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ا  
ً                        خلق الناس جمیعا من نفس  ،الحمد هللا فاتحة كل خیر وتمام كل نعمة

ً                           بث منهما رجاال كثیرا ونساءواحدة وخلق منها زوجها و وأصلى وأسلم على سیدنا  .ً

شرح صدره ورفع ذكره واجتباه وربه أدبه و، خیر من عرف ربه وخشاه- –محمد 

 وصحابته األجالء ،اللهم صل وسلم وبارك علیه وعلى آله الطیبین ف،وأعلى قدره

  . وساروا على نهجه إلى یوم الدینالذین اهتدوا بهدیه

  ،،، .... ?ما بعد

 أال وهي ، أصبحت تمس حیاتنا الیومیةظاهرةفقد طرحت الحیاة العصریة 

عن  ماتحفیز المستهلكین للتعامل مع نوع من المحالت أو اسم تجاري أو منتج 

 نماذج كثیرة تندرج تحت له أصبح  حتى، طرق ترویج البضائعطریق التنوع في

والعروض والهدایا ز الدعایة والجوائومثل اإلعالنات  ،عنصر تنشیط المبیعات

الخاصة وتسهیالت الدفع والشراء وسبل اختیار السلعة عن طریق العینات 

   .في بعض األحیانلتزام بصیانة السلعة بل وضمانها والنماذج مع اال

ً                                                  ویعتبر تنشیط المبیعات عبر هذه الوسائل عنصرا مهما  وتنبع أهمیته في ،ً

ً                                         أنه یعطي حافزا سریعا للمستهلك لزیادة ال مع ما یتبع ذلك من عالقات  ،مشتریاتً

 من األدوات المحفزاتتعتبر  و.بین البائع والمشتري خالل التعامل بهذه الوسائل

تعمل على  حیث ، التجاریة بهدف الترویج للسلعالهامة التي تعتمد علیها الدعایة

المشتري بجذب األخیر لهذا إیجاد عالقة بین المنتج والمستهلك أو بین البائع و

 وهدف البائع أو .بهدف إثارة الرغبة لدیه وخلق االهتمام عنده بالسلعة،لمنتجا

 یلجأ إلى وسائل  فهولذا و، عجلة االنتاج وزیادة األرباحج من ذلك استمرارِ      المنت

سریعة ومؤثرة تحفز المشتري للسیر بسرعة وبتلقائیة إلى اقتناء هذه السلع دون 

ومن هذه الوسائل العروض التي تقدم من  .أدنى تفكیر في احتیاجاته ومتطلباته

في صورة هدایا مقترنة بسلعة محددة أو بمجرد وصول قیمة قبل بعض التجار 

 الحق في الحصول على هدیة ما االمشتریات إلى مبلغ معین تجعل لصاحبه

 لتحدید عملیة سحب أو من خالل إجراء ،یتحصل علیها فور قیامه بعملیة الشراء

ى غیر ذلك من الوسائل والطرق التي تفنن في ابتكارها المنتجون إل ،الفائز بالهدیة

   . وهو الترویج للبضائع والسلع،لغرض معین
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ً                            قد أخذت حیزا كبیرا في شتى الترغیب في الشراء التحفیز و وسائل ولكون ً

 أردت إلقاء الضوء علیها ،ً                      ترك مجاال إال ودخلت فیه بحیث لم ت،مجاالت الحیاة

 دراسة ٠الهدایا التحفیزیة للشركات التجاریة (:  وعنوانه من خالل هذا البحث

  .وبیان كونها مشروعة أو ممنوعةدراستها من الناحیة الشرعیة و ،)فقهیة مقارنة

  :منهجي في البحث 

الذي یعتمد على قواعد  ،اتبعت في هذا البحث المنهج االستنباطي

 واتخذت لذلك ،لمقارنة كما اتبعت منهج ا.وحقائق عامة للوصول إلى نتائج فردیة

  :الخطوات اآلتیة 

 ، نصوصهم في المتن للحاجة إلیهاذكر أقوال الفقهاء مع عرض لبعض : ً    أوال

  .ً                                       وأحیانا أذكرها في الهامش من باب التمام

 وتفرقت أقوال ، فإذا اتفقت ثالثة مذاهب أو أكثر،ذكر الخالف بین الفقهاء: ً       ثانیا 

  .على الثالثة مذاهب فأكثراآلخرین فإنني أطلق لفظ الجمهور 

 وعند كل دلیل أعقبه بذكر المناقشات التي ،أذكر أدلة كل فریق على حدة: ً       ثالثا 

  .ً                          فإن وجدت لها دفعا ذكرته،وردت علیه من قبل الفریق المخالف

 معتمدة في ذلك على كتب التفسیر وأحكام ،بیان وجه الداللة من القرآن: ً       رابعا 

لة من السنة معتمدة على كتب شروح الحدیث  وبیان وجه الدال،القرآن

  .والتخریج

 مع االلتزام بالحیادیة وعدم ،ذكر الترجیح في المسألة المختلف فیها: ً       خامسا 

 وكان المدار في الترجیح على ما یتحقق في هذا .التعصب ألي مذهب

 مع مراعاة جانب ، أو جلبه لمصلحة ودرئه لمفسدة،الرأي من قوة دلیله

  .فع الحرجالتیسیر ور

 أما المصادر ،اعتمدت في تقریر األحكام على المصادر الفقهیة األصلیة: ً       سادسا 

ً                                 أو اعتمادا علیها عند بیان حكم ،ً                                        الحدیثة فقد استخدمتها استئناسا أو تقویة

  .لم یرد لها ذكر عند فقهائنا القدامىلمسألة حدیثة 

  

  

  :طریقة البحث 
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  :التزمت في بحثي هذا بما یأتي 

 ورقم اآلیة أو ، مع بیان اسم السورة،اآلیات القرآنیة الواردة في البحثعزو  -١

 .جزئها بالهامش

 فإن كانت في أحد الصحیحین ،تخریج األحادیث النبویة من مصادرها -٢

 ، مع العنایة بدرجة الحدیث ذكرت المصدرٕ                   وان لم تكن فیهما،أكتفي بذلك

 .والنص علیها عقب تخریجه

 . البحث من كتب اآلثار المعتمدةتخریج اآلثار الواردة في -٣

ً                     اعتمادا على أمهات ،ترجمة الكثیر من األعالم الذین ورد ذكرهم في البحث -٤

 أو الرجوع إلى بعض المواقع اإللكترونیة ،المصادر األصلیة لهذه التراجم

 .عند التعریف ببعض العلماء المعاصرین

 ،كتب اللغةذكر التعریف لبعض المصطلحات الواردة في البحث سواء من  -٥

 . أو الفقه، أو الحدیث،أو التفسیر

وتوضح الفكرة الموجودة في ،قمت بذكر بعض األحكام التي تخدم البحث -٦

 .وذلك في الهامش ،صلب البحث

 ،من اسم الكتاب والمؤلف والتحقیق ،بیانات المرجع بالهامش ألول مرة ذكر -٧

في بذكر المرجع  وعند تكراره اكت،ثم الطبعة وتاریخ النشر ،ً              إن كان مذكورا

 .مع الجزء والصفحة

  : خطة البحث 

  . وخاتمة، وثالثة مباحث،یشمل البحث مقدمة

  . وخطته، ومنهجي فیه،في بیان أهمیة البحث: المقدمة 

  .التحفیزیة تعریف الهدیة: المبحث األول 

  : وفیه مطلبان .أنواع الهدایا التحفیزیة: المبحث الثاني 

  .ادیةالهدایا الم: المطلب األول 

  .الهدایا المعنویة: المطلب الثاني 

  : وفیه ثالثة مطالب .لهدایا التحفیزیةالحكم الشرعي ل: المبحث الثالث 

  .لهدایا التذكاریةالحكم الشرعي ل: المطلب األول 

  ).العینات(لهدایا التعریفیة الحكم الشرعي ل:  الثاني المطلب
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  : فروع خمسة وفیه .یةلهدایا الترویجالحكم الشرعي ل:  الثالث المطلب

  .معلومةال الهدایا العینیة:  األول الفرع

  .مجهولةال الهدایا العینیة:  الثاني الفرع

  .الهدایا النقدیة:  الثالث الفرع

  .الهدیة المقترنة بجمع أجزاء مفرقة من سلعة: الفرع الرابع 

  . في تحدید الفائز بالهدیة)السحب( القرعة استعمال : الخامس الفرع

  .وتشمل أهم النتائج التي توصلت إلیها من خالل البحث: خاتمة ال

  .فهرس الموضوعات

  .واهللا الموفق والهادي إلى سواء السبیل
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  المبحث األول

  التحفیزیة تعریف الهدیة

ً                                        صطلحات المعاصرة التي أصبحت علما على ما  من المالتحفیزیةالهدیة 

 وهي تعد .الترویج لسلعهمإلى هدف  تتعارف علیه أرباب التجار من األمور التي

 ،)التحفیزیة( :  والثاني،)الهدیة(: أولهما  ،لفظینن المصطلحات المركبة من م

  ثم تعریفها،لتعریف كمركبلً     أوال  ینبغي التعرض بیان ماهیتهاوللوقوف على 

   .كمصطلح

  

  :تعریف مفردات الهدیة التحفیزیة : ً     أوال 

    : الهدیة لغة 

ما :  ویقصد به ،أهدیت أهدى إهداء:  یقال ،أهدىمصدر من الفعل 

 والتهادي ،ً                         وما بعثته لغیرك إكراما، وما أهدیت من لطف إلى ذي مودة،أتحفت به

َ                       والجمع هدایا وهداوي،ُ                      أن یهدي بعضهم إلى بعض أي أهدیته هدایة :  وهدیته ،َ
)١(.  

  :ً        اصطالحا 

الهدیة في باب الهبةالفقهاء ذكر 
 )٢( 

  ولذا لم یرد عندهم  ،هان نوع مها؛ ألن

                                                           

 )هـ٣٩٥ت(  الحسینيحمد بن فارس بن زكریا القزویني الرازي أبأل معجم مقاییس اللغة )١(

 لسان العرب ،م١٩٧٩هـ ١٣٩٩ هارون دار الفكر عبد السالم محمد/تحقیق - ٦/٤٣

  الفضل جمال الدین ابن منظور األنصاري الرویفعى اإلفریقىيمحمد بن مكرم بن على أبل

 المصباح المنیر في ،هـ١٤١٤ الثالثة  دار صادر بیروت الطبعة١٥/٣٥٧ ) هـ٧١١ت (

 ) هـ٧٧٠ت ( العباس يحمد بن محمد بن علي الفیومي ثم الحموي أبألغریب الشرح الكبیر 

 . المكتبة العلمیة بیروت- ٢/٦٣٦

  أبيعالء الدینل ما جاء في بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع :ومن نصوصهم في ذلك )٢(

  دار الكتب العلمیة الطبعة٦/١١٥ ) هـ٥٨٧ت ( بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي

 وفي حاشیة الدسوقي على الشرح ،)واإلهداء من ألفاظ الهبة( :م١٩٨٦هـ ١٤٠٦الثانیة 

 : دار الفكر٤/٩٧ ) هـ١٢٣٠ت ( محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكيلالكبیر 

 وفي مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ ،) وتسمى هدیة،فالتعریف لهبة غیر الثواب(

 ٣/٥٥٨= = )هـ٩٧٧ت( شمس الدین محمد بن أحمد الخطیب الشربیني الشافعيلالمنهاج 
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بشيء بینهما فرقوا واإلباضیة والحنابلة  الشافعیة إال أن ،تعریف خاص بالهدیة

ً                      قابال للنقل من مكان وهو كل ما كان ،بالمنقوالتتختص  وهو أن الهدیة ،واحد

فامتیاز الهدیة عن الهبة بالنقل والحمل من (:  في روضة الطالبینف ،إلى آخر

ٕ            وانما یطلق .. .ولذلك ال یدخل لفظ الهدیة في العقار بحال ...موضع إلى موضع

ومن هنا (:  وفي اإلنصاف عن الهدیة ،)١( )ذلك في المنقوالت كالثیاب والعبید

                                                                                                                                             

 ،)الهبة تقال لما یعم الهدیة والصدقة( :م١٩٩٤هـ ١٤١٥ار الكتب العلمیة الطبعة األولى د

 محمد موفق الدین عبد اهللا بن أحمد بن محمد الجماعیلي أبيوفي المغني البن قدامة 

 :م١٩٦٨هـ ١٣٨٨ مكتبة القاهرة بدون طبعة ٦/٤١ ) هـ٦٢٠ت ( المقدسي ثم الدمشقي

شرح الدرر البهیة وفي الدراري المضیة ، )العطیة معانیها متقاربةالهبة والصدقة والهدیة و(

دار الكتب  ٢/٣٠٦ ) هـ١٢٥٠ت (لمحمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا الشوكاني الیمني 

كون حكمها بال عوض حكم الهدیة  (:عن الهبة ، م١٩٨٧ هـ ١٤٠٧العلمیة الطبعة األولى 

الروضة البهیة  وفي ،)هما إنما هو اصطالح جدیدوالفرق بین،ً                             ؛ فلكون الهدیة هبة لغة وشرعا

دار العالم اإلسالمي  ٣/١٩٢في شرح اللمعة الدمشقیة لزین الدین بن علي العاملي الجبعي 

كوهبتك وملكتك وأعطیتك ونحلتك وأهدیث ( :عن األلفاظ التي تنعقد بها الهبة ،بیروت

 ١٢/٤٣بن عیسى أطفیش شرح كتاب النیل وشفاء العلیل لمحمد بن یوسف  وفي ،)إلیك

 وهي ما قصد بها استمالة ، وهي في األحكام كالهبة،فصل في الهدیة( :مكتبة اإلرشاد

  ). والهبة أعم،القلب

 ووهبه أعطاه إیاه بال عوض فهو واهب ووهوب ،ً                         من وهب الشيء یهبه وهبا: لغةوالهبة

 . قبل الهبة:تهب وا، واالستیهاب سؤال الهبة، وهب بعضهم لبعض: وتواهب الناس.ووهاب

 .ً                             فإذا كثرت سمي صاحبها وهابا،والهبة هي العطیة الخالیة من األغراض واألعواض

 ٦/٢٤٤ ) هـ٣٧٠ت ( ألبي منصور محمد بن أحمد األزهري الهروي  تهذیب اللغة:ینظر(

 دار إحیاء التراث العربي بیروت الطبعة –محمد عوض مرعب /تحقیقباب الهاء والباء 

 ). فصل الواو١/٨٠٣ لسان العرب ، م٢٠٠١األولى 

 ٦٧٦ت (النووي  شرف بن یحیى الدین محیي المفتین ألبي زكریا وعمدة روضة الطالبین )١(

 هـ١٤١٢ اإلسالمي بیروت الطبعة الثالثة الشاویش المكتب زهیر/ تحقیق٥/٣٦٤ )هـ

 دار ٣/١١٢ عمیرة البرلسي وأحمد القلیوبي سالمة ألحمد  وعمیرة قلیوبيتا حاشی،م١٩٩١

 .م١٩٩٥هـ ١٤١٥ طبعة بیروت بدون الفكر
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 )ً          وال داراً          أهدى أرضا:   فال یقال.ألنها تحمل إلیه ؛ اختصت بالمنقوالت
 وفي ،)١(

  .)٢()ألنها ال تنقلوال یطلق اسم الهدیة على األصول ؛ (: شرح كتاب النیل 

 رضي – وذلك لما روي عن ابن عباس ؛إال أن هذه التفرقة ال دلیل علیها 

      أ ن  أ عرابیا وهب للنبي  -اهللا عنهما 
                       َ َّ  َِّ َِ َِّ ِ
َ َ � َ ْ– -فأ ثابه علیها                   َ   َ َْ َ َُ َ َ         فقال،َ َ     رضیت؟ قال : َ

          َ َ َ ِ
َ  :

َ                     ال، فزاده وقال َ َ ُ َ ََ   رضیت:  َ
     َ ِ
َ       ؟ قال َ ْ      نعم:  َ َ َ          فقال ،َ َ َ– -:   لقد هممت أ ن ال أ تهب إال                     َ      َ         َِّ ُ ِ َّ َ ْ َُ ْ َ ْ َ َ

ٍّ        َ    َ      َ                       من قرشي أ و أ نصاري أ و ثقفي ٍِّ ِ َِ َْ ْ ٍّْ ِ َ َُ  لفظ الهبة على ما - – فقد أطلق النبي ،)٣(  "ْ

  .)٤( النقل من عدمهبلتفرقة بین الهبة والهدیة  ل وجهوعلى هذا ال ،ینقل

 یسري كذلك بناء على ذلك فإن تعریف الهبة كما ورد في اصطالح الفقهاءو

تملیك العین بال عوض :  حول تعریف الهبة بأنها اتفقت كلمتهمقد  و،على الهدیة
:  وجاء في حاشیة الدسوقي،)٢( ً                                    وزاد الشافعیة في حال الحیاة تطوعا،)١(

                                                           

 الحسن علي بن سلیمان المرداوي يعالء الدین أبلإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف ا )١(

 .الطبعة الثانیة - دار إحیاء التراث العربي -  ٧/١٦٤ ) هـ٨٨٥ت ( الدمشقي الصالحي

 .١٢/٦شرح كتاب النیل  )٢(

 عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد ألبي مسند اإلمام أحمد بن حنبل )٣(

عادل مرشد وشعیب األرنؤوط /تحقیق - ٢٦٨٧ : حدیث رقم٣/٢٠١ ) هـ٢٤١ت (الشیباني

 إسناد : قال األلباني، م٢٠٠١ ـ هـ١٤٢١الطبعة األولى  -  مؤسسة الرسالة -وآخرون 

محمد  ل منار السبیل إرواء الغلیل في تخریج أحادیث:ینظر( .صحیح على شرط الشیخین

الطبعة  -  بیروت–المكتب اإلسالمي  - ٦/٤٨ ) هـ١٤٢٠ت ( ناصر الدین األلباني

             .)م١٩٨٥ هـ ١٤٠٥الثانیة 

     لقد هممت أ ن ال أ تهب إال من قرشي أ و  " :–ً                                         قال ابن األثیر موضحا المراد من قول النبي  
                   َ               َ      َ         ْ ٍّ َِ ِ
َُ ْ َِّْ ُ ِ َّ َ ُ ْ َ ْ َ َ

َ َ      َ          أ نصاري أ و ث ْ ٍّ ِ َ ٍّ      قفيْ ِ ال أقبل هدیة إال من هؤالء ؛ ألنهم أصحاب مدن وقرى ، وهم  " : أي، "َ

 ." للزیادة ً      وطلبا ،ً                                                               أعرف بمكارم األخالق ، وألن في أخالق البادیة جفاء وذهابا عن المروءة

 السعادات المبارك بن محمد يمجد الدین أبل النهایة في غریب الحدیث واألثر :ینظر(

محمود محمد الطناحي  وطاهر أحمد الزاوى/ تحقیق-  ٥/٢٣١  األثیرالشیباني الجزري ابن

 . )م١٩٧٩هـ ١٣٩٩ -  المكتبة العلمیة بیروت -

جامعة النجاح  ٢٢/سعید وجیه سعید منصور/في الفقه اإلسالمي للباحثأحكام الهدیة  )٤(

 . م٢٠١١ - نابلس فلسطین - كلیة الدراسات العلیا - الوطنیة 

 الكتاب دار ٧/٢٨٤  لمحمد بن حسین بن علي الطوري الحنفي القادريئقتكملة البحر الرا )١(

 اإلنصاف ،٣/٥٥٩ مغني المحتاج ،٤/٩٧ حاشیة الدسوقي ،الثانیة الطبعة –اإلسالمي 



  
 

 } ٣٥٠ {
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  .)٣( ) ولثواب اآلخرة صدقة، وتسمى هدیة،فالتعریف لهبة غیر الثواب(

 إذاهذا التملیك  إال أن ، عوض الهدیة والهبة یربط بینهما التملیك بالإذن

 ذإ   وا . فهذا صدقةابتغاء غرض معین أو طلبدون  – تعالى - د به وجه اهللا ِ  صُ  ق

 أو التودد أو الصلة أو التألف أو المكافأة أو طلب كان المقصود منه اإلكرام

  .)٤( حاجة أو نحو ذلك فهو هدیة

ً                فقهیا مالئما ً                                                     وقد عرفها أحد الباحثین المعاصرین بتعریف یتضمن تكییفا ً

 ،تملیك بال عوض إلى الغیر في حال الحیاة: لواقع االستخدام المعاصر لها بأنها 

                                                                                                                                             

 شرح كتاب النیل ،٣/١٩٢الروضة البهیة شرح اللمعة الدمشقیة  ،٦/٤١ المغني ،٧/١١٦

١٢/٥.  

  :ذكر الفقهاء تعریفات أخرى للهبة منها

هـ ١٤١٢الطبعة الثانیة  -بیروت   دار الفكر٥/٦٨٧  للحصفكيما جاء في الدر المختار

إیصال الشيء للغیر بما  " :ً                            وذكر العیني تعریفا لها فقال،)ً                  تملیك العین مجانا( :م١٩٩٢

وهذا التعریف یشمل كل ما یتودد به إلى الغیر من  ،"ً                               ینفعه سواء كان ماال أو غیر مال 

ً                    أو حتى نفعا معنویامنافع أو أعیان  البنایة شرح الهدایة  :ینظر( . وهذا تعریف أشمل وأعم،ً

ت (  محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابى بدر الدین العینىألبي

 ٢٠٠٠ هـ١٤٢٠الطبعة األولى  - دار الكتب العلمیة بیروت لبنان -  ١٠/١٥٩ ) هـ٨٥٥

 ألبي المعروف بحاشیة الصاوي على الشرح الصغیر  وفي بلغة السالك ألقرب المسالك،)م

 دار - ٤/١٣٩ )هـ١٢٤١( العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهیر بالصاوي المالكي

ً                                                تملیك من له التبرع ذاتا تنقل شرعا بال عوض ألهل( :المعارف ً ْ بصیغة أو ما یدل على  ،َ

 اإلرادات لمنصور منتهى بشرح المعروف المنتهى لشرح النهى أولي دقائقوفي  ،)التملیك

 -  ٢/٤٢٩ ) هـ١٠٥١ت (الحنبلى  البهوتى إدریس بن حسن بن الدین صالح بن یونس بن

ً                                  تملیك جائز التصرف ماال معلوما أو (    :م١٩٩٣ هـ١٤١٤  الطبعة األولى-الكتب  عالم ً
ً                                                                              مجهوال تعذر علمه موجودا مقدورا على تسلیمه غیر واجب في الحیاة بال عوض بما یعد  ً ً

 ).ً         هبة عرفا

 .٣/٥٥٩ مغني المحتاج )٢(

 .٤/٩٧حاشیة الدسوقي  )٣(

عثمان بن علي بن محجن البارعي فخر الدین الزیلعي ل تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق )٤(

الطبعة األولى  -  المطبعة الكبرى األمیریة بوالق القاهرة ٥/١٠٤ )هـ٧٤٣ت (الحنفي

 .٧/١٦٤ اإلنصاف ،٣/٥٥٩اج  مغني المحت،٤/٩٧ حاشیة الدسوقي ،هـ١٣١٣



  
 

 } ٣٥١ {
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ً                              ا یعد نفعا مادیا أو معنویا بم ، له التبرعْ  نَ    ل مِ  بِ     من ق ً وفق  ،تعارف علیه الناسً

ً                    توددا واكراما له ؛ المشروع  ًٕ
)١(.  

  :وهي  ، الهدیةحث في هذا التعریف الخصائص التي تتمیز بهااوقد بین الب

 التودد ى إلیه ألجل َ   هدُ          منفعة للمض من الهدیة والهدف منها تحقیق الغر

لقاب المعاصرة  أو المنافع المعنویة كاأل، وهذا یكون باألعیان المادیة،واإلكرام

 تهدى إلى أصحابها حیث ،ومعتادة دارجة في عصرنا ً                 التي أصبحت أمورا

ً                تكریما وتقدیرا ً.  

 فال تكون محرمة ،د تعارف علیها الناس ووافق علیها الشرعتقیید كون الهدیة ق 

 أو ، أو محرمة بتقلید الكفار واتباع عاداتهم،لذاتها كإهداء الخمر أو الخنزیر

هدایا الفضائیات المبنیة على أكل أموال الناس نحو  أو ،أن تقدم الهدیة كرشوة

  .بالباطل بإغرائهم والتغریر بهم

 تها وهو التودد یالحكمة من مشروعو ،المبیان مقصد الهدیة في اإلس

  .)٢(واإلكرام

  :  الهدیة في اصطالح التسویقیین

 ،هي ما یمنحه التجار والباعة للمستهلكین من سلع أو خدمات دون عوض

ً                            مكافأة أو تشجیعا أو تذكیرا ً )٣(.  

  : وهي ،ویالحظ في تعریف التسویقیین للهدیة عناصرها المعتبرة لدیهم

 ة وعطیة من قبل التجار والباعة دون عوضكون الهدیة منح.  

  سواء كانت من نفس الشيء المباع أو من ،ً               أن تكون سلعابینالهدیة تنوع 

مع عرض تقدیم ً                                              أو أن تكون خدمة من الخدمات كمن یبیع حاسوبا ،غیره

  .خدمة دورة في تعلیم الحاسوب

 أو تذكاراً                        كونها مكافأة أو تشجیعا  الهدیة الهدف من          ً. 

 أما عن المفرد الثاني وهو ،)الهدیة(تعریف المفرد األول وهو هذا عن 

                                                           

 .٢٣/في الفقه اإلسالميأحكام الهدیة  )١(

 .المرجع السابق )٢(

 - ١٤/خالد بن عبد اهللا المصلح/الحوافز التجاریة التسویقیة وأحكامها في الفقه اإلسالمي د )٣(

  .م١٩٩٩هـ ١٤٢٠الطبعة األولى  -دار ابن الجوزي السعودیة 



  
 

 } ٣٥٢ {
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  : فبیانه ما یأتي )التحفیزیة(

  : لغة في ال

 یقال ،ً                                        ویعني حث الشيء من الخلف سوقا وغیر سوق،ً           یحفزه حفزا حفزمن 

 ،وقوس حفوز أي شدیدة الحفز والدفع للسهم ،اللیل یحفز النهار أي یسوقه: 

:  یقال ،والحفز كذلك الحث واإلعجال. )١(ذا أراد القیاموالرجل یحتفز في جلوسه إ

  .)٢(احتفز في مشیه أي احتث واجتهد 

  :ً        اصطالحا 

 فیما توافر لدي من كتب )التحفیز(لم أعثر على تعریف اصطالحي لكلمة 

الفقهاء القدامى ؛ وذلك لكونه من المصطلحات المعاصرة التي لم تكن في 

 سریان المعنى اللغوي على المعنى منلي أنه ال مانع  ویبدو ،عصرهم

حث الغیر ودفعه على أمر ما :  فیكون المراد من كلمة التحفیز هو ،االصطالحي

  .بأشیاء تدعو إلیه

ُّ                              طلح المستعمل عندهم فیما یحث المصأما عند التسویقیین فإن ُ  إرادة أخذ َ

ي یقصد تلك األعمال الت:  وهو یعني ،)٣(  هو الترویجاحبه بالثمنالشيء من ص

   .)٤( وأعمال البیع نفسها عدا اإلعالن ،بها زیادة حجم المبیعات

 ،فالترویج یهدف إلى زیادة مبیعات المؤسسة التجاریة صغیرة كانت أو كبیرة

كاإلعالن إلى التعامل مع تلك المؤسسة من خالل أعمال تحث المستهلك وتدفعه 

 وكذلك خدمات ما بعد ، ذلكوالتقسیط والجوائز وسبل تیسیر الدفع واالستالم وغیر

 فالترویج إذن مصطلح یطلق . ونحو ذلكالبیع كضمان عیوب السلعة وصیانتها

 أما التحفیز فهو مصطلح یطلق ویراد به الوسیلة التي ،ویقصد به الغایة والهدف

                                                           

 .٢/٨٥ ییس اللغةمعجم مقا ،٥/٣٣٧لسان العرب  )١(

   .٥/٣٣٧لسان العرب  )٢(

راجت  : یقال، واالسم الرواج بمعنى نفق وكثر طالبه،ً                          من راج المتاع یروج روجا:الترویج )٣(

 ،٢/٤٥٤معجم مقاییس اللغة  :ینظر( .ً                 وروجتها ترویجا،ً                                  الدراهم رواجا إذا تعامل الناس بها

  ).١/٢٤٢المصباح المنیر 

ٕ االقتصاد والمال وادارة معجم مصطلحات :ً         نقال عن،١٠/لتسویقیةاالحوافز التجاریة  )٤(

 .٤٨٥/األعمـال



  
 

 } ٣٥٣ {
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  . توصل في النهایة إلى الترویج

  أوالبائع كل ما یقوم به : عند التسویقیین وبذلك یكون المراد من التحفیز  

ِّ                             المنتج من أعمال تعرف بالسلع  وتدفع إلى اقتنائها ،ُّ                        أو الخدمات وتحث علیهاُ

  .)١(  أو بعدهكانت تلك األعمال قبل عقد البیع سواء ،وتملكها من صاحبها بالثمن

ً                    ا باعتبارها مصطلحا  أم، باعتبار مفردیهاالتحفیزیةهذا عن تعریف الهدایا 

 المسائل إذ هي تعد من ؛حدد لدى فقهائنا القدامى ً                          مركبا فلم یرد لها تعریف م

فكما سبق وذكرت  أما عند المعاصرین .من قبلرة التي لم تكن موجودة المعاص

لدیه أن التسویقیین یطلقون مصطلح الترویج على كل ما یحث المستهلك ویخلق 

 –تحفیزیة ً                                                      إال أن الهدیة الترویجیة تعد نوعا من أنواع الهدایا ال.لشراء في االرغبة

ما یمنح :  هو  أرى أن تعریف الهدیة التحفیزیة  ولذا،- وسیأتي بیان ذلك 

ً                                       تجاریة تشجیعا له لإلقبال على الشراء من مقابل تعامله مع مؤسسة  للمستهلك

   . وزیادة حجم مبیعاتها،منتجاتها

   :وبناء على هذا التعریف تكون الخصائص الممیزة للهدایا التحفیزیة هي

 سواء كانت تذكارا أو تعریفا ، الهدیة التحفیزیة الممنوحة للمستهلكإطالق نوع                               ً ً

  .أو مكافأة

 زیادة حجم مبیعات المؤسسة التجاریة بزیادة اإلقبال هدف من الهدیة التحفیزیة ال

 .على شراء منتجاتها

 وبیان ذلك ،وبذلك ظهر من خالل تعریف الهدایا التحفیزیة أنها متعددة ومتنوعة

  .كاآلتي

  

                                                           

 .١٧ :١٦/ التسویق ألرمان داین:ًنقال عن ،١٠/التسویقیةالحوافز التجاریة  )١(



  
 

 } ٣٥٤ {
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   الثانيالمبحث

  التحفیزیةأنواع الهدایا 

انتشر في العصر الحدیث إقدام التجار وأصحاب المؤسسات والشركات 

التي تدفع الناس إلى التعامل مع هؤالء التجار  و،التحفیزیةاستخدام الهدایا على 

 وقد أصبح .ومؤسساتهم واإلقدام على الشراء من سلعهم واالستفادة من خدماتهم

اته ذً            علما بحد أصبح حتى ،ً                                           ل فنا له أسالیبه المختلفة ووسائله المتعددةهذا التعام

  .)١(یدرس في علم االقتصاد والترویج 

 نوعین إلىتتنوع  ، ومنها الهدایا التحفیزیة خاصة،الهدایا بصفة عامةو

 وتفصیل القول في هذین النوعین . والهدایا المعنویة،الهدایا المادیة: رئیسیین هما 

  . اآلتیینالمطلبین یأتي في

  

  المطلب األول

  الهدایا المادیة

 بمعنى ،)٢( لها قیمة حقیقیة في ذاتها التي أي: المقصود بالهدایا المادیة 

نجد أنها تتعدد أنواعها   وبتنزیل هذا النوع على موضوع البحث.أنها تباع وتشترى

   :بتعدد المناسبات والمجاالت التي تقدم فیها وهي 

  :  الهدایا التذكاریة :النوع األول 

 

 ،وهي ما تمنحه الشركات والمؤسسات والمحالت التجاریة للعمالء المرتقبین

ذوي العالقة بأنشطتهم التجاریة ؛ من أجل تكوین عالقة طیبة والتذكیر بأنشطتهم 

 في شكل – على سبیل المثال - وصورة هذا النوع من الهدایا یكون .وسلعهم

                                                           

دار  - ٢٤٢/ أحكام المسابقات في الشریعة اإلسالمیة لعبد الصمد بن محمد بلحاجي)١(

حسام الدین بن موسى /د. أ یسألونك، م٢٠٠٤ هـ ١٤٢٤الطبعة األولى  -النفائس األردن 

 .م٢٠٠٧ هـ ١٤٢٨ الطبعة األولى - مكتبة دندیس الخلیل فلسطین - ١/١٣٩ عفانة

 دار النفائس -  ٥٧/الجوائز أحكامها وتطبیقاتها المعاصرة لباسم أحمد حسن محمد عامر )٢(

 . م٢٠٠٦ هـ ١٤٢٦ الطبعة األولى -األردن 



  
 

 } ٣٥٥ {

  باإلسكندرية– للبنات ن حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربيةالثالثواحلادي و من العدد األولاملجلد 
 دراسة فقهية مقارنة -  اهلدايا التحفيزية للرشكات التجارية

 سلسلة مفاتیح أو مفكرات أو غیر ذلك من األدوات تقاویم سنویة أو فصلیة أو

  .)١(المكتبیة والشخصیة 

   )ّ        العینات( التعریفیةالهدایا : النوع الثاني 

  والمحالت التجاریة للعمالء من نماذجوهي ما تقدمه المؤسسات والشركات
ً                    تعد إعدادا خاصاوعینات  )٢( ً ُّ َ ة  أو إعطاء العمالء فرص،؛ للتعریف بسلعة جدیدة ُ

 كما أنها قد ،ٕ                                                ؛ لمعرفة مدى تلبیتها لحاجاتهم واشباعها لرغباتهم تجربة السلعة

ً                                                               تستعمل في بعض األحیان نموذجا للمواصفات المطلوب وجودها في السلع 

المعقود علیها
  )٣(.  

  : الهدایا الترویجیة : النوع الثالث 
 
  لسلعةوهي كما یدل علیها اسمها الهدیة التي یقصد من خاللها الترویج 

ن على شراء السلعة أو طلب یكمن خالل تشجیع المستهل ، أو خدمة معینة،ما

 مكافأة تمنح :  علماء االقتصاد في العصر الحدیث والمقصود بها عند .الخدمة

ً                                                                        للمشتري نظیر تعامله مع المؤسسة التجاریة تشجیعا له لإلقبال على الشراء من 

   .)٤(منتجاتها والتواصل مع خدماتها 

  

  

  :  على ثالثة أقسامي هذه المكافأة الممنوحة للمشترو
                                                           

  .١٥/التسویقیةة الحوافز التجاری )١(

 ، والجمع نموذجات ونماذج- ً                                        بفتح النون والذال معجمة مفتوحة مطلقا - : لغةالنموذج )٢(

 قال . ویعني ما یدل على صفة الشيء، وهو معرب– بضم الهمزة -وفي لغة أنموذج 

 الصواب : وقال،النموذج مثال الشيء الذي یعمل علیه وهو تعریب نموذه " :الصغاني

 المعجم الوسیط ،٢/٦٢٥ المصباح المنیر :ینظر( ."ألنه ال تغییر فیه بزیادة النموذج ؛ 

  .)دار الدعوة - مجمع اللغة العربیة بالقاهرة -  باب النون ٢/٩٥٦

 ویبدو من ذلك أنه ال یخرج عن التعریف اللغوي ، لم یرد تعریف اصطالحي للنموذج:ً       اصطالحا

 .اء بذكر التعریف اللغوي لهذا المصطلح ویظهر ذلك من خالل اكتفاء السادة الفقه،له

 .١٠٤/التسویقیةالحوافز التجاریة  )٣(

عصام الدین أمین أبو ل العملیات النظریة والتطبیق ٠ االستراتیجیات ٠ المفاهیم ٠ الترویج )٤(

 . مصر–مؤسسة حورس الدولیة للنشر والتوزیع اإلسكندریة  - ٢٢٧/علقة



  
 

 } ٣٥٦ {

  باإلسكندرية– للبنات ن حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربيةالثالثواحلادي و من العدد األولاملجلد 
 دراسة فقهية مقارنة -  اهلدايا التحفيزية للرشكات التجارية

   :ٍ              هدیة لكل مشتر:  القسم األول

سوى إقدام  وغیر مشروطة بشرط معین ، مشترتعطى لكلالهدیة وهذه 

 فمنها ما تكون فیه ،عدیدة ً  ا صور وتتخذ هذه الهدیة.المستهلك على عملیة الشراء

لة  فتكون الهدیة مكم،عمل إال معهاصلة بالسلعة بحیث ال تست ذاتالمعلنة الهدیة 

تعلن شركة إلنتاج ماكینات الحالقة عن أن :  ومثال ذلك .لعمل السلعة المشتراة

 أو أن تعلن شركة من شركات ،عدد من شفرات الحالقة لكل من یشتري ماكینة

 أو أن یعلن أحد ،ً                                                  األسنان عن تقدیم فرشاة أسنان لكل من یشتري معجونامعجون

 هدیة مع كل حاسوب )cd(من األقراص المدمجة لحواسیب عن عدد مراكز بیع ا

   .ونحو ذلك

أن : ومثاله  .ومنها ما تكون فیه الهدیة كمیة إضافیة من السلعة المشتراة

تعلن إحدى شركات المنظفات عن إضافة ربع كیلو إضافي من منظف كذا لكل 

إضافة ربع لتر  أو أن تعلن إحدى شركات المیاه الغازیة عن ،من یشتري عبوة

   .ً                                                           للعبوة بحیث یكون ثمن الكمیة األصلیة واإلضافیة واحدا ونحو ذلك

كأن یعلن أحد  ،ومنها ما تكون فیه الهدیة سلعة مختلفة عن السلعة المباعة

أو طقم أقالم هدیة لكل من یشتري  ،مراكز بیع األجهزة الكهربائیة عن ساعة

  .)١( ونحو ذلك ،ثالجة من نوع كذا

    :الهدیة المشروطة بشراء كمیة معینة: ثاني القسم ال

 ه الكمیة المشتراإال إذا وصلتویقصد بذلك عدم إعطاء الهدیة للمشتري 

صور ولهذا القسم  .ً                                                     إلى الحد الذي وضع معیارا الستحقاقه الهدیة المعلن عنها

  :  )٢( أبرزها  من،عدیدة

علن إحدى شركات  كأن ت،أن تكون الهدیة كمیة إضافیة من السلعة ذاتها -١

                                                           

 أحكامها وضوابطها في  اإلعالنات التجاریة،١٣١/لمعاصرةالجوائز أحكامها وتطبیقاتها ا )١(

مجلة الشریعة والقانون جامعة األردن  ١١٣/عبد المجید محمود الصالحین/الفقه اإلسالمي د

 .م٢٠٠٤هـ یونیو ١٤٢٥ العدد الحادي والعشرون ربیع اآلخر -

 أحكام ،١٣١/ةالجوائز أحكامها وتطبیقاتها المعاصر ،١١٦ ،١١٣/ اإلعالنات التجاریة)٢(

بحث مقدم لمنظمة المؤتمر اإلسالمي  ٢٩ :٢٨/شبیرمحمد عثمان المسابقات المعاصرة ل

 . م١١/١/٢٠٠٣ الدوحة قطر –الدورة الرابعة عشرة 



  
 

 } ٣٥٧ {

  باإلسكندرية– للبنات ن حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربيةالثالثواحلادي و من العدد األولاملجلد 
 دراسة فقهية مقارنة -  اهلدايا التحفيزية للرشكات التجارية

ً                                               زیادة عبوة إضافیة لكل من یشتري عددا معینا من إنتاج الزیوت النباتیة عن  ً

   .عبوات الزیت

 وهي إضافة كمیة زائدة لمن یشتري –وتفترق هذه الصورة عن سابقتها 

 أما ،بأنها متوقفة على شراء كمیة معینة من عین السلعة المهداة - سلعة معینة 

 .توقف على هذا الشرطالصورة السابقة فال ت

 كأن یعلن أحد محالت ،مبلغ معین من المالأن تكون الهدیة مشروطة ببلوغ  -٢

 بخمسمائة أو اشتر ، واحصل على زجاجة عطربمائة جنیهاشتر (:  التسوق

اشتر بمائة جنیه واحصل على هدیة  أو ،نیه واحصل على مكواة كهربائیةج

 ).قیمة

لى كوبون بعد شرائه كمیة معینة من أن یطلب من المشتري الحصول ع -٣

تعیین الكوبون الفائز  ثم یقدم هذا الكوبون إلى السحب في وقت محدد ل،المنتج

 ذلك من الصور الكثیرة التي یتفنن فیها أو نحو ،أجهزة كهربائیةأو  بمبلغ نقدي

ً                        وتكون مجاال رحبا إلظهار  ، – ً  ا سواء كانوا شركات أو أفراد–المعلنون  ً

 .)١(اإلعالنیة ومهاراتهم التسویقیة ملكاتهم 

  : القسم الثالث 

 المعلن عنها سلعة یستحقها المشتري بعد قیامه بعمل أن تكون الهدیة

أن تكون الهدیة :  ومثال ذلك . من خالل شراء المزید من أفراد السلعة،معین

بجمع أجزائها المفرقة على أفراد السلعة المعلن عنها سلعة یستحقها المشتري 

 كأن تعلن إحدى شركات إنتاج المشروبات الغازیة عن عدد من ،وضوع اإلعالنم

السیارات یستحق واحدة منها كل من یجمع أجزاء هذه السیارة المرسومة على 

 .)٢( ونحو ذلك ،أغطیة زجاجات هذا المشروب

  

  

  

   الثانيالمطلب

                                                           

 .٢٧/أحكام المسابقات المعاصرة، ١١٨ :١١٧/اإلعالنات التجاریة )١(

 .١٣١/اصرةالجوائز أحكامها وتطبیقاتها المع ،١١٣/اإلعالنات التجاریة )٢(



  
 

 } ٣٥٨ {

  باإلسكندرية– للبنات ن حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربيةالثالثواحلادي و من العدد األولاملجلد 
 دراسة فقهية مقارنة -  اهلدايا التحفيزية للرشكات التجارية

  الهدایا المعنویة

ٕ         وانما ، كالهدایا المادیةیة في ذاتهاوهي الهدایا التي لیست لها قیمة حقیق
ال تعدو أن تكون و ،ل على آخذها الفرح والسرورِ   دخُ                           هي هدیة ذات طبیعة معنویة ت

ً                                                                     حافزا معنویا للشخص الذي ینالها ویحتفظ بها كذكرى لتفوقه في مجال معین ً.  

وقد تعددت هذه الصور في العصر الحدیث سواء على مستوى األفراد أو 

وعالمة  ،األوسمةوهدایا األلقاب :  ومثالها ، والدولالهیئات العامة والمؤسسات

مضي سنوات ى لمن یَ   عطُ                       هادات التقدیریة التي تالش و،الجودة الصناعیة لمنتج ما

ویثبت جدارته في مجال من   أو لمن یتفوق،ً               ة عمل معین مثالعدیدة في خدم

ون  التي تكالهدایامن أمثلة هذه وغیر ذلك من الصور المستحدثة  ،المجاالت

  .)١(قیمتها في معناها أكثر من أي شيء آخر 

الذي یعنینا في هذا البحث هو یظهر من خالل التقسیم السابق للهدایا أن و

بهدف الترویج لسلعها وزیادة  ،الهدایا المادیة التي تقدمها الشركات التجاریة

   . أما الهدایا المعنویة فهي خارجة عن مدار البحث.مبیعاتها التجاریة

 .المبحث اآلتي یأتي في للهدایا المادیةم التفصیلي الحكو

 الثالثالمبحث 

  التحفیزیةلهدایا ل الحكم الشرعي

 كما –ً                                    وأخذت صورا متنوعة في طریقة التقدیم ،تنوعت أشكال ترویج السلع

ً                تبعا لما سبق التحفیزیةشرعي للهدایا ل ولذلك سوف أتناول الحكم ا،- سبق بیانه 

  . وذلك في المطالب اآلتیة،عرضه من بیان ألنواعها

  المطلب األول

   للهدایا التذكاریةالحكم الشرعي

 الغرض منها تذكیر  یكون،إلى توزیع هدایاوالمؤسسات  التجار بعضیلجأ 

مما ً       غالبا تكون و ، وهي الجهة المعلنة،بالجهة المهدیةعند استعمالها  إلیه ىَ   هدُ    الم

حاسبة الصغیرة أو سالسل المفاتیح أو یكثر استعماله مباشرة كالمفكرات واآلالت ال

 ، وذلك دون أن تشترط شراء أي منتج من منتجاتها،غیرها من األدوات المكتبیة

   .بل ألجل إقامة العالقات الودیة
                                                           

 .٩٨/ أحكام الهدیة في الفقه اإلسالمي،٦٠/الجوائز أحكامها وتطبیقاتها المعاصرة )١(



  
 

 } ٣٥٩ {

  باإلسكندرية– للبنات ن حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربيةالثالثواحلادي و من العدد األولاملجلد 
 دراسة فقهية مقارنة -  اهلدايا التحفيزية للرشكات التجارية

 یمكن  وعلیه،وبناء على ذلك فإن الهدایا التذكاریة تعد من أنواع التفضل

هذا التصرف توافق یتضح من خالل  ؛ إذ )١( هبةعلى أنها  ً      فقهیا هاتخریج

 ، والتي سبق بیانها وأنها عبارة عن تملیك بال عوض،مضمونه مع حقیقة الهبة

ٕ       وانما ،مقابلفي الفالمؤسسة التي قامت بتوزیع هذه الهدایا لم تقم باشتراط شيء 

ُ            ملكا للم هدایاهاجعلت  إذن فحقیقة الهدیة .هاً                                 ى إلیه من غیر أن یدفع شیئا مقابلَ   هدً

  . وهذا هو عین الهبة، تقتضي التملیك بال عوضالتذكاریة أنها

ـــاق الفقهـــاء ـــة أنهـــا مـــشروعة باتف ـــك الكتـــاب   ، ) ٢ (                                     وحكـــم الهب ـــى ذل ـــدلیل عل   ،                       وال

   .         واإلجماع ،      والسنة

  

    :            أما الكتاب 

   :       منها  ،     الهبة                                    فقد دلت عدة آیات قرآنیة على مشروعیة 

ـــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــالى    - ١                  ..  . ﴿  :            قول

          .  ..   ﴾ 
) ١( 

.   

    :                    وجه الداللة من اآلیة 

                                                           

 .٧٥/التسویقیةالحوافز التجاریة  )١(

 الجلیل عبد بن بكر أبي بن المبتدي ألبي الحسن برهان الدین علي بدایة شرح في الهدایة)٢(

 التراث احیاء  دار-یوسف  لطال/ تحقیق– ٣/٢٢٢ ) هـ٥٩٣ت (المرغیناني  الفرغاني

 بن محمد اهللا عبد ألبي خلیل مختصر شرح ،٥/٩١ تبیین الحقائق ،لبنان بیروت العربي

 بلغة السالك ،بیروت للطباعة الفكر دار - ٧/١٠١ ) هـ١١٠١ت (الخرشي المالكي اهللا عبد

 ألبي الحاوي الكبیر في فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني ،٤/١٣٩

 - ٧/٥٣٤ ) هـ٤٥٠ت ( الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب الشهیر بالماوردي

 دار الكتب العلمیة -الشیخ عادل أحمد عبد الموجود و ،الشیخ علي محمد معوض/تحقیق

محمد نجیب  التكملة الثانیة للمجموع ل، م١٩٩٩ هـ ١٤١٩الطبعة األولى  -بیروت لبنان 

 محمد ألبي الكافي في فقه اإلمام أحمد ،٦/٤١مغني  ال، دار الفكر– ١٥/٣٦٧لمطیعي ا

موفق الدین عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الشهیر 

هـ ١٤١٤الطبعة األولى  -دار الكتب العلمیة  - ٢/٢٥٩ ) هـ٦٢٠ت ( بابن قدامة المقدسي

   .١٢/٤٣ شرح كتاب النیل ، م١٩٩٤

   .١٧٧ : رقمیة اآل منسورة البقرة) ١(



  
 

 } ٣٦٠ {

  باإلسكندرية– للبنات ن حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربيةالثالثواحلادي و من العدد األولاملجلد 
 دراسة فقهية مقارنة -  اهلدايا التحفيزية للرشكات التجارية

               إیتــاء المــال مــن     جعــل   -  -        المولى                              دلــت اآلیــة علــى مــشروعیة الهبــة ؛ فــ

        الزكــاة                 فــي اآلیــة شــيء ســوى       المــذكور              وهــذا اإلیتــاء  ،         خــصال البــر
  ) ١( 

    ذلــك     شمل    فــ ،

      والهبــة       الــصدقة 
) ٢( 

  -     تعــالى–ً                                        ً فــإن مــن أعطــى شــیئا ینــوي بــه التقــرب إلــى اهللا        وعلیــه .

   . ) ٤ (     هبةً                                                   ً ومن دفع إلى إنسان شیئا للتقرب إلیه والمحبة له فهو  ،        فهو صدقة

                      ﴿   :              قولــــــــه تعــــــــالى - ٢

              ﴾ )   ٥ ( .   

      :                    وجه الداللة من اآلیة 

      الهبة         في اآلیة         الواردة        التحیة  ب                                         دلت اآلیة على مشروعیة الهبة ؛ إذ المقصود

                                                           إذا أهدي إلى المرء هدیة فـإن المـشروع فـي حقـه أن یـرد نظیرهـا      وعلیه   ، ) ٦ (         والهدیة

             والثواب علیها    تها                 ذلك على مشروعی       مما یدل   ،   نها         أو أحسن م
  ) ٧ 

٣

( 
.   

                         ن المفـسرین متفقـون علـى أن                     بأنـه غیـر مـسلم بـه ؛ أل                  ونوقش هذا االسـتدالل 

       فوجـب  ،             ال دلیـل علیـه        والهبـة               تأویلهـا بالهدیـة و   ،                                المراد بالتحیة فـي هـذه اآلیـة الـسالم

                   حمل اآلیة على ظاهرها
) ٤( 

.   

   :         من وجهین              وأجیب عن ذلك 

                                                           

 الرحمن عبد بن غالب بن الحق عبد العزیز ألبي محمد الكتاب تفسیر في الوجیز المحرر)١(

 عبد السالم عبد/ تحقیق- ١/٢٤٣ ) هـ٥٤٢ت (المحاربي  األندلسي عطیة بن تمام بن

   .هـ ١٤٢٢ األولى  الطبعة-بیروت  العلمیة الكتب  دار-محمد  الشافي

  .٧/٥٣٤الحاوي الكبیر ) ٢(

 .٦/٤١المغني  )٤(

   .٨٦ : رقمیة من اآلسورة النساء )٥(

محمد / تحقیق-  ٣/١٨٥ ) هـ٣٧٠ت (  بكر الرازي الجصاص الحنفييحمد بن علي أبأل )٦(

 محمد للقاضي أحكام القرآن ، هـ١٤٠٥ دار إحیاء التراث العربي بیروت -صادق القمحاوي 

   اهللا عبد بن

 وخرج أصوله  راجع-  ١/٥٩٠ ) هـ٥٤٣ت (المالكي  إلشبیليا المعافري العربي بن بكر أبي 

 الثالثة  الطبعة-لبنان  العلمیة بیروت الكتب دار-عطا القادر عبد محمد/علیه وعلق أحادیثه

 .م ٢٠٠٣ هـ ١٤٢٤

  .٦/١٢٨بدائع الصنائع ) ٧(

  .١/٥٩١أحكام القرآن البن العربي ) ٤(
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   عــن       العــرب        عبــرت    وقــد   ،                                        اآلیــة تــشمل الهبــة والهدیــة ؛ ألنهــا یتحیــا بهــا   أن   :      األول 

ــــة ــــة بالتحی ــــع    ،              الهدی ــــسالم ال یمن ــــي ال ــــى مــــشروعیة    مــــن                         وورودهــــا ف                    داللتهــــا عل

      الهدیة
) ١( 

                                       ؛ ألن العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب
) ٢( 

.     

     ..  . ﴿  :                وهو قولـه تعـالى  ،                                       في اآلیـة مـا یـدل علـى احتمالهـا معنـى الهدیـة  :        الثاني 

.  ..   ﴾   فــالرد ال یكــون إال فــي األعیــان ؛ ألنــه عبــارة عــن إعــادة الــشيء                                                    ،   

                                    واللفـــظ المـــشترك یتعـــین حملـــه علـــى أحـــد  ،                           وهـــذا غیـــر متـــصور إال فـــي األعیـــان

                                                             والتحیة من األلفـاظ المـشتركة التـي تعنـي الـسالم والثنـاء والهدیـة  ،              الوجوه بالدلیل

   . ) ٥ (               لوجود الدلیل        والهدیة      الهبة      معنى                   فتعین حملها على  ،      والهبة

    :            وأما السنة 

   :       منها  ،     الهبة            على مشروعیة            في مجموعها              أحادیث دلت    فمن

ِكان رسول الله     : "             أنها قالت –          اهللا عنها    رضي  –                  ما روي عن عائشة - ١ َّ ُ ُ َ َ َ              ِ َّ ُ ُ َ َ َ–-  

َیقبل الهدیة ویثیب علیها ََْ َ ُ ُ َ َ
ِ ِ

َ َ َّ ُ ْ                       َ ََْ َ ُ ُ َ َ
ِ ِ

َ َ َّ ُ ْ"     ) ٦ ( .  

  :                     وجه الداللة من الحدیث 

              وفـي رسـول اهللا  ،      لـذلك-–             بـدلیل فعلـه  ،             شروعیة الهدیة               دل الحدیث على م

–- قـــــال تعـــــالى  ، ) ١ (               األســـــوة الحـــــسنة             :                  

                                                           

 الرحمن عبد بن إدریس بن أحمد الدین شهاب العباس  ألبيالذخیرة ،المرجع السابق) ١(

 الغرب  دار-أعراب سعید/ تحقیق- ٦/٢٧٢ ) هـ٦٨٤ت (بالقرافي  الشهیر المالكي

  .م١٩٩٤األولى   الطبعة-اإلسالمي بیروت

 - ٢/١٣٤ ) هـ٧٧١ت (السبكي  الدین تقي بن الوهاب عبد الدین لتاجاألشباه والنظائر ) ٢(

  .م١٩٩١ هـ١٤١١ ىاألول  الطبعة-العلمیة  الكتب دار

 .٦/١٢٨بدائع الصنائع  )٥(

 وسننه -– اهللا رسول أمور من المختصر الصحیح المسند  الجامع)صحیح البخاري( )٦(

 كتاب الهبة ٣/١٥٧ ) هـ٢٥٦ت (الجعفي البخاري عبد اهللا أبي إسماعیل بن لمحمد وأیامه

 زهیر محمد/ تحقیق- ٢٥٨٥ :الهبة حدیث رقم وفضلها والتحریض علیها باب المكافأة في

 .هـ١٤٢٢األولى   الطبعة- النجاة طوق  دار-الناصر  ناصر بن

 بن محمد بن اهللا عبد بن یوسف عمر واألسانید ألبي المعاني من الموطأ في لما التمهید )١(

 أحمد بن مصطفى/ تحقیق- ٢١/١٨ ) هـ٤٦٣ت (القرطبي  النمري عاصم بن البر عبد



  
 

 } ٣٦٢ {
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                          ) ٢ ( .   

ُّتهادوا تحابوا    : "       قال -  -      النبي      أن -  –        ي هریرة   أب          ما روي عن   - ٢ َ َ َُ َ             ُّ َ َ َُ َ" ) ٣ ( .   

    :                      وجه الداللة من الحدیث 

ً                                                                ًدل الحدیث على أن للهدیة موضـعا مـن القلـب ؛ فهـي نـوع مـن الكـرم تتـألف 

   . ) ٤ (                                             وهذا دلیل على مشروعیة الهدیة والحكمة منها ،         به القلوب

ـــرة           مـــا روي عـــن  - ١ ِتهـــادوا فـــإنَّ     : "       قـــال -  –      النبـــي      أن -  –          أبـــي هری َ ْ َ َ َ َّ          ِ َ ْ َ َ َ
َالهدیة تذهب وحر َ َُ

ِ ِْ َُّ َ َ                َ َ َُ
ِ ِْ َُّ َ ِالـصدر  َ ْ َّ      ِ ْ َّ

ِ وال تحقـرنَّ جـارة لجارتهـا ولـو شـق فرسـن  ، ) ١ ( ِ ِ ِ ِ ِ
ْ َّ ْ َ َ ََ ِ َ َ ََ ٌَ ْ َ َ                          َّ         ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ َّ ْ َ َ ََ ِ َ َ ََ ٌَ ْ َ َ

                                                                                                                                             

 ١٣٨٧المغرب  اإلسالمیة والشؤون األوقاف عموم  وزارة- ري البك الكبیر عبد محمد ،العلوي

 .هـ

 .٢١ :األحزاب اآلیة رقمسورة  )٢(

 باب ١/٢٠٨ ) هـ٢٥٦ت (الجعفي  البخاري عبد اهللا أبي إسماعیل بن لمحمداألدب المفرد ) ٣(

دار البشائر اإلسالمیة  -  محمد فؤاد عبد الباقي/ تحقیق- ٥٩٤ :قبول الهدیة حدیث رقم

  لإلمام وحسنه األلباني في صحیح األدب المفرد،م١٩٨٩ هـ١٤٠٩الطبعة الثالثة  - تبیرو

 -والتوزیع  للنشر الصدیق  دار- األلباني الدین ناصر محمد/ تحقیق- ٢٢١/البخاري

 في الحبیر التلخیص وكذا في ،٦/٤٤ٕ               وارواء الغلیل ، م ١٩٩٧ هـ ١٤١٨ الرابعة الطبعة

 حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد بي الفضلالكبیر أل الرافعي أحادیث تخریج

 هـ١٤١٩ األولى  الطبعة-العلمیة  الكتب  دار-  ٣/١٦٣ ) هـ٨٥٢ت (العسقالني 

ت ( في الموطأ  كما أخرجه مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني،م١٩٨٩

 -  ٦٩٤ – ٣٣٦٨ : كتاب حسن الخلق باب في المهاجرة حدیث رقم٥/١٣٣٤ ) هـ١٧٩

مؤسسة زاید بن سلطان آل نهیان لألعمال الخیریة  - محمد مصطفى األعظمي/تحقیق

 عن : الحدیثولفظ ،م٢٠٠٤هـ ١٤٢٥الطبعة األولى  - اإلمارات واإلنسانیة أبو ظبي

ُّ                            تصافحوا یذهب الغل" :  قال-–عطاء بن عبد اهللا الخراساني أن رسول اهللا  ِ ْ ِ َ ْ َ ُ َ َ ْ               وتهادوا .َ َ َ َ َ
َ              تحابوا ، و ُّ َ َ                   تذهب الشحناءَ ْ َّ ِ َ ْ  حسان ،وهذا یتصل من وجوه شتى: " قال عنه ابن عبد البر، "َ

   .)٢١/١٢ التمهید :ینظر( ."كلها 

 المعروف البستي الخطاب بن إبراهیم بن محمد بن حمد سلیمان ألبيمعالم السنن ) ٤(

 هـ ١٣٥١ األولى  الطبعة- حلب  العلمیة  المطبعة- ١٦٨ ،٣/٤١ ) هـ٣٨٨ت (بالخطابي 

  .م ١٩٣٢

 . أشد الغضب: وقیل. العداوة:وقیل.  الحقد والغیظ: وقیل. غشه ووساوسه:وحر الصدر )١(

  ).٥/١٦٠ النهایة في غریب الحدیث واألثر :ینظر(
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ٍشاة َ    ٍ َ  ) ٣ (   "   ) ٢ ( .   

    :                      وجه الداللة من الحدیث 

      وهــي  ،                               وبــین علــة مــشروعیتها والحكمــة منهــا                أمــر بالهدیــة ؛ -  -         أن النبــي 

   . ) ٤ (              ودة بین الناس                            أنها تذهب العداوة وتورث الم

                        إال أنهــــا دالــــة كــــذلك علــــى  ،ٕ                     ٕ وان وردت بــــشأن الهدیــــة ،                فمجمــــوع هــــذه األدلــــة

                           فـي سـیاق عـرض أدلـة مـشروعیة            اسـتدلوا بهـا                                  مشروعیة الهبـة ؛ ألن الـسادة الفقهـاء 

   .                                   عدم التفرقة عندهم بین الهبة والهدیة               ما سبق ذكره من            بناء على  ،     الهبة

   :            وأما اإلجماع 

     . ) ٥ (                 لى مشروعیة الهبة               أجمع الفقهاء ع    فقد 

               تبیـین الحقـائق     فـي  ) ١ (         الزیلعـي       مـنهم  ،                    جماعـة مـن أهـل العلـم                  وقد نقل هـذا اإلجمـاع

                                                           

 عظم قلیل اللحم ، وهو خف البعیر ، كالحافر للدابة ، وقد یستعار للشاة فیقال :فرسن شاة )٢(

 المرجع السابق :ینظر( . والنون زائدة ، وقیل أصلیة.فرسن شاة ، والذي للشاة هو الظلف

٣/٤٢٩.( 

ت (الترمذي  الضحاك بن موسى بن سورة بن عیسى بن محمد عیسى ألبيسنن الترمذي ) ٣(

  شركة-  عوض عطوة إبراهیم/وتعلیق  تحقیق- ٢١٣٠ : حدیث رقم٤/٤٤١ ) هـ٢٧٩

 قال أبو .م ١٩٧٥ هـ١٣٩٥ الثانیة  الطبعة-مصر  الحلبي البابي مصطفى ومطبعة مكتبة

اسمه نجیح مولى بني هاشم  :ًهذا حدیث غریب من هذا الوجه جدا ، وأبو معشر " :عیسى

وقال ابن حجر في تلخیص الحبیر  ،"ِ، وقد تكلم فیه بعض أهل العلم من قبل حفظه 

   ." وتفرد به وهو ضعیف ،وفي إسناده أبو معشر المدني " :٣/١٦٣

 .٢١/١٩التمهید  )٤(

 المعرفة  دار-  ١٢/٤٧ ) هـ٤٨٣ت (السرخسي  سهل أبي بن أحمد بن لمبسوط لمحمدا )٥(

 ،١٥/٣٦٧ التكملة الثانیة للمجموع ،٧/١٠١ شرح مختصر خلیل ،٣/٢٢٢لهدایة  ا،بیروت

 یونس بن اإلقناع لمنصور متن  كشاف القناع عن،٢/٢٥٩ الكافي ،٣/٥٥٨مغني المحتاج 

 الكتب  دار- ٤/٢٩٩ )هـ١٠٥١ت (الحنبلى  هوتىالب إدریس بن حسن بن الدین صالح بن

 اهللا عبد بن محمد بن علي بن األزهار لمحمد حدائق على  السیل الجرار المتدفق،العلمیة

 .األولى  الطبعة-حزم  ابن  دار- ١/٦٢٦ ) هـ١٢٥٠ت (الیمني  الشوكاني

 قدم القاهرة ،عثمان بن علي بن محجن بن یونس أبو عمرو الملقب فخر الدین :الزیلعي )١(

 الجواهر :ینظر( .هـ٧٤٣ سنة توفي . ودرس وأفتى وصنف وانتفع الناس به، هـ٧٠٥سنة 

 محیي محمد أبي القرشي اهللا نصر بن محمد بن القادر الحنفیة لعبد طبقات المضیة في

 ).كراتشي – خانه كتب محمد میر/ الناشر- ١/٣٤٥ ) هـ٧٧٥ت (الحنفي  الدین



  
 

 } ٣٦٤ {
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   ) ٣ (            والمـــاوردي  ، ) ٢ (  "        اإلجمــاع  ب                        وهــي مـــشروعة منــدوب إلیهــا  "                 :         حیــث قــال 

   . ) ٤ (  "                            وأجمع المسلمون على إباحتها     : "                      في الحاوي الكبیر قال 

 فإنه یترتب على تخریج ،ً                   لهبة مشروعة اتفاقاوبناء على الحكم الشرعي بأن ا

 ؛ ألن التحفیزیةجواز هذا النوع من الهدایا القول بلهدایا التذكاریة على أنها هبة ا

وال یوجد ما یمنع  ،)٥( ما لم یقم دلیل على المنع،واإلباحة الحل األشیاءاألصل في 

 إطالقه بل  إال أن هذا الجواز لیس على. فبقي على األصل،من هذا الجواز

   :هما ،شرطان یشترط

  .أن ال یغلب على هذه الهدایا االستعماالت المحرمة كطفایات السجائر: األول 

 ،تتعامل بالمحرمأن ال تكون هذه الهدایا من شركات أو مؤسسات : الثاني 

كالبنوك الربویة ومصانع الخمور ؛ ألن هذه الهدایا في الغالب تحتوي على 

                                                           

   .٥/٩١تبیین الحقائق  )٢(

 كان من وجوه الفقهاء ،أبو الحسن الماوردي البصري  علي بن محمد بن حبیب:الماوردي )٣(

 القضاء  تولى. وأدب الدین والدنیا وغیرها، والحاوي، النكت والعیون: من مؤلفاته.الشافعیین

 طبقات الفقهاء :ینظر( . سنة٨٦ عن ، هـ٤٥٠ وبها توفي سنة ،وسكن بغداد ، ببلدان كثیرة

 ٦٤٣ت ( الصالح بابن المعروف الدین تقي عمرو أبي الرحمن عبد بن عیة لعثمانالشاف

  الطبعة- بیروت  اإلسالمیة البشائر  دار- نجیب  علي الدین محیي/ تحقیق-  ٢/٦٣٦ )هـ

 بن أحمد الدین شمس الزمان ألبي العباس أبناء  وفیات األعیان وأنباء،م١٩٩٢ األولى

 -  ٣/٢٨٢ ) هـ٦٨١ت (اإلربلي  البرمكي خلكان بن بكر أبي بن إبراهیم بن محمد

 ). م١٩٠٠بیروت  صادر  دار-عباس  إحسان/تحقیق

 .٧/٥٣٤ الحاوي الكبیر )٤(

 فال حظر وال ، فمنهم من ذهب إلى القول بالتوقف،لألصولیین أقوال في هذه المسألة )٥(

ي هریرة إن  وقال أبو علي بن أب. وهو قول الصیرفي وأبي علي الطبري واألشعري،إباحة

 وقال . وهو مذهب المعتزلة البغدادیین،األصل على الحظر إلى أن یرد الشرع باإلباحة

 في  التبصرة:ینظر( . وهو مذهب المعتزلة البصریین،القاضي أبو حامد هي على اإلباحة

 -  ٥٣٣ :٥٣٢/)هـ٤٦٧ت  (الشیرازي یوسف بن علي بن إبراهیم الفقه ألبي إسحاق أصول

 شرح الورقات ، هـ١٤٠٣ األولى  الطبعة- دمشق  الفكر  دار- هیتو  سنح محمد/د تحقیق

ت (الشافعي  المحلي إبراهیم بن محمد بن أحمد بن محمد الدین في أصول الفقه لجالل

 الطبعة - العبیكان   مكتبة- عفانة  موسى بن الدین حسام/ تحقیق-  ١/٢٢٧ ) هـ٨٦٤

 ).م٢٠٠١ هـ١٤٢١ األولى



  
 

 } ٣٦٥ {
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دْ  هُ                 شعار المؤسسة الم
  .)١( عائیة لهاِّ                    وبعض العبارات الد،یةِ  

ٕ             واذا فقدت ،ن كانت جائزةإذا استوفت الهدایا التذكاریة هذین الشرطی وعلیه
ال یجوز بذلها ؛ لما في ذلك من اإلعانة على اإلثم أحدهما أو كالهما فإنه 

     ﴿:  - تعالى - والعدوان المنهي عنهما في قول اهللا 

 ﴾
)٢

١

(
.  

   الثانيالمطلب

  )العینات( التعریفیةهدایا ل لالحكم الشرعي

ً                                                                 انتشر في هذه األیام أمر أصبح معتادا بین التجار ومعلوما بین الناس أال  ،ً

غذائیة ً                سواء كانت سلعا  ،صورة عینات ونماذجفي  عرض البضائع والسلع ووه

من وسائل جذب تعد وسیلة هي  و.أو نحو ذلك سیاراتأو مالبس  وأدویة أو أ

ها عن طریق یرید شراءبالسلعة التي ودرایة لمشتري ؛ ألنها تجعله على ثقة تامة ا

ف و سبما فیتحقق لدیه الرضا ، بل ویتعداه إلى التجربة في أحوال كثیرة،ً    أوالالرؤیة 

  .یحول هذا دون إثارة النزاع في المستقبل و،یتلقاه من البائع

 قائم على التحفیزیة هذا فإن مبنى الحكم على هذه الصورة من الهدایا وعلى

 ما شاع في تشبههاوالتي  ،القدامى التي ذكرها الفقهاء النموذجببیع المسألة 

 وهو یعني ما یعرض من ، المعروف لدى التجارجعصرنا من التعامل بالكتالو

فیة االستخدام  مع بیان كی،ً                                        صورة أو صورا للمبیع بأوصاف مفصلة ودقیقة

وذهبوا فیها  واوقد اختلف .)٣(والصیانة وبیان الطاقة وقوة التحمل باألرقام والمعاییر 

  :إلى رأیین 

    :   األولالرأي

والحنابلة  ،)٣(  والشافعیة،)٢(  والمالكیة،)١(الحنفیةجمهور الفقهاء منهم ذهب 
                                                           

 .٧٥/تسویقیةالالحوافز التجاریة  )١(

   .)٢ (:سورة المائدة من اآلیة رقم) ٢(

رسالة  - ٢٠٥/ حكم بیع األنموذج في الفقه اإلسالمي للباحث علي عبد اهللا حمید أحمد)٣(

 . م٢٠٠٤ القاهرة –كلیة الشریعة والقانون بماجستیر 

 أبي الدین أكمل محمود بن محمد بن الهدایة لمحمد  شرح العنایة،٤/٢٦تبیین الحقائق ) ١(

 ) هـ٧٨٦ت (البابرتي  الرومي الدین جمال الشیخ ابن الدین شمس الشیخ ابن اهللا عبد

 عابدین المختار البن الدر على المحتار حاشیة رد ،٨/٨٨ البنایة ،الفكر  دار-  ٦/٣٤٢



  
 

 } ٣٦٦ {
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 الصحیح من المذهبمقابل في 
)٤( 

بیع ال إلى صحة )٥(اإلباضیة في قول ووافقهم

  .نموذجبال

  :  الثانيالرأي

والزیدیة  ،)٢(الظاهریة وافقهم  و،)١ (ذهب الحنابلة في الصحیح من المذهب

                                                                                                                                             

 - ٤/٥٩٦ ) هـ١٢٥٢ت (الحنفي  الدمشقي عابدین العزیز عبد بن عمر بن أمین محمد

   .م١٩٩٢ هـ١٤١٢ الثانیة عة الطب-الفكر بیروت  دار

 فأجازوا البیع برؤیة بعض المبیع في ،فرق المالكیة بین المثلیات والقیمیات في الرؤیة) ٢(

 وذكر ابن عبد السالم أن ظاهر ، ومنعوها في القیمیات في ظاهر المذهب،المثلیات

شرح  ،٣/٤٠ بلغة السالك ،٣/٢٤ حاشیة الدسوقي :ینظر(. الروایات مشاركة المقوم للمثلي

 اهللا عبد أبي الدین خلیل لشمس مختصر شرح  في مواهب الجلیل،٥/٣٣ مختصر خلیل

المالكي  الرعیني بالحطاب المعروف المغربي الطرابلسي الرحمن عبد بن محمد بن محمد

 منح الجلیل ،م١٩٩٢ هـ١٤١٢ الثالثة  الطبعة- الفكر   دار- ٢٩٤ :٤/٢٩٣ ) هـ٩٥٤ت (

 ) هـ١٢٩٩ت (المالكي  اهللا عبد أبي علیش محمد بن أحمد نب خلیل لمحمد مختصر شرح

 ).بیروت الفكر  دار- ٤/٤٨٤

 الفقه ألبي في المفتین  وعمدة منهاج الطالبین،٩/٢٩٨ المجموع ،٢/٣٥٨مغني المحتاج  )٣(

 أحمد قاسم عوض/ تحقیق- ١/٩٥ ) هـ٦٧٦ت (النووي  شرف بن یحیى الدین محیي زكریا

 روض شرح  في، أسنى المطالبم ٢٠٠٥ه ١٤٢٥ بعة األولى الط- الفكر   دار- عوض 

 ) هـ٩٢٦ت (السنیكي  یحیى أبي الدین زین األنصاري زكریا بن محمد بن الطالب لزكریا

 .اإلسالمي الكتاب  دار- ٢/١٩

 أبي مفرج بن محمد بن مفلح بن لمحمد الفروع تصحیح  ومعه الفروع،٤/٢٩٥اإلنصاف  )٤(

 - ٦/١٤٣ ) هـ٧٦٣ت (الحنبلي  الصالحي ثم الرامینى دسيالمق الدین شمس اهللا عبد

 هـ١٤٢٤ األولى  الطبعة-الرسالة   مؤسسة-التركي  المحسن عبد بن اهللا عبد/تحقیق

 أبي مفلح بن محمد بن اهللا عبد بن محمد بن المقنع إلبراهیم شرح  في المبدع،م ٢٠٠٣

  الطبعة- لبنان  بیروت یةالعلم الكتب  دار- ٣/٣٦٣ ) هـ٨٨٤ت (الدین  برهان إسحاق

   .م١٩٩٧ هـ١٤١٨األولى 

 ینظر ما في ،وتجري تلك األقوال في بیع الغرارة( : وجاء فیه.٨/٢٣٧شرح كتاب النیل ) ٥(

 یفرق بین البیع بالعدد :وقد یقال.. . وكذا مثل الغرارة كالخابیة،فمها على أن األسفل مثله

 ).ي العددوبیع الجزاف في نحو الغرارة فتكون األقوال ف

 المنتهى لمصطفى غایة شرح  في مطالب أولي النهى،٦/١٤٣ ، الفروع ٤/٢٩٥اإلنصاف ) ١(

 - ٣/٢٧ ) هـ١٢٤٣ت (الحنبلي  الدمشقي الرحیبانى شهرة السیوطي عبده بن سعد بن

 .م١٩٩٤ هـ١٤١٥ الثانیة  الطبعة-اإلسالمي  المكتب



  
 

 } ٣٦٧ {
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  .نموذجبالبیع الإلى عدم صحة  )٥( واإلباضیة في قول،)٤(واإلمامیة  ،)٣(

  األدلة والمناقشة

  :أدلة الرأي األول 

  : نموذج بالمعقول فقالوا بالبیع الاستدل أصحاب الرأي األول القائلون بصحة 

 لوقوع العلم به ؛باالكتفاء بالبعض في الجنس الواحد قد جرت  العادة إن

 ورؤیة هذه المواضع من هذه ،فرؤیة ما یستدل به على المقصود یكفي ،بالباقي

 فال معنى الشتراط رؤیة غیرها ؛ ،المقصودبها على األشیاء المبیعات یقع العلم 

   .لمبیع غیر مشروطإذ أن رؤیة جمیع ا

لتعذره وط في انتفاء ثبوت خیار الرؤیة؛رؤیة أجزاء المبیع غیر مشركما أن 

 ،ٕ                                                              واال لجاز أن ینظر إلى عورة األمة والعبد التي یرید أن یشتریهما،ً           عادة وشرعا

 فیكتفى برؤیة ، وال قائل بذلك، النظر إلى كل حبة منهاةالصبرما في ولزم في بیع 

 ، الخیارللمشتري إذا كان الباقي أردأ مما رأى فحینئذ یكون إال .ما هو المقصود

  .)١( ٕ                               إن شاء أمسك المبیع وان شاء رده

  :أدلة الرأي الثاني 

  :  معقولوال ،سنةنموذج بالبالبیع الاستدل أصحاب الرأي الثاني القائلون بعدم صحة 

  

                                                                                                                                             

الظاهري  القرطبي األندلسي حزم بن سعید بن أحمد بن علي محمد  ألبيالمحلى باآلثار) ٢(

ولیت شعري ما هذا ( : وجاء فیه،بیروت الفكر  دار-  ٢٩٦ :٧/٢٩٥ ) هـ٤٥٦ت (

– وخاطبنا بها رسول اهللا ،األنموذج الذي ال هو لفظة عربیة من اللغة التي نزل بها القرآن

-، وال لفظة شرعیة(.  

 .١/٤٨٢السیل الجرار ) ٣(

ً                                                            سألة فذهبوا إلى أن النموذج إذا دخل مع المبیع وكان جزءا منه لإلمامیة تفصیل في الم )٤(

ٕ                                                       وان لم یدخل مع المبیع بطل العقد سواء كان النموذج من ،صح البیع ؛ لرؤیة بعض المبیع

 . أو لیس من شخص المبیع بل من جنسه،ً                            أي جزءا من الذي أراد بیعه،شخص المبیع

محمد بن محمد الحسیني الحسني الموسوي  مفتاح الكرامة للسید محمد الجواد بن :ینظر(

 ). هـ١٣٢٣ – المطبعة الرضویة بمصر –٢٨٩ :٤/٢٨٨العاملي 

   .٨/٢٣٧شرح كتاب النیل  )٥(

 .٤/٢٦ تبیین الحقائق ،٨٩ :٨/٨٨البنایة  )١(



  
 

 } ٣٦٨ {
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  :أما السنة 

ُ              نهى رسول : "  أنه قال - –عن أبي هریرة فما روي  ُ َ َ ِ              عن بیع - –ِ    اهللا َ ْ َ َْ
 الحصاة

         ِ
َ َ ِ                       وعن بیع الغرر ،)٢( ْ َ َ ْ ِ ْ َ َْ َ )٤(  ")٣(.  

  

  

  :وجه الداللة من الحدیث 

 والبیع بالنموذج ،)١( عدم صحة البیع المشتمل على الغرردل الحدیث على

  .)٢( فكان غیر جائز ،وقت العقد  لعدم رؤیة جمیع المبیعفیه غرر ؛

المقصود بالغرر في مسلم به ؛ ألن  بأنه غیر ونوقش هذا االستدالل

ً                                                                       الحدیث أن ما یظهر لیس في الواقع فیبني على ذلك فیكون مغرورا بذلك ؛ ألنه 
                                                           

أن یقول بعتك من هذه األثواب ما وقعت علیه  :أحدها :ثالث تأویالت فیها :بیع الحصاة )٢(

 ،أو بعتك من هذه األرض من هنا إلى ما انتهت إلیه هذه الحصاة ،یهاالحصاة التي أرم

أن یجعل  :والثالث ،أن یقول بعتك على أنك بالخیار إلى أن أرمي بهذه الحصاة :والثاني

 .فیقول إذا رمیت هذا الثوب بالحصاة فهو مبیع منك بكذا ،ً                       نفس الرمي بالحصاة بیعا

 شرف بن یحیى الدین محیي اج ألبي زكریاالحج بن مسلم صحیح شرح  المنهاج:ینظر(

  الطبعة الثانیة- بیروت  العربي التراث إحیاء  دار- ١٠/١٥٦ ) هـ٦٧٦ت (النووي 

  ).ـه١٣٩٢

بیع الغرر و .، والخطر هو الذي ال یدري أیكون أم ال  في األصل الخطر الغرر:بیع الغرر )٣(

ویدخل  ، المشتري وباطن مجهول أو م كان له ظاهر یغر،ثقة ما یكون على غیر عهدة وال

الجهل بالثمن أو المثمن أو سالمته أو  ومنها ،فیها البیوع التي ال یحیط بكنهها المتبایعان

 فتح الباري شرح ،٣/٣٥٥ النهایة في غریب الحدیث واألثر :ینظر( . إلى غیر هذاأجله

  رقم-  ١/١٦٢الشافعي  العسقالني الفضل أبي حجر بن علي بن البخاري ألحمد صحیح

 عمدة القاري ، هـ١٣٧٩ بیروت المعرفة  دار- الباقي  عبد فؤاد محمد/وأحادیثه وأبوابه كتبه

 الغیتابى حسین بن أحمد بن موسى بن أحمد بن محمود البخاري ألبي محمد صحیح شرح

 ).بیروت العربي التراث إحیاء  دار-  ١١/٢٦٤ ) هـ٨٥٥ت (العینى  الدین بدر الحنفى

 - – اهللا رسول إلى العدل عن العدل بنقل المختصر الصحیح المسند)صحیح مسلم( )٤(

 كتاب البیوع ٣/١١٥٣ ) هـ٢٦١ت (النیسابوري  القشیري الحسن أبي الحجاج بن لمسلم

 محمد/ تحقیق-  ١٥١٣ – ٤ :باب بطالن بیع الحصاة والبیع الذي فیه غرر حدیث رقم

 .بیروت العربي التراث إحیاء  دار-الباقي  عبد فؤاد

 .١٠/١٥٦المنهاج شرح صحیح مسلم  )١(

 .٣/٢٧مطالب أولي النهى  )٢(



  
 

 } ٣٦٩ {
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كما هو ظاهر من وهذه الصورة غیر جائزة  ،)٣( یظهر خالف الواقع فیتضرر به

؛  في البیع بالنموذج ةیر واقع غإال أنها ،- –داللة الخبر المروي عن رسول اهللا 

ً                                         فإن كان مخالفا لما رآه المشتري كان له ،ً                           وضحا لماهیة المبیع وحقیقتهلكونه م
  .)٤( فال ضرر یلحقه عندئذ ،الحق في ثبوت الخیار

  :فمن وجهین : أما المعقول 

 أن من شروط صحة عقد البیع معرفة المبیع برؤیة مقارنة وقت :لوجه األول ا

  .)٥(كان غیر جائز  والبیع بالنموذج لم یتحقق فیه هذا الشرط ف،العقد

توضیح  من  ما ذكروهلمخالفته بأنه غیر مسلم به ؛ االستداللونوقش هذا 

ومعنى مقارنة (:  فجاء في كشاف القناع ما نصه ،لمعنى الرؤیة المقارنة للعقد

 ه على بقیته رؤیة بعض أو برؤیة لبعضه إن دلت،الرؤیة أن تكون وقت العقد

فكان  ،ن رؤیة النموذج تدل على بقیة المبیع وال شك أ.)٦( )الحصول المعرفة به

  .)٧( النموذجببیع الالواجب علیهم أن یجوزوا 

 وغیر شرعیة لم یأت بها ،أن لفظة األنموذج لفظة غیر عربیة: الوجه الثاني 

  .)٨( وعلیه لم یصح انعقاد العقد بها ،- –النبي 

  :لوجهین ونوقش هذا االستدالل بأنه غیر مسلم به ؛ 

یعد لیس كل اصطالح أو اسم عقد لم یرد في القرآن أو السنة : ول الوجه األ

 فهما یشتمالن على أصول وقواعد ثابتة قابلة الستیعاب كل جدید ینشأ ؛ ً     باطال

   . وظهور المعامالت الحدیثة،مع تقدم الحیاة

ولم یتطرقوا إلیه  ،أصحاب هذا الرأي على لفظة األنموذجركز : الوجه الثاني 

 ومن نصوصهم في ، مع أنهم یجیزون بیع الغائب إذا وصف،عقودكعقد من ال

 أو ،إما بیع سلعة حاضرة مرئیة مقلبة بسلعة كذلك: البیع قسمان (: ذلك 

                                                           

 .٣/٣٥٥النهایة في غریب الحدیث واألثر  )٣(

 .٩٦/حكم بیع األنموذج في الفقه اإلسالمي )٤(

 .٣/٢٧ مطالب أولي النهي ،٣/١٦٣كشاف القناع  )٥(

  .٣/١٦٣كشاف القناع  )٦(

 -  ٤٤٠ :٤٣٩/للصدیق محمد األمین الضریر المي الغرر وأثره في العقود في الفقه اإلس)٧(

الطبعة  -الكتاب الثالث  -الرسائل الجامعیة في االقتصاد اإلسالمي  - سلسلة صالح كامل 

 . م١٩٩٥ هـ ١٤١٦الثانیة 

 .٢٩٦ :٧/٢٩٥المحلى باآلثار  )٨(



  
 

 } ٣٧٠ {

  باإلسكندرية– للبنات ن حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربيةالثالثواحلادي و من العدد األولاملجلد 
 دراسة فقهية مقارنة -  اهلدايا التحفيزية للرشكات التجارية

 وفي موضع ،)١( ) أو بدراهم،أو بدنانیر،بسلعة بعینها غائبة معروفة موصوفة

له فإن وجد مشتري السلعة الغائبة ما اشترى كما وصف (: آخر جاء ما نصه 

ٕ                                                                   فالبیع له الزم، وان وجده بخالف ذلك فال بیع بینهما إال بتجدید صفة أخرى 
 )ً              برضاهما جمیعا

وصوف وهو لم یره فمن باب أولى  فإذا جاز بیع الم،)٢(

  .)٣( ولقلة الغرر في ذلك، الباقيلداللته علىز بیع ما رؤي بعضه یجو

  الرأي الراجح

 واهللا – یبدو لي ،ها من مناقشةوما ورد علیبعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم 

ولكن بشرط أن ،نموذججواز البیع بال أن الرأي الراجح هو القول ب–تعالى أعلم 

 الحتیاج الناس إلى مثل هذا النوع من المعامالت ؛یكون غیر المرئي مثل المرئي 

ً                                         والشریعة الغراء دائما ما تسعى إلى رفع ، المنضبط بالضوابط الشرعیة،التجاریة

  . وتدعو إلى كل ما فیه تحقیق مصالح العباد، عن الناسالحرج

 – التحفیزیةنوع من الهدایا  هذا ال فإن، الفقهاءآراءوبناء على الراجح من 

؛ لنفس العلة التي   ال حرج فیهً  ا جائزیكون  –أو العینات  التعریفیةوهو الهدایا 

  .ة التجاریة وهي حاجة الناس إلى هذه المعامل،ألجلها جاز البیع بالنموذج

كما أن طبیعة هذه الهدیة وتكییفها الفقهي یتخذ شكل الهبة التي ال یطلب 

تم من خاللها ین الناس وهذا المحل التجاري ؛ لیمنها سوى تكوین عالقة تعارفیة ب

   .تشجیع الناس على اإلقبال علیه والتعامل معه

لهدایا أن تكون هذه امشروط ب بل ،لیس على إطالقه الجواز إال أن هذا

ومدى تلبیتها لحاجات  ،وجودتها  مطابقة للواقع في بیان حقیقة السلعةالتعریفیة

   .)١( العمالء

   الثالثالمطلب

                                                           

 .٧/٢١٤المحلى باآلثار  )١(

 .٧/٢٢١المرجع السابق  )٢(

مجلة الشریعة  - ٣١/ اإلبراهیممحمد عقلة/في الشریعة والقانون د بیع العینة أو األنموذج )٣(

العدد الثالث -  المجلد الثاني -السنة الثانیة  - مجلة الكویت  -والدراسات اإلسالمیة 

 .٩٨ :٩٧/ حكم بیع األنموذج في الفقه اإلسالمي، م١٩٨٥ هـ یونیو ١٤٠٥رمضان 

 .٦٤/التسویقیةالحوافز التجاریة  )١(



  
 

 } ٣٧١ {

  باإلسكندرية– للبنات ن حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربيةالثالثواحلادي و من العدد األولاملجلد 
 دراسة فقهية مقارنة -  اهلدايا التحفيزية للرشكات التجارية

   للهدایا الترویجیةالحكم الشرعي

ً            تبعا الختالف ؛  في صورها متنوعةتبین مما سبق أن الهدایا الترویجیة 

هم من ذهب لتقدیم الهدیة  فمن،التجار وتنوعهم في طریقة تقدیم السلع والمنتجات

 ومنهم من اعتمد على قیام المشتري بعملیة الشراء ،بال عمل من قبل المشتري

 لتكون له )٢(  أو دخوله في السحب أو القرعة،كشرط لحصوله على الهدیة

 ولذلك تعددت . إلى غیر ذلك من األشكال والصور،الفرصة في كسب الهدیة

دایا لترویج سلعهم وتحفیز المستهلك على اآلراء حول حكم تعامل التجار باله

  .الشراء

وقبل الوقوف على حكم الهدایا الترویجیة ینبغي تقریر أنها من العقود 

 بل ، إنه عقد منفردفي هذا العقد وال یمكن أن یقال ،ا وهدفهاالمستحدثة بصورته

 ، والخدمات، والترویج للسلع،هو عقد مركب من عدة عناصر مكون من الهبة

  .)٢( والقرعة أو السحب ، في عرض األسعار)١( افسةوالمن

                                                           

 قرع بعضهم : ومقارعة األبطال. ضربته: أي، من قرعت الشيء أقرعه: في اللغة:القرعة )٢(

 . وسمیت بذلك ؛ ألنها شيء كأنه یضرب. هي المساهمة: واإلقراع والمقارعة.ً     بعضا

 ،٥/٧٢ معجم مقاییس اللغة :ینظر( . أصابتني القرعة دونه: فقرعته ، أيً            وقارعت فالنا

  ).٢/٤٩٩  المصباح المنیر،٨/٢٦٦لسان العرب 

 . مما یمتنع علمه حین فعله من القسمة، فعل ما یعین حظ كل شریك مما بینهم:ً       اصطالحا

  .)٥/٣٣٥ مواهب الجلیل :ینظر(

 فیكتب في كل رقعة اسم ذي السهم حتى ، أن تقطع رقاع صغار مستویة:وكیفیة القرعة

قى في حجر  ثم تل، ثم تجعل في بنادق طین مستویة وتوزن ثم تستجف،یستوظف أسماءهم

 ثم یقال له أدخل یدك ،رجل لم یحضر الكتابة وال إدخالها في البندق ویغطى علیها ثوب

 ثم ،علیه  فإذا أخرجها فضت وقرئ اسم صاحبها ودفع إلیه الجزء الذي أقرع ،فأخرج بندقة

 . وهكذا ما بقي من السهمان شيء حتى تنفد،یقال له أقرع على الجزء الثاني الذي یلیه

 بن محمد الدین المنهاج لشمس شرح  إلى نهایة المحتاج،١٨/٤٠  الكبیرالحاوي :ینظر(

الفكر   دار- ٨/٢٨٧ ) هـ١٠٠٤ت (الرملي  الدین شهاب حمزة بن أحمد العباس أبي

 .)م١٩٨٤هـ ١٤٠٤  الطبعة األخیرة- بیروت 

ر من  من نافس ینافس منافسة إذا اجتهد في اللحوق بغیره في أم:في اللغة :المنافسة )١(

المطففین  سورة . ..     : ومنه قوله تعالى،األمور

مجاهدة النفس للتشبه باألفاضل واللحوق :بالتنافس في اآلیة  والمراد– ٢٦ :من اآلیة رقم

سم  القاألبي  في غریب القرآنالمفردات :ینظر( .بهم من غیر إدخال ضرر على غیره



  
 

 } ٣٧٢ {

  باإلسكندرية– للبنات ن حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربيةالثالثواحلادي و من العدد األولاملجلد 
 دراسة فقهية مقارنة -  اهلدايا التحفيزية للرشكات التجارية

 فالعقد األول هو عقد بیع ،كما أنه عقد یتكون من عقدین متالزمین مركبین

 وهذا ،ً                                                              وذلك بدفع المشتري ثمنا مقابل الحصول على سلعته المحتاج إلیها،محض

 والجزء الثاني من العقد هو عقد الهدیة ،عقد بیع واضح له أحكامه وضوابطه

 ،هدیة محضة بأسلوب وكیفیة یضعها التاجرفي بعض األحوال والذي قد یكون 

ف ضمن َّ   صنُ                                                            وهذا ما یتطلب بیان لكل صورة على حدة ؛ وذلك للتمییز بین ما ی

 ً                سواء كانت قمارا ،شوبه حرمة من أي بابً                                العقد الجائز شرعا والعقد الذي ت
 أو )١(

ً                    أكال لألموال بالباطل 
)٢(.   

 بین محرم لها ،صرین اتجاهان حول حكم الهدایا الترویجیةوللعلماء المعا

 فیكون الحكم علیها ، وبین مفصل لصورها وطرقها وكیفیتها،في مجمل صورها

  : وبیان ذلك كاآلتي .من خالل صورتها وطریقتها

  :االتجاه األول 

                                                                                                                                             

صفوان / تحقیق– ٨١٨/) هـ٥٠٢ت ( الحسین بن محمد المعروف بالراغب األصفهانى

   .) هـ١٤١٢الطبعة األولى  - دار القلم دمشق  - عدنان الداودي

 لكن بشرط ،المنافسة في عرض األسعار هي المسابقة في تخفیض أسعار السلعوالمقصود ب

كراهیة الشراء ممن  " :ن القیموفي ذلك یقول اب، عدم إلحاق الضرر بالتجار اآلخرین

أحكام  :ینظر( ." لیمنع الناس الشراء من عنده ،ً                                   یرخص في سلعته قصدا إال اإلضرار بجاره

 أیوب بن بكر أبي بن العالمین لمحمد رب عنعالم الموقعین  إ،٢٦/ المعاصرةالمسابقات

 السالم عبد محمد/ تحقیق-  ٣/١٦٩ ) هـ٧٥١ت (الجوزیة  قیم ابن الدین شمس سعد بن

 .)م١٩٩١ هـ١٤١١ األولى  الطبعة-بیروت  العلمیة الكتب  دار-إبراهیم 

 .٢٤/المعاصرةأحكام المسابقات  )٢(

 .وهو التقامر ،ً                   رة وقمارا أي راهنهمقامر الرجل مقا : یقال، الرهان والغلبة: في اللغة:القمار )١(

  ).٢/٧٥٨المعجم الوسیط  ،٥/١١٥ لسان العرب :ینظر(

  الوسیط في المذهب ألبي:ینظر( . الغنم والغرمن یجتمع في حق كل واحد خطرأ :ً       اصطالحا

أحمد محمود / تحقیق- ٧/١٧٨ ) هـ٥٠٥ت ( حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي

 المغني ، هـ١٤١٧الطبعة األولى  - ة دار السالم القاهر -  محمد محمد تامر،إبراهیم

٩/٤٦٨.(  

لدكتور سعدي أبو  لً            لغة واصطالحا القاموس الفقهي :ینظر( .فیه مراهنةكل لعب  :هوأو 

  .) م١٩٨٨ هـ ١٤٠٨الثانیة  الطبعة -  دمشق سوریة دار الفكر - ٣٠٨/جیب

 .١٤٧/أحكام الهدیة في الفقه اإلسالمي )٢(



  
 

 } ٣٧٣ {

  باإلسكندرية– للبنات ن حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربيةالثالثواحلادي و من العدد األولاملجلد 
 دراسة فقهية مقارنة -  اهلدايا التحفيزية للرشكات التجارية

 ،)٤(عبد اهللا الجبرین / الشیخ فضیلة  و،)٣(ابن باز / الشیخ سماحة ذهب 

إلى حرمة  )٢(سعد الدین الكبي /  والدكتور ،)١(محمد آل الشیخ / لشیخ  اوفضیلة

   . بهذه الهدایا وترویجها بین الناسالتعامل

                                                           

عبد /الفتاوى الشرعیة في المسائل العصریة من فتاوى علماء البلد الحرام لسماحة الشیخ )٣(

عبد / وفضیلة الشیخ،محمد بن صالح العثیمین/ وفضیلة الشیخ،ن بازالعزیز بن عبد اهللا ب

صالح بن فوزان الفوزان واللجنة الدائمة للبحوث / وفضیلة الشیخ،اهللا بن عبد الرحمن الجبرین

 ١٤٢٠ الطبعة األولى -خالد بن عبد الرحمن الجریسي / إعداد د- ١/٦٩٢العلمیة واإلفتاء 

  . م١٩٩٩هـ 

اهللا آل  الرحمن بن محمد بن عبد اهللا بن عبد بن عبد  هو عبد العزیز:زابن با/سماحة الشیخ

منذ  ودیةمفتي عام المملكة العربیة السع شغل منصب .سعودي وفقیه قاض ،باز

 موقع على . الموسوعة الحرة، ویكیبدیا:ینظر(. هـ١٤٢٠ عام حتى وفاته و، هـ١٤١٤ عام

 ).ar.wikipedia.org/wikiاإلنترنت 

  .١٤/١٠/٢٠١٠فتوى منقولة عن موقع إسالم ویب بتاریخ  )٤(

هـ ١٣٥٣، ولد سنة  داعیة وفقیه إسالمي، من قبیلة بني زید:برینعبد اهللا الج/فضیلة الشیخ

یناهز  هـ عن عمر ١٤٣٠وتوفي سنة . في إحدى قرى القویعیة بالمملكة العربیة السعودیة

 هـ حتى حصل على الماجستیر ١٣٨٨ انتظم في المعهد العالي للقضاء في عام . عام٧٧

 أخبار اآلحاد في : من مؤلفاته. هـ١٤٠٧ وحصل على الدكتوراه في عام ، هـ١٣٩٠عام 

 ، ویكیبدیا:ینظر( . وفتاوى في التوحید وغیرها، شرح العقیدة الواسطیة،الحدیث النبوي

 .)ar.wikipedia.org/wiki موقع على اإلنترنت .الموسوعة الحرة

 إبراهیم بن الشیخ لمحمد آل اللطیف عبد بن إبراهیم بن محمد الشیخ سماحة ورسائل فتاوى )١(

 عبد بن محمد/وتحقیق وترتیب  جمع-  ١٥٨٠ : فتوى رقم٧/٧٧ الشیخ آل اللطیف عبد بن

  .هـ ١٣٩٩ األولى  الطبعة-المكرمة  بمكة الحكومة  مطبعة- قاسم  بن الرحمن

محمد بن إبراهیم بن عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن  :محمد آل الشیخ/فضیلة الشیخ

تولى العدید من ،  ً                    ، وحفظ القرآن مبكراهـ ١٣١١سنة  ولد،محمد بن عبد الوهاب بن

 ، ویكیبدیا:ینظر(.ـه١٣٨٩ وتوفي سنة ،المناصب منها رئیس اإلفتاء في السعودیة

  .)ar.wikipedia.org/wiki موقع على اإلنترنت .الموسوعة الحرة

طبعة  - ٣٥٠/سعد الدین محمد الكبي/في ضوء اإلسالم دالمعاصرة المعامالت المالیة  )٢(

  . م٢٠٠٢ هـ ١٤٢٣الطبعة األولى  -المكتب اإلسالمي 

 وعمید كلیة ،شریعة اإلسالمیة بلبنان مدیر معهد اإلمام البخاري لل:سعد الدین محمد الكبي/د

 ورئیس مركز اإلمام البخاري للبحث ،الشریعة والدراسات اإلسالمیة بجامعة أریس الدولیة

  )www.boukhary.net :ینظر( .العلمي والدراسات اإلسالمیة بلبنان



  
 

 } ٣٧٤ {

  باإلسكندرية– للبنات ن حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربيةالثالثواحلادي و من العدد األولاملجلد 
 دراسة فقهية مقارنة -  اهلدايا التحفيزية للرشكات التجارية

  : وهي ، بأدلة من المعقولاالتجاههذا استدل أصحاب وقد 

 ألن هناك من ؛ أن هذا التعامل من باب أكل أموال الناس بالباطل: األول الدلیل 

ً                فكان ذلك أكال ،الهدیة ومنهم من ال یحصل علیهاالمشترین من یحصل على 

   .)٣( للمال بالباطل

ونوقش هذا االستدالل بأنه غیر مسلم به ؛ ألن صور الهدایا الترویجیة 

 والطریقة في تقدیم الهدایا الترویجیة ،تتعدد وتختلف في طریقتها من تاجر آلخر

 ،أو أنها هدیة مستحبةهي من یحكم على أنها من باب أكل أموال الناس بالباطل 

   .)٤(فال یمكن تعمیم الحكم على جمیع الهدایا 

 ولذا فهي من عقود ، هدیة بشرط العوضالترویجیةالهدایا أن : الدلیل الثاني 

یجعلها  وكونها من عقود المعاوضات ،المعاوضات ولیست من التبرعات

ام خدتجاري أو است واشتراط الشراء لسلعة ما من محل . ألحكامهاخاضعة

ً                                   أو المشاركة یجعل هذا الشرط شرطا خدمة من مؤسسة لیدخل في السحب

ً                                                      وبالتالي أصبحت عقد بیع تضمن شروطا فاسدة ؛ من حیث ربط  ،ً      فاسدا

  .)١( وهو شرط ال یقتضیه العقد وغیر مالئم له ،الهدیة بالشراء

ال یمكن إطالق التكییف الفقهي و ،ونوقش هذا االستدالل بأنه غیر مسلم به

ویترتب على ذلك عدم اعتبار شرط  ، عقد معاوضةابأنهعلى الهدایا الترویجیة 

ً                     شرطا فاسدا ؛ ألن هذاللسلعة للحصول على الهدیة الشراء   ال یحكم علیه إال من ً

 فقد یكون بعضها على أنها هبة محضة ،لهدیة الترویجیةا خالل حصر صور

وذلك وفق شكلها ً     ارا  أخرى فتكون معاوضة أو قمً                 وقد تأخذ أشكاال،وتبرع

  .)٢(وصورتها 

                                                           

محمد بن /فتاوى ورسائل سماحة الشیخ ،١/٦٩٢الفتاوى الشرعیة في المسائل العصریة  )٣(

محمد / الجوائز والترویج السلعي من المنظور اإلسالمي د،١/١٣٩ یسألونك ،٧/٧٧إبراهیم 

 جمادى األولى )١٠٥(العدد  -  )١١(السنة  - مجلة البیان  - ٤٧/بن عبد اهللا الشباني

 . م١٩٩٦ هـ أكتوبر ١٤١٧

 .١٢٨/الجوائز أحكامها وتطبیقاتها المعاصرة )٤(

 .٤٨/الجوائز والترویج السلعي )١(

 .١٢٣/الجوائز أحكامها وتطبیقاتها المعاصرة )٢(



  
 

 } ٣٧٥ {
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یؤدي إلى التوسع في  ترویج السلع بالهدایا هذا األسلوب المتبع في: الثالث الدلیل 

راء رغبة في الحصول على جعل الناس یقبلون على الش من خالل ،االستهالك

من األمور التي هو  و، وهو ما یوقع الناس في اإلسراف من غیر حاجة،الهدیة

       :  في قوله تعالى لشرعنهى عنها ا

           

     )٣(. 

  : لوجهین غیر مسلم به ؛  بأنه االستداللونوقش هذا 

وهو تصور ال  ، یعود إلى نیات الناس وحاجاتهملكونه: الوجه األول 

ً                                                             فقد یكون هدف المشتري الحصول على الهدیة فعال وهذا ما یوقعه في یضبط ؛ 

 وقد تكون نیته الحصول على سلعته مع عدم التفاته إلى الهدیة فیحالفه ،القمار

 ، ذلك هو قیمة الهدیةوالضابط في . حرج في قبولهاوحینئذ الظ ویربح الهدیة الح

لو كانت قیمتها بقیمة المعتاد في السوق وغیر مبالغ فیها فالناس بطبیعتهم یودون ف

 أما إذا .)١( لكن دون أن یقبلوا على شراء ما ال حاجة لهم به ،الحصول علیها

ا توجه أغلب الناس للشراء وهم معنیون ربمنت قیمة الهدیة ذات قیمة عالیة فكا

 أو القمار )٢( بفرصة الحصول علیها مما یجعلهم یقعون فیما یشبه الیانصیب

                                                           

 .٥٢/الجوائز والترویج السلعي .٢٧ ،٢٦ :سورة اإلسراء اآلیتان رقم )٣(

 فتاوى مصطفى الزرقا اعتنى بها مجد ،٢٤٣/في الشریعة اإلسالمیة أحكام المسابقات )١(

 . م١٩٩٩ هـ ١٤٢٠لطبعة األولى ا - دار القلم دمشق  - ٥١٣/مكي

ً          فضال عن ، والتي ال وجود لها في معاجم اللغة العربیة، من الكلمات المستحدثة:الیانصیب )٢(

 ونصیب ومعناه ، الیاء وهي حرف نداء: وهي كلمة مركبة من جزئین،الكتب الفقهیة

سیط  المعجم الو:ینظر(. والجمع أنصباء وأنصبة ونصب،من كل شيءالحظ  و،الحصة

  .)٣٥٤/ القاموس الفقهي،٢/٩٢٥

ففي الكلمة مجتمعة معنى االستنجاد بالحظ والصدفة مما یوحي باالعتماد على الحظ في كسب 

بطاقات لیس لها قیمة في عن  وصورة الیانصیب عبارة .المال وترك العمل لتحصیل الرزق

رى سحب على هذه  ثم یج،تباع هذه البطاقات بأعداد كبیرة و،ذاتها وعلیها أرقام معینة

 في حین ،البطاقات فتخرج أرقام محدودة یكون أصحابها هم الفائزون بالجوائز المرصودة

 تقوم به بعض الجمعیات ،ً                                               فالیانصیب إذن لون من ألون القمار المحرم شرعا.یخسر اآلالف

، وتخصص مبالغ مالیة لألوراق  بطبع أوراق ذات أرقام معینة تبیعها للجمهور بثمن معین



  
 

 } ٣٧٦ {
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  .)٣( المحرم

 ،أن اإلسراف قد یحصل في كل بیع فال یؤاخذ علیه البائع: الوجه الثاني 

ً                                         كما أن اإلسراف منهي عنه شرعا سواء وجدت .)٤(وال یمنع من هذه الوسیلة 

  . من عدمهاالهدیة فال یتغیر الحكم بوجود ، أو الدیةاله

أن التجار الذین یروجون هذه السلع یقومون برفع أسعار سلعهم  : الرابعالدلیل 

ً                                         وبالتالي هم فعلیا ال یقدمون شیئا للناس،وتغطیة قیمتهالتعویض دفع الهدایا  ً، 

 إذن فهذه . من خالل رفع سلعهمن ما یعطونه من هدایا یحصلون على قیمتهوأ

المبالغ التي تدفع لبعض المشترین تحسب في النهایة من تكالیف السلعة 

 یأخذ قیمتها عند التحلیل بالهدیة وكأن المشتري المحظوظ ،ویتحملها المستهلك

ً                          وهذا یجعله شبیها بالقمار النهائي من عامة المستهلكین 
)١(. 

 وأماكن ،تنوعةن السلع م؛ ألونوقش هذا االستدالل بأنه غیر مسلم به 

الي فإن سعر هذه  وبالت،تواجدها في سوق ما أو في بلد ما معروف عند الناس

من السهل الحكم إن كان سعر السلعة ارتفع بسبب وضع الهدیة  و،السلعة معروف

ً                                                                    فإن رفع التاجر السعر تبعا لزیادة الهدیة علیها فهذا وال شك فیه نوع .علیها أم ال

 أما إن كان سعر ،ً                   عندئذ أخذا وعطاءالهدیةتحرم  ف،من القمار المنهي عنه

 إلى السعر  یعود- إذن -  فاألمر .ً                             تا فال یعد هذا من قبیل القمارالسلعة ثاب

  .)٢(المتعارف علیه 

 بل هي مصدر لهذا ، طریقة غربیة رأسمالیةالترویجیةالهدایا  : الخامسالدلیل 

                                                                                                                                             

وبعد تمام التوزیع وبیع األوراق تعلن عن أرقام األوراق التى  .ات األرقام كذا وكذاذ

، ویتقدم حاملو هذه األوراق ومن وقعت فى أیدیهم ألخذ المبالغ  خصصت لها المبالغ

 الفتاوى اإلسالمیة من دار :ینظر(.المخصصة لها كل بحسب ما خصص لورقته ورقمه

القاهرة – المجلس األعلى للشؤون اإلسالمیة–ة األوقاف  وزار-  ٧/٢٥٠١اإلفتاء المصریة 

 .)١٤٠/ الجوائز أحكامها وتطبیقاتها المعاصرة،م١٩٨٠هـ ١٤٠٠

 .٢٤٣/في الشریعة اإلسالمیة أحكام المسابقات ،٥١٣/ فتاوى الزرقا)٣(

 .٢٩/المعاصرةأحكام المسابقات  )٤(

 .١٣٩/یسألونك )١(

 .١٣٠/اصرةالجوائز أحكامها وتطبیقاتها المع )٢(



  
 

 } ٣٧٧ {
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 بل ، في عملیة الربح والخسارة والرأسمالیة ال تراعي المسألة األخالقیة،التعامل

 ولما كانت هذه .إن ما تقوم علیه هو كیف تكسب وبأي الطرق دون ضوابط

  .)٣(الهدایا إحدى تعامالتهم فال ینبغي تقلیدهم فیما یحدثونه من وسائل 

 بأنه غیر مسلم به ؛ ألن الدین اإلسالمي بني على االستداللونوقش هذا 

 وهذه القواعد متواكبة مع متطلبات العصر ،ةقواعد وأصول فقهیة واضحة ومبین

 هم الرواد – ولألسف – ومن المعروف في الزمن المعاصر أن الغرب ،الحدیث

لیه  ولهم من الخبرات االقتصادیة ما نحتاج إ،في معظم جوانب الحیاة المادیة

 وبالتالي لیس بالضرورة أن كل ما صدر . تجاربسواء كانت وسائل أو أدوات أو

 بل على العكس ینبغي على ،د من التقلید الذي یستوجب المخالفةعنهم یع

ما دام ال یخالف تعالیم  ،المسلمین الحرص على كل وسائل التقدم في أي مجال

 فكرة غربیة وال یوجد الهدایا الترویجیة كانت فكرة إنوعلى هذا  .الشرع الحنیف

  .)١( ا باألخذ بهعارض أحكام شریعتنا فال بأسفیها ما ی

قیام بعض التجار بترویج بضاعتهم عن طریق هذه الهدایا یجعل  : السادسدلیل ال

مما یؤدي إلى كساد بضاعة ، إلى هؤالء التجار دون غیرهمالزبائن یتجهون

التجار اآلخرین وسلعهم ؛ لعدم قدرتهم على القیام بمثل ما قام به اآلخرون من 

فیما رواه لضرر باآلخرین عن إلحاق ا - – النبي وقد نهى ،)٢(توزیع الهدایا 

َِ  َّ                أ ن  رسول الله  ،عبادة بن الصامت َّ َ ُ َ– -قضى أ ن ال ضرر وال ضرار     
                        َ     َ َ َ َ
ِ َ ََ َ َْ َ )٣(، 

ُ                     من ضار ضره اهللا ُ َّ ََّ َ ْ ِ                                 ومن شاق شق اهللا علیه ،َ َْ َ ُ َّ ََّ َ ْ َ َ" )٤(.  
                                                           

 .٤٠/الجوائز والترویج السلعي )٣(

 .١٢٩/الجوائز أحكامها وتطبیقاتها المعاصرة ،٣١/الحوافز التجاریة )١(

 .١/٦٩٢الفتاوى الشرعیة في المسائل العصریة  )٢(

 أي ال یضر الرجل أخاه :معنى قوله ال ضرر و، ضد النفع: الضر :ال ضرر وال ضرار )٣(

 أي ال یجازیه على إضراره بإدخال :، من الضر الَ  عِ    ف:ضراروال . من حقهً            فینقصه شیئا

،   ابتداء الفعل: والضرر. فعل االثنین:والضرار ، فعل الواحد: والضرر.الضرر علیه

 أن :، والضرار صاحبك وتنتفع به أنت  ما تضر به: وقیل الضرر. الجزاء علیه:والضرار

 النهایة في :ینظر( . وتكرارهما للتأكید، واحد  وقیل هما بمعنى.تضره من غیر أن تنتفع به

 ).٨٢ :٣/٨١غریب الحدیث واألثر 

 )هـ٢٧٣ت (یزید  أبیه اسم وماجة القزویني یزید بن محمد اهللا عبد ألبي سنن ابن ماجه )٤(

 - ٢٣٤٠ : كتاب األحكام باب من بنى في حقه ما یضر بجاره حدیث رقم٢/٧٨٤



  
 

 } ٣٧٨ {
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ً      وفنا ألن التجارة تتطلب خبرة  بأنه غیر مسلم به ؛ االستداللونوقش هذا 
 .أن یروج لبضاعته بطریقة مباحة فال حرج علیهو استطاع تاجر ما  فل،ً       ونشاطا

ً                                                                       السعي ببذل الهدایا من قبل التجار یخلق في السوق تنافسا مفیدا في زیادة و ً
في األمة ؛ إذ أن عامة المصلحة  وفي ذلك تحقیق لل،الخدمات المقدمة للناس

ال  وعلیه ،على الناس یعود بالنفع العام تنافس التجار وتقدیم الهدایا والخدمات

ً            وذلك عمال ،)١(یجوز أن نقدم مصلحة بعض التجار على مصلحة عموم الناس 
  .)٢(الضرر الخاص یتحمل لدفع الضرر العام : بالقاعدة الفقهیة 

 أما عن رأي االتجاه ،هذا عن رأي االتجاه األول في حكم الهدایا الترویجیة

 الهدایا الترویجیة یم الحكم علىتعمالقول بعدم ذهب أصحابه إلى الثاني فقد 

 حسب  وذلك،حده بل ینبغي النظر إلى كل صورة على ،بالمنع أو الجواز ً      إجماال

  .لترویج بضاعتهاألسلوب الذي یعتمده التاجر 

التنوع في  وتبین ، وعرضت نماذج ألهم صور الهدایا الترویجیةوقد سبق

أن یكون  أو ،نقدیةهدیة أو أو مجهولة معلومة ً                أن تكون عینا طرق عرضها بین

ضع كوبون  وو أ،من خالل جمع أجزاء مفرقة من السلعةالحصول علیها طریق 

                                                                                                                                             

مسند ،الحلبي البابي عیسى فیصل العربیة الكتب إحیاء  دار-الباقي  عبد فؤاد محمد/تحقیق

 اهللا عبد  ألبي المستدرك على الصحیحین، عن ابن عباس٢٨٦٥ : حدیث رقم٥/٥٥أحمد 

 الطهماني الضبي الحكم بن نعیم بن حمدویه بن محمد بن اهللا عبد بن محمد الحاكم

 -  ٢٣٤٥ : حدیث رقم٢/٦٦ ) هـ٤٠٥ت (البیع  بابن المعروف النیسابوري

 هـ١٤١١ األولى  الطبعة-بیروت  العلمیة الكتب  دار-عطا  القادر عبد مصطفى/حقیقت

 ووافقه الذهبي ،حدیث صحیح اإلسناد على شرط مسلم ولم یخرجاه : قال الحاكم،م١٩٩٠

 الخراساني الخسروجردي موسى بن علي بن الحسین بن ألحمدالسنن الكبرى  ،في التعلیق

 : كتاب الصلح باب ال ضرر وال ضرار حدیث رقم٦/١١٤ ) هـ٤٥٨ت (البیهقي  بكر أبي

  الطبعة- لبنان  بیروت العلمیة الكتب  دار-عطا  القادر عبد محمد/ تحقیق- ١١٣٨٤

 . "إال أنه منقطع ،هذا إسناد رجاله ثقات " : قال عنه البوصیري.م ٢٠٠٣ هـ ١٤٢٤ الثالثة

هاب الدین أحمد بن أبي بكر العباس ش ألبي في زوائد ابن ماجه مصباح الزجاجة :ینظر(

 )هـ ٨٤٠ ت(بن إسماعیل بن سلیم بن قایماز بن عثمان البوصیري الكناني الشافعي 

 ١٤٠٣الطبعة الثانیة  - دار العربیة بیروت - محمد المنتقى الكشناوي/ تحقیق- ٣/٤٨

 ).هـ

الجوائز أحكامها وتطبیقاتها  ،٢٤٧/في الشریعة اإلسالمیةأحكام المسابقات  )١(
 .١٢٩ ،١٢٤/لمعاصرةا

 عبد اهللا شمس الدین محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمیر التقریر والتحبیر ألبي )٢(
 .م١٩٨٣هـ ١٤٠٣الطبعة الثانیة  - یة دار الكتب العلم -  ٢/٢٠٢ )هـ٨٧٩ ت(حاج



  
 

 } ٣٧٩ {
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الصور  وتفصیل الحكم في هذه .القرعة أو السحبللدخول في داخل السلعة 

  :كاآلتي 

   الهدایا العینیة المعلومة: الفرع األول 

 ومنهم ،دایا جواز هذا النوع من الهمن ذهب إلىن من علمائنا المعاصری

 وبهذا أفتت لجنة ،)٢(شبیرمحمد عثمان / الدكتور و ،)٣(الزرقا مصطفى / الشیخ 

: فقد جاء فیها ، یقم البائع بزیادة ثمن السلعةوذلك إذا لم ،اإلفتاء المصریة

دون أدنى زیادة  ،الدعایة للمحالت التجاریة بتقدیم هدایا عینیة لمن یشترى أكثر(

 )ً  اجائزة شرع،ذه الهدایافى أثمان سلعها مقابل ه
)١(.  

تقدمة تعبیریة عن تقدیرات  هذه الهدایا فقالوا إنبالمعقول وا على ذلك استدلو

  .)٢(  فكانت جائزة، وهي من عادة التجار وعرفهم،التاجر لذلك الزبون

  :  بعدة ضوابط هي بل هو مقید،هذا الجواز لیس على إطالقهولكن 

  التجارسائر عن الزیادة فیهثبات السعر وعدم .   

 الهدیةتولیس ،أن یكون غرض المستهلك من الشراء هو السلعة .   

 فتكون  ،عدم إغراء الناس باإلعالن عن هدایا ضخمة مما تحفزهم للشراء

   .شبهة القمار حاضرة فتقع الحرمة فیها

 إن كانت  ف،ً                          كأن تكون علبة سجائر مثال،أال تكون الهدیة محرمة في ذاتها

                                                           

  .٥١٤ :٥١٣/فتاوى الزرقا )٣(
 ١٩٠٤ ولد سنة ،من أبرز علماء الفقه في العصر الحدیث سوري عالم :االزرقمصطفى أحمد 

وأسندت إلیه وزارتي العدل واألوقاف ،م١٩٦٦ً                                          عین خبیرا للموسوعة الفقهیة بالكویت عام ،م
خل  والمد، الفقه اإلسالمي في ثوبه الجدید:من مؤلفاته. م١٩٦٢،م١٩٥٦بسوریا عامي 

 الموسوعة ، ویكیبدیا:ینظر( . م١٩٩٩ توفي سنة . وأحكام األوقاف وغیرها،الفقهي العام
 ).ar.wikipedia.org/wiki موقع على اإلنترنت .الحرة

  .٣٠/ المعاصرةأحكام المسابقات )٢(
 عضو باللجنة العلمیة ، م في خان یونس١٩٤٩ ولد عام :محمد عثمان شبیر/الدكتور

=  وتكوین ، أحكام الخراج في الفقه اإلسالمي: من مؤلفاته.لكویتیةللموسوعة الفقهیة ا
 موقع على اإلنترنت . الموسوعة الحرة، ویكیبدیا:ینظر( .الملكة الفقهیة وغیرهما=

ar.wikipedia.org/wiki.( 
 .٧/٢٥٠١الفتاوى اإلسالمیة من دار اإلفتاء المصریة  )١(

 .٥١٤ :٥١٣/فتاوى الزرقا )٢(



  
 

 } ٣٨٠ {

  باإلسكندرية– للبنات ن حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربيةالثالثواحلادي و من العدد األولاملجلد 
 دراسة فقهية مقارنة -  اهلدايا التحفيزية للرشكات التجارية

  .)٣(ا ال شك في تحریمهف

ً                                                                   وبناء على ذلك فإنه یمكن تكییف هذه الصورة فقهیا على أنها هبة مطلقة 

من البائع ؛ إذ الثمن المبذول عوض عن السلعة دون الجائزة التي ال أثر لها على 

 فهي من قبیل المكافأة والتشجیع من البائع للمشتري على ،ً                 ثمن السلعة مطلقا

 ما دام ،اء الناس وحثهم على الشراء جائز كما أن إغر.)٤(اختیاره والتعامل معه 

  .هذا في حدود الشرع بال غرر وال ضرر

  :مجهولة ال الهدایا العینیة : الفرع الثاني

وقد تكون  ،كأن یكون في بعض السلع جوائز لكنها غیر معلومةوذلك 

 علیهاالحكم مبنى و ،إذن الجهالة متحققة في هذه الصورة .جوائز قیمة أو رمزیة

 وقد ،والجهالةالمشتملة على الغرر  التبرعات عقودى آراء الفقهاء في حكم علبناء 

  :اختلفوا في ذلك على رأیین 

  : الرأي األول 

ووافقهم ، )٣( والحنابلة ،)٢( والشافعیة ،)١(ذهب جمهور الفقهاء منهم الحنفیة 

 في إلى أن الغرر غیر مغتفر )٦( واإلباضیة في وجه ،)٥(الزیدیة  و،)٤(الظاهریة 

                                                           

اإلعالنات ،١٢٦/الجوائز أحكامها وتطبیقاتها المعاصرة، ٣٠/المعاصرةابقات  أحكام المس)٣(

 .٨٧/التجاریة

 المسابقات المعاصرة في ضوء الفقه اإلسالمي لمحمد عبد الرحیم ،١٨٨/الحوافز التجاریة )٤(

الدورة الرابعة عشرة من  -بحث مقدم لمنظمة المؤتمر اإلسالمي  - ٤٨/سلطان العلماء

 . م١٦/١/٢٠٠٣لى إم  ١١/١/٢٠٠٣

 .٤/٢٨٥ حاشیة رد المحتار ،٦/١١٩بدائع الصنائع  ،١٢/٦٤المبسوط  )١(

 .١٥/٣٧٣ التكملة الثانیة للمجموع ،٣/٥٦٣مغني المحتاج  ،٥/٤١١نهایة المحتاج  )٢(

 أن ٦/٤٧ ذكر ابن قدامة في المغني .٧/١٣٢ اإلنصاف ،٥/١٩٥ المبدع ،٦/٤٧ المغني )٣(

 وأما إذا كانت في ،ق الواهب فإنها ال تصح ؛ الشتمالها على الغررالجهالة إذا كانت في ح

 وألنه ال اعتبار بعلمه ،حق الموهوب له فال تأثیر لها في الصحة ؛ النتفاء الغرر في حقه

 . كالموصى له،بما یوهب له

 .٨/٥٦المحلى باآلثار  )٤(

 .١/٦٢٦السیل الجرار  )٥(

 .١٢/١٣شرح كتاب النیل  )٦(



  
 

 } ٣٨١ {

  باإلسكندرية– للبنات ن حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربيةالثالثواحلادي و من العدد األولاملجلد 
 دراسة فقهية مقارنة -  اهلدايا التحفيزية للرشكات التجارية

  . وبناء علیه ال تصح هبة المجهول،عقود التبرعات والهبات

  :الرأي الثاني 

 ،إلى أن الغرر مغتفر )٨( ووافقهم اإلباضیة في وجه ،)٧( ذهب المالكیة

  .)٩( ابن تیمیة وابن القیم وهو قول ،وعلیه تصح هبة المجهول

  

  األدلة والمناقشة

  :أدلة الرأي األول 

في عقود  القائلون بأن الغرر غیر مغتفر استدل أصحاب الرأي األول

ِ                  نهى رسول اهللا : "  أنه قال - –عن أبي هریرة  وهو ما روي ،التبرعات بالسنة ُ ُ َ َ َ

– -عن بیع الحصاة  
                      ِ
َ َ َ َْ ِ ْ ِ                         وعن بیع الغرر،ْ َ َ ْ ِ ْ َ َْ َ " )١(.  

  :وجه الداللة من الحدیث 

تلحق  وعلیه ،)٢(دل الحدیث على عدم جواز العقد المشتمل على الغرر 

  .)٣(  إلفادتها التملیك، وبالتالي فهي ممنوعة،عقود التبرعات بعقود المعاوضات

 ورد في النهي عن بیع  غیر مسلم به ؛ ألنهونوقش هذا االستدالل بأنه

 أما عقود ،خاصة ؛ لتحقق العلة التي ألجلها یمنع من وجود الغررالغرر 

  .)٤(التبرعات ومنها الهبات فتنتفي فیها هذه العلة 

                                                           

الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد  ألبي ونهایة المقتصد لمجتهد بدایة ا)٧(

هـ ١٤٢٥ - القاهرة دار الحدیث - ٤/١١٤ ) هـ٥٩٥ت ( رشد الحفید القرطبي الشهیر بابن

 ).٨/١٧٦ منح الجلیل ،٦/٥١مواهب الجلیل  ، م٢٠٠٤

 .١٢/١٣شرح كتاب النیل  )٨(

 ٧٢٨ت (الحراني  تیمیة بن الحلیم عبد بن أحمد باسالع أبي الدین  لتقي مجموع الفتاوى)٩(

 لطباعة فهد الملك  مجمع- قاسم  بن محمد بن الرحمن عبد/ تحقیق- ٣١/٢٧٠ )هـ

 إعالم ،م١٩٩٥هـ ١٤١٦ - السعودیة  العربیة المملكة النبویة المدینة الشریف المصحف

 .٢/٨الموقعین 

  . سبق تخریجه)١(

 .١٠/١٥٦المنهاج شرح صحیح مسلم  )٢(

 .١٥/٣٧٣ التكملة الثانیة للمجموع ،٣/٥٦٣مغني المحتاج  )٣(

 .٥٨٥/الغرر وأثره في العقود في الفقه اإلسالمي )٤(



  
 

 } ٣٨٢ {

  باإلسكندرية– للبنات ن حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربيةالثالثواحلادي و من العدد األولاملجلد 
 دراسة فقهية مقارنة -  اهلدايا التحفيزية للرشكات التجارية

  :أدلة الرأي الثاني 

في عقود التبرعات استدل أصحاب الرأي الثاني القائلون بأن الغرر مغتفر 

 قال - – وهو ما روي عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده أن النبي :بالسنة 

ُ    َ              یا أ یها الناس: "  َّ َ ُّ    لیس لي م،َ
            ِ ِ
َ ِ                              ن هذا الفيء هؤالء هذهَْ ِ َِ َ ْْ َ ْ     إال الخمس َ

          ُ ُ ُ ْ
ُ           والخم،َِّ ُ ْ ُ   س َ

ْ                    مردود علیكم ُ َْ َ ٌ ُ ْ        فردوا الخیاط والمخیط،َ
                           َ ْ َ ِْ ِ
َ َ َ ُّ َ    َّ              فإن  الغلول،َُ ُ ُ ْ ْ         َ        یكون على أ ه)٥( َِ َ َ َُ     له یوم القیامةُ

                    ِ ِ ِ ِ
َ َ َْ َ ْ 

ً                          عارا ونارا وشنارا ً ًَ ََ َ َ ٍ                                        فقام رجل معه كبة من شعر . ")٦( َ َ ََ ْ ِ ٌ َّ ُ ُ َ ٌ ُ َ َ َ َ
َ       فقال )٧( َ ِ    َ                 إني أ خذت هذه :  َ َِ ُ ْ َ ِِّ

     أ صلح بها بر
 
            ُْ َ َُ ِ

ِ
َِ                         دعة بعیر لي دبرْ َ َِ ٍِ َ َ       قال،ََ           أ ما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو : "  َ

                                             ََ َُ َ ِ ِ ِ ِ َِّ
ُ َْ ْ َ َِ َ َ َّ

َ     لك  ُ                فقال الرجل ."َ َُ َّ َ ِ               یا رسول اهللا:  َ َ ُ َ    أ ما إذ بلغت ما أ رى فال أ رب لي بها،َ
 

                       َ       َ               َ َ ِ
ِ

َ ََ َََ َ ْ َ َ ْ ِ َ             ونبذها،َّ َ َ َ َ"  
)١(.  

    :وجه الداللة من الحدیث 

 - – النبي  وذلك بإجازة،از اشتمال الهبة على الجهالةدل الخبر على جو

            أ ما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك  : " - –هبة المشاع المجهول بقوله 
                                                ََ َ َ َُ َ ِ ِ ِ ِ َِّ
ُ َْ ْ َ َِ َ َ َّ

  .)٢(ور فیها وال محظال غرر في تعلق الهبة بالمجهول ف ،"

  الرأي الراجح

                                                           

 النهایة في غریب :ینظر( .والسرقة من الغنیمة قبل القسمة ،الخیانة في المغنم:الغلول )٥(

 .)٣/٣٨٠الحدیث واألثر 

 المرجع السابق :ینظر( . الذي فیه عاروقیل هو العیب. العیب والعار أي :ً      شنارا )٦(

٢/٥٠٤.( 

 النهایة في غریب الحدیث واألثر :ینظر( . الكناسة والتراب الذي یكنس من البیت:كبة )٧(

٤/١٤٦.(  

 )السنن الصغرى للنسائي( المجتبى من السنن ،٦٧٢٩ : حدیث رقم١١/٣٤١مسند أحمد  )١(

 كتاب ٦/٢٦٢ ) هـ٣٠٣ت ( ي النسائيعبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراسانألبي 

مكتب  -  عبد الفتاح أبو غدة/تحقیق – ٣٦٨٨ :الهبة باب هبة المشاع حدیث رقم

رواه  " : قال عنه الهیثمي، م١٩٨٦ هـ ١٤٠٦الطبعة الثانیة  - المطبوعات اإلسالمیة حلب

لحسن نور ا ألبي مجمع الزوائد ومنبع الفوائد :ینظر( . "، ورجال أحد إسنادیه ثقات أحمد

حسام الدین / تحقیق-  ٦/١٨٨ ) هـ٨٠٧ت ( الدین علي بن أبي بكر بن سلیمان الهیثمي

 . م١٩٩٤  هـ١٤١٤ - مكتبة القدسي القاهرة - القدسي

 .٢/٨ إعالم الموقعین )٢(



  
 

 } ٣٨٣ {

  باإلسكندرية– للبنات ن حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربيةالثالثواحلادي و من العدد األولاملجلد 
 دراسة فقهية مقارنة -  اهلدايا التحفيزية للرشكات التجارية

 واهللا – یبدو لي ، من مناقشةبعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم وما ورد علیها

 أن الرأي الراجح هو ما ذهب إلیه أصحاب الرأي الثاني القائلون بأن –تعالى أعلم 

ألنه ال یترتب على الغرر فیها ؛ الغرر مغتفر في عقود التبرعات والهبات 

 السیما ، ألن عقود التبرع مبناها على التسامح،خصومة وال أكل المال بالباطل

  .ٕ                               وانما جاء النهي عنه في البیع، نص في منع الغرر في التبرعات وأنه ال یوجد

وبناء على هذا فإن ثمرة الخالف تظهر في حكم الهدایا التي تقدم من 

دون أن  والتي توضع مع بعض السلع التجاریة وغیرها ،بعض التجار والمسوقین

ماء العلفیها قد اختلف و ،ً                   ؛ ترغیبا في شرائهاتكون معلومة للمستهلكین 

  :المعاصرون على رأیین 

  

  

  : الرأي األول 

إلى عدم جواز  )٢(محمد الكاملي /  ود ،)١( المصريیونس رفیق /  دذهب 

  . وبالتالي عدم جواز شراء السلعة المشتملة علیها،هذا النوع من الهدایا

  

  :الرأي الثاني 

 ، إلى القول بجواز هذا النوع من الهدایا)٣(شبیرمحمد عثمان /  ذهب د 

  . إذا لم یقم البائع بزیادة ثمن السلعة)٤(  لجنة اإلفتاء المصریةوبهذا أفتت

                                                           

 - سوریا دار القلم  -  ١٦٨/رفیق یونس المصري/المسابقات والجوائز د ٠المیسر والقمار  )١(

  . هـ١٤١٣الطبعة األولى 

باحث في مركز أبحاث ،عضو هیئة التدریس بكلیة االقتصاد واإلدارة:رفیق یونس المصري/د

 الموقع العالمي لالقتصاد :ینظر( .االقتصاد اإلسالمي بجامعة الملك عبد العزیز بجدة

 ). موقع على النت.اإلسالمي

 دار طیبة – ٢٢٣/ملي الكا بن عليمحمد/د والجوائز الترویجیة أحكام اإلعالنات التجاریة )٢(

 . مكة المكرمة-الخضراء 

   .٢٩/أحكام المسابقات المعاصرة )٣(

 .٧/٢٥٠١الفتاوى اإلسالمیة من دار اإلفتاء المصریة  )٤(



  
 

 } ٣٨٤ {

  باإلسكندرية– للبنات ن حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربيةالثالثواحلادي و من العدد األولاملجلد 
 دراسة فقهية مقارنة -  اهلدايا التحفيزية للرشكات التجارية

  

  األدلة والمناقشة

   :أدلة الرأي األول

الهدیة إن كانت مجهولة جواز ون بعدم استدل أصحاب الرأي األول القائل

  : وذلك من أوجه ،بالمعقول

ا بداخلها وهو  فالمشتري یشتري السلعة وم،أن فیه بیع غرر: األول الوجه 

 ً            فكان غررا،وقد ال یحصل له شيء في داخل السلعة ،مجهول
)٥(.  

ویمكنني مناقشة هذا االستدالل بأنه غیر مسلم به ؛ ألن المشتري یقصد 

 فیخرج بذلك عن كونه بیع ، وهي لیست مجهولة بالنسبة إلیه،السلعة ویعلم بها

ً                          فإن كان مجهوال فإن مبنى ، أما ما بداخل السلعة فهو تبرع من قبل البائع،غرر

   .التبرعات على المسامحة

أن البائعین الذین یفعلون ذلك یلجأون إلى رفع أسعار السلع : الثاني الوجه 

 والذي بدوره یولد ،ً                                    وهذا یؤدي إلى القمار الممنوع شرعا،لتغطیة قیمة الهدایا

 ً              فكان ممنوعا،الحقد والضغینة في قلوب الخاسرین
)١(.  

 ولذلك قید الجواز ،اقشة هذا االستدالل بأن ذلك معتبر ومسلم بهویمكنني من

 أما إن كان ثمة زیادة في رفع األسعار فال شك في ،بعدم الزیادة في أسعار السلع

 ذلك بالسؤال عن ثمن السلعة في الخارج تحرىالمشتري یستطیع و .عدم الجواز

 فقد انعدمتفي السوق  فإن وجد السلعة بمثل قیمتها ،ومقارنته بالسعر المعروض

ٕ                                                     وان وجدها أزید من ثمنها فقد تحقق لدیه زیادة الثمن ،البائع ألجل الجائزةزیادة 
 ، فإن اشترى السلعة حینئذ علمنا أن غرضه هو الجائزة ال السلعة،مقابل الجائزة

  .وبهذه القرینة یحرم مثل هذا التعامل

  :أدلة الرأي الثاني 

 ئلون بجواز الهدیة إن كانت مجهولةاستدل أصحاب الرأي الثاني القا

إن هذه األعیان الموضوعة في السلعة تعد هدیة من قبل : بالمعقول فقالوا 

  .)٢( ال یشترط العلم بالهدیةعلیه و ،مبناها على التسامح وهي عقد تبرع ،الشركة

                                                           

 .٢٢٣/والجوائز الترویجیة أحكام اإلعالنات التجاریة )٥(

 .المرجع السابق نفس الموضع )١(



  
 

 } ٣٨٥ {

  باإلسكندرية– للبنات ن حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربيةالثالثواحلادي و من العدد األولاملجلد 
 دراسة فقهية مقارنة -  اهلدايا التحفيزية للرشكات التجارية

  الرأي الراجح

  واهللا– یبدو لي ،بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم وما ورد علیها من مناقشة

القائل بجواز الهدیة إن كانت هو الرأي الثاني  أن الرأي الراجح –تعالى أعلم 

 ،ٕ                             وانما یدفع قیمة السلعة فقط،ً                                      ؛ ألن المشتري ال یدفع شیئا مقابل الهدیةمجهولة 

 ،ً                                                                           كما أنه قد سبق القول بجواز هذا النوع من الهدایا إن كانت الهدیة عینا معلومة

 ،؛ ألن الهدیة تبرع من الشركةاعتبار للجهالة حینئذ  وال ،فكذلك إن كانت مجهولة

  .ویغتفر في التبرعات ما ال یغتفر في المعاوضات

  :هما  ،إال أنه یشترط في هذه الصورة شرطان لجوازها

 انتفاء الزیادة عن ثمن السلعة. 

  ال الجائزة السلعةأن یكون قصد المشتري. 

 ؛ ألنها تعتبر هبة الهدیة  تحقق هذان الشرطان فال مانع من أخذ هذهفإذا 

 الهدیة وال حرج من كون . والتبرعات مبناها على التسامح،ً                 وتبرعا من البائع

 في جواز وجود الجهالة والغرر في عقود الفقهاءمجهولة على الراجح من آراء 

  .التبرعات

  : النقدیة ایاالهد : الفرع الثالث

شيء من القطع السلع بوضع  وأصحاب ،المؤسسات التجاریةقوم بعض ت

؛ لتشجیع الناس على   في سلعهم وبضائعهمالذهبیة أو الفضیة أو العمالت الورقیة

  .الشراء

  وقد، بأوراق نقدیةنقد السلعة وما معها من ویعتبر هذا األمر من باب بیع

  :لى رأیین إ وذهبوا في ذلكفي حكم هذه الصورة قهاء اختلف الف

  

   :الرأى األول

  في المذهبوالحنابلة ،)٢( والشافعیة ،)١( المالكیةنهم مجمهور الفقهاء ذهب 

                                                                                                                                             

 .٢٩/المعاصرة أحكام المسابقات )٢(

 وأن یكون التبادل ،ة بین أن یكون الجنس الربوي هو األصیل في عقد البیعفرق المالكی )١(

 وبین ما هو غیر ربوي كالسلع مع شيء ،ً                                          األصیل قائما بین الجنس الربوي من مال وغیره

 ،فهو المحرم فإن كان البیع على الجنس الربوي والسلع للتغطیة ،یسیر من الجنس الربوي
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عدم جواز إلى  )٦(قول  واإلباضیة في ،)٥( واإلمامیة ،)٤( الظاهریةوافقهم و ،)٣(

  .)٧(جماعة من التابعینٕ                والى هذا ذهب .هذه الصورة

  

  :الرأى الثانى 

 ،)٣( ووافقهم الزیدیة ،)٢( واإلمام أحمد في روایة عنه ،)١(ذهب الحنفیة 

  .هذه الصورة إلى القول بجواز )٤(واإلباضیة في قول 

  األدلة والمناقشة

                                                                                                                                             

 الجنس الربوي غیر معتبر ویسیر وهو تابع في البیع كان ن كانإأما على الصورة الثانیة ف

 ).٣٣١ :٤/٣٣٠ مواهب الجلیل ،٤/٤٩٣ منح الجلیل :ینظر( .ً      جائزا

 .٣/٤٤٢نهایة المحتاج  ،٢/٣٧٥ ، مغنى المحتاج ٥/١١٣ الحاوي الكبیر )٢(

 .٤/١٤٠ ، المبدع ٤/٢٨، المغنى  ٣٥ :٢/٣٤الكافي  )٣(

 .٧/٤٣٩  باآلثار المحلى)٤(

 مطبعة اآلداب – ١/٥٤١ ) هـ١٤٠٩ت (للسید روح اهللا الموسوي الخمیني  تحریر الوسیلة )٥(

 . هـ١٣٩٠ الطبعة الثانیة - دار الكتب العلمیة : الناشر–النجف األشرف 

 .٨/٦٠٥النیل  شرح كتاب )٦(

 . وأبو ثور،ٕ واسحاق، وابن سیرین، وشریح، والقاسم بن محمد، سالم بن عبد اهللا:منهم )٧(

 ).٤/٢٨ المغني ،٣/٧١ معالم السنن :ینظر(

 ما إذا باع :، مثل ًإذا باع ربویا بجنسه ومعهما من غیر جنسهمافرق الحنفیة بین ما  )١(

،  ؛ ألنهم یعتبرون الدرهمین بالدینار ً، فهذا یجوز مطلقا ًدرهمین ودینارا بدرهم ودینارین

 ما إذا :، مثل ه ومع أحدهما من غیر جنسهًذا باع ربویا بجنسإ، وبین ما  ارینینوالدرهم بالد

، فهذا یجوز إن كان المفرد من  ًفیه حلیة فضة خمسون درهما باعه بمائة درهمما باع 

 :٤/١٣٦ تبیین الحقائق ،١٢/١٨٩المبسوط  :ینظر( .الربوي أزید مما في الذي معه غیره

  ).٥/٢٦٤رد المحتار  حاشیة ،١٣٨

 وأن یكون . فإن كان أقل أو مثله فال یجوز،ن الذى معه غیرهوذلك إذا كان المفرد أكثر م) ٢(

 ، المبدع ٤/٢٨المغنى  ،٢/٣٥ الكافي :ینظر( .مع كل واحد منهما من غیر جنسه

٤/١٤١(. 

 – ٣/٤٤١  شرح مجموع الفقه الكبیر لشرف الدین الحسین أحمد السیاغيالروض النضیر) ٣(

 .دار الجیل بیروت لبنان

  .   ٦٠٥ / ٨               شرح كتاب النیل    ) ٤ (
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  :أدلة الرأي األول 

 هذا النوع من البیوع بعدم جوازاستدل أصحاب الرأي األول القائلون 

  . والمعقول،بالسنة

  : فأحادیث منها :أما السنة 

   أ تي النبي   ":قال أنه  )٥( ما روى عن فضالة بن عبید -١
 
          ُ ُّ َِّ

َ
ِ– - عام خیبر                 ََ َْ َ َ

        بقالدة فیها ذهب وخرز
                         ٌ َ َ َ ٌ َ َ َ
ِ ٍ َِ َ      معلقة بذهب ابتاعها رجل بتسعة دنانیر أ و بسبعة ،ِ

                                    َ                                     ِ ِ ِ ِ
َ َ َ َْ ِْ ِ ِْ َْ ََ َ ٌ ُ ََ َ ٍ َ َ ٌ َ َّ ُ

 دنانیر
         َ
ِ َ ُّ                 قال النبي ،َ َِّ َ َ– -:   "ال حتى تمیز بینه وبینه                                     ُ َُ َْ َْ َ ََ َِّ َ ُ َّ َ         فقال، "َ َ     إنما أ ردت :  َ

       َ     ُ ْ َ َ
َِّ

   الحجارة
         َ َ َ
ِ ُّ                 فقال النبي  ،ْ َِّ َ َ َ–  - " : ال حتى تمیز بینهما                             َ َُ َ ْ َ ََِّ ُ َّ َ       قال، "َ َِّ                      فرده حتى میز :  َ ُ َّ َ ُ َّ ََ

َ            بینهما  ُ َ ْ َ" )١(.  

  : من الحدیث وجه الداللة

 بدلیل ، ومعه أو معهما من غیر جنسه،دل الحدیث على تحریم بیع الربوي بجنسه

وخرز بالدنانیر حتى یحدث  عن بیع القالدة بما فیها من ذهب - –نهي النبي 

 لتحریم بیع الجنس بمثله ،الفصل بینهما ؛ لیعرف مقدار الذهب المنفصل بغیره

                                                           

یكنى أبا  ،  بن قیس بن صهیب األنصاري العمري األوسينافذبن  :فضالة بن عبید )٥(

 ،، وسكن دمشق ، ثم انتقل إلى الشام ، ثم شهد المشاهد كلها  أول مشاهده أحد.محمد

 ٦٩ :وقیل ، آخر خالفة معاویة: وقیل، هـ٥٣، ومات بها سنة  وكان فیها قاضیا لمعاویة

 بن محمد بن اهللا عبد بن یوسف األصحاب ألبي عمر معرفة عاب في االستی:ینظر( .هـ

البجاوي  محمد علي/ تحقیق-  ٣/١٢٦٢ ) هـ٤٦٣ت (القرطبي  النمري عاصم بن البر عبد

الصحابة ألبي  تمییز  اإلصابة في،م ١٩٩٢ هـ١٤١٢ األولى  الطبعة-بیروت  الجیل دار

 -  ٥/٢٨٣ )هـ٨٥٢ت (الني العسق حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل

 - بیروت  العلمیة الكتب  دار-معوض  محمد وعلى الموجود عبد أحمد عادل/تحقیق

 ).هـ ١٤١٥ األولى الطبعة

 عمرو بن شداد بن بشیر بن إسحاق بن األشعث بن سلیمان داود ألبي سـنن أبى داود )١(

 السیف تباع كتاب البیوع باب فى حلیة ٣/٢٤٩ ) هـ٢٧٥ت    (السجستاني األزدي

 العصریة  المكتبة- الحمید  عبد الدین محیي محمد/ تحقیق- ٣٣٥١ :رقمحدیث بالدراهم 

 كتاب البیوع جماع أبواب الربا باب ال یباع ذهب ٥/٤٧٨السنن الكبرى  ،بیروت  صیدا

 إرواء :ینظر( . صحیح:قال األلباني،  ١٠٥٥٢ :بذهب مع أحد الذهبین شيء حدیث رقم

 .)٥/٢٠٣الغلیل 
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ً        متفاضال 
)٢(.  

الحدیث مضطرب في  ؛ ألن  بهبأنه غیر مسلمونوقش هذا االستدالل 

متنه
)٣

١

(
،   

 ً                 باثني عشر دینارا ففي بعض الروایات أنه اشترى القالدة
)٢(

فیها  :  وفي بعضها،

ب وورق وجوهرذه
)٣(

وذهب  خرز فیها:  ، وفي بعضها
)٤(

واالضطراب موجب  ،

                                                           

 ) هـ١٢٥٠ت (الیمني  الشوكاني اهللا عبد بن محمد بن علي بن محمد نیل األوطار )٢(

 األولى  الطبعة-الحدیث مصر   دار- الصبابطي  الدین عصام/ تحقیق- ٥/٢٣٣

 .م١٩٩٣ هـ١٤١٣

 األزدي سلمة بن الملك عبد بن سالمة بن محمد بن أحمد جعفر ألبياآلثار شرح معاني  )٣(

 زهري محمد/له وقدم  حققه- ٤/٧٢ ) هـ٣٢١ت (بالطحاوي  وفالمعر المصري الحجري

   .م١٩٩٤ هـ ١٤١٤ األولى  الطبعة-الكتب   عالم-الحق  جاد سید ومحمد النجار

وبعضهم على وجه  ،بعضهم على وجه فیرویه ،هو الذي تختلف الروایة فیه :الحدیث المضطرب

عثمان بن عبد لعلوم الحدیث معرفة أنواع  )مقدمة ابن الصالح( :ینظر( .آخر مخالف له

 - ٩٤ :١/٩٣ )هـ٦٤٣ ت(عمرو تقي الدین المعروف بابن الصالح ي الرحمن أب

  ).م١٩٨٦هـ ١٤٠٦  سوریا-دار الفكر -  نور الدین عتر/تحقیق

 ٩٠ :حدیث رقم كتاب المساقاة باب بیع القالدة فیها خرز وذهب ٣/١٢١٣ مسلم صحیح) ٢ (

َ                                                      اشتریت یوم خیبر قالدة باثني عشر : " د أنه قالعن فضالة بن عبی: ، ولفظه١٥٩١ – َ ََ َ َ َْ َ ًْ ِ َ َ ِ ْ َْ َْ ْ ُ َ

ً         دینارا َ         ، فیها ذهب وخرز ِ
                ٌ َ َ َ ٌ َ َ َ
َ               ، ففصلتها ِ ُ ْ ََّ ً             َ                                            ، فوجدت فیها أ كثر من اثني عشر دینارا َ َ ََ َِ ِ َِ َ َْ ْ َِ َ ْ َ ُ ْ ُ             ، فذكرت  َ ْ َ َ َ

ِّ                 ذلك للنبي  َِّ ِ َِ َ–- فقال       َ َ َ                         ال تباع حتى تفصل" :َ َّ َ ُ َُّ َ َُ َ."   

 ٩٢ رقم حدیث كتاب المساقاة باب بیع القالدة فیها خرز وذهب ٣/١٢١٤ مسلم صحیح) ٣( 

     كنا مع فضالة بن عبید في غزوة : "عن حنش أنه قال: ، ولفظه١٥٩١ –
                                          ٍ ََّ ْ َ
ِ ٍ ْ َْ ُ ِ َ َ َ َ َ َ ِ                ، فطارت لي  ُ ْ َ َ َ

      وأل صحابي قالدة فیها ذهب
                            َ ٌ ََ ََ َ
ِ ٌِ َ ِ ِْ ٌَ                   وورق وجوهر َ ٌْ َ َ َ ْ   َ     َ   َ      ، فأ ردت أ ن أ  َِ ُ ْ َ َ           شتریهاَ َ َِ ٍ     َ                              ، فسأ لت فضالة بن عبید ْ ْ َ َْ ُ َ َ َ َ َُ ْ َ 

َ         ، فقال َ ٍ                                          انزع ذهبها فاجعله في كفة:َ ِ َِّ ُ َْ َ ْ َ َ َ َ ْ ِ ٍ                               ، واجعل ذهبك في كفة ْ ِ َِّ َ َ َ َ ْ َ ٍ            َّ                            ، ثم ال تأخذن  إال مثال بمثل َْ ْ ِْ ِِ ً َ ََِّّ َ ُ َْ ُ  ،

ِ                             فإني سمعت رسول اهللا  َِ ُ ََ ُ ْ ِّ َِ–-یقول         ُ ُ ِ                         من كان یؤمن باهللا"  :َ ِ ُ َِ ْ ُ َ ْ َِّ                     َّ                     والیوم اآلخر فال یأخذن  إال َ َ ُ ْ َ َََ ِ ِ ْ ِ ْ ْ َ
ٍ               مثال بمثل ْ ِْ ِِ ً."    

 ٨٩رقم حدیث  كتاب المساقاة باب بیع القالدة فیها خرز وذهب ٣/١٢١٣ مسلم صحیح) ٤ (

ِأُتي رسول اهللا : " عن فضالة بن عبید أنه قال:  ولفظه،١٥٩١ - ُِ ُ َ َ– - وهو بخیبر بقالدة ٍ َِ َُ ِ ََِ ْ َ َ َ
َفیها خ َ

ٌرز وذهبِ َ َ َ ٌ ِ، وهي من المغانم تباع،فَأمر رسول اهللا َ ِ ُِ ُ ََ َ َ ََ ُ َُ ِ َ ْ َ َ
ِ–- بالذهب الذي في القالدة ِ ِ ِ ِ ََّ ََ ْ َّ ِ ِ

ِفنزع وحده،ثم قال لهم رسول اهللا  ُ َُ ََ ْ ُ َ َ َُّ ُ َ َْ ِ َُ– -:  "ٍالذهب بالذهب وزنا بوزن ْ ً َْ َِ ِِ َ ََّ َّ
ُ" .   
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   .)٥(  ؛ لعدم الضبط فیهلضعف الحدیث

محفوظ ال بالخبر االستدالل من مقصود ألن ال بأنه مردود ؛وأجیب عن هذا 

فال  ثمنال وقدر جنسبیان ال أما ،لَ  صْ  فُ                           وهو النهي عن بیع ما لم ی،اختالف فیه

لحالة ما یوجب الحكم باالضطرابیتعلق به في هذه ا
ینبغي الترجیح  وحینئذ .)٦(

 ویكون ، فیحكم بصحة روایة أحفظهم وأضبطهمٕ                      وان كان الجمیع ثقات،الرواةبین 

( روایة الباقین بالنسبة إلیه شاذة
١

٧(
.   

ً          َ                                   عاویة بن أ بي سفیان باع سقایةَُ  َّ   أ ن  مما روى  -  ََ َ َ ََ ِ َ َ َْ ُ َِ ٍ             من ذهب)١( ِْ َ َْ ِ َ              أ و ورق بِ ٍ ِ َ َََ        أ كثر ْ ْ

َ              من وزنها ِ ْ َ ْ ِ       َ                   فقال أ بو الدرداء.ِ َ ْ َّ ُ َ َ ِ                     سمعت رسول اهللا :  )٢( َ َِ ُ ََ ُ ْ– - ینهى عن مثل                      ِ ْ ِ ْ َ ََ ْ

ٍ                         هذا إال مثال بمثل ْ ْ َِ ِِ ً َّ ُ                        فقال له معاویة ،ِ َ ِ َ ُ ُ َ ََ ً   َ                           ما أ رى بمثل هذا بأسا:  َ ْ َ َ ِْ ِ ِ َ ُ       َ        فقال أ بو .)٣( َ َ َ َ

ِ           الدرداء َ ْ          من یعذرني من معا :َّ
                    َ ُ َْ ِْ ِِ
ُ ْ َ      ویةَ َ ِ  َ   ُ                             أ نا أ خبره عن رسول اهللا ؟ ِ ِ ُ َ ُْ َ ُ ِ ْ َ– - ویخبرني 

             ِ
ُِ ْ ُ َ

                                                           

 .١/٩٤مقدمة ابن الصالح  )٥(

 .٥/٢٣٣ نیل األوطار )٦(

ٕوانما نسمیه : "  عن الحدیث المضطرب١/٩٤وفي ذلك یقول ابن الصالح في مقدمته  )٧ (

بأن یكون   أما إذا ترجحت إحداهما بحیث ال تقاومها األخرى،. إذا تساوت الروایتانًمضطربا

،  ، أو غیر ذلك من وجوه الترجیحات المعتمدة ، أو أكثر صحبة للمروي عنه راویها أحفظ

    ".، وال یطلق علیه حینئذ وصف المضطرب وال له حكمه للراجحةفالحكم 

 . برادة یبرد فیها الماء: وعن مالك، قیل آنیة كالكأس وشبهه یشرب بها، اآلنیة:السقایة )١(

 ).٤/٧٠ التمهید :ینظر(

 ، عویمر بن ثعلبة بن عامر بن زید بن قیس:وقیل ،عویمر بن قیس بن زید :أبو الدرداء )٢(

تأخر ل  ؛ًقیل إنه لم یشهد أحداو . وما بعدها من المشاهدًشهد أحدا ،ر بكنیتههو مشهوو

 .-–في خالفة عثمان في األصح توفي  . كان أحد الحكماء العلماء والفضالء.إسالمه

 ).٤/٦٢١ اإلصابة ،٣/١٢٢٧ االستیعاب :ینظر(

ً   َ                           ما أ رى بمثل هذا بأسا " :- –قول معاویة  )٣( ْ َ َ ِ ْ ِ ِ َ یرى القیاس مقدم على أخبار  ه أنیحتمل"  َ

 یرى تقدیم أخبار اآلحاد إال ه ویحتمل أن، لما یجوز على الراوي من السهو والغلط؛اآلحاد 

أنه حمل النهي على المضروب بالمضروب دون المصوغ بالمضروب ورأى أن الصیاغة 

 لیمانس الموطأ ألبي الولید  المنتقى شرح:ینظر(. للفضلًمعنى زائد ویجوز أن یكون عوضا

  مطبعة- ٤/٢٦٢ األندلسي الباجي القرطبي التجیبي وارث بن أیوب بن سعد بن خلف بن

 ).هـ ١٣٣٢ األولى  الطبعة-  السعادة
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ِ             عن رأیه َِْ ْ َ   ُ        َ     َ                   ال أ ساكنك بأ رض أ نت بها.َ ِ ٍ َِ ْ ْ َ ُ ِ َ ِ        َ                                       ثم قدم أ بو الدرداء على عمر بن  .َ ْ َ َ ُ َ َُ ِ َِ ْ َّ َ َ َُّ

ِ          الخطاب َّ َ ُ                   فذكر ذلك له ْ َ َ ِ َ َ َ ِ                             كتب عمر بن الخطابَ    ف،َ َّ َ َْ ُ ْ ُ َ ُ َ َ                   إلى معاویةَ َ ِ َ ُ َ                   ال یبیع ذلك َْ   أ ن:  َِ ِ َ ِ َ َ

ٍ                                     إال مثال بمثل وزنا بوزن ْ َْ َِ ًِ ًٍ ْ ِْ ِ َّ ِ " )٤(.  

  :وجه الداللة من الحدیث 

 ومعهما أو مع أحدهما شيء آخر ؛ ، على تحریم بیع الجنس بجنسهالحدیثدل 

 یؤدى إلى  وخالف ذلك، بالمماثلة عند بیع الذهب بالذهب قد أمر- –النبيألن 

  .)١( فال یجوز إلى الربا المفضیة المفاضلة

بعدم  )٢( االستدالل بأنه غیر مسلم به ؛ ألن األثر فیه انقطاعنوقش هذا و

 -   - ال یعلم ألبي الدرداء كما أنه . من أبي الدرداء)٣(  عطاء بن یسارسماع

 وهذا مما یؤكد ضعف هذه ، وال في الورق بالورق،بالذهب حدیث في بیع الذهب

 بل القصة الصحیحة ،-   - ألبي الدرداء القصة غیر معروفة  ولذا ف،ةالروای

 من وجوه -   - مع معاویة -   -المشهورة معروفة لعبادة بن الصامت 

                                                           

 الموطأ ،٤٥٧٢ : كتاب البیوع باب الذهب بالذهب حدیث رقم٧/٢٧٩ سنن النسائي )٤(

ً كتاب البیوع باب بیع الذهب بالورق عینا وتبرا حدیث رقم٤/٩١٦  السنن ،٥٦١ -  ٢٣٣٦ :ً

 كتاب البیوع جماع أبواب الربا باب تحریم التفاضل في الجنس الواحد مما ٥/٤٦٠الكبرى 

ظاهر هذا : "٤/٧١ : قال ابن عبد البر في التمهید.١٠٤٩٤ :یجري فیه الربا حدیث رقم

 ًوما أظنه سمع منه شیئا، من أبي الدرداءًألن عطاء ال أحفظ له سماعا؛ الحدیث االنقطاع 

 . "ألن أبا الدرداء توفي بالشام في خالفة عثمان لسنتین بقیتا من خالفته ؛

 .٤/٢٦٢الموطأ  المنتقى شرح )١(

 اإلسناد فیه قبل الوصول إلى التابعي راو لم یسمع من الذي فوقه ما كان :الحدیث المنقطع )٢(

 ذكر فیه بعض  اإلسناد الذيوكذلك،  ً وال مبهماً، ال معینا ، والساقط بینهما غیر مذكور

 ).١/٥٧ مقدمة ابن الصالح :ینظر( .رواته بلفظ مبهم نحو رجل أو شیخ أو غیرهما

 ،وثقه جماعة،  -–مولى میمونة زوج النبي الهاللي أبو محمد المدني  :عطاء بن یسار )٣(

 :ینظر( . هـ١٠٤ هـ وقیل ١٠٣ وقیل ، هـ٩٧ وقیل ، هـ٩٤واختلف في سنة وفاته فقیل 

 الحجاج جمال يیوسف بن عبد الرحمن بن یوسف أب ل في أسماء الرجالتهذیب الكمال

. د/ تحقیق- ٢٠/١٢٥ )هـ٧٤٢ ت(الدین ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي 

 ). م١٩٨٠ هـ ١٤٠٠الطبعة األولى  -  مؤسسة الرسالة بیروت -  بشار عواد معروف



  
 

 } ٣٩١ {

  باإلسكندرية– للبنات ن حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربيةالثالثواحلادي و من العدد األولاملجلد 
 دراسة فقهية مقارنة -  اهلدايا التحفيزية للرشكات التجارية

 وطرق شتى
)٤(،

 وعلیه یرد هذا االستدالل
 )٥(.  

  :ذلك بأنه مردود ؛ ألمرین أجیب عن و

؛ -  - أنه ال یتعین االنقطاع ألجل عدم سماع عطاء من أبي الدرداء : األول 

 سنة - –  فقد توفي معاویة،-   -أن یكون سمعه من معاویة الحتمال 

 ه وسنة ٩٤ واختلف في وفاة عطاء ما بین سنة ،)١(  على الصحیحه ٦٠

ً                                     من جماعة من الصحابة هم أقدم موتا من عطاء قد سمع  و،)٢( ه ١٠٤

- وعبد اهللا بن عمرو بن العاص ، وعبد اهللا بن عمر، أمثال أبي هریرةمعاویة

 -٣(  وغیرهم(.  

 ال ینفي وقوع فإن ذلك -   - كون القصة المشهورة معروفة لعبادة  :الثاني 

 وعدم العلم بوجود مثل هذه األحادیث ألبي ،-   - نظیرها ألبي الدرداء 

ً                                                                  الدرداء غیر موجب لضعف هذه الروایة ؛ إذ عدم العلم لیس علما بالعدم 
)٤(. 

   :وجهینفمن : أما المعقول 

 بین شیئین مختلفى القیمة كان ت إذا جمعة الواحدلصفقةاأن  : الوجه األول

                                                           

َ قالعن أبي األشعث )٤( َغزونا غزاة وعل"  :َ َ َ ً ََ ََ ُى الناس معاویةَْ َ ِ َِ ُ
ً، فغنمنا غنائم كثیرة َّ َ ََ

ِ ِ َِ َ َ ْ َ َ، فكان  َ َ َ

ٍفیما غنمنا آنیة من فضة ِ ِ ِ ِ َِّ ْ ٌ َ َ ْ َ ً، فَأمر معاویة رجال َ ُ ََ َُ ِ َ ُ َ ِ َأن یبیعها في َأعطیات الناسَ َِّ ِ ِ ِ
َ َْ َ َ َ، فتسارع  ْ َ َ َ َ

َالناس في ذلك ِ َِ ُ َ، فبلغ عبادة بن الصامت فقام َّ َ ََ َِ ِ َّ َ ْ َ َ َ ُ َ فقالََ َ ِ إني سمعت رسول اهللا :َ َِ ُ ََ ُ ْ ِِّ–- ینهى َ ْ َ
ِعن بیع الذهب بالذهب َِ ََّ َِّ ِ ْ َ ِ، والفضة بالفضة َْ ِ ِ َِّ َّْ ِْ ِّ، والبر بالبر َ ُِّ ُْ ِْ ِ، والشعیر بالشعیر َ ِِ َِّ َِّ ِ، والتمر  َ َّْ َ

ِبالتمر َّْ ِ، والملح بالملح ِ ِْ ْ ْ ِْ ِِ ٍ، إال سواء بسواء َ
َ َ ً َ َِ ِ، عینا ب َِّ ً ْ ٍعینَ ْ َ، فمن زاد َأو ازداد فقد َأربى َ ْ ْ َ َ ََ َ َْ ِ َ ْ َ "  ،

ُفرد الناس ما َأخذوا َ َ ُ َّ َّ ً، فبلغ ذلك معاویة فقام خطیبا ََ ِ َِ َ َ ََ ََ َ َِ َ ُ َ َ َفقال َ َ ْ َأال ما بال رجال یتحدثون عن :َ َ َ َ َ ََ ُ َّ َ ٍ ِ ُ َ َ
ِرسول اهللا  ِ ُ َ–- َْأحادیث قد كنا نشهده ونصحبه فلم ََ ُ ُُ َ َْ َ ََ ُ َ ْ َُّ ْ َ َ ُ نسمعها منهِ ْ ِ َ ْ َْ ُ، فقام عبادة بن  َ ْ ُ َ َ ُ َ َ َ

َالصامت فَأعاد القصة َّ َِّ ِ ِْ َ َ َثم قال َ َ ِلنحدِّثنَّ بما سمعنا من رسول اهللا  " :َُّ ِ ِِ ُ ََ ْ َ ُْ َ ِ َ َ َ– -  ُوان كره معاویة َ ِ َ َُ َ ِ َ ْ ِٕ
َ َأو قال- َ َ وان رغم :ْ

ِ َ ْ ِٕ ً ما أُبالي َأن ال َأصحبه في جنده لیلة-َ َ َ ْْ ِ ِ ِ ِ
ُ َ َ َُ ْ َ ْ َ سوداءَ ََ أخرجه مسلم في ( . "ْ

 – ٨٠ :ً كتاب المساقاة باب الصرف وبیع الذهب بالورق نقدا حدیث رقم٣/١٢١٠صحیحه 

١٥٨٧.( 

 .٧٣ :٤/٧٢التمهید  )٥(

 .٦/١٢٢ اإلصابة ،٣/١٤٢٠االستیعاب ) ١(

 .٢٠/١٢٥تهذیب الكمال  )٢(

 .٤/٧٢التمهید  )٣(

 .٧٣/الحوافز التجاریة )٤(
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ٕ                                  وهذا یؤدي إما إلى التفاضل واما ،ً                                       الثمن مقسطا على قیمتهما ال على أعدادهما
  .)٥(یؤدي إلى الربا المبطل للعقد  وكالهما ،إلى الجهل بالتساوي

و قیمة الثمن ن المنقسم هأل االستدالل بأنه غیر مسلم به ؛ نوقش هذاو

 المذكورةٍ                    وحینئذ فالمفاضلة ، ال أجزاء أحدهما على قیمة اآلخر،نمة المثمعلى قی

  .)٦( منتفیة

ً                 فیمنع ذلك سدا ، ذریعة إلى الربا المحرمالقول باإلباحة فیه : الثانيالوجه 

للذریعة التي تفضي إلى الربا الصریح
 )٧(.  

  :أدلة الرأي الثاني 

  .والمعقول ، بالسنةاستدل أصحاب الرأي الثاني القائلون بالجواز

  :أما السنة 

 "  :- – النبي  قال: أنه قال - –عن عبادة بن الصامت ما روى ف

ِ                   الذهب بالذهب َ ََّ َِّ ِ                         والفضة بالفضة،ُ ِ َِّ َّْ ِْ ُ ُِّ                     والبر بالبر،َ ُْ ِْ ُّ ِ                         والشعیر بالشعیر،َ ِ َِّ َِّ ُ ِ                       والتمر بالتمر،َ ْ َّْ َِّ ُ َ، 

ِ                       والملح بالملح ْ ْ ْ ِْ ِِ ُ ٍ                 مثال بمثل،َ ْ ِْ ِِ   سواء بسواء،ً
                 ٍ
َ َ ً َ  یدا بید،َِ

           ٍ
َ َِ َ                      فإذا اختلفت هذه األ صناف ،ً                   ُ َ ْ ْ ِ ِ َ ْ َ ََ ْ َ َِ

   فبیعوا كیف شئتم
                      ُْ ْ
ِ َ ْ َ ُ   إذا كان یدا بید،َِ

                        ٍ
َ َِ ً َ َ َ ِ " )١(.  

    :من الحدیث وجه الداللة 

دل الحدیث على جواز التعاقد كیف شاء المتعاقدان متى اشتمل العقد على 

ة قد تحقق فیها هذا باشتمال العقد على وصورة المسأل ،)٢(اختالف األصناف 

 ویمكن تحصیل ، هما السلعة وما معها من نقد مقابل النقد،نوعین مختلفین

 بصرف الجنس إلى خالف الجنس  وذلك، بطریق شرعىمقصود المتعاقدین

                                                           

  القواعد البن رجب زین،٤/٢٩المغنى   ،٢/٣٧٥مغنى المحتاج  ، ١٢/١٨٩المبسوط ) ٥(

ت (الحنبلي  الدمشقي ثم البغدادي السالمي الحسن بن رجب بن أحمد بن الرحمن عبد الدین

 .العلمیة الكتب  دار- ٢٤٨/) هـ٧٩٥

 .٢٤٩ :٢٤٨/قواعدال )٦(

 .٢٤٩/المرجع السابق )٧(

 :ً                                        الصرف وبیع الذهب بالورق نقدا حدیث رقم كتاب المساقاة باب٣/١٢١١صحیح مسلم ) ١(

١٥٨٧ – ٨١. 

 .١١/٢٩٧عمدة القاري  )٢(
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 فى المعاوضات باعتبار القیمة ولیس بمقتضى االنقسام وهذا ألن ،فیصار إلیه

ولو  .ساواة إذ لیس صرف البعض أولى من البعضالعقد بل للمعاوضة والم

صرف الجنس إلى الجنس لفسد العقد ولو صرفه إلى خالفه لصح فیصار إلى 

التصحیح وهذا من حمل كالم العقالء على ما به یصح أولى من حمله على ما 

  .)٣(به یبطل 

  :  المعقول أما

 على  أولى من حمله ذلك على الصحة كانأمكن حمل العقد  إذافألنه

 وجعل غیر ، وقد أمكن التصحیح هنا بجعل الجنس فى مقابلة غیر الجنس،الفساد

  .)٤(الجنس فى مقابلة الزائد على المثل 

  

  الرأى الراجح

واهللا – یبدو لي ،بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم وما ورد علیها من مناقشة

قائل بحرمة هذا قهاء ال جمهور الفما ذهب إلیههو  أن الرأي الراجح –تعالى أعلم 

؛ ألن القیمة النقدیة المدفوعة   وبالتالي تحریم الهدیة النقدیة المقترنة بالعقد،البیع

 فكان من باب بیع أجناس ربویة مع عدم ،ً                                      تقابل السلعة وكذلك الهدیة النقدیة معا

  .ً                       وسدا لذریعة التعامل به ،ً              درءا لشبهته؛ فیحرم المساواة 

  سلعةترنة بجمع أجزاء مفرقة من الهدیة المق : الرابعالفرع 

 ، زیادة في ترویج السلع،من الصور التي انتشرت في المعامالت التجاریة

 یتم توزیعها على ،ما یقوم به بعض التجار والمؤسسات بوضع أجزاء لسلعة معینة

 ومن یقوم بجمع هذه األجزاء لنفس الصورة یكون له الحق ،عدة سلع من نوع واحد

   .جائزةفي استالم هذه ال

محمد / الشیخ فضیلة  الهدایا الترویجیة وقد أفتى بتحریم هذه الصورة من

صالح العثیمین بن 
)١(

  . والمعقول، والسنة،التحریم الكتابوالدلیل على هذا  .

                                                           

 .٨/٦٠٥ ، شرح كتاب النیل ١٢/١٩٠المبسوط  )٣(

 .٤/٢٩المغنى  )٤(

  جمع- ٢/٧٠٨العثیمین  صالح بن محمد الشیخ فضیلة ورسائل فتاوى  مجموع)١ (

   .هـ ١٤١٣ األخیرة  الطبعة- الوطن السلیمان دار إبراهیم بن ناصر بن فهد/وترتیب
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  :أما الكتاب 

﴾        .. .﴿: فقوله تعالى 
)١(

: ، وقوله 

﴿. ..    ﴾
)٢(

.  

  :وجه الداللة من اآلیتین 

 وفي محاولة المستهلك لجمع ،)١(دلت اآلیتان على تحریم اإلسراف والتبذیر

األجزاء المفرقة نوع من اإلسراف والتبذیر المنهي عنهما ؛ وذلك بشرائه ما ال 

هذا النوع من الهدایا ف إذن .)٢( ء الناقصةیحتاج إلیه بهدف الحصول على األجزا

  .)٣( وما أفضى إلى المحرم فهو محرم ،وسیلة مفضیة إلى المحرم

  :أما السنة 

: یقول  - –النبي سمعت :  أنه قال )٤( المغیرة بن شعبةفما روي عن 

ً  َّ                              إن  الله كره لكم ثالثا" َ َ ْ ُ ََ َ ِ َ َّ     قیل وقال:  ِ
         َ ََ َ
  واضاعة المال،ِ

                    ِ
َ َ َ َ ِٕ ْ        وكث،َ َ ِ              رة السؤالَ َ ُّ َ َ " )٥(.  

                                                                                                                                             

 ، هـ في عنیزة بالمملكة العربیة السعودیة١٣٤٧ ولد عام :محمد بن صالح العثیمین/الشیخ

ً                    كان عضوا في المجلس  منها ،وكانت له العدید من األعمال والنشاطات العلمیة

بالمملكة  هیئة كبار العلماء ً        عضوا في و،بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة العلمي

  الشرح الممتع: من مصنفاته. هـ١٤٢١ سنة هـ حتى وفاته١٤٠٧العربیة السعودیة منذ عام 

 موقع . الموسوعة الحرة، ویكیبدیا:ینظر( .على زاد المستقنع وشرح األربعین النوویة وغیرهما

  .)ar.wikipedia.org/wikiعلى اإلنترنت 

   .١٤١ : من اآلیة رقمسورة األنعام) ١(

  .٢٦ : من اآلیة رقمسورة اإلسراء) ٢(

 .٣/١٩٢ أحكام القرآن البن العربي ،٥/٢٢أحكام القرآن للجصاص  )١(

 .٥٩/الحوافز التجاریة التسویقیة )٢(

 .١/١٢٠/األشباه والنظائر )٣(

، یكنى أبا  بن أبي عامر بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب الثقفي :المغیرة بن شعبة)٤(

  كان.أول مشاهده الحدیبیةو ،ً، وقدم مهاجرا  أسلم عام الخندق. أبا عیسى:، وقیل عبد اهللا

 :ینظر( . بالكوفة هـ٥٠ وتوفي سنة .یبت عینه یوم الیرموك أص، ذا هیبةً طواالًرجال

 ).٦/١٥٦ اإلصابة ،٤/١٤٤٦االستیعاب 

ً ال یسألون الناس إلحافا حدیث : كتاب الزكاة باب قول اهللا تعالى٢/١٢٤ صحیح البخاري )٥(

 .٦٤٧٣ : كتاب الرقاق باب ما یكره من قیل وقال حدیث رقم٨/١٠٠و  ،١٤٧٧ :رقم



  
 

 } ٣٩٥ {

  باإلسكندرية– للبنات ن حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربيةالثالثواحلادي و من العدد األولاملجلد 
 دراسة فقهية مقارنة -  اهلدايا التحفيزية للرشكات التجارية

  :وجه الداللة من الحدیث 

 والمشتري یقوم ،)٦( في الحدیث داللة واضحة على تحریم إضاعة المال

بإضاعة ماله في شراء مجموعة من السلع الزائدة عن حاجته األصلیة لتحصیل 

 فتكون هذه الصورة ، بهدف الحصول على الهدیة أو الجائزة،األجزاء المفرقة

  . وما أفضى إلى المحرم فهو محرم، ارتكاب المحظور المنهي عنهمفضیة إلى

   :أما المعقول 

ً                                        ن في هذا النوع من الهدایا قمارا ومیسرافأل ع  وذلك أن مشتري هذه السل،ً

 فقد ،ثم هو على خطر بعد الشراء، لیجمع األجزاء المفرقةً                   یبذل ماال في شرائها

 وهذا نوع من المخاطرات .فیغرمّ               وقد ال یحصله ،ّ                         یحصل الجزء المطلوب فیغنم

  .)٧( التي أجمع أهل العلم على تحریمها

   في تحدید الفائز بالهدیة )السحب(استعمال القرعة  : الخامسالفرع 

 قیام البائع بتحدید جائزة أو الترویجیة الهدایا في طرح ة المتبعمن األسالیب

ً             تریا من هذا یشترط فیمن یدخل في التنافس علیها أن یكون مش ،عدة جوائز
 ویتم إعطاء ،خالل فترة زمنیة معینة ،بقیمة معینة ،ً                          المتجر سلعا أو سلعة معینة

 ،جائزةالبفي السحب للفوز هذه الكوبونات  على أن تدخل ،ٍ           لكل مشتركوبونات

ً                                                                         وفي الغالب یتم تحدید قدر معین من الثمن المدفوع ثمنا لما یتم شراؤه ؛ حتى 
  .ول على الجائزةیمكن الدخول في السحب للحص

   :وصورتها 

أن یقوم التاجر بإعطاء كوبونات مسجل علیها أرقام لمن یشتري بمبلغ 

ُ                           ومن سحبت ورقته أعطیت له ، فیدخل السحب هو وغیره من المشترین،معین
 فهذه الصورة قائمة على االقتراع بین المشترین لتحدید من یحصل على .الهدیة

 ،اصرون في حكم استعمال القرعة في تحدید الفائز وقد اختلف العلماء المع،الهدیة

 وذهبوا في ذلك ،ً                                                     تبعا لوجود االختالف الفقهي حول مشروعیة القرعة من عدمها

  : إلى رأیین 

                                                           

 .٥/٦٨ي فتح البار )٦(

   .٦٠/الحوافز التجاریة التسویقیة )٧(



  
 

 } ٣٩٦ {

  باإلسكندرية– للبنات ن حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربيةالثالثواحلادي و من العدد األولاملجلد 
 دراسة فقهية مقارنة -  اهلدايا التحفيزية للرشكات التجارية

 ،)١( والحنابلة،)٢( والشافعیة، )١( المالكیةجمهور الفقهاء منهم ذهب  :الرأي األول 

إلى جواز استعمال  )٥( اإلباضیةو ،)٤( والزیدیة ،)٣( واإلمامیة ،)٢(وافقهم الظاهریة و

حیث أجاز ٕ                           والى هذا ذهب الشیخ الزرقا  ،)٦( بعض التابعین وبهذا قال ،القرعة

   .)٧( لتحدید الفائزاستعمال القرعة 

  :الرأي الثاني 

 ،القرعةاستعمال إلى عدم جواز  )٩(الهادویة وافقهم  و،)٨( الحنفیةذهب 
                                                           

 في البعض منها خالف في ،ًذكر المالكیة مشروعیة القرعة في اثنین وعشرین موضعا )١(
محمد بن علي بن حسین في كتابه تهذیب / ونقلها الشیخ، نص علیها ابن فرحون،المذهب
 قبول : والثاني،مصالح تساوي الحقوق وال:أحدهما:وهذه المواضع مقیدة بشرطین .الفروق

 . فمتى فقد الشرطین أو أحدهما منعت القرعة.ًالرضا بالنقل ؛ وذلك دفعا للضغائن واألحقاد
 بن محمد/للشیخ الفقهیة األسرار في السنیة  والقواعدتهذیب الفروق ،٧/١٩٩ الذخیرة :ینظر(

 ،الكتب عالم ١٧٧ :٤/١٧٦ ) هـ١٣٦٧ت (المكرمة  بمكة المالكیة مفتى حسین بن علي
 فرحون محمد بن بن علي بن األحكام إلبراهیم ومناهج األقضیة أصول  فيتبصرة الحكام

 هـ١٤٠٦ األزهریة الطبعة األولى الكلیات  مكتبة٢/١١٢ ) هـ٧٩٩ت (الیعمري  الدین برهان
 ).م١٩٨٦

ت (المكي  القرشي المطلبي العباس بن إدریس بن محمد اهللا عبد للشافعي أبي األم )٢(
  في قواعد األحكام،م١٩٩٠هـ ١٤١٠طبعة  بیروت بدون – المعرفة دار ٥/١١٩ )هـ٢٠٤

 الحسن بن القاسم أبي بن السالم عبد بن العزیز عبد الدین عز األنام ألبي محمد مصالح
 عبد طه/علیه وعلق  راجعه١/٩٠ ) هـ٦٦٠ت (العلماء  بسلطان الملقب الدمشقي السلمي
 هـ١٤١٤ منقحة مضبوطة جدیدة القاهرة طبعة هریةاألز الكلیات  مكتبة-سعد  الرؤوف
 بهادر بن اهللا عبد بن محمد الدین بدر اهللا الفقهیة ألبي عبد القواعد  في المنثور،م ١٩٩١

 .م١٩٨٥ هـ١٤٠٥ الثانیة الكویتیة الطبعة األوقاف  وزارة-  ٣/٦٣ ) هـ٧٩٤ت (الزركشي 

 بن أیوب بن بكر أبي بن  لمحمدمیة الطرق الحك،٢٠/٣٨٧فتاوى ال مجموع ،٦/٢٨ المبدع )١(

 .البیان دار  مكتبة١/٢٤٥ ) هـ٧٥١ت (الجوزیة  قیم ابن الدین شمس سعد

 .٨/٣٩٤  باآلثارالمحلى )٢(

شرائع اإلسالم في مسائل الحالل والحرام ألبي القاسم نجم الدین جعفر بن الحسن الملقب  )٣(

 . مطبعة دار الحیاة بیروت– ٢/٢٢٤بالمحقق الحلي 

 .١/٣٨١السیل الجرار  )٤(

   .١٠/٦١١شرح كتاب النیل  )٥(

 :ینظر( . وابن سیرین، وخارجة بن زید، وأبان بن عثمان، عمر بن عبد العزیز:منهم )٦(

 ).١١/١٧٠الذخیرة 

 .٥١١/فتاوى الزرقا )٧(

 .٧/١٩ بدائع الصنائع ،١٧/٤٢المبسوط  )٨(



  
 

 } ٣٩٧ {

  باإلسكندرية– للبنات ن حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربيةالثالثواحلادي و من العدد األولاملجلد 
 دراسة فقهية مقارنة -  اهلدايا التحفيزية للرشكات التجارية

ابن / الشیخ   سماحةٕ             والى هذا ذهب ،)١٠(وبهذا قال بعض الفقهاء التابعین 

 ،)١٣(  عبد اهللا الشباني محمد بن/ود  ،)١٢(العثیمین / الشیخ فضیلة و ،)١١(باز

إلى عدم حیث ذهبوا  )٢(مصطفى الزرقا / والشیخ  ،)١( حسام الدین بن عفانة/ود

 وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث ،جواز استعمال القرعة لتحدید الفائز

                                                                                                                                             

 .٦/٥٢نیل األوطار  )٩(

 عون المعبود :ینظر( . وسعید بن المسیب، والحسن، وشریح، والنخعي، الشعبي:منهم )١٠(

 الحق شرف الرحمن عبد حیدر أبي بن علي بن أمیر بن أشرف داود لمحمد أبي سنن شرح

 - بیروت  العلمیة الكتب  دار-  ١٠/٣٥٥ ) هـ١٣٢٩ت        (آبادي العظیم الصدیقي

 ).هـ ١٤١٥ الثانیة الطبعة

 .٧١٦ ،٦٣٦/ل العصریةالفتاوى الشرعیة في المسائ )١١(

 .٦٨٣ :١/٦٨٢المرجع السابق  )١٢(

  .٤٨/الجوائز والترویج السلعي )١٣(

 حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة اإلمام محمد بن سعود :محمد بن عبد اهللا الشباني/د

 ، بنوك تجاریة بدون ربا: من مؤلفته.بالمملكة العربیة السعودیة بكلیة الشریعة قسم الفقه

  . هـ١٤٢٨ توفي عام ،ع اإلسالمي األول وزكاة األموال وغیرهاوالمجتم

 ).ar.wikipedia.org/wiki موقع على اإلنترنت . الموسوعة الحرة، ویكیبدیا:ینظر(

  .١/١٣٩یسألونك  )١(

 رئیس دائرة الفقه والتشریع بكلیة الدعوة وأمور الدین :حسام الدین بن موسى عفانة/د

 ).ف كتاب یسألونك غال:ینظر.   (بجامعة القدس

 بین الهدایا البسیطة التي هي من عادة التجار وعرفهم أن من مصطفى الزرقا/ فرق الشیخ)٢(

 كسیارة ،یشتري كمیة كبیرة من البضائع عندهم یقدمون إلیه هدیة بسیطة تقدیریة وترغیبیة له

قیمة الكبیرة التي  وبین هذه الهدایا ذات ال، أو قطعة أو قطعتین زیادة عما اشتراه،لعبة أوالد

یجري علیها سحب بطریقة الحب على الیانصیب باألرقام فیفوز بها أحد حاملي هذه 

 فتلك الهدایا البسیطة المعتادة بین جمیع التجار لمن یشتري كمیة ،البطاقات من الزبائن

كبیرة أو مجموعة من األصناف هي حالل ؛ ألنها تقدمة تعبیریة عن تقدیرات التاجر لذلك 

 أما هذا النوع من الهدایا ذات القیمة الكبیرة كالسیارة والثالجة مما یجري علیه سحب .بونالز

 :مصطفى الزرقا على موقع/تنظر فتوى الشیخ(.فهي من قبیل الیانصیب المحرم

www.islamonline.net(.  



  
 

 } ٣٩٨ {

  باإلسكندرية– للبنات ن حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربيةالثالثواحلادي و من العدد األولاملجلد 
 دراسة فقهية مقارنة -  اهلدايا التحفيزية للرشكات التجارية

  .)٣(لعلمیة واإلفتاء ا

  األدلة والمناقشة

  :أدلة الرأي األول 

 ومنها ،استدل أصحاب الرأي األول القائلون بجواز استعمال القرعة

  .والمعقول ،واألثر ،سنة وال،كتاببالبالهدیة استعمالها في تحدید الفائز 

  :فآیات منها : أما الكتاب 

            : قوله تعالى  - 

            
)٤(.  

  

    :وجه الداللة من اآلیة 

 علیها السالم –یم  حیث استعملها قوم مر،دلت اآلیة على مشروعیة القرعة

یرد في لم ٕ                                               وهذا وان كان شرع من قبلنا إال أنه شرع لنا ما ، في تحدید من یكفلها–

 ، بل ورد في شرعنا ما یقرر،)٢( ولم یرد فتكون القرعة جائزة ،)١( شرعنا ما ینسخه

  . وهو ما سیأتي ذكره،)٣(وساقه مساق االستحسان 

ألن استعمال القرعة كان ؛ ونوقش هذا االستدالل بأنه غیر مسلم به 

استعملها في ضم  - -  فإن زكریا ،قِ                                     لتطییب القلوب فقط ولیس لتعیین المستح

ق ِ                               فلم تكن القرعة لتعیین المستح،مع علمه أنه أحق بها -  علیها السالم –مریم 

                                                           

أحمد بن عبد الرازق / جمع وترتیب١٥/١٩١واإلفتاء فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة  )٣(

 .٥٨٤٧ : هـ الفتوى رقم١٤١٩الطبعة الثالثة  -دار العاصمة  - الدویش 

 .٤٤ :سورة آل عمران اآلیة رقم )٤(

فنقل عن  ، بشرع من تقدمة وأمته بعد البعث-–النبي حكم تعبد  في  العلماء اختلف)١(

وعن بعض أصحاب الشافعي أن  ،الراویتین عنهوعن أحمد في إحدى  ،أصحاب أبي حنیفة

، ال من جهة كتبهم   بما صح من شرائع من قبله بطریق الوحي إلیهً             كان متعبدا-–النبي 

في أصول  اإلحكام :ینظر( .ومذهب األشاعرة والمعتزلة المنع من ذلك .المبدلة ونقل أربابها

 ت( بن سالم الثعلبي اآلمدي  الحسن سید الدین علي بن أبي علي بن محمد ألبياألحكام

 ).تالمكتب اإلسالمي بیرو عبد الرزاق عفیفي/ تحقیق٤/١٤٠ )هـ٦٣١

   .٣٥٩ :١/٣٥٨أحكام القرآن البن العربي  )٢(

 .٥/٢٩٤فتح الباري  )٣(



  
 

 } ٣٩٩ {

  باإلسكندرية– للبنات ن حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربيةالثالثواحلادي و من العدد األولاملجلد 
 دراسة فقهية مقارنة -  اهلدايا التحفيزية للرشكات التجارية

  .)٤(لتطییب النفوس كانت ٕ       وانما 

 فأما ، استخراج الحكم الخفي عند التشاحفائدة القرعةوأجیب عن ذلك بأن 

 والقرعة ال تكون إال بین قوم مستویین في .)٥(ما یخرجه التراضي فباب آخر

فكانت  فتنافسوا ، فال یعدو أن یكون المقترعین على مریم سواء في كفالتها،الحجة

  .)٦( القرعة لمعرفة المستحق لكفالتها

               :قوله تعالى  - 

     
)٧(. 

 :وجه الداللة من اآلیة 

لیلقوا من  السفینة أصحاب استعملها حیث ،لت اآلیة على مشروعیة القرعةد

 ،الغرقً                                                                وقعت علیه القرعة في الماء تخفیفا من حمل السفینة التي أشرفت على 

 .)١( - - فوقعت القرعة على سیدنا یونس

  .)٢( ونوقش هذا االستدالل بمثل ما نوقش به السابق وأجیب علیه بمثله

    : فأحادیث منها :أما السنة 

ُ              لو یعلم  : " - –قال رسول اهللا :  أنه قال - –ما روي عن أبي هریرة  -  َ َْ َْ
      الناس ما في النداء والصف األ ول

     
    َ                           ِ َّ َِّّ َ ُ

ِ َِ ِّ َ
ُ               َ                         ثم لم یجدوا إال أ ن یستهموا،َّ ِ َ ْ َ َْ َِّ ُ ِ ْ َ ِ           علیه )٣( َُّ َْ َ

                                                           

 الواحد عبد بن محمد الدین  لكمال شرح فتح القدیر،١/٥١٩ البنایة ،٨ :١٥/٧المبسوط  )٤(

 .الفكر  دار-  ٨/١٦ ) هـ٨٦١ت (لهمام ا بابن المعروف السیواسي

 .١/٣٥٩أحكام القرآن البن العربي  )٥(

 .٨/٣األم  )٦(

 .١٤١ ،١٤٠ ،١٣٩ :سورة الصافات اآلیات رقم )٧(

 .٤/٣٧أحكام القرآن البن العربي  )١(

 .٨/٣األم  ،١/٥١٩ البنایة ،٨ :١٥/٧المبسوط  ،١/٣٥٩ المرجع السابق )٢(

 سالم بن القاسم عبید  غریب الحدیث ألبي:ینظر( . وهو االقتراع، من االستهام:یستهموا )٣(

 -خان  المعید عبد محمد/ تحقیق د-  ١/١٥٠ ) هـ٢٢٤ت (البغدادي  الهروي اهللا عبد بن

 ).م ١٩٦٤ هـ١٣٨٤ األولى  الطبعة-الدكن  آباد حیدر العثمانیة المعارف دائرة مطبعة



  
 

 } ٤٠٠ {
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ُ            الستهموا َ َ ْ      ولو یعلمون ما في التهجیر،َ
 

                                  ِ ِ ْ َّ
ِ

َ َُ َ َْ َْ َ
ِ                       الستبقوا إلیه)٤( َْ ُِ ََ ْ   ولو یعلمون ما في ،َ

                           ِ
َ َُ َ َْ َْ َ

 العتمة
         ِ
َ َ ِ            والصبح)٥( َ ْ ُّ َ                           أل توهما ولو حبوا،َ  ً َْ َ ْ َْ َ ُ َ َ" )٦(.  

  :من الحدیث وجه الداللة 

 أنه لو علم - – حیث بین ،الحدیث بمنطوقه على مشروعیة القرعة دل

  .)٧(  لكثرة الراغبین فیهما،الناس فضل األذان والصف األول لحكموا بالقرعة

ِ                     كان رسول الله  : " أنها قالت – اهللا عنها رضي –ما روي عن عائشة  -  َّ ُ ُ َ َ َ– - 

َ    َ              إذا أ راد سفر َ َ َ َ     أ قرع بین نسائهً  اِ
                     َ ِ ِ ِ
َ َ ْ َ َ َ ُ    َّ                                        یتهن  خرج سهمها خرج بها معهَ  َ   فأ ،ْ َ ََ َُ َ ُِ َ ََ ََ َْ ُ َ          وكان ،َّ َ َ

             یقسم لكل امرأ ة منهن  یومها ولیلتها
    

                    َّ       َ            َ َ َُ َ َ ْْ َ َ ْ َ َ
ِ ٍ ِ ِ

َ ْ ِّ ُ ُ َ     َ  َّ                                                 غیر أ ن  سودة بنت زمعة وهبت یومها ،ْ َ ْ َْ َْ َ َ َ ََ ْ َ َ َْ ِ َ َ ْ َ

       ولیلتها لعائشة زوج
                         ِ ْ َ َ َ ِ ِ
َ ََ َ َ ِّ         النبي  َْ َِّ– -،تبتغي بذلك رضا رسو                                ُ َ َ ِْ َ ِ َِ ِ َ ِ          ل الله َ َّ ِ– -"  )١(.  

    :وجه الداللة من الحدیث 

 ، مع نسائه- – حیث فعلها النبي ،دل الحدیث على مشروعیة القرعة

 بل یقرع بینهن فیسافر بالتي خرجت لها ،فكان إذا سافر فال یسافر بأیتهن یشاء

                                                           

وحمله الخلیل وغیره على ظاهره فقالوا المراد  :يقال الهرو ، التبكیر إلى الصالة:التهجیر )٤(

وهي شدة الحر  ،ألن التهجیر مشتق من الهاجرة؛ اإلتیان إلى صالة الظهر في أول الوقت 

 ).٢/٩٧ فتح الباري :ینظر( .وهو أول وقت الظهر ،نصف النهار

 ).٢/٤٥ فتح الباري :ینظر( . أي صالة العشاء:العتمة )٥(

 وص ،٦١٥ : كتاب اآلذان باب االستهام في اآلذان حدیث رقم١/١٢٦ صحیح البخاري )٦(

 كتاب الشهادات باب ٣/١٨٢ و ،٦٥٣ : باب فضل التهجیر إلى الظهر حدیث رقم١٣٢

 كتاب الصالة باب تسویة ١/٣٢٩ صحیح مسلم ،٢٦٨٩ :القرعة في المشكالت حدیث رقم

 .٤٣٧ – ١٢٩ :ٕ                                         الصفوف واقامتها وفضل األول فاألول حدیث رقم

 .٢/٩٧  فتح الباري،٥/١٢٥ عمدة القاري )٧(

 كتاب الهبة وفضلها والتحریض علیها باب هبة المرأة لغیر زوجها ٣/١٥٩صحیح البخاري  )١(

 كتاب الشهادات باب القرعة في المشكالت حدیث ٣/١٨٢ و ،٢٥٩٣ :وعتقها حدیث رقم

غزو دون بعض  كتاب الجهاد والسیر باب حمل الرجل امرأته في ال٤/٣٣ و ،٢٦٨٨ :رقم

ً                                                   كتاب النكاح باب القرعة بین النساء إذا أراد سفرا ٧/٣٣  و،٢٨٧٩ :نسائه حدیث رقم

 كتاب التوبة باب في حدیث اإلفك وقبول توبة ٤/٢١٢٩ صحیح مسلم ،٥٢١١ :حدیث رقم

 .٢٧٧٠ - ٥٦ :القاذف حدیث رقم
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   .)٢(القرعة 

  إنما فعلها- –ونوقش هذا االستدالل بأنه غیر مسلم به ؛ ألن النبي 

 والقرعة ال عمل لها ؛ ،ً                                                 استحبابا لتطییب قلوب أزواجه ورفع األحقاد والضغائن

  .)٣( ألنهم لو تراضوا على هذا األمر دون قرعة لجاز

ٕ                   وانما تكون فیما ،وأجیب عن ذلك بأن القرعة ال تكون في موضع التراضي
 ،ق والقرعة بین النساء في السفر إنما جاءت الستواء الحقو،یتشاح فیه الناس

والحقوق إذا تساوت على وجه ال یمكن التمییز بینها إال بالقرعة صح استعمالها 

  .)٤(فیه 

 ما روي عن عمران بن حصین -
)٥(

ََ  َّ     َ                                           أ ن  رجال أ عتق ستة مملوكین له عند   ُ َْ َ ُِ ِ َِ ْ َ َ َّ َ ْ ً ُ َ
ِ        موته ِ ْ ٌ                        لم یكن له مال،َ َ ُ َ َْ ُ َ ْ          غیرهم ْ َُ ْ ِ                            فدعا بهم رسول اهللا،َ ُ ُ َ ْ ِ ِ َ َ َ-،فجزأ ه       َ    ُ َّ َ ً   َ        م أ ثالثاَ َْ َُّ     ثم  ْ

َْ                  أ قرع بینهم َُ َ ْ َ َ ً  َ            َ    َ                     فأ عتق اثنین وأ رق أ ربعة،ْ َ ََ ْ َّ َ ِ ْ َْْ َ َ َ          وقال ،َ َ ً           له قوالَ َْ ُ ِ       شدیَ  ً  ادَ
)١(

.  

  :وجه الداللة من الحدیث 

 ً                                     هذا الحدیث نص على اعتبار القرعة شرعا
 حیث استعملها رسول اهللا ،)٢(

- - وهذا دلیل ،ً                تنفیذا للوصیةل على الرقبنفسه للتمییز بین من یعتق ومن یظ 

  .على مشروعیتها

محمول على زمان ابتداء غیر مسلم به ؛ ألنه ونوقش هذا االستدالل بأنه 

 ، ؛ ألن حاصله تعلیق الملك أو االستحقاق بالخطراإلسالم قبل نسخ القرعة
                                                           

 .١٧/١٠٣ صحیح مسلمشرح  )٢(

 .٥/٢٥٤ البنایة ،٤/٦٩٣تح القدیر ح فشر )٣(

الطرق  ،١١/١٧١الذخیرة  ،٥/٣٠٣ نیل األوطار ،١/٣٥٩ أحكام القرآن البن العربي )٤(

 .٢٧٠/الحكمیة

أسلم عام  ،یكنى أبا نجید ،بن عبید بن خلف بن عبد نهم بن سالم :عمران بن حصین )٥(

 في  هـ٥٢ بها سنة وتوفي،   سكن البصرة.فضالء الصحابة وفقهائهم وكان من. خیبر

 االستیعاب :ینظر( . روى عنه جماعة من تابعي أهل البصرة والكوفة.ةخالفة معاوی

   ).٤/٥٨٤ اإلصابة ،٣/١٢٠٨

 – ٥٦ :ً                                                  كتاب األیمان باب من أعتق شركا له في عبد حدیث رقم٣/١٢٨٨صحیح مسلم  )١(

١٦٦٨. 

 .٦/٥٢نیل األوطار  )٢(
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  .)٣( ً                       فكانت نوعا من القمار،والقرعة من هذا القبیل

 - - فقد شرع اهللا ،ن القرعة والقمارً                              وأجیب عن ذلك بأن هناك فرقا بی

وهي تعد لتمییز  ،- - رسوله وكذلك فعلها ،القرعة فأخبر بها عن أنبیائه ورسله

ً                     وذلك كله خالفا للقمار ،الحقوق
)٤(.  

  :أما األثر 

ٍ                        عثمان بن مظعون َ  َّأ ن فما روي  ُ ْ َ ََ َْ ْ َ                                   طار له سهمه في السكنى)٥( ُ ْ ُّ ِ ُ ُُ ْ َ َ َ َ        حین ،َ ِ

َ       أ قرعت األ ن        َْ ْ َ َ ُ     صارْ َ                      سكنى المهاجرین َ ِ ِ َ ُ َ ْ ُ )٦(.  

  

  :وجه الداللة من األثر 

 ، على مشروعیة القرعة ؛ حیث استعملها المهاجرون واألنصاردل األثر

 فكانت مشروعة بالسنة ، ولم ینكره- –وكان ذلك بمحضر من النبي 

  .)١(التقریریة

  

  : فمن وجهین :وأما المعقول 

فترجیح أحدهما بدون في الحق والبینة ان أنه إذا تساوى الخصم: الوجه األول 

وهو  ،فلم یبق إال المصیر إلى ما فیه التسویة بین الخصمین ،مرجح ال یسوغ

  .)٢( القرعة وهذا نوع من التسویة المأمور بها بین الخصوم

هي الوسیلة الوحیدة في الترجیح على أساس العدل القرعة : الوجه الثاني 
                                                           

 .٤/٤٩٣ شرح فتح القدیر ،١٧/٤٢المبسوط  )٣(

 .٢٤٧ :٢٤٦/الطرق الحكمیة ،٤/١٧٨تهذیب الفروق  )٤(

بن حبیب بن وهب بن حذافة بن جمح بن عمرو بن هصیص القرشي  :عثمان بن مظعون )٥(

 وهو .ً            ، وشهد بدرا  وهاجر الهجرتینً                        أسلم بعد ثالثة عشر رجال.یكنى أبا السائب ، الجمحي

ثنین وقیل بعد ا ، هـ٢ سنة أول رجل مات بالمدینة من المهاجرین بعد ما رجع من بدر

 االستیعاب :ینظر( . غیر ذلك وقیل، المدینة-– من مقدم رسول اهللا ً            وعشرین شهرا

 ).٤/٣٨١ اإلصابة ،٣/١٠٥٣

 .٢٦٨٧ : كتاب الشهادات باب القرعة في المشكالت حدیث رقم٣/١٨١صحیح البخاري  )٦(

 .٥/٢٩٥فتح الباري  )١(

 .١/٩٠م  قواعد األحكا،١٠/٣٤ عون المعبود ،٦/٣٩٢نیل األوطار  )٢(
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 فقه الشریعة في كثیر من الحاالت التي ال طریق مشروع في وهي ،واإلنصاف

 وفي حاالت الغنم ، سواء ذلك في الشئون المالیة وغیر المالیة،یوجد فیها مرجع

 فیلجأ فیها إلى تعیین الزوجة التي یسافر بها الزوج من بین زوجاته ،والغرم

 ً                                                               ویلجأ إلیها في تعیین المال الذي سیطرح في البحر تخفیفا لحمولة،المتعددات

 ، وبین الحاضنات، والتقدم للصف األول عند الزحام،السفینة إذا جنحت للغرق

  .)٣( والقسمة والخصوم عند الحكام

  :أدلة الرأي الثاني 

 ومنها ،استدل أصحاب الرأي الثاني القائلون بعدم جواز استعمال القرعة

  .لوالمعقو ،والقیاس ،بالسنةبالهدیة عدم جواز استعمالها في تحدید الفائز 

  :أما السنة 

 ن  رجلین ادعیا بعیر َأ  - –عن أبي موسى األشعري فما روي 
                          َّ ِ
َ َ َ َُّ ِ ْ َ ً َ             أ و دابة ً  اَ َّ َ ْ

ِّ               إلى النبي  َِّ َِ– -، لیست لواحد منهما بینة            
                         ٌ َ َِّ َ ُ ْ َِ ٍ ِ ِ
َ َْ ُّ                    فجعله النبي  ،ْ َِّ ُ َ َ َ َ– -بینهم            َ ُ َ ْ   .)٤( اَ

  : وجه الداللة من الحدیث 

حیث  ،- – وذلك بفعل النبي ،رعةدل الحدیث على عدم مشروعیة الق

 فدل ذلك على عدم مشروعیة القرعة عند ،استعمل القسمة ولم یقرع بین الخصوم

  .)١( تعارض البینات

 ال تعارض بین القرعة ألنه ونوقش هذا االستدالل بأنه غیر مسلم به ؛

ال عند عدم االستواء  ،والقسمة ؛ ألن القرعة تكون عند االستواء في االستحقاق

 ولذا فإن القسمة هنا في الحدیث أولى من استخدام ،كما في هذا الحدیث

                                                           

 .٥١١/فتاوى الزرقا ،١٧٣ :١١/١٧٢الذخیرة  )٣(

ً                                                            كتاب األقضیة باب الرجلین یدعیان شیئا ولیست لهما بینة حدیث ٣/٣١٠سنن أبي داود  )٤(

=  ،٧٠٣١ : كتاب األحكام حدیث رقم٤/١٠٦  المستدرك على الصحیحین،٣٦١٣ :رقم

قال و."ه الذهبي في التعلیق ووافق ،صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه"  :الحاكم قال=

 أبي الدین لجمال الهدایة ألحادیث نصب الرایة :ینظر( . رجال إسناده كلهم ثقات:الزیلعي

عوامة  محمد/ تحقیق٤/١٠٩ ) هـ٧٦٢ت (الزیلعي  محمد بن یوسف بن اهللا عبد محمد

   ).م١٩٩٧ هـ١٤١٨لبنان الطبعة األولى  بیروت والنشر للطباعة الریان مؤسسة

 .٣٠ :١٠/٢٩ون المعبود ع )١(
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  .)٢(القرعة

  :أما القیاس 

 ونص على أنها رجس ،نهى اهللا تعالى عنهاتي ال )٣( األزالمً            فقیاسا على 

        :في قوله تعالى  وذلك ،وفسق

           )٤(، 

  .)٥( تعلیق للملك واالستحقاقً                   بجامع أن كال منهما 

قیاس مع الفارق ؛ فالقرعة  غیر مسلم به ؛ ألنه بأنه هذا االستدالل ونوقش 

 صرح بالنهيبخالف األزالم التي  ،حیث أخبر بها عن أنبیائه ورسله ، اهللاشرع

  .)٢( فال یصح هذا القیاس ، لها- – وكذلك بفعله،)١(عنها 

   :وجهینفمن : أما المعقول 

 ثم ،وقت إباحة القمارن القرعة كانت مشروعة أول اإلسالم أ: الوجه األول 

 في - –د من قضاء علي  ور ودلیل النسخ ما،)٣( بحرمة القمارتنسخ

 واألخرى لم ، إحداهما قضى فیها بالقرعة، بحكمین مختلفینمتشابهتین تینحادث

   )٤(زید بن أرقم  روي عن  فقد،یقض بها

                                                           

 .٣٥٩ :١/٣٥٨أحكام القرآن البن العربي  )٢(

 ،، وهي سهام كانت في الجاهلیة مكتوب على بعضها أمرني ربي مَ  لَ     م وزَ  لُ    ز جمع:األزالم )٣(

 ضرب تلك ً        شدیداً        اهتماما  یهتم بهً          أو أمراً                       فإذا أراد الرجل سفرا،نهاني ربي وعلى بعضها

ٕ                           ، وان خرج الذي علیه نهاني  مضى لحاجته لذي علیه أمرني ربيالقداح، فإن خرج السهم ا

 يبراهیم بن السري بن سهل أب إلٕ                     معاني القرآن واعرابه :ینظر( .ربي لم یمض في أمره

عالم  -ي عبد الجلیل عبده شلب/ تحقیق-  ١٤٧ :٢/١٤٦ )هـ٣١١ ت(إسحاق الزجاج 

 ). م١٩٨٨ هـ ١٤٠٨الطبعة األولى  -ت الكتب بیرو

 .٩٠ : المائدة اآلیة رقمسورة )٤(

 .١١/٤٣٣  البنایة،١٥/٧ المبسوط )٥(

 .٢٤٧/الطرق الحكمیة )١(

 .١١/٤٣٣البنایة  )٢(

 .٨/٢٤٦ شرح فتح القدیر ،٩/٣٨٢ البنایة ،١٧/٤٢المبسوط  )٣(

بن زید بن قیس بن النعمان بن مالك بن األغر بن ثعلبة األنصاري  :زید بن أرقم )٤(

 كرم – وشهد مع علي ، وقیل المریسیع، وأول مشاهده الخندق،د استصغر یوم أح،الخزرجي



  
 

 } ٤٠٥ {
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         كنت جالسا عند النبي : " قال أنه    
                       ِّ َِّ َ ُْ ِْ ِ
ً َ ُ– - فجاء رجل من الیمن فقال                                     َ ٌَ َ َِ َ َ ُ َْ َ ِ َ ِ  َّ  إن  :  َ

ِ            َ              ثالثة نفر من أ هل ْ ْ ِ ٍ َ َ َ َ ٍ        َ                                                    الیمن أ توا علیا یختصمون إلیه في ولدََ ِ ِ ِ َِ ََ ْ ِ َ ُ ََ َْ َ َ َ� ْ ِ َ                        وقد وقعوا على ،ْ َ ُ َ ََ َْ
    امرأ ة في طهر واحد

                    َ   ٍ ِ ِ ٍ
َ ٍ ْ ُ َ ِ                    فقال الثنین،ْ ْ َْ ِ َ َ    منهما  َ

       َ ُ ْ
 طیبا: ِ

     َ
        بالولد لهذا فغلیا)٥( ِ

  
                     ََ َ ََ َ َ

ِ ِ
َ ْ َُّ       ثم ،)٦( ِ

َ     قال          الثنین طیبا بالولد لهذا فغلیا:  َ
   

                                   َ ََ َ ََ َ َْ
ِ ِ ِ

َ ْ ِ ِ ْ َ ِ                        ثم قال الثنین ،ِ ْ َْ َِ َ         طیبا بالولد لهذا فغلیا: َُّ
   

                         َ ََ َ ََ َ َ
ِ ِ ِ

َ ْ ِ، 

َ       فقال َ    أ نتم شركاء متشاكسون:  َ
                            َ َ ُ ُ
ِ َ َُ ُُ َ َ ْ ُ                                                          إني مقرع بینكم فمن قرع فله الولد،ْ ُ َ ٌَ ََ ْ َْ ََ َْ ْ َ ُُ َ ْ َ ِ ِ             وعلیه ،ِِّ َْ َ َ

    لصاحبیه ثلثا الدیة
                          ِ ِ ِ ِ
َ َِّ َ ُُ ْ ْ   َ                   فأ قرع بینهم،َ َُ َ ْ َ َ ْ     فجعله لمن ق،َ

                  َ ْ َ
ِ ُ َ َ َ َ    رعَ ِ                          فضحك رسول الله ،َ َِّ ُ ُ َ َ َ َ– - 

ُ        َ       َ                        حتى بدت أ ضراسه أ و نواجذه ُ ِ َ َُ ْ ُ ْ ََ ْ َ  فقد دل هذا الحدیث على إثبات القرعة .)٧(  "ََّ
 لهذا حیث لم یرد - –ٕ                واقرار النبي ، في المسألة- – بدلیل قضاء علي ،)١(

  .عنه إنكار حین بلوغه لهذا القضاء

ُ َ      أ تاه  أنه - كرم اهللا وجهه –علي  فعن ،ثم حكم بالقسمة في حادثة أخرى َ
    رجالن وقعا على امرأ ة في طهر

  
                   َ                 ٍ ِْ ُ

ِ ٍ
َ َْ َ َ َُ ََ َ         فقال،َ َ َ                     الولد بینكما: "  َ ُ َ ْ َ ُ َ َ     وهو للباقي منكما،ْ

   
                      َ ُ ْ

ِ ِ ِ
َ ْ َ َُ )٢(. 

                                                                                                                                             

 االستیعاب :ینظر( . هـ٦٨ : وقیل، هـ٦٦ وبها توفي سنة ،نزل الكوفة . صفین- اهللا وجهه 

 ).٢/٤٨٧ اإلصابة ،٢/٥٣٥

 عون :ینظر( .إذا سمحت به من غیر كراهة وال غضب ،من طابت نفسه بالشيء :طیبا )٥(

 ).٦/٢٥٦المعبود 

 ).٦/٢٥٧ المرجع السابق :ینظر( . صاحا: أي، من غلت القدر:فغلیا )٦(

 : كتاب الطالق باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد حدیث رقم٢/٢٨١ سنن أبي داود )٧(

 كتاب الطالق باب القرعة في الولد إذا تنازعوا فیه حدیث ٦/١٨٢ سنن النسائي ،٢٢٦٩

 :رقم= = األحكام باب القضاء بالقرعة حدیث كتاب٢/٧٨٦ سنن ابن ماجه ،٣٤٨٨ :رقم

 محمد الرحمن عبد  ألبي صحیح أبي داود:ینظر (. والحدیث صححه األلباني،٢٣٤٨

 ٧/٣٧ ) هـ١٤٢٠ت (األلباني  األشقودري آدم بن نجاتي بن نوح الحاج بن الدین ناصر

 ).الكویت والتوزیع للنشر غراس مؤسسة

 .٦/٢٥٧عون المعبود  )١(

 ) هـ٢١١ت (الصنعاني  الیماني الحمیري نافع بن همام بن الرزاق عبد ألبي بكرالمصنف  )٢(

 ١٣٤٧٣ : كتاب الطالق باب النفر یقعون على المرأة في طهر واحد أثر رقم٧/٣٥٩

 السنن ،هـ١٤٠٣ الثانیة الهند الطبعة العلمي  المجلس-األعظمي  الرحمن حبیب/تحقیق

 :باب من قال یقرع بینهما إذا لم یكن قافة أثر رقم كتاب الدعوى والبینات ١٠/٤٥٢الكبرى 



  
 

 } ٤٠٦ {
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 إذ؛  )٣(روایة زید بن أرقم  في  وهو الحكم الذي جاء،فدل ذلك على نسخ القرعة

إال بخالف ما كان یقضي به في زمنه  – كرم اهللا وجهه –محال أن یحكم علي 

   .)٤(  قد نسخ، وهو القرعة،ً                            إذا كان عالما أن الحكم األول

ً                                                بأن دعوى النسخ مردودة ؛ ألن علیا ربما لم یعمل ونوقش هذا االستدالل

كما أنه ال معارضة بین الخبرین ؛ ألن كل واحد منهما  ،بالقرعة لوجود مرجع آخر

  .)٥(  فأیما حصل وقع به اإللحاق،رعيدل على أن ما استعمل طریق ش

ومن قبیل الیانصیب  ،أن القرعة ضرب من ضروب القمار: الوجه الثاني 

 وأما ، فهي تؤدي إلى حصر الفائزین في فئة معینة،المحرم الذي تتضمن القمار

 وهذا مثیر للضغینة والحسد ، وال یحصلون على فائدة،بقیة المشاركین فیخسرون

كین في السحب على الهدیة وخروج البعض خالي الوفاض لحصول بعض المشار

  .)١(بال هدیة 

  :ألمرین  ه غیر مسلم به ؛ بأنونوقش هذا االستدالل

 وأما القرعة فال تكون إال ،عین الشخص غیر المستحقالقمار ی أن: األمر األول 

 وهذا ،ً                                                              بین قوم مستحقین بحیث لو انفرد كل واحد منهم لكان مستحقا بمفرده

 كبیر ال یتفق مع معنى القرعة الذي جاءت بجوازها األحادیث النبویة فارق

ً                                                             كما أن مشتري ورقة الیانصیب یشتریها قصدا لیربح بالحظ فیكون .)٢( السابقة

ً       قمارا 
)٣(.  

 فرقت بین القرعة والقمار كما فرقت بین الربا والبیع ؛ أن الشریعة: األمر الثاني 

                                                                                                                                             

 وهو – وقابوس ، یرویه سماك عن رجل مجهول لم یسمه: ضعفه البیهقي وقال،٢١٢٨٧

  ).٣/٢٩٢ نصب الرایة :ینظر( . عن أبي ظبیان عن علي–غیر محتج به 

 .٦/٢٥٧عون المعبود  )٣(

 .١٧/٤٢المبسوط  )٤(

 .٦/٢٥٧عون المعبود  )٥(

 ،/١الفتاوى الشرعیة في المسائل العصریة  ،١٦٣/ المسابقات والجوائز٠ ر والقمار المیس)١(

 .١٥/١٩١ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء ،١/١٣٩یسألونك 

 .٤/١٧٨ تهذیب الفروق )٢(

 .٢٧/ المعاصرة أحكام المسابقات)٣(



  
 

 } ٤٠٧ {
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ً                    مقررا لحكمها غیر ،ر بها عن أنبیائه ورسلهحیث أحل اهللا تعالى القرعة وأخب

 وحرم القمار وصانهم عنه بكل الطرق ، وأصحابه- – وفعلها رسول اهللا ،ذام

  .)٤(فلم یشرع القمار 

  الرأي الراجح

 واهللا – یبدو لي ،وما ورد علیها من مناقشةبعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم 

ً       مطلقا قرعة جواز استعمال الب ئلالقاهو األول  أن الرأي الراجح - تعالى أعلم

  :؛ وذلك لتحدید الفائز بالهدیة  ومنها جواز استعمالها ،قِ             لبیان المستح

المستحقین وتعدد أصحاب الحقوق وتساوي البینات كانت ألنه عند تزاحم  - 

ورد الحقوق إلى ،قِ       المستح اللجوء إلى القرعة لتحدید الحاجة ملحة إلى

   .مشروع لذلك وهي طریق ،أصحابها

تحقق القرعة دفع الضغائن واألحقاد والبعد عن الحیف وخروج من النزاع عند  - 

 والمانعون ،وى أو حیف فالقرعة إذن خلت عن كل نزعة ه،قاستواء الحقو

ً                  بل نثبتها شرعا ،ونحن ال ننفي شرعیة القرعة في الجملة: أنفسهم قالوا 

  .)١(لتطییب القلوب ودفع األحقاد والضغائن 

 وفي ، یتعرض الداخل للربح أو الخسارةففي األخیر ؛ عة عن القمارانتفاء القر - 

من  -  وهو استعمال القرعة في السحب لمعرفة الفائز بالهدیة –صورة المسألة 

لم تصبه القرعة لم یخسر في حقیقة األمر ؛ ألن المال الذي دفعه إنما هو في 

   .مقابل البضائع التي اشتراها

رة المسألة بأال یكون قصد المشتري من الشراء ولكن یتقید القول بجواز صو

 األساسي هو شراء السلعة وجاءت الجائزة ه غرض فإذا كان،الحصول على الهدیة

 أما إذا كانت النیة منعقدة على ، هبة من البائعأن تكون الجائزة فال تعدوً      تبعا 

لمشتري  ؛ ألن ا)٢( الحصول على الجائزة دونما حاجة للسلعة فقد دخل القمار هنا

 وتتحقق الخسارة ، فیتحقق الغنم بحیازة الجائزة،دفع المال للحصول على الجائزة

                                                           

 ٧٥١ت (الجوزیة  قیم ابن دینال شمس سعد بن أیوب بن بكر أبي بن لمحمد بدائع الفوائد )٤(

 .٢٤٧/ الطرق الحكمیة،لبنان بیروت العربي الكتاب  دار-  ٣/٢٦٣ )هـ

 .٤/٤٩٣شرح فتح القدیر  )١(

 .١٣٧ :١٣٦/الجوائز أحكامها وتطبیقاتها المعاصرة )٢(



  
 

 } ٤٠٨ {
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ً                       وخروجا من ذلك یتعین ،ً            فكانت قمارا فحالته تدور بین الغنم والغرم ،بضیاعها منه

 دون عقد ،أن یكون قصد المشتري وغرضه من عملیة الشراء هو حاجته للسلع

   .یةالنیة على ابتغاء الحصول على الهد

  

  



  
 

 } ٤٠٩ {
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  ?لخاتمة

 سیدنا ، والصالة والسالم على أشرف المرسلین،الحمد هللا رب العالمین

  . وعلى آله وصحبه أجمعین- –محمد 

  ،،،وبعد    

  :النتائج اآلتیة أهم فقد خلصت بحمد اهللا تعالى وتوفیقه إلى 

تملیك العین بال عوض حال : ة لفظان مترادفان یعنیان دیالهبة واله - 

  .الحیاة

ما یمنحه التجار والباعة  الهدیة في اصطالح التسویقیینني تع - 

ً                            مكافأة أو تشجیعا أو تذكیرا ،للمستهلكین من سلع أو خدمات دون عوض ً.  

 فیكون ،على المعنى االصطالحي )التحفیز(لكلمة سریان المعنى اللغوي  - 

  .بأشیاء تدعو إلیه ،حث الغیر ودفعه على أمر ما: ها المراد من

تلك األعمال التي یقصد بها  تحفیز في اصطالح التسویقیینالمراد من ال - 

  .وأعمال البیع نفسها عدا اإلعالن ،زیادة حجم المبیعات

الهدیة التحفیزیة ما یمنح للمستهلك مقابل تعامله مع مؤسسة المقصود من  - 

   . وزیادة حجم مبیعاتها،ً                                               تجاریة تشجیعا له لإلقبال على الشراء من منتجاتها

  .والهدایا المعنویة ،الهدایا المادیة: ا بصفة عامة إلى نوعین هما تتنوع الهدای

هي ما تمنحه الشركات والمؤسسات والمحالت التجاریة : الهدایا التذكاریة  - 

 ذوي العالقة بأنشطتهم التجاریة ؛ من أجل تكوین عالقة طیبة ،للعمالء المرتقبین

 وعلیه یمكن تخریجها ، وهي تعد من أنواع التفضل.موالتذكیر بأنشطتهم وسلعه

 هما ، إال أن هذا الجواز لیس على إطالقه بل یشترط شرطان.ةهبعلى أنها  ً      فقهیا

:  

  .أن ال یغلب على هذه الهدایا االستعماالت المحرمة كطفایات السجائر: األول 

 ،أن ال تكون هذه الهدایا من شركات أو مؤسسات تتعامل بالمحرم: الثاني 

  .نع الخموركالبنوك الربویة ومصا



  
 

 } ٤١٠ {

  باإلسكندرية– للبنات ن حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربيةالثالثواحلادي و من العدد األولاملجلد 
 دراسة فقهية مقارنة -  اهلدايا التحفيزية للرشكات التجارية

هي ما تقدمه المؤسسات والشركات :  )ّ        العینات( التعریفیةالهدایا  - 

ً                    تعد إعدادا خاصا وعینات والمحالت التجاریة للعمالء من نماذج ً ُّ َ ؛ للتعریف بسلعة  ُ

؛ لمعرفة مدى تلبیتها لحاجاتهم   أو إعطاء العمالء فرصة تجربة السلعة،جدیدة

ً                                      ستعمل في بعض األحیان نموذجا للمواصفات  كما أنها قد ت،ٕ                  واشباعها لرغباتهم

 ال  وهي من الهدایا المشروعة التي.االمطلوب وجودها في السلع المعقود علیه

ومدى تلبیتها  ،وجودتها للواقع في بیان حقیقة السلعة بشرط مطابقتها ،هاحرج فی

  .لحاجات العمالء

لمؤسسة مكافأة تمنح للمشتري نظیر تعامله مع ا: الهدایا الترویجیة  -

  .اً                                                           تشجیعا له لإلقبال على الشراء من منتجاتها والتواصل مع خدماته؛ التجاریة 

 ولكن ،ً                                                            جواز الهدیة المقدمة من البائع إن كانت عینا معلومة أو مجهولة - 

  :بعدة ضوابط هي 

 ثبات السعر وعدم الزیادة فیه عن سائر التجار.   

 الهدیة ولیست،أن یكون غرض المستهلك من الشراء هو السلعة .   

 فتكون ،عدم إغراء الناس باإلعالن عن هدایا ضخمة مما تحفزهم للشراء 

   .شبهة القمار حاضرة فتقع الحرمة فیها

 فإن ،ً                          كأن تكون علبة سجائر مثال،أال تكون الهدیة محرمة في ذاتها 

  .كانت فال شك في تحریمها

السلع ة الهدایا النقدیة المقدمة من بعض التجار على بعض یعدم مشروع - 

ً        وسدا ،ً                                                              من باب بیع أجناس ربویة مع عدم المساواة  فیحرم ؛ درءا لشبهتها؛ لكونه

  .لذریعة التعامل به

  . الهدیة المقترنة بجمع أجزاء مفرقة من سلعةتحریم - 

ِ                                         جواز استعمال القرعة مطلقا لبیان المستحق -   ومنها جواز استعمالها ،ً

 .لتحدید الفائز بالهدیة

  

? ?لى سو?? ?لسبيل??هللا ?لموفق ??لها ? 

  



  
 

 } ٤١١ {

  باإلسكندرية– للبنات ن حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربيةالثالثواحلادي و من العدد األولاملجلد 
 دراسة فقهية مقارنة -  اهلدايا التحفيزية للرشكات التجارية

? ?لمصا?? ??لمر?جع  فهر
  .القرآن الكریم: ًأوال 

  :كتب التفسیر وعلوم القرآن : ًثانیا 

 ٣٧٠ ت ( أحكام القرآن ألحمد بن علي أبي بكر الرازي الجصاص الحنفي -١

 -   دار إحیاء التراث العربي بیروت-محمد صادق القمحاوي / تحقیق  - )ـه

   .ـ ه١٤٠٥

 القرآن للقاضي محمد بن عبد اهللا أبي بكر بن العربي المعافري أحكام -٢

/ َّراجع أصوله وخرج أحادیثه وعلق علیه  -  )ـ ه٥٤٣ت ( اإلشبیلي المالكي

الطبعة الثالثة  - دار الكتب العلمیة بیروت  لبنان -  عبد القادر عطا محمد

  . م٢٠٠٣ ـ ه١٤٢٤

ي محمد عبد الحق بن غالب بن المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز ألب -٣

/ تحقیق  - )ـ ه٥٤٢ت ( بن تمام بن عطیة األندلسي المحاربياعبد الرحمن 

الطبعة األولى  -  دار الكتب العلمیة بیروت - عبد السالم عبد الشافي محمد 

   .ـ ه١٤٢٢

 ت( إسحاق الزجاج يبراهیم بن السري بن سهل أب إلٕ                     معاني القرآن واعرابه -٤

الطبعة  -ت عالم الكتب بیرو -ي عبد الجلیل عبده شلب /  تحقیق- )ـه٣١١

  . م١٩٨٨ ـ ه١٤٠٨األولى 
  :كتب الحدیث وعلومه : ًثالثا 

 )ـه٢٥٦ت (األدب المفرد لمحمد بن إسماعیل أبي عبد اهللا البخاري الجعفي  -٥

الطبعة  - دار البشائر اإلسالمیة بیروت  -محمد فؤاد عبد الباقي / تحقیق  - 

  .م١٩٨٩ ـه١٤٠٩الثالثة 

ت ( ین األلبانيإرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل لمحمد ناصر الد -٦

  .م١٩٨٥ ـ ه١٤٠٥ الطبعة الثانیة -بیروت  المكتب اإلسالمي -  )ـ ه١٤٢٠

التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر ألبي الفضل أحمد بن  -٧

دار الكتب  -  )ـ ه٨٥٢ ت(علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني 

   .م١٩٨٩ ـه١٤١٩الطبعة األولى  - العلمیة 



  
 

 } ٤١٢ {

  باإلسكندرية– للبنات ن حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربيةالثالثواحلادي و من العدد األولاملجلد 
 دراسة فقهية مقارنة -  اهلدايا التحفيزية للرشكات التجارية

التمهید لما في الموطأ من المعاني واألسانید ألبي عمر یوسف بن عبد اهللا  -٨

/ تحقیق  - )ـ ه٤٦٣ت (بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي 

وقاف  وزارة عموم األ-  محمد عبد الكبیر البكري ،مصطفى بن أحمد العلوي

 .ـ ه١٣٨٧والشؤون اإلسالمیة المغرب 

 وسننه وأیامه - –الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول اهللا  -٩

 ٢٥٦ت ( لمحمد بن إسماعیل أبي عبد اهللا البخاري الجعفي )صحیح البخاري(

 الطبعة -  دار طوق النجاة-محمد زهیر بن ناصر الناصر / تحقیق  -  )ـه

 .ـه١٤٢٢األولى 

سنن ابن ماجه ألبي عبد اهللا محمد بن یزید القزویني وماجة اسم أبیه یزید  - ١٠

   )ـ ه٢٧٣ت (

فیصل عیسى البابي  - دار إحیاء الكتب العربیة  - محمد فؤاد عبد الباقي/ تحقیق 

  .الحلبي

ألبي داود سلیمان بن األشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد سنن أبى داود - ١١

محمد محیي الدین / تحقیق  -  )ـ ه٢٧٥ت ( بن عمرو األزدي السجستاني

  .المكتبة العصریة صیدا بیروت -عبد الحمید 

ْسنن الترمذي ألبي عیسى محمد بن عیسى بن سورة بن موسى بن  - ١٢ َ
 -إبراهیم عطوة عوض /  تحقیق وتعلیق -  )ـ ه٢٧٩ت (الضحاك الترمذي 

 ـه١٣٩٥نیة الطبعة الثا - شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر 

   . م١٩٧٥

 الخراساني الخسروجرديحمد بن الحسین بن علي بن موسى ألالسنن الكبرى - ١٣

دار  -محمد عبد القادر عطا / تحقیق  -  )ـ ه٤٥٨ت (أبي بكر البیهقي 

 .م٢٠٠٣ ـ ه١٤٢٤الطبعة الثالثة  - الكتب العلمیة بیروت لبنان 

سالمة بن عبد الملك بن  أحمد بن محمد بن شرح معاني اآلثار ألبي جعفر - ١٤

حققه  - )ـ ه٣٢١ت ( سلمة األزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي

الطبعة  - عالم الكتب  -محمد زهري النجار ومحمد سید جاد الحق / وقدم له 

   . م١٩٩٤ ـ ه١٤١٤األولى 



  
 

 } ٤١٣ {

  باإلسكندرية– للبنات ن حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربيةالثالثواحلادي و من العدد األولاملجلد 
 دراسة فقهية مقارنة -  اهلدايا التحفيزية للرشكات التجارية

صحیح أبي داود ألبي عبد الرحمن محمد ناصر الدین بن الحاج نوح بن  - ١٥

مؤسسة غراس للنشر  - )ـ ه١٤٢٠ت (شقودري األلباني نجاتي بن آدم األ

 .والتوزیع الكویت

محمد ناصر الدین األلباني / صحیح األدب المفرد لإلمام البخاري تحقیق - ١٦

 ـه١٤١٨الطبعة الرابعة  -دار الصدیق للنشر والتوزیع  -  )ـ ه١٤٢٠ت (

  . م١٩٩٧

ر بن علي بن حیدر عون المعبود شرح سنن أبي داود لمحمد أشرف بن أمی - ١٧

دار  -  )ـ ه١٣٢٩ت (أبي عبد الرحمن شرف الحق الصدیقي العظیم آبادي 

 .ـ ه١٤١٥الطبعة الثانیة  -الكتب العلمیة بیروت 

ت (م بن عبد اهللا الهروي البغدادي سالغریب الحدیث ألبي عبید القاسم بن - ١٨

رف  مطبعة دائرة المعا-محمد عبد المعید خان / تحقیق د  -  )ـ ه٢٢٤

 . م١٩٦٤ ـه١٣٨٤الطبعة األولى  - العثمانیة حیدر آباد الدكن 

حجر أبي الفضل فتح الباري شرح صحیح البخاري ألحمد بن علي بن  - ١٩

دار  -محمد فؤاد عبد الباقي / رقم كتبه وأبوابه وأحادیثه  - العسقالني الشافعي

 .ـ ه١٣٧٩ - یروتبالمعرفة 

 ألبي عبد الرحمن أحمد بن ) للنسائيالسنن الصغرى(المجتبى من السنن  - ٢٠

عبد الفتاح / تحقیق  -  )ـ ه٣٠٣ت (شعیب بن علي الخراساني النسائي 

 ـ ه١٤٠٦الطبعة الثانیة  - مكتب المطبوعات اإلسالمیة حلب  -غدة أبو

  .م١٩٨٦

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ألبي الحسن نور الدین علي بن أبي بكر بن  - ٢١

مكتبة القدسي  - حسام الدین القدسي/ تحقیق  - )ـ ه٨٠٧ت ( سلیمان الهیثمي 

 . م١٩٩٤ ـ ه١٤١٤القاهرة 

المستدرك على الصحیحین ألبي عبد اهللا الحاكم محمد بن عبد اهللا بن محمد - ٢٢

عیم بن الحكم الضبي الطهماني النیسابوري المعروف بابن نبن حمدویه بن 

دار الكتب  -  مصطفى عبد القادر عطا/ تحقیق  - )ـ ه٤٠٥ت (البیع 

  .م١٩٩٠ ـه١٤١١الطبعة األولى  -العلمیة بیروت 



  
 

 } ٤١٤ {

  باإلسكندرية– للبنات ن حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربيةالثالثواحلادي و من العدد األولاملجلد 
 دراسة فقهية مقارنة -  اهلدايا التحفيزية للرشكات التجارية

مسند اإلمام أحمد بن حنبل ألبي عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن  - ٢٣

شعیب األرنؤوط وعادل / تحقیق  -  )ـ ه٢٤١ت (هالل بن أسد الشیباني 

   . م٢٠٠١ ـ ه١٤٢١ الطبعة األولى -   مؤسسة الرسالة- مرشد وآخرون 

 - –د الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهللا المسن - ٢٤

 ٢٦١ت ( لمسلم بن الحجاج أبي الحسن القشیري النیسابوري )صحیح مسلم(

  .دار إحیاء التراث العربي بیروت -محمد فؤاد عبد الباقي / تحقیق  -  )ـه

العباس شهاب الدین أحمد بن  ألبي في زوائد ابن ماجهمصباح الزجاجة  - ٢٥

 عثمان البوصیري الكناني ي بكر بن إسماعیل بن سلیم بن قایماز بنأب

 دار العربیة بیروت -  محمد المنتقى الكشناوي/  تحقیق -  )ـه٨٤٠ ت(الشافعي

 .ـ ه١٤٠٣الطبعة الثانیة  - 

ن نافع الحمیري الیماني المصنف ألبي بكر عبد الرزاق بن همام ب- ٢٦

 المجلس - من األعظمي حبیب الرح/ تحقیق  - )ـ ه٢١١ت (الصنعاني

 .ـه١٤٠٣الطبعة الثانیة  -العلمي الهند 

عمدة القاري شرح صحیح البخاري ألبي محمد محمود بن أحمد بن موسى  - ٢٧

ار  د-  )ـ ه٨٥٥ت (لغیتابى الحنفى بدر الدین العینىبن أحمد بن حسین ا

 .إحیاء التراث العربي بیروت

ن إبراهیم بن الخطاب البستي معالم السنن ألبي سلیمان حمد بن محمد ب - ٢٨

الطبعة األولى  - المطبعة العلمیة حلب  -  )ـ ه٣٨٨ت (المعروف بالخطابي 

  . م١٩٣٢ ـه١٣٥١

 ألبي الولید سلیمان بن خلف بن سعد بن أیوب بن أالمنتقى شرح الموط - ٢٩

 - مطبعة السعادة   -  )ـ ه٤٧٤ت (وارث التجیبي القرطبي الباجي األندلسي 

  .ـ ه١٣٣٢الطبعة األولى 

المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج ألبي زكریا محیي الدین یحیى بن  - ٣٠

الطبعة  - دار إحیاء التراث العربي بیروت  - )ـ ه٦٧٦ت (شرف النووي 

  .ـه١٣٩٢الثانیة 

 )ـ ه١٧٩ت (الموطأ لمالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني  - ٣١

مؤسسة زاید بن سلطان آل نهیان  - محمد مصطفى األعظمي / تحقیق  - 



  
 

 } ٤١٥ {

  باإلسكندرية– للبنات ن حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربيةالثالثواحلادي و من العدد األولاملجلد 
 دراسة فقهية مقارنة -  اهلدايا التحفيزية للرشكات التجارية

  ـ ه١٤٢٥الطبعة األولى  -لألعمال الخیریة واإلنسانیة أبو ظبي اإلمارات 

  . م٢٠٠٤

نصب الرایة ألحادیث الهدایة لجمال الدین أبي محمد عبد اهللا بن یوسف بن  - ٣٢

  محمد الزیلعي 

ت محمد عوامة مؤسسة الریان للطباعة والنشر بیرو/ تحقیق  -  )ـ ه٧٦٢ت (

   .م١٩٩٧  ـه١٤١٨الطبعة األولى  -لبنان 

النهایة في غریب الحدیث واألثر لمجد الدین أبي السعادات المبارك بن  - ٣٣

طاهر أحمد /  تحقیق -  )ـ ه٦٠٦ت (محمد الشیباني الجزري ابن األثیر 

 .م١٩٧٩ ـه١٣٩٩ -  المكتبة العلمیة بیروت - الزاوى ومحمود محمد الطناحي 

ت ( محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا الشوكاني الیمنيلنیل األوطار  - ٣٤

 - دار الحدیث مصر  -عصام الدین الصبابطي /  تحقیق -  )ـ ه١٢٥٠

 .م١٩٩٣ ـه١٤١٣الطبعة األولى 

  :كتب الفقه : ًرابعا 

  الفقه الحنفي: 

بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع لعالء الدین أبي بكر بن مسعود بن أحمد  - ٣٥

 الطبعة الثانیة – دار الكتب العلمیة - )ـ ه٥٨٧ت (حنفي الكاساني ال

   .م١٩٨٦ ـه١٤٠٦

البنایة شرح الهدایة ألبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن  - ٣٦

 دار الكتب العلمیة بیروت -  )ـ ه٨٥٥ت (حسین الغیتابى بدر الدین العینى 

   . م٢٠٠٠  ـه١٤٢٠ الطبعة األولى -لبنان 

ائق شرح كنز الدقائق لعثمان بن علي بن محجن البارعي فخر تبیین الحق - ٣٧

 - المطبعة الكبرى األمیریة بوالق القاهرة  -)ـ ه٧٤٣ت ( الدین الزیلعي الحنفي

  .ـ ه١٣١٣الطبعة األولى 

ت (تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسین بن علي الطوري الحنفي القادري - ٣٨

  .لطبعة الثانیة ا–دار الكتاب اإلسالمي  - )ـ ه١١٣٨بعد 



  
 

 } ٤١٦ {

  باإلسكندرية– للبنات ن حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربيةالثالثواحلادي و من العدد األولاملجلد 
 دراسة فقهية مقارنة -  اهلدايا التحفيزية للرشكات التجارية

 بن عمر بن أمین محمد عابدین بن الالمختار الدر على المحتار ردحاشیة  - ٣٩

الدر المختار ومعه  )ـ ه١٢٥٢ت ( الحنفي الدمشقي عابدین العزیز عبد

  .م١٩٩٢ ـه١٤١٢ الثانیة الطبعة - بیروت الفكر دار -للحصفكي 

لسیواسي المعروف بابن شرح فتح القدیر لكمال الدین محمد بن عبد الواحد ا - ٤٠

 .دار الفكر -  )ـ ه٨٦١ت (الهمام 

العنایة شرح الهدایة لمحمد بن محمد بن محمود أكمل الدین أبي عبد اهللا  - ٤١

  )ـه٧٨٦ت ( ابن الشیخ شمس الدین ابن الشیخ جمال الدین الرومي البابرتي

  .دار الفكر - 

 دار -  )ـه ٤٨٣ ت ( المبسوط لمحمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي- ٤٢

  .المعرفة بیروت

الهدایة في شرح بدایة المبتدي ألبي الحسن برهان الدین علي بن أبي بكر  - ٤٣

طالل یوسف /  تحقیق – )ـ ه٥٩٣ت ( بن عبد الجلیل الفرغاني المرغیناني 

   .دار احیاء التراث العربي بیروت لبنان - 

  الفقه المالكي: 

الولید محمد بن أحمد بن محمد بن بدایة المجتهد ونهایة المقتصد ألبي  - ٤٤

دار الحدیث  - )ـ ه٥٩٥ت (أحمد بن رشد القرطبي الشهیر بابن رشد الحفید 

 . م٢٠٠٤ ـه١٤٢٥بدون طبعة  - القاهرة 

بلغة السالك ألقرب المسالك المعروف بحاشیة الصاوي على الشرح الصغیر  - ٤٥

 ١٢٤١ت (ي ألبي العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهیر بالصاوي المالك

  . دار المعارف-  )ـه

تبصرة الحكام في أصول األقضیة ومناهج األحكام إلبراهیم بن علي بن  - ٤٦

مكتبة الكلیات األزهریة  -  )ـ ه٧٩٩ت ( محمد بن فرحون برهان الدین الیعمري

 .م١٩٨٦ ـه١٤٠٦الطبعة األولى  - 

سوقي حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر لمحمد بن أحمد بن عرفة الد - ٤٧

  . دار الفكر-  )ـ ه١٢٣٠ت (المالكي 



  
 

 } ٤١٧ {

  باإلسكندرية– للبنات ن حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربيةالثالثواحلادي و من العدد األولاملجلد 
 دراسة فقهية مقارنة -  اهلدايا التحفيزية للرشكات التجارية

الذخیرة ألبي العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي  - ٤٨

 دار الغرب -سعید أعراب / تحقیق  - )ـ ه٦٨٤ت ( الشهیر بالقرافي

  . م١٩٩٤الطبعة األولى  - اإلسالمي بیروت 

ت ( الخرشي المالكي شرح مختصر خلیل ألبي عبد اهللا محمد بن عبد اهللا - ٤٩

  . دار الفكر للطباعة بیروت-  )ـ ه١١٠١

منح الجلیل شرح مختصر خلیل لمحمد بن أحمد بن محمد علیش أبي عبد  - ٥٠

   .دار الفكر بیروت -  )ـ ه١٢٩٩ت (  اهللا المالكي

مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل لشمس الدین أبي عبد اهللا محمد بن  - ٥١

 ُّرابلسي المغربي المعروف بالحطاب الرعیني المالكيمحمد بن عبد الرحمن الط

   ،م١٩٩٢ ـه١٤١٢الطبعة الثالثة  - دار الفكر  -  )ـ ه٩٥٤ت (

  الفقه الشافعي: 

أسنى المطالب في شرح روض الطالب لزكریا بن محمد بن زكریا األنصاري  - ٥٢

   .دار الكتاب اإلسالمي - )ـ ه٩٢٦ت ( زین الدین أبو یحیى السنیكي

م للشافعي أبي عبد اهللا محمد بن إدریس بن العباس المطلبي القرشي األ - ٥٣

   .م١٩٩٠ ـه١٤١٠بدون طبعة  - بیروت دار المعرفة -  )ـ ه٢٠٤ت (المكي 

   . دار الفكر–التكملة الثانیة للمجموع لمحمد نجیب المطیعي - ٥٤

دار  - حاشیتا قلیوبي وعمیرة ألحمد سالمة القلیوبي وأحمد البرلسي عمیرة   - ٥٥

 .م١٩٩٥ ـه١٤١٥ بدون طبعة –الفكر بیروت 

الحاوي الكبیر في فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني  - ٥٦

ت ( بن محمد بن محمد بن حبیب الشهیر بالماوردياألبي الحسن علي 

 والشیخ عادل أحمد عبد ،الشیخ علي محمد معوض/  تحقیق -  )ـه٤٥٠

 ١٩٩٩ ـ ه١٤١٩ الطبعة األولى - یروت لبنان  دار الكتب العلمیة ب- الموجود 

   .م

روضة الطالبین وعمدة المفتین ألبي زكریا محیي الدین یحیى بن شرف  - ٥٧

 المكتب اإلسالمي بیروت - زهیر الشاویش / تحقیق  - )ـ ه٦٧٦ت (النووي 

   .م١٩٩١ ـه١٤١٢ الطبعة الثالثة –



  
 

 } ٤١٨ {
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حمد مس الدین محمد بن أمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج لش - ٥٨

 الطبعة -  دار الكتب العلمیة -  )ـ ه٩٧٧ت (الخطیب الشربیني الشافعي

   .م١٩٩٤ ـه١٤١٥األولى 

الطالبین وعمدة المفتین في الفقه ألبي زكریا محیي الدین یحیى بن منهاج  - ٥٩

دار الفكر  - عوض قاسم أحمد عوض / تحقیق  -  )ـ ه٦٧٦ت ( شرف النووي

   .م٢٠٠٥ ـه١٤٢٥ الطبعة األولى - 

 أحمد العباس أبي بن محمد الدین المنهاج لشمس شرح  إلىنهایة المحتاج - ٦٠

 الطبعة - الفكر بیروت   دار- )ـ ه١٠٠٤( الرملي الدین شهاب حمزة بن

  م ١٩٨٤ ـه١٤٠٤ األخیرة

 ٥٠٥ت (الوسیط في المذهب ألبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي - ٦١

 - دار السالم القاهرة  - محمد محمد تامر ،ود إبراهیمأحمد محم/ تحقیق  - )ـه

  .ـ ه١٤١٧الطبعة األولى 

  الفقه الحنبلي: 

اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف لعالء الدین أبي الحسن علي بن  - ٦٢

 دار إحیاء التراث العربي -  )ـ ه٨٨٥ت (سلیمان المرداوي الدمشقي الصالحي 

 . الطبعة الثانیة- 

ي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى اإلرادات لمنصور دقائق أول - ٦٣

 ١٠٥١ت (بن یونس بن صالح الدین بن حسن بن إدریس البهوتى الحنبلى 

 .م١٩٩٣ ـه١٤١٤الطبعة األولى  - عالم الكتب -  )ـه

الفروع ومعه تصحیح الفروع لعالء الدین علي بن سلیمان المرداوي لمحمد - ٦٤

ج أبي عبد اهللا شمس الدین المقدسي الرامینى ثم بن مفلح بن محمد بن مفر

عبد اهللا بن عبد المحسن التركي / تحقیق  -  )ـ ه٧٦٣ت (الصالحي الحنبلي 

   . م٢٠٠٣ ـه١٤٢٤ الطبعة األولى - مؤسسة الرسالة - 

الكافي في فقه اإلمام أحمد ألبي محمد موفق الدین عبد اهللا بن أحمد بن  - ٦٥

لمقدسي ثم الدمشقي الشهیر بابن قدامة المقدسي محمد بن قدامة الجماعیلي ا

  . م١٩٩٤ ـه١٤١٤ الطبعة األولى -  دار الكتب العلمیة -  )ـه٦٢٠ت (



  
 

 } ٤١٩ {

  باإلسكندرية– للبنات ن حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربيةالثالثواحلادي و من العدد األولاملجلد 
 دراسة فقهية مقارنة -  اهلدايا التحفيزية للرشكات التجارية

كشاف القناع عن متن اإلقناع لمنصور بن یونس بن صالح الدین ابن  - ٦٦

   .دار الكتب العلمیة -  )ـ ه١٠٥١ت (حسن بن إدریس البهوتى الحنبلى 

د بن مفلح  إلبراهیم بن محمد بن عبد اهللا بن محمالمبدع في شرح المقنع - ٦٧

 - دار الكتب العلمیة بیروت لبنان  -  )ـ ه٨٨٤ت (أبي إسحاق برهان الدین

  .م١٩٩٧ ـه١٤١٨الطبعة األولى 

مطالب أولي النهى في شرح غایة المنتهى لمصطفى بن سعد بن عبده  - ٦٨

المكتب  -  )ـ ه١٢٤٣ت (السیوطي شهرة الرحیبانى الدمشقي الحنبلي 

   .م١٩٩٤ ـه١٤١٥الطبعة الثانیة  -اإلسالمي 

المغني البن قدامة أبي محمد موفق الدین عبد اهللا بن أحمد بن محمد  - ٦٩

 بدون طبعة -  مكتبة القاهرة -  )ـ ه٦٢٠ت (الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي 

  .م١٩٦٨ ـه١٣٨٨

  الفقه الظاهري: 

ن سعید بن حزم األندلسي المحلى باآلثار ألبي محمد علي بن أحمد ب - ٧٠

  .دار الفكر بیروت - )ـ ه٤٥٦ت ( القرطبي الظاهري 

  الفقه الزیدي: 

الدراري المضیة شرح ادرر البهیة لمحمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا  - ٧١

الطبعة األولى سنة  -  دار الكتب العلمیة – )ـ ه١٢٥٠ت ( الشوكاني الیمني 

  . م١٩٨٧ ـ ه١٤٠٧

رح مجموع الفقه الكبیر لشرف الدین الحسین أحمد  شالروض النضیر - ٧٢

  . دار الجیل بیروت لبنان–السیاغي 
السیل الجرار المتدفق على حدائق األزهار لمحمد بن علي بن محمد بن  - ٧٣

  .الطبعة األولى - دار ابن حزم  -  )ـ ه١٢٥٠ت ( عبد اهللا الشوكاني الیمني

  

 

  الفقه اإلمامي: 

 مطبعة – )ـ ه١٤٠٩ت (وح اهللا الموسوي الخمیني للسید رتحریر الوسیلة  - ٧٤

  .ـه١٣٩٠ الطبعة الثانیة - ب العلمیة دار الكت –اآلداب النجف األشرف 



  
 

 } ٤٢٠ {
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الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة لزین الدین بن علي العاملي  - ٧٥

  . دار العالم اإلسالمي بیروت–الجبعي 

بن محمد الحسیني الحسني مفتاح الكرامة للسید محمد الجواد بن محمد  - ٧٦

  .ـ ه١٣٢٣ – المطبعة الرضویة بمصر –الموسوي العاملي 

شرائع اإلسالم في مسائل الحالل والحرام ألبي القاسم نجم الدین جعفر بن  - ٧٧

 . مطبعة دار الحیاة بیروت–الحسن الملقب بالمحقق الحلي 

  الفقه اإلباضي: 

 مكتبة –وسف بن عیسى أطفیش شرح كتاب النیل وشفاء العلیل لمحمد بن ی - ٧٨

  .اإلرشاد

  :والفتاوى كتب أصول الفقه والقواعد : ًخامسا 

 )ـه٧٧١ت ( األشباه والنظائر لتاج الدین عبد الوهاب بن تقي الدین السبكي - ٧٩

  .م١٩٩١ ـه١٤١١الطبعة األولى  - دار الكتب العلمیة  - 

ن أبي علي بن  الحسن سید الدین علي ب ألبيفي أصول األحكاماإلحكام  - ٨٠

 -   عبد الرزاق عفیفي/ تحقیق -  )ـه٦٣١ ت(محمد بن سالم الثعلبي اآلمدي 

  .تالمكتب اإلسالمي بیرو

التبصرة في أصول الفقه ألبي اسحاق إبراهیم بن علي بن یوسف الشیرازي  - ٨١

الطبعة  - دمشق حسن هیتو دار الفكر محمد / تحقیق د  -  )ـ ه٤٧٦ت (

   .ـ ه١٤٠٣األولى 

 عبد اهللا شمس الدین محمد بن محمد بن محمد تقریر والتحبیر ألبيال - ٨٢

دار  -  )ـه٨٧٩ ت(المعروف بابن أمیر حاج ویقال له ابن الموقت الحنفي 

  .م١٩٨٣ ـه١٤٠٣الطبعة الثانیة  - یة الكتب العلم

محمد بن علي / تهذیب الفروق والقواعد السنیة في األسرار الفقهیة للشیخ  - ٨٣

   . عالم الكتب-  )ـ ه١٣٦٧( لمالكیة بمكة المكرمة بن حسین مفتى ا

شرح الورقات في أصول الفقه لجالل الدین محمد بن أحمد بن محمد بن  - ٨٤

حسام الدین بن موسى / تحقیق  -  )ـ ه٨٦٤ت ( إبراهیم المحلي الشافعي

 .م٢٠٠١ ـه١٤٢١الطبعة األولى  -  مكتبة العبیكان - عفانة 



  
 

 } ٤٢١ {
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األنام ألبي محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد قواعد األحكام في مصالح  - ٨٥

ت ( السالم بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي الملقب بسلطان العلماء

 مكتبة الكلیات -طه عبد الرؤوف سعد /  راجعه وعلق علیه -  )ـ ه٦٦٠

   . م١٩٩١ ـه١٤١٤طبعة جدیدة مضبوطة منقحة  - األزهریة القاهرة 

زین الدین عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن القواعد البن رجب  - ٨٦

 .دار الكتب العلمیة - )ـ ه٧٩٥ت (السالمي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي 

عثمان بن عبد الرحمن لمعرفة أنواع علوم الحدیث  )مقدمة ابن الصالح( - ٨٧

نور /  تحقیق - )ـه٦٤٣ ت(عمرو تقي الدین المعروف بابن الصالح ي أب

  .م١٩٨٦ ـه١٤٠٦ - سوریا دار الفكر - الدین عتر

المنثور في القواعد الفقهیة ألبي عبد اهللا بدر الدین محمد بن عبد اهللا بن  - ٨٨

الطبعة الثانیة  -  وزارة األوقاف الكویتیة - )ـ ه٧٩٤ت ( بهادر الزركشي 

  .م١٩٨٥ ـه١٤٠٥

 مجموع الفتاوى لتقي الدین أبي العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة - ٨٩

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم مجمع الملك / تحقیق  - )ـ ه٧٢٨ت (الحراني 

 -  فهد لطباعة المصحف الشریف المدینة النبویة المملكة العربیة السعودیة

  .م١٩٩٥ ـه١٤١٦

  :كتب اللغة والمعاجم : ًسادسا 

 - )ـه٣٧٠ت (تهذیب اللغة ألبي منصور محمد بن أحمد األزهري الهروي  - ٩٠

الطبعة  - دار إحیاء التراث العربي بیروت –حمد عوض مرعب م/ تحقیق 

 . م٢٠٠١األولى 

دار الفكر  -ً                                                 القاموس الفقهي لغة واصطالحا للدكتور سعدي أبو جیب  - ٩١

  . م١٩٨٨ ـ ه١٤٠٨الطبعة الثانیة  -دمشق سوریة 

لسان العرب لمحمد بن مكرم بن على أبي الفضل جمال الدین ابن منظور  - ٩٢

 الطبعة – دار صادر بیروت - )ـ ه٧١١ت (الرویفعى اإلفریقى األنصاري 

   .ـه١٤١٤الثالثة 

المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر ألحمد بن محمد بن علي الفیومي  - ٩٣

 . المكتبة العلمیة بیروت- )ـ ه٧٧٠ت (ثم الحموي أبي العباس 



  
 

 } ٤٢٢ {
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  .وة دار الدع-  مجمع اللغة العربیة بالقاهرة -المعجم الوسیط  - ٩٤

معجم مقاییس اللغة ألحمد بن فارس بن زكریا القزویني الرازي أبي الحسین - ٩٥

 ـه١٣٩٩ -  دار الفكر - عبد السالم محمد هارون /  تحقیق -  )ـ ه٣٩٥ت (

   .م١٩٧٩

  :كتب التراجم : ًسابعا 

االستیعاب في معرفة األصحاب ألبي عمر یوسف بن عبد اهللا بن محمد بن  - ٩٦

علي محمد / تحقیق  -  )ـ ه٤٦٣ت (لنمري القرطبي عبد البر بن عاصم ا

   . م١٩٩٢ ـ ه١٤١٢الطبعة األولى  -دار الجیل بیروت  - البجاوي 

اإلصابة في تمییز الصحابة ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد  - ٩٧

عادل أحمد عبد الموجود وعلى / تحقیق  -  )ـ ه٨٥٢ت (بن حجر العسقالني 

 .ـه١٤١٥طبعة األولى  بیروت ال–ب العلمیة دار الكت -محمد معوض 

 يیوسف بن عبد الرحمن بن یوسف أب لتهذیب الكمال في أسماء الرجال - ٩٨

 ت(الحجاج جمال الدین ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي 

 - مؤسسة الرسالة بیروت -  بشار عواد معروف. د/  تحقیق -  )ـه٧٤٢

  . م١٩٨٠ ـه ١٤٠٠الطبعة األولى 

 لعبد القادر بن محمد بن نصر اهللا الجواهر المضیة في طبقات الحنفیة - ٩٩

  القرشي أبي محمد 

 . كراتشي–میر محمد كتب خانه / الناشر  -  )ـ ه١٢٠٦ت (محیي الدین الحنفي 

طبقات الفقهاء الشافعیة لعثمان بن عبد الرحمن أبي عمرو تقي الدین  - ١٠٠

 - محیي الدین علي نجیب / حقیق ت -  )ـ ه٤٦٣ت (المعروف بابن الصالح 

   .م١٩٩٢الطبعة األولى  -دار البشائر اإلسالمیة بیروت 

وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان ألبي العباس شمس الدین أحمد بن - ١٠١

 -  )ـ ه٦٨١ت (محمد بن إبراهیم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي اإلربلي 

 .م ١٩٠٠ دار صادر بیروت - إحسان عباس / تحقیق 

  :مراجع متنوعة 



  
 

 } ٤٢٣ {
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إعالم الموقعین عن رب العالمین لمحمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد  - ١٠٢

محمد عبد السالم /  تحقیق – )ـ ه٧٥١ت (شمس الدین ابن قیم الجوزیة 

 .م١٩٩١ ـه١٤١١الطبعة األولى  - دار الكتب العلمیة ییروت  - إبراهیم 

  الكاملي بن عليمحمد/ دیجیة  والجوائز التروأحكام اإلعالنات التجاریة - ١٠٣

   مكة المكرمة - دار طیبة الخضراء –
بحث مقدم لمنظمة  -أحكام المسابقات المعاصرة لمحمد عثمان شبیر  - ١٠٤

 .م٢٠٠٣ / ١ / ١١ الدوحة قطر –عشرة المؤتمر اإلسالمي الدورة الرابعة 

 - حاجي أحكام المسابقات في الشریعة اإلسالمیة لعبد الصمد بن محمد بل - ١٠٥

   ، م٢٠٠٤ ـ ه١٤٢٤الطبعة األولى  - دار النفائس األردن 

 - سعید وجیه سعید منصور / أحكام الهدیة في الفقه اإلسالمي للباحث  - ١٠٦

 . م٢٠١١جامعة النجاح الوطنیة كلیة الدراسات العلیا نابلس فلسطین 

المجید عبد / اإلعالنات التجاریة أحكامها وضوابطها في الفقه اإلسالمي د - ١٠٧

العدد الحادي  -مجلة الشریعة والقانون جامعة األردن  - محمود الصالحین 

 .م٢٠٠٤ یونیو ـه١٤٢٥والعشرون ربیع اآلخر 

بدائع الفوائد لمحمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم  - ١٠٨

 . دار الكتاب العربي بیروت لبنان-  )ـ ه٧٥١ت (الجوزیة 

 - محمد عقلة اإلبراهیم / نموذج في الشریعة والقانون د بیع العینة أو األ - ١٠٩

 العدد - السنة الثانیة  -مجلة الشریعة والدراسات اإلسالمیة مجلة الكویت 

 . م١٩٨٥ یونیو ـ ه١٤٠٥الثالث رمضان 

 العملیات النظریة والتطبیق عصام ٠ االستراتیجیات ٠ المفاهیم ٠الترویج  - ١١٠

 –ة حورس الدولیة للنشر والتوزیع اإلسكندریة مؤسس - الدین أمین أبو علقة 

  .مصر

 - عامر حسن محمد لباسم أحمد  الجوائز أحكامها وتطبیقاتها المعاصرة - ١١١

 . م٢٠٠٦ ـ ه١٤٢٦الطبعة األولى  - دار النفائس األردن 

محمد بن عبد اهللا / الجوائز والترویج السلعي من المنظور اإلسالمي د  - ١١٢

 جمادى األولى )١٠٥(العدد  -  )١١(السنة  -ان مجلة البی -الشباني 

 . م١٩٩٦ أكتوبر ـه١٤١٧
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 - حكم بیع األنموذج في الفقه اإلسالمي للباحث علي عبد اهللا حمید أحمد  - ١١٣

 . م٢٠٠٤ القاهرة –رسالة ماجستیر بكلیة الشریعة والقانون 

الد بن عبد خ/ الحوافز التجاریة التسویقیة وأحكامها في الفقه اإلسالمي د  - ١١٤

  .م١٩٩٩ ـه١٤٢٠الطبعة األولى  -السعودیة دار ابن الجوزي  - اهللا المصلح 

الطرق الحكمیة لمحمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم  - ١١٥

 .مكتبة دار البیان -  )ـ ه٧٥١ت ( الجوزیة

ر الغرر وأثره في العقود في الفقه اإلسالمي للصدیق محمد األمین الضری - ١١٦

الكتاب  - سلسلة صالح كامل الرسائل الجامعیة في االقتصاد اإلسالمي  - 

 . م١٩٩٥ ـ ه١٤١٦الطبعة الثانیة  - الثالث 

 ١٤٢١ت (مجموع فتاوى ورسائل فضیلة الشیخ محمد بن صالح العثیمین  - ١١٧

دار الوطن الطبعة  - فهد بن ناصر بن إبراهیم السلیمان / جمع وترتیب  -  )ـه

   .ـه ١٤١٣األخیرة 

 المجلس – وزارة األوقاف - الفتاوى اإلسالمیة من دار اإلفتاء المصریة  - ١١٨

  . م١٩٨٠ ـ ه١٤٠٠ القاهرة –األعلى للشؤون اإلسالمیة 
الفتاوى الشرعیة في المسائل العصریة من فتاوى علماء البلد الحرام  - ١١٩

حمد بن م/  وفضیلة الشیخ ،عبد العزیز بن عبد اهللا بن باز/ لسماحة الشیخ 

 وفضیلة ،عبد اهللا بن عبد الرحمن الجبرین/  وفضیلة الشیخ ،صالح العثیمین

 -الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاءصالح بن فوزان الفوزان واللجنة / الشیخ 

  .م١٩٩٩ ـه١٤٢٠الطبعة األولى  - خالد بن عبد الرحمن الجریسي/إعداد د 

أحمد بن / جمع وترتیب  - فتاء فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإل - ١٢٠

 .ـ ه١٤١٩الطبعة الثالثة  -دار العاصمة  - عبد الرازق الدویش 

 - دار القلم دمشق  -اعتنى بها مجد مكي  - فتاوى مصطفى الزرقا  - ١٢١

 . م١٩٩٩ ـ ه١٤٢٠الطبعة األولى 

فتاوى ورسائل سماحة الشیخ محمد بن إبراهیم بن عبد اللطیف آل الشیخ  - ١٢٢

  ن لمحمد ب
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/   جمع وترتیب وتحقیق- )ـ ه١٣٨٩ت (إبراهیم بن عبد اللطیف آل الشیخ 

الطبعة  -مطبعة الحكومة بمكة المكرمة  -محمد بن عبد الرحمن بن قاسم 

  .ـ ه١٣٩٩األولى 

المسابقات المعاصرة في ضوء الفقه اإلسالمي لمحمد عبد الرحیم سلطان  - ١٢٣

 / ١١المي الدورة الرابعة عشرة من بحث مقدم لمنظمة المؤتمر اإلس - العلماء 

 . م٢٠٠٣ / ١ / ١٦ م إلى ٢٠٠٣ / ١

سعد الدین محمد الكبي / المعامالت المالیة المعاصرة في ضوء اإلسالم د  - ١٢٤

  . م٢٠٠٢ ـ ه١٤٢٣الطبعة األولى  -  طبعة المكتب اإلسالمي - 

دار  - رفیق یونس المصري / المسابقات والجوائز د  ٠المیسر والقمار  - ١٢٥

 .ـ ه١٤١٣الطبعة األولى  - سوریا القلم 

مكتبة دندیس الخلیل  -حسام الدین بن موسى عفانة /  د.یسألونك أ - ١٢٦

  .م٢٠٠٧ ـ ه١٤٢٨الطبعة األولى  - فلسطین 

  :مواقع على اإلنترنت 

  موقع إسالم ویب

  الموقع العالمي لالقتصاد اإلسالمي

  ar.wikipedia.org/wiki  موقع على اإلنترنت. الموسوعة الحرة،ویكیبدیا
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