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Summary 
 

 This research has studied the subject of the attraction 
gifts which some companies used to give in order to make 
peoples buying their commodities or promise who buy their 
commodities to give him a present as award for buying it. 
The research has showed that validity of these presents tied 
on theirreligion origin and the taking of the gift which is 
not conditional of advantage is permissible by religion 
because of that our prophet Mohammad (allah pray and 
peace on him) accepted to take the gifts. But the gift should 
be surrounded by the religion so the companies that gives 
these presents called advertising companies because it 
advertise for their commodities and it is permissible unless 
damage other companies or does not do their promises of 
giving gifts to who bye their commodities. 
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  ). ٢٨٥/  ٢( املوافقات للشاطيب : ينظر )١(
 ). ٣٦٥/ ١( إغاثة اللهفان البن القيم : ينظر )٢(
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 ).١٠٦٧(ص ) هدي (مادة ، معجم مقاييس اللغة  )١(
 .١٥/٣٥٧) هدي ( لسان العرب مادة : ينظر )٢(
 ).٧٤(التوقيف على مهمات التعاريف ص : ينظر )٣(

  .٤/٢١٦عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ 
  .٩/١٢٣، احمللى )١٦٤(املقنع ص ،  ٢/٥٥٢شرح حدود ابن عرفة  ،  ٥/٩١تبيني احلقائق : ينظر )٤(
منتهى اإلرادات ،  ٢/٣٩٧مغين احملتاج ،  ٦/٢٢٣الذخرية للقرايف ،  ٥/١٠٤تبيني احلقائق : ينظر )٥(

 .٣١/٢٦٩جمموع الفتاوى ، ٢/٢٢
االنصاف ،  ٣١/٢٦٩جمموع الفتاوى ،  ١٧/٦الكبري البن قدامة الشرح ،  ٢/٤٠٤مغين احملتاج : ينظر )٦(

٧/١٦٤. 
  ). ١٤-١٣( فن البيع ص : ينظر )٧(
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، ٧/١٣٤، االنصاف ١/٦٢٥، فتح اجلواد ٣/٢٢٣، الشرح الصغري للدردير ٦/١١٦بدائع الضائع : ينظر )١(

  .٩/١٢٤احمللى 
، قالئد اخلرائد ٣/١١٢ويب وعمرية ، حاشية قلي٨/٢٠١، منح اجلليل ٦/٦١مواهب اجلليل : ينظر )٢(

  .١٧/٣٤٤، الشرح الكبري البن قدامة ٧/١٦٤، االنصاف ١/٦٥٣
  ٤-٩/٣، تكملة شرح فتح الغدير٥/١٥٠، ملتقى االحبر٧/٢٨٥،البحر الرائق٦/١١٦بدائع الضائع : ينظر )٣(

٤  
  ).٩٥(اإلعالن للدكتور امحد املصري ص ) ١١٧(فن البيع ص : ينظر )٤(
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  ).١١٦(البيع ص فن : ينظر )١(
 ).٢٢٣(ادارة التسويق للدكتور الصحن ص : ينظر )٢(
، االنشطة التروجيية للشركات )٤٨٦(معجم مصطلحات االقتصاد و املال و ادارة االعمال ص : ينظر )٣(

  )٩٧(، االعالن للدكتور امحد املصري ص )٤٨-٤٥(للدكتور املتويل ص 
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، و ٥/٩١، و تبيني احلقائق ٨/٢٤٠و ابن قدامة يف املغين  ،٧/٥٣٤حكاة املاوردي يف احلاوي الكبري  )١(

  .٣/٢٢٣بلغة السالك 
  ).٩٠(سورة النحل آية  )٢(
  ).٢٣٦(ص ) حسن(مفردات الفاظ القرآن مادة : ينظر )٣(
  .٦/٢٥٨الذخرية للقرايف : ينظر )٤(
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  ).١٧٧(سورة البقرة آية  )١(
  .٢/٥٦، احملرر الوجيز البن عطية ٢/٣٩٦، مغين احملتاج ٧/٥٣٤احلاوي الكبري : ينظر )٢(
  )٨٦(آية : سورة النساء )٣(
  .٣/٣٩٦، مغين احملتاج ٦/١٢٨، بدائع الضائع )١/٤٦٥(احكام القرآن البن عريب : ينظر )٤(
  )٤٦٧-١/٤٦٦(احكام القرآن البن عريب : ينظر )٥(
، شرح ٢/٢٧٥لآلمدي ، اإلحكام يف اصول األحكام ١/٢٩١يف فواتح الرمحوت : تنظر هذه القاعدة )٦(

  ٢/٥٩، فتح الغفار البن جنيم )٢٤٠(، القواعد و الفوائد األصولية ص ٣/١٧٧الكوكب املنري 
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  )٢(سورة املائدة آية  )١(
  ٧/٥٣٤احلاوي الكبري: ينظر )٢(
  )٩(سورة احلشر آية  )٣(
، و الدواليب يف كتاب الكىن     )٢٠٨(ص ) ٥٩٤(باب قبول اهلدية رقم  –رواه البخاري يف األدب املفرد  )٤(

كلهم من حديث أيب هريرة رضي اهللا ) ٢/٢٢٠) (١٥٧٧(، و متام يف كتاب الفوائد رقم ١/١٥٠و األمساء 
و قد  رواه مالك يف املوطأ مرسالً يف ) ٧٠-٣/٦٩(عنه و قد حسنه احلافظ ابن حجر يف تلخيص احلبري 

هذا يتصل من ) ( ٢١/١٢(و قال عنه ابن عبد الربقي التمهيد ) ٢/٩٠٨) (١٦(اخللق رقم كتاب حسن 
  ).وجوه شىت حسان كلها 
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)١( عظم قليل اللحم و هو ظلف الشاة،النهاية يف غريب احلديث واألثر،مادة فرسن : قوله فرسن شاة
)٣/٤٢٩.(  
يف كتاب الزكاة، باب احلث على و مسلم ) ٢/٢٢٧) (٢٥٦٦(رواه البخاري يف كتاب اهلبة رقم  )٢(

 .من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه) ٢/٧١٤) (١٣٠(الصدقة رقم 
  )١٠/٤٤٥) (٥/١٩٨(فتح الباري : ينظر )٣(
باب حث النيب صلى اهللا عليه و سلم على  –و الترمذي يف كتاب الوالء و اهلبة  ٢/٤٠٥رواه امحد  )٤(

و يف سنديهما أبو معشر خبيح موىل  –ة رضي اهللا عنه من حديث أيب هرير ٤/٤٤١، ٢١٣٠التهادي رقم 
هذا حديث غريب جدا و أبو معشر امسه خبيح موىل بين هاشم و قد ) ٤/٤٤١(بين هاشم، قال الترمذي 

ادوا فإن ((بلفظ ) ٦٦٠(تكلم فيه بعض اهل العلم من قبل حفظه، و رواه القضاعي يف مسند الشهاب رقم 
حديث عائشة رضي اهللا عنها، وقال عن رواية عائشة ابن امللقن يف خالصة  من)) اهلدية تذهب بالضغائن

ال أصل له،و قال ابن اجلوزي،ال يصح،و روي من طرق أخرى كلها :قال بن ظاهر)٢/١١٨(البدر املنري 
  .ضعيفة

) وحر(النهاية يف غريب احلديث و األثر، مادة : و قيل معناه العداوة،و قيل اشد الغضب، ينظر )٥(
)٥/١٦٠.(  
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  .٨/٤٢٢، الدر املختار ٦/١١٧بدائع الصنائع : ينظر )١(
  .٢١/١٨التمهيد البن عبد الرب : ينظر )٢(
  ٥/٣٦٥روضة الطالبني : ينظر )٣(
  .٤/٣٩٧، مطالب أويل النهى ٧/١٦٥، االنصاف ٤/٦٣٨الفروع : ينظر )٤(
  .٧/١٦٥اإلنصاف : ينظر )٥(
  .٩/١٥٢احمللى : ينظر )٦(
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  ).٤(آية  سورة النساء )١(
  .٦/١١٧، بدائع الضائع ١/٥٠٦، فتح القدير للشوكاين ١/٣١٨ينظر أحكام القرآن البن عريب  )٢(
من حديث أيب ) ٢٢٨-٢/٢٢٧) (٢٥٦٨(باب القليل من اهلبة رقم  –رواه البخاري يف كتاب اهلبة  )٣(

  -رضي اهللا عنه  -هريرة 
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  ).٢٠٠- ٤/١٩٩(ينظر فتح الباري  )١(
، و مسلم يف كتاب )٢/٢٢٩) (٢٥٧٢(باب قبول هدية الصيد رقم  –رواه البخاري يف كتاب اهلبة  )٢(

  ).٣/١٥٤٧) (١٩٥٣(باب اباحة األرنب رقم  –الصيد و الذبائح 
،النهاية يف غريب احلديث و األثر مادة ]٢/٣٢٩الفائق مادة ضب [مجع ضب و هو دابة معروفة : أضباً )٣(

  .٣/٧٠ضب 
، و مسلم يف كتاب الصيد و )٢/٢٣٠) (٢٥٧٥(باب قبول اهلدية رقم  –اري يف كتاب اهلبة رواه البخ )٤(

  ).١٥٤٥-٣/١٥٤٣) (١٩٤٧-١٩٤٦(باب اباحة الضب رقم  –الذبائح 
 –، و مسلم يف كتاب الزكاة )٢/٢٣٠) (٢٥٧٧(باب قبول اهلدية رقم  –رواه البخاري يف كتاب اهلبة  )٥(

  ).٢/٧٥٥) (١٠٤٧( هاشم  رقم باب اباحة اهلدية للنيب و لبين
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 –، و مسلم يف كتاب احلج )٢/٢٢٩) (٢٥٧٧(باب قبول اهلدية رقم  –رواه البخاري يف كتاب اهلبة  )١(

  ).٢/٨٥٠) (١١٩٣(باب حترمي الصيد للمحرم  رقم 
  ).٥/٢٠٣(ينظر فتح الباري  )٢(
  ).٥/٢٠٣(ينظر فتح الباري  )٣(
  )٢/٢٣٢) (٢٥٨٥(باب املكافأة على اهلبة رقم  –رواه البخاري يف كتاب اهلبة  )٤(
، و )٦٧(ص ) ١٥٧(باب حسن امللكة رقم  –، و البخاري يف األدب املفرد ١/٤٠٤رواه امحد  )٥(

باب الصيد رقم  –، و البزاز يف كشف األستار )٨/٢٩) (٣٠٣١(الطحاوي يف شرح مشكل اآلثار رقم 
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، و الطرباين يف الكبري )١٢/٤١٨) (٥٦٠٣(باحة رقم كتاب احلظر و اإل –، و ابن حبان )٢/٧٦) (١٢٤٣(

و قال اهليثمي يف  –رضي اهللا عنه  –، كلهم من حديث عبداهللا بن مسعود )١٠/٢٤٢) (١٠٤٤٤(رقم 
رقم ) ٦/٥٩(رجال امحد رجال الصحيح، و صححه االلباين يف إرواء الغليل ): ٤/١٤٦(جممع الزوائد 

  ).٣٨٣٨(رقم ) ٦/٣٨٩(للمسند  ، و شعيب األرناؤوط يف حتقيقه)١٦١٦(
  ).٢٤٢(، روضة العقالء البن حبان ص )٨/٢٩(شرح مشكل اآلثار : ينظر )١(
  .١/٢٧٣التمهيد البن عبد الرب : ينظر )٢(
رقم  –باب عطية من سأل اهللا  –، و أبو داود و ذا اللفظ يف كتاب الزكاة )٢/٦٨(رواه امحد  )٣(
، و لفظ )٥/٨٢) (٢٥٦٧(رقم  –باب من سأل اهللا  –الزكاة  ، و النسائي يف كتاب)٢/٣١٠) (١٦٧٢(

- ١/٤١٢(امحد و النسائي من حديث عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنهما و قال عنه احلاكم يف املستدرك 
حديث صحيح على شرط الشيخني و وافقه الذهيب يف التلخيص، و قال عنه النووي يف رياض ) ٤١٣

  .يح رواه ابو داود و النسائي بأسانيد الصحيحنيحديث صح) ٥٤٨(الصاحلني        ص 
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النهاية يف غريب : ينظر. أي ال انقص أحداً باألخذ منه) ال أرزأ أحداً ( أصله النقص، فقوله : أرزأ )١(

  ).٢/٨٢) (رزأ(مادة  -احلديث و األثر 
و مسلم يف  ،)١/٤٥٦) (١٤٧٢(باب االستعفاف عن املسألة رقم  –رواه البخاري يف كتاب الزكاة  )٢(

  ).٢/٧١٧) (١٠٣٥(رقم  –باب اليد العليا خري من اليد السفلى  –كتاب الزكاة 
  ).٣١/٩٧(جمموع الفتاوى  )٣(
من ) ٥/١٠٨) (٢٧٩٠(باب ما جاء يف كراهية رد الطيب رقم  –رواه الترمذي يف كتاب األدب  )٤(

، وقال عنه احلافظ ))هذا حديث غريب ((و قال عنه الترمذي  –رضي اهللا عنهما  –حديث عبداهللا بن عمر 
  .اسناده حسن) ٥/٢٠٩(بن حجر يف الفتح الباري 

  ).٢/٢٣٢) (٢٥٨٢(باب ما اليرد من اهلدية رقم  –رواه البخاري يف كتاب اهلبة  )٥(
  )٥/٢٠٩(، فتح الباري )١٠/٢٣٦(عارضة االحوذي : ينظر )٦(
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 و قد تقدم خترجيه مفصالً) ٦٧(ي يف األدب املفرد ص و البخار  ١/٤٠٤رواه امحد  )١(
  .٣/٣٨٦، شرح الكوكب املنري )٣/١٢٩(يف احملصول يف علم األصول : ينظر حبث هذه القاعدة )٢(
) شرف(النهاية يف غريب احلديث و األثر مادة : أي متطلع بتحقيق النظر و التعرض له، ينظر: مشرف )٣(

٢/٤٦٢.  
و ) ١/٥٦) (١٤٧٣(باب من اعطاه اهللا شيئا من غري مسألة رقم  –رواه البخاري يف كتاب الزكاة  )٤(

  ).٢/١٧٣) (١٠٤٥(باب اباحة االخذ ملن اعطي من غري مسألة و ال اشراف رقم  –مسلم يف كتاب الزكاة 
  ).٩/١٥٢(، احمللى )٥/٨٤(التمهيد البن عبد الرب : ينظر )٥(
  ).٣/٣٣٨(فتح الباري : ينظر )٦(
  ).٣/٣٣٨(، فتح الباري )٣١/٩٥(جمموع الفتاوى : ينظر )٧(
  ).٣١/٩٥(جمموع الفتاوى : ينظر )٨(
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، و الطرباين يف )٨/١٩٥) (٣٤٠٤(و ابن حبان يف كتاب الزكاة رقم ) ٢٢١-٤/٢٢٠(رواه امحد  )١(

، كلهم من )٢/٦٢( حكم قبول اهلدايا –و احلاكم يف كتاب البيوع ) ٤/١٩٦) (٤١٢٤(املعجم الكبري رقم 
و قال عنه احلاكم صحيح اإلسناد و مل خيرجاه، و وافقه الذهيب يف  –حديث خالد بن عدي اجلهمي 

  .اسناده صحيح) ٢/٢٤٤(التلخيص، و قال عنه احلافظ ابن حجر يف اإلصابة 
  ).٦٠(سورة الرمحن آية  )٢(
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  )٦٧(األسس املعاصرة يف التسويق ص : ينظر )١(
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  ).٢(آية سورة املائدة  )١(
  )٣٥٠-٣٤٥(الربا و املعامالت املصرفية يف نظر الشريعة االسالمية ص : ينظر )٢(
من حديث أنس بن ) ٢/٨١٣) (٢٤٣٢(رقم  –باب القرض  –رواه ابن ماجة يف كتاب الصدقات  )٣(

: هذا اسناد فيه مقال) ((٢/٢٥٣) (٢٥٢(مالك رضي اهللا عنه، و قال البوصريي يف مصباح الزجاجة رقم 
و قد ضعفه )) عتبة بن محيد ضعفه امحد، و قال ابو حامت صاحل، و حيىي بن ايب اسحاق اهلنائي ال يعرف حاله

ذا حديث غري قوي، فإن ابن عياش متكلم فيه نقل ذلك األلباين يف إرواء ه: ابن عبد اهلادي بابن عياش فقال
  ).٥/٢٣٧) (١٤٠٠(القليل رقم 
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، و )٢/٢٣٤) (٢٥٨٩(باب هبة الرجل ألمرأته و املرأة لزوجها رقم  –رواه البخاري يف كتاب اهلبة  )١(

من ) ٣/١٢٤١) (١٦٢٢( باب حترمي الرجوع يف الصدقة و اهلبة بعد القبض رقم –مسلم يف كتاب اهلبات 
  -رضي اهللا عنه  –حديث عبداهللا بن عباس 

  ).٣٥٠(الربا و املعامالت املصرفية ص : ينظر )٢(
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أما اللفظ الذي ذكره املؤلف فلم أجده يف )) فإن ردت علي فهي لك (( ، بلفظ )٦/٤٠٤(رواه امحد  )١(

أم  –صلى اهللا عليه و سلم  –وعد النيب كتب السنن، و احلديث من رواية أم كلثوم بنت أيب سلمة، و فيه 
بعد ذكر احلديث ) ٥/٢٢٢(قال احلافظ ابن حجر يف فتح الباري . ذا الوعد –رضي اهللا عنها  –سلمة 

  ))اسناده صحيح((
  ).٨/٢٥٠(املغين  )٢(
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، و هل قد يتبادر اىل الذهن بناء القول يف هذه املسألة على خالف قول الفقهاء يف لزوم اهلبة: مالحظة )١(

القبض شرط يف لزوم اهلبة أو ال ؟ إال أن هذا غري صحيح، فإن اختالفهم يف مسألة القبض إمنا هو بعد 
  االجياب و القبول و مها غري موجودين يف اهلدية الترغيبية املوعودة، إذ املوجود هنا جمرد وعد باهلبة

  ).١٢/١٢(عمدة القارئ : ينظر )٢(
  ).٨/١٨(البيان و التحصيل : ينظر )٣(
  ).٣٣١(، االختيارات الفقهية ص ١١/١٥٢االنصاف : ينظر )٤(
  ).٢/٤٨٥: (جامع العلوم و احلكم: ينظر )٥(
  ).١٢/١٢١(، وعمدة القارئ )٣/٤٤٢(احكام القرآن للحصاص  )٦(
  ).٣٦١(، رمحة األمة يف اختالف األئمة ص )٤٥٤(االذكار النووية ص : ينظر )٧(
  ).٩/٣٤٥(، املبدع )٢/٥٩٦(منتهى االرادات : ينظر )٨(
  ).٨/٢٨(احمللى : ينظر )٩(
  ).٢٥-٢٠(، الفروق للقرايف )٣/٢٢٧(، املنتقى للباجي )٨/١٨(البيان و التحصيل : ينظر )١٠(
  ).٣/٢٢٧(، املنتقى للباجي )٨/١٨(البيان و التحصيل : ينظر )١١(
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  .سورة املائدة آية )١(
  ).٣٤(سورة اإلسراء آية  )٢(
  ).٥/٣٣٤(، أحكام القرآن للجصاص )٦/٣٣(الحكام القرآن  اجلامع: ينظر )٣(
  ).٣-٢(سورة الصف آيتا  )٤(



 اهلدايا الترغيبية                                                      كلية العلوم اإلسالمية جملة

 

٢١٧ 
  



 

 

           

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 



 

    

 

                                     
  ).٤/٢(، الفروق للقرايف )١٨/٧٩(اجلامع الحكام القرآن : ينظر )١(
 ).٨/٣٠(، احمللى )٥/٣٣٤(أحكام القرآن للجصاص : ينظر )٢(
 –، و مسلم يف كتاب اإلميان )١/٢٧) (٣٣(باب عالمة املنافق رقم  –رواه البخاري يف كتاب اإلميان  )٣(

  .-رضي اهللا عنه  –، من حديث أيب هريرة )١/٧٨) (٥٩(باب بيان خصال املنافق رقم 
  ).٤/٢٠(الفروق للقرايف : ينظر )٤(
  ).١/٩٠(فتح الباري : ينظر )٥(
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 ).١/٢٢٢(، عمدة القارئ )٢/٧٤(مسلم بشرح النووي : ينظر )١(
  ).٨/٢٩(احمللى : ينظر )٢(
  ).١/٩١(فتح الباري : ينظر )٣(
من حديث ) ٤/٢٢٨) (٦٦٩٦(باب النذر يف الطاعة رقم  –رواه البخاري يف كتاب اإلميان و النذور  )٤(

  .عائشة رضي اهللا عنها
من حديث عبد ) ٤/٢٩٥) (١٩٩٥(باب ما جاء يف املراء رقم  –رواه الترمذي يف كتاب الرب و الصلة  )٥(

و . هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه: و قال الترمذي، اهللا بن عباس ــ رضي اهللا عنه ــ 
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غريب ال نعرفه إال من : رواه الترمذي و قال) ٣/١١٢٨(قال العراقي يف ختريج أحاديث إحياء علوم الدين 

و قال الزبيدي يف إحتاف السادة املتقني ، من حديث ليث بن أيب سليم و قد ضعفه اجلمهور : هذا الوجه يعين
فيه ضعف من جهة حديثه : قال الذهيب، رواه هكذا يف الرب و الصلة من طريق ليث بن أيب سليم ) ٧/١٠٧(

و قال ، أخرجه الترمذي بسند ضعيف ) ٤٨٦(ص ) ١٥٢٦(و قال احلافظ ابن حجر يف بلوغ املرام رقم ، 
  .رواه الترمذي بسند ضعيف) ٢/٤٨٣(العجلوين يف كشف اخلفاء 

  )٦/١٣١(حتفة األحوذي : ينظر )١(
من حديث عبد اهللا ) ٥/٢٦٥) (٤٩٩١(باب التشديد يف الكذب رقم  –رواه أبو داود يف كتاب األدب  )٢(

و قال ابن رجب يف ) تفعلي أما انك لو مل ( بلفظ ) ٣/٤٧٧(و رواه أمحد يف املسند . بن عامر و اللفظ له
و قال الزبيدي يف إحتاف السادة املتقني ، ) و يف اسناده من ال يعرف ) ( ٢/٤٨٥(جامع العلوم و احلكم 

له شاهد من حديث أيب هريرة و ابن : و قال، رواه أبو داود  و فيه من مل يسم : قال العراقي) ٩/٢٥٣(
  .ع من أيب هريرةإال أن الزهري مل يسم، مسعود و رجاهلما ثقات 

  ).٥٣٨(حكى هذا اإلمجاع النووي يف األذكار النووية ص  )٣(
)٤(   
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من حديث ) ٤/٢٢٨) (٦٦٩٦(باب النذر يف الطاعة رقم  –رواه البخاري يف كتاب اإلميان و النذور  )١(

  .عائشة رضي اهللا عنها
من حديث عبد ) ٤/٢٩٥) (١٩٩٥(باب ما جاء يف املراء رقم  –رواه الترمذي يف كتاب الرب و الصلة  )٢(

و . هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه: و قال الترمذي، اهللا بن عباس ــ رضي اهللا عنه ــ 
غريب ال نعرفه إال من : رواه الترمذي و قال) ٣/١١٢٨(قال العراقي يف ختريج أحاديث إحياء علوم الدين 

و قال الزبيدي يف إحتاف السادة املتقني ، ضعفه اجلمهور من حديث ليث بن أيب سليم و قد : هذا الوجه يعين
فيه ضعف من جهة حديثه : قال الذهيب، رواه هكذا يف الرب و الصلة من طريق ليث بن أيب سليم ) ٧/١٠٧(

و قال ، أخرجه الترمذي بسند ضعيف ) ٤٨٦(ص ) ١٥٢٦(و قال احلافظ ابن حجر يف بلوغ املرام رقم ، 
  .رواه الترمذي بسند ضعيف) ٢/٤٨٣(ء العجلوين يف كشف اخلفا

  ).٦/١٣١(حتفة األحوذي : ينظر )٣(
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من حديث عبد اهللا ) ٥/٢٦٥) (٤٩٩١(باب التشديد يف الكذب رقم  –رواه أبو داود يف كتاب األدب  )١(

و قال ابن رجب يف ) أما انك لو مل تفعلي ( بلفظ ) ٣/٤٧٧(و رواه أمحد يف املسند . بن عامر و اللفظ له
و قال الزبيدي يف إحتاف السادة املتقني ، ) و يف اسناده من ال يعرف ) ( ٢/٤٨٥(جامع العلوم و احلكم 

له شاهد من حديث أيب هريرة و ابن : و قال، رواه أبو داود  و فيه من مل يسم : قال العراقي )٩/٢٥٣(
  .إال أن الزهري مل يسمع من أيب هريرة، مسعود و رجاهلما ثقات 

  )٣/٢٠٧(التمهيد البن عبد الرب  )٢(
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الترمذي ذا  و رواه)  ٥/٢٦٨) (  ٤٩٩٥( باب يف العدة رقم  –رواه أبو داوود يف كتاب األدب  )١(

و ، من حديث زيد بن أرقم رضي اهللا عنه ) ٥/٢٠) (٢٦٣٣(باب عالمة املنافق رقم  –اللفظ كتاب اإلميان 
و فيه علي بن عبد األعلى ثقة و اليعرف أبو ، قال عنه الترمذي حديث غريب و ليس اسناده بالقوي 

)  ٩/٢٤٤( ديث يف إحتاف السادة املتقني و قد حسن الزبيدي احل، و مها جمهوالن ، النعمان و ال أبو وقاص 
و من نيته أن ، و لكن اخللف أن يعد الرجل ، و من نيته أن يفي ، ليس اخللف أن يعد الرجل الرجل " بلفظ 

و فيه أبوالنعمان جبهل كشيخه أيب :قال الذهيب يف املذهب، مث قال عن طريق أيب داوود و الترمذي " ال يفي 
  .الوقاص

  ). ٨/٦١٥( ة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح مرقا: نظر )٢(
قال ، عن صفوان بن سليم ) ٢/٩٨٩) (  ١٥( رواه مالك يف كتاب الكالم باب الصدق و الكذب رقم  )٣(

ال أحفظه ذا اللفظ عن النيب صلى اهللا عليه و سلم : قال العراقي).  ٢٤٧/  ١٦( ابن عبد الرب يف التمهيد 
من رواية صفوان . رواه ابن عبد الرب يف التمهيد)  ٩/٢٦٩( إحتاف السادة املتقني و قال الزبيدي يف . مسنداً

  .بن سليم عن عطاء بن يسار مرسالُ و هو يف املوطأ عن صفوان بن سليم من غري ذكر عطاء بن يسار
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  ). ١٦/٢٤٧( التمهيد إلبن عبد الرب : ينظر )١(
  ) ٤/٤٠٨( شرح الزرقاين على املوطأ : ينظر )٢(
  ). ٧/٣١٣( املنتقى للباجي : ينظر )٣(
  ). ٦/٢٤٨( التمهيد البن عبد الرب : ينظر )٤(
  ). ١٣/٢٥٧( عمدة القارئ )  ٥/٢٩٠( فتح الباري : ينظر )٥(
  ). ٥/٢٩٠( فتح الباري : ينظر )٦(



 اهلدايا الترغيبية                                                      كلية العلوم اإلسالمية جملة

 

٢٢٤ 
  



  

  



             

 

 

       



      

 

 



 

 



             

   

 

 

           

           

                                     
  ). ٣٢/٢٣٧( جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ، )  ٤/٢٧( الفروق للقرايف : ينظر )١(
  ). ٣/١٧٩: ( الفروقذيب  )٢(
  ). ٢٧٥( آية : سورة البقرة )٣(
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  ). ٤٨٦( النظرية و التطبيق للعاصي ص : ينظر )١(
منح ، )  ٣/٢٣٧( بلغة السالك ، )  ٢/١٥٤( ملتقى األحبر ، )  ٥/٧٠١( حاشية ابن عابدين : ينظر )٢(

، الشرح الكبري البن ) ٥/٣٨٦( روضة الطالبني ، ) ٤٠٥- ٢/٤٠٤( مغين احملتاج ، )  ٨/٢١٤(اجلليل 
  ). ٩/١١٨( احمللى ، )  ٢/٢٢( منتهى اإلرادات ، ) ١٧/٨(قدامة 

كشاف ، )  ٥/٣٨٦( روضة الطالبني ، )  ٦/٢٧٣( الذخرية للقرايف ، )  ٥/١٠٢( تبيني احلقائق : ينظر )٣(
  ). ٤/٣٠٠( القناع 

من )  ٢/٧٩٨) (  ٢٣٨٧( م باب من وهب هبة رجاء ثواا رق، رواه ابن ماجه يف كتاب اهلبات  )٤(
) "  ٦/١٨١( قال البيهقي معلقاً على هذا احلديث يف السنن الكربى ، حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه 

يف : و قال" و عمرو بن دينار عن أيب هريرة منقطع ، ابراهيم بن امساعيل ضعيف عند أهل العلم باحلديث 
و قال " لضعف إمساعيل بن إبراهيم بن جممع ، يف إسناده ضع)  ٧٣٦( رقم )  ٢/٢٣٦( مصباح الزجاجة 

من وهب هبة فلم يثب فهو أحق : و احملفوظ عن عمرو بن دينار عن سامل عن أبية عن عمر قال: البيهقي
هذا أصح أي : مث قال البخاري، مث ذكر طرقاً أخرى عن عمر رضي اهللا عنه موقوفاً " بته إال لذي رحم 

  ) ٣/٧٣( و ذكر هذا أيضاً احلافظ بن حجر يف تلخيص احلبري ، عنه  املوقوف على عمر رضي اهللا



 اهلدايا الترغيبية                                                      كلية العلوم اإلسالمية جملة

 

٢٢٧ 
  

  

 



 













 

 

  

 

 

 

-  

                                     
  ) ٢/٥٥٩( شرح حدود ابن عرفة  )١(
  ). ٩/٢٤٩( البناية يف شرح اهلداية ، )  ٢/١٥٤( ملتقى األحبر : ينظر )٢(
(  األنصاف           ، )  ٣/١١٤( شرح احمللى على منهاج الطالبني ، )  ٦/٦٦(مواهب اجلليل : ينظر )٣(

  ) ٢/٢٢(منتهى اإلرادات ، ) ٧/١١٦
  ). ٥٠-٤٥( األنشطة التروجيية للشركات ص : ينظر )٤(
: فتاوى البيوع و املعامالت، )  ٧/٧٧) (  ١٥٨٠( فتاوى و رسائل الشيخ حممد بن إبراهيم رقم : ينظر )٥(

  ). ٢٨٧( عبد اهللا جربين ص 
  ). ٧/٧٧) (  ١٥٨٠( فتاوى و رسائل الشيخ حممد بن إبراهيم رقم : ينظر )٦(
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  ). ٤٨-٤٥( األنشطة التروجيية للشركات ص : ينظر )١(
  ). ٣٠٢( إيثار اإلنصاف يف آثار اخلالف ص : ينظر )٢(
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  )٤٨-٥٤(األنشطة التروجيية للشركات ص: ينظر )١(
  )٣٠٢(إيثار اإلنصاف يف آثار اخلالف ص : ينظر )٢(
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  ) ٣٠٢( ينظر اإلنصاف يف آثار اخلالف ص : ينظر )١(
  ) ٤٨-٤٥( األنشطة التروجيية للشركات للدكتور متويل ص : ينظر )٢(
  ). ١/٣٢٠(قالئد اخلرائد ، )  ٦/١٣٦( روضة الطالبني : و ينظر)  ٣١٩( خبايا الزوايا  )٣(
  ). ٢/٣٦٨( و عقد اجلواهر الثمينة )  ٣/١٧٩( ذيب الفروق : ينظر )٤(
 ) ٢٩/٣٣٥( جمموع الفتاوى  )٥(
  ). ٣٢١( رجب ص  قواعد ابن )٦(
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  ). ٢٧٥( سورة البقرة آية  )١(
طريقة اخلالف يف الفقه لالسفندي  ص ، )  ٥/١٥٤( حاشية ابن عابدين ، )  ٣/١٧١( الفتاوى اهلندية  )٢(

 )٣١٧(  
  ). ٣/١٣٢( مطالب أوىل النهى : و ينظر)  ١/٣٦٨( منتهى اإلرادات  )٣(
  ). ٢٠٣(نصاف ص إيثار اإل: و ينظر)  ٣٢٢( قواعد ابن رجب ص  )٤(
  ). ٣/١٢٣( مطالب أوىل النهى  )٥(
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  ). ٣٠٨( التسويق املعاصر للدكتور أمحد عبد الرحيم ص : ينظر )١(
مع بيان ، تدرج فيها أصناف البضاعة ، و هي عند التجار الئحة ترسل مع البضاعة ، مجع فاتورة : فواتري )٢(

  ). ٤٩٧( اللغوية املعاصرة ص معجم األغالط : ينظر. كميتها و مثنها و أجرة نقلها
  ) ٢/١٦٩( إدارة التسويق للدكتور أبو زرعة : ينظر )٣(
  ). ٤٨٣( التسويق النظرية و التطبيق للدكتور العاصي ص : ينظر )٤(
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﴾   ﴿
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و هي عبارة ، يف اللغة اإلنكليزية SUPER   MARKET ) ( كلمة مأخوذة من : سوبر ماركت )١(

و األوىل تعين كبري أو إضايف و الثانية )  MARKET( و ماركت )  SUPER( عن كلمتني سوبر  
  ). ٣٩٢( قاموس املنار ص : ينظر. سوق كبري: تعين سوق فمعناها بالعربية

  ). ١٤١( سورة األنعام آية  )٢(
  ) ٢٦( سورة اإلسراء آية  )٣(
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بلفظ )  ٢/١٧٧) (  ٢٤٠٨( باب ما ينهى عن اضاعة املال رقم  –رواه البخاري يف كتاب اإلستقراض  )١(

و كثرة ، قيل و قال : و كره لكم، و منع و هات ، عقوق األمهات و وأد البنات ، إن اهللا حرم عليكم ( 
  ).السؤال و إضاعة املال 

) (  ٣١١٨( فأن هللا مخسه و للرسول، رقم ، باب قول اهللا ، رواه البخاري يف كتاب فرض اخلمس  )٢(
  مر األنصارية رضي اهللا عنهامن حديث خولة بنت عا)  ٢/٣٩٣
، و هي أي عمل أو جهد يبذل لتلبية و سد حاجات اآلخرين أو طلبام : مفرد و مجعها خدمات: خدمة )٣(

كخدمة اهلاتف و النقل و كذلك بعض األعمال املهنية كغسل املالبس و ، و يشمل ذلك املنافع العامة 
( صطلحات اإلقتصاد و املال و إدارة األعمال       ص معجم م: ينظر. الصيانة و اإلصالح و ما شابه ذلك

  ). ٢٢١( خدمة ص / املعجم الوسيط مادة )  ٤٩٦
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  ) ٩٥( أمحد املصري ص : اإلعالن للدكتور: ينظر )١(
  ).١١٦( فن البيع ص: ينظر )٢(
  تقدم خترجيه )٣(
  )٢/١٦٩(ادارة التسويق : ينظر )٤(
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، )٢٦٦(القاموس احمليط ص: صفة الشيء و هو معرب، ينظر بضم اهلمزة، هو ما يدل على: األمنوذج )١(

  )٣٢٢(املصباح املنري ص
  .تقدم ختريج احلديث )٢(
  )٤/٢٦(، تبيني احلقائق )٢/٣٧(اهلداية للمرغيناين : ينظر )٣(
  ).٢٩٥-٤/٢٩٤(مواهب اجلليل : ينظر )٤(
  ).٢/١٩(، مغين احملتاج )٢/١٦٥(شرح احمللى على منهاج الطالبني : ينظر )٥(
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  ).٤/٢٩٥(، االنصاف )٤/٢١(الفروع : ينظر )١(
  ).٨/٣٣٧(احمللى : ينظر )٢(
  ).٣/١٦٣(، كشاف القناع )٤/٢٩٥(االنصاف : ينظر )٣(
  )٢/١٩(، مغين احملتاج )١٢٥-٧/١٢٤(البناية يف شرح اهلداية : ينظر )٤(
: ينظر. و هو العملة من الذهب أو الفضة أو غريمها مما يتعامل به الناس: كلمة مأخوذة من النقد: النقدية )٥(

  ).٩٤٤(ص ) نقد(مادة  –العجم الوسيط 
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  ).٣٥٧(اجراءات الدعاية ص ] ADVERTISING PROCEDURE: [ينظر )١(
ة الشرقاوي على حتفة الطالب ، حاشي)١٦٧(، القوانني الفقهية ص )٧/١٤٤(شرح فتح الغدير : ينظر )٢(
احلنفية و املالكية مل يسموا هذه املسألة مبسألة مد عجوة و : مالحظة). ٢/١١٣(، الروض املربع )٢/٣٥(

  .درهم يف كتبهم بل يذكروا دون تسمية
  ). ٥/١١٣(، احلاوي الكبري )٣/٢٤٧(التهذيب يف فقه االمام الشافعي : ينظر )٣(
  ).٣/٢٦٠(، كشاف القناع )١/٣٧٨(منتهى االرادات : ينظر)٤(
  )٨/٤٩٤(احمللى : ينظر. )٥(
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  )٤/٣٣٠(، مواهب اجلليل )٢/٣٧٧(عقد اجلواهر الثمينة : ينظر. )١(
  )٥/٣٣(االنصاف : ينظر .)٢(
  )٢٩/٤٦١(جمموع الفتاوى : ينظر. )٣(
). ٥/٢٦٤(، حاشية ابن عابدين )٧/١٤٤(، شرح فتح القدير )٤/٧٢(شرح معاين اآلثار : ينظر. )٤(

تبني من خالل االطالع على كتب احلنفية أم يفرقون يف مسألة مد عجوة بني ما اذا باع ربوياً : مالحظة
جبنسه و معهما من غري جنسهما، مثل ما اذا باع درمهني و ديناراً بدرهم و دينارين، فهذا ال جيوز مطلقاً 

و بني  ما اذا باع ربوياً جبنسه و مع احدمها من غري  ألم يعتربون الدرمهني بالدينار، و الدرهم بالدينارين،
جنسه، مثل ما اذا باع حلية فضة كل مخسون درمهاً مبائة درهم، فهذا جيوز إن كان املفرد من الربوي اكثر 

  ).٤/١٣٦(، تبيني احلقائق )٧/١٤٢(شرح فتح القدير : مما يف الذي معه غريه، ينظر
  )٢٩/٤٥٧(جمموع الفتاوى : ينظر )٥(
  ).٣/٣٨٢(باب بيع القالدة فيها خرز و ذهب  –رواه مسلم يف كتاب املساقاة   )٦(
 )٥/١١٤(احلاوي الكبري : ينظر )٧(
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  )١٤/٢٨٥(، إعالء السنن )١٥/٣٨٢(، شرح مشكل اآلثار )٤/٧٢(شرح معاين اآلثار : ينظر )١(
  )٣/٦٤٧() ٣٣٥١(كتاب البيوع، باب احللية تباع بالدراهم رقم : رواه أبو داود )٢(
  ).٣/١٢١٣) (١٥٩١(باب بيع القالدة فيها خرز و ذهب  –رواه مسلم يف كتاب املساقاة  )٣(
من حديث فضالة ) ٣/١٢١٣) (  ١٥٩١( باب بيع القالدة فيها خرز رقم ، كتاب املساقاة : مسلمرواه  )٤(

  فضالة بن عبيد رضي اهللا عنه
من حديث فضالة ) ٣/١٢١٣) (  ١٥٩١( خرز رقم باب بيع القالدة فيها ، كتاب املساقاة : رواه مسلم )٥(

  فضالة بن عبيد رضي اهللا عنه
 ). ١٤/٢٧٩( إعالء السنن )  ٢٩/٤٦٦(جمموع الفتاوى ، )  ١٥/٣٨٢( مشكل االثار : ينظر )٦(
  ). ١٠/٣١٣( تكملة السبكي للمجموع : و ينظر)  ٢/٢٣٥(تلخيص احلبري  )٧(
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  ) ٥/١١٣( احلاوي الكبري  )١(
  ).٣/١٢١٤) (  ١٥٩١(القالدة فيها خرز و ذهب رقم ، كتاب املساقاة  ،رواه مسلم  )٢(
  ).٢/١٩٢(احملصول يف علم األصول : ينظر، من هذا الكتاب) ٦٤(ص : ينظر )٣(
  ). ٣/١٢١٢) ( ١٥٨٨(باب بيع الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً رقم ،كتاب املساقاة، رواه مسلم  )٤(
  ) ٨/٤٩٥( احمللى : ينظر )٥(
  ). ٢/١٩٢( احملصول يف علم األصول ، )  ١/٣٢٢( التمهيد يف أصول الفقه : ظرين )٦(
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ص )  ١٢٢٨( و رواه الشافعي يف الرسالة رقم )  ٢/٦٣٤( رواه مالك يف املوطأ يف كتاب البيوع  )١(
 إن هذا)  ٤/٧١( و قال ابن عبد الرب يف التمهيد ) ٧/٢٧٩(واصل القصة رواها النسائي يف البيوع )  ٤٤٦(

 .ألثر منقطع لكون عطاء بن يسار مل يسمع من أيب الدرداء
  ). ٧٣-٤/٧١( التمهيد البن عبد الرب : ينظر )٢(
  ) ٤/٧٢( التمهيد البن عبد الرب : ينظر )٣(
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  ) ٤/١٤٤: ( املبدع، )  ١١٥-٥/١١٤( احلاوي الكبري ، )  ٢/٣٧٩( عقد اجلواهر الثمينة : ينظر )١(
)  ١٠/٤٣٥( تكملة اموع للسبكي )  ٢/٣٨٠( عقد اجلواهر الثمينة )  ٥/١٩٣( بدائع الضائع : ينظر )٢(

  ). ٢/١١٥( اإلقناع للحجاوي ، 
  ). ٢/٤٨٦( النهاية يف غريب احلديث و اآلثر مادة شفا : ينظر، أي ال تفضلوا : ال تشفوا )٣(
من حديث أيب )  ٢/١٠٨) (  ٢١٧٧( رقم ، باب بيع الفضة بالفضة ، كتاب البيوع ، رواه البخاري  )٤(

  .سعيد رضي اهللا عنه
  ). ٤/١٣٨( تبيني احلقائق ، )  ٢٤٩-٢٤٨(قواعد ابن رجب ص : ينظر )٥(
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، و ذلك بأن يكون املبيع مغصوباً أو غري مملوك للبائع ، هو ظهور كون الشيء حقاً واجباً للغري : املستحق )١(

  ) ٥/١٩١( حاشية ابن عابدين : ينظر
  ). ٢٥١(بن رجب  ص قواعد ا: ينظر )٢(
 ). ٢٩/٤٦٦( جمموع الفتاوى ، )  ٥/١١٣( احلاوي الكبري ، )  ٧/١٤٦( شرح فتح القدير : ينظر )٣(
أن احلنفية يف مسألة بيع الربوي جبنسه و مع أحدمها من غري جنسه جعلوا العقد الواحد : معىن ذلك )٤(

مائة الدرهم اليت : فيقولون، درهم حليته مخسون  إذا باع سيفاً حملى مبائة: مثال ذلك. عقدين بيعاً و صرفاً
و اخلمسون الثانية مقابل حليته و هذا ، و هذا بيع ، هي الثمن مخسون منها مثناً للسيف جمرداً من احللي 

  .صرف
  ). ٥/١١٥( احلاوي الكبري  )٥(
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  )٢٨٧-١٤/٤٧٩(إعالء السنن ، ) ٧/٥١٤(البناية يف شرح اهلداية ، ) ٥/١٩٥(بدائع الضائع : ينظر )١(
  ). ٢٥١(قواعد ابن رجب  ص : ينظر )٢(
  ). ٢٩/٤٦٦( جمموع الفتاوى ، )  ٥/١١٣( احلاوي الكبري ، )  ٧/١٤٦( شرح فتح القدير : ينظر )٣(
أن احلنفية يف مسألة بيع الربوي جبنسه و مع أحدمها من غري جنسه جعلوا العقد الواحد : معىن ذلك )٤(

مائة الدرهم اليت : فيقولون، إذا باع سيفاً حملى مبائة درهم حليته مخسون : ذلك مثال. عقدين بيعاً و صرفاً
و اخلمسون الثانية مقابل حليته و هذا ، و هذا بيع ، هي الثمن مخسون منها مثناً للسيف جمرداً من احللي 

  .صرف
  ). ٥/١١٥( احلاوي الكبري  )٥(
  ).٢٨٧-١٤/٤٧٩(إعالء السنن ، ) ٧/٥١٤(اهلداية البناية يف شرح ، ) ٥/١٩٥(بدائع الضائع : ينظر )٦(
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  ) ٣/١٣٢( مطالب أويل النهى  )١(
  ) ٤٨٥( معجم مصطلحات اإلقتصاد و املال و ادارة األعمال ص : ينظر )٢(
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  ) ٢٣٥( إدارة التسويق للدكتور الصحن ص : ينظر )١(
  ) ١٧-١٦( التسويق ألرمان داين ص : ينظر )٢(
  ) ٨٣-١/٦٩( الدكتور عبد اهللا عبد الرمحن الغايب ، يف الفقه اإلسالمي القمار و حكمه : ينظر )٣(
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  ). ٨٣-١/٦٩( املصدر نفسه : ينظر )١(
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