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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله، وبعد، 
 جوائز املسابقات واجلوائز الرتوحيية، حيث أخذت  يالحظ يف السنوات األخرية انتشار  

ومعاشهم بشكل مل ُيسبق إليه من قبل، ال سيما يف مواسم الطاعات  يف حياة الناس اكبري    احيز  
من الناس قد تنشغل قلوهبم آبمال  اكثري    إىل درجة أن  والعبادات كما يف شهر رمضان املبارك، 

لمسلم أن لالفوز إبحدى تلك اجلوائز واليت قد تكون ذات قيمة كبرية، يف الوقت الذي ينبغي 
 من الزائل الدنيوي. احلصاد األخروي بدال   ينصرف يف هذا املوسم إىل

يف عصران احلاضر وجب بيان احلكم الشرعي فيما يتعلق بتلك  اوملا كان األمر واقع   
ما يصاحب ذلك من استفتاءات  ا، خاصة مع كثرة تنوع اجلوائز وتعدد أشكاهلا، وأيض  اجلوائز

 الناس واستعالمهم عن احلكم الشرعي.
إىل األنواع  ال سيما اليت ُتطرح يف شهر رمضان ئز املعاصرةميكن تصنيف صور اجلوا 
 التالية:

 : اجلوائز العلمية والثقافية:أوال  
وهي ما تقوم به املؤسسات العلمية ومراكز األحباث واجلمعيات اخلريية من إجراء  

 مسابقات علمية وثقافية، مث تقوم بتوزيع اجلوائز على الفائزين، ومن أمثلة ذلك ما يلي:
 جوائز املسابقات القرآنية والعلوم الشرعية: -

حيث تقوم كثري من اجلمعيات اخلريية ومراكز حتفيظ القرآن الكرمي إبجراء مسابقات  
حفظ القرآن الكرمي وجتويده ومعرفة معانيه، كذلك جتري مسابقات يف شىت العلوم الشرعية 

 لوبة.من فقه وتوحيد وتفسري إىل غريها من العلوم النافعة واملط
وهذه املسابقات منتشرة بشكل كبري، حيث ال توجد مجعية خريية أو مركز لتحفيظ  

 من األندية الرايضية إال تقوم ابإلعالن عن مثل هذه املسابقات. االقرآن أو حىت كثري  
 :واملواقع اإللكرتونية اجلوائز الثقافية يف الصحف واجملالت -

مسابقاٍت ثقافية وعلمية،  املواقع اإللكرتونيةو  تنشر معظُم الصحف واجلرائد واجملالت 
أو عدة أسئلة حول أي موضوع، وتشرتط  وذلك ابإلعالن عن مسابقة ثقافية تتضمن سؤاال  

للمشاركة يف املسابقة اإلجابة عن السؤال يف املكان املخصص والذي ُيسمى بقسيمة 
التسجيل يف املوقع أو تنزيل أو من خالل  املسابقة، حبيث تكون القسيمة أصلية غري ُمصو رة،
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وفرزها، وُتستبعد اإلجاابت  اإلجاابت الصحيحةمث تقوم جبمع  التطبيق على سبيل املثال،
 اخلاطئة، مث تقوم ابختيار الفائزين عن طريق القرعة. 
 .واملواقع اإللكرتونية هذه هي الصورة الغالبة اليت جتريها اجلرائد واجملالت

 نوات الفضائية:القاملسابقات يف جوائز  -
بعدما غزت نا الفضائياُت من كل صوٍب وحدب، وأصبحت تدخل كل بيت ويشاهدها  

املاليني من البشر، انتشرت معها ما ُيسمى ابملسابقات التلفزيونية، حيث َتطرح القناُة مسابقة 
فت ثقافية معينة، سواء اشرتطت حضور املتسابقني إىل القناة إلجراء املسابقة بينهم، أو اكت

بعرض األسئلة على املشاهدين بشكل عام، وحىت تتم املشاركة يف املسابقة تطلب القناة من 
، كي جييب املتسابق عن السؤال أو إبرسال رسالة نصية الراغبني يف املشاركة ابالتصال هبا

 املطروح، مع اإلشارة أبن قيمة االتصال ابلقناة تزيد على التعرفة املعهودة.
الستقطاب أكرب عدد  وابتكارها وات ابلتنافس يف إبداع هذه املسابقاتمث أخذت هذه القن

 من املشاهدين.
 حكم جوائز املسابقات العلمية والثقافية:

أول من أجرى  إجراء املسابقات العلمية والثقافية مشروع يف اجلملة، بل قد يقال إن   
من الشجر  إن   ل: )أنه قا عن النيب   ، فعن ابن عمرمسابقة ثقافية هو رسولُنا 

شجرة  ال يسقط ورقها، وإهنا مثل املسلم، حد ِّثوين ما هي؟ قال: فوقع الناس يف شجر 
البوادي، قال عبد هللا: فوقع يف نفسي أهنا النخلة فاستحييت، مث قالوا: حدثنا ما هي اي 

 (.1( ) قال: هي النخلة ،؟رسول هللا
ابب طرح اإلمام املسألة  بعنوان: ) احلديث اباب  هلذا  -رمحه هللا-اإلمام البخاري  بو بوقد 

 (.2( ) على أصحابه ليخترب ما عندهم من العلم
ويف هذا احلديث فوائد منها استحباب  يف شرحه للحديث: " -رمحه هللا-قال اإلمام النووي 

 إلقاء العامل املسألة على أصحابه ليخترب أفهامهم ويرغ ِّبهم يف الفكر واالعتناء، وفيه ضرب
 (.3") األمثال واألشباه

                                                            

أخرجه البخاري، صحيح البخاري، كتاب العلم، ابب طرح اإلمام املسألة على أصحابه ليخترب ما عندهم من  (1)
مثل املؤمن مثل (، ومسلم، صحيح مسلم، كتاب صفة القيامة واجلنة والنار، ابب 1/43(، )26العلم، برقم )
 (.3/6123(، )1/62النخلة، برقم )

 (.1/43انظر: صحيح البخاري، ) (6)
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( 4) أنه كان يُلقي املسألة على ابنه أيب عثمان -رمحه هللا-وقد نُقل عن اإلمام الشافعي 
 (.6) (، ويقول: َمن أصاب منكم فله دينار5) وتلميذه احلُميدي

فاملسابقة العلمية والثقافية من األمور اليت رغ ب فيها الشارع، ملا فيها من النفع واخلري 
 شيط العقول وإذكاء اهلمم.وتن

جواز إقامة املسابقات العلمية والثقافية والتشجيع عليها ابجلوائز  هو افاحلكم الشرعي إذ  
، إال (8)واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم  (7) وهو مذهب احلنفية، القيمة

 واملشاركة فيها: أنه ينبغي مراعاة الضوابط التالية عند إجراء املسابقات العلمية
أن يكون موضوع أسئلة املسابقة من األمور املفيدة والنافعة، ال أن تكون أسئلة  عن  -

الفن املبتذل كاألفالم اهلابطة واألغاين التافهة وغريها من املوضوعات اليت ال تعود ابلنفع على 
 الناس.

كل مسابقة   من الضوابط املهمة واليت تصلح أن تكون قاعدة يف موضوع اجلوائز، أن   -
تكون جوائزها من أموال املتسابقني أنفسهم فهي من القمار احملر م، لذلك َأشكل على البعض 

وذلك عندما يقوم  املتسابق يدفع ماال   حكم املسابقات اليت جتريها الصحف واجملالت، فإن  
ك يف قيمة الصحيفة أو اجمللة حىت يتمكن من املشاركة يف املسابقة، فهل يدخل ذل بدفع

 القمار؟
 يف املسألة تفصيل كاآليت:

االنتفاع  ايُنظر يف قصد املشارك يف املسابقة عندما اشرتى الصحيفة، هل كان قاصد  
 ؟املسابقة ذاهتا اابلصحيفة وقراءهتا، أو كان قاصد  

                                                                                                                                                                          

 (.11/153النووي، شرح النووي على صحيح مسلم، ) (4)

هـ. انظر: الرازي، أبو حممد 632أو بعد  643أبو عثمان هو: حممد الكبري، قاضي حلب وبالد اجلزيرة، تويف سنة  (3)
 .71غين عبد اخلالق، صومناقبه، حتقيق: عبد العبد الرمحن، آداب الشافعي 

هـ. انظر: ابن قاضي شهبة، أبو 662أو  617احلميدي هو: عبد هللا بن الزبري القرشي، شيخ البخاري، تويف سنة  (5)
 .(6/22فعية، )بكر بن أمحد، طبقات الشا

 .71انظر: الرازي، آداب الشافعي ومناقبه، ص (2)

، جممع األهنر يف رمحن بن حممد، عبد الشيخي زاده(، 2/662قاقق شرح كنز الدقاقق، )انظر: الزيلعي، تبيني احل (1)
 .(6/537شرح ملتقى األحبر، )

 .412ص  ،ابن القيم، الفروسية ، و(46/661انظر: ابن تيمية، جمموع الفتاوى، ) (8)
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االنتفاع ابلصحيفة، ويُعرف ذلك ابلقرائن كمداومته على شراء الصحيفة  افإن كان قاصد  
ن لديه اشرتاك سنوي مع الصحيفة، فعندئٍذ ال حرج عليه ابملشاركة يف املسابقة، أو كا ايومي  

ويف حالة فوزه ابجلائزة جيوز له أخذها، وأما املال الذي دفعه للصحيفة، فهو يف مقابل شيٍء 
ذي قيمة وفائدة، إذ ينتفع مبا يُنشر يف الصحيفة من أخبار ومقاالت وإعالانت، فبذلك تزول 

 شبهة القمار.
 اجلائزة، فال شك أن  احلصول على املسابقة و  االشرتاك يف بشراء الصحيفة اوأما إن كان قاصد  

هذا داخل يف القمار، واملال الذي دفعه إمنا أنفقه يف حرام، وإن فاز يف املسابقة وحصل على 
 .حمرمةاجلائزة، فاجلائزة عليه 

اليت تطرحها القنوات ثقافية ومن خالل الضابط السابق ميكننا احلكم على املسابقات ال
 ، فإهنم إن اشرتطوا االتصال للمشاركة يف املسابقة، فُينظر فيما يلي:الفضائية

إن كان سعر االتصال هو ما حددته شركة االتصاالت من غري زايدة يف التكلفة، وُعلِّم أنه ال 
ارد من املكاملات اتفاَق بني املنظ ِّمني للمسابقة وبني شركة االتصال على أن يكون املال الو 

بينهما، ففي هذه احلالة ال حرج من املشاركة يف املسابقة، ويكون املال الذي َدفَ َعه من خالل 
باق.  إجراء املكاملة هو كاألجرة اليت يدفعها املتسابق ملن يوصله إىل مكان الس ِّ

وبال شك،  ا، فاحلكم أن املسابقة قماٌر قطع  اأما إن زيد يف سعر االتصال وهذا ما حيدث غالب  
 (.9) وال جيوز للمسلم أن يشارك فيها

عند إجراء املسابقة الثقافية ينبغي البعد عن طرح األسئلة من الضوابط كذلك أنه  -
لدى املتسابقني واملشاهدين، وُيطلِّق  واضطرااب   املومهة والصعبة واليت قد تسبب إشكاال  

هنى عن  النيب  أن   ، فعن معاويةالعلماُء على مثل هذا ابألغلوطات، وقد ورد النهي عنها
ر اإلماُم األوزاعيويُ ، (10)الَغلوطات )ويف رواية األغلوطات(   وهو أحد رواة احلديث - فس ِّ

أراد املسائَل اليت يُغاَلط هبا  قال اخلط ايب: "، (11) الَغلوطات أبهنا: شداد املسائل وصعاهبا -

                                                            

 وسيأيت مزيد تفصيل عند احلديث عن اليانصيب اهلاتفي. (7)

(، قال األلباين: "سنده ضعيف، فيه عبد 6252(، وأبو داود، سنن أيب داود، )5/345د، )أخرجه أمحد، املسن (12)
هللا بن سعد وهو جمهول كما قال الذهيب"، انظر: مشكاة املصابيح للتربيزي، ختريج: حممد انصر الدين األلباين، 

(1/21). 

 (.5/345انظر: مسند اإلمام أمحد بن حنبل، ) (11)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





إمنا هنى عنها ألهنا غري انفعة يف الدين وال تكاد ماء ليزلوا فيها، فيهيج بذلك شر وفتنة، و  العل
 (.12) " تكون إال فيما ال يقع

ثبت عن مجع من السلف كراهة تكلف املسائل اليت يستحيل وقوعها  وقال ابن حجر: "
 (.13) " ، وإمنا كرهوا ذلك ملا فيه من التنطع والقول ابلظناعادة أو يندر جد  

 
 : جوائز املصارف والبنوك:ااثني  

َو التجار وأصحاب احملالت التجارية وغريها يف طرح   َحَذت  املصارُف والبنوك َحذ 
 اجلوائز الستقطاب الزابئن إليها، فبادرت بتقدمي اجلوائز لعمالئها واملتعاملني معها.

ازدهار البديل اإلسالمي للبنوك التقليدية ) الربوية ( فينبغي التأكيد على أن  ومع  
غري اإلسالمية ال جيوز سواء  فيما يتعلق مبوضوع اجلوائز أو بكافة التعامل مع البنوك 

َوانِّ  ) :التعامالت املصرفية األخرى، ويكفي يف ذلك قوله   ( َوال تَ َعاَونُوا َعَلى اإلمث ِّ َوال ُعد 
(14). 

وابلتايل فإن  البحث سينصب على حكم جوائز املصارف اإلسالمية دون التقليدية ) الربوية 
 فيما يلي: (، وذلك

عبارة عن حتمل نفقات حج أو  يف الغالب اجلوائز اليت تقد ِّمها املصارف اإلسالمية قد تكون
 جوائز نقدية أو عينية أو غريها. عمرة، أو أحياان  

والفقهاء املعاصرون وخاصة أعضاء جلان الرقابة الشرعية يف املصارف اإلسالمية مل يتفقوا على 
 ختلفوا على رأيني:جواز إعطاء هذه اجلوائز، وا

من البنك  اذلك يُعد تشجيع   األول: يرى أنه ال مانع من تقدمي اجلوائز لعمالء البنك، وأن  
 (.15) الستقطاب أكرب عدد ممكن من العمالء بطريقة ال تفضي إىل حمظور شرعي

                                                            

 (.12/23عون املعبود شرح سنن أيب داود، )عن: آابدي،  نقاًل  (16)

 (.12/321ابن حجر، فتح الباري، ) (14)

 .6سورة املاقدة، اآلية  (14)

عن: شبري، حممد عثمان، أحكام املسابقات املعاصرة  انظر: فتوى الرقابة الشرعية للبنك اإلسالمي األردين، نقاًل  (15)
اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي، جدة، الدورة  يف ضوء الفقه اإلسالمي، )حبث مقدم إىل جممع الفقه

( من مركز 4162م(، فتوى بعنوان: )حكم جواقز البنوك اإلسالمية(، برقم )12/1/6224-11/1الرابعة عشر، 
 .WWW.ISLAMWEB.COM الفتوى إبشراف: د. عبد هللا الفقيه، الشبكة اإلسالمية )موقع الكرتوين(،
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ب وللبنوك للغر  اتقدمي اجلوائز والرتويج هلا من قَِّبلِّ املصرف اإلسالمي يُعد تقليد   الثاين: أن  
الربوية، ويؤدي إىل التكاسل عن العمل على أمل احلصول على كسب دون جهد، وهذا 

 (.16) خمالف لروح اإلسالم الذي حيُث على اإلقبال على العمل والكسب من عمل اليد
الرأي األول القائل بعدم املمانعة من تقدمي تلك اجلوائز هو  ومن خالل القولني أجد أن  

 .اد ما مينع من ذلك شرع  األرجح لعدم وجو 
االستفادة  يف الشرع، بل إن   اللغرب ممنوع   وميكن الر دُّ على املانعني أنه ليس كُل تقليدٍ  

مما توصلوا إليه يف سائر اجملاالت جائز من حيث األصل، ما مل يتعارض ذلك بدليل شرعي، 
 (.17) األصل يف املعامالت اإلابحة وال خيفى أن  

 أن تبتكر مثل هذه األمور لكي يتزايد إقبال الناس عليها. وال بد للمصارف 
 كيفية تقدمي اجلوائز يف املصارف اإلسالمية:

إما أن تك ون على  - على رأي اجملو ِّزين -اجلوائز اليت ُتطرح من قَِّبل املصارف اإلسالمية 
 احلساابت أو على استخدام الصراف اآليل، ولكٍل حكمها فيما يلي:

 ز على احلساابت:: اجلوائأوال  
احلساابت إم ا أن تكون جارية أو استثمارية، وملعرفة حكم اجلوائز على هذه احلساابت ال بد 

 من معرفة حقيقةِّ كٍل منها.

                                                            

املعاصرة يف ضوء  عن: شبري، أحكام املسابقات نقاًل ، ة الرقابة الشرعية ملصرف قطر اإلسالميانظر: فتوى جلن (12)
 .41ص الفقه اإلسالمي

 .42ص املعاصرة يف ضوء الفقه اإلسالمي انظر: شبري، أحكام املسابقات (11)
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 احلساابت اجلارية: -أ
التكييف الشرعي للحساابت اجلارية أهنا قروض مضمونة حيق للبنك التصرف فيها،  

 (. 18) على ذلكويقوم بردها عند الطلب ولو مل ينص 
 من غري فائدة مقد ٌم من املودِّع إىل املصرِّف. احسن   اقرض   يُعدُّ فاحلساب اجلاري  اإذ  

، ألهنا زايدة على مبلغ ااجلوائز على هذه احلساابت حمر مة شرع   وعلى ضوء هذا التكييف فإن  
د احلساب، القرض إذا كانت مشروطة  يف طلب فتح احلساب، أو أعلنها البنك يف أثناء وجو 

اجملمع  الشرعية وهذا احلكم مبين على القاعدة، (19) أو جرت  عادة البنك مبنح هذه اجلوائز
كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو   قدامة: " قال ابنُ ، فهو راب اكل قرض جر نفع    عليها أن  

ط على رَ ف إذا شَ سلِّ أمجعوا على أن املُ  املنذر: " وقال ابنُ ، (20) بغري خالف" حرامٌ 
 (.21) " أخذ الزايدة على ذلك راب ملستسلف زايدة أو هدية فأسلف على ذلك، أن  ا

إعطاء اجلوائز على هذه احلساابت من قبيل ابب ُحسن القضاء يف  وقد يقول قائل إن  
القرض، فإنه جيوز للمستقرض أن يُرجع القرض للمقرِّض وأن يزيده على مبلغ القرض من غري 

عن هذه اجلوائز أو يف أثناء وجود  اتعلن مسبق   املصارف شرط، ولكن هذا بعيد، ألن  
 احلساب، مما يشجع املودِّعني على إبقاء حساابهتم من أجل هذه اجلوائز، وهذا هو عني الراب.

 
 احلساابت االستثمارية: -ب

املراد من احلساابت االستثمارية هي الودائع اليت يقبلها املصرف اإلسالمي من  
، اب  فاملصرف هنا يعترب مضارِّ ، (22) أهنا مضاربة ختضع للربح واخلسارة املودِّعني على أساس

 واملودِّع يعترب رب املال؛ وتوزع األرابح حسب االتفاق بينهما.

                                                            

 (.6/241انظر: جملة جممع الفقه اإلسالمي ) (12)

إلسالمي األردين، وجاء ضمن الفتوى: "أما توزيع اجلواقز على أصحاب انظر: فتوى املستشار الشرعي للبنك ا (17)
عن: شبري، أحكام املسابقات املعاصرة  "، نقاًل ااحلساابت اجلارية فقد أُرجئ البت فيه لوجود شبهة قرض جر نفعً 

 .41يف ضوء الفقه اإلسالمي ص

 (.2/342ابن قدامة، املغين ) (62)
 .(1/75: د. فؤاد عبد املنعم )قيقإبراهيم، اإلمجاع، حتابن املنذر، أبو بكر حممد بن  (61)
 .622ص يلية املعاصرة يف الفقه اإلسالمانظر: شبري، املعامالت املا (22)
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وهذه احلساابت إما أن تكون على صورة حساب توفري حبيث ميكن للمودِّع أن يسحب من 
يث ال ميكن للمودِّع أن حسابه ما يشاء يف أي وقت شاء، أو على صورة وديعة إىل أجل حب

املصرف يستثمر هذه  حىت انتهاء األجل املتفق عليه، ويف كال احلالني فإن   ايسحب شيئ  
 األموال مبا يرى يف ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية.

يتضح مما سبق أنه لو أعطى املصرف اجلوائز للمودِّعني، فكأمنا أعطى املضارُب اجلائزَة لرب 
 .اال حرج فيها، لعدم وجود ما مينع من ذلك شرع  املال، وهذه الصورة 

ولكن ال جيوز إخراج تلك اجلوائز من األرابح العامة للمصرف، ألن للمودِّعني واملستثمرين 
 احلق  يف هذه األموال، إمنا تكون من أموال املسامهني يف رأس مال املصرف.

تقدمي البنك جوائز إىل أصحاب جيوز  هبذا الشأن، جاء فيه: " اوقد أصدرت ندوة الربكة قرار  
أرصدة هذه احلساابت مملوكة ألصحاهبا، والبنك مضارب هلم فيها  حساابت االستثمار، ألن  

حبصته من الربح، على أال يؤدي منح هذه اجلوائز إىل ضمان رأمسال املضاربة أو أي جزء منها  
، اة ال جيوز شرع  كما يف حالة حدوث خسارة، وذلك ألن ضمان املضارب لرأمسال املضارب

على أن يكون دفع هذه اجلوائز من أموال البنك ال من أرابح حساابت االستثمار، ألن 
 (.23) املضارب ليس له التربع من أموال املضاربة"

                                                            

رمضان  6شعبان إىل  67من قرارات وتوصيات ندوة الربكة الثالثة والعشرين املنعقدة يف مكة املكرمة، من  (64)
ا بنك ديب اإلسالمي، ظر: جملة االقتصاد اإلسالمي اليت يصدرهم. ان6224أكتوبر  61-65هـ املوافق 1363
 .62ص (616العدد )
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 : اجلوائز على استخدام الصراف اآليل:ااثني  
م تقوم بعض املصارف اإلسالمية بتقدمي اجلوائز للمتعاملني معها من خالل استخدا 

 الصراف اآليل التابع هلا بغض النظر عن نوع احلساب الذي بني املصرف وبني العميل.
وحكم هذه اجلوائز اإلابحة، ألهنا تعترب من ابب الرتويج والتسويق هلذا املصرف، وال يوجد ما 

لقاء احلصول على هذه اجلوائز، فحينئٍذ تصبح  ا، إال إذا اشرتط املصرف مبلغ  امينع منها شرع  
 مة ألن ذلك يُعد من القمار.حمر  

وقد ورد حكم اجلوائز على استخدام الصراف اآليل ضمن قرارات ندوة الربكة الثالثة  
من تقدمي جوائز عن طريق السحب  ا، حيث توصلوا إىل أنه: ال مانع شرع  اوالعشرين أيض  

ن الصراف اآليل لبعض املتعاملني مع البنك الذين يسحبون مبالغ حمد دة م (القرعة)العشوائي 
 خالل مدة معينة وذلك بشرطني:

أوهلما: أال يدفع الداخلون يف السحب أو حيسم من حساابهتم أي مبالغ مقابل االشرتاك يف 
 .االسحب، ألن ذلك يعد قمار  

 اثنيهما: أال تزيد عمولة السحب خالل املدة اليت يتم السحب خالهلا عن العمولة العادية
(24.) 

على بطاقات  املمنوحة ئز املقد مة على استخدام الصراف اآليل اجلوائزومما يُلحق ابجلوا
 ا(، فقد بدأت املصارف اإلسالمية بتقدمي اجلوائز على هذه البطاقات تشجيع  25) االئتمان

للناس يف اقتنائها، وذلك إبجراء القرعة على أرقام البطاقات االئتمانية املسل مة إىل العمالء، 
 (.26) د حمدد منهم وتقدمي اجلوائز هلمومن مث  اختيار عد

 والكالم على حكم هذه اجلوائز مرتبط ابلعالقة بني املصرف وحامل البطاقة. 

                                                            

 املصدر السابق. (63)

( عرَّف جممُع الفقه اإلسالمي بطاقات االقتمان على أهنا: "مستند يُعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري بناء 65)
، لتضمنه التزام ستند دون دفع الثمن حااًل على عقد بينهما ميكنه من شراء السلع أو اخلدمات ممن يعتمد امل

انظر:  املصدر ابلدفع، ومن أنواع هذا املستند ما ميّكن من سحب النقود من املصارف على حساب املصدر".
 (.1/557) جملة جممع الفقه اإلسالمي

قة االقتمان اد، حقيقة بطامحَّ و ، 527ص ية وموقف الشريعة اإلسالمية منهاانظر: زعرتي، اخلدمات املصرف (62)
م، انظر: 6222-هـ1361وتكييفها الفقهي، حبث مقدم إىل جممع الفقه اإلسالمي، الدورة الثانية عشرة، عام 

 (.14/377جملة جممع الفقه اإلسالمي )
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احلكم على هذه اجلوائز، فقد جاء فيها فيما يتعلق  -اأيض  - وقد تضمنت قرارات ندوة الربكة
 ابجلوائز على بطاقات االئتمان ما يلي:

يستخدم البطاقات الصادرة للمتعاملني مع املؤسسات، وقد قد ُُتنح هذه اجلوائز لكل من "
ُتنح حامل البطاقة جوائز مبقدار جمموع النقاط اليت حيصل عليها خالل مدة معينة، وقد ُتنح 
اجلوائز بطريقة القرعة بني الذين استخدموا البطاقة يف املشرتايت مببلغ معني، وقد تكون 

 انية يف بعض اخلدمات.اجلوائز نقدية أو عينية أو اشرتاكات جم
حكم هذه اجلوائز يرتبط ابلصفة الشرعية للعالقة بني مصدر البطاقة، فعلى القول أبهنا حوالة 
فإن مصدر البطاقة هو الدائن حلاملها، فتكون اجلائزة من املقرِّض إىل املقرتض، وهذه جائزة، 

هو الكفيل فتكون اجلائزة املمنوع هو العكس، وعلى القول أبهنا كفالة، فمصدر البطاقة  ألن  
" ، إذ املمنوع هو العكساعلى هذه الصفة من الكفيل للمكفول وال حرج يف ذلك شرع  

(27.) 
 
 

 : جوائز احملالت التجارية:ااثلث  
يف تنشيط األسواق واحملالت التجارية،  اهام   ااجلوائز تلعب دور   ال خيتلف اثنان يف أن   

لبضائعه هبذه اجلوائز واحلوافز إال جتد إقبال الناس عليه أكثر من يُرو ِّج  جتاراي   فما أن جتد حمال  
 غريه.

بذاته، له فنونه وأساليبه،  اقائم   اوقد أصبح موضوع اجلوائز واحلوافز التسويقية عِّلم   
 (.28) فت كتٌب ومؤلفاٌت كثرية حول فن الرتويج والتسويق ابجلوائزوقد أُل ِّ 

يف حياة الناس، األمر الذي أوجب على العلماء  اس  ملمو  الذلك أصبحت هذه اجلوائز واقع  
 والباحثني أن يبينوا األحكام الشرعية املتعلقة هبا.

                                                            

 من قرارات وتوصيات ندوة الربكة الثالثة والعشرين، مصدر سابق. (61)

انصر، د.محد، األصول و ، علي، الرتويج واإلعالن التجاري.انظر على سبيل املثال: عباس، د.بشري وراببعة، أ (62)
الشباين، د. حممد عبد هللا، اجلواقز والرتويج السلعي من املنظور و التسويقية يف إدارة احملالت واملؤسسات التجارية، 

 .(125لعدد )اإلسالمي، جملة البيان، ا
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وقبل اخلوض يف ذكر أهم الصور جلوائز احملالت التجارية ال بد من اإلشارة إىل موقف العلماء 
مها على تلف العلماء يف حكاملعاصرين من فكرة جوائز احملالت التجارية ابتداء ، فقد اخ

 قولني:
(.29) العزيز بن ابز وغريه األول: يري عدم إابحة هذه اجلوائز، وهذا هو رأي الشيخ عبد

  
الثاين: يرى التفصيل حسب نوع اجلائزة وطريقة إعطائها، وهو رأي مجع من أهل العلم  

 (.30) كالشيخ الزرقا وابن عثيمني وغريمها
ز املباحة واحملر مة عند ذكر صور جوائز وسيأيت تفصيل القول الثاين من حيث ذكر اجلوائ

 احملالت التجارية.
 حجة القائلني ابلتحرمي:

"قد ُلوحظ قيام بعض املؤسسات واحملالت  :- رمحه هللا -يقول الشيخ عبد العزيز بن ابز 
التجارية بنشر إعالانت يف الصحف وغريها يف تقدمي جوائز ملن يشرتي من بضائعهم، مما 

ليس له فيها حاجة  الى الشراء من هذا احملل دون غريه، أو يشرتي سلع  يغري بعض الناس ع
واملؤدي إىل أكل  ايف احلصول على إحدى هذه اجلوائز، وهو نوع من القمار احملر م شرع   اطمع  

أموال الناس ابلباطل، وملا فيه من اإلغراء والتسبب يف ترويج سلعته وإكساد سلع اآلخرين 
مثل مقامرته، فاجلائزة اليت حتصل من طريقه حمر مة، لكوهنا من امليسر  املماثلة ممن مل يقامر

 (.31) ، وهو القمار"ااحملر م شرع  
 

تحرمي جوائز ب القائلني نستطيع أن ُنربِّز أهم النقاط اليت أشكلت على ما سبق من خالل
 ، وذلك فيما يلي:احملالت التجارية

 : أهنا نوع من القمار:أوال  
وائز احملالت التجارية كثرية ومتعددة وهلا صور خمتلفة عن بعضها البعض، فكثري ج اجلواب: أن  

 منها ال تدخل يف صورة القمار كما سنرى أمثلة على ذلك.
                                                            

 .323،331ص لد احلرامى علماء البانظر: فتاو  (67)

 يعطيها التجار للمشرتين( )حكم اجلواقز اليت :، اعتين هبا: جمد مكي، فتوى بعنوانوى مصطفى الزرقاانظر: فتا (42)
 .42ص فتاوى التجار ورجال األعمال، فتوى البن عثيمنيو ، 514ص

 .352 انظر: فتاوى علماء البلد احلرام ص (41)
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فالتعميم أهنا من القمار ليس بصحيح، بل ينبغي النظر يف صورة اجلائزة املعروضة وكيفية 
 تقدميها مث حيكم عليها ابجلواز أو احلرمة.

القمار له حقيقة يف الفقه  من القمار، ألن   أنه ال جيوز اعتبار كل شيء دخله احلظمث إنه 
اإلسالمي وهي الرتدد بني الغنم والغرم، فإذا انطبقت هذه احلقيقة على صورة احلصول على 

 اجلائزة فحينئٍذ تُعد من القمار، وحيكم عليها ابحلرمة.
 للغرب: افيها تقليد   : أن  ااثني  

االستفادة من الغرب فيما توصلوا إليه من أمور املعامالت وغريها ال أبس به،  اجلواب: أن  
فإذا كانت فكرة جوائز احملالت التجارية فكرة غربية وال يوجد فيها ما يعارض أحكام شريعتنا 

 فال يظهر أبس ابألخذ هبا.
َلع : أهنا تؤدي إىل ترويج سلعة اتجٍر على آخر، فبالتايل يؤدي ذلك إىل  ااثلث   كساد سِّ

 اآلخرين:
، فلو استطاع اتجٌر أن يُرو ِّج لبضاعته بطريقة اونشاط   االتجارة تتطلب خربة  وفن   اجلواب: أن  

قام إبنفاق  ااتجر   أن   ضَ مباحة فال حرج عليه ولو تسبب ذلك يف كساد بضاعة غريه، فلو ُفرِّ 
واره تقاعس عن تطوير حمله مبالغ كبرية من أجل حتسني واجهة حمله التجاري، واحملل الذي جب

لون ذاك احملل على هذا الذي مل ينفق، فهل اواحد   اومل ينفق عليه درمه   ، مث أصبح الناس يفض ِّ
 حيق ألحد أن ينكر على التاجر األول أبنه تسبب يف كساد بضاعة جاره؟
 .- موهللا أعل -اجلواب: ابلطبع ال، فاجلوائز الرتوجيية للمحالت التجارية من هذا القبيل

يف احلصول على إحدى هذه  ا: أهنا تدفع الناس إىل شراء ما ال حاجة هلم فيه طمع  ارابع  
 اجلوائز.

هناك من  هذا األمر يرجع إىل نيات الناس وال ميكن التحكم فيه، فلو فرض أن   اجلواب: أن  
شرتي حاجاته يف اجلائزة فإنه حينئٍذ يقع يف القمار، أما من ي ايشرتي ما ال حاجة له فيه طمع  

 األساسية مث حيالفه احلظ ويفوز جبائزة معينة فما املانع من ذلك.
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قيمة هذه اجلوائز تكون يف النهاية من تكاليف السلعة واليت يتحملها املستهلك،  : أن  اخامس  
 مما جيعل يف هذا األمر شبهة قمار:

راد التربع جبوائز من ماله السلع وأرابحها إمنا هي ملك للتاجر ومن حقه، فلو أ اجلواب: أن  
قمار، ألنه من طرف واحد، واملستهلك  شبهة اخلاص مل مُينع من ذلك، وليس يف هذا األمر
 إمنا دفع املال مقابل السلعة ال ألجل اجلائزة.

، ففي هذا احلال ميكن يف مقابل تلك اجلوائز التاجر يزيد يف سعر بضائعه لكن إذا ُعلِّم أن  
 وعطاء . احلصول على اجلائزة فيها قمار، فتحرم اجلائزة أخذ  عملية ا القول أبن  
 الرتجيح:

من خالل ما سبق من مناقشة استشكاالت املانعني جلوائز احملالت التجارية يتضح لدى 
ما ذكر من أدلة  فيه نظر، وذلك ألن   االقول بتحرمي جوائز احملالت التجارية مطلق   الباحث أن  

فتبقى هذه اجلوائز على اإلابحة واحلل حىت يقوم دليٌل مينع منها أو  ال يكفي للقول ابلتحرمي،
 من بعض صورها. 

 
 وفيما يلي أهم الصور لتلك اجلوائز مع بيان أحكامها الشرعية:

 الصورة األوىل: جوائز لكل مشرٍت:
كل من يشرتي من هذا احملل التجاري سيحصل على جائزة معينة، وهذه اجلوائز قد   حيث إن  

متعددة، فهي إما أن تكون معلومة أو جمهولة وإما أن تكون مربوطة ابلسلعة أو  اصور   أتخذ
 منفصلة عنها.

من حاجيات املنزل  افأما إن كانت اجلائزة معلومة، كأن يُعطى للمشرتي سلعة إضافية أو طقم  
أو أي شيء آخر، فهذا ال حرج فيه حىت لو زيد يف مثن السلعة، وحىت لو كان املشرتي 

السلعة وما يتبعها من جوائز معلومة لدى  هلذه اجلائزة ابإلضافة إىل السلعة، ألن   اصد  قا
 املشرتي.

، حبيث تكون غري معلومةالسلع بعض اجلوائز  خيبأ يف بعضوأما إن كانت اجلائزة جمهولة، كأن 
ة فيه، وقد تكون جوائز ذا قيمة أو جوائز رمزية، ففي هذه الصورة إن كان مثن السلعة ال زايد

من  اوكان قصد املشرتي السلعة ال اجلائزة، فال مانع من أخذ هذه اجلائزة ألهنا تعترب هبة وتربع  
 .جمهولة البائع، والتربعات مبناها على التسامح، وال حرج من كون اجلائزة
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وقد ذهبت جلنة اإلفتاء املصرية إىل جواز هذه اجلوائز ألهنا تربع، وال يشرتط العلم ابهلدية، 
 (.32) ذلك إذا مل يقم البائع بزايدة مثن السلعةو 

وأما كون اجلائزة مربوطة ابلسلعة أو منفصلة عنها فال يؤثر ذلك يف احلكم، إمنا يرجع ذلك إىل 
 .وتقدميها التنويع يف طريقة توزيع تلك اجلوائز

 
 الصورة الثانية: جوائز ملن يشرتي مببلغ معني:

: يقول البائع: من رتاط الشراء مببلغ معني، فمثال  ختتلف هذه الصورة عن سابقتها يف اش
 مببلغ عشرة داننري فله جائزة. ايشرتي سلع  

 فهذه الصورة اختلف الفقهاُء املعاصرون يف حكمها على ثالثة أقوال:
ر احملر م  القول األول: أن هذه اجلوائز حمر مة، لكون الطريقة اليت مت احلصوُل عليها من امليسِّ

 (.33) هو رأي الشيخ عبد العزيز بن ابز وغريه، وهذا اشرع  
القول الثاين: ال أبس يف احلصول على هذه اجلوائز إذا كانت السلع تباع بقيمة املثل يف 
األسواق، واختار هذا القول الشيخ حممد الصاحل العثيمني، حيث قال: "إذا كانت السلع اليت 

مشرتايته كذا وكذا تباع بقيمة املثل يف  يبيعها هذا التاجر الذي جعل جائزة ملن جتاوزت قيمة
 (، ورج ح هذا القول كذلك الدكتور حممد عثمان شبري34) األسواق، فإن هذا ال أبس به"

(35 .) 
األصل يف املعامالت احلل واإلابحة ما مل يقم دليل على التحرمي، وال  وحجة هذا القول أن  

 (.36) دليل هنا يعتمد عليه يف منع هذه الصورة
الثالث: التفريق بني اجلوائز البسيطة واجلوائز ذات القيمة الكبرية، فاجلوائز البسيطة  القول

مباحة ألهنا من عادة التجار وُعر فهم، أما ذات القيمة الكبرية فُتمنع ألهنا ذريعة إىل املقامرة، 
 ، وأنقل نص  كالمه للوقوف على-رمحه هللا- وذهب إىل هذا التفريق الشيخ مصطفى الزرقا

                                                            

اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية، مصر، (، نشر 1/6521) إلسالمية من دار اإلفتاء املصريةانظر: الفتاوى ا (46)
 م.1726عام 

 .331، 323 ص انظر: فتاوى علماء البلد احلرام (44)

 . 42ص ورجال األعمال، فتوى البن عيثمنيانظر: فتاوى التجار  (43)

 .42ص املعاصرة يف ضوء الفقه اإلسالمي انظر: شبري، أحكام املسابقات (45)

 انظر: املصدر السابق. (42)
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رأيي يف هذه املسألة هو التمييز بني اهلدااي البسيطة اليت هي من عادة  أدلته، حيث قال: "إن  
من يشرتي كمية كبرية من البضائع عندهم يقد ِّمون إليه هدية بسيطة  التجار وعرفهم )أن  

دااي تقديرية وترغيبية له، كسيارة لعبة أوالد أو قطعة أو قطعتني زايدة عما اشرتاه(، وبني اهل
ذات القيمة الكبرية اليت جيري عليها سحب بطريقة السحب على اليانصيب ابألرقام، فيفوز 

 هبا أحد حاملي هذه البطاقات )الكوبوانت( من الزابئن.
فتلك اهلدااي البسيطة املعتادة بني مجيع التجار ملن يشرتي كمية كبرية أو جمموعة من األصناف 

 تقديرات التاجر لذلك الزبون. هي حالل، ألهنا تقدمة تعبريية عن
أما هذا النوع من اهلدااي ذات القيمة الكبرية كالسيارة والثالجة، مما جيري عليه سحب  

حبسب أرقام القسائم اليت يعطوهنا ملن يشرتي ما ال يقل عن ُمعني من املشرتايت، مث يسحب 
شرتون من عند هذا على القسائم الستحقاق تلك الثمينة، واليت أصبح املشرتون ي دوراي  

التاجر ألخذ هذه القسائم، فال أراها إال من قبيل اليانصيب التجاري الذي هو اليوم يف نظر 
علماء الشريعة ضرٌب من املقامرة حمر م أيمث فيه الطرفان التاجر والزبون، وال يكون ما يستحقه 

ين ال ميلكون مثل هذه بصغار التجار الذ ، وال سيما أنه يضر اقتصاداي  هبذه الطريقة حالال  
الوسائل القمارية املغرية، فيصرف عنهم الناس وخيرجه من السوق، وهذا ضرٌر اقتصادي  

 (.37) كبري، وهللا سبحانه أعلم"
 اتكم يف هذه املسألة يرجع إىل وجهاحل أن   اولعل بعد ذكر هذه األقوال الثالثة يتضح جلي  

عليها،  انظر خمتلفة، فمنهم من اقتصر يف نظرته على طريقة تقدمي اجلوائز ومن مث  أصدر حكم  
ومنهم من نظر نظرة مشولية بعيدة املدى أو بعبارة أدق نظر إىل مآل هذا الفعل وما يرتتب 

 عليه مبا توصل إليه. مَ كَ عليه مث حَ 
 قوية، وذلك ألن   نظرٍ  ث له وجهةالقول الثال ويف رأي الباحث بعد التأمل والنظر أن   

حبيث يشرتون ما ال حاجة هلم فيه من أجلها، وأما إن   ااجلوائز اليسرية ال تُغري الناس كثري  
كانت اجلوائز ذات قيمة كبرية فال ُيستبعد أن يسعى الناس يف احلصول عليها وذلك بشراء 

 على اجلائزة.سلع فوق حاجاهتم حىت يصلوا إىل املبلغ الذي يؤهلهم للحصول 
ذلك يدخله يف دائرة  املشرتي بشرائه للسلع احلصول على اجلائزة، فإن   دَ صَ وال خيفى أنه إذا قَ 
 القمار أو شبهته.

                                                            

 .514ر: فتاوى مصطفى الزرقا، فتوى بعنوان: )حكم اجلواقز اليت يعطيها التجار للمشرتين( صانظ (41)
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فحىت يتم التخلص من إشكالية شراء الناس فوق حاجاهتم واإلسراف يف ذلك من أجل 
التفريق بني اجلوائز اليسرية احلصول على اجلوائز األمر الذي يوقعهم يف القمار احملر م، ينبغي 

واجلوائز ذات القيمة الكبرية، فاجلوائز اليسرية مباحة وال أبس هبا، واجلوائز ذات القيمة 
 الكبرية ذريعة إىل القمار ينبغي جتنبها، وهللا أعلم.

 
 الصورة الثالثة: جوائز معلقة بشرط مستقبلي:

هذه الصورة فيها إغراء  قها يف أن  وهذه الصورة شبيهة ابلصورة السابقة، إال أهنا تفار  
 أكرب للمشرتي.

أو ابلرسائل  وصورهتا الواقعة كالتايل: توزع رسائل عرب اإلنرتنت من خالل الربيد اإللكرتوين
أو حىت على املنازل على أانس معينني، ومكتوب يف هذه الرسالة:  النصية على اجلواالت

وكذا، وحىت تستلم هذه اجلائزة ال بد من أن مببلغ كذا  قي ِّمةلقد كسبت جائزة  (38) مربوك
تشرتي من احملل أي شيء يبلغ قيمة كذا، فيذهب صاحُب الرسالة بسبب اإلغراء يف هذه 

 الطريقة ويشرتي أي شيء مما ال حيتاجه لكي يستلم اجلائزة.
 (.39) وهذه الصورة ال شك يف حرمتها، وتُعترب حيلة إىل القمار

 
 طريق السحب ملن يشرتي مببلغ معني: الصورة الرابعة: جوائز عن

 وهذه هي عني الصورة الثانية، ولكن توزيع اجلوائز يكون ابلسحب عن طريق إجراء القرعة.
ى وصورهتا أن يشرتي املشرتي مببلغ معني خيوله الدخول يف السحب عن طريق كوبوانت تُعطَ 

 له.
يتعلق يف مسألة السحب على وحكم هذه الصورة ال خيتلف عن حكم الصورة الثانية إال فيما 

 اجلوائز عن طريق القرعة.

                                                            

 .، والصحيح أن يُقال: مباركاللغوية الشاقعةهذه الكلمة من األخطاء ( 42)

هلذه  امطابقً  داغي )رقيس قسم الفقه وأصوله جبامعة قطر( سؤااًل  وقد ُسئل الدكتور علي حميي الدين الُقرة( 47)
لصورة، فأجاب بعدم اجلواز، الفتوى على شبكة اإلنرتنت، موقع اإلسالم أون الين، ا
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القرعة وسيلة ترجيح مشروعة ملعرفة الفائز، وهلا أصل يف الشريعة، فقد روى  والصحيح أن  
قالت: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أراد  - رضي هللا عنها -البخاري عن عائشة 

 (.40) ا خرج هبا معهأقرع بني نسائه، فأي تهن خرج سهمه اَسَفر  
 (.41) قال ابن حجر يف شرحه للحديث: "فيه مشروعية القرعة والرد على من منع منها"

 القمار هو أن   من القمار، ألن   دُّ يُ عَ وال  فإجراء القرعة من أجل معرفة الفائز ابجلائزة جائزٌ 
ة مل خيسر يف يتعرض الداخل فيه للربح أو اخلسارة، ويف صورة مسألتنا من مل تصبه القرع

املال الذي دفعه إمنا هو يف مقابل البضائع اليت اشرتاها، إال إذا كان قصده  حقيقة األمر، ألن  
ابلشراء الدخول يف القرعة أو زاد التاجر يف أسعار بضائعه من أجل اجلوائز، ففي هذا احلال 

 تصبح صورة املسألة حمر مة الشتماهلا على القمار.
 

 أجزاء مفرقة يف سلع من صنف معني:ائز ملن جيمع الصورة اخلامسة: جو 
ويف هذه الصورة تشرتط بعض احملالت التجارية للحصول على اجلائزة أن جيمع املشرتي أجزاء  

 معني من السلع، وقد أتخذ صورتني:معينة موجودة يف صنف  اأو قطع  
قدر عدد  األوىل: أن ُيكمل مجع عدد معني من األجزاء فيحصل على جائزة معينة على

شركات املشروابت الغازية تضع  األجزاء اليت مت مجعها، ومثاهلا: َأغطية املشروابت الغازية، فإن  
 جوائز متفاوتة، كل جائزة ُيشرتط هلا عدد معني من األغطية.

الثانية: جوائز ذات قيمة كبرية، كسيارة أو مكيف أو ثالجة وما شاهبها، وطريقة احلصول على 
ل ه يُوضع يف بعض السلع جزٌء من شكل معني يتكون من جزئني، فإذا أمت إكماهذه اجلوائز أن

 ة القيمة.تلك اجلائز اجلزئني فإنه يفوز ب
 حكم الصورتني:

الصورة األوىل ال خيتلف حكمها عن صورة )جوائز لكل مشرتي( واليت سبق احلديث عنها، 
مشسية وهكذا، فحكمها أنه  جوائزها يف الغالب يسرية كمسجل صغري أو نظارة وأن   اخصوص  

 ال حرج فيها ما دام املشرتي مل يقصد ابلشراء مجع هذه األجزاء للحصول على اجلائزة.

                                                            

(، 6/755(، )6536أخرجه البخاري، صحيح البخاري، كتاب الشهادات، ابب القرعة يف املشكالت، برقم ) (32)
 (.3/6167(، )6112، برقم )ومسلم، صحيح مسلم، كتاب التوبة، ابب يف حديث اإلفك وقبول توبة القاذف

 (.2/352) ابن حجر، فتح الباري (31)
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وقد أجاب اجمللس األورويب لإلفتاء والبحوث عن سؤال مضمونه ما يلي: بعض  
الشركات تضع بعض الصور داخل منتجاهتا، وعندما يقوم الشخص بتجميع بعض هذه 

للشركة ميكن أن حيصل على جائزة رصدهتا الشركة هلذا الغرض، فما املوقف  الصور ويرسلها
 من هذا؟

اجلواب: ابلنسبة هلذه اجلوائز املذكورة ال حرج على املسلم يف أخذها، وذلك ألهنا تتم من 
طرف واحد وهي الشركة املاحنة هلا دون اشرتاط زايدة يف سعر السلعة، وإمنا هو من ابب 

وال يتحمل الطرف الثاين املشرتي أي خسارة وال زايدة على مثن السلعة مما  الرتويج لبضائعها
، واملمنوع فقط يف هذه املسألة أن يشرتي املسلم هذه ايدخلها يف أحكام القمار احملر م شرع  

 (.42) االسلع لغرض احلصول على هذه اجلوائز، فهذا يدخله يف القمار احملر م شرع  
شكال يف اجلوائز املرصودة هلا، فإهنا ذات قيمة كبرية، والطريقة اليت أما الصورة الثانية فاإل

جترى من أجل نيل هذه اجلوائز فيها شيء من إاثرة روح املقامرة، ألهنا تُفضي إىل محل الناس 
على شراء كميات كبرية من نوع معني من السلع رجاء احلصول على اجلزء املكمل للجزء 

 .صول عليهالذي مت احل
: "َجع ُل صورة سيارة نصفها يف كارت ونصفه الثاين يف -رمحه هللا  -لشيح ابن عثيمني يقول ا

، وال تدري عن هذا النصف اآلخر هل هو موجود، أو غري موجود؟ وعلى كارت آخر مثال  
، ووجد فيه  يكفيه وعائلته إذا اشرتي كرتوان  اإلنسان  فرض أنه موجود فهو حرام بال شك، ألن  

فإنه سوف يشرتي عشرات الكراتني أو مئات الكراتني رجاء أن حيصل نصف  كارت السيارة،
الثاين، ليحصل على السيارة، فيخسر مئات الدراهم، والنهاية أنه ال شيء، فقد حتصل لغريه، 

 (.43) فيكون يف هذا إضاعة مال وخطر، فال جيوز استعمال هذه األساليب"
 حمذورات شرعية، وهللا أعلم. إليه من ضي، ملا تفاحلرمةهذه الصورة حكم  فاألقرب أن  

هذه هي أبرز الصور املوجودة يف األسواق واحملالت التجارية، وهناك صور جديدة خترج بني 
 أحكامهايف الصور السابقة، واستخراج الفينة واألخرى، ميكن احلكم عليها من خالل التأمل 

 من خالهلا.
 

                                                            

 .(2/16من فتاوى اجمللس األورويب لإلفتاء والبحوث، رقم الفتوى ) (36)

 (.6/122انظر: فتاوى الشيخ حممد الصاحل العثيمني ) (34)
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 : جوائز اليانصيب:ارابع  
 مفهوم اليانصيب:

 عن يف معاجم اللغة العربية فضال  لمة اليانصيب من الكلمات املستحدثة واليت ال وجود هلا ك
 الكتب الفقهية.

 (.44) وهي كلمة مركبة من جزءين، الياء: وهي حرف نداء، ونصيب ومعناها: احلظ
ففي الكلمة جمتمعة معىن االستنجاد ابحلظ والصدفة، مما ُتوحي ابالعتماد على احلظ يف  

 ال وترك العمل واجلد واألسباب اليت وضعها هللا سبحانه وتعاىل لتحصيل الرزق.كسب امل
 وهو كذلك. ايف كلمة )اليانصيب( معىن  مذموم   فيظهر مما سبق أن  

وصورة اليانصيب املعروفة هي عبارة عن بطاقات أو قصاصات من الورق ليس هلا قيمة يف 
ى سحٌب على هذه قات أبعداد كبرية، مث جُيرَ ذاهتا، وعليها أرقام معينة، فتباع هذه البطا

ابجلوائز املرصودة، يف حني خيسر  الفائزينالبطاقات، فتخرج أرقام حمدودة يكون أصحاهبا هم 
 اآلالف.

ى إىل يوم يف حترميه آايٌت تُتلَ  ، والذي نزلت  افاليانصيب إذن لون من ألوان القمار احملر م شرع  
َها الذ ِّيَن آمُنوا إِّمنا اخلمُر َوامليسُر َواألنصاُب َواألزالُم رِّجٌس اَي أَي ُّ : القيامة، حيث قال 

مِّن َعَملِّ الش يطَانِّ فَاجَتنُبوه َلعلُكم تُفلُِّحون * إمنا يُريُد الش يطَاُن َأن يُوقَع بَينُكم الَعداوَة 
رِّ َويصدُكم َعن ذِّكرِّ هللاِّ َوَعن الص الةِّ فَ  ،  (45)هل أنُتم ُمنتُهونَوالَبغضاَء يف اخلمرِّ َوامليسِّ

 .(46( ) امليسر هو القِّمار نه قال: )أ  ُروي عن ابن عباس
 

 صور معاصرة لليانصيب:
 الصورة األوىل: تذاكر اليانصيب )اليانصيب التجاري(:

عند إطالق اليانصيب،  اوقد ُأشري إليها يف بداية هذا املبحث، وهي املقصودة غالب   
للبيع من خالل أكشاك منتشرة يف األسواق واملطارات  على طرح تذاكر اوتعتمد أساس  

 وجتمعات الناس، وتعلن عن جوائز خيالية مل ن يك ون س عيد احل ظ ويظ هر امس ه يف السح ب.
                                                            

ابصي، املعجم لشر او ، 453ص ا، القاموس الفقهي لغًة واصطالحً أبو جيبو (، 6/744انظر: املعجم الوسيط ) (33)
 (.32/462) املوسوعة الفقهيةو ، 326ص االقتصادي اإلسالمي

 .71، 72اآليتان  ،سورة املاقدة (35)

 (.6/3) اص، أحكام القرآناجلصَّ  (32)
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الداخل فيها يدفع  وهذه الصورة ال خالف يف حترميها ألهنا من القِّمار، وذلك ألن   
  ابَنه احلسن زائفة، وقد حذ ر سي ُِّدان علي من غري مقابل، ويعل ِّق آماله ابألماين ال ماال  

، حيث قال له: "وإايك واالتكاَل على املىن، فإهنا - فيما يُروى عنه -من ذلك يف وصيٍة له 
 (.47) ائع الن  و َكى" بض
 

 الصورة الثانية: اليانصيب اخلريي:
ن عن عزمها علِّ ى ابليانصيب اخلريي، حيث تُ اخلريية إبقامة ما ُيسم   اجلهاتتقوم بعض  

مستشفيات أو مالجئ أو حىت مساجد، وذلك بطريقة تشبه اليانصيب التجاري، حيث  إقامة
وتقوم ببيعها لكي يتم احلصول على األموال الالزمة، وتُغري اجلماهري ابإلعالن  اتصدر أوراق  

 عن جوائز سخية ملن حيالفه احلظ ويفوز يف السحب.
سابقة من حيث وجود اإلغراء فيها من جانبني، وهذه الصورة ختتلف عن الصورة ال 

جانب اجلوائز القيمة املعلن عنها، واجلانب اخلريي اإلنساين الذي يزعمه القائمون على 
 اليانصيب.

فاحلكم الشرعي هلذا النوع من اليانصيب ال خيتلف عن حكم اليانصيب التجاري،  
 فكالمها حمر م لكوهنما من القمار.

الباحثني يدافعون عن هذا الضرب من اليانصيب، لكون الغاية  بعض والعجيب أن   
منه إقامة املشروعات اخلريية اليت تسد حاجات الفقراء واملساكني، وخاصة أننا يف زمان قل  

َمعني  (، حيث يقول أحدهم: "اليانصيب ظاهرة معناها أن  48) فيه من يتربع هلذه املشروعات
الناس أصبحوا ماديني ال يهتمون إال  ضب من القلوب، وأن  األخالق املنبثق عن اإلميان قد ن

ابملادة والربح واإلغراء به، وال بد من إغرائهم ابلربح حىت أنخذ منهم لعمل خريي، 
اخلري مل  فاليانصيب مبين إذن على فكرة نضوب َمعني األخالق الطيبة من القلب، وعلى أن  

 (.49) بل ال بد من دافع اإلغراء" يعد ينبثق من العاطفة والنفس يف شكل تضحية،
                                                            

 ارم الشيمالنوكى أي: احلمقى. انظر: القضاعي، أبو عبدهللا حممد بن سالمة، دستور معامل احلكم ومأثور مك (31)
 .156ص

يف املسألة خالف وابلتايل ميكن األخذ ابلقول  يف املسألة، حىت ال يظّن أحد أنَّ  افقهيً  هذا الرأي قواًل  مل أجعل (32)
 اجملوِّز، إمنا اعتربته شبهة َوَرَدْت على املسألة ومت الرد عليها واحلمد هلل.

 .425ص كري اإلسالميماعية يف التفأمحد شليب بعض القاقلني هبذا الرأي يف كتابه: احلياة االجت د.( ذكر 37)
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رمحه  - وقد رد على هذه الشبهة اليت جُتو ِّز اليانصيب اخلريي الشيخ مصطفى الزرقا 
حيث قال يف إجابة له عن إحدى األسئلة: "قد يتبادر إىل الذهن أنه ما دام الغرض من  -هللا

ي التذاكر على هدف ة من مشرت ابلنظر اإلسالمي، وفيه فكرة املعاون فتح اليانصيب خرياي  
إمداد  ذه اإلسالم أو يوجبه، فلتقاصر اهلمم عن القيام ابلواجبات الكفائية، ومنها مثال  حيب

حيث أيمل كثري من  املنكوبني بكارثة يف بعض البالد اإلسالمية، يكون يف أسلوب اليانصيب )
ال يتوافر حني يطلب ( حافز هلم على شراء التذاكر،  الناس أن حيالفهم احلظ فريحبوا اجلائزة

 منهم التربع للغرض اخلريي فقط دون هذا احلافز من األمل.
بني اليانصيب اخلريي واليانصيب  اهذه الفكرة قد ترد وال شك إىل الذهن فرق   

 التجاري الذي هو قمار حمض ال شبهة فيه.
سالمي، هذه الفكرة غري مقبولة يف النظر اإل ن  نين بعد طول تفكري ترج ح عندي أولك 

 فيها سلوك الواسطة احلرام للوصول إىل اهلدف املشروع. فإن  
هذا املبدأ الذي  (، فإن  50) اإلسالم ال يقبل فيه مبدأ الغاية تربر الواسطة وإن   

من الوسائط اإلجرامية ال حدود هلا، فيجب يف  يعتمده اليهود والشيوعيون يفتح أبوااب  
وقد كان امليسر يف جاهلية العرب  …لتامها مشروعتني اإلسالم أن تكون الغاية والواسطة ك

ة، حيث كان اخلاسر فيه يذبح جزور   أيكل منه الالعبون وسواهم من فقراء  اذا غاية نبيلة وخري ِّ
وسيلته غري سليمة، وهي االعتماد على  القبيلة، ومع ذلك حر مه اإلسالم بنص القرآن، ألن  

إِّمنا يُريُد الش يطَاُن أن يُوقَِّع  ر إليها القرآن العظيم بقوله:احلظ، وما جيرُّه اللعب من آفات أشا
بَينُكم الَعداوَة َوالبغضاَء يف اخلمرِّ َوامليسرِّ َويصدُكم َعن ذِّكرِّ هللاِّ َوَعن الص الة فهل أنُتم 

  (51.) ُمنتُهون
كسيارة   اضخم   من يشرتي تذكرة اليانصيب، حينما يكون رِّب ح الفائز مغراي   هذا إىل أن   

، ال يتجه برغبته إىل بذل املعونة ألجل اهلدف اخلريي لليانصيب، وإمنا كل مهه األمل يف مثال  
ربح السيارة أبيسر سبيل وأرخص مثن هو شراء التذكرة، وهذا هو األمل الفاسد الذي يقود 

                                                            

 وهي مشهورة بلفظ: الغاية تربر الوسيلة، وهي خمالفة ملبادئ اإلسالم. (52)

 .71ية اآل ،سورة املاقدة (51)
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صاحبه إىل الفشل، ويُقعده عن العمل اجلدي اجملدي الذي هو الوسيلة الصحيحة 
 (.52) "لالكتساب

فاخلالصة أنه ال جيوز إقامة اليانصيب اخلريي مهما كانت األسباب والدوافع، واجلوائز  
 ى فيها حمر مة ال جيوز أخذها.اليت تُعطَ 
ومما يشبه هذه الصورة ما تقيمه بعض املؤسسات اخلريية من إقامة سوق خريي تباع  

ن قسائم ذات أرقام، مث بعد فيه بعض األطعمة وبعض األعمال اليدوية، وتُعطِّي املشرتي
االنتهاء من السوق جتري السحب على األرقام، ومن مث  تعطي الفائزين بعض اهلدااي واجلوائز، 

 األرابح الناجتة من السوق ختصص ألعمال اخلري والرب. مع العلم أن  
فحكم هذه الصورة يرجع إىل قصد ونية املشاركني يف السوق، فإن كانت نيتهم  

يف أعمال اخلري ومساعدة الفقراء واملساكني من خالل شراء منتوجاهتم ومعروضاهتم املسامهة 
 فال حرج يف أخذ اجلائزة يف حالة الفوز هبا. 

ذلك يدخل يف دائرة  وأما إن كانت النية متجهة للحصول على اجلائزة فاحلكم أن   
 القمار، وابلتايل حترم اجلوائز على الفائز هبا هبذه النية. 

 
 رة الثالثة: اينصيب مسابقات اخليول:الصو 

سبق احلديُث عن املسابقات اليت حر ض الشارُع عليها ملا فيها من اإلعداد للجهاد  
مسابقات  ق د انعقد اإلمج اع على مشروعي ةمساب قات اخلي ول، ف تلكوتقوية شأن الدين، ومن 

 (.53) من أهل العلم وقد نقل اإلمجاع على ذلك غري واحد، اخليول ووضع اجلوائز فيها
يف عصران، فهي تقام من أجل الربح  االقصد من هذه املسابقات مل يعد موجود   إال أن   

املايل فقط، أو من أجل التحدي بني فئات من الناس، ويف الغالب يكونون من علية القوم 
 وكربائهم.

                                                            

 .522ص الزرقا، فتاوى مصطفى الزرقا (56)

فسري القرطيب، تو (، 1/151) ىـابن حزم، احمللَّ و (، 1/21) بو بكر حممد بن إبراهيم، اإلمجاعانظر: ابن املنذر، أ (54)
 (.14/13) لنووي، شرح النووي على صحيح مسلماو (، 13/22ابن عبد الرب، التمهيد )و (، 7/132القرطيب )
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مر الناس على ومما زاد الطني بلة أن ظهرت أوراُق اينصيب مرتبطة بسباق اخليل، فيتقا 
اخليول نفسها، فأي خيل تفوز تكون اجلوائز من نصيب أصحاب البطاقات اليت رشحت هذه 

 (.54) اخليل
عن وجود القمار فيه،  فال صلة هلذا السباق ببث روح اجلهاد والفروسية، فضال   

 وسوء كيل.  افأصبحت الصورة أبكملها كقول القائل: حشف  
 ا اليانصيب حمر م وال جيوز املشاركة فيه.هذ ظاهر من أن   الشرعي فاحلكم 

 
 الصورة الرابعة: اليانصيب الرايضي:

وهذا اليانصيب ال خيتلف عن اليانصيب التجاري إال يف االسم وبعض األمور  
 الشكلية اليت ال تغري يف احلكم الشرعي.

ض بطاقات للبيع، وعلى هذه البطاقات مكان خمصص للمسح، عرَ حيث إهنا تُ  
ملشرتي هذه البطاقة، فإذا ظهرت له عالمة تدل على فوزه، حيصل على إحدى فيمسح ا

 اجلوائز، وإال خيسر ما دفعه.
 فهذه الصورة ظاهرة التحرمي لكوهنا ال خترج عن صورة القمار. 
وهناك صورة أخرى وهي أهنم يقومون ببيع تذاكر لدخول املالعب الرايضية ملشاهدة  

ى جوائز ى سحوابت على هذه التذاكر، ومن خالهلا تُعطَ رَ املبارايت، ويف نفس الوقت جتُ 
 للفائزين.
(، فإن  55) ق ابلقصد والنية كما سبق يف صور كثرية سابقةفحكم هذه الصورة يُلحَ  

كان قصُد مشرتي هذه التذكرة الدخول إىل امللعب ومشاهدة املباراة فال حرج عليه يف أخذه 
 .اوليست قصد   اائزة جاءت تبع  اجل للجائزة يف حال احلصول عليها، ألن  

 اجلائزة ذاهتا فحكمه أنه ُمَقامِّر، وحترم عليه اجلائزة حينئذ. اوأما إن كان قاصد   

                                                            

 .423انظر: شليب، احلياة االجتماعية يف التفكري اإلسالمي ص (53)

 وقد سبق التفصيل فيها. التجاريةكما يف بعض صور جواقز احملالت   (55)
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 لصورة اخلامسة: اليانصيب اهلاتفي:ا
ق عليه بعض الباحثني ابمليسر اهلاتفي أو القمار اهلاتفي، وهي أحدث صورة ويُطلِّ  

عنه يف الفضائيات واجلرائد وكل وسيلة ختاطب الناس، للقمار يف عصران احلايل، حيث يُعَلن 
يف كل بيت مسلم أبيسر  اجهار   هعن نالقمار يف هذا العصر أصبح يُعلَ  حبيث ميكن القول أن  

، حيث إنه مبجرد رفع مساعة اهلاتف واالتصال ابجلهات اليت ُترو ِّج هلذا وإىل هللا املشتكى صورة
 .اامليسر، يصبح اإلنسان مقامر  

حقيقة اليانصيب اهلاتفي هو أن يتم االتصال برقم معني هو رقم اجلهة املُعلِّنة و  
(، حبيث حتسب عليه أجرة االتصال أضعاف األجرة العادية، ومن خالل هذا 56) للجوائز

ى اجلوائز مث تُعطَ  ،(57)نها تافهة على املتصلني لإلجابة عح بعُض األسئلة الاالتصال ُتطرَ 
 إلجابة الصحيحة.اب أييتالسحب أو من خالل من للفائزين إما من خالل 

، وشكلي الفرق بني اليانصيب اهلاتفي واليانصيب التجاري صوري فيظهر مما سبق أن   
األجرة الزائدة لالتصال اليت يدفعها املشارك إمنا هي مبثابة كوبون اليانصيب، ولكن يف  ألن  

 (58) صورة جديدة
لمسلم أن حيذر هذه احليل اليت لفي حرام، وينبغي حكم اليانصيب اهلات فالنتيجة أن   

 .- وهللا أعلم -أخذت ابالنتشار، وأن يُنكِّر على ُمرو ِّجيها حسب استطاعته 
، فينبغي ويف غري رمضانهذه أبرز صور اجلوائز املعاصرة واليت تطل علينا يف شهر رمضان 

ا هو مباح، وإن كان األفضل عدم الوقوع يف الصور احملرمة، واالكتفاء مب للمسلم احلرص على
أن ينصرف عن ذلك كله ويقبل على هللا ابلطاعة والعبادة لكي ينال اجلائزة العظمى وهي 

 رضوان هللا تعاىل.
                                                            

(، أو ما تُعرف ابسم "إمارات كول" أو "حبرين كول" أو 122تبدأ ابلرقم ) على سبيل املثال: االتصاالت اليت (52)
 "لبنان كول" وما شاهبها.

وغريها من األسئلة اهلابطة اليت ال قيمة  ؟أو من ترشح ألن تكون ملكة اجلمال ؟املباراة الفالنية يف كمن سيفوز  (51)
 ... هلا

 ام قد اجاوزت اآلالف من الداننري يف شهر واحد، وصارت نوعً فواتري اهلواتف اخلاصة هب "وقد أكد كثريون أنَّ  (52)
من اإلدمان الذي مساه بعض الباحثني )إدمان امليسر اهلاتفي(، ومع هذا اإلدمان أتيت املآسي من تضييع للصلوات 

رة عليها، إىل طالق بعض الزوجات الاليت أدمّن على االتصال بعد انكشاف األمر مع أول فاتو  اممن كان حريصً 
عن موقع اإلسـالم سؤال وجواب للشيخ حممد  وينتهي األمر ابالنفصال، وتتحول حياة األطفال إىل جحيم". نقاًل 

 www.islam-qa.comصـاحل املنجد: 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





للحق فهو من حمض توفيق هللا تعاىل، وما جاء  اوموافق   ما جاء يف هذا البحث صوااب   اختام  و 
 واملسلم مرآة أخيه.للحق فهو من تقصري النفس وزيغ الشيطان،  اجمانب  

 .م على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعنيوصل ى هللا وسل  
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