا كتابا  المبیعالمبیع  یكونیكون  كأنكأن  ،،المبیعالمبیع

  وقدروقدر  كمیةكمیة  فيفي  زیادةزیادة  الهدیةالهدیة  تكونتكون  أوأو  ،،مثلهامثلها  أخريأخري  عبوةعبوة  یةیةوالهدوالهد  طعامطعام  زیتزیت  منمن  عبوةعبوة

   كتابا كتابا كتابا كتابا  المبیعالمبیع  یكونیكون  كأنكأن  ،،المبیعالمبیع  جنسجنس  غیرغیر  منمن  الترویجیةالترویجیة  الهدیةالهدیة  كانتكانت  إذاإذا  أماأما  ..المبیعالمبیع

  ..محضةمحضة  هبةهبة  أنهاأنها  عليعلي  تكییفتكییف  فإنهافإنها  ،، قلما قلما قلما قلما  والهدیةوالهدیة
  

  فهوفهو  ،، " "منهمنه  حسمحسم  أوأو  الثمنالثمن  منمن  حطحط "  " أنهأنه  عليعلي  الهدایاالهدایا  منمن  النوعالنوع  هذاهذا  تكییفتكییف  أماأما

  ))١١((..مناقشةمناقشة  منمن  علیهعلیه  وردورد  لمالما  ضعیفضعیف  ففتكییتكیی
  

  

        فــيفــي                الفتــويالفتــوي            مركــزمركــز                      الترویجیــةالترویجیــة                  الهــدایاالهــدایا        مــنمــن                الــصورةالــصورة          هــذههــذه        أوأو              النــوعالنــوع          هــذاهــذا              بجــوازبجــواز            أفتــيأفتــي          وقــدوقــد

ــــشبكة       "  "         موقــــعموقــــع ــــشبكةال ــــه          صــــددصــــدد          ففــــيففــــي      ،،     " "              اإلســــالمیةاإلســــالمیة                ال ــــهجواب ــــي              جواب ــــيعل ــــسؤال          عل ــــسؤالال           بعــــضبعــــض            تقــــومتقــــوم       "  "   ::            التــــاليالتــــالي                ال

            یلزمیلزم          عملعمل        أيأي        أوأو          شرطشرط        أيأي        بالبال            منهامنها                    للمشترینللمشترین              هدایاهدایا                بتقدیمبتقدیم                    التجاریةالتجاریة                  والمحالتوالمحالت                    المؤسساتالمؤسسات

                  والمحـالتوالمحـالت                    المؤسـساتالمؤسـسات          عمـلعمـل              بدایةبدایة        فيفي                األسلوباألسلوب          هذاهذا              ویكثرویكثر      ،،          مشتريمشتري        أيأي          قبلقبل        منمن        بهبه                القیامالقیام

    ؟؟      الال        أمأم              جائزةجائزة                  الهدایاالهدایا          هذههذه          فهلفهل      ،،                وبضائعهاوبضائعها                بسلعهابسلعها              الناسالناس                لتعریفلتعریف        أوأو      ،،      بهابها              الناسالناس                لتعریفلتعریف
  

    ::            المركزالمركز            أجابأجاب
    

              جــائزةجــائزة            تكــونتكــون                  الهــدایاالهــدایا        مــنمــن                الــصورةالــصورة          هــذههــذه          فــإنفــإن      ،،            الــسؤالالــسؤال        فــيفــي          جــاءجــاء          كمــاكمــا              الحــالالحــال          كــانكــان          إذاإذا    " " 

              الهبــةالهبــة          شــكلشــكل            یتخــذیتخــذ                الفقهــيالفقهــي                    وتكییفهــاوتكییفهــا                  طبیعتهــاطبیعتهــا        ألنألن      ،،                المــستحبةالمــستحبة                الهدیــةالهدیــة          بــاببــاب        مــنمــن          وهــيوهــي      ،ً،    ً     ً شـرعًاشـرعا

            لتتملتتم      ،،              التجاريالتجاري                والمحلوالمحل              الناسالناس          بینبین                  تعارفیةتعارفیة            عالقةعالقة              تكوینتكوین          سويسوي            منهامنها            یطلبیطلب      الال            التيالتي                  المطلقةالمطلقة

    ))٢٢  ((  ..     " "      معهمعه                    والتعاملوالتعامل            علیهعلیه                اإلقبالاإلقبال          عليعلي              للناسللناس              تشجیعتشجیع              خاللهاخاللها        منمن
  

                                                 

   ..             بتصرف بتصرف  ،،      ١١٤١١٤     ص ص  ،،                                            افز التجاریة التسویقیةافز التجاریة التسویقیة           الحو الحو  ::        انظرانظر    ) ) ١١  ((

 موقع  موقع ،،""اإلنترنت اإلنترنت " "  منشورة علي شبكة المعلومات الدولیة  منشورة علي شبكة المعلومات الدولیة ،،٦٩٦٦٩٦ فتوي رقم  فتوي رقم ،، مركز الفتوي مركز الفتوي::انظرانظر) ) ٢٢((

    ::اإلسالم ویباإلسالم ویب

wwwwww..iissllaamm  wweebb..ccoonn،،بتصرف بتصرف .. 



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

١٠٦ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

  الثالثالثالث  المطلبالمطلب  

  معینمعین  بعملبعمل  القیامالقیام  عندعند  ))السلعةالسلعة((  الهدیةالهدیة  عليعلي  الحصولالحصول

  المباعةالمباعة  السلعالسلع  شراءشراء  خاللخالل  منمن  إالإال  یحصلیحصل  الال  
  

  

        أوأو                  المؤسسةالمؤسسة          قبلقبل        منمن            عنهاعنها                المعلنالمعلن                    الموعودةالموعودة                      الترویجیةالترویجیة                الهدیةالهدیة            تكونتكون        أنأن            بذلكبذلك              ویقصدویقصد

            یقـــومیقـــوم        أنأن          بعـــدبعـــد        إالإال              علیهـــاعلیهـــا                الحـــصولالحـــصول                یـــستطیعیـــستطیع      الال        أوأو                  المـــشتريالمـــشتري                  یـــستحقهایـــستحقها      الال                    التجاریـــةالتجاریـــة                الـــشركةالـــشركة

          بعـدبعـد        أوأو      ،،          اإلعـالناإلعـالن              موضـوعموضـوع                السلعةالسلعة              أفرادأفراد      يي    علعل                  المفرقةالمفرقة                السلعةالسلعة              أجزاءأجزاء          جمعجمع        هوهو      ،،        معینمعین            بعملبعمل

            لهــذالهــذا                إعالنیــةإعالنیــة            جملــةجملــة                جمیعهــاجمیعهــا            تــشكلتــشكل              والتــيوالتــي                المنــتجالمنــتج              أجــزاءأجــزاء          علــيعلــي              موزعــةموزعــة              كلمــاتكلمــات            بجمــعبجمــع              قیامــهقیامــه

        مـنمـن          ذلـكذلـك          غیـرغیـر          إلـيإلـي      ،،            المنـتجالمنـتج        مـنمـن              معینـةمعینـة              لكمیـةلكمیـة              شـرائهشـرائه          بعـدبعـد              كوبونكوبون          عليعلي              حصولهحصوله        أوأو      ،،            المنتجالمنتج

    ..        عودةعودة        الموالمو                الهدیةالهدیة          عليعلي                للحصولللحصول          بهابها                القیامالقیام                  المشتريالمشتري          عليعلي              یتعینیتعین            التيالتي                األعمالاألعمال          صورصور
  

  ::منهامنها  ،،صورصور  المسألةالمسألة  هذههذه  تحتتحت  تندرجتندرج  ذلكذلك  وعليوعلي
  

  عليعلي  المفرقةالمفرقة  أجزائهاأجزائها  بجمعبجمع  المشتريالمشتري  یستحقهایستحقها  سلعةسلعة  الموعودةالموعودة  الهدیةالهدیة  تكونتكون  أنأن  --١١

    ..اإلعالناإلعالن  موضوعموضوع  السلعةالسلعة  أفرادأفراد
  

  منمن  معینمعین  عددعدد  عنعن  الغازیةالغازیة  المشروباتالمشروبات  إنتاجإنتاج  شركاتشركات  إحديإحدي  تعلنتعلن  أنأن  ::ذلكذلك  مثالمثال

  أغطیةأغطیة  عليعلي  المرسومةالمرسومة  السیارةالسیارة  هذههذه  أجزاءأجزاء  ععیجمیجم  منمن  كلكل  منهامنها  واحدةواحدة  یستحقیستحق  السیاراتالسیارات

  عليعلي  معینةمعینة  أجزاءأجزاء  إلصاقإلصاق  إليإلي  الشركةالشركة  تعمدتعمد  إذإذ  ،،لهله  الترویجالترویج  المرادالمراد  المشروبالمشروب  هذاهذا  زجاجاتزجاجات

  یكونیكون  قدقد  معینمعین  جزءجزء  فيفي  الصعوبةالصعوبة  تكونتكون  حینحین  فيفي  ،،المشروبالمشروب  هذاهذا  منمن  زجاجةزجاجة  غطاءغطاء  كلكل

  عليعلي  نهنهمم  یلصقیلصق  الال  والذيوالذي  ،،القیادةالقیادة  عجلةعجلة  أوأو  ،،السیارةالسیارة  منمن  األیسراألیسر  أوأو  األیمناألیمن  الجانبالجانب

  ))١١((..العددالعدد  ذلكذلك  منمن  أقلأقل  أوأو  ،،الموعودةالموعودة  للسیاراتللسیارات  مساويمساوي  العددالعدد  إالإال  األغطیةاألغطیة
  

 "  " ماركةماركة  مثلمثل  فارهةفارهة  سیارةسیارة  تقدیمتقدیم  عنعن  الغذائیةالغذائیة  الموادالمواد  إنتاجإنتاج  شركاتشركات  إحديإحدي  تعلنتعلن  ::أوأو

BB..MM..WW   " "مجزأةمجزأة  ملصقاتملصقات  عليعلي  المرسومةالمرسومة  أجزائهاأجزائها  بجمعبجمع  یقومیقوم  لمنلمن  ٢٠١٧٢٠١٧  مودیلمودیل  

  ،،منهامنها  المنتجةالمنتجة  الشركةالشركة  عددعدد  لزیادةلزیادة  لهالها  ججالترویالتروی  المرادالمراد  ،،السلعةالسلعة  أجزاءأجزاء  داخلداخل  موضوعةموضوعة

  أجزاءأجزاء  منمن  معینمعین  لجزءلجزء  رسمرسم  عليعلي  الحصولالحصول  فيفي  هيهي  هناهنا  للمستهلكللمستهلك  بالنسبةبالنسبة  العقدةالعقدة  وتكونوتكون

  للسیارةللسیارة  فقطفقط  واحدواحد  جزءجزء  إالإال  منهامنها  یرسمیرسم  الال  والتيوالتي  ،، مثال مثال مثال مثال  جوانبهاجوانبها  أحدأحد  أوأو  ،،كالعجالتكالعجالت  ،،السیارةالسیارة

  ))٢٢((..الموعودةالموعودة
  

                                                 

   ..             بتصرف بتصرف  ،،      ١١٨١١٨      ،،    ٧٧٧٧  ١١     ص ص  ،،                                    عبد المجید الصالحینعبد المجید الصالحین    / /      د د  ،،                                   اإلعالنات التجاریة اإلعالنات التجاریة  ::        انظرانظر    ) ) ١١  ((

   ..             بتصرف بتصرف  ،،    ٨٩٨٩     ص ص  ،،                               علي عبد الكریم علي عبد الكریم  ،،                                   اإلعالنات التجاریة اإلعالنات التجاریة  ::        انظرانظر    ) ) ٢٢  ((



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

١٠٧ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

  بحیثبحیث  ،،المنتجالمنتج  أجزاءأجزاء  عليعلي  موزعةموزعة  كلماتكلمات  جمعجمع  المشتريالمشتري  منمن  المطلوبالمطلوب  یكونیكون  أنأن  --٢٢

  ..المنتجالمنتج  لذلكلذلك  إعالنیةإعالنیة  جملةجملة  یشكلیشكل
  

  عبارةعبارة  جمعجمع  فيفي  ینجحینجح  الذيالذي  بأنبأن  األجباناألجبان  إنتاجإنتاج  شركاتشركات  إحديإحدي  تعلنتعلن  أنأن  ::ذلكذلك  مثالمثال

    ..كذاكذا  نوعنوع  منمن  سیارةسیارة  عليعلي  یحصلیحصل  ))كذاكذا  بجبنةبجبنة  وتمتعواوتمتعوا  موائدكمموائدكم  زینوازینوا((  :: مثال مثال مثال مثال  معینةمعینة
  

  منمن  معینةمعینة  كمیةكمیة  شرائهشرائه  بعدبعد  كوبونكوبون  عليعلي  الحصولالحصول  المشتريالمشتري  منمن  یطلبیطلب  أنأن  --٣٣

  بمبلغبمبلغ  الفائزالفائز  الكوبونالكوبون  لتعیینلتعیین  محددمحدد  وقتوقت  فيفي  السحبالسحب  إليإلي  الكوبونالكوبون  هذاهذا  یقدمیقدم  ثمثم  ،،المنتجالمنتج

  ..فارهةفارهة  سیارةسیارة  أوأو  ضخمضخم  نقدينقدي
  

   أفرادا أفرادا أفرادا أفرادا  أمأم  شركاتشركات  أكانواأكانوا  سواءسواء  ––  المعلنونالمعلنون  یتفننیتفنن  التيالتي  الكثیرةالكثیرة  الصورالصور  منمن  ذلكذلك  وغیروغیر

  ))١١((..یقیةیقیةالتسوالتسو  ومهارتهمومهارتهم  اإلعالنیةاإلعالنیة  ملكاتهمملكاتهم  إلظهارإلظهار   رحبا رحبا رحبا رحبا   مجاال مجاال مجاال مجاال  وتكونوتكون  ،،فیهافیها  ––
  

            ::                  الترویجیةالترویجیة                  الهدایاالهدایا        منمن              النوعالنوع            لهذالهذا                الفقهيالفقهي                  التكییفالتكییف
  

          هـذاهـذا        أنأن        أيأي      ،،     " "      هبـةهبـة       "  "     إالإال        هـوهـو        مـامـا          أنهأنه                      الترویجیةالترویجیة                  الهدایاالهدایا        منمن              النوعالنوع            لهذالهذا                الفقهيالفقهي                  التكییفالتكییف

              كبیـرةكبیـرة              كمیـاتكمیـات            شـراءشـراء          علـيعلـي                  التـشجیعالتـشجیع            بقـصدبقـصد         "   "                للمشتريللمشتري                البائعالبائع        منمن          هبةهبة        هوهو                  الهدایاالهدایا        منمن              النوعالنوع

    ..            تجاریةتجاریة    الال                الشركةالشركة        أوأو                  المؤسسةالمؤسسة          هذههذه        منمن              السلعالسلع        منمن
  

  

        ::              التكییفالتكییف          هذاهذا          عليعلي                    المترتبةالمترتبة              اآلثاراآلثار
  

              تحــــریمتحــــریم      ،،     " "      هبـــةهبـــة       "  "       أنـــهأنـــه          علـــيعلـــي                      الترویجیـــةالترویجیـــة                  الهـــدایاالهـــدایا        مـــنمـــن              النـــوعالنـــوع          هـــذاهـــذا              تكییـــفتكییـــف          علـــيعلـــي              یترتـــبیترتـــب

    ::      یليیلي          لمالما            وذلكوذلك      ،،                  والمنتجاتوالمنتجات              للسلعللسلع                  الترویجالترویج        فيفي                  الهدایاالهدایا        منمن              النوعالنوع          هذاهذا                  استخداماستخدام
  

      الال        مــامــا            شــراءشــراء          علــيعلــي              النــاسالنــاس          حمــلحمــل          إلــيإلــي            یفــضيیفــضي                      الترویجیــةالترویجیــة                  الهــدایاالهــدایا        مــنمــن              النــوعالنــوع          هــذاهــذا        أنأن    --  ١١

        مـنمـن            األمـراألمـر          هـذاهـذا        أنأن        شـكشـك        والوال      ،،              المفرقـةالمفرقـة                األجـزاءاألجـزاء          هـذههـذه              تكمیـلتكمیـل        فـيفـي   ً     ً     ً طمعـًاطمعـا      ،،          السلعالسلع        منمن          فیهفیه            حاجةحاجة

ُتـــــسرفوا    ََ   ََ   ََوالََوال       "  "   ::          تعـــــاليتعـــــالي            قولـــــهقولـــــه        فـــــيفـــــي          عنـــــهعنـــــه        اهللاهللا          نهـــــىنهـــــى            الـــــذيالـــــذي                    والتبـــــذیروالتبـــــذیر                اإلســـــرافاإلســـــراف ِ ْ ُتـــــسرفواُ ِ ْ ُ      ُ ِ ْ ُ      ُ ِ ْ ُإنـــــه    ُ ُإنـــــهَِّ َِّ    ُ َِّ    ُ ُّیحـــــب    َ  َ  َالَال    َِّ ِ
ُّیحـــــبُ ِ
ُ    ُّ ِ
ُ    ُّ ِ
ُ    

َالمسرفین ِ ِ ْ ُ َالمسرفینْ ِ ِ ْ ُ ْ         َ ِ ِ ْ ُ ْ         َ ِ ِ ْ ُ ْتبذر    ََ   ََ   ََوالََوال       "  "   ::          وقولهوقوله      ،،  ))٢٢  ((  ""ْ
ِّ ْتبذرَُ
ِّ َُ     ْ
ِّ َُ     ْ
ِّ ًتبذیرا    َُ

ِ ًتبذیراَْ
ِ َْ      ً
ِ َْ      ً
ِ َْ) " ) "         ٤٤      ).().(٣٣((    

                                                 

   ..             بتصرف بتصرف  ،،      ١١٨١١٨      ،،      ١٧٧١٧٧     ص ص  ،،                                    عبد المجید الصالحینعبد المجید الصالحین    / /      د د  ،،                                   اإلعالنات التجاریة اإلعالنات التجاریة  ::        انظرانظر    ) ) ١١  ((

     ).).    ٣١٣١  ((                                   جزء من اآلیة رقم  جزء من اآلیة رقم   ::                           وسورة األعراف وسورة األعراف  ،،  ))      ١٤١١٤١  ((                                   جزء من اآلیة رقم  جزء من اآلیة رقم   ::                      سورة األنعامسورة األنعام    ) ) ٢٢  ((

     ).).    ٢٦٢٦  ((           رقم  رقم                          جزء من اآلیة جزء من اآلیة  ::                      سورة اإلسراءسورة اإلسراء    ) ) ٣٣  ((

 علي  علي ،، اإلعالنات التجاریة اإلعالنات التجاریة،،١٢١١٢١ ص ص،،عبد المجید الصالحینعبد المجید الصالحین/ /  د د،، اإلعالنات التجاریة اإلعالنات التجاریة::انظرانظر) ) ٤٤((

= =  الجوائز والترویج السلعي من المنظور الجوائز والترویج السلعي من المنظور،،١١٤١١٤ ص ص،، الحوافز التجاریة التسویقیة الحوافز التجاریة التسویقیة،،٨٩٨٩ ص ص،،الكریمالكریمعبدعبد



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

١٠٨ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

  

              النـــاسالنـــاس              جمهـــورجمهـــور            یجعـــلیجعـــل                    بالهـــدایابالهـــدایا              الـــسلعالـــسلع              تـــرویجتـــرویج        إنإن       "  "   ::      صددصدد    الـــالـــ          هـــذاهـــذا        فـــيفـــي              الـــبعضالـــبعض            یقـــولیقـــول

                باتجــاهباتجــاه                  غرائــزهمغرائــزهم                  اســتثارةاســتثارة            بــسبببــسبب            وذلــكوذلــك      ،،          الــسلعالــسلع            لهــذهلهــذه              بحاجــةبحاجــة              لیــسوالیــسوا          وهــموهــم                الــشراءالــشراء          علــيعلــي                یقبلــونیقبلــون

        مـنمـن                اإلسـرافاإلسـراف        فـيفـي              النـاسالنـاس            یوقـعیوقـع        مـامـا            وهـذاوهـذا      ،،                  الترویجیـةالترویجیـة                  الهـدایاالهـدایا          هـذههـذه          خـاللخـالل        مـنمـن              الـسهلالـسهل              الكسبالكسب

    ))١١  ((  ..     " "        حاجةحاجة          غیرغیر
  

              لیــسوالیــسوا        مــامــا            شــراءشــراء          إلــيإلــي              النــاسالنــاس            یــدفعیــدفع                  الهــدایاالهــدایا        مــنمــن              النــوعالنــوع          هــذاهــذا        إنإن       "  "   :ً:    ً     ً أیــضًاأیــضا              الــبعضالــبعض              ویقــولویقــول

            حرمـهحرمـه            الـذيالـذي                اإلسرافاإلسراف        منمن            وهذاوهذا      ،،                المتفرقةالمتفرقة                األجزاءاألجزاء              تكمیلتكمیل        فيفي   ً     ً     ً طمعًاطمعا      ،،          السلعالسلع        منمن            إلیهإلیه              بحاجةبحاجة

ُتسرفوا    ََ   ََ   ََوالََوال       "  "   ::          بقولهبقوله                وتعاليوتعالي              تباركتبارك        اهللاهللا ِ ْ ُتسرفواُ ِ ْ ُ      ُ ِ ْ ُ      ُ ِ ْ ُإنه    ُ ُإنهَِّ َِّ    ُ َِّ    ُ ُّیحب    َ  َ  َالَال    َِّ ِ
ُّیحبُ ِ
ُ    ُّ ِ
ُ    ُّ ِ
َالمسرفین    ُ ِ ِ ْ ُ َالمسرفینْ ِ ِ ْ ُ ْ         َ ِ ِ ْ ُ ْ         َ ِ ِ ْ ُ ْ) " ) "         ٣٣      ).().(٢٢((    

  

  إضاعةإضاعة  إليإلي  یؤديیؤدي  ،،والمنتجاتوالمنتجات  للسلعللسلع  للترویجللترویج  الهدایاالهدایا  منمن  النوعالنوع  هذاهذا  استخداماستخدام  أنأن  --٢٢

  فيفي  --    --  النبيالنبي  قولقول  ذلكذلك  عليعلي  دلدل  كماكما  ،،عنهعنه  منهيمنهي  أمرأمر  وهذاوهذا  ،،المستهلكینالمستهلكین  أموالأموال

 الله    إن  إن  إن  إن "  " ::قالقال  أنهأنه  عنهعنه  رويروي  حیثحیث  ،،المالالمال  إضاعةإضاعة  عنعن  النهيالنهي
 الله 
 الله 
 الله 
  ،،   وقال   وقال   وقال   وقال    قیل  قیل  قیل  قیل  ::   ثالثا   ثالثا   ثالثا   ثالثا     لكم   لكم   لكم   لكم     كره   كره   كره   كره   

 المال        واضاعة      واضاعة      واضاعة      واضاعة
 المال 
 المال 
 المال 
 السؤال       وكثرة     وكثرة     وكثرة     وكثرة  ،، 

 السؤال  
 السؤال  
 السؤال  
  ) " ) " ٥٥).().(٤٤((  

  

  للتبذیرللتبذیر  إشاعةإشاعة  الهدایاالهدایا  منمن  النوعالنوع  هذاهذا  فيفي  إنإن "  " ::البعضالبعض  یقولیقول  هذاهذا  یحیحتوضتوض  وفيوفي

  المعلنالمعلن  السلعةالسلعة  أفرادأفراد  منمن  یشتريیشتري  قدقد  الناسالناس  منمن   كثیرا كثیرا كثیرا كثیرا  أنأن  وذلكوذلك  ،،المجتمعالمجتمع  فيفي  واإلسرافواإلسراف

  ومنومن  منهمنه  أسرعأسرع  تبدوتبدو  سیارةسیارة  وراءوراء   لهثا لهثا لهثا لهثا  عیالهعیاله  وجاحةوجاحة  حاجتهحاجته  عنعن  یزیدیزید  ماما  الطریقةالطریقة  بهذهبهذه  عنهاعنها

  المشروباتالمشروبات  صنادیقصنادیق  منمن  العشراتالعشرات  أحدهمأحدهم  اشترىاشترى  مامافلربفلرب  ،، واحرازها واحرازها واحرازها واحرازها  بهابها  اللحاقاللحاق  علىعلى  قدرتهقدرته

  التيالتي  الهدیةالهدیة  تلكتلك  عليعلي  للحصولللحصول  المنظفاتالمنظفات  عبواتعبوات  منمن  أوأو  األلباناأللبان  عبواتعبوات  منمن  أوأو  الغازیةالغازیة

                                                                                                                              

" " ت الدولیة ت الدولیة  مقال إلكتروني منشور علي شبكة المعلوما مقال إلكتروني منشور علي شبكة المعلوما،، محمد بن عبد اهللا الشبانة محمد بن عبد اهللا الشبانة،، اإلسالمي اإلسالمي==

   .. بتصرف بتصرف،،::wwwwww..  iissllaamm  wweebb..nneettموقع موقع "  "  اإلنترنت اإلنترنت 

   ..      ١٣٧١٣٧     ص ص  ،،                     سعید وجیه سعید وجیه  ،،                           أحكام الهدیة أحكام الهدیة  ::        انظرانظر    ) ) ١١  ((

     ).).    ٣١٣١  ((                                   جزء من اآلیة رقم  جزء من اآلیة رقم   ::                           وسورة األعراف وسورة األعراف  ،،  ))      ١٤١١٤١  ((                                   جزء من اآلیة رقم  جزء من اآلیة رقم   ::                      سورة األنعامسورة األنعام    ) ) ٢٢  ((

   ..٨٩٨٩ ص ص،، علي عبد الكریم علي عبد الكریم،، اإلعالنات التجاریة اإلعالنات التجاریة::انظرانظر) ) ٣٣((

    باب قول الله تعالى،،  كتاب االستقراض  كتاب االستقراض  كتاب االستقراض  كتاب االستقراض::حهحه البخاري في صحی البخاري في صحی::أخرجهأخرجه) ) ٤٤((
   

    باب قول الله تعالى    
   

    باب قول الله تعالى    
   

    باب قول الله تعالى    
   

           ال یسأ لون الناس إلحافا            ال یسأ لون الناس إلحافا            ال یسأ لون الناس إلحافا            ال یسأ لون الناس إلحافا  "  " ::    

        باب النهي عن         باب النهي عن         باب النهي عن         باب النهي عن ،،  كتاب األقضیة  كتاب األقضیة  كتاب األقضیة  كتاب األقضیة:: ومسلم في صحیحه ومسلم في صحیحه،،))١٤٧٧١٤٧٧(( حدیث رقم  حدیث رقم ،،١٢٤١٢٤//٢٢  ،،     وكم الغنى     وكم الغنى     وكم الغنى     وكم الغنى" " 

   كثرة المسائل من غیر حاجة
       

   
   كثرة المسائل من غیر حاجة    

       
   

   كثرة المسائل من غیر حاجة    
       

   
   كثرة المسائل من غیر حاجة    

       
   

                وهو االمتناع من أ داء حق لزمه،، ت ت ت ت            والنهي عن منع وها            والنهي عن منع وها            والنهي عن منع وها            والنهي عن منع وها،،    
 

                وهو االمتناع من أ داء حق لزمه  
 

                وهو االمتناع من أ داء حق لزمه  
 

                وهو االمتناع من أ داء حق لزمه  
 

     أ و طلب      أ و طلب      أ و طلب      أ و طلب ،،  
 ).).١٧١٥١٧١٥(( حدیث رقم  حدیث رقم ،،١٣٤٠١٣٤٠//٣٣  ،،        ما ال یستحقه        ما ال یستحقه        ما ال یستحقه        ما ال یستحقه

 علي عبد  علي عبد ،، اإلعالنات التجاریة اإلعالنات التجاریة،،١٢١١٢١ ص ص،،عبد المجید الصالحینعبد المجید الصالحین/ /  د د،، اإلعالنات التجاریة اإلعالنات التجاریة::انظرانظر) ) ٥٥((

  ،،محمد عثمان شبیرمحمد عثمان شبیر/ /  د د،،لمسابقاتلمسابقات أحكام ا أحكام ا،،١١٤١١٤ ص ص،، الحوافز التجاریة التسویقیة الحوافز التجاریة التسویقیة،،٨٩٨٩ ص ص،،الكریمالكریم

   .. بتصرف بتصرف،،٢٩٢٩صص



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

١٠٩ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

  ماما  عليعلي  والندموالندم  الحسرةالحسرة  تقتلهتقتله  ساعةساعة  ،،التلفازالتلفاز  شاشاتشاشات  عليعلي  إالإال  برؤیتهابرؤیتها  عیناهعیناه  تكتحلتكتحل  الال  قدقد

   وطربا وطربا وطربا وطربا   فرحا فرحا فرحا فرحا  یرقصیرقص  عراضیةعراضیةاستاست  إعالنیةإعالنیة  بعملیةبعملیة  خرجخرج  الذيالذي  غیرهغیره  بثمرتهبثمرته  فازفاز  مالمال  منمن  أفناهأفناه

  ))١١((.. " "واإلجماعواإلجماع  والسنةوالسنة  الكتابالكتاب  فيفي  محرممحرم  اإلسرافاإلسراف   وان وان وان وان  ،،الهدیةالهدیة  هذههذه  عليعلي  حصولهحصوله  بعدبعد
  

  زیادةزیادة  المرادالمراد  لسلعهملسلعهم  الترویجالترویج  فيفي  األسلوباألسلوب  هذاهذا  یستخدمونیستخدمون  الذینالذین  التجارالتجار  أنأن  --٣٣

  ثمثم  ومنومن  ،،الترویجیةالترویجیة  الهدایاالهدایا  هذههذه  دفعدفع  لتعویضلتعویض  سلعهمسلعهم  أسعارأسعار  برفعبرفع  یقومونیقومون  منهامنها  مبیعاتهممبیعاتهم

  یعطونهیعطونه  ماما   وان وان وان وان  ،،واإلعانةواإلعانة  التبرعالتبرع  سبیلسبیل  عليعلي  مقابلمقابل  بالبال  للناسللناس   شیئا شیئا شیئا شیئا  یقدمونیقدمون  الال   علیا علیا علیا علیافف  فهمفهم

  ،،بالقماربالقمار   شبیها شبیها شبیها شبیها  یجعلهیجعله  وهذاوهذا  ،،سلعهمسلعهم  سعرسعر  رفعرفع  خاللخالل  منمن  علیهعلیه  یحصلونیحصلون  هدایاهدایا  منمن  لهملهم

  منمن  وهذاوهذا  ،،الهدیةالهدیة  ینالینال  أنأن  أوأو  ،،یخسریخسر  أنأن  خطرخطر  بینبین  یقعیقع  السلعالسلع  لهذهلهذه  المشتريالمشتري  أنأن  كماكما

  ))٢٢((..المحرمالمحرم  القمارالقمار
  

  وهذهوهذه  ،،))٣٣ ( (رأسمالیةرأسمالیة  غربیةغربیة  طریقةطریقة  هوهو  الترویجیةالترویجیة  الهدایاالهدایا  منمن  النوعالنوع  هذاهذا  أنأن  --٤٤

  الربحالربح  عملیةعملیة  فيفي  الشرعیةالشرعیة  والضوابطوالضوابط  األخالقیةاألخالقیة  المسألةالمسألة  تراعيتراعي  الال  الرأسمالیةالرأسمالیة  الطریقةالطریقة

  الهدایاالهدایا  هذههذه  كانتكانت  ولماولما  ،،الطرقالطرق  وبأيوبأي  ،،تكسبتكسب  كیفكیف  هوهو  ،،علیهعلیه  تقومتقوم  ماما  إنإن  بلبل  ،،والخسارةوالخسارة

  لسلعهملسلعهم  --  --  ترویجترویج  وسائلوسائل  منمن  یحدثونهیحدثونه  مامافیفی  تقلیدهمتقلیدهم  ینبغيینبغي  الال  فإنهفإنه  ،،تعامالتهمتعامالتهم  إحدىإحدى

  ) ) ٤٤((..الحنیفالحنیف  الشرعالشرع  تعالیمتعالیم  تخالفتخالف  --  ومنتجاتهمومنتجاتهم
  

  ألنألن  ،،بالباطلبالباطل  الناسالناس  ألموالألموال   أكال أكال أكال أكال  الترویجیةالترویجیة  الهدایاالهدایا  منمن  النوعالنوع  هذاهذا  فيفي  أنأن  --٥٥

  بالهدیةبالهدیة  فازفاز  منمن  إليإلي  أوأو  ،،المنتجةالمنتجة  الشركةالشركة  إليإلي  لیذهبلیذهب  مالهماله  منمن  الكثیرالكثیر  یغرمیغرم  المشتريالمشتري

  غالبغالب  أنأن  معمع  ،،ذلكذلك  فيفي  الحظالحظ  أسعفهأسعفه  وربماوربما  ،،بهابها  للفوزللفوز  مالمال  كثیركثیر  یبذلیبذل  الال  ربماربما  والذيوالذي

  إلیهمإلیهم   تسرب تسرب تسرب تسرب  الذینالذین  المنتفعینالمنتفعین  أوأو  المحاسیبالمحاسیب  منمن  یكونونیكونون  ربماربما  الهدایاالهدایا  بهذهبهذه  یفوزونیفوزون  الذینالذین

   یسرب یسرب یسرب یسرب  أوأو  ،،الموعودةالموعودة  الهدیةالهدیة  منمن  الذهبيالذهبي  بالجزءبالجزء  الناسالناس  منمن  كثیركثیر  یسمیهیسمیه  عماعما  المعلوماتالمعلومات

  فیظهرفیظهر  إخراجهاإخراجها  أتقنأتقن  تمثیلیةتمثیلیة  ایتهاایتهابدبد  منمن  العملیةالعملیة  هذههذه  كانتكانت  ولربماولربما  ،،بذاتهبذاته  الجزءالجزء  هذاهذا  لهملهم

                                                 

 .. بتصرف بتصرف،،١٢٠١٢٠ ص ص،،عبد المجید الصالحینعبد المجید الصالحین/ /  د د،، اإلعالنات التجاریة اإلعالنات التجاریة::انظرانظر) ) ١١((

 بحث  بحث ،، محمد بن عبد اهللا الشبانة محمد بن عبد اهللا الشبانة،، الجوائز والترویج السلعي من المنظور اإلسالمي الجوائز والترویج السلعي من المنظور اإلسالمي::انظرانظر) ) ٢٢((

  wwwwww..  iissllaammع ع عن موقعن موق" " اإلنترنت اإلنترنت " " إلكتروني منشور علي شبكة المعلومات الدولیة إلكتروني منشور علي شبكة المعلومات الدولیة 

wweebb..nneett::،،حسام الدین عفانةحسام الدین عفانة/ /  فتاوى د فتاوى د،،٢٩٢٩ ص ص،،محمد عثمان شبیرمحمد عثمان شبیر/ /  د د،، أحكام المسابقات أحكام المسابقات،،  

 منشور علي  منشور علي ،، وهو كتاب إلكتروني عبارة عن أرشیف للفتاوى المطروحة على موقع الشیخ وهو كتاب إلكتروني عبارة عن أرشیف للفتاوى المطروحة على موقع الشیخ،،٩٥٩٥//١٢١٢

 ..صرفصرف بت بت،،hhttttpp::////yyaassaalloooonnaakk..nneett  :: علي الرابط التالي علي الرابط التالي،،""اإلنترنت اإلنترنت " " شبكة المعلومات الدولیة شبكة المعلومات الدولیة 

 .. أو مصدر هذا النوع من الهدایا الترویجیة أو مصدر هذا النوع من الهدایا الترویجیة،،أي أن الرأسمالیة الغربیة هي مصدر هذا التعاملأي أن الرأسمالیة الغربیة هي مصدر هذا التعامل) ) ٣٣((

   ..             بتصرف بتصرف  ،،      ١٣٨١٣٨     ص ص  ،،                     سعید وجیه سعید وجیه  ،،                           أحكام الهدیة أحكام الهدیة  ::        انظرانظر    ) ) ٤٤  ((



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

١١٠ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

  بأنهابأنها  الشكالشك  منمن   كثیرا كثیرا كثیرا كثیرا  یراودیراود  استعراضیةاستعراضیة  عملیةعملیة  فيفي  التلفازالتلفاز  شاشاتشاشات  عليعلي  الموهومالموهوم  الفائزالفائز

  الحرمةالحرمة  عنهاعنها  ینفيینفي  الال  فإنهفإنه  ذلكذلك  عنعن  النظرالنظر  وبصرفوبصرف  ،،األجراألجر  مدفوعةمدفوعة  مفبركةمفبركة  عملیةعملیة

 الذین    أ یها  أ یها  أ یها  أ یها   یا یا یا یا "  " ::تعاليتعالي  قولهقوله  فيفي  لدخولهالدخولها
 الذین  
 الذین  
 الذین  
   أ ن أ ن أ ن أ ن    إال  إال  إال  إال       بالباطل     بالباطل     بالباطل     بالباطل       بینكم     بینكم     بینكم     بینكم       موالكم     موالكم     موالكم     موالكمأ أ أ أ       تأكلوا    تأكلوا    تأكلوا    تأكلوا   ال ال ال ال    آمنوا  آمنوا  آمنوا  آمنوا    

   تجارة     تكون   تكون   تكون   تكون
   تجارة 
   تجارة 
   تجارة 
   منكم     تراض   تراض   تراض   تراض    عن  عن  عن  عن   

   منكم 
   منكم 
   منكم 
 الله    إن  إن  إن  إن       أ نفسكم     أ نفسكم     أ نفسكم     أ نفسكم      تقتلوا    تقتلوا    تقتلوا    تقتلوا    وال  وال  وال  وال   

 الله 
 الله 
 الله 
  بكم    كان  كان  كان  كان   

  بكم 
  بكم 
  بكم 
 رحیما   

 
 رحیما 

 
 رحیما 

 
 رحیما 

 
  ::  وقولهوقوله  ،،))١١ " ( " ( 

    دماءكم    إن  إن  إن  إن" " 
    دماءكم 
    دماءكم 
    دماءكم 
 كحرمة  ،،   حرام   حرام   حرام   حرام       بینكم     بینكم     بینكم     بینكم        وأ عراضكم،      وأ عراضكم،      وأ عراضكم،      وأ عراضكم،  ،،      وأ موالكم      وأ موالكم      وأ موالكم      وأ موالكم     

 كحرمة    
 كحرمة    
 كحرمة    
  یومكم      

 
  یومكم  

 
  یومكم  

 
  یومكم  

 
       شهركم     شهركم     شهركم     شهركم   في في في في  ،،  هذا  هذا  هذا  هذا    

  ))٣٣).().(٢٢((""  هذا  هذا  هذا  هذا
  

  یبذلیبذل  السلعالسلع  هذههذه  مشتريمشتري  ألنألن  وذلكوذلك  ،، ومیسرا ومیسرا ومیسرا ومیسرا   قمارا قمارا قمارا قمارا  الهدایاالهدایا  منمن  النوعالنوع  هذاهذا  فيفي  أنأن  --٦٦

  یحصلیحصل  فقدفقد  ،،الشراءالشراء  بعدبعد  خطرخطر  عليعلي  هوهو  ثمثم  ،،المفرقةالمفرقة  األجزاءاألجزاء  لیجمعلیجمع  ،،شرائهاشرائها  فيفي   ماال ماال ماال ماال

  أهلأهل  أجمعأجمع  التيالتي  اطراتاطراتالمخالمخ  منمن  نوعنوع  وهذاوهذا  ،،فیغرمفیغرم  یحصلهیحصله  الال  وقدوقد  ،،فیغنمفیغنم  المطلوبالمطلوب  الجزءالجزء

  ))٤٤((..تحریمهاتحریمها  عليعلي  العلمالعلم
  

  فيفي  هيهي  النوعالنوع  هذاهذا  تحتتحت  المندرجةالمندرجة  الصورالصور  هذههذه  إنإن "  " ::الصددالصدد  هذاهذا  فيفي  البعضالبعض  یقولیقول

  السلعةالسلعة  منمن  كثیرةكثیرة  كمیاتكمیات  یشتريیشتري  قدقد  المشتريالمشتري  أنأن  ذلكذلك  ،،والقماروالقمار  المیسرالمیسر  صورصور  عامتهاعامتها

  فيفي  یخفقیخفق  ووأأ  ،،اإلعالنیةاإلعالنیة  العبارةالعبارة  كلماتكلمات  أوأو  ،،الهدیةالهدیة  أجزاءأجزاء  جمعجمع  فيفي  ینجحینجح  والوال  عنهاعنها  المعلنالمعلن

  ،،ریبریب  والوال  میسرمیسر  وهذاوهذا  الفائزة،الفائزة،  الكوبوناتالكوبونات  جملةجملة  منمن  كوبونهكوبونه  یكونیكون  فالفال  السحبالسحب  عملیةعملیة

  إماإما  المشتريالمشتري  فیهافیها  یكونیكون  الهدایاالهدایا  منمن  النوعالنوع  هذاهذا  صورصور  منمن  صورةصورة  أيأي  أنأن  ذلكذلك  فيفي  والقاعدةوالقاعدة

  فیهفیه  یغرمیغرم  وقدوقد  البعضالبعض  فیهفیه  یغنمیغنم  قدقد  الهدایاالهدایا  منمن  النوعالنوع  وهذاوهذا  ،،محرمةمحرمة  تكونتكون   غارما غارما غارما غارما  أوأو   غانما غانما غانما غانما

  قولهقوله  فيفي   قاطعا قاطعا قاطعا قاطعا   تحریما تحریما تحریما تحریما  وتعاليوتعالي  سبحانهسبحانه  اهللاهللا  حرمهحرمه  وقدوقد  ،،وقماروقمار  میسرمیسر  هذاهذالل  فهيفهي  ،،األكثراألكثر

 الذین    أ یها  أ یها  أ یها  أ یها   یا یا یا یا "  " ::تعاليتعالي
 الذین  
 الذین  
 الذین  
  إنما    آمنوا  آمنوا  آمنوا  آمنوا    

  إنما 
  إنما 
  إنما 
 والمیسر      الخمر    الخمر    الخمر    الخمر   

 والمیسر     
 والمیسر     
 والمیسر     
 من     رجس   رجس   رجس   رجس        واألزالم      واألزالم      واألزالم      واألزالم        واألنصاب      واألنصاب      واألنصاب      واألنصاب       

 من 
 من 
 من 
 عمل   

 عمل  
 عمل  
 عمل  
    

                                                 

     ).).    ٢٩٢٩  ((                                   جزء من اآلیة رقم  جزء من اآلیة رقم   ::                      سورة النساءسورة النساء    ) ) ١١  ((

     كتاب العلم، باب قول النبي :: البخاري في صحیحه البخاري في صحیحه::أخرجهأخرجه) ) ٢٢((
     

     كتاب العلم، باب قول النبي      
     كتاب العلم، باب قول النبي           
     

     كتاب العلم، باب قول النبي      
          --    --:: "  "  رب مبلغ أ وعى من سامع     

     رب مبلغ أ وعى من سامع         
     رب مبلغ أ وعى من سامع         
     رب مبلغ أ وعى من سامع         
        

     وكتاب العلم،،))٦٧٦٧(( حدیث رقم  حدیث رقم ،،٢٤٢٤//١١  ،،""
     وكتاب العلم  
     وكتاب العلم  
     وكتاب العلم  
     باب لیبلغ العلم الشاهد الغائب،،  

       
     باب لیبلغ العلم الشاهد الغائب     

       
     باب لیبلغ العلم الشاهد الغائب     

       
     باب لیبلغ العلم الشاهد الغائب     

       
 حدیث رقم  حدیث رقم ،،٣٣٣٣//١١  ،،     

    باب الخطبة أ یام منى،،    وكتاب الحج    وكتاب الحج    وكتاب الحج    وكتاب الحج،،))١٠٥١٠٥((
    باب الخطبة أ یام منى       
    باب الخطبة أ یام منى       
    باب الخطبة أ یام منى       
، حدیث ، حدیث ١٧٧١٧٧//٢٢  ،،))١٧٣٩١٧٣٩((، حدیث رقم ، حدیث رقم ١٧٦١٧٦//٢٢  ،،       

    باب حجة الوداع،،  تاب المغازي  تاب المغازي  تاب المغازي  تاب المغازي  وك  وك  وك  وك،،))١٧٤٢١٧٤٢((رقم رقم 
    باب حجة الوداع     
    باب حجة الوداع     
    باب حجة الوداع     
 ومسلم في  ومسلم في ،،))٤٤٠٦٤٤٠٦((، حدیث رقم ، حدیث رقم ١٧٧١٧٧//٥٥  ،،     

     كتاب القسامة والمحاربین والقصاص والدیات::صحیحهصحیحه
    

   
     كتاب القسامة والمحاربین والقصاص والدیات             

    
   

     كتاب القسامة والمحاربین والقصاص والدیات             
    

   
     كتاب القسامة والمحاربین والقصاص والدیات             

    
   

        باب تغلیظ تحریم الدماء واألعراض ،،             
   
  

        باب تغلیظ تحریم الدماء واألعراض        
   
  

        باب تغلیظ تحریم الدماء واألعراض        
   
  

        باب تغلیظ تحریم الدماء واألعراض        
   
  

       
 واألموال

 واألموال     
 واألموال     
 واألموال     
 ).).١٦٧٩١٦٧٩(( حدیث رقم  حدیث رقم ،،١٣٠٥١٣٠٥//٣٣  ،،     

 ..١٢٠١٢٠ ص ص،،عبد المجید الصالحینعبد المجید الصالحین/ /  د د،،نات التجاریةنات التجاریة اإلعال اإلعال::انظرانظر) ) ٣٣((

  ،،٨٩٨٩ ص ص،، علي عبد الكریم علي عبد الكریم،،، اإلعالنات التجاریة، اإلعالنات التجاریة١١٤١١٤ ص ص،، الحوافز التجاریة التسویقیة الحوافز التجاریة التسویقیة::انظرانظر) ) ٤٤((

 ..بتصرفبتصرف



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

١١١ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

  فاجتنبوه      الشیطان    الشیطان    الشیطان    الشیطان
  فاجتنبوه    
  فاجتنبوه    
  فاجتنبوه    
  لعلكم      

 
  لعلكم  
 
  لعلكم  
 
  لعلكم  
 
  تفلحون    

  تفلحون   
  تفلحون   
  تفلحون   
  إنما  ،،   

  إنما 
  إنما 
  إنما 
 یوقع   أ ن أ ن أ ن أ ن      الشیطان    الشیطان    الشیطان    الشیطان   د د د د  یری  یری  یری  یری   

 یوقع  
 یوقع  
 یوقع  
   في في في في        والبغضاء      والبغضاء      والبغضاء      والبغضاء       العداوة     العداوة     العداوة     العداوة       بینكم     بینكم     بینكم     بینكم    

  ))٢٢).().(١١ " ( " (     منتهون     منتهون     منتهون     منتهون     أ نتم   أ نتم   أ نتم   أ نتم     فهل   فهل   فهل   فهل     الصالة   الصالة   الصالة   الصالة     وعن   وعن   وعن   وعن    الله  الله  الله  الله     ذكر   ذكر   ذكر   ذكر    عن  عن  عن  عن        ویصدكم      ویصدكم      ویصدكم      ویصدكم        والمیسر      والمیسر      والمیسر      والمیسر      الخمر    الخمر    الخمر    الخمر
  

  والمیسروالمیسر  القمارالقمار  ضروبضروب  منمن  ضربضرب  التعاملالتعامل  هذاهذا  إنإن "  " :: أیضا أیضا أیضا أیضا  البعضالبعض  ویقولویقول

  وهذاوهذا  ،،علیهاعلیها  الحصولالحصول  عدمعدم  أوأو  ،،الهدیةالهدیة  عليعلي  یحصلیحصل  أنأن  بینبین  واقعواقع  فالمشتريفالمشتري  ،،ینینالمحرمالمحرم

  ،،الهدیةالهدیة  عليعلي  السحبالسحب  فيفي  المشاركینالمشاركین  بعضبعض  لحصوللحصول  ،،والحسدوالحسد  والكراهیةوالكراهیة  للضیغنةللضیغنة  مثیرمثیر

 "  " ::تعاليتعالي  بقولهبقوله  ،،عهعه  المنهيالمنهي  المیسرالمیسر  عینعین  وهذاوهذا  ،،هدیةهدیة  بالبال  الوفاضالوفاض  خاليخالي  البعضالبعض  وخروجوخروج

  إنما
  إنما 
  إنما 
  إنما 
 والمیسر      الخمر    الخمر    الخمر    الخمر   

 والمیسر     
 والمیسر     
 والمیسر     
 من     رجس   رجس   رجس   رجس        واألزالم      واألزالم      واألزالم      واألزالم     نصاب   نصاب   نصاب   نصاب   واأل   واأل   واأل   واأل       

 من 
 من 
 من 
 عمل   

 عمل  
 عمل  
 عمل  
  فاجتنبوه      الشیطان    الشیطان    الشیطان    الشیطان    

  فاجتنبوه    
  فاجتنبوه    
  فاجتنبوه    
    ) " ) " ٤٤).().(٣٣((  

  

  رحمهرحمه  ––عثیمینعثیمین  بنبن  محمدمحمد  الشیخالشیخ  الترویجیةالترویجیة  الهدایاالهدایا  منمن  النوعالنوع  هذههذه  بتحریمبتحریم  أفتيأفتي  وقدوقد

  جعلجعل  فهيفهي  ::الثانیةالثانیة  الصورةالصورة  أماأما "  " ::الهدایاالهدایا  حولحول  سؤالسؤال  عنعن  لهله  إجابةإجابة  فيفي  قالقال  حیثحیث  ––  اهللاهللا

  النصفالنصف  هذاهذا  عنعن  تدريتدري  والوال  ،،آخرآخر  كارتكارت  فيفي  الثانيالثاني  فهافهاونصونص  كارتكارت  فيفي  نصفهانصفها  سیارةسیارة

  ،،شكشك  بالبال  حرامحرام  فهوفهو  ،،موجودموجود  أنهأنه  فرضفرض  وعليوعلي  ؟؟  موجودموجود  غیرغیر  أوأو  ،،موجودموجود  هوهو  هلهل  اآلخراآلخر

  یشتريیشتري  سوفسوف  فإنهفإنه  ،،السیارةالسیارة  كارتكارت  فیهفیه  ووجدووجد  ،،وعائلتهوعائلته  یكفیهیكفیه   كرتونا كرتونا كرتونا كرتونا  اشترىاشترى  منمن  ألنألن

  عليعلي  حصلحصللیلی  ،،الثانيالثاني  النصفالنصف  عليعلي  یحصلیحصل  أنأن  رجاءرجاء  الكراتینالكراتین  مئاتمئات  أوأو  الكراتینالكراتین  عشراتعشرات

  هذاهذا  فيفي  فیكونفیكون  ،،لغیرلغیر  تحصلتحصل  فقدفقد  ،،شيءشيء  الال  أنهأنه  والنهایةوالنهایة  ،،الدراهمالدراهم  مئاتمئات  فیخسرفیخسر،،السیارةالسیارة

  ))٦٦).().(٥٥... " (... " (..األسالیباألسالیب  هذههذه  استعمالاستعمال  یجوزیجوز  فالفال  ،،وخطروخطر  مالمال  إضاعةإضاعة

  

                                                 

     ).).    ٩١٩١      ،،    ٩٠٩٠  ((                     اآلیة رقم  اآلیة رقم   ::                        سورة المائدةسورة المائدة    ) ) ١١  ((

 .. بتصرف بتصرف،،١١٩١١٩ ص ص،،عبد المجید الصالحینعبد المجید الصالحین/ /  د د،، اإلعالنات التجاریة اإلعالنات التجاریة::انظرانظر) ) ٢٢((

     ).).    ٩٠٩٠  ((                                   جزء من اآلیة رقم  جزء من اآلیة رقم   ::  ةة                      سورة المائدسورة المائد    ) ) ٣٣  ((

   ..      ١٣٧١٣٧     ص ص  ،،                     سعید وجیه سعید وجیه  ،،                           أحكام الهدیة أحكام الهدیة  ::        انظرانظر    ) ) ٤٤  ((

 ..٧٠٨٧٠٨//٢٢  ،،  فتاوي الشیخ محمد الصالح العثیمین  فتاوي الشیخ محمد الصالح العثیمین::انظرانظر) ) ٥٥((

 فأقول  فأقول ،،وال شك أن هذا من الدعایات التي یسلكها المحتالونوال شك أن هذا من الدعایات التي یسلكها المحتالون.. .. .. " "::وقال الشیخ عبد اهللا ابن جبرینوقال الشیخ عبد اهللا ابن جبرین) ) ٦٦((

  وان حدث ضرر علي غیرهم   وان حدث ضرر علي غیرهم   وان حدث ضرر علي غیرهم   وان حدث ضرر علي غیرهم ،،علي هذا العملعلي هذا العمل وال تشجعهم  وال تشجعهم ،،ال تشتر منهم ألجل تلك الجوائزال تشتر منهم ألجل تلك الجوائز
  ،، للشیخ عبد اهللا بن عبد الرحمن الجبرین للشیخ عبد اهللا بن عبد الرحمن الجبرین،،أحكام المسابقاتأحكام المسابقات((  .."" واهللا أعلم  واهللا أعلم ،،فلیؤخذ علي أیدیهمفلیؤخذ علي أیدیهم

 ).). بتصرف یسیر بتصرف یسیر،،٣٥٣٥صص



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

١١٢ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

  الثانيالثاني  المبحثالمبحث

    خدمةخدمة  كانتكانت  إذاإذا  الترویجیةالترویجیة  للهدایاللهدایا  الفقهيالفقهي  التكییفالتكییف

  ذلكذلك  عليعلي  المترتبةالمترتبة  واآلثارواآلثار  
    

  ::تمهیدتمهید
  

                واآلثــارواآلثــار      ،،        خدمــةخدمــة            كانــتكانــت          إذاإذا                      الترویجیــةالترویجیــة                  للهــدایاللهــدایا                الفقهــيالفقهــي                  التكییــفالتكییــف            أبــینأبــین        حــثحــث        المبالمب          هــذاهــذا        فــيفــي

    ::            مطلبینمطلبین        فيفي          ذلكذلك                أتناولأتناول            وسوفوسوف      ،،      ذلكذلك          عليعلي                    المترتبةالمترتبة
  

    ..          العقدالعقد          قبلقبل      ))            الخدمةالخدمة  ((                  بالهدیةبالهدیة              الوعدالوعد      ::        األولاألول                المطلبالمطلب

    ..          العقدالعقد          قبلقبل      ))            الخدمةالخدمة  ((                  بالهدیةبالهدیة              الوعدالوعد          عدمعدم      ::            الثانيالثاني                المطلبالمطلب
  

  

  ،،الخدمةالخدمة  تعریفتعریف  أبینأبین  الترویجیةالترویجیة  لهدایالهدایااا  منمن  النوعالنوع  لهذالهذا  الفقهيالفقهي  التكییفالتكییف  أبینأبین  أنأن  وقبلوقبل

  ::یليیلي  فیمافیما  وذلكوذلك  ،،حقیقتهاحقیقتها  وتتبینوتتبین  ،،مفهومهامفهومها  لیتضحلیتضح
  

  

  ::الخدمةالخدمة  تعریفتعریف
  

  كانكان  سواءسواء  ،،الغیرالغیر  بحاجةبحاجة  القیامالقیام  ،،الدالالدال  وسكونوسكون  الخاءالخاء  بكسربكسر  ،،  الخدمة  الخدمة  الخدمة  الخدمة  ::اللغةاللغة  فيفي  --أأ

   خدمة   فالنا فالنا فالنا فالنا     خدم   خدم   خدم   خدم  منمن  وهيوهي  ،،  محددة  محددة  محددة  محددة   لجهة لجهة لجهة لجهة  أوأو  ،،الناسالناس  لعموملعموم  أوأو  ،،معینمعین  لشخصلشخص  ذلكذلك
   خدمة 
   خدمة 
   خدمة 
  امامقق  :: 

  ،،     یخدمه     یخدمه     یخدمه     یخدمه  أنأن   سأله سأله سأله سأله  :: واستخدمه واستخدمه واستخدمه واستخدمه  ،،خادمهخادمه  وهىوهى  خادمخادم  فهوفهو  ،،حاجتهحاجته  لهله  لبيلبي  بمعنيبمعني  ،،بحاجتهبحاجته

  ))١١((..خدماتخدمات  والجمعوالجمع  ،،الخدمةالخدمة   الكثیر الكثیر الكثیر الكثیر  ،،   والخدوم   والخدوم   والخدوم   والخدوم
  

    ::االصطالحاالصطالح  فيفي  --بب
  

                الخاصـــةالخاصـــة                  الحاجـــاتالحاجـــات                بتلبیـــةبتلبیـــة                القیـــامالقیـــام        عـــنعـــن              عبـــارةعبـــارة        هـــيهـــي                الخدمـــةالخدمـــة      ::              الفقهـــاءالفقهـــاء              اصـــطالحاصـــطالح        فـــيفـــي

      ) ) ٢٢  ((  ..        مكانمكان        أوأو              أشخاصأشخاص        أوأو            لشخصلشخص
  

  

  احتیاجاتاحتیاجات  وسدوسد  لتلبیةلتلبیة  ؛؛   یبذل یبذل یبذل یبذل  جهدجهد  أوأو  عملعمل  أيأي  هيهي  ::تسویقیینتسویقیینالال  اصطالحاصطالح  وفيوفي

  بعضبعض  وكذلكوكذلك  ،،والنقلوالنقل  الهاتفالهاتف  كخدمةكخدمة  العامةالعامة  المنافعالمنافع  ذلكذلك  ویشملویشمل  ،،طلباتهمطلباتهم  أوأو  اآلخریناآلخرین
                                                 

   ..             بتصرف بتصرف  ،،      ١٨٨١٨٨      ،،      ١٨٧١٨٧     ص ص  ،،                             المعجم الوجیز المعجم الوجیز  ،،      ٢٢١٢٢١     ص ص  ،،                             المعجم الوسیط المعجم الوسیط  ::        انظرانظر    ) ) ١١  ((

 منشور  منشور ،،٣٤٨٣٤٨ ص ص،،حامد صادق قنیبيحامد صادق قنیبي/ /  د د،،محمد رواس قلعه جيمحمد رواس قلعه جي/ /  د د،، معجم لغة الفقهاء معجم لغة الفقهاء::انظرانظر) ) ٢٢((

  ،،wwwwww..ssaaaaiidd..nneett--  wwwwww..aahhllaallhhddeeeetthh..ccoomm  ::""اإلنترنت اإلنترنت " " علي شبكة المعلومات الدولیة علي شبكة المعلومات الدولیة 

 ..بتصرف یسیربتصرف یسیر



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

١١٣ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

  شابهشابه  وماوما  ،،واإلصالحواإلصالح  الصیانةالصیانة  وأعمالوأعمال  ،،المالبسالمالبس  وتنظیفوتنظیف  كالغسیلكالغسیل  المهنیةالمهنیة  األعمالاألعمال

  ))١١((..ذلكذلك
  

  ))٢٢((..الجمهورالجمهور  أوأو  األفراداألفراد  منمن  غیرهغیره  لصالحلصالح  ماما   بنشاط بنشاط بنشاط بنشاط  اإلنساناإلنسان  قیامقیام  ::هيهي  وقیلوقیل
  

  علماءعلماء  واصطالحواصطالح  المسلمینالمسلمین  الفقهاءالفقهاء  اصطالحاصطالح  فيفي  الخدمةالخدمة  تعریفتعریف  فيفي  وبالتأملوبالتأمل

  فيفي  تعریفهاتعریفها  كانكان   وان وان وان وان  ،،الخدمةالخدمة  مفهوممفهوم  بیانبیان  فيفي  بینهمبینهم  خالفخالف  یوجدیوجد  الال  أنهأنه  یتبینیتبین  التسویقالتسویق

  لألشخاصلألشخاص  الخدمةالخدمة  تقدیمتقدیم  عليعلي  یقتصریقتصر  لملم  ألنهألنه  ،،وأشملوأشمل  أدقأدق  المسلمینالمسلمین  الفقهاءالفقهاء  اصطالحاصطالح

    ..المسجدالمسجد  كخدمةكخدمة  ،، أیضا أیضا أیضا أیضا  المعنویةالمعنویة  لألشخاصلألشخاص  الخدمةالخدمة  تقدیمتقدیم  شملشمل   وانما وانما وانما وانما  ،،فقطفقط  الطبیعیینالطبیعیین

  

  األولاألول  المطلبالمطلب

  العقدالعقد  قبلقبل  للمشتريللمشتري  ))الخدمةالخدمة((  بالهدیةبالهدیة  الوعدالوعد
  

        أوأو                  المؤســـسةالمؤســـسة          قبـــلقبـــل        مـــنمـــن      ))            الخدمـــةالخدمـــة  ((                  بالهدیـــةبالهدیـــة   ً       ً       ً موعـــودًاموعـــودا                  المـــشتريالمـــشتري            یكـــونیكـــون        أنأن            بـــذلكبـــذلك              ویقـــصدویقـــصد

    ..          العقدالعقد          قبلقبل              بیعهابیعها                المرادالمراد                للسلعةللسلعة                  المروجةالمروجة                    التجاریةالتجاریة                الشركةالشركة
  

      ،،            الزیوتالزیوت              تغییرتغییر        أوأو                    السیاراتالسیارات            وقودوقود              محطاتمحطات        منمن            كثیركثیر   ً    ً    ً مثًالمثال          عنهعنه            تعلنتعلن        ماما      ::    ذاذا  هه              وصورةوصورة

              اشـترىاشـترى          أنـهأنـه            تثبـتتثبـت            التـيالتـي                    البطاقـاتالبطاقـات        مـنمـن   ً      ً      ً محـددًامحـددا   ً     ً     ً عـددًاعـددا          جمـعجمـع        مـنمـن        أنأن        مـنمـن      ،،                السیاراتالسیارات            غسیلغسیل        أوأو

          فلـــهفلـــه      ،،            المـــراتالمـــرات        مـــنمـــن   ً      ً      ً محـــددًامحـــددا   ً     ً     ً عـــددًاعـــددا                  الـــسیارةالـــسیارة          غـــسلغـــسل        أوأو      ،،            الزیـــوتالزیـــوت              عنـــدهمعنـــدهم          غیـــرغیـــر        أوأو      ،ً،     ً      ً وقـــودًاوقـــودا            مـــنهممـــنهم

    ..              الخدماتالخدمات        منمن          ذلكذلك            ونحوونحو      ،،            مجانیةمجانیة            غسلةغسلة
  

              السلعالسلع              أصحابأصحاب        أوأو      ،،              الشركاتالشركات          بعضبعض          عنهعنه            تعلنتعلن        ماما   ً     ً     ً أیضًاأیضا                الصورةالصورة          هذههذه        فيفي            یدخلیدخل          ممامما  وو

          بلـــدبلـــد          إلـــيإلـــي                مجانیـــةمجانیـــة          ســـفرســـفر              تـــذكرةتـــذكرة            هدیـــةهدیـــة        لـــهلـــه          فـــإنفـــإن      ،،        خدمـــةخدمـــة        أوأو            ســـلعةســـلعة            مـــنهممـــنهم              اشـــترىاشـــترى        مـــنمـــن        أنأن        مـــنمـــن

    ))٣٣  ((  ..        معینمعین
  

  

  
                                                 

   ..      ٤٩٦٤٩٦     ص ص  ،،ٕ                                          ٕ                                          ٕ معجم مصطلحات االقتصاد والمال وادارة األعمالٕ معجم مصطلحات االقتصاد والمال وادارة األعمال  ::        انظرانظر    ) ) ١١  ((

      ::                                     علــي الــرابط التــالي علــي الــرابط التــالي  ،،  ""                اإلنترنــت اإلنترنــت     " "                                                                      منــشور علــي شــبكة المعلومــات الدولیــة  منــشور علــي شــبكة المعلومــات الدولیــة   ،،                           مفهــوم الخدمــة مفهــوم الخدمــة  ::        انظــرانظــر    ) ) ٢٢  ((

hhttttpp::////mmaawwddoooo٣٣  ..ccoomm     

  ،،عبد المجید الصالحینعبد المجید الصالحین/ /  د د،، اإلعالنات الجاریة اإلعالنات الجاریة،،١١٧١١٧ ص ص،، الحوافز التجاریة التسویقیة الحوافز التجاریة التسویقیة::انظرانظر) ) ٣٣((

 یاسر  یاسر ،،امالت المالیة المعاصرةامالت المالیة المعاصرة المع المع،،٨٨٨٨ ص ص،، علي عبد الكریم علي عبد الكریم،، اإلعالنات التجاریة اإلعالنات التجاریة،،١١٦١١٦صص

   .. بتصرف بتصرف،،bbooookk//nneett..ssaaaaiidd..wwwwww  ::""اإلنترنت اإلنترنت " "  منشور علي شبكة المعلومات الدولیة  منشور علي شبكة المعلومات الدولیة ،،كراویةكراویة



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

١١٤ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

    ::                  الترویجیةالترویجیة                  الهدایاالهدایا        منمن              النوعالنوع            لهذالهذا                الفقهيالفقهي                  التكییفالتكییف
  

            كانـتكانـت          إذاإذا                      الترویجیـةالترویجیـة                الهدیـةالهدیـة            صـورةصـورة        مـعمـع                  الخـدماتالخـدمات              هـدایاهـدایا        مـنمـن                الـصورةالـصورة          هذههذه                لتشابهلتشابه   ً     ً     ً نظرًانظرا

                  الهـــدایاالهـــدایا        مـــنمـــن              النـــوعالنـــوع          هـــذاهـــذا              تكییـــفتكییـــف            یمكـــنیمكـــن            فإنـــهفإنـــه      ،،          العقـــدالعقـــد          قبـــلقبـــل                  المـــشتريالمـــشتري                البـــائعالبـــائع          بهـــابهـــا          وعـــدوعـــد            ســـلعةســـلعة

          ســبقســبق            التــيالتــي                      التكییفــاتالتكییفــات          نفــسنفــس          علــيعلــي      ،،          العقــدالعقــد          قبــلقبــل                  للمــشتريللمــشتري                    الموعــودةالموعــودة                الخدمــةالخدمــة        أيأي      ،،                  الترویجیــةالترویجیــة

    ::                الصورتینالصورتین                لتشابهلتشابه      ،،              تكییفهاتكییفها        فيفي              ذكرهاذكرها
  

    ::     " "              المنفعةالمنفعة            بهبةبهبة          وعدوعد       "  "     هوهو                      الترویجیةالترویجیة                  الهدایاالهدایا        منمن              النوعالنوع          هذاهذا        أنأن      ::        األولاألول                  التكییفالتكییف
  

  بهبةبهبة  وعدوعد "  " أنهأنه  عليعلي  تكییفهتكییفه  یمكنیمكن  الترویجیةالترویجیة  الهدایاالهدایا  منمن  النوعالنوع  هذاهذا  أنأن  ::ذلكذلك  وبیانوبیان

  هذههذه  معمع  التعاملالتعامل  عليعلي  الجمهورالجمهور  تشجیعتشجیع  هوهو  الهدیةالهدیة  هذههذه  منمن  القصدالقصد  ألنألن  ،،))١١ " ( " (المنفعةالمنفعة

  ..التجاریةالتجاریة  الشركةالشركة  أوأو  المؤسسةالمؤسسة
  

  فإنهفإنه  ،،سبقسبق  كماكما  بالوعدبالوعد  الوفاءالوفاء  حكمحكم  فيفي  الفقهاءالفقهاء  جمهورجمهور  إلیهإلیه  ذهبذهب  ماما  عليعلي   وبناء وبناء وبناء وبناء

  تؤديتؤدي  بأنبأن  وذلكوذلك  ،،للمشتريللمشتري  بوعدهابوعدها  الوفاءالوفاء  الواعدةالواعدة  التجاریةالتجاریة  الشركةالشركة  أوأو  للمؤسسةللمؤسسة  یستحبیستحب

  ))٢٢((..الموعودةالموعودة  الخدمةالخدمة  أيأي  ،،الترویجیةالترویجیة  الهدیةالهدیة  لهله
  

  هبة      قوله    قوله    قوله    قوله     ألن   ألن   ألن   ألن "  " ::--  اهللاهللا  رحمهرحمه  ––  الكاسانيالكاساني  قالقال
  هبة 
  هبة 
  هبة 
  هبة       یحتمل     یحتمل     یحتمل     یحتمل   

  هبة 
  هبة 
  هبة 
  هبة        ویحتمل      ویحتمل      ویحتمل      ویحتمل      العین    العین    العین    العین   

  هبة 
  هبة 
  هبة 
   

  هبة     عین   عین   عین   عین     فقد   فقد   فقد   فقد     سكنى   سكنى   سكنى   سكنى    قال  قال  قال  قال     فإذا   فإذا   فإذا   فإذا  ..    منافع    منافع    منافع    منافع ال ال ال ال
  هبة 
  هبة 
  هبة 
  لمراد     بیانا   بیانا   بیانا   بیانا     فكان   فكان   فكان   فكان       المنافع     المنافع     المنافع     المنافع   

  لمراد  
  لمراد  
  لمراد  
  هبة    أ راد  أ راد  أ راد  أ راد    أ نه  أ نه  أ نه  أ نه        المتكلم      المتكلم      المتكلم      المتكلم    

  هبة 
  هبة 
  هبة 
   

 المنفعة      وهبة    وهبة    وهبة    وهبة  ،،     المنافع     المنافع     المنافع     المنافع
 المنفعة     
 المنفعة     
 المنفعة     
  تملیكها       

 
  تملیكها  

 
  تملیكها  
 
  تملیكها  

 
 من    

 من 
 من 
 من 
 عوض     غیر   غیر   غیر   غیر   

 
 عوض 

 
 عوض 

 
 عوض 

 
  هبة     سكنى   سكنى   سكنى   سكنى    قال  قال  قال  قال      واذا    واذا    واذا    واذا  ،، 

  هبة 
  هبة 
  هبة 
  ىى   سكن   سكن   سكن   سكن   أ ن أ ن أ ن أ ن       فمعناها     فمعناها     فمعناها     فمعناها   

  هبة    الدار  الدار  الدار  الدار
  هبة 
  هبة 
  هبة 
  هبة     فكان   فكان   فكان   فكان    لك  لك  لك  لك   

  هبة 
  هبة 
  هبة 
 المنفعة   

 المنفعة     
 المنفعة     
 المنفعة     
     " " ..))٣٣((  

  

              معقــودمعقــود            خدمــةخدمــة       "  "     إالإال        هــوهــو        مــامــا                      الترویجیــةالترویجیــة                  الهــدایاالهــدایا        مــنمــن              النــوعالنــوع          هــذاهــذا        أنأن      ::            الثــانيالثــاني                  التكییــفالتكییــف

    ::     " "          علیهاعلیها
  

      ،،      هنــاهنــا              علیهـاعلیهـا              معقـودمعقـود        هـيهـي                  الهـدایاالهـدایا        مـنمـن              النــوعالنــوع          هـذاهـذا        فـيفـي                الخدمـةالخدمـة        أوأو                الهدیـةالهدیـة        أنأن      ::      ذلـكذلـك              وبیـانوبیـان

            وهـذاوهـذا      ،،ٕ      ٕ      ٕواجـارةٕواجـارة          بیـعبیـع          بـینبـین          جمـعجمـع        قـدقـد            یكـونیكـون            فإنـهفإنـه      ،،  ةة        معینـمعینـ            سـلعةسـلعة   ً    ً    ً أصًالأصال                بالعقدبالعقد                  المقصودالمقصود          كانكان          فإنفإن

                                                 

 الفواكه  الفواكه ،،٣٣١٣٣١//٢٢  ،، بدایة المجتهد بدایة المجتهد،،٤٩٤٩//٣٣  ،، االختیار االختیار::انظرانظر((  ..وهبة المنافع جائزة عند الفقهاءوهبة المنافع جائزة عند الفقهاء) ) ١١((

   ).).٣٨١٣٨١//٢٢  ،، البن قدامة البن قدامة،، الكافي الكافي،،٥٣٢٥٣٢//٤٤  ،، للبغوي للبغوي،، التهذیب التهذیب،،٢١٢١٧٧//٢٢  ،،الدوانيالدواني

  ،،عبد المجید الصالحینعبد المجید الصالحین/ /  د د،، اإلعالنات الجاریة اإلعالنات الجاریة،،١١٧١١٧ ص ص،، الحوافز التجاریة التسویقیة الحوافز التجاریة التسویقیة::انظرانظر) ) ٢٢((

   .. بتصرف بتصرف،،٨٩٨٩ ص ص،، علي عبد الكریم علي عبد الكریم،، اإلعالنات التجاریة اإلعالنات التجاریة،،١١٦١١٦صص

   .. بتصرف یسیر بتصرف یسیر،،٧٣٧٣ ص ص،، بدائع الصنائع بدائع الصنائع::انظرانظر) ) ٣٣((



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

١١٥ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

                الهدیـةالهدیـة          هذههذه          فإنفإن      ،،            الخدمةالخدمة   ً    ً    ً أصًالأصال                بالعقدبالعقد                  المقصودالمقصود          كانكان    ٕ   ٕ   ٕوانٕوان      ،،  ))١١     ( (              الفقهاءالفقهاء              جمهورجمهور          عندعند            جائزجائز

    ))٢٢  ((  ..        علیهعلیه                  المعقودالمعقود        فيفي              زیادةزیادة            تكونتكون
  

  

    ::        "  "        ثوابثواب          هبةهبة       "  "     هوهو                      الترویجیةالترویجیة                  الهدایاالهدایا        منمن              النوعالنوع          هذاهذا        أنأن      ::            الثالثالثالث                  التكییفالتكییف
  

        أوأو                  المؤســـسةالمؤســـسة          قبـــلقبـــل        مـــنمـــن                    الموعـــودةالموعـــودة      ))            الخدمـــةالخدمـــة  ((      ةة                الترویجیـــالترویجیـــ                الهدیـــةالهدیـــة          هـــذههـــذه        أنأن      ::      ذلـــكذلـــك              وبیـــانوبیـــان

        ألنألن            وذلـكوذلـك      ،،              الفقهـاءالفقهـاء          عنـدعنـد              حكمهاحكمها            بیانبیان          سبقسبق          وقدوقد                الثوابالثواب          هبةهبة            قبیلقبیل        منمن        هيهي                    التجاریةالتجاریة                الشركةالشركة

              بمعنـيبمعنـي      ،،              ترویجهـاترویجهـا                المـرادالمـراد                الـسلعةالـسلعة            شـراءشـراء          علـيعلـي                    المـستهلكالمـستهلك              تـشجیعتـشجیع        هـوهـو                الهدیـةالهدیـة          هـذههـذه        منمن              الهدفالهدف

        أوأو                  المؤســـسةالمؤســـسة      هه    هـــذهـــذ        مـــعمـــع                  التعامـــلالتعامـــل          علـــيعلـــي                مكافـــأةمكافـــأة        أوأو                للـــشراءللـــشراء            ثـــوابثـــواب        هـــيهـــي      ))          الهبـــةالهبـــة        أوأو  ((                الهدیـــةالهدیـــة        أنأن

    ))٣٣  ((  ..            الشركةالشركة
  

  

  

                                                 

  ..-- في صحیح المذهب  في صحیح المذهب -- والحنابلة  والحنابلة ،،-- في األظهر  في األظهر -- والشافعیة  والشافعیة ،، والمالكیة والمالكیة،،حنفیةحنفیةوهو مذهب الوهو مذهب ال) ) ١١((

       أ و حنطة في سنبلها وشرط الحصاد على البائع ونحو ذلك فالبیع جائز  "  " ::فقد جاء في بدائع الصنائعفقد جاء في بدائع الصنائع
       أ و حنطة في سنبلها وشرط الحصاد على البائع ونحو ذلك فالبیع جائز                                  
       أ و حنطة في سنبلها وشرط الحصاد على البائع ونحو ذلك فالبیع جائز                                  
       أ و حنطة في سنبلها وشرط الحصاد على البائع ونحو ذلك فالبیع جائز                                  
                                 

    ؛ ألن البیع یقتضي هذه المذكورات
    ؛ ألن البیع یقتضي هذه المذكورات                
    ؛ ألن البیع یقتضي هذه المذكورات                
    ؛ ألن البیع یقتضي هذه المذكورات                
        من غیر شرط فكان ذكرها في معرض الشرط تقریرا لمقتضى                 

      
        من غیر شرط فكان ذكرها في معرض الشرط تقریرا لمقتضى                    

      
        من غیر شرط فكان ذكرها في معرض الشرط تقریرا لمقتضى                    

      
        من غیر شرط فكان ذكرها في معرض الشرط تقریرا لمقتضى                    

      
                   

  ).).١٧١١٧١//٥٥  ،،بدائع الصنائعبدائع الصنائع((  ....".."..                العقد فال توجب فساد العقد                العقد فال توجب فساد العقد                العقد فال توجب فساد العقد                العقد فال توجب فساد العقد

  

     بل یصحان معا((  ::    قوله    قوله    قوله    قوله  " "::وجاء في بلغة السالكوجاء في بلغة السالك
     بل یصحان معا   
     بل یصحان معا   
     بل یصحان معا   
              أ ي لتوافق أ حكام البیع مع ):):   

 
              أ ي لتوافق أ حكام البیع مع  

 
              أ ي لتوافق أ حكام البیع مع  

 
              أ ي لتوافق أ حكام البیع مع  

 
         أ حكام اإلجارة في          أ حكام اإلجارة في          أ حكام اإلجارة في          أ حكام اإلجارة في  

 األركان والشروط غالبا 
    

 
 األركان والشروط غالبا       

    
 

 األركان والشروط غالبا       
    

 
 األركان والشروط غالبا       

    
 

  ).).١٧١٧//٤٤  ،،بلغة السالكبلغة السالك.(.(""      

 ألن هذا یقع ضمنا مع أن الصحیح جواز  ألن هذا یقع ضمنا مع أن الصحیح جواز ،، وال یخرج على الجمع بین بیع واجارة وال یخرج على الجمع بین بیع واجارة وال یخرج على الجمع بین بیع واجارة وال یخرج على الجمع بین بیع واجارة "  " ::وجاء في المجموعوجاء في المجموع

  ).).٣٣٣٣٣٣//١١١١  ،،المجموعالمجموع((  ..""الجمع الجمع 

  أ و بیع وصرف،،        یع واجارة        یع واجارة        یع واجارة        یع واجارة           وان جمع بین ب           وان جمع بین ب           وان جمع بین ب           وان جمع بین ب((    قوله     قوله     قوله     قوله  " "  " " ::وجاء في اإلنصافوجاء في اإلنصاف
  أ و بیع وصرف       
  أ و بیع وصرف       
  أ و بیع وصرف       
  یعني).).       

  یعني  
  یعني  
  یعني  
   بثمن واحد ::  

    
   بثمن واحد  

    
   بثمن واحد  

    
   بثمن واحد  

    
  صح   صح   صح   صح (( 

 فیهما
 فیهما  
 فیهما  
 فیهما  
       في أ حد الوجهین))  

  
       في أ حد الوجهین 

  
       في أ حد الوجهین 
  
       في أ حد الوجهین 

  
   وأ طلقهما في الهدایة.. 

   وأ طلقهما في الهدایة          
   وأ طلقهما في الهدایة          
   وأ طلقهما في الهدایة          
   والمستوعب،،       والمذهب       والمذهب       والمذهب       والمذهب،،          

   والمستوعب      
   والمستوعب      
   والمستوعب      
  ..       والبلغة       والبلغة       والبلغة       والبلغة،،      والتلخیص      والتلخیص      والتلخیص      والتلخیص،،      

  قال الناظم،،    علیه    علیه    علیه    علیه   نص    نص    نص    نص ،،         وهو المذهب         وهو المذهب         وهو المذهب         وهو المذهب،،   یصح   یصح   یصح   یصح::    أ حدهما    أ حدهما    أ حدهما    أ حدهما
  قال الناظم    
  قال الناظم    
  قال الناظم    
    صححه في التصحیح،،       هو األقوى       هو األقوى       هو األقوى       هو األقوى::    

    صححه في التصحیح      
    صححه في التصحیح      
    صححه في التصحیح      
     واختاره      واختاره      واختاره      واختاره . .       

  وجزم به في الوجیز. .              ابن عبدوس في تذكرته             ابن عبدوس في تذكرته             ابن عبدوس في تذكرته             ابن عبدوس في تذكرته
      

  وجزم به في الوجیز   
      

  وجزم به في الوجیز   
      

  وجزم به في الوجیز   
      

           یجوز الجمع بین            یجوز الجمع بین            یجوز الجمع بین            یجوز الجمع بین ::                 والمنور قال الشیخ تقي الدین                 والمنور قال الشیخ تقي الدین                 والمنور قال الشیخ تقي الدین                 والمنور قال الشیخ تقي الدین،،   
    البیع واإلجارة في عق

    البیع واإلجارة في عق         
    البیع واإلجارة في عق         
    البیع واإلجارة في عق         
    د واحد في أ ظهر قولهم         

        
    د واحد في أ ظهر قولهم 

        
    د واحد في أ ظهر قولهم 

        
    د واحد في أ ظهر قولهم 

        
  ،،      والفروع      والفروع      والفروع      والفروع،،     والشرح     والشرح     والشرح     والشرح،،       والمحرر       والمحرر       والمحرر       والمحرر،،           وقدمه في المغني           وقدمه في المغني           وقدمه في المغني           وقدمه في المغني.. 

   والثاني..     والفائق     والفائق     والفائق     والفائق
   والثاني 
   والثاني 
   والثاني 
   ال یصح:: 

   ال یصح  
   ال یصح  
   ال یصح  
         وقدمه في الرعایتین..  

         وقدمه في الرعایتین    
         وقدمه في الرعایتین    
         وقدمه في الرعایتین    
 ).).٣٢١٣٢١//٤٤  ،،اإلنصافاإلنصاف((  ).).......        والحاویین        والحاویین        والحاویین        والحاویین،،    

  ،، األحكام الفقهیة للهدایا المحفزة علي الشراء األحكام الفقهیة للهدایا المحفزة علي الشراء،،١١٧١١٧ ص ص،،یةیة الحوافز التجاریة التسویق الحوافز التجاریة التسویق::انظرانظر) ) ٢٢((

   .. بتصرف بتصرف،،٧٣٧٣صص

عبد المجید عبد المجید / /  د د،، اإلعالنات التجاریة اإلعالنات التجاریة،،١١٨١١٨  ،،١١٧١١٧ ص ص،، الحوافز التجاریة التسویقیة الحوافز التجاریة التسویقیة::انظرانظر) ) ٣٣((

   .. بتصرف بتصرف،،٨٧٨٧ ص ص،، علي عبد الكریم علي عبد الكریم،، اإلعالنات التجاریة اإلعالنات التجاریة،،١١٥١١٥  ،،١١٤١١٤ ص ص،،الصالحینالصالحین



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

١١٦ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

    ::        "  "              المحرمةالمحرمة                  الهدایاالهدایا       "  "     هوهو                      الترویجیةالترویجیة                  الهدایاالهدایا        منمن              النوعالنوع          هذاهذا        أنأن      ::            الرابعالرابع                  التكییفالتكییف
  

ـــان ـــانوبی ـــة                الهدیـــةالهدیـــة          هـــذههـــذه        أنأن      ::      ذلـــكذلـــك              وبی ـــةالترویجی                   الهـــدایاالهـــدایا        مـــنمـــن        هـــيهـــي                    الموعـــودةالموعـــودة                الخدمـــةالخدمـــة          وهـــيوهـــي      ،،                  الترویجی

              الذینالذین                اآلخریناآلخرین                  بالتجاربالتجار                  واإلضرارواإلضرار      ،،              بالباطلبالباطل              الناسالناس              أموالأموال          أكلأكل          إليإلي          بهابها              یتذرعیتذرع            التيالتي                  المحرمةالمحرمة

ََأیهــا    َ  َ  َیــاَیــا       "  "   ::          تعــاليتعــالي              بقولــهبقولــه                  بالباطــلبالباطــل              النــاسالنــاس              أمــوالأمــوال          أكــلأكــل        عــنعــن        اهللاهللا          نهــىنهــى          وقــدوقــد      ،،  ))١١     ( (                  یــستعملوهایــستعملوها        لــملــم ََأیهــاُّ ُّ   َ َ ُّ   َ َ ُّ    

َالذین
َالذینَِّ
َِّ      َ
َِّ      َ
ُآمنوا    َِّ ُآمنواَ َ     ُ َ     ُ ُُتأكلوا    َ  َ  َالَال    َ ُُتأكلواَْ َْ      ُُ َْ      ُُ َْأموالكم    َْ ُ َ َ َْأموالكمْ ُ َ َ ْ        َْ ُ َ َ ْ        َْ ُ َ َ ْبینكم    ْ ُ َ ْبینكمَْ ُ َ َْ      ْ ُ َ َْ      ْ ُ َ ِبالباطل    َْ ِ َْ ِبالباطلِ ِ َْ ِ        ِ ِ َْ ِ        ِ ِ َْ َّإال    ِ َّإالِ ِ   َّ ِ   َّ َتكون    َْ  ْ َ  ْ َأْنَأن    ِ ُ َتكونَ ُ َ     َ ُ َ     َ ُ ًتجارة    َ َ َ

ًتجارةِ َ َ
ِ      ً َ َ
ِ      ً َ َ
ْعن    ِ ْعنَ َ   ْ َ   ْ ٍتـراض    َ َ ٍتـراضَ َ َ     ٍ َ َ     ٍ َ ْمـنكم    َ ُ ْ

ْمـنكمِ ُ ْ
ِ     ْ ُ ْ
ِ     ْ ُ ْ
ُُتقتلـوا    ََ   ََ   ََوالََوال    ِ ُُتقتلـواَْ َْ      ُُ َْ      ُُ َْ    

َْأنفسكم ُ َ ُ َْأنفسكمْ ُ َ ُ ْ      َ ْ ُ َ ُ ْ      َ ْ ُ َ ُ َّإن    ْ َّإنِ ِ   َّ ِ   َّ َاللـه    ِ
َاللـهَّ
َّ     َ
َّ     َ
ْبكـم    َ  َ  َنَنَ  َ  َكـاَكـا    َّ ُ

ْبكـمِ ُ
ِ    ْ ُ
ِ    ْ ُ
ًرحیمـا    ِ

ِ
ًرحیمـاَ

ِ
َ     ً

ِ
َ     ً

ِ
            قولـهقولـه                بـالغیربـالغیر                اإلضـراراإلضـرار        عـنعـن    --      --            رسـولرسـول            ونهـىونهـى      ،،  ))٢٢         " ( " (َ

--      --::   "  "       َضرر    َ  َ  َالَال َ َضررَ َ َ    َ َ َ    َ َ َضرار    ََ   ََ   ََوالََوال    َ َ
َضرارِ َ
ِ     َ َ
ِ     َ َ
ِ" "     ..  ))  ٣٣((      

  

  

    ::                الراجــحالراجــح                  التكییفالتكییف

      ،،                  الترویجیـةالترویجیـة                  الهـدایاالهـدایا        مـنمـن              النـوعالنـوع          هـذاهـذا              تكییـفتكییـف        فـيفـي                  الفقهیـةالفقهیـة                      للتكییفـاتللتكییفـات                الـسابقالـسابق              العـرضالعـرض          بعدبعد

            األولاألول                  التكییـفالتكییـف        هـوهـو                الـصوابالـصواب          إلـيإلـي                      التكییفـاتالتكییفـات          هـذههـذه        مـنمـن              األقـرباألقـرب        أنأن    --            أعلـمأعلـم          واهللاواهللا    ––        لـيلـي            یبدویبدو

    ..     " "              المنفعةالمنفعة            بهبةبهبة          وعدوعد       "  "         أنهاأنها          عليعلي                      الترویجیةالترویجیة                  الهدایاالهدایا        منمن              النوعالنوع          هذاهذا                بتكییفبتكییف                القائلالقائل
  

              هــــدایاهــــدایا          وهــــيوهــــي                      الترویجیــــةالترویجیــــة                  الهــــدایاالهــــدایا        مــــنمــــن              النــــوعالنــــوع          هــــذاهــــذا            جــــوازجــــواز                  التكییــــفالتكییــــف          هــــذاهــــذا          علــــيعلــــي                ویترتــــبویترتــــب

                      التكییفــاتالتكییفــات            بــاقيبــاقي          علــيعلــي    ً    ً     ً بنــاًءبنــاء   ً     ً     ً أیــضًاأیــضا              جــائزةجــائزة    --                  الخــدماتالخــدمات              هــدایاهــدایا        أيأي    ––   ً     ً     ً أیــضًاأیــضا          وهــيوهــي      ،،              الخــدماتالخــدمات

              یتـذرعیتـذرع            التـيالتـي                  المحرمـةالمحرمـة                  الهـدایاالهـدایا        مـنمـن              بأنهـابأنهـا                القائـلالقائـل                الرابـعالرابـع                  التكییـفالتكییـف          عـداعـدا      ،،              تكییفهـاتكییفهـا        فيفي            قیلتقیلت            التيالتي

    ..              مناقشتهمناقشته            تقدمتقدم          وقدوقد                  بالباطلبالباطل              الناسالناس              أموالأموال          أكلأكل          إليإلي          بهابها
  

  العلمیةالعلمیة  للبحوثللبحوث  الدائمةالدائمة  اللجنةاللجنة  الترویجیةالترویجیة  الهدایاالهدایا  منمن  الصورةالصورة  هذههذه  بجوازبجواز  أفتىأفتى  وقدوقد

  لديلدي "  " ::التاليالتالي  السؤالالسؤال  عنعن  جوابهاجوابها  صددصدد  ففيففي  ،،السعودیةالسعودیة  العربیةالعربیة  المملكةالمملكة  فيفي  واإلفتاءواإلفتاء

  یكملیكمل  عندماعندما  أنهأنه  بمعنىبمعنى  أيأي  ،،المواطنینالمواطنین  عليعلي  توزعتوزع   كروتا كروتا كروتا كروتا  وعملتوعملت  محروقاتمحروقات  محطةمحطة

  فهلفهل  ،،الكرتالكرت  هذاهذا  منمن  صورةصورة  لكملكم  وأرفقوأرفق  ،، مجانا مجانا مجانا مجانا  سیارتهسیارته  غسیلغسیل  لهله  یحقیحق  لترلتر  ألفألف  السائقالسائق

  ..""التوزیعالتوزیع  أوقفناأوقفنا  اآلناآلن  بأننابأننا   علما علما علما علما  ؟؟   نهائیا نهائیا نهائیا نهائیا  عنهعنه  نتوقفنتوقف  أوأو  ،،وتوزیعهوتوزیعه  فیهفیه  االستمراراالستمرار  لنالنا  یجوزیجوز
  

  

  

                                                 

  ،، علي عبد الكریم علي عبد الكریم،، اإلعالنات التجاریة اإلعالنات التجاریة،،١١٨١١٨  ،،١١٧١١٧ ص ص،، الحوافز التجاریة التسویقیة الحوافز التجاریة التسویقیة::انظرانظر) ) ١١((

   .. بتصرف بتصرف،،٨٧٨٧صص

     ).).    ٢٩٢٩  ((                                   جزء من اآلیة رقم  جزء من اآلیة رقم   ::                      سورة النساءسورة النساء    ) ) ٢٢  ((

   ..                    سبق تخریجهسبق تخریجه    ) ) ٣٣  ((



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

١١٧ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

    ::اللجنةاللجنة  أجابتأجابت

  تشبهتشبه  مسألةمسألة  صورةصورة  لكملكم  ونرفقونرفق  ،،الصورةالصورة  هذههذه  جازتجازت  السائلالسائل  ذكرذكر  كماكما  األمراألمر  كانكان  إذاإذا" " 

  ))١١((.. " "التوفیقالتوفیق  وباهللاوباهللا  ،،مسألتنامسألتنا
  

  ففيففي  ،،--  اهللاهللا  رحمهرحمه  ––  عثیمینعثیمین  بنبن  محمدمحمد  الشیخالشیخ  فضیلةفضیلة   أیضا أیضا أیضا أیضا  بالجوازبالجواز   أیضا أیضا أیضا أیضا  أفتىأفتى  كماكما

  اجمعاجمع  علیهاعلیها  كتبكتب   كروتا كروتا كروتا كروتا  ااطبعنطبعن  ،،ومغسلةومغسلة  بنشربنشر  لدینالدینا  یوجدیوجد "  " ::التاليالتالي  السؤالالسؤال  عنعن  لهله  جوابجواب

  فيفي  هلهل  ،، مجانا مجانا مجانا مجانا  لسیارتكلسیارتك  غسلةغسلة  عليعلي  واحصلواحصل  ،،وغسیلوغسیل  الزیتالزیت  غیارغیار  منمن  كروتكروت  أربعةأربعة

  .. " "وغیرهاوغیرها  المسابقاتالمسابقات  مسألةمسألة  فيفي  قاعدةقاعدة  تضعونتضعون  ولعلكمولعلكم  ؟؟  محذورمحذور  شيءشيء  هذاهذا  عملناعملنا
  

  

  منمن  تزدتزد  لملم  القیمةالقیمة  دامتدامت  ماما  محذورمحذور  شيءشيء  هذاهذا  فيفي  لیسلیس  ::أقولأقول "  " ::--  اهللاهللا  رحمهرحمه  ––  قالقال

  بأسبأس  الال  فهذافهذا  ،، غانما غانما غانما غانما  أوأو   سالما سالما سالما سالما  فیهفیه  اإلنساناإلنسان  كانكان  إذاإذا  العقدالعقد  أنأن  ::هيهي  عدةعدةوالقاوالقا  ،،الجائزةالجائزة  أجلأجل

  ))٢٢((.. " "القاعدةالقاعدة  هذههذه  ،،یجوزیجوز  الال  هذاهذا  فإنفإن   غارما غارما غارما غارما   واما واما واما واما   غانما غانما غانما غانما  إماإما  كانكان  إذاإذا  أماأما  ،،بهبه
  

  

  فيفي  العلماءالعلماء  كباركبار  هیئةهیئة  عضوعضو  ،،المنیعالمنیع  اهللاهللا  عبدعبد  الشیخالشیخ  فضیلةفضیلة  كذلككذلك  بالجوازبالجواز  أفتيأفتي  كماكما

  هناكهناك "  " ::التاليالتالي  السؤالالسؤال  عنعن  لهله  جوابجواب  ففيففي  ،،--  اهللاهللا  أثابهأثابه  --  السعودیةالسعودیة  العربیةالعربیة  المملكةالمملكة

  كلكل  عندعند  كرتكرت  أوأو  أكثرأكثر  أوأو   مندیال مندیال مندیال مندیال  منهامنها  بوقودبوقود  سیارتهسیارته  یزودیزود  منمن  كلكل  تعطيتعطي  وقودوقود  محطاتمحطات

  تغسیلتغسیل  حقحق  الكروتالكروت  هذههذه  بیدهبیده  لمنلمن  كانكان   معینا معینا معینا معینا   عددا عددا عددا عددا  الكروتالكروت  بلغتبلغت  إذاإذا  حتيحتي  ،،منهامنها  تعبئةتعبئة

  .. " " مجانا مجانا مجانا مجانا  زیتهازیتها  وتغییروتغییر  سیارتهسیارته
  

  منمن  مانعمانع  ليلي  یظهریظهر  فالفال  ،،الزیتالزیت  وتغییروتغییر  السیارةالسیارة  للتغسیتغسی  وأماوأما "  " ::--  اهللاهللا  أثابهأثابه  ––  قالقال

  صاحبصاحب  أعنيأعني  ––  حقهحقه  بعضبعض  عنعن  التنازلالتنازل  قبیلقبیل  منمن  ذلكذلك  ألنألن  ،،التصرفالتصرف  هذاهذا  صحةصحة  اعتباراعتبار

  یخسریخسر  الال  الثالثالثالث  الجهاتالجهات  هذههذه  معمع  المتعاملالمتعامل  ألنألن  ،،القمارالقمار  قبیلقبیل  منمن  هذاهذا  ولیسولیس  ––  المحطةالمحطة

                                                 

 منشورة علي  منشورة علي ،، فتوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء في المملكة العربیة السعودیة فتوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء في المملكة العربیة السعودیة::انظرانظر) ) ١١((

--wwwwww..iissllaamm  ::ع اإلسالم سؤال وجوابع اإلسالم سؤال وجواب عن موق عن موق،،""اإلنترنت اإلنترنت "  "  شبكة المعلومات الدولیة شبكة المعلومات الدولیة 

qqaa..ccoonn،،بتصرف بتصرف .. 

      ،،                         اللقـــاء األول اللقـــاء األول  ،،      ٢٢٨٢٢٨      ،،      ٢٢٥٢٢٥  //  ٤٤      ،،                                                                     للـــشیخ العالمـــة محمـــد الـــصالح العثیمـــین للـــشیخ العالمـــة محمـــد الـــصالح العثیمـــین  ،،                             اللقـــاء الـــشهري اللقـــاء الـــشهري  ::        انظـــرانظـــر    ) ) ٢٢  ((

                   عـــن موقـــع  عـــن موقـــع   ،،  ""                اإلنترنـــت اإلنترنـــت       "  "                                                                       منـــشور علـــي شـــبكة المعلومـــات الدولیـــة  منـــشور علـــي شـــبكة المعلومـــات الدولیـــة   ،،    ٥١٥١      ،،    ٥٠٥٠     ص ص  ،،    ٢٠٢٠                      الـــسؤال رقـــم الـــسؤال رقـــم 

   ..  فف           بتصر بتصر  ،،wwwwww..iissllaamm--qqaa..ccoonn      ::                                اإلسالم سؤال وجواباإلسالم سؤال وجواب



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

١١٨ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

  التعاملالتعامل  عليعلي  الحوافزالحوافز  قبیلقبیل  منمن  هوهو  جائزةجائزة  منمن  علیهعلیه  یحصلیحصل  ماما  إنإن  حیثحیث  ،، شیئا شیئا شیئا شیئا

  ))٢٢).().(١١((""معهممعهم
                                                                                    

  الثانيالثاني  المطلبالمطلب

  العقدالعقد  قبلقبل  للمشتريللمشتري  ))الخدمةالخدمة((  بالهدیةبالهدیة  الوعدالوعد  عدمعدم
  

        أوأو                  المؤســـسةالمؤســـسة          قبـــلقبـــل        مـــنمـــن      ))            الخدمـــةالخدمـــة  ((                  بالهدیـــةبالهدیـــة   ً       ً       ً موعـــودًاموعـــودا                  المـــشتريالمـــشتري            یكـــونیكـــون        أالأال            بـــذلكبـــذلك              ویقـــصدویقـــصد

    ..          العقدالعقد          قبلقبل              بیعهابیعها                المرادالمراد                للسلعةللسلعة                  المروجةالمروجة                    التجاریةالتجاریة                الشركةالشركة
  

        مــنمــن      ،،            الزیــوتالزیــوت              تغییــرتغییــر        أوأو                    الــسیاراتالــسیارات            وقــودوقــود              محطــاتمحطــات          بعــضبعــض   ً    ً    ً مــثًالمــثال              تقدمــهتقدمــه        مــامــا      ::      هــذاهــذا              وصــورةوصــورة

      ،،              الـــسیارةالـــسیارة            زجــاجزجــاج            كمــسحكمــسح      ،،            الزیــوتالزیــوت              عنــدهمعنــدهم        مــنمــن            یغیـــریغیـــر        أوأو      ،ً،     ً      ً وقــودًاوقــودا            منهــامنهــا              یــشتريیــشتري          لمــنلمــن              خــدماتخــدمات

    ..              الخدماتالخدمات        منمن          ذلكذلك            ونحوونحو
  

  

    ::                  الترویجیةالترویجیة                  الهدایاالهدایا        منمن              النوعالنوع            لهذالهذا                الفقهيالفقهي                  التكییفالتكییف
  

  

ـــة                  الهـــدایاالهـــدایا        مـــنمـــن              النـــوعالنـــوع            لهـــذالهـــذا                الفقهـــيالفقهـــي                  التكییـــفالتكییـــف ـــةالترویجی ـــة              الوعـــدالوعـــد        دمدم  عـــعـــ          وهـــووهـــو      ،،                  الترویجی ـــةبالهدی         أوأو      ،،              بالهدی

    ..     " "        محضةمحضة          هبةهبة       "  "       أنهأنه        هوهو      ،،          العقدالعقد          قبلقبل                  للمشتريللمشتري                الخدمةالخدمة
  

                                                 

      ،،      ٢٢٨٢٢٨      ،،      ٢٢٥٢٢٥  //  ٤٤      ،،ُ                              ُ                              ُ للشیخ عبد اهللا بن سلیمان المنیعُ للشیخ عبد اهللا بن سلیمان المنیع  ،،                                                             بحوث وفتاوي في االقتصاد اإلسالمي بحوث وفتاوي في االقتصاد اإلسالمي  ::        انظرانظر    ) ) ١١  ((

   ..          بتصرفبتصرف

                                                                     عـضو هیئـة كبـار العلمـاء فـي المملكـة  عـضو هیئـة كبـار العلمـاء فـي المملكـة   ،،                                    سـعد بـن تركـي الخـثالنسـعد بـن تركـي الخـثالن    / /                  فـضیلة د فـضیلة د  :ً:                  ً                   ً وقال بنحو ذلك أیضًاوقال بنحو ذلك أیضا    ) ) ٢٢  ((

    " "                                     رط أن یكـــون البـــائع رط أن یكـــون البـــائع                  ولكـــن بـــش ولكـــن بـــش  ،،                                                     حیـــث قـــال بجـــواز هـــذه الهـــدایا حیـــث قـــال بجـــواز هـــذه الهـــدایا  ::--                     أثابـــه اهللا  أثابـــه اهللا --                                    العربیـــة الـــسعودیة  العربیـــة الـــسعودیة  

        ألجـل ألجـل     " "               الوقـود الوقـود     " "                                              فـال یزیـد فـي سـعر سـلعته  فـال یزیـد فـي سـعر سـلعته   ،،                    بسعر الـسوقبسعر الـسوق    " "               الوقود الوقود     " "                         یبیع السلعة یبیع السلعة     " "                         صاحب المحطة صاحب المحطة 

           أمـا  أمـا   ،،                                                                                                                                                   فإذا كان یبیع السلعة بـأكثر مـن سـعر الـسوق فإنـه ال یجـوز هـذا النـوع مـن الهـدایا فإذا كان یبیع السلعة بـأكثر مـن سـعر الـسوق فإنـه ال یجـوز هـذا النـوع مـن الهـدایا  ،،                      هذه الهدایاهذه الهدایا

             ألنهــا  ألنهــا   ،،                                            هــذه الهــدایا تكــون جــائزةهــذه الهــدایا تكــون جــائزة           فــإن  فــإن   ،،                  بــسر الــسوقبــسر الــسوق    " "               الوقــود الوقــود     " "                                                               إذا كــان صــاحب المحطــة یبیــع ســلعته إذا كــان صــاحب المحطــة یبیــع ســلعته 

ـــر تنـــازال عـــن بعـــض حقـــه ـــر تنـــازال عـــن بعـــض حقـــهًتعتب ً                               ً                              ً  مـــن بـــاب التـــرویج لـــسلعته وتـــشجیعا ً مـــن بـــاب التـــرویج لـــسلعته وتـــشجیعا   ،،                                             وهـــو حـــر فـــي التنـــازل عنـــه وهـــو حـــر فـــي التنـــازل عنـــه  ،،ً                      ً                      ًتعتب

      ،،                                                                                   ألنــه فــي األصــل غیــر ملــزم بالتنــازل عــن بعــض حقــه ألنــه فــي األصــل غیــر ملــزم بالتنــازل عــن بعــض حقــه  ،،                                                                          للمــستهلكین ومكافــأة لهــم علــي الــشراء منــهللمــستهلكین ومكافــأة لهــم علــي الــشراء منــه

ً                          ً                          ًبئة قدرا معینا من عنده مـن ًبئة قدرا معینا من عنده مـن                                                          حتي لو اشترط لمنح الهدیة تع حتي لو اشترط لمنح الهدیة تع  ،،                                                                    ولكن هو یفعل ذلك من الترویج لسلعتهولكن هو یفعل ذلك من الترویج لسلعته

      ،،                             فهذا ال بأس به فهذا ال بأس به  ،،                                                                                                                     أنا ال أمنح الهدیة إال لمن عبأ مني عندي هذا القدر من الوقود أنا ال أمنح الهدیة إال لمن عبأ مني عندي هذا القدر من الوقود  ::                 بأن قال بأن قال  ،،            الوقودالوقود

      ..                                                                                           وصـلي اهللا علــي نبینـا محمـد وعلــي آلـه وصـحبه أجمعــین وصـلي اهللا علــي نبینـا محمـد وعلــي آلـه وصـحبه أجمعــین  ،،                                             وأثـابكم ونفعنــا بعلمكـم وأثـابكم ونفعنــا بعلمكـم  ،،                          أحـسن اهللا إلـیكمأحـسن اهللا إلـیكم

             كتـاب  كتـاب   ،،                     ومـا بعـدها ومـا بعـدها  ،،      ٢٣١٢٣١     ص ص  ،،                         تركـي الخـثالن تركـي الخـثالن            سـعد بـنسـعد بـن    / /      د د  ،،                                                                    كتاب فقه المعامالت المالیـة المعاصـرةكتاب فقه المعامالت المالیـة المعاصـرة  ((

ـــــي شـــــبكة المعلومـــــات الدولیـــــة  ـــــي شـــــبكة المعلومـــــات الدولیـــــة إلكترونـــــي منـــــشور عل ـــــداء اإلســـــالم  ،،  ""                اإلنترنـــــت اإلنترنـــــت     " "                                                                                     إلكترونـــــي منـــــشور عل ـــــي موقـــــع  ن ـــــداء اإلســـــالم عل ـــــي موقـــــع  ن       ::                                           عل

ccaallll..ccoomm    wwwwww..iissllaamm،،  بتصرف بتصرف             .(.(     



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

١١٩ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

                الـشركةالـشركة        أوأو                  المؤسـسةالمؤسـسة          قبـلقبـل        مـنمـن                  المقدمـةالمقدمـة      ،،                  الترویجیـةالترویجیـة                الهدیـةالهدیـة        أوأو                الخدمـةالخدمـة        أنأن      ::      ذلـكذلـك              وبیانوبیان

      ،،        منهــامنهــا                الــشراءالــشراء          علــىعلــى                للعمیــلللعمیــل                    المكافــأةالمكافــأة          بــاببــاب        مــنمــن              تعتبــرتعتبــر      ،،      بهــابهــا            ســابقســابق          وعــدوعــد          غیــرغیــر        مــنمــن                    التجاریــةالتجاریــة

      ) ) ١١  ((  ..                التجاریةالتجاریة                الشركةالشركة        أوأو                  المؤسسةالمؤسسة        ذهذه  هه        معمع                  التعاملالتعامل                  استمراراستمرار          عليعلي        لهله   ً        ً        ً وتشجیعًاوتشجیعا
  

        ::              التكییفالتكییف          هذاهذا          عليعلي                    المترتبةالمترتبة              اآلثاراآلثار
  

              اآلثـاراآلثـار       "  "         محـضةمحـضة          هبـةهبـة       "  "       أنـهأنـه          عليعلي                      الترویجیةالترویجیة                  الهدایاالهدایا        منمن              النوعالنوع          هذاهذا              تكییفتكییف          عليعلي              یترتبیترتب

    ::              التالیةالتالیة

        فـيفـي              العـامالعـام            األصـلاألصـل          علـيعلـي    ً    ً     ً بنـاًءبنـاء      ،ً،     ً      ً وقبـوًالوقبـوال   ً    ً    ً بـذًالبـذال                      الترویجیـةالترویجیـة                  الهـدایاالهـدایا        مـنمـن              النوعالنوع          هذاهذا            جوازجواز    --  ١١

    ..            اإلباحةاإلباحة          وهووهو                    المعامالتالمعامالت

        مـنمـن              الـسوقالـسوق          سـعرسـعر        عـنعـن              سـلعتهسـلعته          سـعرسـعر        فـيفـي                  الزیادةالزیادة      ))            البائعالبائع        أيأي  ((                للواهبللواهب            یجوزیجوز      الال          أنهأنه    --  ٢٢

          أجـلأجـل        مـنمـن                الـسلعةالـسلعة          ثمـنثمـن        فـيفـي              زیـادةزیـادة        أيأي                  المـشتريالمـشتري              یتحمـلیتحمـل      الال          حتـيحتـي      ،،              الهـدایاالهـدایا          هـذههـذه              تعـویضتعـویض          أجلأجل

            ألنهـاألنهـا      ،،          جـائزةجـائزة          غیـرغیـر                  الهـدایاالهـدایا          هـذههـذه            كانتكانت          ذلكذلك                البائعالبائع          فعلفعل          فإنفإن      ،،            الواهبالواهب        لهله                یمنحهایمنحها            التيالتي                الهدیةالهدیة

    ))٢٢  ((  ..        محضةمحضة          هبةهبة            تكونتكون      الال              حینئذحینئذ

      ،،  ))٣٣     ( (          العقــدالعقــد              انفــسخانفــسخ          إذاإذا                الخدمــةالخدمــة              بــأجرةبــأجرة                الرجــوعالرجــوع      ))            البــائعالبــائع        أيأي  ((                للواهــبللواهــب            یجــوزیجــوز      الال          أنــهأنــه    --  ٢٢

        مـنمـن                بالوعدبالوعد                الوفاءالوفاء          حكمحكم        فيفي                الراجحالراجح              الرأيالرأي              أصحابأصحاب                  الفقهاءالفقهاء              جمهورجمهور            إلیهإلیه          ذهبذهب        ماما          عليعلي    ً    ً     ً بناًءبناء

        فـيفـي            بینـابینـا        أنأن          سـبقسـبق          كمـاكمـا      ،،        البنـهالبنـه            یهبـهیهبـه            فیمـافیمـا                الوالـدالوالـد        إالإال      ،،        هبتـههبتـه        فـيفـي                الرجـوعالرجـوع                للواهـبللواهـب            یجـوزیجـوز      الال          أنهأنه

    ..          موضعهموضعه
    

  

  هدایاهدایا  أيأي  ،،الترویجیةالترویجیة  الهدایاالهدایا  منمن  النوعالنوع  هذاهذا  منمن  الصورةالصورة  هذههذه  جوازجوازبب  أفتيأفتي  وقدوقد

  المملكةالمملكة  فيفي  العلماءالعلماء  كباركبار  هیئةهیئة  عضوعضو  ،،الخثالنالخثالن  تركيتركي  بنبن  سعدسعد/ / دد  فضیلةفضیلة  ،،الخدماتالخدمات

  الشخصالشخص  قصدقصد  إذاإذا "  " ::التاليالتالي  السؤالالسؤال  عنعن  لهله  جوابجواب  ففيففي  ،،--  اهللاهللا  أثابهأثابه  --  السعودیةالسعودیة  العربیةالعربیة

  یوجدیوجد  التيالتي  السلعةالسلعة  قصدقصد  أوأو  ،،شروطشروط  أوأو  وعودوعود  أيأي  غیرغیر  أيأي  منمن  الهدایاالهدایا  تمنحتمنح  التيالتي  المحطةالمحطة

  .. " "؟؟  جائزجائز  هذاهذا  فهلفهل  ،،هدیةهدیة  معهامعها
  

                                                 

   .. بتصرف بتصرف،،١١٩١١٩ ص ص،، الحوافز التجاریة التسویقیة الحوافز التجاریة التسویقیة::انظرانظر) ) ١١((

      ،،                     وما بعدها وما بعدها  ،،      ٢٣١٢٣١     ص ص  ،،                                    سعد بن تركي الخثالنسعد بن تركي الخثالن    / /      د د  ،،                                      الت المالیة المعاصرةالت المالیة المعاصرة                                    كتاب فقه المعام  كتاب فقه المعام  ::        انظرانظر    ) ) ٢٢  ((

      ::                                           علــي موقـــع  نــداء اإلســـالم علــي موقـــع  نــداء اإلســـالم  ،،  ""                اإلنترنـــت اإلنترنـــت     " "                                                                                               كتــاب إلكترونــي منـــشور علــي شـــبكة المعلومــات الدولیــة كتــاب إلكترونــي منـــشور علــي شـــبكة المعلومــات الدولیــة 

ccaallll..ccoomm    wwwwww..iissllaamm،،  أحكــام الهدیــة أحكــام الهدیــة  ،،      ٢٣٠٢٣٠     ص ص  ،،                              محمــد عثمــان شــبیرمحمــد عثمــان شــبیر    / /      د د  ،،                                 أحكــام المــسابقات أحكــام المــسابقات                           ،،      

   ..             بتصرف بتصرف  ،،      ١٥١١٥١     ص ص  ،،                  سعید وجیهسعید وجیه

   .. بتصرف بتصرف،،١١٩١١٩ ص ص،، الحوافز التجاریة التسویقیة الحوافز التجاریة التسویقیة::انظرانظر) ) ٣٣((



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

١٢٠ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

  یكونیكون  التيالتي  السلعةالسلعة  یقصدیقصد  فاإلنسانفاإلنسان  ،،بهبه  بأسبأس  والوال  جائزجائز  هذاهذا  نعمنعم "  " ::--  اهللاهللا  أثابهأثابه  ––  قالقال

  یختاریختار  فإنهفإنه  ،،ماما  سلعةسلعة  شراءشراء  یریدیرید  عندماعندما  عاقلعاقل  إنسانإنسان  أيأي  ألنألن  ،،ذلكذلك  نحونحو  أوأو  أقلأقل  سعرهاسعرها

  بأسبأس  الال  فإنهفإنه  ،،أقلأقل  سعرهاسعرها  لكونلكون  المحطةالمحطة  هذههذه  قصدقصد  فإذافإذا  ،،أقلأقل  سعرهاسعرها  یكونیكون  التيالتي  السلعةالسلعة

  ألنألن  ،،هدایاهدایا  تمنحتمنح  كانتكانت  كأنكأن  ،،مباشرمباشر  غیرغیر  بطریقبطریق  أوأو  ،،مباشرمباشر  بطریقبطریق  ذلكذلك  كانكان  سواءسواء  ،،بهبه

  أحدهماأحدهما  بائعینبائعین  وجدتوجدت  لولو  وأنتوأنت  ،،مباشرةمباشرة  غیرغیر  بطریقةبطریقة  لكنلكن  التخفیضالتخفیض  ،،الهدایاالهدایا  هذههذه  حقیقةحقیقة

  هذاهذا  تقصدتقصد  ننأأ  شكشك  الال  ،،ریاالتریاالت  بتسعةبتسعة  یبیعهایبیعها  بجوارهبجواره  وآخروآخر  ،،ریاالتریاالت  بعشرةبعشرة  السلعةالسلعة  هذههذه  یبعیبع

  ،،أقلأقل  بسعربسعر  یبیعیبیع  منمن  إليإلي  الذهابالذهاب  یقصدیقصد  اإلنساناإلنسان  فكونفكون  ،،ریاالتریاالت  بتسعةبتسعة  یبیعیبیع  الذيالذي  البائعالبائع

  ))١١((.. " "فیهفیه  حرجحرج  والوال  ،،بهبه  بأسبأس  الال  جائزجائز  هذاهذا
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  
  

                                                 

             كتـــاب  كتـــاب   ،،      ٢٣٠٢٣٠     ص ص  ،،                                    ســـعد بـــن تركـــي الخـــثالنســـعد بـــن تركـــي الخـــثالن    / /      د د  ،،                                                                       كتـــاب فقـــه المعـــامالت المالیـــة المعاصـــرة كتـــاب فقـــه المعـــامالت المالیـــة المعاصـــرة  ::        انظـــرانظـــر    ) ) ١١  ((

  ccaallll..ccoomm  ::                                           علي موقع  نداء اإلسالم علي موقع  نداء اإلسالم  ،،  ""                اإلنترنت اإلنترنت     " "                                                                                     إلكتروني منشور علي شبكة المعلومات الدولیة إلكتروني منشور علي شبكة المعلومات الدولیة 

    wwwwww..iissllaamm،،  بتصرف بتصرف             ..   



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

١٢١ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

  اخلامتةاخلامتة
  

  التـيالتـي  النتـائجالنتـائج  الخاتمةالخاتمة  هذههذه  فىفى  أبینأبین  ،،البحثالبحث  هذاهذا  منمن  وتوفیقهوتوفیقه  هللاهللا  بحمدبحمد  انتهیتانتهیت  أنأن  بعدبعد

    ::التاليالتالي  النحوالنحو  علىعلى  وذلكوذلك  بحثيبحثي  خاللخالل  منمن  إلیهاإلیها  توصلتتوصلت
  

  

  

  

        مـنمـن                    التجاریـةالتجاریـة                    والـشركاتوالـشركات                    المؤسـساتالمؤسـسات              تقدمـهتقدمـه          عمـاعمـا              عبـارةعبـارة        هـيهـي                      الترویجیـةالترویجیـة                  الهدایاالهدایا        أنأن    --  ١١

   ً      ً      ً تـــاجرًاتـــاجرا                    اختیـــارهماختیـــارهم        أوأو      ،،          معینـــةمعینـــة              خـــدماتخـــدمات        أوأو   ً     ً     ً ســـلعًاســـلعا                شـــرائهمشـــرائهم              مقابـــلمقابـــل                    للمـــشترینللمـــشترین                  تـــشجیعیةتـــشجیعیة                مكافـــآتمكافـــآت

      نن  مــمــ      ،،          معینــةمعینــة            خدمــةخدمــة        أوأو              لــسلعةلــسلعة                  التــرویجالتــرویج              خاللهــاخاللهــا        مــنمــن            یقــصدیقــصد            التــيالتــي                  الهــدایاالهــدایا          تلــكتلــك        هــيهــي        أوأو      .ً.     ً      ً معینــًامعینــا

                  التعامــلالتعامــل          علــيعلــي                مكافــأةمكافــأة        أوأو      ،،            الخدمــةالخدمــة          طلــبطلــب        أوأو                الــسلعةالــسلعة            شــراءشــراء          علــيعلــي                        المــستهلكینالمــستهلكین              تــشجیعتــشجیع          خــاللخــالل

    ..            الشركةالشركة        أوأو                  المؤسسةالمؤسسة        معمع
  

  

                  للتـــــرویجللتـــــرویج                    التجاریـــــةالتجاریـــــة                    والـــــشركاتوالـــــشركات                    المؤســــساتالمؤســــسات                تقـــــدمهاتقـــــدمها            التـــــيالتـــــي                      الترویجیـــــةالترویجیـــــة                  الهــــدایاالهــــدایا        أنأن    --  ٢٢

    ..          معینةمعینة            خدمةخدمة            تكونتكون          وقدوقد      ،،        سلعةسلعة            تكونتكون        قدقد      ::        منهامنها                    مبیعاتهممبیعاتهم                لزیادةلزیادة                وسلعهموسلعهم                      لمنتجاتهملمنتجاتهم
  

  

                الـسلعةالـسلعة        مـنمـن                إضـافیةإضـافیة            كمیـةكمیـة            تكونتكون        أنأن      ::      إماإما              فإنهافإنها      ،،        سلعةسلعة                      الترویجیةالترویجیة                  الهدایاالهدایا          انتانت  كك            فإذافإذا    --

                  اســتعمالاســتعمال            وذاتوذات                األصــلیةاألصــلیة                للــسلعةللــسلعة              مكملــةمكملــة          تعــدتعــد                ولكنهــاولكنهــا            أخــريأخــري            ســلعةســلعة                الهدیــةالهدیــة            تكــونتكــون        أوأو      ،،          ذاتهــاذاتهــا

    ..              ترویجهاترویجها                المرادالمراد                  المباعةالمباعة                السلعةالسلعة        عنعن                مختلفةمختلفة            سلعةسلعة                الهدیةالهدیة            تكونتكون        أوأو      ،،        واحدواحد
  

                  بالهدیـةبالهدیـة                  المـشتريالمـشتري          وعدوعد        قدقد                الشركةالشركة        أوأو                  المؤسسةالمؤسسة            تكونتكون        أنأن          إماإما      ::          الصورالصور          هذههذه            جمیعجمیع          وفيوفي

                الحـصولالحـصول            یكـونیكـون        أوأو      ،،            الشراءالشراء          قبلقبل                  المشتريالمشتري          بهابها            وعدتوعدت        قدقد            تكونتكون      الال        أوأو      ،،            الشراءالشراء          قبلقبل      ))            السلعةالسلعة  ((

                الـــسلعةالـــسلعة            شـــراءشـــراء          خـــاللخـــالل        مـــنمـــن        إالإال            یحـــصلیحـــصل      الال            معـــینمعـــین            بعمـــلبعمـــل                القیـــامالقیـــام          عنـــدعنـــد      ))            الـــسلعةالـــسلعة  ((                الهدیـــةالهدیـــة          علـــيعلـــي

        ..                مبیعاتهامبیعاتها                لزیادةلزیادة          لهالها                  الترویجالترویج                  والمرادوالمراد                  المباعةالمباعة
  

                الشركةالشركة        أوأو                  المؤسسةالمؤسسة            تكونتكون        أنأن          إماإما              فإنهافإنها      ،،          معینةمعینة            خدمةخدمة          جیةجیة            الترویالتروی                  الهدایاالهدایا            كانتكانت    ٕ    ٕ    ٕواذإواذا    --

        فـيفـي        لـهلـه   ً      ً      ً مرغبـًامرغبـا   ً      ً      ً حـافزًاحـافزا              لتكـونلتكـون      ،،      لهـالهـا                  التـرویجالتـرویج                المـرادالمـراد                للسلعةللسلعة                الشراءالشراء          قبلقبل                  المشتريالمشتري          بهابها            وعدتوعدت        قدقد

          غیــرغیــر        مـنمـن        لــهلــه                تقـدمهاتقـدمها            كانــتكانــت          بـأنبـأن      ،،            الـشراءالـشراء          قبــلقبــل                  المـشتريالمـشتري          بهــابهــا            وعـدتوعـدت        قــدقــد            تكـونتكـون      الال        أوأو      ،،            الـشراءالـشراء

          هــذههــذه        مــعمــع                  التعامــلالتعامــل                  اســتمراراســتمرار          علــيعلــي        لــهلــه   ً   ً   ً عًاعا          وتــشجیوتــشجی      ،،            الــشراءالــشراء          علــيعلــي        لــهلــه                مكافــأةمكافــأة          بهــابهــا            ســابقســابق          وعــدوعــد        أيأي

    ..            الشركةالشركة        أوأو                  المؤسسةالمؤسسة
  

  نـوعنـوع  كـلكـل  بـسحببـسحب  علیهعلیه  المترتبةالمترتبة  واآلثارواآلثار                    الترویجیةالترویجیة                  للهدایاللهدایا  الفقهيالفقهي  التكییفالتكییف  یختلفیختلف    --  ٣٣

  ::أنواعهاأنواعها  منمن
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  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

    

                  المؤسسةالمؤسسة          قبلقبل        منمن          بهابها   ً       ً       ً موعودًاموعودا                  المشتريالمشتري            وكانوكان      ،،        سلعةسلعة                      الترویجیةالترویجیة                  الهدایاالهدایا            كانتكانت            فإذافإذا    --    

        ::                  الترویجیةالترویجیة                الهدیةالهدیة          عليعلي                للحصولللحصول                شراؤهاشراؤها                  المطلوبالمطلوب      ةة          للسلعللسلع                الشراءالشراء          قبلقبل                    التجاریةالتجاریة                الشركةالشركة        أوأو
  

      ،،                  الترویجیـــةالترویجیـــة                  الهــدایاالهــدایا        مـــنمـــن              النــوعالنــوع            لهـــذالهـــذا                الفقهــيالفقهــي                  التكییــفالتكییــف        فـــيفـــي              العــصرالعــصر              فقهـــاءفقهـــاء              اخلتــفاخلتــف          فقــدفقــد

                  الهــدایاالهــدایا        مــنمــن              النــوعالنــوع          هــذاهــذا        أنأن      ::        األولاألول                  التكییــفالتكییــف      ،،              تكییفــاتتكییفــات              أربعــةأربعــة          علــيعلــي          ذلــكذلــك        فــيفــي              خالفهــمخالفهــم            وكــانوكــان

                  الهـــــدایاالهـــــدایا        مــــنمــــن              النــــوعالنــــوع          هــــذاهــــذا        أنأن      ::            الثــــانيالثــــاني                    والتكییــــفوالتكییــــف      ،،     " "            الثــــوابالثــــواب            بــــشرطبــــشرط          هبــــةهبــــة       "  "     هــــوهــــو                      الترویجیــــةالترویجیــــة

        هـوهـو                      الترویجیـةالترویجیـة                  الهـدایاالهـدایا        مـنمـن              النـوعالنـوع          هـذاهـذا        أنأن      ::            الثالـثالثالـث                    والتكییـفوالتكییـف      ،،     " "            بالهبـةبالهبـة          وعدوعد       "  "     هوهو                      الترویجیةالترویجیة

                المبیعالمبیع        منمن          جزءجزء       "  "     هيهي                      الترویجیةالترویجیة                  الهدایاالهدایا          هذههذه        أنأن      ::            الرابعالرابع                    والتكییفوالتكییف      ،،     " "              المحرمةالمحرمة                  الهدایاالهدایا       "  "     منمن

          هبــةهبــة       "  "         أنهــاأنهــا          علــيعلــي                  تكییفهــاتكییفهــا        هــوهــو                  الهــدایاالهــدایا        مــنمــن              النــوعالنــوع          هــذاهــذا              تكییــفتكییــف        فــيفــي                الــصوابالــصواب          إلــيإلــي                واألقــربواألقــرب      ،،  ""

            أنهـــاأنهـــا          كمـــاكمـــا      ،،     " "      عـــوضعـــوض              مقابـــلمقابـــل          هبـــةهبـــة        أيأي       "  "             الثـــوابالثـــواب            بـــشرطبـــشرط            بهبـــةبهبـــة            لیـــستلیـــست            ألنهـــاألنهـــا            وذلـــكوذلـــك      ،،     " "          مطلقـــةمطلقـــة

          هــذههــذه          حكــمحكــم          حیــثحیــث        مــنمــن                  الــسابقةالــسابقة                      التكییفــاتالتكییفــات          بــینبــین          فــرقفــرق      الال          أنــهأنــه          علــيعلــي      ..            المبیــعالمبیــع        مــنمــن   ً     ً     ً جــزءًاجــزءا            لیــستلیــست

      ،،                  الترویجیــةالترویجیــة                  الهــدایاالهــدایا        مــنمــن              النــوعالنــوع          هــذاهــذا                      التكییفــاتالتكییفــات          هــذههــذه            جمیــعجمیــع            تجیــزتجیــز          حیــثحیــث      ،،          جــائزةجــائزة              وأنهــاوأنهــا                  الهــدایاالهــدایا

        ..            یحرمهایحرمها            الذيالذي                الثالثالثالث                  التكییفالتكییف          عداعدا      ،،              واإلباحةواإلباحة            الحلالحل      تت              المعامالالمعامال        فيفي            األصلاألصل        ألنألن

      ،،     " "          مطلقـــةمطلقـــة          هبـــةهبـــة       "  "         أنهـــاأنهـــا          علــيعلــي                      الترویجیـــةالترویجیـــة                  الهـــدایاالهـــدایا        مـــنمـــن              النــوعالنــوع          هـــذاهـــذا              تكییـــفتكییـــف          علـــيعلـــي                ویترتــبویترتــب

                  محظـوراتمحظـورات          أیـةأیـة          علـيعلـي                مـشتملةمـشتملة          تكـنتكـن        لـملـم        ماما   ً      ً      ً وقبوًالوقبوال   ً    ً    ً بذًالبذال                      الترویجیةالترویجیة                  الهدایاالهدایا        منمن              النوعالنوع          هذاهذا            جوازجواز

      ،،          المنــعالمنــع          علــيعلــي            دلیــلدلیــل        والوال          احــةاحــة        واإلبواإلب            الحــلالحــل                    المعــامالتالمعــامالت        فــيفــي            األصــلاألصــل        ألنألن      ،،          شــرعیةشــرعیة                  مخالفــاتمخالفــات        أوأو

          علـيعلـي                  واإلجمـاعواإلجمـاع      ،،            والـسنةوالـسنة                  بالكتـاببالكتـاب      ،،        األصـلاألصـل          حیـثحیـث        مـنمـن              إلیهـاإلیهـا                ومنـدوبومنـدوب                مـشروعةمـشروعة                الهدیةالهدیة          وألنوألن

          بهــابهــا            یــسلكیــسلك        لــملــم        مــامــا      ،،              والفــضالءوالفــضالء                      والــصالحینوالــصالحین                  الكرمــاءالكرمــاء              أفعــالأفعــال        مــنمــن            ألنهــاألنهــا                قبولهــاقبولهــا                ویــستحبویــستحب      ،،      ذلــكذلــك

          هــذاهــذا          وأنوأن      ..    بــهبــه                القیــامالقیــام          یجــبیجــب        حــقحــق          علــيعلــي          أخــذأخــذ        أوأو      ،،        باطــلباطــل              تحقیــقتحقیــق        أوأو      ،،    حــقحــق            لــدفعلــدفع                الرشــوةالرشــوة            ســبیلســبیل

                الرجـوعالرجـوع                    التجاریةالتجاریة                الشركةالشركة        أوأو                  المؤسسةالمؤسسة        أوأو                للبائعللبائع            رجوعرجوع            یجوزیجوز      الال                      الترویجیةالترویجیة                  الهدایاالهدایا      نن  مم              النوعالنوع

                الوفـــاءالوفـــاء          حكــمحكــم        فـــيفـــي                الــراجحالــراجح              الـــرأيالـــرأي              أصــحابأصــحاب                  الفقهـــاءالفقهـــاء              جمهــورجمهــور            إلیـــهإلیـــه          ذهــبذهــب        مـــامـــا          علــيعلــي    ً    ً     ً بنـــاًءبنـــاء      ،،      فیــهفیــه

    ..        البنهالبنه            یهبهیهبه            فیمافیما                الوالدالوالد        إالإال      ،،        هبتههبته        فيفي                الرجوعالرجوع                للواهبللواهب            یجوزیجوز      الال          أنهأنه        منمن                بالوعدبالوعد
  

                  واإلفتـاءواإلفتـاء                  العلمیـةالعلمیـة                للبحـوثللبحـوث                  الدائمـةالدائمـة                اللجنـةاللجنـة                      الترویجیـةالترویجیـة            دایادایا      الهـالهـ        مـنمـن              النـوعالنـوع          هـذاهـذا              بجوازبجواز            أفتىأفتى          وقدوقد

    ..                السعودیةالسعودیة                  العربیةالعربیة                الملكةالملكة        فيفي
  

  

  قبلقبل  منمن  بهابها   موعودا موعودا موعودا موعودا  المشتريالمشتري  یكنیكن  ولمولم  ،،سلعةسلعة  الترویجیةالترویجیة  الهدایاالهدایا  كانتكانت   واذا واذا واذا واذا  --

  الهدیةالهدیة  عليعلي  للحصولللحصول  شراؤهاشراؤها  المطلوبالمطلوب  للسلعةللسلعة  الشراءالشراء  قبلقبل  التجاریةالتجاریة  الشركةالشركة  أوأو  المؤسسةالمؤسسة

  ::الترویجیةالترویجیة
  

          ثــالثثــالث          علــيعلــي                      الترویجیــةالترویجیــة                  الهــدایاالهــدایا        مــنمــن              النــوعالنــوع          هــذاهــذا              تكییــفتكییــف        فــيفــي              العــصرالعــصر            قهــاءقهــاء  فف              اختلــفاختلــف          فقــدفقــد

      ،،     " "        محــــضةمحــــضة          هبــــةهبــــة       "  "     هــــوهــــو                      الترویجیــــةالترویجیــــة                  الهــــدایاالهــــدایا        مــــنمــــن              النــــوعالنــــوع          هــــذاهــــذا        أنأن      ::        األولاألول                  التكییــــفالتكییــــف      ::              تكییفــــاتتكییفــــات



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

١٢٣ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

                بالعقـدبالعقـد              فتلحـقفتلحـق                المبیـعالمبیـع        فـيفـي              زیادةزیادة       "  "     هوهو                      الترویجیةالترویجیة                  الهدایاالهدایا        منمن              النوعالنوع          هذاهذا        أنأن      ::            الثانيالثاني                    والتكییفوالتكییف

        أوأو              الــثمنالــثمن        مــنمــن        حــطحــط       "  "     إالإال        هــوهــو        مــامــا                      الترویجیــةالترویجیــة                  الهــدایاالهــدایا        مــنمــن              النــوعالنــوع          هــذاهــذا        أنأن      ::            الثــانيالثــاني                    والتكییــفوالتكییــف      ،،  ""

        مــامــا        هــوهــو                      الترویجیــةالترویجیــة                  الهــدایاالهــدایا        مــنمــن              النــوعالنــوع          هــذاهــذا              تكییــفتكییــف        فــيفــي                الــصوابالــصواب          إلــيإلــي                واألقــربواألقــرب      ،،     " "      منــهمنــه          حــسمحــسم

            أقـربأقـرب        هـوهـو          هـذاهـذا        ألنألن      ،،     " "        محـضةمحـضة          هبـةهبـة       "  "         أنهـاأنهـا          علـيعلـي                    بتكییفهـابتكییفهـا                القائـلالقائـل            األولاألول                  التكییـفالتكییـف            إلیـهإلیـه          ذهبذهب

                      الترویجیةالترویجیة                  الهدایاالهدایا          هذههذه            یبذلیبذل      عع          البائالبائ        أنأن                ومعلومومعلوم      ،،                والمشتريوالمشتري                البائعالبائع                لمقصودلمقصود                  الفقهیةالفقهیة                      التكییفاتالتكییفات

          علــيعلــي      الال            كــذلككــذلك            أنهــاأنهــا          علــيعلــي                یقبلهــایقبلهــا                  المــشتريالمــشتري          وأنوأن      ،،        علیــهعلیــه                  ویــشجعهمویــشجعهم                الــشراءالــشراء        فــيفــي              النــاسالنــاس              لیرغــبلیرغــب

          كمـاكمـا      ،،        فیهـافیهـا              یحتـاطیحتـاط      الال                  المـشتريالمـشتري          نجـدنجـد              ولـذلكولـذلك      ،،          الثمنالثمن        فيفي   ً     ً     ً أثرًاأثرا          لهالها        أنأن        أوأو      ،،            المبیعالمبیع        منمن          جزءجزء            أنهاأنها

              تخـریجتخـریج            أیـضاأیـضا            یمكـنیمكـن          كمـاكمـا      ..        زائـدزائـد            تـابعتـابع                الهدیـةالهدیـة          هـذههـذه        إنإن        إذإذ      ،،            بالعقـدبالعقـد                    المقصودةالمقصودة                السلعةالسلعة        فيفي            یفعلیفعل

          قـويقـوي              تكییـفتكییـف          هـذاهـذا          ألنـهألنـه      ،،     " "            بالعقـدبالعقـد              تلتحـقتلتحـق                المبیـعالمبیـع        فـيفـي              زیـادةزیـادة       "  "       أنـهأنـه          علـيعلـي                  الهـدایاالهـدایا        منمن              النوعالنوع          هذاهذا

ــــد ــــدجی ــــت          إذاإذا            ســــیماســــیما      الال      ،،      جی ــــتكان ــــة            كان ــــةالهدی ــــة                الهدی ــــةالترویجی ــــع          جــــنسجــــنس        مــــنمــــن                      الترویجی ــــعالمبی ــــة            كانــــتكانــــت          إذاإذا          أمــــاأمــــا      ..            المبی ــــةالهدی                 الهدی

    ..        محضةمحضة          هبةهبة            أنهاأنها          عليعلي              تكییفتكییف              فإنهافإنها      ،،            المبیعالمبیع          جنسجنس          غیرغیر        منمن                      الترویجیةالترویجیة
  

              النـوعالنـوع          هـذاهـذا            جـوازجـواز      ،،        محـضةمحـضة          هبـةهبـة          أنـهأنـه          علـيعلـي                  الهـدایاالهـدایا        مـنمـن              النوعالنوع          هذاهذا              تكییفتكییف          عليعلي                ویترتبویترتب    

                یخرجهــایخرجهــا            شــرعيشــرعي            مــانعمــانع          یقــمیقــم        لــملــم        مــامــا                اإلباحــةاإلباحــة                    المعــامالتالمعــامالت        فــيفــي            األصــلاألصــل        ألنألن      ،،                  الترویجیــةالترویجیــة                  الهــدایاالهــدایا

                    واســتحبابواســتحباب      ،ً،     ً      ً محرمــًامحرمــا            ذاتــهذاتــه        فــيفــي                  الهــدایاالهــدایا        مــنمــن              النــوعالنــوع          هــذاهــذا            تكــونتكــون          كــأنكــأن      ،،        األصــلاألصــل          هــذاهــذا            نطــاقنطــاق        عــنعــن

          یـصحیـصح            وأنـهوأنـه      ،،            الهدیـةالهدیـة            قبـولقبـول          عليعلي                الحاثةالحاثة              األدلةاألدلة              لعموملعموم      ،،                  الترویجیةالترویجیة                  الهدایاالهدایا        منمن              النوعالنوع          هذاهذا            قبولقبول

      ،،                التبرعــاتالتبرعــات            عقــودعقــود        فــيفــي                  الجهالــةالجهالــة            جــوازجــواز          علــيعلــي    ً    ً     ً بنــاًءبنــاء                مجهولــةمجهولــة                      الترویجیــةالترویجیــة                الهدیــةالهدیــة          هــذههــذه            تكــونتكــون        أنأن

                    التبرعــاتالتبرعــات            عقــودعقــود        فــيفــي                  الجهالــةالجهالــة              لجــوازلجــواز      ،،            معلومــةمعلومــة                  الهــدایاالهــدایا          هــذههــذه            تكــونتكــون        أنأن              یــشترطیــشترط      الال          أنــهأنــه              بمعنــيبمعنــي

          أمـاأمـا      ،،                  المعاوضـاتالمعاوضـات            عقودعقود        فيفي              الغررالغرر        منمن              مانعةمانعة                النصوصالنصوص            جاءتجاءت          حیثحیث      ،،              الفقهاءالفقهاء          بعضبعض          عندعند

                      المعاوضــاتالمعاوضــات              بعقــودبعقــود                  إلحاقهـاإلحاقهـا            یمكــنیمكــن        والوال            فیهـافیهـا              الغــررالغــرر              تحـریمتحـریم          علــيعلــي          یـدلیـدل        مــامــا          یـأتیـأت          فلــمفلــم      تت              التبرعـاالتبرعـا

        أوأو                البـــائعالبـــائع            جــوازجــواز            وعـــدموعـــدم          ،،            اإلباحــةاإلباحــة          وهـــووهـــو                    المعــامالتالمعــامالت        فـــيفـــي            األصــلاألصــل          علـــيعلـــي              فتبقــيفتبقــي      ،،                الختالفهمــاالختالفهمــا

              انفــسخانفــسخ          ولــوولــو          حتــيحتــي      ،،      لهــالهــا                  المــشتريالمــشتري          قــبضقــبض          بعـدبعـد                  الهــدایاالهــدایا          هــذاهــذا        فــيفــي                    التجاریــةالتجاریــة                الــشركةالــشركة        أوأو                  المؤسـسةالمؤسـسة

              النحـوالنحـو          علـيعلـي                  الفقهاءالفقهاء              جمهورجمهور          عندعند        هوهو          كماكما      ،،          الهبةالهبة        فيفي                الرجوعالرجوع        عنعن              النهيالنهي        منمن          وردورد          لمالما      ،،          العقدالعقد

        ..          بیانهبیانه          سبقسبق            الذيالذي
  

  

  فيفي  الفتويالفتوي  مركزمركز  الترویجیةالترویجیة  الهدایاالهدایا  منمن  الصورةالصورة  هذههذه  أوأو  النوعالنوع  هذاهذا  بجوازبجواز  أفتيأفتي  وقدوقد

  .. " "اإلسالمیةاإلسالمیة  الشبكةالشبكة "  " موقعموقع
  

                الـشركةالـشركة        أوأو                  المؤسـسةالمؤسـسة          قبـلقبـل        مـنمـن            عنهـاعنهـا                المعلـنالمعلـن                    الموعـودةالموعـودة                      الترویجیةالترویجیة                  الهدایاالهدایا            كانتكانت    ٕ    ٕ    ٕواذإواذا    --

        أنأن          بعـــدبعـــد        إالإال              علیهـــاعلیهـــا                الحــصولالحــصول                یـــستطیعیـــستطیع      الال        أوأو                  المــشتريالمــشتري                  یـــستحقهایـــستحقها      الال            ولكــنولكــن      ،،  ةة      ســـلعســـلع                    التجاریــةالتجاریــة

    ::              المباعةالمباعة                السلعةالسلعة            شراءشراء          خاللخالل        منمن        إالإال            یحصلیحصل      الال            معینمعین            بعملبعمل            یقومیقوم
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        أنأن        أيأي      ،،     " "      هبــةهبــة       "  "     إالإال        هــوهــو        مــامــا          أنــهأنــه                      الترویجیــةالترویجیــة                  الهــدایاالهــدایا        مــنمــن              النــوعالنــوع            لهــذالهــذا                الفقهــيالفقهــي                    فــالتكییففــالتكییف

              كبیـرةكبیـرة              كمیـاتكمیـات            شـراءشـراء      يي    علـعلـ                  التـشجیعالتـشجیع            بقـصدبقـصد       "  "               للمـشتريللمـشتري                البـائعالبـائع        مـنمـن          هبـةهبـة        هـوهـو                  الهدایاالهدایا        منمن              النوعالنوع

        ..                التجاریةالتجاریة                الشركةالشركة        أوأو                  المؤسسةالمؤسسة          هذههذه        منمن              السلعالسلع        منمن
  

              تحـــریمتحـــریم      ،،     " "      هبـــةهبـــة       "  "       أنـــهأنـــه          علـــيعلـــي                      الترویجیـــةالترویجیـــة                  الهــدایاالهــدایا        مـــنمـــن              النـــوعالنـــوع          هـــذاهـــذا              تكییـــفتكییـــف          علـــيعلـــي                ویترتــبویترتــب                        

        مــنمــن              النــوعالنــوع          هــذاهــذا        ألنألن            وذلــكوذلــك      ،،                  والمنتجــاتوالمنتجــات              للــسلعللــسلع                  التــرویجالتــرویج        فــيفــي                  الهــدایاالهــدایا        مــنمــن              النــوعالنــوع          هــذاهــذا                  اســتخداماســتخدام

   ً     ً     ً طمعـًاطمعـا      ،،          الـسلعالـسلع        مـنمـن          فیـهفیـه            حاجـةحاجـة      الال        مـامـا            شـراءشـراء          علـيعلـي      سس        النـاالنـا          حمـلحمـل          إليإلي            یفضيیفضي                      الترویجیةالترویجیة                  الهدایاالهدایا

        أنأن          كمــاكمــا      ،،                والتبــذیروالتبــذیر                اإلســرافاإلســراف        مــنمــن            األمــراألمــر          هــذاهــذا        أنأن        شــكشــك        والوال      ،،              المفرقــةالمفرقــة                األجــزاءاألجــزاء          هــذههــذه              تكمیــلتكمیــل        فــيفــي

              أمـــوالأمـــوال              إضـــاعةإضـــاعة          إلـــيإلـــي            یـــؤديیـــؤدي      ،،                  والمنتجـــاتوالمنتجـــات              للـــسلعللـــسلع                  للتـــرویجللتـــرویج                  الهـــدایاالهـــدایا        مـــنمـــن              النـــوعالنـــوع          هـــذاهـــذا                  اســـتخداماســـتخدام

      ،،              بالباطـلبالباطـل              النـاسالنـاس              ألمـوالألمـوال   ً    ً    ً أكـًالأكـال                      الترویجیـةالترویجیـة                  الهـدایاالهـدایا        مـنمـن              النوعالنوع          هذاهذا        فيفي        أنأن   ً      ً      ً وأیضًاوأیضا      ،،                    المستهلكینالمستهلكین

          وقـدوقـد      ..      هـذاهـذا        كلكل        عنعن              الشرعالشرع          نهينهي          وقدوقد      ،ً،      ً       ً ومیسرًاومیسرا   ً      ً      ً قمارًاقمارا                  الهدایاالهدایا        منمن              النوعالنوع          هذاهذا        فيفي        أنأن          عليعلي   ً    ً    ً فضًالفضال

        اهللاهللا          عبـدعبـد                والـشیخوالـشیخ      ،،            عثیمـینعثیمـین        بـنبـن            محمـدمحمـد              الـشیخالـشیخ                      الترویجیـةالترویجیـة                  الهـدایاالهـدایا        مـنمـن              النـوعالنـوع          هـذههـذه                بتحریمبتحریم            أفتيأفتي

        ..––        اهللاهللا              رحمهارحمها    ––              جبرینجبرین        بنبن

  
  

                  المؤسـسةالمؤسـسة          قبـلقبـل        منمن          بهابها   ً       ً       ً موعودًاموعودا                  المشتريالمشتري            وكانوكان      ،،        خدمةخدمة                      الترویجیةالترویجیة                  الهدایاالهدایا            كانتكانت          إذاإذا          أماأما

    ::          العقدالعقد          قبلقبل              بیعهابیعها                المرادالمراد                للسلعةللسلعة                  المروجةالمروجة                    التجاریةالتجاریة                الشركةالشركة        أوأو
  

          هـذاهـذا        أنأن      ::        األولاألول                  التكییـفالتكییـف      ::              تكییفاتتكییفات              أربعةأربعة          عليعلي                  تكییفهاتكییفها        فيفي              العصرالعصر              فقهاءفقهاء              اختلفاختلف          فقدفقد    

        مـنمـن              النـوعالنـوع          هذاهذا        أنأن      ::            الثانيالثاني                    والتكییفوالتكییف      ،،     " "              المنفعةالمنفعة            بهبةبهبة          وعدوعد       "  "     هوهو                      الترویجیةالترویجیة                  الهدایاالهدایا        منمن              النوعالنوع

        مـنمـن              النـوعالنـوع          هـذاهـذا        أنأن      ::            الثالـثالثالـث                    والتكییـفوالتكییـف      ،،     " "          علیهـاعلیهـا              معقـودمعقـود            خدمـةخدمـة       "  "     إالإال        هوهو        ماما                      الترویجیةالترویجیة              هدایاهدایا    الال

                      الترویجیـةالترویجیـة                  الهـدایاالهـدایا        مـنمـن              النـوعالنـوع          هذاهذا        أنأن      ::            الرابعالرابع                    والتكییفوالتكییف      ،،     " "        ثوابثواب          هبةهبة       "  "     هوهو                      الترویجیةالترویجیة                  الهدایاالهدایا

        هـوهـو                  الهـدایاالهـدایا        مـنمـن              النـوعالنـوع          هـذاهـذا              تكییـفتكییـف        فـيفـي                الـصوابالـصواب          إليإلي                واألقربواألقرب      ،،     " "              المحرمةالمحرمة                  الهدایاالهدایا       "  "     منمن        هوهو

        ..     " "              المنفعةالمنفعة            بهبةبهبة          وعدوعد       "  "         أنهاأنها          عليعلي                    بتكییفهابتكییفها                القائلالقائل        ولول    األاأل                  التكییفالتكییف

  
  

              هـــدایاهـــدایا          وهـــيوهـــي    --                      الترویجیـــةالترویجیـــة                  الهـــدایاالهـــدایا        مـــنمـــن              النـــوعالنـــوع          هـــذاهـــذا            جـــوازجـــواز                  التكییـــفالتكییـــف          هـــذاهـــذا          علـــيعلـــي                ویترتـــبویترتـــب

                      التكییفـاتالتكییفـات            بـاقيبـاقي          علـيعلـي    ً    ً     ً بنـاًءبنـاء   ً     ً     ً أیـضًاأیـضا              جـائزةجـائزة    --                  الخدماتالخدمات              هدایاهدایا        أيأي    ––   ً     ً     ً أیضًاأیضا          وهيوهي      ،،--                  الخدماتالخدمات

              یتـذرعیتـذرع            التـيالتـي                  المحرمـةالمحرمـة                  الهـدایاالهـدایا        مـنمـن      اا        بأنهـبأنهـ                القائـلالقائـل                الرابـعالرابـع                  التكییـفالتكییـف          عـداعـدا      ،،              تكییفهـاتكییفهـا        فيفي            قیلتقیلت            التيالتي

                      الترویجیــةالترویجیــة                  الهـدایاالهـدایا        مــنمــن                الـصورةالـصورة          هــذههــذه              بجـوازبجـواز            أفتــيأفتــي          وقـدوقـد      ..              بالباطــلبالباطــل              النـاسالنـاس              أمــوالأمــوال          أكـلأكـل          إلــيإلــي          بهـابهـا

        بـنبـن            محمـدمحمـد                والـشیخوالـشیخ      ،،                الـسعودیةالـسعودیة                  العربیـةالعربیـة                  المملكـةالمملكـة        فـيفـي                  واإلفتـاءواإلفتـاء                  العلمیـةالعلمیـة                للبحوثللبحوث                  الدائمةالدائمة                اللجنةاللجنة

--   ً      ً      ً جمیعـًاجمیعـا        اهللاهللا                أثابهمأثابهم    ––                الخثالنالخثالن            تركيتركي        بنبن          سعدسعد                    والدكتوروالدكتور      ،،            المنیعالمنیع        اهللاهللا          عبدعبد                والشیخوالشیخ      ،،            عثیمینعثیمین

..    
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                  المؤسـسةالمؤسـسة          قبلقبل        منمن          بهابها   ً       ً       ً موعودًاموعودا                  المشتريالمشتري          یكنیكن          ولمولم      ،،        خدمةخدمة                      الترویجیةالترویجیة                  الهدایاالهدایا            كانتكانت    ٕ    ٕ    ٕواذإواذا

              النــوعالنــوع            لهــذالهــذا                الفقهــيالفقهــي                    فــالتكییففــالتكییف      ::      لهــالهــا                  التــرویجالتــرویج                المــرادالمــراد                للــسلعةللــسلعة                الــشراءالــشراء          قبــلقبــل                    التجاریــةالتجاریــة                الــشركةالــشركة        أوأو

       "  "       أنهأنه        هوهو      ،،      عقدعقد    الال          قبلقبل                  للمشتريللمشتري      ))            الخدمةالخدمة        أوأو  ((                  بالهدیةبالهدیة              الوعدالوعد          عدمعدم          وهووهو      ،،                  الترویجیةالترویجیة                  الهدایاالهدایا        منمن

        ..     " "        محضةمحضة          هبةهبة
  

      ،،     " "        محــضةمحــضة          هبــةهبــة       "  "       أنــهأنــه          علــيعلــي                      الترویجیــةالترویجیــة                  الهــدایاالهــدایا        مــنمــن              النــوعالنــوع          هــذاهــذا              تكییــفتكییــف          علــيعلــي                ویترتــبویترتــب

                    المعـامالتالمعـامالت        فـيفـي              العامالعام            األصلاألصل          عليعلي    ً    ً     ً بناًءبناء      ،ً،     ً      ً وقبوًالوقبوال   ً    ً    ً بذًالبذال                      الترویجیةالترویجیة                  الهدایاالهدایا        منمن              النوعالنوع          هذاهذا            جوازجواز

          ســعرســعر        عــنعــن              ســلعتهســلعته          ســعرســعر        فــيفــي                  الزیــادةالزیــادة      ))            البــائعالبــائع        أيأي  ((                للواهــبللواهــب            یجــوزیجــوز      الال          أنــهأنــه          كمــاكمــا      ،،            اإلباحــةاإلباحــة          وهــووهــو

                الـسلعةالـسلعة          ثمـنثمـن        فيفي              زیادةزیادة        أيأي                  المشتريالمشتري              یتحملیتحمل      الال          حتيحتي      ،،              الهدایاالهدایا          هذههذه              تعویضتعویض          أجلأجل        منمن              السوقالسوق

          غیــرغیــر                  الهــدایاالهــدایا          هــذههــذه            كانــتكانــت          ذلــكذلــك                البــائعالبــائع          فعــلفعــل          فــإنفــإن      ،،            الواهــبالواهــب        لــهلــه                یمنحهــایمنحهــا            التــيالتــي                الهدیــةالهدیــة          أجــلأجــل        مــنمــن

                الرجــوعالرجــوع      ))            البــائعالبــائع        أيأي  ((                للواهــبللواهــب            یجــوزیجــوز      الال              وكــذلكوكــذلك      ،،        محــضةمحــضة          هبــةهبــة            تكــونتكــون      الال              حینئــذحینئــذ            ألنهــاألنهــا      ،،          جــائزةجــائزة

              الــرأيالــرأي              أصــحابأصــحاب                  الفقهــاءالفقهــاء              جمهــورجمهــور            إلیــهإلیــه          ذهــبذهــب        مــامــا          علــيعلــي    ً    ً     ً بنــاًءبنــاء      ،،          العقــدالعقــد              انفــسخانفــسخ          إذاإذا                الخدمــةالخدمــة              بــأجرةبــأجرة

            فیمـافیمـا                الوالـدالوالـد        إالإال      ،،        هبتـههبتـه        فـيفـي                الرجـوعالرجـوع                للواهـبللواهـب            یجـوزیجـوز      الال          أنـهأنـه        مـنمـن                بالوعدبالوعد                الوفاءالوفاء          حكمحكم        فيفي                الراجحالراجح

              هـدایاهـدایا        أيأي      ،،                  الترویجیـةالترویجیـة                  الهـدایاالهـدایا        مـنمـن              النـوعالنـوع          هـذاهـذا        مـنمـن                الـصورةالـصورة          هذههذه              بجوازبجواز            أفتيأفتي          وقدوقد      ..        البنهالبنه            یهبهیهبه

                  المملكـةالمملكـة        فيفي                  العلماءالعلماء            كباركبار            هیئةهیئة          عضوعضو      ،،          لخثالنلخثالن  اا            تركيتركي        بنبن          سعدسعد                  الدكتورالدكتور              فضیلةفضیلة      ،،              الخدماتالخدمات

    ..––        اهللاهللا              أثابهأثابه    --                    السعودیةالسعودیة                  العربیةالعربیة

  

  العاملني،العاملني،  ربرب  هللاهللا  احلمداحلمد  أنأن  دعوانادعوانا  وآخروآخر
  ..أمجعنيأمجعني  وصحبهوصحبه  آلهآله  وعلىوعلى  حممدحممد  سيدناسيدنا  علىعلى  وسلموسلم  اهللاهللا  وصلىوصلى
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  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

  املراجعاملراجع  فهرسفهرس

  ::الكریمالكریم  القرآنالقرآن  :ً:أوًالأوال

  ::وعلومهوعلومه  التفسیرالتفسیر  كتبكتب  :ً:ثانیًاثانیا

  صادقصادق  محمدمحمد  ::تحقیقتحقیق  ،،الحنفيالحنفي  الجصاصالجصاص  الرازيالرازي  بكربكر  أبوأبو  عليعلي  بنبن  ددأحمأحم  لإلماملإلمام  ،،القرآنالقرآن  أحكامأحكام* * 

  ..هـهـ١٤٠٥١٤٠٥  سنةسنة  ،،بیروتبیروت  ––  العربيالعربي  التراثالتراث  إحیاءإحیاء  داردار  ::طبعةطبعة  ،،القمحاويالقمحاوي
  

  المعروفالمعروف  ،،الدینالدین  بعمادبعماد  الملقبالملقب  ،،الطبريالطبري  الحسنالحسن  أبوأبو  عليعلي  بنبن  محمدمحمد  بنبن  عليعلي  لإلماملإلمام  ،،القرآنالقرآن  أحكامأحكام* * 

  ..هـهـ١٤٠٥١٤٠٥  سنةسنة  ،،الثانیةالثانیة  الطبعةالطبعة  ،،یروتیروتبب  ،،العلمیةالعلمیة  الكتبالكتب  داردار  ::طبعةطبعة  ،،الشافعيالشافعي  الهراسيالهراسي  بالكیابالكیا

  ::طبعةطبعة  ،،المالكيالمالكي  اإلشبیلياإلشبیلي  المعافريالمعافري  العربيالعربي  بنبن  بكربكر  أبوأبو  اهللاهللا  عبدعبد  بنبن  محمدمحمد  القاضيالقاضي  ،،القرآنالقرآن  أحكامأحكام* * 

  ..تت..بب  ،،األولىاألولى  الطبعةالطبعة  ،،بیروتبیروت  --  العربيالعربي  التراثالتراث  إحیاءإحیاء  داردار

  الدینالدین  أثیرأثیر  حیانحیان  بنبن  یوسفیوسف  بنبن  عليعلي  بنبن  یوسفیوسف  بنبن  محمدمحمد  حیانحیان  ألبوألبو  ،،التفسیرالتفسیر  فيفي  المحیطالمحیط  البحرالبحر* * 

  سنةسنة  ،،بیروتبیروت  ––  الفكرالفكر  داردار  ::طبعةطبعة  ،،جمیلجمیل  محمدمحمد  صدقيصدقي  ::تحقیقتحقیق  ،،هـهـ٧٤٥٧٤٥  المتوفىالمتوفى  ،،األندلسياألندلسي

  ..هـهـ١٤٢٠١٤٢٠

  السعودالسعود  أبوأبو  لإلماملإلمام  ،، " "الكریمالكریم  الكتابالكتاب  مزایامزایا  إلىإلى  السلیمالسلیم  العقلالعقل  إرشادإرشاد "  " المسميالمسمي  ،،السعودالسعود  أبيأبي  تفسیرتفسیر* * 

  ––  ربيربيالعالع  التراثالتراث  إحیاءإحیاء  داردار  ::طبعةطبعة  ،،هـهـ٩٨٢٩٨٢  المتوفىالمتوفى  ،،مصطفىمصطفى  بنبن  محمدمحمد  بنبن  محمدمحمد  العماديالعمادي

  ..تت..بب  ،،بیروتبیروت

  بنبن  الحقالحق  عبدعبد  محمدمحمد  ألبوألبو  ،، " "العزیزالعزیز  الكتابالكتاب  تفسیرتفسیر  فيفي  الوجیزالوجیز  المحررالمحرر "  " المسميالمسمي  ،،عطیةعطیة  ابنابن  تفسیرتفسیر* * 

  ––  العلمیةالعلمیة  الكتبالكتب  داردار  ::طبعةطبعة  ،،المحاربيالمحاربي  األندلسياألندلسي  عطیةعطیة  بنبن  تمامتمام  بنبن  الرحمنالرحمن  عبدعبد  بنبن  غالبغالب

  ..هـهـ١٤٢٢١٤٢٢  سنةسنة  ،،األولىاألولى  الطبعةالطبعة  ،،بیروتبیروت

  ــ  النفائسالنفائس  داردار  ::طبعةطبعة  ،،النسفيالنسفي  الدینالدین  حافظحافظ  محمودمحمود  بنبن  أحمدأحمد  بنبن  اهللاهللا  عبدعبد  البركاتالبركات  ألبوألبو  ،،النسفيالنسفي  تفسیرتفسیر* * 

  ..مم٢٠٠٥٢٠٠٥  سنةسنة  ،،بیروتبیروت

  إبراهیمإبراهیم  بنبن  محمدمحمد  بنبن  عليعلي  الدینالدین  لعالءلعالء  ،،""التنزیلالتنزیل  معانيمعاني  فيفي  التأویلالتأویل  لبابلباب "  " المسميالمسمي  ،،الخازنالخازن  تفسیرتفسیر* * 

  الطبعةالطبعة  ،،بیروتبیروت  ––  العلمیةالعلمیة  الكتبالكتب  داردار  ::الناشرالناشر  ،،بالخازنبالخازن  المعروفالمعروف  ،،الحسنالحسن  أبوأبو  الشیحيالشیحي  عمرعمر  بنبن

  ..هـهـ١٤١٥١٤١٥  سنةسنة  ،،ولىولىاألاأل

  محمدمحمد  بنبن  عمرعمر  بنبن  الدینالدین  ناصرناصر  للقاضيللقاضي  ،، " "التأویلالتأویل  وأسراروأسرار  التنزیلالتنزیل  أنوارأنوار "  " المسميالمسمي  ،،البیضاويالبیضاوي  تفسیرتفسیر* * 

  ..تت..بب  ،،بیروتبیروت  ––  الفكرالفكر  داردار  ::طبعةطبعة  ،،البیضاويالبیضاوي  الشیرازيالشیرازي

  الكلبيالكلبي  جزيجزي  ابنابن  ،،اهللاهللا  عبدعبد  بنبن  محمدمحمد  بنبن  أحمدأحمد  بنبن  محمدمحمد  القاسمالقاسم  ألبوألبو  ،،التنزیلالتنزیل  لعلوملعلوم  التسهیلالتسهیل* * 

  ..هـهـ١٤١٦١٤١٦  سنةسنة  ،،األولىاألولى  الطبعةالطبعة  ،،بیروتبیروت  ––  األرقماألرقم  أبيأبي  بنبن  األرقماألرقم  داردار  شركةشركة  ::عةعةطبطب  ،،الغرناطيالغرناطي



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

١٢٧ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

  للقاضيللقاضي  ،، " "التفسیرالتفسیر  علمعلم  منمن  والدرایةوالدرایة  الروایةالروایة  فنيفني  بینبین  الجامعالجامع  القدیرالقدیر  فتحفتح "  " المسميالمسمي  ،،الشوكانيالشوكاني  تفسیرتفسیر* * 

    ..مم٢٠٠٧٢٠٠٧  --  هـهـ١٤٢٧١٤٢٧  سنةسنة  ،،القاهرةالقاهرة  ––  الحدیثالحدیث  داردار  طبعةطبعة  ،،الشوكانيالشوكاني  عليعلي  بنبن  محمدمحمد

  بكربكر  أبيأبي  بنبن  أحمدأحمد  بنبن  محمدمحمد  اهللاهللا  عبدعبد  أبوأبو  لإلماملإلمام  ،، " "القرآنالقرآن  ألحكامألحكام  الجامعالجامع "  " ميميالمسالمس  ،،القرطبيالقرطبي  تفسیرتفسیر* * 

  الطبعةالطبعة  ،،القاهرةالقاهرة  ––  المصریةالمصریة  الكتبالكتب  داردار  ::طبعةطبعة  ،،القرطبيالقرطبي  الدینالدین  شمسشمس  الخزرجيالخزرجي  األنصارياألنصاري  فرحفرح  بنبن

  ..مم١٩٦٤١٩٦٤  --  هـهـ١٣٨٤١٣٨٤  سنةسنة  ،،الثانیةالثانیة
  

  بنبن  محمدمحمد  بنبن  محمدمحمد  بنبن  عليعلي  الحسنالحسن  أبوأبو  للقاضيللقاضي  ،، " "والعیونوالعیون  النكتالنكت "  " المسميالمسمي  ،،الماورديالماوردي  تفسیرتفسیر* * 

  ..تت..بب  ،،لبنانلبنان  ––  بیروتبیروت  --  العلمیةالعلمیة  الكتبالكتب  داردار  ::طبعةطبعة  ،،بالماورديبالماوردي  الشهیرالشهیر  ،،البغداديالبغدادي  البصريالبصري  حبیبحبیب

  اهللاهللا  عبدعبد  بنبن  محمودمحمود  الدینالدین  شهابشهاب  لإلماملإلمام  ،،المثانيالمثاني  والسبعوالسبع  العظیمالعظیم  القرآنالقرآن  تفسیرتفسیر  فيفي  المعانيالمعاني  روحروح* * 

  ..تت..بب  ،،بیروتبیروت  ––  العربيالعربي  التراثالتراث  إحیاءإحیاء  داردار  ::طبعةطبعة  ،،األلوسياأللوسي  الحسینيالحسیني

  ––  األردناألردن  ،،والتوزیعوالتوزیع  للنشرللنشر  النفائسالنفائس  داردار  ::طبعةطبعة  ،،األشقراألشقر  اهللاهللا  عبدعبد  سلیمانسلیمان  محمدمحمد/ / دد  ،،التفسیرالتفسیر  دةدةزبزب* * 

  العلميالعلمي  والبحثوالبحث  المطبوعاتالمطبوعات  شؤونشؤون  وكالةوكالة  ::الناشرالناشر  ،،مم٢٠٠٦٢٠٠٦--  ١٤٢٧١٤٢٧  ،،الخامسةالخامسة  الطبعةالطبعة  ،،عمانعمان

  ..السعودیةالسعودیة  العربیةالعربیة  المملكةالمملكة  ––  واإلرشادواإلرشاد  والدعوةوالدعوة  واألوقافواألوقاف  اإلسالمیةاإلسالمیة  الشؤونالشؤون  بوزارةبوزارة

  عمروعمرو  بنبن  محمودمحمود  القاسمالقاسم  أبوأبو  لإلماملإلمام  ،،التأویلالتأویل  وجوهوجوه  فيفي  األقاویلاألقاویل  وعیونوعیون  التنزیلالتنزیل  قائققائقحح  عنعن  الكشافالكشاف* * 

  ..تت..بب  ،،بیروتبیروت  ––  العربيالعربي  التراثالتراث  إحیاءإحیاء  داردار  ::طبعةطبعة  ،،اهللاهللا  جارجار  الزمخشريالزمخشري  أحمدأحمد  بنبن

  مركزمركز  ::وطباعةوطباعة  إشرافإشراف  ،،التفسیرالتفسیر  علماءعلماء  منمن  جماعةجماعة  تصنیفتصنیف  ،،الكریمالكریم  القرآنالقرآن  تفسیرتفسیر  فيفي  المختصرالمختصر* * 

  ..هـهـ١٤٣٧١٤٣٧  سنةسنة  ،،الثالثةالثالثة  الطبعةالطبعة  ،،الریاضالریاض  ––  السعودیةالسعودیة  العربیةالعربیة  المملكةالمملكة    ،،القرآنیةالقرآنیة  للدراساتللدراسات  تفسیرتفسیر

  بنبن  الحسنالحسن  بنبن  عمرعمر  بنبن  محمدمحمد  اهللاهللا  عبدعبد  أبوأبو  لإلماملإلمام  ،، " "الكبیرالكبیر  التفسیرالتفسیر "  " المسميالمسمي  ،،الغیبالغیب  مفاتیحمفاتیح* * 

  ،،بیروتبیروت  ،،العلمیةالعلمیة  الكتبالكتب  داردار  ::طبعةطبعة  ،،الريالري  خطیبخطیب  الرازيالرازي  الدینالدین  بفخربفخر  الملقبالملقب  الرازيالرازي  التیميالتیمي  الحسینالحسین

  ..هـهـ١٤٢١١٤٢١  نةنةسس  ،،األولىاألولى  الطبعةالطبعة
  

  ::وعلومهوعلومه  الحدیثالحدیث  كتبكتب  :ً:ثالثًاثالثا
  

  سنةسنة  ،،لبنانلبنان  --  بیروتبیروت  ،،الجیلالجیل  داردار  ::طبعةطبعة  ،،العسقالنىالعسقالنى  حجرحجر  البنالبن  ،،األحكاماألحكام  أدلةأدلة  منمن  المرامالمرام  بلوغبلوغ*  *  

  .  .  مم١٩٨٢١٩٨٢

  ،،المباركفوريالمباركفوري  الرحیمالرحیم  عبدعبد  بنبن  الرحمنالرحمن  عبدعبد  محمدمحمد  العالالعال  ألبوألبو  ،،الترمذيالترمذي  جامعجامع  بشرحبشرح  األحوذياألحوذي  تحفةتحفة* * 

  ..تت..بب  ،،بیروتبیروت  ––  العلمیةالعلمیة  الكتبالكتب  داردار  ::طبعةطبعة  ،،هـهـ١٣٥٣١٣٥٣  المتوفىالمتوفى

  عبدعبد  بنبن  محمدمحمد  بنبن  اهللاهللا  عبدعبد  بنبن  یوسفیوسف  عمرعمر  أبوأبو  لإلماملإلمام  ،،واألسانیدواألسانید  المعانيالمعاني  منمن  الموطأالموطأ  فيفي  لمالما  التمهیدالتمهید* * 

  سنةسنة  ،،المغربالمغرب  ––  اإلسالمیةاإلسالمیة  والشؤونوالشؤون  األوقافاألوقاف  عمومعموم  وزارةوزارة  ::طبعةطبعة  ،،القرطبيالقرطبي  النمريالنمري  عاصمعاصم  بنبن  البرالبر

  ..هـهـ١٣٨٧١٣٨٧



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

١٢٨ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

/ / دد  ::تحقیقتحقیق  ،،الجعفيالجعفي  البخاريالبخاري  اهللاهللا  عبدعبد  أبوأبو  للإسماعیإسماعی  بنبن  محمدمحمد  لإلماملإلمام  ،،المختصرالمختصر  الصحیحالصحیح  الجامعالجامع* * 

  ––  ١٤٠٧١٤٠٧  سنةسنة  ،،الثالثةالثالثة  الطبعةالطبعة  ،،بیروتبیروت  ––  الیمامةالیمامة  ،،كثیركثیر  ابنابن  داردار  ::طبعةطبعة  ،،البغاالبغا  دیبدیب  مصطفىمصطفى

  ..مم١٩٨٧١٩٨٧

  بنبن  أحمدأحمد  بنبن  الرحمنالرحمن  عبدعبد  الدینالدین  لزینلزین  ،،الكلمالكلم  جوامعجوامع  منمن  ًحدیثًاحدیثا  خمسینخمسین  شرحشرح  فيفي  والحكموالحكم  العلومالعلوم  جامعجامع* * 

  ..مم٢٠٠١٢٠٠١  --  هـهـ١٤٢٢١٤٢٢  سنةسنة  ،،السابعةالسابعة  الطبعةالطبعة  ،،روتروتبیبی  ––  الرسالةالرسالة  مؤسسةمؤسسة  ::طبعةطبعة  ،،الحنبليالحنبلي  رجبرجب

  األزدياألزدي  عمروعمرو  بنبن  شدادشداد  بنبن  بشیربشیر  بنبن  إسحاقإسحاق  بنبن  األشعثاألشعث  بنبن  سلیمانسلیمان  داودداود  أبوأبو  لإلماملإلمام  ،،داودداود  أبيأبي  سننسنن* * 

ْالس◌جستاني ِ
َ ْالس◌جستانيِّ ِ
َ   ..تت..بب  ،،بیروتبیروت––  صیداصیدا  ،،العصریةالعصریة  المكتبةالمكتبة  ::طبعةطبعة  ،،ِّ

  ::تحقیقتحقیق  ،،القزوینيالقزویني  یزیدیزید  ننبب  محمدمحمد  اهللاهللا  عبدعبد  أبوأبو  --  یزیدیزید  أبیهأبیه  اسماسم  وماجةوماجة  --  ماجةماجة  البنالبن  ،،ماجةماجة  ابنابن  سننسنن* * 

  --  هـهـ١٤٣٠١٤٣٠  سنةسنة  ،،األولىاألولى  الطبعةالطبعة  ،،العالمیةالعالمیة  الرسالةالرسالة  داردار  ::طبعةطبعة  ،،وآخرونوآخرون  ،،األرنؤوطاألرنؤوط  شعیبشعیب

  ..مم٢٠٠٩٢٠٠٩

  ،،الصنعانيالصنعاني  ثمثم  الكحالنيالكحالني  ،،الحسنيالحسني  محمدمحمد  بنبن  صالحصالح  بنبن  إسماعیلإسماعیل  بنبن  محمدمحمد  لإلماملإلمام  ،،السالمالسالم  سبلسبل* * 

  ..تت..بب  ،،الحدیثالحدیث  داردار  ::طبعةطبعة  ،،باألمیرباألمیر  كأسالفهكأسالفه  المعروفالمعروف

ْسورة  بنبن  عیسىعیسى  بنبن  محمدمحمد  لإلماملإلمام  ،، " "الكبیرالكبیر  الجامعالجامع "  " المسميالمسمي  ،،الترمذيالترمذي  سننسنن* *  ْسورةَ   بنبن  موسىموسى  بنبن  َ

  ..مم١٩٩٨١٩٩٨  سنةسنة  ،،بیروتبیروت  ––  اإلسالمياإلسالمي  الغربالغرب  داردار  ::طبعةطبعة  ،،عیسىعیسى  أبوأبو  ،،الترمذيالترمذي  ،،الضحاكالضحاك

  الدارالدار  البغداديالبغدادي  دیناردینار  بنبن  النعمانالنعمان  بنبن  أحمدأحمد  بنبن  عمرعمر  بنبن  عليعلي  الحسنالحسن  أبوأبو  لإلماملإلمام  ،،قطنيقطني  الدارالدار  سننسنن* * 

  ..مم٢٠٠٤٢٠٠٤  --  هـهـ١٤٢٤١٤٢٤  سنةسنة  ،،األولىاألولى  الطبعةالطبعة  ،،لبنانلبنان  ––  یروتیروتبب  ،،الرسالةالرسالة  مؤسسةمؤسسة  ::طبعةطبعة  ،،قطنيقطني

ِالخسروجردي  موسىموسى  بنبن  عليعلي  بنبن  الحسینالحسین  بنبن  أحمدأحمد  لإلماملإلمام  ،،للبیهقيللبیهقي  الصغیرالصغیر  السننالسنن* * 
ْ َ ْ ِالخسروجرديُ
ْ َ ْ   أبوأبو  ،،الخراسانيالخراساني  ُ

  هـهـ١٤١٠١٤١٠سنةسنة  ،،األولىاألولى  الطبعةالطبعة  ،،باكستانباكستان  ــ  كراتشيكراتشي  ،،اإلسالمیةاإلسالمیة  الدراساتالدراسات  جامعةجامعة  ::طبعةطبعة  ،،البیهقيالبیهقي  بكربكر

  ..مم١٩٨٩١٩٨٩  --

  مؤسسةمؤسسة  ::طبعةطبعة  ،،النسائيالنسائي  الخراسانيالخراساني  عليعلي  بنبن  شعیبشعیب  بنبن  أحمدأحمد  الرحمنالرحمن  عبدعبد  أبوأبو  مامماملإللإل  ،،الكبرىالكبرى  السننالسنن* * 

  ..مم٢٠٠١٢٠٠١  --  هـهـ١٤٢١١٤٢١  سنةسنة  ،،األولىاألولى  الطبعةالطبعة  ،،بیروتبیروت  ––  الرسالةالرسالة

ِالخسروجردي  موسىموسى  بنبن  عليعلي  بنبن  الحسینالحسین  بنبن  أحمدأحمد  لإلماملإلمام  ،،الكبرىالكبرى  السننالسنن* * 
ْ َ ْ ِالخسروجرديُ
ْ َ ْ   بكربكر  أبوأبو  ،،الخراسانيالخراساني  ُ

  ..مم٢٠٠٣٢٠٠٣  --  هـهـ١٤٢٤١٤٢٤  سنةسنة  ،،الثالثةالثالثة  الطبعةالطبعة  ،،انانلبنلبن  ––  بیروتبیروت  ،،العلمیةالعلمیة  الكتبالكتب  داردار  ::طبعةطبعة  ،،البیهقيالبیهقي

  ،،هـهـ١١٢٢١١٢٢  سنةسنة  المتوفىالمتوفى  ،،الزرقانىالزرقانى  یوسفیوسف  بنبن  الباقىالباقى  عبدعبد  بنبن  لمحمدلمحمد  ،،الموطأالموطأ  علىعلى  الزرقانىالزرقانى  شرحشرح*  *  

  ..هـهـ١٤١١١٤١١  سنةسنة  ،،األولىاألولى  الطبعةالطبعة  ،،بیروتبیروت  ،،العلمیةالعلمیة  الكتبالكتب  داردار  ::طبعةطبعة

  قدیميقدیمي  ::الناشرالناشر  ،،هـهـ  ٩١١٩١١  تت  ،،السیوطيالسیوطي  الرحمنالرحمن  عبدعبد  بنبن  الدینالدین  جاللجالل  لإلماملإلمام  ،،ماجةماجة  ابنابن  سننسنن  شرحشرح* * 

  ..تت..بب  ،،كراتشيكراتشي  ––  خانةخانة  كتبكتب



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

١٢٩ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

  ::طبعةطبعة  ،،القرطبيالقرطبي  البكريالبكري  بطالبطال  بنبن  الملكالملك  عبدعبد  بنبن  خلفخلف  بنبن  عليعلي  الحسنالحسن  ألبوألبو  ،،البخارىالبخارى  صحیحصحیح  شرحشرح* * 

  ..مم٢٠٠٣٢٠٠٣  --  هـهـ١٤٢٣١٤٢٣  سنةسنة  ،،الثانیةالثانیة  الطبعةالطبعة  ،،الریاضالریاض  --  السعودیةالسعودیة  ،،الرشدالرشد  مكتبةمكتبة

ِالخسروجردي  موسىموسى  بنبن  عليعلي  بنبن  الحسینالحسین  بنبن  ألحمدألحمد  ،،اإلیماناإلیمان  شعبشعب* * 
ْ َ ْ ِالخسروجرديُ
ْ َ ْ   ،،البیهقيالبیهقي  بكربكر  أبوأبو  ،،راسانيراسانيالخالخ  ُ

  الطبعةالطبعة  ،،بالهندبالهند  ببومبايببومباي  السلفیةالسلفیة  الدارالدار  معمع  بالتعاونبالتعاون  بالریاضبالریاض  والتوزیعوالتوزیع  للنشرللنشر  الرشدالرشد  مكتبةمكتبة  ::طبعةطبعة

  ..مم٢٠٠٣٢٠٠٣  --  هـهـ١٤٢٣١٤٢٣  سنةسنة  ،،األولىاألولى

  أبوأبو  ،،البخاريالبخاري  المغیرةالمغیرة  بنبن  إبراهیمإبراهیم  بنبن  إسماعیلإسماعیل  بنبن  محمدمحمد  لإلماملإلمام  ،،البخاريالبخاري  لإلماملإلمام  المفردالمفرد  األدباألدب  صحیحصحیح* * 

  ..مم١٩٩٧١٩٩٧  --  هـهـ١٤١٨١٤١٨  سنةسنة  ،،الرابعةالرابعة  الطبعةالطبعة  ،،والتوزیعوالتوزیع  للنشرللنشر  الصدیقالصدیق  داردار  ::طبعةطبعة  ،،اهللاهللا  عبدعبد

َمعبد  بنبن  معاذمعاذ  بنبن  حبانحبان  بنبن  أحمدأحمد  بنبن  حبانحبان  بنبن  لمحمدلمحمد  ،،بلبانبلبان  ابنابن  بترتیببترتیب  حبانحبان  ابنابن  صحیحصحیح* *  ْ َمعبدَ ْ   ،،التمیميالتمیمي  َ

  --هـهـ١٤١٤١٤١٤  سنةسنة  ،،الثانیةالثانیة  الطبعةالطبعة  ،،بیروتبیروت  ––  الرسالةالرسالة  مؤسسةمؤسسة  ::طبعةطبعة  ،،ُالبستيُالبستي  الدارميالدارمي    حاتمحاتم  أبوأبو

  ..مم١٩٩٣١٩٩٣

  ––كثیركثیر  ابنابن  داردار  ::طبعةطبعة  ،،الجعفيالجعفي  البخارىالبخارى  اهللاهللا  عبدعبد  أبوأبو  إسماعیلإسماعیل  بنبن  محمدمحمد  لإلماملإلمام  ،،ىىالبخارالبخار  صحیحصحیح* * 

  ..مم١٩٨٧١٩٨٧  --  هـهـ١٤٠٧١٤٠٧  سنةسنة  ،،الثالثةالثالثة  الطبعةالطبعة  ،،بیروتبیروت  ،،الیمامةالیمامة

  ،،التراثالتراث  إحیاءإحیاء  داردار  ::طبعةطبعة  ،،النیسابورىالنیسابورى  القشیرىالقشیرى  الحسینالحسین  أبوأبو  الحجاجالحجاج  بنبن  مسلممسلم  لإلماملإلمام  ،،مسلممسلم  صحیحصحیح*  *  

  ..تت..بب  ،،لبنانلبنان  ،،بیروتبیروت

  حسینحسین  بنبن  أحمدأحمد  بنبن  موسىموسى  بنبن  أحمدأحمد  بنبن  محمودمحمود  محمدمحمد  ألبوألبو  ،،البخاريالبخاري  حیححیحصص  شرحشرح  القاريالقاري  عمدةعمدة* * 

  ،،بیروتبیروت  ––  العربيالعربي  التراثالتراث  إحیاءإحیاء  داردار  ::طبعةطبعة  ،،هـهـ٨٥٥٨٥٥  المتوفىالمتوفى  ،،العینىالعینى  الدینالدین  بدربدر  الحنفيالحنفي  الغیتابىالغیتابى

  ..تت..بب

  العظیمالعظیم  ::وشهرتهوشهرته  ،،آباديآبادي  العظیمالعظیم  الحقالحق  شمسشمس  محمدمحمد  الطیبالطیب  ألبوألبو  ،،داودداود  أبيأبي  سننسنن  شرحشرح  المعبودالمعبود  عونعون* * 

  ..مم١٩٦٨١٩٦٨  --  هـهـ١٣٨٨١٣٨٨  ::سنةسنة  ،،الثانیةالثانیة  الطبعةالطبعة  ،،المنورةالمنورة  المدینةالمدینة  --  السلفیةالسلفیة  كتبةكتبةالمالم  ::طبعةطبعة  ،،آباديآبادي

  ،،الشافعيالشافعي  العسقالنيالعسقالني  الفضلالفضل  أبوأبو  حجرحجر  بنبن  عليعلي  بنبن  أحمدأحمد  لإلماملإلمام  ،،البخاريالبخاري  صحیحصحیح  شرحشرح  الباريالباري  فتحفتح* * 

  محبمحب: : طبعهطبعه  علىعلى  وأشرفوأشرف  وصححهوصححه  بإخراجهبإخراجه  قامقام  ،،الباقيالباقي  عبدعبد  فؤادفؤاد  محمدمحمد: : وأحادیثهوأحادیثه  وأبوابهوأبوابه  كتبهكتبه  رقمرقم

  ––  المعرفةالمعرفة  داردار  ::طبعةطبعة  ،،بازباز  بنبن  اهللاهللا  عبدعبد  بنبن  العزیزالعزیز  عبدعبد  ::العالمةالعالمة  تعلیقاتتعلیقات  علیهعلیه  ،،الخطیبالخطیب  الدینالدین

  ..هـهـ١٣٧٩١٣٧٩  سنةسنة  ،،بیروتبیروت

  الهنديالهندي  الكشمیريالكشمیري  شاهشاه  معظممعظم  بنبن  شاهشاه  أنورأنور  محمدمحمد  ))أماليأمالي((  تألیفتألیف  ،،البخاريالبخاري  صحیحصحیح  علىعلى  الباريالباري  فیضفیض* * 

  --  هـهـ  ١٤٢٦١٤٢٦  سنةسنة  ،،األولىاألولى  الطبعةالطبعة  ،،لبنانلبنان  ––  بیروتبیروت  ،،العلمیةالعلمیة  الكتبالكتب  داردار  ::طبعةطبعة  ،،الدیوبنديالدیوبندي  ثمثم

  ..مم٢٠٠٥٢٠٠٥



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

١٣٠ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

  بنبن  العارفینالعارفین  تاجتاج  بنبن  الرؤوفالرؤوف  بعبدبعبد  المدعوالمدعو  محمدمحمد  الدینالدین  لزینلزین  ،،الصغیرالصغیر  الجامعالجامع  شرحشرح  القدیرالقدیر  فیضفیض* * 

  ،،مصرمصر  ––  الكبرىالكبرى  التجاریةالتجاریة  المكتبةالمكتبة  ::طبعةطبعة  ،،القاهريالقاهري  المناويالمناوي  ثمثم  الحداديالحدادي  العابدینالعابدین  زینزین  بنبن  عليعلي

  ..هـهـ١٣٥٦١٣٥٦  سنةسنة  ،،األولىاألولى  الطبعةالطبعة

  الكتبالكتب  داردار  ::طبعةطبعة  ،،النیسابورىالنیسابورى  الحاكمالحاكم  اهللاهللا  عبدعبد  ووأبأب  اهللاهللا  عبدعبد  بنبن  لمحمدلمحمد  ،،الصحیحینالصحیحین  علىعلى  المستدركالمستدرك* * 

  ..هـهـ١٤١١١٤١١سنةسنة  ،،األولىاألولى  الطبعةالطبعة  ،،بیروتبیروت  ،،العملیةالعملیة

  جمعیةجمعیة  ::الناشرالناشر  ،،الشیبانيالشیباني  حنبلحنبل  بنبن  محمدمحمد  بنبن  أحمدأحمد  اهللاهللا  عبدعبد  أبوأبو  لإلماملإلمام  ،،حنبلحنبل  بنبن  أحمدأحمد  اإلماماإلمام  مسندمسند*  *  

  ..مم٢٠١١٢٠١١  --  هـهـ١٤٣٢١٤٣٢  سنةسنة  ،،األولىاألولى  الطبعةالطبعة  ،،المنهاجالمنهاج  داردار  --  اإلسالمياإلسالمي  المكنزالمكنز

  عامرعامر  بنبن  مالكمالك  بنبن  أنسأنس  بنبن  مالكمالك  لإلماملإلمام  ،،الحدثانيالحدثاني  سعیدسعید  بنبن  سویدسوید  روایةروایة  مالكمالك  إلمامإلماماا  موطأموطأ* * 

  ..مم١٩٩٤١٩٩٤  سنةسنة  ،،األولىاألولى  الطبعةالطبعة  ،،اإلسالمياإلسالمي  الغربالغرب  داردار  ::الناشرالناشر  ،،المدنيالمدني  األصبحياألصبحي

  التجیبيالتجیبي  وارثوارث  بنبن  أیوبأیوب  بنبن  سعدسعد  بنبن  خلفخلف  بنبن  سلیمانسلیمان  الولیدالولید  أبوأبو  لإلماملإلمام  ،،الموطأالموطأ  شرحشرح  المنتقىالمنتقى* * 

  ..هـهـ١٣٣٢١٣٣٢  سنةسنة  ،،األولىاألولى  الطبعةالطبعة  ،،مصرمصر  ––  السعادةالسعادة  مطبعةمطبعة  ::بعةبعةطط  ،،األندلسياألندلسي  الباجيالباجي  القرطبيالقرطبي

  محمدمحمد  أبوأبو  الدینالدین  جمالجمال  ،،الزیلعيالزیلعي  تخریجتخریج  فيفي  األلمعياأللمعي  بغیةبغیة  حاشیتهحاشیته  معمع  الهدایةالهدایة  ألحادیثألحادیث  الرایةالرایة  نصبنصب* * 

  داردار  ،،لبنانلبنان  ––  بیروتبیروت  ،،والنشروالنشر  للطباعةللطباعة  الریانالریان  مؤسسةمؤسسة  ::طبعةطبعة  ،،الزیلعيالزیلعي  محمدمحمد  بنبن  یوسفیوسف  بنبن  اهللاهللا  عبدعبد

  ..مم١٩٩٧١٩٩٧  --  هـهـ١٤١٨١٤١٨  سنةسنة  ،،األولىاألولى  الطبعةالطبعة  ،،السعودیةالسعودیة  ––  جدةجدة  ،،اإلسالمیةاإلسالمیة  للثقافةللثقافة  القبلةالقبلة

  الحدیثالحدیث  داردار  ::طبعةطبعة  ،،الیمنيالیمني  الشوكانيالشوكاني  اهللاهللا  عبدعبد  بنبن  محمدمحمد  بنبن  عليعلي  بنبن  محمدمحمد  للقاضيللقاضي  ،،األوطاراألوطار  نیلنیل* * 

  ..مم١٩٩٣١٩٩٣  --  هـهـ١٤١٣١٤١٣  سنةسنة  ،،األولىاألولى  الطبعةالطبعة  ،،مصرمصر  --
  

  ::والتعریفاتوالتعریفات  اللغةاللغة  معاجممعاجم  :ً:رابعًارابعا
  

  الكتبالكتب  داردار  ::طبعةطبعة  ،،اهللاهللا  جارجار  الزمخشريالزمخشري  أحمد،أحمد،  بنبن  ووعمرعمر  بنبن  محمودمحمود  القاسمالقاسم  ألبوألبو  ،،البالغةالبالغة  أساسأساس* * 

  ..مم١٩٩٨١٩٩٨  --  هـهـ١٤١٩١٤١٩  سنةسنة  ،،األولىاألولى  الطبعةالطبعة  ،،لبنانلبنان  ––  بیروتبیروت  ،،العلمیةالعلمیة

  بمرتضىبمرتضى  ّالملقبّالملقب  ،،الحسینيالحسیني  ّالرزاقّالرزاق  عبدعبد  بنبن  ّمحمدّمحمد  بنبن  ّمحمدّمحمد  ،،القاموسالقاموس  جواهرجواهر  منمن  العروسالعروس  تاجتاج* * 

  ..هـهـ١٤١٤١٤١٤  سنةسنة  ،،لىلىاألواألو  الطبعةالطبعة  ،،بیروتبیروت    ––  الفكرالفكر  داردار  ::الناشرالناشر  ،،هـهـ١٢٠٥١٢٠٥  المتوفىالمتوفى  ،،َّالزبیديَّالزبیدي

  عليعلي  بنبن  العارفینالعارفین  تاجتاج  بنبن  الرؤوفالرؤوف  بعبدبعبد  المدعوالمدعو  محمدمحمد  الدینالدین  لزینلزین  ،،التعاریفالتعاریف  مهماتمهمات  علىعلى  التوقیفالتوقیف* * 

  سنةسنة  ،،األولىاألولى  الطبعةالطبعة  ،،القاهرةالقاهرة--  الكتبالكتب  عالمعالم  ::الناشرالناشر  ،،القاهريالقاهري  المناويالمناوي  ثمثم  الحداديالحدادي  العابدینالعابدین  زینزین  بنبن

  ..مم١٩٩٠١٩٩٠--  هـهـ١٤١٠١٤١٠

  الرویفعيالرویفعي  األنصارياألنصاري  منظورمنظور  ابنابن  الدینالدین  جمالجمال  ،،الفضلالفضل  أبوأبو  على،على،  بنبن  مكرممكرم  بنبن  لمحمدلمحمد  ،،العربالعرب  لسانلسان* * 

  ..هـهـ١٤١٤١٤١٤  سنةسنة  ،،الثالثةالثالثة  الطبعةالطبعة  ،،بیروتبیروت  ––  صادرصادر  داردار  ::طبعةطبعة  ،،اإلفریقياإلفریقي

  داردار  ::الناشرالناشر  ،،الفارابيالفارابي  الجوهريالجوهري  حمادحماد  بنبن  إسماعیلإسماعیل  نصرنصر  ألبوألبو  ،،العربیةالعربیة  وصحاحوصحاح  اللغةاللغة  تاجتاج  الصحاحالصحاح* * 

  ..مم١٩٨٧١٩٨٧  --  هـهـ١٤٠٧١٤٠٧  سنةسنة  ،،الرابعةالرابعة  الطبعةالطبعة  ،،بیروتبیروت  ––  للمالیینللمالیین  العلمالعلم



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

١٣١ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

  ::النشرالنشر  داردار  ،،الحسینالحسین  أبوأبو  ،،الرازيالرازي  القزوینيالقزویني  زكریاءزكریاء  بنبن  فارسفارس  بنبن  ألحمدألحمد  ،،فارسفارس  البنالبن  اللغةاللغة  جملجملمم* * 

  ..مم١٩٨٦١٩٨٦  --  هـهـ١٤٠٦١٤٠٦  سنةسنة  ،،الثانیةالثانیة  الطبعةالطبعة  ،،بیروتبیروت  ––  الرسالةالرسالة  مؤسسةمؤسسة

  الكتبالكتب  داردار  ::طبعةطبعة  ،،المرسيالمرسي  سیدهسیده  بنبن  إسماعیلإسماعیل  بنبن  عليعلي  الحسنالحسن  ألبوألبو  ،،األعظماألعظم  والمحیطوالمحیط  المحكمالمحكم* * 

  ..مم٢٠٠٠٢٠٠٠  --  هـهـ١٤٢١١٤٢١  سنةسنة  ،،ىىاألولاألول  الطبعةالطبعة  ،،بیروتبیروت  ––  العلمیةالعلمیة

  ::الناشرالناشر  ،،الرازيالرازي  الحنفيالحنفي  القادرالقادر  عبدعبد  بنبن  بكربكر  أبيأبي  بنبن  محمدمحمد  اهللاهللا  عبدعبد  أبوأبو  الدینالدین  لزینلزین  ،،الصحاحالصحاح  مختارمختار* * 

  ..مم١٩٩٩١٩٩٩  --  هـهـ١٤٢٠١٤٢٠سنةسنة  ،،الخامسةالخامسة  الطبعةالطبعة  ،،صیداصیدا  ––  بیروتبیروت  ،،النموذجیةالنموذجیة  الدارالدار  --  العصریةالعصریة  المكتبةالمكتبة

  أبوأبو  الحموي،الحموي،  ثمثم  الفیوميالفیومي  عليعلي  بنبن  محمدمحمد  بنبن  ألحمدألحمد  ،،الكبیرالكبیر  الشرحالشرح  غریبغریب  فيفي  المنیرالمنیر  المصباحالمصباح* * 

  ..تت..بب  ،،بیروتبیروت  ––  العلمیةالعلمیة  المكتبةالمكتبة  ::الناشرالناشر  ،،العباسالعباس

  ،،الفكرالفكر  داردار  ::طبعةطبعة  ،،الحسینالحسین  أبوأبو  الرازي،الرازي،  القزوینيالقزویني  زكریاءزكریاء  بنبن  فارسفارس  بنبن  ألحمدألحمد  ،،اللغةاللغة  مقاییسمقاییس  معجممعجم* * 

  ..مم١٩٧٩١٩٧٩  --  هـهـ١٣٩٩١٣٩٩  سنةسنة

  ..مم١٩٩٩٠١٩٩٩٠  --  هـهـ١٤١١١٤١١  سنةسنة  ،،والتعلیموالتعلیم  التربیةالتربیة  بوزارةبوزارة  خاصةخاصة  طبعةطبعة  ،،الوجیزالوجیز  المعجمالمعجم*  *  

  ،،القادرالقادر  عبدعبد  حامدحامد  ،،الزیاتالزیات  أحمدأحمد  ،،مصطفىمصطفى  إبراهیمإبراهیم  ،،بالقاهرةبالقاهرة  العربیةالعربیة  اللغةاللغة  مجمعمجمع  ،،الوسیطالوسیط  المعجمالمعجم* * 

  ..تت..بب  ،،الدعوةالدعوة  داردار  ::الناشرالناشر  ،،النجارالنجار  محمدمحمد
 

  ::وقواعدهوقواعده  الفقهالفقه  أصولأصول  كتبكتب  ::ًخامساً◌ًخامساً◌
  

  ::بعةبعةطط  ،،نجیمنجیم  بنبن  إبراهیمإبراهیم  بنبن  العابدینالعابدین  لزینلزین  ،،النعمانالنعمان  حنیفةحنیفة  أبىأبى  اإلماماإلمام  مذهبمذهب  علىعلى  والنظائروالنظائر  األشباهاألشباه*  *  

  ..تت..بب  ،،لبنانلبنان  --  بیروتبیروت  ،،العلمیةالعلمیة  الكتبالكتب  داردار

  ::طبعةطبعة  ،،هـهـ٩١١٩١١  المتوفىالمتوفى  ،،السیوطيالسیوطي  الدینالدین  جاللجالل  بكر،بكر،  أبيأبي  بنبن  الرحمنالرحمن  عبدعبد  لإلماملإلمام  ،،والنظائروالنظائر  األشباهاألشباه* * 

  ..مم١٩٩٠١٩٩٠  --  هـهـ١٤١١١٤١١  سنةسنة  ،،األولىاألولى  الطبعةالطبعة  ،،العلمیةالعلمیة  الكتبالكتب  داردار

  ،،العلمیةالعلمیة  الكتبالكتب  داردار  ::طبعةطبعة  ،،السبكيالسبكي  الكافيالكافي  عبدعبد  بنبن  عليعلي  بنبن  الوهابالوهاب  عبدعبد  لإلماملإلمام  ،،والنظائروالنظائر  األشباهاألشباه* * 

  ..مم١٩٩١١٩٩١  --  هـهـ١٤١١١٤١١  سنةسنة  ،،األولىاألولى  الطبعةالطبعة    ،،لبنانلبنان  ––  بیروتبیروت

  المالكیةالمالكیة  مفتىمفتى  حسینحسین  بنبن  عليعلي  بنبن  محمدمحمد  للشیخللشیخ  ،،الفقهیةالفقهیة  األسراراألسرار  فيفي  السنیةالسنیة  والقواعدوالقواعد  الفروقالفروق  تهذیبتهذیب* * 

  ..تت..بب  ،،الكتبالكتب  عالمعالم  ::طبعةطبعة  ،،هـهـ١٣٦٧١٣٦٧  المكرمةالمكرمة  بمكةبمكة

  ،،بالقرافيبالقرافي  الشهیرالشهیر  المالكيالمالكي  الرحمنالرحمن  عبدعبد  بنبن  إدریسإدریس  ننبب  أحمدأحمد  الدینالدین  شهابشهاب  العباسالعباس  أبوأبو  لإلماملإلمام  ،،الفروقالفروق* * 

  ..تت..بب  ،،الكتبالكتب  عالمعالم  ::طبعةطبعة  ،،هـهـ٦٨٤٦٨٤  المتوفىالمتوفى

  سنةسنة  ،،الثانیةالثانیة  الطبعةالطبعة  ،،دمشقدمشق  ،،القلمالقلم  داردار  ::طبعةطبعة  ،،الزرقاالزرقا  الشیخالشیخ  بنبن  أحمدأحمد  للشیخللشیخ  ،،الفقهیةالفقهیة  القواعدالقواعد  شرحشرح* * 

  ..مم١٩٨٩١٩٨٩

  ،،الرشدالرشد  مكتبةمكتبة  ::لناشرلناشراا  ،،الحصنيالحصني  الدینالدین  بتقيبتقي  المعروفالمعروف  المؤمنالمؤمن  عبدعبد  بنبن  محمدمحمد  بنبن  بكربكر  ألبيألبي  ،،القواعدالقواعد* * 

  ..مم١٩٩٧١٩٩٧  --  هـهـ١٤١٨١٤١٨  سنةسنة  ،،األولىاألولى  الطبعةالطبعة  ،،السعودیةالسعودیة  العربیةالعربیة  المملكةالمملكة  --  الریاضالریاض



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

١٣٢ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

  مكتبمكتب  ::طبعةطبعة  ،،عزامعزام  محمدمحمد  العزیزالعزیز  عبدعبد/ / دد  ،،مقارنةمقارنة  تحلیلیةتحلیلیة  علمیةعلمیة  دراسةدراسة  ،،اإلسالمىاإلسالمى  الفقهالفقه  قواعدقواعد* * 

  ..مم١٩٩٩١٩٩٩  --١٩٩٨١٩٩٨  سنةسنة  ::طبعةطبعة  ،،والكمبیوتروالكمبیوتر  للطباعةللطباعة  الدولیةالدولیة  الرسالةالرسالة

  مم١٩٩٣١٩٩٣  --  هـهـ١٤١٣١٤١٣  سنةسنة  ::طبعةطبعة  ،،الحصريالحصري  محمدمحمد  أحمدأحمد/ / دد  ،،اإلسالمىاإلسالمى  لفقهلفقهلل  الفقهیةالفقهیة  القواعدالقواعد* * 

  ،،هـهـ٧٩٥٧٩٥  المتوفىالمتوفى  الحنبليالحنبلي  رجبرجب  بنبن  أحمدأحمد  بنبن  الرحمنالرحمن  عبدعبد  الدینالدین  زینزین  لإلماملإلمام  ،،رجبرجب  البنالبن  القواعدالقواعد* * 

  ..تت..بب  ،،العلمیةالعلمیة  الكتبالكتب  داردار  ::طبعةطبعة

  عبدعبد  بنبن  السالمالسالم  عبدعبد  بنبن  الحلیمالحلیم  عبدعبد  بنبن  أحمدأحمد  العباسالعباس  أبوأبو  الدینالدین  تقيتقي  لإلماملإلمام  ،،الفقهیةالفقهیة  النورانیةالنورانیة  القواعدالقواعد* * 

  --  الجوزيالجوزي  ابنابن  داردار  ::طبعةطبعة  ،،الدمشقيالدمشقي  الحنبليالحنبلي  الحرانيالحراني  تیمیةتیمیة  ابنابن  محمدمحمد  بنبن  القاسمالقاسم  أبيأبي  بنبن  اهللاهللا

  ..هـهـ١٤٢٢١٤٢٢  سنةسنة  ،،األولىاألولى  الطبعةالطبعة  ،،السعودیةالسعودیة  العربیةالعربیة  المملكةالمملكة

  ،،والتوزیعوالتوزیع  للنشرللنشر  البیانالبیان  داردار  ::طبعةطبعة  ،،عزامعزام  العزیزالعزیز  عبدعبد/ / دد  ،،الفقهیةالفقهیة  القواعدالقواعد  فىفى  الشرعیةالشرعیة  المقاصدالمقاصد* * 

  ..مم٢٠٠١٢٠٠١  سنةسنة  ،،القاهرةالقاهرة

  ابنابن  داردار  ::طبعةطبعة  ،،بالشاطبيبالشاطبي  الشهیرالشهیر  الغرناطيالغرناطي  اللخمياللخمي  محمدمحمد  بنبن  موسىموسى  بنبن  إبراهیمإبراهیم  لإلماملإلمام  ،،الموافقاتالموافقات* * 

  ..مم١٩٩٧١٩٩٧  --  هـهـ١٤١٧١٤١٧  سنةسنة  ،،األولىاألولى  الطبعةالطبعة  ،،عفانعفان

  ––  الریاضالریاض  ،،زدنيزدني  داردار  ::طبعةطبعة  ،،الدوسريالدوسري  ماجدماجد  بنبن  محمدمحمد  بنبن  مسلممسلم/ / دد  ،،الفقهیةالفقهیة  القواعدالقواعد  فيفي  الممتعالممتع* * 

  ..مم٢٠٠٧٢٠٠٧  هـهـ١٤٢٨١٤٢٨  سنةسنة  ،،األولياألولي  الطبعةالطبعة  ،،السعودیةالسعودیة  العربیةالعربیة  المملكةالمملكة

  مؤسسةمؤسسة  ::طبعةطبعة  ،،الغزيالغزي  الحارثالحارث  أبوأبو  البورنوالبورنو  أحمدأحمد  بنبن  صدقيصدقي  محمدمحمد/ / دد  ،،الفقهیةالفقهیة  القواعدالقواعد  موسوعةموسوعة* * 

  ..تت..بب  ،،الرسالةالرسالة

    ::الفقهالفقه  كتبكتب  :ً:سادسًاسادسا

  ::الحنفىالحنفى  الفقهالفقه

  للالفضالفض  أبوأبو  الدینالدین  مجدمجد  ،،البلدحيالبلدحي  الموصليالموصلي  مودودمودود  بنبن  محمودمحمود  بنبن  اهللاهللا  لعبدلعبد  ،،المختارالمختار  لتعلیللتعلیل  االختیاراالختیار* * 

  --  هـهـ١٣٥٦١٣٥٦  سنةسنة  ،،القاهرةالقاهرة  --  الحلبيالحلبي  مطبعةمطبعة  ::طبعةطبعة  ،،دقیقةدقیقة  أبوأبو  محمودمحمود  الشیخالشیخ  ::بتعلیقاتبتعلیقات    ،،الحنفيالحنفي

  ..مم١٩٣٧١٩٣٧

  نجیمنجیم  بابنبابن  المعروفالمعروف  محمد،محمد،  بنبن  إبراهیمإبراهیم  بنبن  الدینالدین  زینزین  لإلماملإلمام  ،،الدقائقالدقائق  كنزكنز  شرحشرح  الرائقالرائق  البحرالبحر* * 

  ..تت..بب  ،،الثانیةالثانیة  الطبعةالطبعة  ،،اإلسالمياإلسالمي  الكتابالكتاب  داردار  ::الناشرالناشر  ،،هـهـ٩٧٠٩٧٠  المتوفىالمتوفى  ،،المصريالمصري

  الكاسانيالكاساني  أحمدأحمد  بنبن  مسعودمسعود  بنبن  بكربكر  أبوأبو  ،،الدینالدین  عالءعالء  لإلماملإلمام  ،،الشرائعالشرائع  ترتیبترتیب  فيفي  الصنائعالصنائع  بدائعبدائع* * 

  ..مم١٩٨٦١٩٨٦  --  هـهـ١٤٠٦١٤٠٦  سنةسنة  ،،الثانیةالثانیة  الطبعةالطبعة  ،،العلمیةالعلمیة  الكتبالكتب  داردار  ::طبعةطبعة  ،،هـهـ٥٨٧٥٨٧  المتوفىالمتوفى  ،،الحنفيالحنفي

  ييالزیلعالزیلع  الدینالدین  فخرفخر  ،،البارعيالبارعي  محجنمحجن  بنبن  عليعلي  بنبن  عثمانعثمان  لإلماملإلمام  ،،الدقائقالدقائق  كنزكنز  شرحشرح  الحقائقالحقائق  تبیینتبیین*  *  

  ..هـهـ١٣١٣١٣١٣  سنةسنة  ،،األولىاألولى  الطبعةالطبعة  ،،القاهرةالقاهرة  ،،بوالقبوالق  ––  األمیریةاألمیریة  الكبرىالكبرى  المطبعةالمطبعة  ::طبعةطبعة  ،،الحنفيالحنفي



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

١٣٣ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

  الغیتابىالغیتابى  حسینحسین  بنبن  أحمدأحمد  بنبن  موسىموسى  بنبن  أحمدأحمد  بنبن  محمودمحمود  محمدمحمد  أبوأبو    لإلماملإلمام  ،،الهدایةالهدایة  شرحشرح  البنایةالبنایة* * 

  --  هـهـ١٤٢٠١٤٢٠سنةسنة  ،،األولىاألولى  الطبعةالطبعة  ،،لبنانلبنان  ––  بیروتبیروت  ،،العلمیةالعلمیة  الكتبالكتب  داردار  ،،العینىالعینى  الدینالدین  بدربدر  الحنفىالحنفى

  ..مم٢٠٠٠٢٠٠٠

  محمدمحمد  بنبن  عليعلي  بنبن  لمحمدلمحمد  ،،حنیفةحنیفة  أبيأبي  اإلماماإلمام  مذهبمذهب  فقهفقه  فيفي  األبصاراألبصار  تنویرتنویر  شرحشرح  المختارالمختار  الدرالدر* * 

  ،،بیروتبیروت  --الفكرالفكر  داردار  ::طبعةطبعة  ،،هـهـ١٠٨٨١٠٨٨  المتوفىالمتوفى  ،،الحنفيالحنفي  الحصكفيالحصكفي  الدینالدین  بعالءبعالء  المعروفالمعروف  الحصنيالحصني

  ..تت..بب

  الدمشقيالدمشقي  عابدینعابدین  العزیزالعزیز  عبدعبد  بنبن  عمرعمر  بنبن  أمینأمین  محمدمحمد  ،،عابدینعابدین  البنالبن  ،،المختارالمختار  الدرالدر  علىعلى  المحتارالمحتار  ردرد* * 

  ..مم١٩٩٢١٩٩٢  --  هـهـ١٤١٢١٤١٢  سنةسنة  ،،الثانیةالثانیة  الطبعةالطبعة  ،،بیروتبیروت  --الفكرالفكر  داردار  ::طبعةطبعة  ،،هـهـ١٢٥٢١٢٥٢  المتوفىالمتوفى  ،،الحنفيالحنفي

  ..مم١٩٣٠١٩٣٠  --  هـهـ١٣٤٩١٣٤٩  سنةسنة  ،،حمصحمص  مطبعةمطبعة  ::طبعةطبعة  ،،األتاسىاألتاسى  خالدخالد  لمحمدلمحمد  ،،المجلةالمجلة  شرحشرح*  *  

  طبعةطبعةالال  ،،الفكرالفكر  داردار  ::الناشرالناشر  ،،البلخيالبلخي  الدینالدین  نظامنظام  برئاسةبرئاسة  علماءعلماء  لجنةلجنة  ::المؤلفالمؤلف  ،،الهندیةالهندیة  الفتاوىالفتاوى* * 

  ..هـهـ١٣١٠١٣١٠  سنةسنة  ،،الثانیةالثانیة

  المتوفىالمتوفى  ،،الهمامالهمام  بابنبابن  المعروفالمعروف  السیواسيالسیواسي  الواحدالواحد  عبدعبد  بنبن  محمدمحمد  الدینالدین  كمالكمال  لإلماملإلمام  ،،القدیرالقدیر  فتحفتح* * 

  ..تت..بب  ،،الفكرالفكر  داردار  ::طبعةطبعة  ،،هـهـ٨٦١٨٦١

  المیدانيالمیداني  الدمشقيالدمشقي  الغنیميالغنیمي  إبراهیمإبراهیم  بنبن  حمادةحمادة  بنبن  طالبطالب  بنبن  الغنيالغني  لعبدلعبد  ،،الكتابالكتاب  شرحشرح  فيفي  اللباباللباب* * 

  ..تت..بب  ،،لبنانلبنان  ––  بیروتبیروت  ،،علمیةعلمیةالال  المكتبةالمكتبة  ::طبعةطبعة  ،،الحنفيالحنفي

َالحلبي  إبراهیمإبراهیم  بنبن  محمدمحمد  بنبن  إبراهیمإبراهیم  لإلماملإلمام  ،،األبحراألبحر  ملتقىملتقى  شرحشرح  فيفي  األنهراألنهر  مجمعمجمع* *  َالحلبيَ   ::طبعةطبعة  ،،الحنفيالحنفي  َ

  ..مم١٩٩٨١٩٩٨  --  هـهـ١٤١٩١٤١٩  سنةسنة  ،،األولىاألولى  الطبعةالطبعة  ،،بیروتبیروت  --  لبنانلبنان  ،،العلمیةالعلمیة  الكتبالكتب  داردار

  ::الناشرالناشر  ،،هـهـ٤٨٣٤٨٣  ىىالمتوفالمتوف  ،،السرخسيالسرخسي  األئمةاألئمة  شمسشمس  سهلسهل  أبيأبي  بنبن  أحمدأحمد  بنبن  محمدمحمد  لإلماملإلمام  ،،المبسوطالمبسوط* * 

  ..مم١٩٩٣١٩٩٣  --  هـهـ١٤١٤١٤١٤  سنةسنة  ،،بیروتبیروت  ––  المعرفةالمعرفة  داردار

  ––  بیروتبیروت  ،،العلمیةالعلمیة  الكتبالكتب  داردار  ::طبعةطبعة  ،،الحلبىالحلبى  إبراهیمإبراهیم  بنبن  محمدمحمد  بنبن  إبراهیمإبراهیم  لإلماملإلمام  ،،األبحراألبحر  ملتقىملتقى* * 

  ..مم١٩٩٨١٩٩٨  --  هـهـ١٤١٩١٤١٩  سنةسنة  ،،األولىاألولى  الطبعةالطبعة  ،،لبنانلبنان

  أبوأبو  ،،المرغینانيالمرغیناني  الفرغانيالفرغاني  الجلیلالجلیل  عبدعبد  بنبن  بكربكر  أبيأبي  بنبن  عليعلي  لإلماملإلمام  ،،المبتديالمبتدي  بدایةبدایة  شرحشرح  الهدایةالهدایة* * 

  ..تت..بب  ،،اإلسالمیةاإلسالمیة  المكتبةالمكتبة  ::طبعةطبعة  ،،هـهـ٥٩٣٥٩٣  المتوفىالمتوفى  ،،الدینالدین  برهانبرهان  الحسنالحسن

  

  ::المالكىالمالكى  الفقهالفقه
  

  ،،الكشناويالكشناوي  حسنحسن  بنبن  بكربكر  ألبيألبي  ،،مالكمالك  األئمةاألئمة  إمامإمام  مذهبمذهب  فيفي  السالكالسالك  إرشادإرشاد  شرحشرح  المداركالمدارك  أسهلأسهل* * 

  ..تت..بب  ،،العصریةالعصریة  المكتبةالمكتبة  ::طبعةطبعة



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

١٣٤ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

  البغداديالبغدادي  نصرنصر  بنبن  عليعلي  بنبن  الوهابالوهاب  عبدعبد  محمدمحمد  أبوأبو  للقاضيللقاضي  ،،الخالفالخالف  مسائلمسائل  نكتنكت  علىعلى  اإلشرافاإلشراف* * 

  مم١٩٩٩١٩٩٩  --  هـهـ١٤٢٠١٤٢٠  سنةسنة  ،،األولىاألولى  الطبعةالطبعة  ،،حزمحزم  ابنابن  داردار  ::طبعةطبعة  ،،المالكيالمالكي

  أحمدأحمد  بنبن  محمدمحمد  الولیدالولید  أبوأبو  للقاضيللقاضي  ،،المستخرجةالمستخرجة  لمسائللمسائل  والتعلیلوالتعلیل  والتوجیهوالتوجیه  والشرحوالشرح  والتحصیلوالتحصیل  البیانالبیان* * 

  --  هـهـ١٤٠٨١٤٠٨  سنةسنة،،الثانیةالثانیة  لطبعةلطبعةاا  ،،لبنانلبنان  ––  بیروتبیروت  ،،اإلسالمياإلسالمي  الغربالغرب  داردار  ::طبعةطبعة  ،،القرطبيالقرطبي  رشدرشد  بنبن

  ..مم١٩٨٨١٩٨٨

  بنبن  أحمدأحمد  بنبن  محمدمحمد  بنبن  أحمدأحمد  بنبن  محمدمحمد  الولیدالولید  أبىأبى  القاضيالقاضي  لإلماملإلمام  ،،المقتصدالمقتصد  ونهایةونهایة  المجتهدالمجتهد  بدایةبدایة* * 

  ،،بمصربمصر  وأوالدهوأوالده  الحلبيالحلبي  البابيالبابي  مصطفىمصطفى  ومطبعةومطبعة  مكتبةمكتبة  شركةشركة  ::طبعةطبعة  ،،األندلسياألندلسي  القرطبيالقرطبي  رشدرشد

  ..مم١٩٧٥١٩٧٥  --  هـهـ١٣٩٥١٣٩٥  سنةسنة  ،،الرابعةالرابعة  الطبعةالطبعة

  ،،المالكىالمالكى  الصاوىالصاوى  محمدمحمد  بنبن  أحمدأحمد  للشیخللشیخ  ،،الصاويالصاوي  بحاشیةبحاشیة  المعروفالمعروف  المسالكالمسالك  ربربألقألق  السالكالسالك  بلغةبلغة* * 

  ..تت..بب  ،،المعارفالمعارف  داردار  ::الناشرالناشر  ،،الدردیرالدردیر  أحمدأحمد  بنبن  محمدمحمد  بنبن  ألحمدألحمد  ،،الصغیرالصغیر  الشرحالشرح  علىعلى

  أبوأبو  ،،الغرناطيالغرناطي  العبدريالعبدري  یوسفیوسف  بنبن  القاسمالقاسم  أبيأبي  بنبن  یوسفیوسف  بنبن  لمحمدلمحمد  ،،خلیلخلیل  لمختصرلمختصر  واإلكلیلواإلكلیل  التاجالتاج* * 

  ..مم١٩٩٤١٩٩٤--  هـهـ١٤١٦١٤١٦  سنةسنة  ،،األولىاألولى  الطبعةالطبعة  ،،العلمیةالعلمیة  الكتبالكتب  داردار  ::طبعةطبعة  ،،المالكيالمالكي  المواقالمواق  اهللاهللا  عبدعبد

  ::الناشرالناشر  ،،األزهرياألزهري  اآلبياآلبي  السمیعالسمیع  عبدعبد  بنبن  لصالحلصالح  ،،القیروانيالقیرواني  زیدزید  أبيأبي  ابنابن  رسالةرسالة  شرحشرح  الدانيالداني  الثمرالثمر* * 

  ..تت..بب  ،،بیروتبیروت  ––  الثقافیةالثقافیة  المكتبةالمكتبة

  ،،هـهـ١٢٣٠١٢٣٠المتوفىالمتوفى  ،،المالكيالمالكي  الدسوقيالدسوقي  عرفةعرفة  بنبن  أحمدأحمد  بنبن  لمحمدلمحمد  ،،الكبیرالكبیر  الشرحالشرح  علىعلى  الدسوقيالدسوقي  حاشیةحاشیة*  *  

  ..تت..بب  ،،الفكرالفكر  داردار  ::طبعةطبعة

  ،،بالقرافيبالقرافي  الشهیرالشهیر  المالكيالمالكي  الرحمنالرحمن  عبدعبد  بنبن  إدریسإدریس  بنبن  أحمدأحمد  الدینالدین  شهابشهاب  العباسالعباس  ألبوألبو  ،،الذخیرةالذخیرة* * 

  ..مم١٩٩٤١٩٩٤  سنةسنة  ،،األولىاألولى  الطبعةالطبعة  ،،بیروتبیروت  --اإلسالمياإلسالمي  الغربالغرب  داردار  ::طبعةطبعة

  شركةشركة  ::بعةبعةطط  ،،المالكىالمالكى  الجعليالجعلي  برىبرى  حسینحسین  بنبن  عثمانعثمان  للسیدللسید  ،،المسالكالمسالك  أسهلأسهل  شرحشرح  السالكالسالك  سراجسراج* * 

  ..تت..بب  ،،األخیرةاألخیرة  الطبعةالطبعة  ،،بمصربمصر  وأوالدهوأوالده  الحلبيالحلبي  البابىالبابى  مصطفىمصطفى  ومطبعةومطبعة  مكتبةمكتبة

ِالتمیمي  عمرعمر  بنبن  عليعلي  بنبن  محمدمحمد  اهللاهللا  عبدعبد  ألبوألبو  ،،التلقینالتلقین  شرحشرح* *  ِالتمیميَّ   الغربالغرب  داردار  ::الناشرالناشر  ،،المالكيالمالكي  المازريالمازري  َّ

  ..مم٢٠٠٨٢٠٠٨  سنةسنة  ،،األولىاألولى  الطبعةالطبعة  ،،ِاإلسالميِاإلسالمي

  ،، " "الوافیةالوافیة  عرفةعرفة  ابنابن  اإلماماإلمام  حقائقحقائق  لبیانلبیان  الشافیةالشافیة  الكافیةالكافیة  الهدایةالهدایة "  " المسميالمسمي  ،،عرفةعرفة  ابنابن  حدودحدود  شرحشرح*  *  

  ،،العلمیةالعلمیة  المكتبةالمكتبة  ::طبعةطبعة  ،،المالكيالمالكي  التونسيالتونسي  الرصاعالرصاع  اهللا،اهللا،  عبدعبد  أبوأبو  ،،األنصارياألنصاري  قاسمقاسم  بنبن  لمحمدلمحمد

  ..هـهـ١٣٥٠١٣٥٠  سنةسنة  ،،األولىاألولى  الطبعةالطبعة

  الفكرالفكر  داردار  ::طبعةطبعة  ،،اهللاهللا  عبدعبد  أبوأبو  المالكيالمالكي  الخرشيالخرشي  اهللاهللا  عبدعبد  بنبن  لمحمدلمحمد  ،،للخرشيللخرشي  خلیلخلیل  مختصرمختصر  شرحشرح* * 

  ..تت..بب  ،،بیروتبیروت  ––  للطباعةللطباعة



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

١٣٥ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

  معمع  مطبوعمطبوع  ،،بالدردیربالدردیر  الشهیرالشهیر  العدوىالعدوى  محمدمحمد  بنبن  أحمدأحمد  سیديسیدي  البركاتالبركات  أبىأبى  للشیخللشیخ  ،،الكبیرالكبیر  الشرحالشرح* * 

  ..تت..بب  ،،الفكرالفكر  داردار  ::طبعةطبعة  ،،المالكىالمالكى  الدسوقىالدسوقى  عرفةعرفة  بنبن  أحمدأحمد  بنبن  لمحمدلمحمد  ،،علیهعلیه  الدسوقىالدسوقى  حاشیةحاشیة

  عبدعبد  أبوأبو  ،،علیشعلیش  محمدمحمد  بنبن  أحمدأحمد  بنبن  لمحمدلمحمد  ،،مالكمالك  اإلماماإلمام  مذهبمذهب  علىعلى  الفتوىالفتوى  فيفي  المالكالمالك  العليالعلي  فتحفتح* * 

  ..تت..بب  ،،المعرفةالمعرفة  داردار  ::الناشرالناشر  ،،المالكيالمالكي  اهللاهللا

  رسالةرسالة  علىعلى  ،،األزهرياألزهري  المالكىالمالكى  النفراويالنفراوي  مهنامهنا  بنبن  سالمسالم  بنبن  غنیمغنیم  بنبن  أحمدأحمد  الشیخالشیخ  شرحشرح  ،،الدوانيالدواني  الفواكهالفواكه*  *  

  ومطبعةومطبعة  مكتبةمكتبة  شركةشركة  ::طبعةطبعة  ،،المالكىالمالكى  القیروانيالقیرواني  الرحمنالرحمن  عبدعبد  زیدزید  أبىأبى  بنبن  اهللاهللا  عبدعبد  محمدمحمد  أبىأبى

  ..هـهـ١٣٧٤١٣٧٤  سنةسنة  ،،الثالثةالثالثة  الطبعةالطبعة  ،،بمصربمصر  وأوالدهوأوالده  الحلبيالحلبي  البابىالبابى  مصطفىمصطفى

  ،،الغرناطيالغرناطي  الكلبيالكلبي  جزيجزي  ابنابن  اهللا،اهللا،  عبدعبد  بنبن  محمدمحمد  بنبن  أحمدأحمد  بنبن  محمدمحمد  ،،القاسمالقاسم  ألبوألبو  ،،الفقهیةالفقهیة  القوانینالقوانین*  *  

  ..مم٢٠٠٦٢٠٠٦  --هـهـ١٤٢٧١٤٢٧  سنةسنة  ،،الثانیةالثانیة  الطبعةالطبعة  ،،لبنانلبنان  ––  بیروتبیروت  ،،العلمیةالعلمیة  الكتبالكتب  داردار  ::طبعةطبعة

  ––  الفكرالفكر  داردار  ::الناشرالناشر  ،،المالكيالمالكي  الحسنالحسن  أبوأبو  للشیخللشیخ  ،،القیروانيالقیرواني  زیدزید  أبيأبي  لرسالةلرسالة  الربانيالرباني  الطالبالطالب  كفایةكفایة* * 

  ..هـهـ١٤١٢١٤١٢  سنةسنة  ،،بیروتبیروت

  ،،المصريالمصري  المالكيالمالكي  الجنديالجندي  الدینالدین  ضیاءضیاء  موسى،موسى،  بنبن  إسحاقإسحاق  بنبن  لخلیللخلیل  ،،خلیلخلیل  العالمةالعالمة  مختصرمختصر* * 

  ..مم٢٠٠٥٢٠٠٥  --  هـهـ١٤٢٦١٤٢٦  سنةسنة  ،،األولىاألولى  الطبعةالطبعة  ،،القاهرةالقاهرة  ––  الحدیثالحدیث  داردار  ::طبعةطبعة

  عليعلي  بنبن  الوهابالوهاب  عبدعبد  محمدمحمد  أبوأبو  للقاضيللقاضي  ،، " "أنسأنس  بنبن  مالكمالك  اإلماماإلمام "  " المدینةالمدینة  عالمعالم  مذهبمذهب  علىعلى  المعونةالمعونة* * 

  مكةمكة  --  البازالباز  أحمدأحمد  مصطفىمصطفى  ،،التجاریةالتجاریة  المكتبةالمكتبة  ::طبعةطبعة  ،،المالكيالمالكي  البغداديالبغدادي  الثعلبيالثعلبي  نصرنصر  بنبن

  ..تت..بب  ،،المكرمةالمكرمة

  ::الناشرالناشر    ،،المالكيالمالكي  اهللاهللا  عبدعبد  أبوأبو  ،،علیشعلیش  محمدمحمد  بنبن  أحمدأحمد  بنبن  لمحمدلمحمد  ،،خلیلخلیل  مختصرمختصر  شرحشرح  الجلیلالجلیل  منحمنح* * 

  ..مم١٩٨٩١٩٨٩  --  هـهـ١٤٠٩١٤٠٩  سنةسنة  ،،بیروتبیروت    ––  الفكرالفكر  داردار

  الرحمنالرحمن  عبدعبد  بنبن  محمدمحمد  بنبن  محمدمحمد  اهللاهللا  عبدعبد  أبوأبو  الدینالدین  لشمسلشمس  ،،خلیلخلیل  مختصرمختصر  شرحشرح  فيفي  الجلیلالجلیل  مواهبمواهب* * 

  هـهـ١٤١٢١٤١٢  سنةسنة  ،،الثالثةالثالثة  الطبعةالطبعة  ،،الفكرالفكر  داردار  ::طبعةطبعة  ،،المالكيالمالكي  بالحطاببالحطاب  المعروفالمعروف  ،،المغربيالمغربي  الطرابلسيالطرابلسي

  ..مم١٩٩٢١٩٩٢  --

  ::الشافعىالشافعى  الفقهالفقه
  

  زینزین  األنصارياألنصاري  زكریازكریا  بنبن  محمدمحمد  بنبن  زكریازكریا  اإلسالماإلسالم  لشیخلشیخ  ،،الطالبالطالب  روضروض  شرحشرح  فيفي  المطالبالمطالب  أسنيأسني* * 

  ..تت..بب  ،،اإلسالمياإلسالمي  الكتابالكتاب  داردار  ::طبعةطبعة  ،،السنیكيالسنیكي  یحیىیحیى  أبوأبو  الدینالدین

  الشافعيالشافعي  الدمیاطيالدمیاطي  شطاشطا  محمدمحمد  بنبن  عثمانعثمان  بكربكر  ألبوألبو  ،،المعینالمعین  فتحفتح  ألفاظألفاظ  حلحل  علىعلى  الطالبینالطالبین  إعانةإعانة* * 

  --  هـهـ١٤١٨١٤١٨  سنةسنة  ،،األولىاألولى  الطبعةالطبعة  ،،والتوزیعوالتوزیع  والنشروالنشر  للطباعةللطباعة  الفكرالفكر  داردار  ::طبعةطبعة  ،،بالبكريبالبكري  المشهورالمشهور

  ..مم١١٩٩٧٩٩٧



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

١٣٦ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

  ،،الشافعيالشافعي  الشربینيالشربیني  الخطیبالخطیب  أحمدأحمد  بنبن  محمدمحمد  الدین،الدین،  لشمسلشمس  ،،شجاعشجاع  أبيأبي  ألفاظألفاظ  حلحل  فيفي  اإلقناعاإلقناع* * 

  ..تت..بب  ،،بیروتبیروت  ––  الفكرالفكر  داردار  ::طبعةطبعة

  ،،البغداديالبغدادي  البصريالبصري  حبیبحبیب  بنبن  محمدمحمد  بنبن  محمدمحمد  بنبن  عليعلي  الحسنالحسن  أبوأبو  للقاضيللقاضي  ،،الشافعيالشافعي  الفقهالفقه  فيفي  اإلقناعاإلقناع

  ..الشاملةالشاملة  المكتبةالمكتبة  ،،هـهـ٤٥٠٤٥٠  المتوفىالمتوفى  ،،بالماورديبالماوردي  الشهیرالشهیر

  ،،المنهاجالمنهاج  داردار  ::طبعةطبعة  ،،العمرانيالعمراني  سالمسالم  الخیرالخیر  أبيأبي  بنبن  یحیيیحیي  ألبيألبي  ،،الشافعيالشافعي  اإلماماإلمام  مذهبمذهب  فيفي  البیانالبیان* * 

  ..تت..بب

  عمرعمر  بنبن  محمدمحمد  بنبن  لسلیمانلسلیمان  ،،الخطیبالخطیب  علىعلى  البجیرميالبجیرمي  حاشیةحاشیة =  = الخطیبالخطیب  شرحشرح  علىعلى  الحبیبالحبیب  تحفةتحفة* * 

ّالبجیرمي
ِ َ ْ َ ّالبجیرميُ
ِ َ ْ َ   ..مم١٩٩٥١٩٩٥  --  هـهـ١٤١٥١٤١٥  سنةسنة  ،،الفكرالفكر  داردار  ::طبعةطبعة  ،،الشافعيالشافعي  المصريالمصري  ُ

  المكتبةالمكتبة  ::الناشرالناشر  ،،الهیتميالهیتمي  حجرحجر  بنبن  عليعلي  بنبن  محمدمحمد  بنبن  ألحمدألحمد  ،،المنهاجالمنهاج  شرحشرح  فيفي  اجاجالمحتالمحت  تحفةتحفة* * 

  ..مم١٩٨٣١٩٨٣  --  هـهـ١٣٥٧١٣٥٧  سنةسنة  ،،بمصربمصر  الكبرىالكبرى  التجاریةالتجاریة

  ،،هـهـ٤٧٦٤٧٦المتوفىالمتوفى  ،،الشیرازيالشیرازي  یوسفیوسف  بنبن  عليعلي  بنبن  إبراهیمإبراهیم  إسحاقإسحاق  أبوأبو  لإلماملإلمام  ،،الشافعيالشافعي  الفقهالفقه  فيفي  التنبیهالتنبیه* * 

  ..تت..بب  ،،الكتبالكتب  عالمعالم  ::الناشرالناشر

  بنبن  زكریازكریا  اإلسالماإلسالم  لشیخلشیخ  ،،الطالبالطالب  روضروض  شرحشرح  فيفي  المطالبالمطالب  أسنيأسني  معمع  بوعةبوعةمطمط  ،،الكبیرالكبیر  الرمليالرملي  حاشیةحاشیة* * 

  ..تت..بب  ،،اإلسالمياإلسالمي  الكتابالكتاب  داردار: : الناشرالناشر  ،،األنصارياألنصاري  زكریازكریا  بنبن  محمدمحمد

  بنبن  علىعلى  الحسنالحسن  أبىأبى  القاضيالقاضي  لإلماملإلمام  ،،عنهعنه  اهللاهللا  رضيرضي  الشافعيالشافعي  اإلماماإلمام  مذهبمذهب  فقهفقه  فىفى  الكبیرالكبیر  الحاويالحاوي* * 

    ..مم١٩٩٩١٩٩٩  --هـهـ١٤٢٠١٤٢٠  سنةسنة  ،،بیروتبیروت  ،،علمیةعلمیةالال  الكتبالكتب  داردار  ::طبعةطبعة  ،،البصريالبصري  الماورديالماوردي  حبیبحبیب  بنبن  محمدمحمد

  ::طبعةطبعة  ،،الشافعيالشافعي  الزركشيالزركشي  بهادربهادر  بنبن  اهللاهللا  عبدعبد  بنبن  محمدمحمد  الدینالدین  بدربدر  اهللاهللا  عبدعبد  أبوأبو  لإلماملإلمام  ،،الزوایاالزوایا  خبایاخبایا* * 

  ..هـهـ١٤٠٢١٤٠٢  سنةسنة  ،،األولىاألولى  الطبعةالطبعة  ،،الكویتالكویت  ––  اإلسالمیةاإلسالمیة  والشئونوالشئون  األوقافاألوقاف  وزارةوزارة

  للطباعةللطباعة  المعرفةالمعرفة  داردار  ::الناشرالناشر  ،،راويراويالغمالغم  الزهريالزهري  محمدمحمد  للعالمةللعالمة  ،،المنهاجالمنهاج  متنمتن  علىعلى  الوهاجالوهاج  السراجالسراج* * 

  ..تت..بب  ،،بیروتبیروت  ––  والنشروالنشر

  ،،األنصارياألنصاري  زكریازكریا  بنبن  أحمدأحمد  بنبن  محمدمحمد  بنبن  زكریازكریا  اإلسالماإلسالم  لشیخلشیخ  ،،الوردیةالوردیة  البهجةالبهجة  شرحشرح  فيفي  البهیةالبهیة  الغررالغرر* * 

  ..تت..بب  ،،المیمنیةالمیمنیة  المطبعةالمطبعة  ::الناشرالناشر  ،،السنیكيالسنیكي  یحیىیحیى  أبوأبو  الدینالدین  زینزین

  زینزین  األنصاري،األنصاري،  زكریازكریا  بنبن  أحمدأحمد  بنبن  محمدمحمد  بنبن  زكریازكریا  اإلسالماإلسالم  لشیخلشیخ  ،،الطالبالطالب  منهجمنهج  بشرحبشرح  الوهابالوهاب  فتحفتح* * 

  ..مم١٩٩٤١٩٩٤  --  هـهـ١٤١٤١٤١٤  سنةسنة  ،،والنشروالنشر  للطباعةللطباعة  الفكرالفكر  داردار  ::طبعةطبعة  ،،السنیكيالسنیكي  یحیىیحیى  أبوأبو  الدینالدین

  معلىمعلى  بنبن  حریزحریز  بنبن  المؤمنالمؤمن  عبدعبد  بنبن  محمدمحمد  بنبن  بكربكر  ألبوألبو  ،،االختصاراالختصار  غایةغایة  حلحل  فيفي  األخیاراألخیار  كفایةكفایة* * 

  سنةسنة  ،،األولىاألولى  الطبعةالطبعة  ،،دمشقدمشق  ––  الخیرالخیر  داردار  ::طبعةطبعة  ،،الشافعيالشافعي  الدینالدین  تقيتقي  ،،الحصنيالحصني  الحسینيالحسیني

  ..مم١٩٩٤١٩٩٤



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

١٣٧ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

  المعروفالمعروف  ،،الدینالدین  نجمنجم  العباسالعباس  أبوأبو  األنصارياألنصاري  عليعلي  بنبن  محمدمحمد  بنبن  ألحمدألحمد  ،،التنبیهالتنبیه  شرحشرح  فيفي  النبیهالنبیه  كفایةكفایة* * 

  ..مم٢٠٠٩٢٠٠٩  سنةسنة  ،،األولىاألولى  الطبعةالطبعة  ،،بیروتبیروت  ،،العلمیةالعلمیة  الكتبالكتب  داردار  ::طبعةطبعة  ،،الرفعةالرفعة  بابنبابن

  معمع  ،،هـهـ٦٧٦٦٧٦  المتوفىالمتوفى  ،،وويوويالنالن  شرفشرف  بنبن  یحیىیحیى  الدینالدین  محیيمحیي  زكریازكریا  أبوأبو    لإلماملإلمام  المهذبالمهذب  شرحشرح  المجموعالمجموع*  *  

  ..تت..بب  ،،الفكرالفكر  داردار  ::الناشرالناشر  ،،والمطیعيوالمطیعي  السبكيالسبكي  تكملةتكملة

  الشربینيالشربیني  الخطیبالخطیب  أحمدأحمد  بنبن  محمدمحمد  الدینالدین  لشمسلشمس  ،،المنهاجالمنهاج  ألفاظألفاظ  معانيمعاني  معرفةمعرفة  إلىإلى  المحتاجالمحتاج  مغنيمغني* * 

  ..مم١٩٩٤١٩٩٤  --  هـهـ١٤١٥١٤١٥  سنةسنة  ،،األولىاألولى  الطبعةالطبعة  ،،العلمیةالعلمیة  الكتبالكتب  داردار  ::الناشرالناشر  ،،الشافعيالشافعي

ِالدمیري  عليعلي  بنبن  عیسىعیسى  بنبن  موسىموسى  بنبن  محمدمحمد  الدین،الدین،  لكماللكمال  ،،المنهاجالمنهاج  شرحشرح  فيفي  الوهاجالوهاج  النجمالنجم* *  ِالدمیريَّ   أبوأبو  َّ

  ..مم٢٠٠٤٢٠٠٤  --  هـهـ١٤٢٥١٤٢٥  سنةسنة  ،،األولىاألولى  الطبعةالطبعة  ،،جدةجدة  ––  المنهاجالمنهاج  داردار  ::الناشرالناشر  ،،الشافعيالشافعي  البقاءالبقاء

  الدینالدین  شهابشهاب  حمزةحمزة  بنبن  أحمدأحمد  العباسالعباس  أبيأبي  بنبن  محمدمحمد  الدینالدین  لشمسلشمس  ،،المنهاجالمنهاج  شرحشرح  إلىإلى  المحتاجالمحتاج  نهایةنهایة* * 

  ..مم١٩٨٤١٩٨٤  --هـهـ١٤٠٤١٤٠٤  سنةسنة  ،،األخیرةاألخیرة  الطبعةالطبعة  ،،بیروتبیروت  ،،الفكرالفكر  داردار  ::طبعةطبعة    ،،الرمليالرملي

  ،،الجوینىالجوینى  یوسفیوسف  بنبن  اهللاهللا  عبدعبد  بنبن  الملكالملك  عبدعبد  الحرمینالحرمین  إلمامإلمام  ،،المذهبالمذهب  درایةدرایة  فىفى  المطلبالمطلب  نهایةنهایة*  *  

    ..مم٢٠٠٧٢٠٠٧  --  هـهـ١٤٢٨١٤٢٨  سنةسنة  ،،األولىاألولى  الطبعةالطبعة  ،،قطرقطر  بدولةبدولة  الدینیةالدینیة  والشئونوالشئون  األوقافاألوقاف  وزارةوزارة  ::الناشرالناشر

    المتوفىالمتوفى  ،،الشیرازيالشیرازي  یوسفیوسف  بنبن  عليعلي  بنبن  إبراهیمإبراهیم  إسحاقإسحاق  ألبوألبو  ،،الشافعيالشافعي  اإلماماإلمام  فقهفقه  فيفي  المهذبالمهذب* * 

  ..تت..بب  ،،العلمیةالعلمیة  الكتبالكتب  داردار: : الناشرالناشر  ،،هـهـ٤٧٦٤٧٦

  

  ::الحنبلىالحنبلى  الفقهالفقه

  قیمقیم  ابنابن  الدینالدین  شمسشمس  سعدسعد  بنبن  أیوبأیوب  بنبن  بكربكر  أبيأبي  بنبن  محمدمحمد  اإلماماإلمام  ،،العالمینالعالمین  ربرب  عنعن  الموقعینالموقعین  إعالمإعالم* * 

  ..مم١٩٩١١٩٩١  --  هـهـ١٤١١١٤١١  سنةسنة  ،،األولىاألولى  الطبعةالطبعة  ،،ییروتییروت  ––  العلمیةالعلمیة  الكتبالكتب  داردار  ::طبعةطبعة  ،،الجوزیةالجوزیة

  العباسالعباس  أبوأبو  الدینالدین  تقيتقي  ::المؤلفالمؤلف  ،، " "الرابعالرابع  المجلدالمجلد  الكبرىالكبرى  الفتاوىالفتاوى  ضمنضمن  مطبوعمطبوع "  " الفقهیةالفقهیة  االختیاراتاالختیارات* * 

  البعلىالبعلى  عباسعباس  بنبن  محمدمحمد  بنبن  عليعلي  ::المحققالمحقق  ،،هـهـ٧٢٨٧٢٨  المتوفىالمتوفى  ،،الحرانيالحراني  تیمیةتیمیة  بنبن  الحلیمالحلیم  عبدعبد  بنبن  أحمدأحمد

  ..مم١٩٧٨١٩٧٨  --هـهـ١٣٩٧١٣٩٧  ::سنةسنة  ،،لبنانلبنان  --بیروتبیروت  ،،المعرفةالمعرفة  داردار  ::الناشرالناشر  ،،الدمشقيالدمشقي

  المرداويالمرداوي  سلیمانسلیمان  بنبن  عليعلي  الحسنالحسن  أبوأبو  الدینالدین  لعالءلعالء  ،،الخالفالخالف  منمن  الراجحالراجح  معرفةمعرفة  فيفي  اإلنصافاإلنصاف*  *  

  ..تت..بب،،الثانیةالثانیة  الطبعةالطبعة  ،،العربيالعربي  التراثالتراث  إحیاءإحیاء  داردار  ::الناشرالناشر  ،،الحنبليالحنبلي  الصالحيالصالحي  الدمشقيالدمشقي

  سالمسالم  بنبن  عیسىعیسى  بنبن  سالمسالم  بنبن  موسىموسى  بنبن  أحمدأحمد  بنبن  لموسىلموسى  ،،حنبلحنبل  بنبن  أحمدأحمد  اإلماماإلمام  فقهفقه  فيفي  اإلقناعاإلقناع* * 

  المعرفةالمعرفة  داردار  ::طبعةطبعة  ،،هـهـ٩٦٨٩٦٨  المتوفىالمتوفى  ،،النجاالنجا  أبوأبو  ،،الدینالدین  شرفشرف  ،،صالحيصالحيالال  ثمثم  ،،المقدسيالمقدسي  الحجاويالحجاوي

  ..لبنانلبنان  ––  بیروتبیروت

  بنبن  الدینالدین  صالحصالح  بنبن  یونسیونس  بنبن  لمنصورلمنصور  ،،المقنعالمقنع  اختصاراختصار  فيفي  المستنقعالمستنقع  زادزاد  شرحشرح  المربعالمربع  الروضالروض*  *  

  ..تت..بب  ،،لبنانلبنان  ––  بیروتبیروت  ،،والنشروالنشر  للطباعةللطباعة  الفكرالفكر  داردار: : الناشرالناشر  ،،الحنبليالحنبلي  البهوتيالبهوتي  إدریسإدریس  بنبن  حسنحسن



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

١٣٨ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

  الحنبليالحنبلي  المصريالمصري  الزركشيالزركشي  اهللاهللا  عبدعبد  بنبن  محمدمحمد  الدینالدین  لشمسلشمس  ،،الخرقيالخرقي  مختصرمختصر  علىعلى  ييالزركشالزركش  شرحشرح* * 

  ..هـهـ١٤٢٣١٤٢٣  بیروتبیروت  ،،العلمیةالعلمیة  الكتبالكتب  داردار: : الناشرالناشر  ،،هـهـ٧٧٢٧٧٢  المتوفىالمتوفى

  صالحصالح  بنبن  یونسیونس  بنبن  لمنصورلمنصور  ،، " "المنتهىالمنتهى  لشرحلشرح  النهىالنهى  أوليأولي  دقائقدقائق "  " المسميالمسمي  ،،اإلراداتاإلرادات  منتهىمنتهى  شرحشرح* * 

  --  هـهـ١٤١٤١٤١٤  سنةسنة  ،،األولىاألولى  الطبعةالطبعة  ،،الكتبالكتب  عالمعالم  ::ةةطبعطبع  ،،الحنبلىالحنبلى  البهوتىالبهوتى  إدریسإدریس  بنبن  حسنحسن  بنبن  الدینالدین

  ..مم١٩٩٣١٩٩٣

  إبراهیمإبراهیم  بنبن  الرحمنالرحمن  عبدعبد  الدینالدین  لبهاءلبهاء  ،،الشیبانيالشیباني  حنبلحنبل  بنبن  أحمدأحمد  السنةالسنة  إمامإمام  فقهفقه  فىفى  العمدةالعمدة  شرحشرح  العدةالعدة*  *  

  ..تت..بب  ،،الحلبيالحلبي  البابيالبابي  عیسىعیسى  فیصلفیصل  ،،العربیةالعربیة  الكتبالكتب  إحیاءإحیاء  داردار  ::طبعةطبعة  ،،المقدسيالمقدسي

  ثمثم  المقدسيالمقدسي  الجماعیليالجماعیلي  قدامةقدامة  بنبن  محمدمحمد  بنبن  أحمدأحمد  بنبن  اهللاهللا  عبدعبد  الدینالدین  موفقموفق  محمدمحمد  أبوأبو  ،،الفقهالفقه  عمدةعمدة* * 

  الطرفینالطرفین  مكتبةمكتبة: : الناشرالناشر  ،،العتیبيالعتیبي  دغیلیبدغیلیب  محمدمحمد، ، المقدسيالمقدسي  قدامةقدامة  بابنبابن  الشهیرالشهیر  ،،الحنبليالحنبلي  الدمشقيالدمشقي

  ..تت..بب  ،،الطائفالطائف

  البهوتيالبهوتي  إدریسإدریس  بنبن  حسنحسن  ابنابن  الدینالدین  صالحصالح  بنبن  یونسیونس  بنبن  منصورمنصور  ،،اإلقناعاإلقناع  متنمتن  عنعن  القناعالقناع  كشافكشاف* * 

    ..تت..بب  ،،العلمیةالعلمیة  الكتبالكتب  داردار  ::طبعةطبعة  ،،الحنبليالحنبلي

  قدامةقدامة  بنبن  محمدمحمد  بنبن  أحمدأحمد  بنبن  اهللاهللا  عبدعبد  الدینالدین  موفقموفق  محمدمحمد  ألبوألبو  ،،أحمدأحمد  اإلماماإلمام  فقهفقه  فيفي  الكافيالكافي*  *  

  ،،العلمیةالعلمیة  الكتبالكتب  داردار  ::طبعةطبعة  ،،المقدسيالمقدسي  قدامةقدامة  بابنبابن  الشهیرالشهیر  ،،الحنبليالحنبلي  الدمشقيالدمشقي  ثمثم  المقدسيالمقدسي  الجماعیليالجماعیلي

  ..مم١٩٩٤١٩٩٤  --  هـهـ١٤١٤١٤١٤  سنةسنة  ،،األولىاألولى  الطبعةالطبعة

  اهللاهللا  عبدعبد  بنبن  السالمالسالم  عبدعبد  بنبن  الحلیمالحلیم  عبدعبد  بنبن  أحمدأحمد  العباسالعباس  أبوأبو  الدینالدین  قيقيلتلت  ،،تیمیةتیمیة  البنالبن  الكبرىالكبرى  الفتاوىالفتاوى* * 

  الطبعةالطبعة  ،،العلمیةالعلمیة  الكتبالكتب  داردار  ::طبعةطبعة  ،،الدمشقيالدمشقي  الحنبليالحنبلي  الحرانيالحراني  تیمیةتیمیة  ابنابن  محمدمحمد  بنبن  القاسمالقاسم  أبيأبي  بنبن

  ..مم١٩٨٧١٩٨٧  --  هـهـ١٤٠٨١٤٠٨  سنةسنة  ،،األولىاألولى

  المقدسيالمقدسي  الدینالدین  شمسشمس  اهللا،اهللا،  عبدعبد  أبوأبو  مفرج،مفرج،  بنبن  محمدمحمد  بنبن  مفلحمفلح  بنبن  لمحمدلمحمد  ،،الفروعالفروع  وتصحیحوتصحیح  الفروعالفروع*  *  

  ..هـهـ١٤١٨١٤١٨    سنةسنة  ،،بیروتبیروت  ،،العلمیةالعلمیة  الكتبالكتب  داردار  ::طبعةطبعة  ،،الحنبليالحنبلي  الصالحيالصالحي  ثمثم  الرامینيالرامیني

  ::طبعةطبعة  ،،الحرانيالحراني  تیمیةتیمیة  بنبن  الحلیمالحلیم  عبدعبد  بنبن  أحمدأحمد  العباسالعباس  أبوأبو  الدینالدین  تقيتقي  اإلسالماإلسالم  لشیخلشیخ  ،،الفتاوىالفتاوى  مجموعمجموع* * 

  سنةسنة  ،،عودیةعودیةالسالس  العربیةالعربیة  المملكةالمملكة  --  النبویةالنبویة  المدینةالمدینة  ،،الشریفالشریف  المصحفالمصحف  لطباعةلطباعة  فهدفهد  الملكالملك  مجمعمجمع

  ..مم١٩٩٥١٩٩٥  --  هـهـ١٤١٦١٤١٦

  برهانبرهان  ،،إسحاقإسحاق  أبوأبو  ،،مفلحمفلح  ابنابن  محمدمحمد  بنبن  اهللاهللا  عبدعبد  بنبن  محمدمحمد  بنبن  إلبراهیمإلبراهیم  ،،المقنعالمقنع  شرحشرح  فيفي  المبدعالمبدع* * 

  سنةسنة  ،،األولىاألولى  الطبعةالطبعة  ،،لبنانلبنان  ––  بیروتبیروت  ،،العلمیةالعلمیة  الكتبالكتب  داردار  ::الناشرالناشر  ،،هـهـ٨٨٤٨٨٤  المتوفىالمتوفى  ،،الدینالدین

  ..مم١٩٩٧١٩٩٧  --  هـهـ١٤١٨١٤١٨



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

١٣٩ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

  محمد،محمد،  بنبن  الخضرالخضر  بنبن  اهللاهللا  عبدعبد  بنبن  السالمالسالم  لعبدلعبد  ،،حنبلحنبل  بنبن  أحمدأحمد  اإلماماإلمام  مذهبمذهب  علىعلى  الفقهالفقه  فيفي  المحررالمحرر* * 

  ،،الریاضالریاض  --المعارفالمعارف  مكتبةمكتبة  ::الناشرالناشر  ،،هـهـ٦٥٢٦٥٢  المتوفىالمتوفى  ،،الدینالدین  مجدمجد  ،،البركاتالبركات  أبوأبو  ،،الحرانيالحراني  تیمیةتیمیة  ابنابن

  ..مم١٩٨٤١٩٨٤  --  هـهـ١٤٠٤١٤٠٤  ::سنةسنة  ،،الثانیةالثانیة  الطبعةالطبعة

  الریاضالریاض  ،،صادصادواالقتواالقت  القانونالقانون  مكتبةمكتبة  ::طبعةطبعة  ،،القاريالقاري  اهللاهللا  عبدعبد  بنبن  أحمدأحمد  للقاضيللقاضي  ،،الشرعیةالشرعیة  األحكاماألحكام  مجلةمجلة* * 

  ..مم٢٠١٦٢٠١٦--  هـهـ١٤٣٧١٤٣٧  سنةسنة  ،،الثانیةالثانیة  الطبعةالطبعة  ،،السعودیةالسعودیة  العربیةالعربیة  المملكةالمملكة  --

  تیمیةتیمیة  بنبن  الحلیمالحلیم  عبدعبد  بنبن  أحمدأحمد  العباسالعباس  أبوأبو  الدینالدین  لتقيلتقي  ،،اإلسالماإلسالم  شیخشیخ  فتاوىفتاوى  مجموعمجموع  علىعلى  المستدركالمستدرك* * 

  ..هـهـ١٤١٨١٤١٨  سنةسنة  ،،األولىاألولى  الطبعةالطبعة    ،،الحرانيالحراني

  أبيأبي  بنبن  اهللاهللا  عبدعبد  بنبن  السالمالسالم  عبدعبد  بنبن  لحلیملحلیماا  عبدعبد  بنبن  أحمدأحمد  العباسالعباس  أبوأبو  الدینالدین  لتقيلتقي  ،،الشرعیةالشرعیة  السیاسةالسیاسة* * 

  واألوقافواألوقاف  اإلسالمیةاإلسالمیة  الشئونالشئون  وزارةوزارة  ::الناشرالناشر  ،،الدمشقيالدمشقي  الحنبليالحنبلي  الحرانيالحراني  تیمیةتیمیة  ابنابن  محمدمحمد  بنبن  القاسمالقاسم

  ..هـهـ١٤١٨١٤١٨  سنةسنة  ،،األولىاألولى  الطبعةالطبعة  ،،السعودیةالسعودیة  العربیةالعربیة  المملكةالمملكة  --  واإلرشادواإلرشاد  والدعوةوالدعوة

  اهللاهللا  عبدعبد  أبوأبو  ،،سنینةسنینة  بابنبابن  ویعرفویعرف  ،،الحنبليالحنبلي  السامريالسامري  الحسینالحسین  بنبن  اهللاهللا  عبدعبد  بنبن  لمحمدلمحمد  ،،المستوعبالمستوعب* * 

  ..مم٢٠٠٣٢٠٠٣  --  هـهـ١٤٢٤١٤٢٤    سنةسنة  ،،::المكرمةالمكرمة  مكةمكة  ،،محدثمحدث  ،،فرضيفرضي  ،،فقیهفقیه  ،،الدینالدین  نصیرنصیر

  ،،الرحیبانيالرحیباني  ،،شهرةشهرة  السیوطيالسیوطي  عبدهعبده  بنبن  سعدسعد  بنبن  لمصطفىلمصطفى  ،،المنتهىالمنتهى  غایةغایة  شرحشرح  فيفي  النهىالنهى  أوليأولي  مطالبمطالب* * 

  ..مم١٩٩٤١٩٩٤  --  هـهـ١١٤١٥٤١٥  سنةسنة  ،،الثانیةالثانیة  الطبعةالطبعة  ،،اإلسالمياإلسالمي  المكتبالمكتب  الناشرالناشر  ،،الحنبليالحنبلي  الدمشقيالدمشقي  ثمثم  مولدامولدا

  ،،الدینالدین  شمسشمس  ،،اهللاهللا  عبدعبد  أبوأبو  ،،البعليالبعلي  الفضلالفضل  أبيأبي  بنبن  الفتحالفتح  أبيأبي  بنبن  لمحمدلمحمد  ،،المقنعالمقنع  ألفاظألفاظ  علىعلى  المطلعالمطلع* * 

  ..مم٢٠٠٣٢٠٠٣  --  هـهـ١٤٢٣١٤٢٣  سنةسنة  ،،األولىاألولى  الطبعةالطبعة  ،،للتوزیعللتوزیع  السواديالسوادي  مكتبةمكتبة  ::طبعةطبعة

  قدامةقدامة  بنبن  محمدمحمد  بنبن  أحمدأحمد  بنبن  اهللاهللا  عبدعبد  الدینالدین  موفقموفق  محمدمحمد  ألبوألبو  ،،الخرقيالخرقي  مختصرمختصر  شرحشرح  المغنيالمغني* * 

  ::طبعةطبعة  ،،هـهـ٦٢٠٦٢٠  المتوفىالمتوفى  ،،المقدسيالمقدسي  قدامةقدامة  بابنبابن  الشهیرالشهیر  ،،الحنبليالحنبلي  الدمشقيالدمشقي  ثمثم  المقدسيالمقدسي  ماعیليماعیليالجالج

  ..هـهـ١٤٠٥١٤٠٥  سنةسنة  ،،األولىاألولى  الطبعةالطبعة  ،،العربيالعربي  التراثالتراث  إحیاءإحیاء  داردار

  ::طبعةطبعة  ،،هـهـ١٣٥٣١٣٥٣  المتوفيالمتوفي  ،،ضویانضویان  بنبن  سالمسالم  بنبن  محمدمحمد  بنبن  إبراهیمإبراهیم  ،،الدلیلالدلیل  شرحشرح  فيفي  السبیلالسبیل  منارمنار* * 

  ..هـهـ١٤٠٥١٤٠٥  سنةسنة  ،،الریاضالریاض  ––  المعارفالمعارف  مكتبةمكتبة

  مؤسسةمؤسسة  ::الناشرالناشر  ،،النجارالنجار  بابنبابن  الشهیرالشهیر  الحنبليالحنبلي  الفتوحيالفتوحي  أحمدأحمد  بنبن  محمدمحمد  الدینالدین  لتقيلتقي  ،،اإلراداتاإلرادات  منتهىمنتهى *  * 

  ..مم١٩٩٩١٩٩٩  --  هـهـ١٤١٩١٤١٩  سنةسنة  ،،األولىاألولى  الطبعةالطبعة  ،،الرسالةالرسالة

  بنبن  أحمدأحمد  بنبن  لمحفوظلمحفوظ  ،،الشیبانيالشیباني  حنبلحنبل  بنبن  محمدمحمد  بنبن  أحمدأحمد  اهللاهللا  عبدعبد  أبيأبي  اإلماماإلمام  مذهبمذهب  علىعلى  الهدایةالهدایة* * 

  سنةسنة  ،،األولىاألولى  الطبعةالطبعة  ،،والتوزیعوالتوزیع  للنشرللنشر  غراسغراس  مؤسسةمؤسسة  ::عةعةطبطب  ،،الكلوذانيالكلوذاني  الخطابالخطاب  أبوأبو  ،،الحسنالحسن

  ..مم٢٠٠٤٢٠٠٤  --  هـهـ١٤٢٥١٤٢٥
  

  

  



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

١٤٠ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

  ::الظاهرىالظاهرى  الفقهالفقه
  

  ،،الظاهريالظاهري  القرطبيالقرطبي  األندلسياألندلسي  حزمحزم  بنبن  سعیدسعید  بنبن  أحمدأحمد  بنبن  عليعلي  محمدمحمد  أبوأبو  لإلماملإلمام  ،،باآلثارباآلثار  المحلىالمحلى* * 

  ..تت..بب  ،،بیروتبیروت  ––  الفكرالفكر  داردار  ::طبعةطبعة  ،،هـهـ٤٥٦٤٥٦    المتوفىالمتوفى
  

  ::ىىاإلسالماإلسالم  الفقهالفقه  فىفى  حدیثةحدیثة  مؤلفاتمؤلفات  :ً:سابعًاسابعا
  

  صالحصالح  بنبن  سلیمانسلیمان  ::إعدادإعداد  ،،الجبرینالجبرین  الرحمنالرحمن  عبدعبد  بنبن  اهللاهللا  عبدعبد  للشیخللشیخ  ،،التجاریةالتجاریة  المسابقاتالمسابقات  أحكامأحكام* * 

  ،،األولياألولي  الطبعةالطبعة  ،،السعودیةالسعودیة  العربیةالعربیة  المملكةالمملكة  ––  الریاضالریاض  ،،للنشرللنشر  القاسمالقاسم  داردار  ::طبعةطبعة  ،،الخراشيالخراشي

  ..هـهـ١٤١٩١٤١٩

  للدورةللدورة  مقدممقدم  بحثبحث  ،،شبیرشبیر  عثمانعثمان  محمدمحمد/ / دد  ،،اإلسالمياإلسالمي  الفقهالفقه  ضوءضوء  فيفي  المعاصرةالمعاصرة  المسابقاتالمسابقات  أحكامأحكام* * 

  فيفي  المنعقدةالمنعقدة  ،،بجدةبجدة  اإلسالمياإلسالمي  المؤتمرالمؤتمر  منظمةمنظمة  عنعن  المنبثقالمنبثق  اإلسالمياإلسالمي  الفقهالفقه  لمجمعلمجمع  عشرةعشرة  الرابعةالرابعة

    ..مم٢٠٠٣٢٠٠٣//١١//١٦١٦  إليإلي  ٢٠٠٣٢٠٠٣//١١//١١١١  منمن  الفترةالفترة  فيفي    ،،قطرقطر  ––  الدوحةالدوحة

  ..تت..طط..بب  ،،الشیخالشیخ  العلیمالعلیم  عبدعبد  أسامةأسامة/ / دد  ،،مقارنةمقارنة  دراسةدراسة  ،،الشراءالشراء  عليعلي  المحفزةالمحفزة  للهدایاللهدایا  الفقهیةالفقهیة  األحكاماألحكام* * 

  ..تت..طط..بب  ،،مصلحمصلح  اهللاهللا  عبدعبد  بنبن  خالدخالد  للشیخللشیخ  ،،اإلسالمياإلسالمي  الفقهالفقه  فيفي  وأحكامهاوأحكامها  التسویقیةالتسویقیة  التجاریةالتجاریة  ززالحوافالحواف* * 

  بنبن  أحمدأحمد  ::وترتیبوترتیب  جمعجمع  ،،السعودیةالسعودیة  العربیةالعربیة  بالمملكةبالمملكة  واإلفتاءواإلفتاء  العلمیةالعلمیة  للبحوثللبحوث  الدائمةالدائمة  اللجنةاللجنة  فتاوىفتاوى* * 

  ..تت..بب  ،،واإلفتاءواإلفتاء  العلمیةالعلمیة  للبحوثللبحوث  العامةالعامة  الرئاسةالرئاسة  ::الناشرالناشر  ،،الدویشالدویش  الرزاقالرزاق  عبدعبد

  بنبن  محمدمحمد  الشیخالشیخ    لسماحةلسماحة  ،،الشیخالشیخ  آلآل  اللطیفاللطیف  عبدعبد  بنبن  إبراهیمإبراهیم  بنبن  محمدمحمد  الشیخالشیخ  سماحةسماحة  ورسائلورسائل  وىوىفتافتا* * 

  عبدعبد  بنبن  محمدمحمد: : وتحقیقوتحقیق  وترتیبوترتیب  جمعجمع  ،،هـهـ١٣٨٩١٣٨٩  المتوفىالمتوفى  ،،الشیخالشیخ  آلآل  اللطیفاللطیف  عبدعبد  بنبن  إبراهیمإبراهیم

  ..هـهـ١٣٩٩١٣٩٩  سنةسنة  ،،األولىاألولى  الطبعةالطبعة  ،،المكرمةالمكرمة  بمكةبمكة  الحكومةالحكومة  مطبعةمطبعة  ::الناشرالناشر  ،،قاسمقاسم  بنبن  الرحمنالرحمن

  بنبن  اهللاهللا  عبدعبد  بنبن  العزیزالعزیز  عبدعبد  الشیخالشیخ  سماحةسماحة  ،،اهللاهللا  رحمهرحمه  بازباز  بنبن  العزیزالعزیز  عبدعبد  العالمةالعالمة  فتاوىفتاوى  مجموعمجموع*  *  

  ..الشاملةالشاملة  المكتبةالمكتبة  ،،الشویعرالشویعر  سعدسعد  بنبن  محمدمحمد  ::وطبعهوطبعه  جمعهجمعه  علىعلى  أشرفأشرف  ،،هـهـ١٤٢٠١٤٢٠  المتوفىالمتوفى  ،،بازباز

  ..الشاملةالشاملة  المكتبةالمكتبة  ،،الفوزانالفوزان  اهللاهللا  عبدعبد  بنبن  فوزانفوزان  بنبن  صالحصالح  للشیخللشیخ  ،،الفتاوىالفتاوى  منمن  المنتقىالمنتقى* * 

  لإلفتاءلإلفتاء  العامةالعامة  اإلدارةاإلدارة  ،،الشرعیةالشرعیة  والبحوثوالبحوث  اإلفتاءاإلفتاء  قطاعقطاع  عنعن  الصادرةالصادرة  رعیةرعیةالشالش  الفتاوىالفتاوى  مجموعةمجموعة* * 

  --  هـهـ١٤١٧١٤١٧  سنةسنة  ،،األولىاألولى  الطبعةالطبعة  ،،الكویتالكویت  ––  اإلسالمیةاإلسالمیة  والشئونوالشئون  األوقافاألوقاف  وزارةوزارة  ،،الشرعیةالشرعیة  والبحوثوالبحوث

  ..مم١٩٩٦١٩٩٦

  ..الكویتالكویت  ––  اإلسالمیةاإلسالمیة  والشئونوالشئون  األوقافاألوقاف  وزارةوزارة  إصدارإصدار  ،،الكویتیةالكویتیة  الفقهیةالفقهیة  الموسوعةالموسوعة* * 

  ،،المعاصرةالمعاصرة  القضایاالقضایا  فقهفقه  فيفي  البحثيالبحثي  التمیزالتمیز  مركزمركز  ،،المعاصرةالمعاصرة  القضایاالقضایا  فقهفقه  فيفي  رةرةالمیسالمیس  الموسوعةالموسوعة* * 

  --  هـهـ١٤٣٦١٤٣٦  ،،الثانیةالثانیة  الطبعةالطبعة  ،،السعودیةالسعودیة  العربیةالعربیة  المملكةالمملكة  ،،اإلسالمیةاإلسالمیة  سعودسعود  بنبن  محمدمحمد  اإلماماإلمام  جامعةجامعة

      ..مم٢٠١٥٢٠١٥

  



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

١٤١ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

  ::والتسویقوالتسویق  االقتصاداالقتصاد  كتبكتب  :ً:ثامنًاثامنا
  

  سنةسنة  ،،الثامنةالثامنة  الطبعةالطبعة  ،،القاهرةالقاهرة  ––  یةیةالعربالعرب  النهضةالنهضة  داردار  ،،بازرعةبازرعة  صادقصادق  محمدمحمد/ / دد  ،،التسویقالتسویق  إدارةإدارة* * 

  ..مم١٩٨٨١٩٨٨

  الطبعةالطبعة  ،،عمانعمان  ––  األردناألردن  ،،للنشرللنشر  وائلوائل  داردار  ::طبعةطبعة  ،،توفیقتوفیق  رائفرائف  ،،معالمعال  ناجيناجي  ،،التسویقالتسویق  أصولأصول* * 

  ..مم٢٠٠٢٢٠٠٢  سنةسنة  ،،األولياألولي

  ..تت..طط..بب  ،،األولياألولي  الطبعةالطبعة  ،،معالمعال  ناجيناجي  ،،واإلعالنواإلعالن  التجاريالتجاري  للترویجللترویج  العلیمةالعلیمة  األصولاألصول  *    *  

  كلیةكلیة  ،،سعودسعود  الملكالملك  جامعةجامعة  ،،حسنحسن  المتوليالمتولي  السیدالسید/ / دد  ،،السعودیةالسعودیة  للشركاتللشركات  الترویجیةالترویجیة  األنشطةاألنشطة      *       * 

  ..هـهـ١٤٠٣١٤٠٣  سنةسنة  ،،اإلداریةاإلداریة  العلومالعلوم

  أبوأبو  أمینأمین  الدینالدین  عصامعصام  ،، " "والتطبیقوالتطبیق  النظریةالنظریة "  " العملیاتالعملیات  ––  االستراتیجاتاالستراتیجات  ––  المفاهیمالمفاهیم  ––  الترویجالترویج*  *  

  ..تت..بب  ،،اإلسكندریةاإلسكندریة  ––  والتوزیعوالتوزیع  للنشرللنشر  الدولیةالدولیة  حورسحورس  مؤسسةمؤسسة    ::طبعةطبعة  ،،علفهعلفه

  ..تت..بب  ،،باریسباریس  ––  بیروتبیروت  ––  عویداتعویدات  منشوراتمنشورات  ،،مقلدمقلد  عليعلي  ::ترجمةترجمة  ،،داینداین  انانألرمألرم  ،،التسویقالتسویق*  *  

  ،،القاهرةالقاهرة  --  شمسشمس  عینعین  مكتبةمكتبة  ::الناشرالناشر  ،،الحمیدالحمید  عبدعبد  أسعدأسعد  طلعتطلعت/ / دد  ،،تطبیقيتطبیقي  مدخلمدخل  التسویقالتسویق*  *  

  ..تت..بب

  سنةسنة  ،،الریاضالریاض  --  الوطنیةالوطنیة  فهدفهد  الملكالملك  مكتبةمكتبة  ،،الرحیمالرحیم  عبدعبد  اهللاهللا  عبدعبد  محمدمحمد/ / دد  ،،المعاصرالمعاصر  التسویقالتسویق*  *  

  ..هـهـ١٤٠٩١٤٠٩

  سنةسنة  ،،المصریةالمصریة  الكتبالكتب  داردار  ::طبعةطبعة  ،،العاصيالعاصي  شریفشریف  أحمدأحمد  شریفشریف/ / دد  ،، " "والتطبیقوالتطبیق  النظریةالنظریة" "   التسویقالتسویق*  *  

  ..مم٢٠٠٤٢٠٠٤

  الغرفالغرف  لمجلسلمجلس  العامةالعامة  األمانةاألمانة  ::إعدادإعداد  ،،العربیةالعربیة  الصناعةالصناعة  منتجاتمنتجات  ترویجترویج  فيفي  التجاريالتجاري  اإلعالناإلعالن  دوردور*  *  

  ..تت..بب  ،،الریاضالریاض  ––  السعودیةالسعودیة  الصناعیةالصناعیة  التجاریةالتجاریة  الغرفالغرف  مجلسمجلس  ،،السعودیةالسعودیة

  ..هـهـ١٤١٥١٤١٥  سنةسنة  ،،بجدةبجدة  الصناعیةالصناعیة  التجاریةالتجاریة  الغرفةالغرفة  ،،سافسافعع  محمودمحمود  ،،البیعالبیع  فنفن* * 

  ،،غطاسغطاس  نبیهنبیه  للمحاميللمحامي  ،،))عربيعربي  ––  انكلیزيانكلیزي((  األعمالاألعمال  ٕوادارةٕوادارة  والمالوالمال  االقتصاداالقتصاد  مصطلحاتمصطلحات  معجممعجم* * 

  ..مم١٩٨٠١٩٨٠  سنةسنة  ،،األولىاألولى  الطبعةالطبعة  ،،لبنانلبنان  مكتبةمكتبة    ::الناشرالناشر
  

    ::والمجالتوالمجالت  العلمیةالعلمیة  األبحاثاألبحاث  :ً:تاسعًاتاسعا
  

    ..مم٢٠١١٢٠١١  سنةسنة  ،،الوطنیةالوطنیة  النجاحالنجاح  جامعةجامعة  ،،منصورمنصور  سعیدسعید  جیهجیهوو  سعیدسعید  ،،اإلسالمياإلسالمي  الفقهالفقه  فيفي  الهدیةالهدیة  أحكامأحكام* * 

  الحاديالحادي  العددالعدد  ،،والقانونوالقانون  الشریعةالشریعة  مجلةمجلة  ،،الصالحینالصالحین  محمودمحمود  المجیدالمجید  عبدعبد/ / دد  ،،التجاریةالتجاریة  اإلعالناتاإلعالنات* * 

  ..مم٢٠٠٥٢٠٠٥  یونیویونیو  --  هـهـ١٤٢٥١٤٢٥  سنةسنة    ،،اآلخراآلخر  ربیعربیع  ،،والعشرونوالعشرون

  ،،المناصیرالمناصیر  محمدمحمد  یمیمالكرالكر  عبدعبد  عليعلي  ،،اإلسالمياإلسالمي  الفقهالفقه  فيفي  وأحكامهاوأحكامها  مفهومهامفهومها  التجاریةالتجاریة  اإلعالناتاإلعالنات* * 

  ..مم٢٠٠٧٢٠٠٧  سنةسنة  ،،األردنیةاألردنیة  الجامعةالجامعة



        
 

 

    
 
 
 
 

 

  

١٤٢ 

  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

  شهادةشهادة  لنیللنیل  مكملةمكملة  مذكرةمذكرة  ،،كوسةكوسة  لیليلیلي  ،،الجزائریةالجزائریة  االقتصادیةاالقتصادیة  المؤسسةالمؤسسة  فيفي  اإلعالناإلعالن  وأهمیةوأهمیة  واقعواقع* * 

  الدیمقراطیةالدیمقراطیة  الجزائریةالجزائریة  الجمهوریةالجمهوریة  ،،قسنطینةقسنطینة  ––  منتوريمنتوري  جامعةجامعة  ،،التجاریةالتجاریة  العلومالعلوم  فيفي  الماجستیرالماجستیر

  ..مم٢٠٠٨٢٠٠٨  --  ٢٠٠٧٢٠٠٧  سنةسنة  ،،الشعبیةالشعبیة
  

  :: " "اإلنترنتاإلنترنت "  " الدولیةالدولیة  المعلوماتالمعلومات  شبكةشبكة  :ً:عاشرًاعاشرا
  

  منشورمنشور  إلكترونيإلكتروني  مقالمقال  ،،الشبانةالشبانة  اهللاهللا  عبدعبد  بنبن  محمدمحمد  ،،اإلسالمياإلسالمي  المنظورالمنظور  منمن  السلعيالسلعي  والترویجوالترویج  الجوائزالجوائز* * 

    ::wwwwww..  iissllaamm  wweebb..nneett  موقعموقع  عنعن "  " اإلنترنتاإلنترنت "  " الدولیةالدولیة  المعلوماتالمعلومات  شبكةشبكة  عليعلي
  

                        ::التاليالتالي  الرابطالرابط  عليعلي  ،،الشیخالشیخ  ععموقموق  علىعلى  ،،عفانةعفانة  بنبن  محمدمحمد  موسىموسى  بنبن  الدینالدین  حسامحسام/ / دد  ،،فتاوىفتاوى* * 

  hhttttpp::////yyaassaalloooonnaakk..nneett                                                                                                                                                                            
                                                                            

  الدولیةالدولیة  المعلوماتالمعلومات  شبكةشبكة  عليعلي  منشورةمنشورة  ،،العثیمینالعثیمین  الصالحالصالح  محمدمحمد  یخیخللشللش  ،،األعمالاألعمال  ورجالورجال  التجارالتجار  فتاويفتاوي* * 

    wwwwww..iissllaamm--qqaa..ccoonn  ::وجوابوجواب  سؤالسؤال  اإلسالماإلسالم  موقعموقع  عنعن  ،، " "اإلنترنتاإلنترنت"  "  
  

  شبكةشبكة  عليعلي  منشورةمنشورة  ،،السعودیةالسعودیة  العربیةالعربیة  المملكةالمملكة  فيفي  واإلفتاءواإلفتاء  العلمیةالعلمیة  للبحوثللبحوث  الدائمةالدائمة  اللجنةاللجنة  فتاويفتاوي* * 

    wwwwww..iissllaamm--qqaa..ccoonn  ::وجوابوجواب  سؤالسؤال  اإلسالماإلسالم  موقعموقع  عنعن  ،، " "اإلنترنتاإلنترنت "  " الدولیةالدولیة  علوماتعلوماتالمالم
  

  عنعن  منقولةمنقولة  ،، " "اإلنترنتاإلنترنت "  " الدولیةالدولیة  المعلوماتالمعلومات  شبكةشبكة  عليعلي  منشورةمنشورة  الجبرینالجبرین  اهللاهللا  عبدعبد  الشیخالشیخ  فتاويفتاوي* * 

                                                                                wwwwww..iissllaammwweebb..nneett//bbooookk                                                                            ::موقعموقع

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

  عليعلي  منشورمنشور  إلكترونيإلكتروني  كتابكتاب  ،،ثالنثالنالخالخ  تركيتركي  بنبن  سعدسعد/ / دد  ،،المعاصرةالمعاصرة  المالیةالمالیة  المعامالتالمعامالت  فقهفقه  كتابكتاب* * 

  ccaallll..ccoomm  wwwwww..iissllaamm  ::اإلسالماإلسالم  نداءنداء    موقعموقع  عليعلي  ،، " "اإلنترنتاإلنترنت "  " الدولیةالدولیة  المعلوماتالمعلومات  شبكةشبكة
  

  عليعلي  منشورمنشور  ،،٢٠٢٠  رقمرقم  السؤالالسؤال  ،،األولاألول  اللقاءاللقاء  ،،العثیمینالعثیمین  الصالحالصالح  محمدمحمد  العالمةالعالمة  للشیخللشیخ  ،،الشهريالشهري  اللقاءاللقاء* * 

  wwwwww..iissllaamm--qqaa..ccoonn  ::وجوابوجواب  سؤالسؤال  اإلسالماإلسالم  موقعموقع  عنعن  ،، " "اإلنترنتاإلنترنت "   "  یةیةالدولالدول  المعلوماتالمعلومات  شبكةشبكة
  

 "  " القصیمالقصیم  ––  ُبریدةُبریدة  مدینةمدینة  فيفي  الراجحيالراجحي  بمسجدبمسجد  العلمیةالعلمیة  الدورةالدورة  دروسدروس  منمن  ،،المعاصرةالمعاصرة  المالیةالمالیة  المعامالتالمعامالت* * 

  ::الفوائدالفوائد  صیدصید  موقعموقع  عنعن  للمنقومنقو  إلكترونيإلكتروني  كتابكتاب  ،،هـهـ١٤٢٤١٤٢٤  عامعام "  " السعودیةالسعودیة  العربیةالعربیة  بالمملكةبالمملكة

wwwwww..ssaassiidd..ccoomm    
  

    :: " "اإلنترنتاإلنترنت "  " الدولیةالدولیة  المعلوماتالمعلومات  شبكةشبكة  عليعلي  منشورمنشور  ،،كراویةكراویة  یاسریاسر  ،،المعاصرةالمعاصرة  المالیةالمالیة  المعامالتالمعامالت* * 

wwwwww..ssaaaaiidd..nneett//bbooookk                                                                                                                                                                                                                                                        
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  من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالثامناملجلد 

  دراسة مقارنة دراسة مقارنة-- الفقهي  للهدايا الرتوجيية  الفقهي  للهدايا الرتوجيية التكييف 

  عليعلي  منشورمنشور  إلكترونيإلكتروني  كتابكتاب  ،،قنیبيقنیبي  صادقصادق  حامدحامد/ / دد  ،،جيجي  قلعهقلعه  رواسرواس  محمدمحمد/ / دد  ،،الفقهاءالفقهاء  ةةلغلغ  معجممعجم *  * 
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