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إٕن إسلس هلل حنمسٍ  ،ووس خـييَ ووس خلفصٍ  ،وهـوذ ابهلل من رشور ٔأهفس يا  ،ومن
سيئات ٔأؾٌلًيا  ،من َيَ ْ ِسٍ هللا فال مضي هل  ،ومن يضَي فال ُادي هل  ،وهعًل
ووسمل ؿىل ذري رسي هللا َلس جن ؾحسهللا  ،إًِادي إًخضري ظىل هللا ؿَيَ وسمل
وتـس
وؿىل أٓهل وحصحَ إًىصإم
فإن إًرشاكت وإحملالت إًخجارية إحملَية وإًـاملية ثدٌافس ًىسة ود إًزابئن
وإًـمالء هبسف إًىسة إملايل فلط  ،وُياك من يعسر مثي ُشٍ إًحعاكات
هبسف ذريي وًىهنا كَيةل  ،وال ماهؽ رشؿ ًا ٔأو ؾصف ًا من هسة إملال وًىن تعصيلة
رشؾية حبخة يخفق إًـٌَلء ٔأو خَِم ؿىل رشؾيهتا  ،طلإ جنس ٔأن ثكل إًرشاكت
وإحملالت ثخفنن يف إًوسائي وإًعصق إًيت جتَة إًـمالء من إصلإذي وإرلارج ،
ومن ثكل إًعصق وإًوسائي { تعاكات إًخرفيغ } إًيت ثعسرُا إًرشاكت
وإحملالت إًخجارية  ،وكريُا من إًحعاكات إ ٔلدصى إملضاهبة ًِا  ،ويف حبثيا ُشإ
سوف هخعصق { ًحعاكات إًخرفيغ فلط } وإًيت ثعسرُا إًرشاكت إًخجارية ومن
حنا حنوُا من إًحيوك وإًفٌادق وكريُا  ،وهللا إملوفق وإًِادي إٕىل سوإء إًسخيي 0
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كال إًض يخ دتيان َلس إصلتيان يف نخاتَ إملـامالت إملاًية أٔظاةل ومـادضة  :ؾحارة
ؾن كعـة ظلرية من إًحالسديم ٔأو كريٍ  ،يىذة ؿَهيا إمس إملس خفيس وإدلِة
إملعسرة ًِا  ،ومتيح حامَِا حسٌلً من ٔأسـار سَؽ وذسمات مؤسسات ورشاكت
مـيية مسة ظالحية إًحعاكة  ،وكال إصلنخور سـس إًضرثي يف حبثَ تعاكات
إًخرفيغ إمللسم ٌَمجمؽ إًفلِي الاساليم إًخاتؽ ًصإتعة إًـامل الاساليم يف
دورثَ إًثامٌة ؾرشة  :تعاكات ثخضمن إًوؿس ابٕؾعاء حامَِا ختفيض ًا يف ٔأسـار
إًسَؽ إملضرتإة  ،وكال إًض يخ سايم جن إٕجصإُمي إًسويمل يف حبثَ تعاكة إًخرفيغ
يف ضوء كوإؿس إملـامالت إًرشؾية إمللسم جملمؽ إًفلَ إالٕساليم يف مىة  :تعاكة
إًخرفيغ  :يه تعاكة ختول ظاحهبا إذلعول ؿىل ختفيغ تًس حة حمسدة من ٔأمثان
إًسَؽ ٔأو إرلسمات إًيت يضرتَيا من مذاحص حمسدة  ،وكال إًض يخ حسام إصلين
ؾفاهَ يف موكؽ ظصيق الاسالم  :تعاكات إًخرفيغ ٔأهوإع مذـسدة  ،ويه تعاكات
متيح ظاحهبا حس ًما من ٔأسـار إًسَؽ وإرلسمات صلى ٍلوؿة من إًرشاكت
وإملؤسسات  ،وإملصإنز إًخجارية  ،اكملسدضفيات  ،وإملس خوظفات  ،وإًفٌادق ،
وإملعامع  ،و ٔأسوإق إملوإد الاس هتالهية  ،وإ ٔلكشية  ،ومـارض إ ٔلًخسة ،
وإملفصوصات  ،وإ ٔلهجزة إًىِصابئية  ،وإًس يارإت  ،ومصإنز إرلسمات  ،وإًعياهة ،
وإملسإرس إ ٔلَُية  ،ومٌزتُات إ ٔلظفال  ،وماكثة إًسفص وإًس ياحة  ،وماكثة
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ثبٔخري إًس يارإت  ،وكريُا  ،وكس حىون ُشٍ إًحعاكات ذاظة تحـغ إ ٔلوضعة
إًخجارية  ،اكًحعاكات إًعحية إًيت متيح حامَِا حس ًما صلى إملسدضفيات ،
وإملس خوظفات  ،وإًـيادإت إًخجارية ٔ ،أو تعاكات إًسفص اكًحعاكة إطلُحية إًيت
متيح حصهبا حس ًما صلى إًفٌادق ورشاكت ثبٔخري إًس يارإت  ،وُشٍ إًحعاكات
ختخَف من حير هعاق الاس خفادة مهنا  ،فلس حىون حمَ ّية  ،وكس حىون دوً ّية ،
وذكل حسة مثن إًحعاكة  ،وماكهة إدلِة إملعسرة ٌَحعاكة  ،وصِصهتا  ،وُشإ
إًيوع من تعاكات إًخرفيغ يخخىن إٕظسإرٍ رشاكت إصلؿاية وإالٕؿالن وإًدسويق ،
ٔأو رشاكت إًسفص وإًس ياحة  ،وكس يلوم ابٕظسإر ُشٍ إًحعاكات تـغ إدلِات
وإملؤسسات كري إًخجارية  ،هحعاكات إًخرفيغ إًيت ثعسرُا تـغ إزلـيات
إًخـاوهية ٔ ،أو إًحعاكات إًيت ثعسرُا تـغ إ ٔلهسية إًصايضية ٔ ،أو إًحعاكات إًيت
ثعسرُا إًلصف إًخجارية  ،وكري ذكل  ( ،إذلوإفز إًخجارية إًدسويلية ٌَمعَح ص
 ، )585و ُؾصفت تعاكة إًخرفيغ ٔأيضً ا تبٔهنا تعاكة ختول ظاحهبا إذلعول ؿىل
ٍ
ختفيغ تًس ح ٍة حمسد ٍة من ٔأمثان إًسَؽ ٔ ،أو إرلسمات إًيت يضرتَيا من مذاحص
حمسدة 0
( إهؼص تعاكة إًخرفيغ يف ضوء كوإؿس إملـامالت إًرشؾية ٌَسويمل ص) 2
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كال إًض يخ دتيان َلس إصلتيان يف نخاتَ إملـامالت إملاًية ٔأظاةل ومـادضة :
تعاكات إًخرفيغ ثيلسم إٕىل هوؿني ٌُل :
ويه تعاكات يخوىل إٕظسإرُا يف إًلاًة رشاكت إًس ياحة وإصلؿاية  ،وإالٕؿالن ،
ٔأو إزلـيات إًخـاوهية ٔ ،أو إ ٔلهسية  ،ومتيح حامَِا حسٌلً يف ٔأسـار إًسَؽ
وإرلسمات صلى هجات جتارية ؿسيسة  ،من إًفٌادق وإملعامع وإملسدضفيات
وإملسإرس وماكثة إًسفص وإًس ياحة 0
ويه تعاكة ثعسرُا تـغ إًرشاكت وإملؤسسات  ،ومتيح حامَِا حسٌلً ؿىل مجيؽ
سَـِا وذسماهتا يف مجيؽ فصوؾِا  ،وكال إًض يخ سايم جن إٕجصإُمي إًسويمل يف حبثَ
تعاكة إًخرفيغ يف ضوء كوإؿس إملـامالت إًرشؾية إمللسم جملمؽ إًفلَ إالٕساليم يف
مىة  :يه من حير ُمعسرُا هوؿان :
إ ٔلوىل  :إًثيائية  :يه إًيت يعسرُا مذجص مـني ًـمالئَ  ،حبير حيعي حامي
إًحعاكة ؿىل ختفيغ يف إٍمثن من إًسَؽ إًيت يضرتَيا من ُشإ إملخجص وفصوؿَ 0
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إًثاهية  :إًثالزية  :فيعسرُا وس يط يخوىل إالثفاق مؽ ٍلوؿة من إملخاحص ًِشإ
إًلصض  ،مث يلوم تدسويق إًحعاكة ملن يصقة الاصرتإك  ،وحيعي إملضرتك ؿىل
ختفيغ حمسد ؾيس رشإئَ من ٔأي من ُشٍ إملخاحص إًيت مت إالثفاق مـِا ،
وإًوس يط كس يىون ملعودٍ إًصحب  ،وكس يىون هجة ذريية ملعودُا مجؽ
إًخربؿات ٔلقصإض ذريية 0
ويه من حير إٍمثن إٕما أٔن حىون :
 -5جمثن هلسي حمسد 0
 -2جماهية ثوزع ثح ًـا مليخجات ٔأو ذسمات ٔأدصى  ،فذوزؾِا مث ًال تـغ
إملعارف ًـمالهئا إملودؿني صلَيا ٔ ،أو ثوزؾِا تـغ إملخاحص إٕذإ إصرتى
مـني 0
إًـميي مهنا مبا يخجاوز مدَلًا ً
 -3كس ثوزع إُٕسإء دون إرثحاط تبٔي ذسمات ٔأدصى 0
ورإحؽ نخاب إملـامالت إملاًية إملـادضة ٌَض يخ ذاصل جن ؿًل إملض يلح
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كال إًض يخ دتيان َلس إصلتيان يف نخاتَ إملـامالت إملاًية ٔأظاةل ومـادضة  :إًفصق تني
تعاكات إًخرفيغ إًـامة وإًحعاكة إرلاظة من وهجني :
إًوخَ إ ٔلول ٔ :أن إًحعاكات إًـامة يس خفيس إملس هتكل ابًخرفيغ من هجات جتارية
ؿسيسة من فٌادق ومعامع ومصإنز جسوق ،ومسدضفيات وحنوُا ٔ ،أما إًحعاكات إرلاظة
فال يس خفيس إًـميي إٕال من هجة وإحسة  ،ويه إدلِة إًيت ٔأظسرهتا 0
إًوخَ إًثاين ٔ :أن إًحعاكات إًخرفيضية إًـامة ٔأظصإفِا زالزة :
إًعصف إلٔول  :معسر إًحعاكة ،ويه إدلِة إًلامئة ؿىل جصانمج إًخرفيغ وإمليؼمة هل ،
حير ثلوم ابٕظسإر إًحعاكات إًخرفيضية وإًخًس يق مؽ إدلِات إًخجارية إملضرتنة
،ومذاتـهتا يف إًوفاء مبا ثـِست تَ من ختفيغ سَـِا ،وذسماهتا ،وُشٍ إدلِة كاًح ًا ما
حىون رشاكت إًسفص وإًس ياحة ٔ ،أو رشاكت إصلؿاية وإالٕؿالن
إًعصف إًثاين  :إدلِات إًخجارية إملضرتنة يف ُشٍ إًحعاكة  ،وإملاحنة ٌَخرفيغ 0
إًعصف إًثاًر  :حامي إًحعاكة  ،وُو إًـميي ٔأو إملس هتكل 0
و ٔأما إًحعاكات إرلاظة فإن ٔأظصإفِا إزيان فلط :
إًعصف إلٔول  :هجة إالٕظسإر

وإًعصف إًثاين  :حامي إًحعاكة 0

ورإحؽ نخاب إملـامالت إملاًية إملـادضة ٌَض يخ ذاصل جن ؿًل إملض يلح
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كال إًض يخ سايم جن إٕجصإُمي إًسويمل يف حبثَ تعاكة إًخرفيغ يف ضوء كوإؿس
إملـامالت إًرشؾية إمللسم جملمؽ إًفلَ إالٕساليم يف مىة  :إًِسف من إًحعاكة ُو
حصقية إملضرتنني يف إًرشإء من إملخاحص إملعسرة ٔأو إملضارنة فهيا  ،فاملضرتك إٕذإ
ؿمل ٔأهَ س يحعي ؿىل ختفيغ من إملخجص إملعسر ٔأو إملخاحص إملضارنة  ،فس يفضي
إًخوخَ إٍٕهيا ًالس خفادة من ُشإ إرلعم وثوفري لكفة إًرشإء  ،وٕإذإ اكن كس دفؽ
ملس ًما ٔأظحح صليَ حافز إٕضايف ًخفضيي إملخاحص إملضارنة ًيك ال يشُة ما دفـَ
ُحاء  ،و ٔأما إملخجص فِو يس خفيس من حصقية إًـمالء إملضرتنني يف إًرشإء من
ؾيسٍ  ،ومن مث زايدة إملحيـات  ،وٕإذإ اكن ُو إملعسر ٌَحعاكة فإهَ يس خفيس تياء
ؿالكات مس خلصة مؽ إًـمالء ًيخجية إًخشتشب وإًخلَة يف إالٕيصإدإت  ،ويف حاةل
هون إملعسر وس ًيعا  ،فإهَ يىسة إًفصق تني مثن إًحعاكة وتني حاكًيف إٕظسإرُا
 ،مبا يف ذكل إًخفاوض مؽ إملخاحص إملضارنة وجسويق مٌخجاهتا 0
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ثيلسم تعاكات إًخرفيغ إٕىل زالزة ٔأكسام يه :
إًلسم الاول  :تعاكات ملاتي رسوم
إًلسم إًثاين  :تعاكات ملاتي رسوم إًخلكفة فلط ( حلكفة إًحعاكة )
إًلسم إًثاًر  :تعاكات تسون رسوم ( جماهية )
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تعاكات إًخرفيغ نٌل ٔأسَفٌا ٔأهوإع وًلك هوع مهنا حنك مس خلي حسة إًيؼام
تياء ؿىل ذكل يىون إذلنك  ،نٌل ٔأن إًحعاكات يف حس ذإهتا
إ ٔلسايس ٌَحعاكة  ،و ً
خمخَف يف حمكِا تني ؿٌَلئيا إ ٔلخالء  ،فِي نٌل يـمل ٔأيخ إًلارئ من إًيوإزل ٔ ،أي
من حمساثت ؾرصان ومل حىن موحودة ؾيس من س حلٌا  ،طلإ هخج ؾن ذكل ذالف
تني إًـٌَلء يف حمكِا ؿىل ٔأرتـة ٔأكوإل يه :
إًلول إ ٔلول  :حتصمي مجيؽ ٔأهوإع تعاكات إًخرفيغ ( إجملاهية وذإت إًصسوم ) ٔلهنا
من إًلٌلر وإمليرس 0
إًلول إًثاين  :حوإز تعاكات إًخرفيغ إجملاهية فلط 0
إًلول إًثاًر  :إًحعاكات ذإت إًصسوم 0
وتعاكات إًخرفيغ ذإت إًصسوم إدذَفوإ فهيا ؿىل زالزة ٔأكوإل يه :
إ ٔلول  :إًخحصمي 0
إًثاين  :إدلوإز 0
إًثاًر  :إٕذإ اكن إًصمس يسري ًإ جفائزة  ،وٕإن اكن هحري ًإ مفحصمَ 0
إًلول إًصإتؽ  :إٕذإ اكهت إًصسوم تلسر إًخلكفة ففهيا ص هبة وحصوِا ٔأوىل 0
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كال إصلنخور سـس إًضرثي يف حبثَ تعاكات إًخرفيغ إمللسم ٌَمجمؽ إًفلِي
الاساليم إًخاتؽ ًصإتعة إًـامل الاساليم يف دورثَ إًثامٌة ؾرشة  :ثيلسم تعاكات
إًخرفيغ ابًيؼص إٕىل معسرُا إٕىل كسمني :
القسم األول  :تعاكة مييح ملضرتَيا ختفيغ من معسرُا 0
وُشإ إًلسم يدٌوع إٕىل زالزة ٔأهوإع حبسة سخة إذلعول ؿىل ُشٍ إًحعاكات :
إًيوع إ ٔلول  :تعاكات جماهية ويه خائزة 0
إًيوع إًثاين  :تعاكة ثرصف ؾيس إًرشإء جمثن مـني وُشٍ خائزة 0
إًيوع إًثاًر  :تعاكة جضرتى مبحَف مايل وُشٍ إ ٔلػِص ٔأهَ حيصم إٕظسإرُا وتيـِا
ورشإؤُا 0
القسم الثاني  :تعاكة مييح ملضرتَيا ختفيغ من كري معسرُا وُشإ إًلسم يدٌوع
إٕىل هوؿني حبسة سخة إذلعول ؿىل ُشٍ إًحعاكات وٌُل :
إًيوع إ ٔلول  :تعاكات جماهية ثرصف ٌَمس خفيسين جماان ويه مخسة ٔأظياف :
إًعيف إ ٔلول  :تعاكات جماهية ال يسفؽ معسرُا ٔلحصاب إحملالت صيئ ًا  ،وُشإ
إًعيف خائز ٔلهَ مبثاتة إًوؿس 0
إًعيف إًثاين  :تعاكات ختفيغ يسفؽ معسرُا ٌَمحي إملضرتى مٌَ إًفصق يف
إًسـص  ،وُشإ إًعيف من ٔأهوإع فـي إرلري 0
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إًعيف إًثاًر  :تعاكات ختفيغ يسفؽ معسرُا ٌَمحي إملضرتى مٌَ إًفصق يف
إًسـص  ،وإطلي يؼِص ٔأن ُشإ إًعيف ال جيوز إًخـامي تَ ٔلن ظاحة إحملي
يبٔذش ما ًال من ٔأخي إًخرفيغ مؽ ؿسم ؿَمَ مبلسإر ما سيضرتى مٌَ فيىون من تيؽ
إًلصر إملهني ؾيَ رشؿ ًا 0
إًعيف إًصإتؽ  :تعاكات جماهية يسفؽ ٔأحصاب إحملالت ماًي ًا ملعوؿ ًا ملعسر إًحعاكة
 ،وإ ٔلػِص حوإز ُشإ إًعيف ٔلهَ مبثاتة دفؽ ٔأحصة ؿىل معي إٕؿاليم 0
إًعيف إرلامس  :تعاكات جماهية يسفؽ ٔأحصاب إحملالت ملعسر إًحعاكة وس حة
مـَومة من لك تيؽ ؿىل ٔأحس حامًل إًحعاكة  ،وإ ٔلػِص حوإز ُشٍ إملـامةل ٔلهنا
مبثاتة وس حة من إًصحب ثسفؽ ٌَسمسار ٔأو تًس حة مـَومة من سـص إًسَـة فذسذي
يف ابب إملضارتة ٔأو إدلـاةل 0
إًيوع إًثاين  :تعاكات ختفيغ يضرتَيا إملس خفيس من معسر إًحعاكة ًيس خفيس
ختفيض ًا ؾيس ٔأحصاب حمالت جتارية كري معسر إًحعاكة  ،وميىن ثلس مي ُشإ إًيوع
إٕىل ٔأرتـة ٔأهوإع حسة هوع إًـالكة تني معسر إًحعاكة وإملخـِس ابًخرفيغ :
إًيوع إ ٔلول ٔ :أن يسفؽ معسر إًحعاكة حزء ًإ من مثن إًحعاكة ٌَمحالت إًخجارية
إًيت متيح إًخرفيغ  ،وُشإ إًيوع يؼِص حتصميَ صلدوهل يف تيؽ إًلصر 0
إًيوع إًثاين ٔ :أن يسفؽ معسر إًحعاكة حزء ًإ من مثن إًسَـة إملضرتإة  ،فِشٍ
إًحعاكات ال جيوز إًخـامي هبا ملا فهيا من إًلصر وملا فهيا من إًصاب 0
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إًيوع إًثاًر ٔ :أن يلسم معسرُا ذسمات ٌَمحالت إًيت متيح ختفيغ وزسمة
إٕؿالن سوإء ؿىل إًحعاكة ٔأو يف إًىذية إالٕؿالين إملعاحة ٌَحعاكة  ،وإطلي
يؼِص إمليؽ من ُشإ إًخـامي ًـسم ؿمل إحملي اب ٔلحصة إًيت س يسفـِا من ٔأخي ُشٍ
إرلسمة 0
إًيوع إًصإتؽ ٔ :أن يلوم معسر إًحعاكة تخيـِا ؿىل إملس خفيسين وال يلسم معسر
إًحعاكة ٔأي ذسمات ٔأو مداًف ٔلحصاب إحملالت إًيت ثلسم إًخرفيغ  ،وُشٍ
خمخَف يف حمكِا 0
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كال إًض يخ إصلنخور ظاحل جن فوزإن إًفوزإن ؾضو إٌَجية إصلإمئة ً ٕالفذاء وؾضو
ُيئة هحار إًـٌَلء ُ :شٍ لكِا من إًلٌلر وإمليرس وال جتوز ٕ ،إذإ إحذجت سَـة رح
وإرشُا من إًسوق وإحصك ؾيم ُارلصإتيط وإملساتلات وإدلوإئز إحصوِا ٔلهنا ميرس
ومقار ويحوهم جرشي مهنم وال جرشي من كريمه  ،يرصفون إًياس ؾن إحملالت
إ ٔلدصى ،فيرضون إًياس  ،إًييب  هني ؾن ثَل إًصهحان  ،وهني ٔأن يخيؽ
إذلارض ٌَحادي  ،من ٔأخي ٔأن حىون إملعَحة ٔلُي إًسوق لكِم ،وال يبٔذشٍ
وإحس ؾن إًثاين ٔ ،أهت جتـي إدلوإئز يك ثرصف إًياس إًٕيم وحتصم إلٓدصين  ،مث
ُشإ إملال إطلي يبٔذشٍ إًزتون ال جيوز هل ٔ ،لهَ ًيس يف ملاتي يشء  ،ملاتي ُشٍ
إًحعاكة إًيت يصيس هبا دضف إًياس إٕىل ددول حمهل  ،وإًرضر ابلٓدصين  ( ،ال
رضر وال رضإر ) ُشإ ال جيوز 0
https://www.youtube.com/watch?v=SY9fKzRhm4w
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كال إًض يخ ؾحس إًصمحن إًسحمي  :كال ص يريا إًـثميني رمحَ هللا  :يف تِعاكة ثُ ْـ َع
ِمن ٔأخي إًخرفيغ  :إٕذإ اكن إالٕوسان َسيَ ْض َ ِرتي ؿىل لك حال  ،وإٍمثن مل يُ ْصفَؽ ،
وإً َىصت إطلي ُأؾْعاٍ ًيس هل كمية  ،مبـىن ُ :أؾ ِْعيَ َمجاان  ،فِشإ ال تبٔس تَ ؛ ٔلن
ُشإ إملضرتي إٕما َسا ًِم وٕإما كَ ِان  ،وكال رمحَ هللا  :وإًلاؿسة ٔ :أ ّن لك ُمـامةل
يىون فهيا إملـا َمي إٕما كَا ِه ًما ٔأو كَا ِر ًما ٔأهنا ِمن إًْ َمي ِْرس  ،فال جتوز 0
http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=107713#gsc.tab=0

ورإحؽ ًلاء إًحاب إملفذوح ٌَ - 90-ض يخ َلس جن ظاحل إًـثميني
وورد ؾن دإر الافذاء الاردهية  -كصإر رمق  )2050 /3( )538( :حنك تعاكات
إًخرفيغ  :فإن جمَس إالٕفذاء وإًححوث وإصلرإسات إالٕسالمية يف خَس خَ
إمليـلسة تخارخي ُ5435 /4 /23 :ـ  ،إملوإفق 2050 /4 /8م كس إظَؽ ؿىل
إًسؤإل إملخـَق حبنك رشإء وإس خزسإم إًحعاكات إًيت ثعسرُا تـغ حمالت
إًسوجص مارهت إًىربى ( إملوالت ) ؛ حير يمت تيـِا ٌَمضرتي مبحَف رمزي ،
وجسجي هل هلاط ؾيس لك معَية رشإء  ،وتـس ٔأن ثعي إًيلاط إٕىل ؿسد مـني يمت
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مٌح إملضرتي خائزة ٔأو دعٌلً جضجيـي ًا  ،وتـس إصلرإسة وإًححر ومسإوةل إًص ٔأي
كصر إجملَس ما يًل  :حنك تعاكات إًخرفيغ إًيت ثعسرُا إملخاحص  -إملوالت -
تلصض جضجيؽ زابئهنا ؿىل إًرشإء وهسة إدلوإئز -فيَ ثفعيي  :إٕذإ اكهت
ُ
إًحعاكات جماهي ًة  ،كري مسفوؿة إٍمثن  ،مييحِا إملخجص ٔأو إًرشنة ٌَزتون ًيسذي يف
حسة ؿىل إدلوإئز ٔأو ٍمييح تـغ إرلعومات  :فال تبٔس فهيا وال حصج  ،ويه
تشكل ثـخرب وؿسإ تخرفيغ إ ٔلسـار من كدي إملخجص ٌَمضرتي ٔ ،أو وؿسإ مبيح
إدلوإئز  ،وإًوؿس ابرلري خائز ال حصج فيَ  ،ثرشط ٔأن ال يزيس إملخجص يف ٔأسـار
إًسَؽ ًيحخال ؿىل إرلعومات إملـَن ؾهنا يف ثكل إًحعاكات  ،وؿىل ُشإ إس خلص
ر ٔأي ٍلؽ إًفلَ إالٕساليم إًخاتؽ ًصإتعة إًـامل إالٕساليم  ،رمق )58 /2( )503( :
حير خاء فيَ  :إٕذإ اكهت تعاكات إًخرفيغ ثعسر ابجملان من كري ملاتي ،فإن
إٕظسإرُا وكدوًِا خائز رشؿ ًأ ،لهَ من ابب إًوؿس ابًخربع ٔأو إًِحة 0
http://www.aliftaa.jo/Decision.aspx?DecisionId=140
ويف موكؽ إالٕسالم سؤإل وحوإب ٌَض يخ َلس إمليجس  :تعاكات إًخرفيغ إًيت
ثعسرُا رشاكت إصلؿاية وإالٕؿالن وإًدسويق ٔأو رشاكت إًس ياحة وإًسفص ٔأو
تـغ إملصإنز إًخجارية ومتيح حامَِا حسٌلً مـيي ًا من ٔأسـار إًسَؽ وإرلسمات صلى
ٍلوؿة من إًرشاكت وإملؤسسات وكريُا ُشٍ إًحعاكات ثيلسم إٕىل كسمني :
إ ٔلول  :تعاكات يمت إذلعول ؿَهيا مبلاتي مادي ؾن ظصيق الاصرتإك إًس يوي 0
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إًثاين  :تعاكات جماهية  ،يمت إذلعول ؿَهيا ؾن ظصيق إالُٕسإء ٌَمضرتي جضجيـاً
هل ؿىل إًخـامي مـِم  ،وكس ثُميح جما ًان ملن تَلت مضرتايثَ حس ًإ مـيي ًا 0
و ٔأما إًحعاكات إجملاه ّية إًيت ثلسم ٌَمضرتي من كري ملاتي  ،فال حصج يف إس خـٌلًِا
والاس خفادة مهنا ٔ ،لن مٌح إًحعاكة جما ًان جيـَِا من ؾلود إًخربؿات  ،وإًلصر (
إدلِاةل ) يف ؾلود إًخربؿات مـفو ؾيَ  ،وإذلاظي ؿىل إًحعاكة إجملاهية إٕن مل
يس خفس مهنا يف إًخرفيغ مل خيرس صيئ ًا  ،وتشكل ظسر كصإر إجملمؽ إًفلِي إطلي
خاء فيَ  :إٕذإ اكهت تعاكات إًخرفيغ ثعسر ابجملان من كري ملاتي  ،فإن
إٕظسإرُا وكدوًِا خائز رشؿ ًا؛ ٔلهَ من ابب إًوؿس ابًخربع ٔأو إًِحة 0
http://islamqa.info/ar/121759
ويف موكؽ الاسالم وية  :فإذإ اكهت ُشٍ إًحعاكة فـال جماهية مبـىن ٔأن إملضرتي
ال يحشل ملاتَِا ماال  ،وكمية إملضرتايت إًيت جضرتط ٌَحعول ؿىل ُشٍ إًحعاكة
يه إًلمية إذلليلية إًفـَية ًِشٍ إملضرتايت نٌل ثخيـِا إًرشنة ملن مل يصد إذلعول
ؿىل ُشٍ إًحعاكات فال حصج فهيا  ،ويه دإذةل يف إذلوإفز إًخجارية إملرشوؿة 0
https://library.islamweb.net/ramadan/index.php?page=Sho
wFatwa&Option=FatwaId&Id=79402
ُ
تعاكات دعم َحت ُع ُي
وس ئي إًض يخ ذاصل ؾحس إمليـم إًصفاؾ  :صلى مىذح ِة حصيص
جضرتَيَ ا مهنُم تـ  50رايل ً َخ ْح ُعي
ؿَهيا إٕذإ إصرت َ
يت تـ  500رايل  ،وجَس خعي ُؽ ٔأن ِ
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جضرت ُظِا
ؿىل إرلعم  ،مفا حنك رشإهئا  :فبٔخاب  :فا ْٕن اك ْهت كمية إملضرتايت إًيت َ ِ
إملىذحة الٕؾعاء إًـميي ُشٍ إًحعاكة يه إًلمي َة إًفـَية ًَِا نٌل ثَخي ُـِا ًلريٍ  ،فال
حصج فهيا  ،ويه دإذ ٌةل يف إذلوإ ِف ِز إً ِّخجارية إملرشوؿة ٔ ،أو ما ي َُسم ؾيس إً ُفلِاء
َ
رشنة
ِرش ِط إدلزإء  ،وكس س حق ًيا ٔأن تيٌا ٔأهنا خائزة يف فذوى ُح ْ ُنك ْؾص ِض ِ
ابً ِِ َحة ث َ ْ
موابيًل  ،ونشكل إٕذإ وز َؾت إًحعاكات َمجاانً فذىون من ابب إًِحة 0
http://ar.beta.islamway.net/fatwa/38271?ref=c-rel&score=0.4
وكال إًض يخ حسام إصلين ؾفاهَ يف موكؽ ظصيق الاسالم  :تعاكات ختفيغ جماهية
ُ
إًحعاكات جماهي ًة  ،كري
 ،ويه إًيت متيحِا تـغ إحملالت ًزابئهنا جماانً  ،فإذإ اكهت
حسة ؿىل إدلوإئز ،
مسفوؿة إٍمثن  ،مييحِا إملخجص ٔأو إًرشنة ٌَزتون ًيسذي يف ٍ
ٔأو ً ُيميح تـغ إرلعومات  :فال تبٔس فهيا وال حصج  ،ويه تشكل ثـخرب وؿسً إ
تخرفيغ إ ٔلسـار من كدي إملخجص ٌَمضرتي ٔ ،أو وؿسً إ مبيح إدلوإئز  ،وإًوؿس
خائز ال حصج فيَ  ،وكس دًت إًيعوص من إًىذاب وإًس ية ؿىل إًوفاء
ابرلري ٌ
ابًوؿس نلوهل ثـاىل ( َاي َأَيه َا ِإطل َين َءإ َمٌُوإ َأ ْوفُوإ ِابًْ ُـ ُلو ِد ) إملائسة  ، 5ونلول إًييب
 ( أٓي ُة إمليافق ٌ
زالث  :إٕذإ حسث نشب  ،وٕإذإ ٔأؤمتن ذان  ،وٕإذإ وؿس ٔأذَف )
مذفق ؿَيَ  ،وكري ذكل من إًيعوص  ،وًىن يضرتط ٔأن ال يزيس إمل ُ ْع ُسر ٌَحعاكة
يف ٔأسـار إًسَؽ ًيحخال ؿىل إرلعومات إملـَن ؾهنا يف ثكل إًحعاكات  ،وُشٍ
مـفو ؾيَ ٔ ،لن إًـلس ُيا من
إًحعاكات وٕإن اكن فهيا هو ٌع من إًلصر إٕال ٔأهَ ٌ
قصر ٌ
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ؾلود إًخربع وًيس من ؾلود إملـاوضة  ،ومن إمللصر ؾيس إًفلِاء ٔأهَ يلخفص إًلصر
يف إًخربؿات وال يلخفص يف إملـاوضات 0
http://ar.islamway.net/fatwa/42441
وكال إصلنخور ؾحسهللا جن اندض إًسَم ؾضو ُيئة إًخسريس ابملـِس إًـايل ٌَلضاء
ٔ :أما تعاكة إًخرفيغ إًيت حيعي ؿَهيا إالٕوسان جما ًان فِشٍ من ابب إًِحة  ،ثرشط
ٔأال يىون حعوهل ؿىل ُشٍ إًحعاكة تعصيق إملساتلة إًيت يفـَِا تـغ إًرشاكت
إًدسويلية ٔأهَ يف حاةل رشإئَ سَـة تلمية نشإ فإهَ يسذي يف إًوؿس ابدلائزة ،
وإدلائزة يه تعاكة إًخرفيغ فِشإ لكَ دإذي يف ُشإ إ ٔلمص
http://www.almoslim.net/node/204038
وكال إصلنخور ذاصل جن ؿًل إملض يلح يف نخاتَ إملـامالت إملاًية إملـادضة ٔ :أفذت
إٌَجية إصلإمئة ٌَححوث إًـَمية جبوإز مثي ُشٍ إًحعاكة و ٔأهَ ال تبٔس هبا ،وإًخـَيي :
ًـسم إحملشور إًرشؾ يف ذكل  ،و ٔلن إ ٔلظي يف إملـامالت إذلي 0
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فف موكؽ إصلًيي إًفلِي حتت إرشإف إًض يخ إملرشف إًـام إًض يخ فِس ابٌُلم :
إدذَف أُٔي إًـمل يف حنك إًحعاكات مسفوؿة إٍمثن معوماً ؿىل كوًني :
إ ٔلول  :إمليؽ وإًخحصمي  :ملا يف إًحعاكات من قصر وهجاةل ورمبا مقار  ،فإن إملضرتي
ال يـصف حتسيس ًإ ملسإر إرلعم إطلي س يحعي ؿَيَ وإًحائؽ نشكل  ،فَو فصضيا ٔأن
إًحعاكة مبائة وإس خزسهما إملضرتي نثري ًإ حفعي ؿىل دعم يحَف (  ، ) 200فيىون
إملضرتي كامن ًا وإًحائؽ كارم ًا  ،وًو مل يس خزسهما إٕال اندر ًإ فمل حيعي إٕال ؿىل ()50
فلط فيىون إًحائؽ كامنًا وإملضرتي كار ًما  ،وهبشإ يىون يف إًـلس هجاةل وقصر ًإ 0
إًثاين  :إدلوإز وإالٕابحة ٔ :لن إ ٔلظي يف إملـامالت إذلي فال يًذلغ ُشإ إ ٔلظي
إٕال تسًيي حصيح دضحي  ،و ٔأن إًلصر يف ُشٍ إملـامةل ملخفص كري مؤثص ؛ ٔلهَ ال
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رضرإ ؿىل ٔأي من إ ٔلظصإف ٔ ،أما إًحائؽ فإهَ رإحب ؿىل لك حال سوإء
يسخة ً
إصرتى إملضرتي ابًحعاكة ٔأو تسوهنا  ،مفلسمو إرلسمة يضـون ُامش رحب حىت مؽ
إس خزسإم إًحعاكة  ،و ٔأما إملضرتي فاًحعاكة حتت ثرصفَ مىت ما ٔأرإد إس خزسإهما ،
وُشإ نٌل ًو إس خبٔحص س يارة فلس يس خـمَِا ظيةل فرتة إالٕخارة وكس ال يس خزسهما إٕال
وكذ ًا يسري ًإ  ،وال ي ُ َـ هس ذكل من إًلصر إحملصم  ،ومثهل إًحيت كس يس خبٔحصٍ س ية وال
حيخاج ٌَسىىن فيَ إٕال ٔأايم ًا وكس يسىٌَ ظيةل إًس ية  ،مث إٕن رشإء تعاكة
إًخرفيغ مـامةل حتمتي إهخفاع إًعصفني إملعسر وإملضرتك  ،وحتمتي مؽ ذكل إهخفاع
إملعسر ودسارة إملضرتك  ،فإن اكن إملضرتك حيخاج كاًح ًا ٌَسَؽ حمي إًخرفيغ ،
ويًذفؽ حبعول إًخرفيغ ؿىل ٔأسـارُا  ،فاًلاًة يف ُشٍ إذلاةل ُو إهخفاع إًعصفني
 ،فيلخفص ما فهيا من إًلصر؛ ٔلهَ من إًيسري إملـفو ؾيَ ٔ ،أما إٕن اكن إًلاًة ٔأهَ ال
حيخاج ًِشٍ إًسَؽ فاًرشإء يف ُشٍ إذلاةل مميوع ؛ صلدوهل يف إًلصر إًىثري  ،وُو
من ابب إٕضاؿة إملال إحملصم رشؿ ًا  ،وًِشإ فاًصإحج وهللا ٔأؿمل حوإز ٔأمثال ُشٍ
إًحعاكة إٕن ٔأظسرهتا إدلِة إمللسمة ٌَزسمة  ،وٕإن ٔأظسرهتا هجة وس يعة مفحي هؼص
وثبٔمي  ،وكس هط إالٕمام ٔأمحس ؿىل حوإز ٔأن يلول إًصخي لٓدص  :إكرتض يل من
فالن مائة وكل ؾرشة ( إمللين  ، ) 244/4فإذإ خاز إًـوض ٌَوس يط ملاتي
إًخوسط ٌَحعول ؿىل إًلصض  ،فاًـوض ملاتي إًخوسط ٌَحعول ؿىل إًخرفيغ
ٔأوىل ابدلوإز http://www.fikhguide.com/tourist/trans/283 0
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كال إًض يخ دتيان َلس إصلتيان يف نخاتَ إملـامالت إملاًية أٔظاةل ومـادض  :إًلول
تخحصمي مثي ثكل إًحعاكات  ،وتَ كال ص يريا َلس جن ظاحل إًـثميني  ،وفضيةل
إًض يخ ؾحس هللا جن خربين  ،وفضيةل إًض يخ جىص جن ؾحس هللا ٔأتو زيس  ،و ٔأدوان
إًض يخ ذاصل إملعَح  ،و ٔأدوان فضيةل إًض يخ ذاصل جن ؿًل إملض يلح  ،و ٔأفذت
ابًخحصمي إٌَجية إصلإمئة ٌَححوث إًـَمية وإالٕفذاء يف إًسـودية  ،وتَ ظسر كصإر من
ٍلؽ إًفلَ إالٕساليم 0
كال إًض يخ إجن ابز رمحَ هللا حير س ئي إًسؤإل إًخايل  :إهدرش يف تـغ إحملالت
إًخجارية وإملس خوظفات إ ٔلَُية  ،إٕظسإر تعاكة ثـع ملن يصقة الاصرتإك فهيا ،
ملاتي مدَف مايل يسفؽ س يو ًاي  ،وحيعي حامَِا ؿىل تـغ إًفحوظات إجملاهية ذالل
إًس ية  ،وتـغ إرلعومات إملاًية ؿىل تـغ إًفحوظات إملـمَية إ ٔلدصى  ،وسؤإيل
ُ :ي جيوز إٕظسإر ثكل إًحعاكات ٔ ،أو إًخـامي هبا؟ فبٔخاب ُ :شإ إًـمي ال جيوز ؛
ملا فيَ من إدلِاةل وإمللامصة  ،وإًلصر إًىثري  ،فاًوإحة حصنَ  ،وكال إًض يخ ذاصل إجن
ؿًل إملض يلح يف حمارضثَ إملـامالت إملاًية إملـادضة  :إًحعاكات إًخرفيضية إًـامة :
ويه إًيت يس خفيس مهنا إًـميي خبفغ إ ٔلسـار وهيي إرلسمات صلى هجات مذـسدة ،
و ٔأنرث ٔأُي إًـمل ؿىل ٔأهنا حمصمة وال جتوز ًـسة وحوٍ يه :
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إًوخَ إ ٔلول ٔ :أن ُشٍ إٕخارة فهيا قصر ؛ إٕذ إٕن هجة إًخرفيغ إلٓن إس خبٔحصت هجة
إالٕظسإر  ،ودفـت إٍٕهيا إٕما ملعوؿ ًا وٕإما وس حة من إملحيـات 0
إًوخَ إًثاين  :إٕذإ اكهت هجة إالٕظسإر أٔحصهتا يه وس حة من مديـات هجة إًخرفيغ ،
فـيسئش ُشٍ إ ٔلحصة جمِوةل ال يسرى مك حىون  ،كس حىون كَيةل وكس حىون نثرية
إًوخَ إًثاًر  :إٕن إًـالكة تني إالٕظسإر ويه رشنة إصلؿاية وإالٕؿالن ٔأو رشنة
إًس ياحة وتني إًـميي إملس هتكل ؿالكة ؾلس إٕخارة ؛ فإن إًـميي يلوم تسفؽ رمس
س يوي ٔأو صِصي ملاتي ٔأذش ُشٍ إًحعاكة ً ،يك يس خفيس من إًخرفيضات  ،وُشٍ
مٌفـة جمِوةل فهيا قصر  ،كس يس خفيس وكس ال يس خفيس 0
إًوخَ إًصإتؽ ٔ :أن ُشٍ إمليفـة ومٌفـة الاس خفادة ؾيس كري إملؤحص  ،ؾيس إًفٌسق وؾيس
إحملي إًخجاري إٕىل أٓدصٍ  ،فاملؤحص إلٓن ًيست ؾيسٍ إمليفـة  ،فِشٍ مٌفـة كري ملسور
ؿىل جسَميِا  ،فاًـميي يسفؽ رسٌلً دلِة إالٕظسإر ويه رشنة إًس ياحة وإمليفـة ًيست
ؾيسٍ إمليفـة إًيت كس يس خفيسُا إًـميي وُو إًخرفيغ ُشٍ كري ملسور ؿَهيا ابًًس حة
دلِة إالٕظسإر ويه إًرشنة إًس ياحية  ،وُشإ من ٔأكوى إ ٔلدةل ؿىل حتصمي ُشٍ
إًحعاكات إًـامة  ،فِو إلٓن يضرتك ويسفؽ إًحعاكة ؿىل ٔأهَ س يبٔذش مٌفـة إًخرفيغ،
وُشٍ ًيست موحودة ؾيس إملؤحص ويه هجة إالٕظسإر ويه إًرشنة إًس ياحية
ورشنة إصلؿاية وإالٕؿالن  ،وٕإمنا مٌفـة إًخرفيغ ؾيس إحملالت إًخجارية  ،كس يشُة
ويلسم ُشٍ إًحعاكة ويس خفيس من إًخرفيغ وكس ال يس خفيس من إًخرفيغ  ،وكس
يـعيَ إحملي إًخجاري خيفغ هل وكس ال خيفغ هل ويصفغ مثي ُشٍ إًحعاكة  ،حفيًئش
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حىون هجة إالٕظسإر ؾلس ًإ ؿىل مٌفـة ال ميَىِا ُو إلٓن  ،وؿىل ُشإ اكن إًصإحج يف
ُشٍ إًحعاكات إًخرفيضية أٔهنا حمصمة ؛ ملا ذهصان من ُشٍ إًوحوٍ إ ٔلرتـة 0
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=344949

وكال إًض يخ ؾحس إًصمحن إًسحمي  :كال ص يريا إًـثميني رمحَ هللا  :يف تِعاكة
ثُ ْـ َع ِمن ٔأخي إًخرفيغ  :إٕذإ اكن إالٕوسان َسيَ ْض َ ِرتي ؿىل لك حال  ،وإٍمثن مل
يُ ْصفَؽ  ،وإً َىصت إطلي ُأؾْعاٍ ًيس هل كمية  ،مبـىن ُ :أؾ ِْعيَ َمجاان  ،فِشإ ال تبٔس تَ
؛ ٔلن ُشإ إملضرتي إٕما َسا ًِم وٕإما كَ ِان  ،وكال رمحَ هللا  :وإًلاؿسة ٔ :أ ّن لك
ُمـامةل يىون فهيا إملـا َمي إٕما كَا ِه ًما ٔأو كَا ِر ًما ٔأهنا ِمن إًْ َمي ِْرس  ،فال جتوز 0
http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=107713#gsc.tab=0
ًلاء إًحاب إملفذوح ٌَ - 90-ض يخ َلس جن ظاحل إًـثميني

وأٔفذت دإر الافذاء الاردهية  -كصإر رمق  )2050 /3( )538( :حنك تعاكات
إًخرفيغ  :فإن جمَس إالٕفذاء وإًححوث وإصلرإسات إالٕسالمية يف خَس خَ
إمليـلسة تخارخي ُ5435 /4 /23 :ـ  ،إملوإفق 2050 /4 /8م كس إظَؽ ؿىل
إًسؤإل إملخـَق حبنك رشإء وإس خزسإم إًحعاكات إًيت ثعسرُا تـغ حمالت
إًسوجص مارهت إًىربى ( إملوالت ) ؛ حير يمت تيـِا ٌَمضرتي مبحَف رمزي ،
وجسجي هل هلاط ؾيس لك معَية رشإء  ،وتـس ٔأن ثعي إًيلاط إٕىل ؿسد مـني يمت
مٌح إملضرتي خائزة ٔأو دعٌلً جضجيـي ًا  ،وتـس إصلرإسة وإًححر ومسإوةل إًص ٔأي
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كصر إجملَس ما يًل  :حنك تعاكات إًخرفيغ إًيت ثعسرُا إملخاحص  -إملوالت -
تلصض جضجيؽ زابئهنا ؿىل إًرشإء وهسة إدلوإئز -فيَ ثفعيي ٔ :أما إٕذإ اكهت
إًحعاكات مسفوؿة إٍمثن  ،يضرتَيا إًزتون مبحَف مـني من إملال  ،واكن ُشإ إملحَف
زإئسإ ؿىل كسر حاكًيف إس خرصإج إًحعاكة وٕإظسإرُا ٔ ،أو اكهت مما جس خرصج
ابصرتإك س يوي  :فال صم يف حصمة ُشإ إًيوع من إًحعاكات  ،صلدول حمشور
إمليرس فهيا ؛ ٔلن إملخجص يسرتحب ثسخة تيؽ مثي ُشٍ إًحعاكات  ،يف حني ٔأن
إًزتون يسذي يف ملامصة  ،كس يىسة إدلوإئز وإرلعومات إًيت متيحِا هل ُشٍ
إًحعاكة  ،وكس ال يىسة صيئا ًـسم وظوهل إٕىل إًيلاط إملعَوب جتميـِا ٌَحعول
ؿىل مزإاي ثكل إًحعاكة ٔ ،أو ًـسم رشإئَ من ذكل إملخجص إملـني  ،وُشإ الاحامتل
إطلي يـمتس ؿىل إذلغ ُو إمليرس إحملصم  ،وُو إًلصر إطلي خاءت إًرشيـة تخحصميَ
يف ؾلود إملـاوضات  ،وؿىل ُشإ إس خلص ر ٔأي ٍلؽ إًفلَ إالٕساليم إًخاتؽ ًصإتعة
إًـامل إالٕساليم  ،رمق  )58 /2( )503( :حير خاء فيَ  :ؿسم حوإز إٕظسإر
تعاكات إًخرفيغ إملشهورة ٔأو رشإهئا إٕذإ اكهت ملاتي مثن ملعوع ٔأو إصرتإك
س يوي ؛ ملا فهيا من إًلصر ؛ فإن مضرتي إًحعاكة يسفؽ ما ًال وال يـصف ما
س يحعي ؿَيَ ملاتي ذكل ؛ فاًلصم فهيا مذحلق  ،ي ُ ُ
لاتهل قُ ٌن حممتي  ،وكس هني
رسول هللا  ؾن تيؽ إًلصر نٌل يف إذلسير إطلي ٔأدصخَ مسمل يف حصيحَ 0
http://www.aliftaa.jo/Decision.aspx?DecisionId=140
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ويف موكؽ إالٕسالم سؤإل وحوإب ٌَض يخ َلس إمليجس  :تعاكات إًخرفيغ إًيت
ثعسرُا رشاكت إصلؿاية وإالٕؿالن وإًدسويق ٔأو رشاكت إًس ياحة وإًسفص ٔأو
تـغ إملصإنز إًخجارية ومتيح حامَِا حسٌلً مـيي ًا من ٔأسـار إًسَؽ وإرلسمات صلى
ٍلوؿة من إًرشاكت وإملؤسسات وكريُا ُ ،شٍ إًحعاكات ثيلسم إٕىل كسمني :
إ ٔلول  :تعاكات يمت إذلعول ؿَهيا مبلاتي مادي ؾن ظصيق الاصرتإك إًس يوي 0
إًثاين  :تعاكات جماهية  ،يمت إذلعول ؿَهيا ؾن ظصيق إالُٕسإء ٌَمضرتي جضجيـاً
هل ؿىل إًخـامي مـِم  ،وكس ثُميح جما ًان ملن تَلت مضرتايثَ حس ًإ مـيي ًا ٔ ،أما
إًحعاكات إًيت يمت إذلعول ؿَهيا مبلاتي مادي فِي حمصمة ؛ الص امتًِا ؿىل ؿسد من
إحملاذيص إًرشؾية  ،ومن ذكل :
 -5إدلِاةل وإًلصر ٔ ،لن إملضرتي يسفؽ مدَل ًا من إملال مثي ًا ٌَحعاكة  ،هبسف
إذلعول ؿىل إًخرفيغ  ،وُشإ إًخرفيغ ال ثُـصف حليلذَ وملسإرٍ  ،فلس ال
يس خـمي إًحعاكة  ،وكس يس خـمَِا فيحعي ؿىل ختفيغ ٔأكي مما دفؽ ٔأو ٔأنرث ،
ول ِ
وكس ( هنَ َي َر ُس ُ
إّلل َ ؾ ْن ت َ ْيؽ ِ إًْل ََص ِر ) روإٍ مسمل  ،وُو لك تيؽ فيَ هجاةل 0
ٔ -2أن ُشٍ إملـامةل كامئة ؿىل إخملاظصة  ،وثسور تني إًلصم وإًلن  ،فيزاظص
إملضرتى ابٍمثن إطلي يسفـَ ملاتي إذلعول ؿىل إًحعاكة  ،مث إٕما ٔأن يىون كامن ًا إٕذإ
حعي ؿىل ختفيغ ٔأنرث مما يسفؽ  ،وٕإما ٔأن يىون ذارس ًإ  ،إٕذإ اكن إًخرفيغ ٔأكي
مما دفؽ  ،وُشٍ حليلة إمليرس إطلي حصمذَ إًرشيـة َ ( :اي َأَيه َا ِإطل َين أ ٓ َمٌُوإ إه َما
ّ
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اب َوإ َل ْزال ُم ِر ْح ٌس ِم ْن َ َمع ِي إًض ْي َع ِان فَا ْحذَيِ ُحو ٍُ ًَ َـَ ُ ْنك
ْرس َوإ َله َْع ُ
إًْ َر ْم ُص َوإًْ َمي ِ ُ
ثُ ْف َِ ُحون ) إملائسة0 90/
 -3يف ُشٍ إًحعاكات ثلص ٌيص ابًياس  ،وذسإ ٌع هلم  ،وإتزت ٌإز ٔلموإهلم ؛ فبٔنرث ُشٍ
إًخرفيضات إملوؾود هبا ومه ّية كري حليلية  ،ونثري من ٔأحصاب ُشٍ إحملالت
يصفـون إ ٔلسـار  ،مث يومهون ظاحة إًحعاكة ٔأهنم كس حسموإ هل من إٍمثن ،
وحليلة إ ٔلمص ٔأن إذلسم مت ؿىل إًزايدة إًيت رفـوُا ؾن سائص إحملالت 0
ٔ -4أن ُشٍ إًحعاكات نثري ًإ ما حىون سخد ًا ٌَزنإؿات وإخملاظٌلت ٔ ،لن إدلِة إًيت
كامت ؿىل إٕظسإر إًحعاكة ال جس خعيؽ إًٕزإم إملصإنز وإًرشاكت وإملؤسسات تًس حة
إًخرفيغ إملخفق ؿَهيا  ،فيؤدي ذكل إٕىل ىزإؿات وذالفات  ،وما اكن سخد ًا
ٌَزالف وإًزنإع وإًحلضاء فإن إًوإحة مٌـَ  ،نٌل كال ثـاىل  ( :إه َما يُ ِصيسُ
ُ ّ
ْرس َوي َ ُعس ْمك َؾ ْن ِذ ْن ِص ِ
إّلل
إًض ْي َع ُان َأ ْن يُو ِك َؽ تَيٌَْ ُ ُنك إًْ َـسَ َإو َة َوإًْ َح ْلضَ َاء ِيف إًْ َر ْم ِص َوإًْ َمي ِ ِ
ون ) إملائسة0 95/
َو َؾ ِن إًعال ِة فَِ َْي َأه ُ ْْمت ُمٌْهتَ ُ َ
 -5يف ُشإ إًيوع من تعاكات إًخرفيغ ٕإرض ٌإر ابًخجار إطلين مل يضارهوإ يف جصانمج
إًخرفيغ  ،فذسإول إًحعاكة إملشهورة جيص إٕىل إٕحسإث إًـسإوة وإًحلضاء تني
ٔأحصاب إحملالت  ،إملضرتنني يف إًخرفيغ وكري إملضرتنني  ،حير ثَي ُفق سَؽ
حمالت إًخرفيغ  ،وحىسس تضائؽ إطلين مل يضرتهوإ يف إًخرفيغ  -فذاوى إٌَجية
إصلإمئة (0 )50/54
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 -6ما يسفـَ إملضرتك من رسوم ًِشٍ إًحعاكات ًيس هل ملاتي حليل  ،وًو ٔأهَ
ظَة من ظاحة إحملي ختفيغ إًسـص هل فلس حيعي ؿىل إًخرفيغ إملوؾود تَ
ٔأحصاب إًحعاكات ٔأو كصيح ًا مٌَ  ،وتشكل يىون إملال إطلي دفـَ مثي ًا ٌَحعاكة تسون
ملاتي  ،وُو من ٔألك ٔأموإل إًياس ابًحاظي  ،وذكل مهني ؾيَ تيط إًلصأٓن ( َاي
َأَيه َا ِإطل َين أ ٓ َمٌُوإ َال ثَبِ ُ ُلكوإ َأ ْم َوإًَ ُ ْنك ت َ ْيٌَ ُ ْنك ِابًْ َحا ِظ ِي )  ،وكس ظسر ؾن إجملمؽ إًفلِي
جصإتعة إًـامل إالٕساليم يف دورثَ إًثامٌة ؾرشة كصإر تخحصمي إًخـامي هبشٍ إًحعاكات
 ،ومما خاء فيَ  :تـس الاس امتع إٕىل إ ٔل ْحب ِ
اث إمللسمة يف إملوضوع وإملياكضات
إملس خفيضة كصر  :ؿسم حوإز إٕظسإر تعاكات إًخرفيغ إملشهورة ٔأو رشإهئا  ،إٕذإ
اكهت ملاتي مثن ملعوع ٔأو إصرتإك س يوي ؛ ملا فهيا من إًلصر ؛ فإن مضرتي
إًحعاكة يسفؽ ما ًال وال يـصف ما س يحعي ؿَيَ ملاتي ذكل ؛ فاًلصم فهيا مذحلق
يلاتهل قن ُمحمتي  ،ونشكل ظسرت ؾن إٌَجية إصلإمئة ً ٕالفذاء فذوى تخحصمي
إًخـامي هبشإ إًيوع من تعاكات إًخرفيغ  ،وتَ ٔأفىت لك من إًض يزني  :إجن ابز
وإجن ؾثميني رمحٌِل هللا ثـاىل ( فذاوى إٌَجية إصلإمئة ( ، )6/54فذاوى إجن ابز
(http://islamqa.info/ar/121759 0 ) )58/59
ويف موكؽ الاسالم وية  :إًصإحج حصمة إًخـامي تخكل إًحعاكات إًيت يحشل يف
ملاتَِا مال  ،ملا خاء يف كصإر إجملمؽ إًفلِي جصإتعة إًـامل إالٕساليم يف دورثَ إًثامٌة
ؾرشة  :تـس الاس امتع إٕىل إ ٔل ْحب ِ
اث إمللسمة يف إملوضوع وإملياكضات إملس خفيضة
كصر  :ؿسم حوإز إٕظسإر تعاكات إًخرفيغ إملشهورة ٔ ،أو رشإهئا  ،إٕذإ اكهت
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ملاتي مثن ملعوع ٔ ،أو إصرتإك س يوي  ،ملا فهيا من إًلصر  ،فإن مضرتي إًحعاكة
يسفؽ ما ًال وال يـصف ما س يحعي ؿَيَ ملاتي ذكل  ،فاًلصم فهيا مذحلق يلاتهل قن
ُمحمتي  ،وؿَيَ فال جيوز رشإء ثكل إًحعاكات وال إًخـامي هبا  ،ويف موكؽ
الاسالم وية  :إٕذإ اكهت كمية ُشٍ إملضرتايت كس ًوحغ فهيا إحدساب كمية
ٌَحعاكة حبير حىون ُشٍ إًحعاكة يف إذلليلة ًيست جماهية فال جتوز ملا فهيا من
إًلصر وإدلِاةل  ،خاء يف كصإر ٍلؽ إًفلَ إالٕساليم جصإتعة إًـامل الاساليم يف دورثَ
إًثامٌة ؾرشة إمليـلسة مبىة إملىصمة يف موضوع تعاكات إًخرفيغ  :تـس الاس امتع
إٕىل إ ٔلحباث إمللسمة يف إملوضوع وإملياكضات إملس خفيضة كصر :
أٔوال  :ؿسم حوإز إٕظسإر تعاكات إًخرفيغ إملشهورة ٔأو رشإهئا إٕذإ اكهت ملاتي مثن
ملعوع ٔأو إصرتإك س يوي ملا فهيا من إًلصر  ،فإن مضرتي إًحعاكة يسفؽ ماال وال
يـصف ما س يحعي ؿَيَ ملاتي ذكل فاًلصم فهيا مذحلق يلاتهل قن حممتي ،وكس
هني رسول هللا  ؾن تيؽ إًلصر نٌل يف حسير مسمل  ،ويف موكؽ الاسالم
وية  :تعاكة إًخرفيغ زالزية إ ٔلظصإف وظورهتا ٔأن ثلوم رشنة تخيؽ تعاكات
ختفيغ يس خفيس مهنا إملضرتك ٔأو إملضرتي ابذلعول ؿىل ختفيغ من ؿسد من
إحملالت وإملعامع وإًفٌادق كري خائزة  ،وُشإ ر ٔأي إٌَجية إصلإمئة ً ٕالفذاء ور ٔأي ؿسد
من إًـٌَلء إملـادضين اكًـالمة إجن ابز وإجن ؾثميني رمحٌِل هللا ثـاىل  ،وإس خسًوإ
تبٔن فهيا ٔأ ً
لك ٌٌَلل ابًحاظي ٔلن إًحائؽ يبٔذش كميهتا تلري ؾوض  ،نٌل ٔأن فهيا قصر ًإ ،
فاملضرتي ال يـصف حتسيس ًإ ملسإر إرلعم إطلي س يحعي ؿَيَ فِشإ صخيَ ابًلٌلر
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وُو لك ؾلس دإئص تني إًلن وإًلصم  ،وذُة أٓدصون إٕىل حوإز ُشإ إًيوع من
إًحعاكات وردوإ ؿىل ٔأدةل إملاهـني جصدود مهنا ٔأن إًلصر يف إًحعاكة كري مؤثص ٔلهَ ال
يسخة رضر ًإ ؿىل ٔأي من إًحائؽ ٔأو إملضرتي  ،وتياء ؿىل ما ثلسم فاًصإحج ٔأهَ ال
جيوز رشإء إًحعاكة إملشهورة وال إًدسويق ًِا  ،و ٔأما من إصرتإُا كدي ٔأن يـَي
إذلنك فال إٕمث ؿَيَ وهل ٔأن يًذفؽ هبشٍ إًحعاكة تلسر ما دفؽ 0
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=106701

ُ
تعاكات دعم َحت ُع ُي
وس ئي إًض يخ ذاصل ؾحس إمليـم إًصفاؾ  :صلى مىذح ِة حصيص
جضرتَيَ ا مهنُم تـ  50رايل ً َخ ْح ُعي
ؿَهيا إٕذإ إصرت َ
يت تـ  500رايل  ،وجَس خعي ُؽ ٔأن ِ
ؿىل إرلعم  ،مفا حنك رشإهئا  :فبٔخاب ٔ :أما إٕذإ اكن إذلعول ؿَهيا ؾن ِؾ َو ٍض
إًسؤإل إمل َ ْش ُنور
مـني ؛ مثي ٔأن يخي َـَ إ إًخ ِاح ُص ُملات َي زَ َم ٍن ُم َحسد نٌل ُو إذلال يف ه
ٔ ،أو رفؽ كمي ِة إمل ُ ْض َ َرتايت ؾن زَمهنِ ا إذلليل ّ ِ ال ْح ِدساب كمي ٍة ٌَحعاكة ؛ حبير حىون
ُشٍ إًحعاكة يف إذلليلة ً ْ
من
يست جماهية  ،فف ُشٍ إذلاةل ال َجتوز ؛ ًٌِل فهيا َ
إًل ََصر وإدلِاةل  ،وكس خاء يف كصإر ٍلؽ إًفلَ إالٕساليم جصإتعة إًـامل إالٕساليم يف
دورثَِ إًثامٌ َة ؾرشة إمل ُ ْي َـ ِلسة ِت َمىة إملىصمة يف موضوع تعاكات إًخرفيغ  :تـس
َ
الاس امتع إٕىل إ ٔل ْحب ِ
اث إمللسمة يف إملوضوع وإملياكضات إملس خفيضة كصر :
أٔو ًال  :ؿسم حوإز إٕظسإر تِعاكات إًخرفيغ إملشهورة ٔأو رشإهئِ ا إٕذإ اك ْهت ُملات َي
يوي ؛ ملا فهيا من إًلصر  ،فإن مضرتي إًحعاكة يسفؽ
زَمن ملعوع ٔأو إصرت ٍإك س ٍ ّ
ما ًال وال يـصف ما س يحعي ؿَ ْي َِ ُملاتي ذكل  ،فاًلصم فهيا مذحلق ي ُ ُ
لاتهل ق ٌن
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ُمحمتي  ،وكس هنَ ي رسول هللا ؾن تيؽ إًلصر ؛ نٌل يف إذلسير إطلي ٔأدصخَ
ُمسمل يف حصيحَ َ ِ ،
ونشكل ٔأفذَ ِت إٌَجي ُة إصلإمئة ِت َـسَ ِم حوإز تِعاكة إًخرفيغ يف
إملضرتك ُرسو ًما مـيية ًِا  ،فلاًت  :تعاك ُة إًخرفيغ إملشهورة ال َجي ُوز
حاةل َدفْؽ ِ َ ِ
ٕظسإرإ وإصرت ًإاك ؛ ٔلمور ؿسة  ،مهنا :
إًخـا ُمي هبِ ا إ ً
أٔو ًال  :إص خٌِلًُِا ؿىل إًلصر وإملُزاظصة ؛ ٔلن دفؽ إملحَف ُملاتِي إذلعول ؿَهيا دف ٌؽ تِال
ُملاتي حليلة  ،إٕذ كَس ثًهتي ظالحيهتُ ا ومل يس خـمَِا حامَُِا ٔ ،أو يىون إس ُ
خـٌلهل
ًِا ال يلا ِت ُي ما َدفَ َـ َُ من ُر ُسو ِمِا  ،ويف ُشإ قَ َص ٌر و ُمزاظصة  ،وهللا س ححاهَ يلول
( َاي َأَيه َا ِإطل َين أ ٓ َمٌُوإ ال ثَبِ ُ ُلكوإ َأ ْم َوإًَ ُ ْنك تَيٌَْ ُ ْنك ِابً َحا ِظ ِي ) إًًساء 0 29
اثه ًيا  :إص خٌِلًُِا ؿىل إً ّ ِصاب ؛ ٔلن دفؽ ُم ْع ِسرُا وس حة إًخرفيغ ًِحا ِم َِِا يف حال
يخجاو ُز
إم ِذياع ظاحة إمل َ ْخ َجص ِ
ؾن إًخرفيغ ُو إً ّ ِصاب إمل ُ َحصم  ،وإًخرفيغ ُيا كس َ
رمس إٕظسإر إًحعاكة  ،وكس ٔأزحد َ ِت إًوكائ ُؽ حعو َل ُشإ حفعي قصم ؿىل ُمع ِسرُا0
َْ
اثًث ًا ٔ :أن ًَِا أ ٓ ًاثرإ ساًحة  ،ومهنا  :إٕاثرة إًـسإوة وإًحلضاء ت َ ْ َني ٔأحصاب إحملالت
كريُا من
إًسَْـة إملُرَفضة وهسا ِد ْ ِ
إملضرتنني يف إًخرفيغ وكري إمل ُ ْض َ ِرتنني  ،تيَ َف ِاق ِ ّ
تضائؽ ِ إطلين مل يضرتهوإ يف دًيي إًخرفيغ 0
ًلاء إًخ ِ
حايه
رإت ًـا  :و ِمن أٓاث ِرُا ٔأيضً ا  :دفؽ حام َِِا إٕىل ِ ْ
الاسرتسال يف إًرشإء َ ،
ِ َحبم َِِا والا ْك ِرتإر ِاب ّ ِصلؿاية من ورإهئِ ا  ،ويف ُشإ ثعفي ٌة ًِ ُمسدصإثَ  ،وزايدة يف
الاس هتالك وإ ٕالرسإف فيَ  ،فاًحعاك ُة يف حليلهتا ثـود تدٌايم إملعاريف و ِزايدهتِ ا ،
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ال ابًخوفري وزايدة الا ِدّذار  ،وؿَيَ فال َجي ُوز ِرشإء ُشٍ إًحعاكة ملا فيَ من إدلِاةل
إصرتى إًحعاكة كَس يضرتي مصإت نثرية  ،وكس يضرتي
مفن َ َ
وإًل ََصر وإملُلا َمصة ِ ،
إًخربع جفائزة
مصإت كَيةل وكس ال يضرتي  ،و ٔأما إٕذإ اكهت إًحعاكة ثُ ْـ َع ؿىل سخيي َ ه
http://ar.beta.islamway.net/fatwa/38271?ref=c-rel&score=0.4
وكال إًض يخ حسام إصلين ؾفاهَ يف موكؽ ظصيق الاسالم  :تعاكات ختفيغ يمت
مبلاتي مادي ؾن ظصيق الاصرتإك إًس يوي ٔأو جصسو ٍم حمسدة  ،وُشإ
إذلعول ؿَهيا ٍ
إًيوع حمص ٌم ال جيوز إًخـامي تَ  ،وكس ظسرت كصإر ٌ
إت وفذاوى تخحصميَ  ،مهنا كصإر
( جمَس إجملمؽ إًفلِي إالٕساليم جصإتعة إًـامل إالٕساليم يف دورثَ إًثامٌة ؾرشة
إمليـلسة مبىة إملىصمة س ية ُ5427ـ 2006م )  ،ومهنا كصإر جمَس إالٕفذاء
إ ٔلردين  ،ومن إ ٔلدةل إًيت ثسل ؿىل حصمة تعاكات إًخرفيغ إملسفوؿة إٍمثن :
وقصر هحريإن يف مجيؽ
ٔأو ًال ٔ :أن ُشإ إًيوع من إًحعاكات إًخرفيضية فيَ هجا ٌةل ٌ
ٔأظصإفِا  ،إٕذ ال يـمل حعول إمللعود من إًـلس  ،وال ثُـصف حليلذَ وملسإرٍ ،
فاملضارهون يف جصانمج ُشإ إًيوع من تعاكات إًخرفيغ ثسور حاهلم تني إًلصم
وإًلن إًياص ئني ؾن إخملاظصة  ،وإًلصر إحملغ  ،فِي دإذةل يف إمليرس إحملصم
اب
ْرس َوإ َله َْع ُ
إملشهور يف كول هللا ثـاىل ( َاي َأَيه َا ِإطل َين أ ٓ َمٌُوإ إه َما إًْ َر ْم ُص َوإًْ َمي ِ ُ
ّ
َوإ َل ْزال ُم ِر ْح ٌس ِم ْن َ َمع ِي إًض ْي َع ِان فَا ْحذَيِ ُحو ٍُ ً َ َـَ ُ ْنك ثُ ْف َِ ُحون .إه َما يُ ِصيسُ إًض ْي َع ُان َأ ْن
ّ
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ْرس َوي َ ُعس ُ ْمك َؾ ْن ِذ ْن ِص ِ
إّلل َو َؾ ِن إًعال ِة
يُو ِك َؽ تَيٌَْ ُ ُنك إًْ َـسَ َإو َة َوإًْ َح ْلضَ َاء ِيف إًْ َر ْم ِص َوإًْ َمي ِ ِ
فَِ َْي َأه ُ ْْمت ُم ٌْهتَ ُون ) ويه ٔأيضً ا دإذ ٌةل يف هني إًييب  ؾن تيؽ إًلصر 0
اثهياً  :إٕن يف ُشٍ إملـامةل ٔأ ًلك ٌٌَلل ابًحاظي  ،جفِة إالٕظسإر ثخلاىض ر ًمسا ٔأو
يواي من إملس هتكل  ،ومن هجة إًخرفيغ يف تـغ إًعور  ،دون ٔأن
إصرت ًإاك س ً
ثلوم تـمي يف ملاتي ذكل  ،وهللا ثـاىل كس هني ؾن ذكل فلال ( َوال ثَبِ ُ ُلكوإ
َأ ْم َوإًَ ُ ْنك ت َ ْيٌَ ُ ْنك ِابًْ َحا ِظ ِي ) 0
نثريإ ما يىون فهيا ثلص ٌيص وذسإ ٌع  ،وفصظ ٌة التزتإز إ ٔلموإل
اثًثاً  :إٕن ُشٍ إملـامةل ً
تسون حق  ،فاًخرفيضات إًيت يُوؿسُ هبا إملس هتكل إملضرتك يف جصانمج
ٍ
ختفيضات ومه ّي ٍة كري حليلية  ،ويخضح ذكل مبا يًل :
إًخرفيضات كاً ًحا ما حىون
ٔ -5أن إملس هتكل إطلي مل يضارك يف جصانمج إًخرفيغ كس حيعي مبٌلهس خَ ،
وحشكَ ختفيضً ا ً
ممازال ٔأو يفوق ما يوؿس تَ إملضرتهون يف جصانمج إًخرفيغ 0
ٔ -2أن ابٕماكن هجة إًخرفيغ ٔأن حزيس يف مثن إًسَؽ وإرلسمات تلسر ما خيفّغ
ٌَمس هتكل إملضارك يف جصانمج إًخرفيغ  ،الس امي يف إًسَؽ وإرلسمات إًيت ًِا
وهيي مـمتس اكًس يارإت  ،ونثريٌ من إ ٔلهجزة إًىِصابئية  ،وكريٌُل من إًسَؽ 0
نثريإ ما حىون
ٔ -4أن إًخرفيضات إًيت ثـس هبا هجات إٕظسإر ُشٍ إًحعاكات ً
مىشوتة ال حصة ًِا 0
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( إهؼص إذلوإفز إًخجارية إًدسويلية ٌَمعَح ص  252مفا تـسُا  ،تعاكات
إًخرفيغ حملمس ؾحس إًصحمي ص ،59تعاكات إًخرفيغ ًسـس إًضرثي ص)6
http://ar.islamway.net/fatwa/42441

وكال إصلنخور ؾحسهللا جن اندض إًسَم ؾضو ُيئة إًخسريس ابملـِس إًـايل ٌَلضاء
 :تعاكات إًخرفيغ حمصمة ًوحوٍ :
أٔو ًال  :ملا فهيا من إًلٌلر وإًلصر  ،وذكل ٔلن إالٕوسان يضرتي ُشٍ إًحعاكة تثالمثئة
رايل مث ًال ؿىل ٔأن يبٔذش كميهتا تـس إًخرفيغ ٔ ،أو ٔأنرث مهنا ٔ ،أو ٔأكي مهنا وذكل
ٔلن تعاكة إًخرفيغ ًِا مسة مـيية فَصمبا مل يس خعؽ ٔأن يلع ُشٍ إًلمية ويه
إًثالمثئة يف ُشٍ إملسة حفيًئش يسذي يف إًلٌلر وإًلٌلر ُو إًلصم إملخحلق وإًلن
إملخوكؽ ولك من دذي يف مـامةل إٕما ٔأن يلن وٕإما ٔأن يلصم  ،فِشإ حمكَ حنك إًلصر
اثهياً  :فيَ ص هبة إًصاب  ،وذكل ٔلن إالٕوسان رمبا يسفؽ زالمثئة ؿىل ٔأن يبٔذش ٔأنرث ٔأو
ٔأكي ؿىل إفرتإض ٔأن إًخرفيغ كمية ماًية  ،وُشإ إًصاب إٕما ٔأن يىون راب وسيئة
مثي إًخبٔحيي  ،وٕإما ٔأن يىون راب وسيئة وفضي  ،مفن اكن يبٔذش كميهتا زالمثئة فِي
راب وسيئة  ،وٕإن اكن يبٔذش تبٔنرث فِو راب وسيئة وفضي  ،وكس ظسر من إجملمؽ
إًفلِي إالٕساليم كصإر تخحصمي تعاكة إًخرفيغ إٕذإ اكهت ؾن ؾوض 0
http://www.almoslim.net/node/204038
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وس ئي إًض يخ ؾحسإًصمحن إًسحمي إصلإؾية يف وزإرة إًضؤون إالٕسالمية ُ :ي
جيوز رشإء تعاكة ختفيغ ٌَحعول ؿىل إًخرفيغ ٔ ،أي ٔأهين ٔأصرتي تعاكة مبحَف
مـني مث ٔأحعي ؿىل ختفيغ من مذجص ٔأو مس خوظف ٔأو كري ذكل  ،فبٔخاب  :ال
جيوز رشإء تعاكات إًخرفيغ ُشٍ  ،وكس ُس ئي سٌلحة ص يريا إًض يخ إجن ابز
رمحَ هللا ُشإ إًسؤإل  :إهدرش يف تـغ إحملالت إًخجارية وإملس خوظفات إ ٔلَُية
يواي ،
إٕظسإر تعاكة ثـع ملن يصقة الاصرتإك فهيا ملاتي مدَف مايل يسفؽ س ً
وحيعي حامَِا ؿىل تـغ إًفحوظات إجملاهية ذالل إًس ية  ،وتـغ إرلعومات
إملاًية ؿىل تـغ إًفحوظات إملـمَية إ ٔلدصى  ،وسؤإيل ُ :ي جيوز إٕظسإر ثكل
إًحعاكات ٔأو إًخـامي هبا ؟ فبٔخاب ُ :شإ إًـمي ال جيوز  ،ملا فيَ من إدلِاةل
وإمللامصة وإًلصر إًىثري  ،فاًوإحة حصنَ ُ ،وس ئي ص يريا إًض يخ إجن ؾثميني رمحَ
هللا  :يوخس ؾيس تـغ إملىذحات إًخجارية إٕؿالن يض متي ؿىل ٔأن من يسفؽ يف
إًضِص مدَل ًا مـيي ًا من إًيلود فإهَ حيعي ؿىل ٔأمصين :
إ ٔلمص إ ٔلول  :يزود ابًىذة إدلسيسة يف موإد إًخرعط اكًفلَ وحنوٍ 0
إ ٔلمص إًثاين  :يـع تعاكة ختفيغ ( )%50إٕذإ ٔأىت يضرتي  ،مفا حنك ذكل ؟
فبٔخاب ُ :شإ هوع من إمليرس إطلي كال هللا ثـاىل فيَ ( َاي َأَيه َا ِإطل َين أ ٓ َمٌُوإ إه َما
ّ
اب َو ْ َإل ْزال ُم ِر ْح ٌس ِم ْن َ َمع ِي إًض ْي َع ِان فَا ْحذَيِ ُحو ٍُ ًَ َـَ ُ ْنك
ْرس َو ْ َإله َْع ُ
إًْ َر ْم ُص َوإًْ َمي ِ ُ
ون )  ،وإملَيْرس  :لك مـامةل َمدياُا ؿىل إمللاًحة ؛ إٕما كان وٕإما كارم ُ ،شٍ
ثُ ْف َِ ُح َ
إًلاؿسة إًرشؾية يف إملَيْرس  ،فِشإ إًصخي إطلي يسفؽ لك صِص مخسٌلئة رايل -
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مث ًال  -كس يَضرتي ُن ُخحا حىون وس حة إًخزنيي فهيا ٔأنرث من ٔأًف رايل  ،وكس ال
يضرتي صيئا  ،فإذإ فصضيا ٔأهَ يضرتي نخحا وس حة إًخرفيغ فهيا ٔأنرث من مخسٌلئة
يضرت ظار
رايل ظار كامن ًا  ،وظاحة إصلاكن كارما ؛ ٔلهَ خيرس  ،وٕإن مل ِ
ظاحة إصلاكن كامنا  ،وُشإ كارما ؛ ٔلهَ دفؽ مخسٌلئة رايل ومل يبٔذش ملات ًال ًِا ،
فِشٍ إملـامةل من إملَيْرس وال َ ِحت ّي  ،وإذلليلة ٔأن مثي ُشٍ إملـامالت فَضَ ت إلٓن
نثريإ  ،فَو فصض  -مث ًال ٔ -أهيا ختَعيا ِمن إًصاب إًيت ثلوم ؿَيَ نثري من إًحيوك
ثورظيا يف إملَيْرس  ...فاًوإحة ؿَييا ٔأن هًهتي ؾن
إًيوم  ،يف نثري من مـامالهتا ّ
ُشإ  ،ؾن لك مـامةل حىون فهيا ملاًحة  ،إٕما كان وٕإما كا ِرم  .إُـ ٔ ،أما إٕذإ اكهت
إًحعاكات ثُ ْميَح ٌَصإقة فهيا دون ُملاتي مادي  ،فال تبٔس هبا 0
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=7621
وكال إًض يخ سَامين جن ؾحسهللا إملاخس  :ال جيوز دفؽ مال ملسم ًيحعي تَ إصلإفؽ
ؿىل ختفيضات ؛ ًوحود إًلصر وإدلِاةل وإًصاب  ،وُشٍ إًحعاكة من خًس ثكل
إملـامةل ؛ فال جيوز إًخـامي هبا 0
http://www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?arno=7175
وكال إًض يخ سَامين جن ؾحسهللا إملاخس  :ال جيوز إًخـامي تحعاكات إًخرفيغ ما
دإمت جمثن ملعوع ٔأو إصرتإك س يوي ٔأو صِصي ؛ ٔلخي إًلصر وإدلِاةل وإًصاب ،
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حير إٕن إًلصم مسديلن وإًلن مضىوك فيَ ؛ فإن حعَت ؿَهيا جما ًان خاز كل
الاس خفادة مهنا 0
http://www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?arno=10693

كال إًض يخ دتيان َلس إصلتيان يف نخاتَ إملـامالت إملاًية أٔظاةل ومـادضة  :وٕإن
اكهت تعاكة إًخرفيغ يس خحلِا حامَِا ملاتي رسوم يسفـِا ملعسر إًحعاكة  ،فلس
إدذَف إًـٌَلء فهيا  ،وملا اكهت ُشٍ إملسبٔةل من إًيوإزل اكن الاحهتاد فهيا حمعور ًإ
ابًـٌَلء إملـادضين  ،وكس إدذَفوإ فهيا ؿىل كوًني  ،وإطلي أٔميي إًٕيَ ُو إًلول
جبوإز تعاكات إًخرفيغ  ،و ٔأرى ٔأن ٔأظصإف إًـلس إًثالزة هلم معَحة يف إٕمتام
إًـلس  ،فاملعسر ٌَحعاكة  :يس خفيس من إًصسوم إًيت حيعي ؿَهيا من إًحائؽ
وإملس هتكل  ،وُو يف ملاتي معي وهجس  ،فِو يشُة ًيـلس إثفاك ًا مؽ إحملالت
إًخجارية من معامع وفٌادق ومصإنز جسوق وكريُا ويلسم دؿاية ًخكل إحملالت ،
ويلوم تعحؽ ورشإت ثحني موإكؽ ُشٍ إحملالت  ،ووس يةل إالثعال هبا  ،وثلصيهبا
ٌَمس هتكل  ،و ٔأرى ٔأن معوةل إملعسر ٌَحعاكة من كدي إًحائؽ ابطلإت جية ٔأن
حىون ملسرة ابًًس حة ٍمثن إملحيـات وًيست مدَل ًا ملعوؿ ًا حىت يىون إ ٔلمص ؿاد ًال
 ،فإذإ وخس مضرت إس خحق إًـوض  ،وٕإال مل يس خحق صيئ ًا  ،نٌل يف معي
إًسمسار  ،وؾلس إدلـاةل  ،وإًحائؽ وإملصنز إًخجاري يس خفيس من وحود ؿسد من
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إملضرتين  ،ونرثة إًعَة ؿىل إًسَؽ حزيس يف ٔأرابحَ  ،وإًخرفيغ إذلاظي ال
يرضٍ إٕذ ُو دعم حزء من إًصحب يس خفيس مٌَ إملس هتكل  ،وال يَحق إًرضر
ابًخاحص  ،وإملس هتكل  :يس خفيس ابذلعول ؿىل حق إًخرفيغ  ،فِو ال يلسم ؿىل
إًحعاكة إٕال وُو يـمل ٔأن هل حاخة يف مثي ُشٍ إًسَؽ  ،فإن إصرتى فلس مارس
ُشإ إذلق  ،وٕإن مل يضرت فا ٔلمص خاء من هجخَ  ،وثيازل إًضرط ؾن حلَ ال
يلسح يف ُشإ الاس خحلاق  ،ويف موكؽ إصلًيي إًفلِي ٕابرشإف إًض يخ فِس جن
سامل ابٌُلم  :سؤإل حول رشإء تعاكة دعم ًصهوب إًلعارإت  ،إدلوإب  :تعاكات
إًخرفيغ مسفوؿة إٍمثن نٌل يف إًسؤإل فال ختَو من حاًني :
ٔ -5أن حىون إدلِة إملعسرة ًِا يه إدلِة إملاحنة ٌَخرفيغ وإمللسمة ٌَزسمة (
إدلِة إملضلةل ٌَلعارإت ٔأو إًحاظات ) ويس خفيس مهنا إملس هتكل مدارشة 0
ٔ -2أن ثعسرُا هجة اثًثة فاًحعاكة ثلسم من هجة وس يعة تني ملسيم إرلسمة
من هجة وإملس هتكل من هجة ٔأدصى 0
وكس إدذَف أُٔي إًـمل يف حنك إًحعاكات مسفوؿة إٍمثن معوماً ؿىل كوًني :
إ ٔلول  :يصى إمليؽ وإًخحصمي ملا يف إًحعاكات من قصر وهجاةل ورمبا مقار  ،فإن
إملضرتي ال يـصف حتسيس ًإ ملسإر إرلعم إطلي س يحعي ؿَيَ وإًحائؽ نشكل  ،فَو
فصضيا ٔأن إًحعاكة مبائة وإس خزسهما إملضرتي نثري ًإ حفعي ؿىل دعم يحَف ()200
 ،فيىون إملضرتي كامن ًا وإًحائؽ كارم ًا  ،وًو مل يس خزسهما إٕال اندر ًإ فمل حيعي إٕال
41

ؿىل ( )50فلط فيىون إًحائؽ كامنا وإملضرتي كارما  ،وهبشإ يىون يف إًـلس هجاةل
وقصر وهبشإ يلول مجؽ من ؿٌَلئيا رمحِم هللا 0
إًثاين  :يصى إدلوإز وإالٕابحة ويس خسًون تبٔمور :
 -5إ ٔلظي يف إملـامالت إذلي فال يًذلغ ُشإ إ ٔلظي إٕال تسًيي حصيح دضحي
ٔ -2أن إًلصر يف ُشٍ إملـامةل ملخفص كري مؤثص ٔلهَ ال يسخة رضرإ ؿىل ٔأي
من إ ٔلظصإف ٔأما إًحائؽ فإهَ رإحب ؿىل لك حال سوإء إصرتى إملضرتي ابًحعاكة ٔأو
تسوهنا  ،مفلسمو إرلسمة يضـون ُامش رحب حىت مؽ إس خزسإم إًحعاكة 0
و ٔأما إملضرتي فاًحعاكة حتت ثرصفَ مىت ما ٔأرإد إس خزسإهما  ،وُشإ نٌل ًو
إس خبٔحص س يارة فلس يس خـمَِا ظيةل فرتة إالٕخارة وكس ال يس خزسهما إٕال وكذ ًا يسري ًإ
 ،وال ي ُ َـ هس ذكل من إًلصر إحملصم  ،ومثهل إًحيت كس يس خبٔحصٍ س ية فال حيخاج
ٌَسىىن فيَ إٕال ٔأايم ًا وكس يسىٌَ ظيةل إًس ية 0
مث إٕن رشإء تعاكة إًخرفيغ مـامةل حتمتي إهخفاع إًعصفني إملعسر وإملضرتك ،
وحتمتي مؽ ذكل إهخفاع إملعسر ودسارة إملضرتك  ،فإن اكن إملضرتك حيخاج كاًح ًا
ٌَسَـة ٔأو إرلسمة حمي إًخرفيغ  ،ويًذفؽ حبعول إًخرفيغ ؿىل ٔأسـارُا ،
فاًلاًة يف ُشٍ إذلاةل ُو إهخفاع إًعصفني  ،فيلخفص ما فهيا من إًلصر ؛ ٔلهَ من
إًيسري إملـفو ؾيَ  ،فرشإء إًحعاكة يف ُشٍ إذلاةل ال حصج فيَ إٕن صاء هللا 0
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وًِشإ فاًصإحج وهللا ٔأؿمل حوإز ٔأمثال ُشٍ إًحعاكة إٕن ٔأظسرهتا إدلِة إمللسمة
ٌَزسمة واكن إملضرتي حيخاج كاًحاً ٌَسَـة أٔو إرلسمة إخملفضة  ،وأٔما إٕن أٔظسرهتا
هجة وس يعة مفحي هؼص وثبٔمي  ،وكس هط إالٕمام ٔأمحس ؿىل حوإز ٔأن يلول إًصخي
لٓدص  :إكرتض يل من فالن مائة وكل ؾرشة ( إمللين ، ) 445/6فإذإ خاز
إًـوض ٌَوس يط ملاتي إًخوسط ٌَحعول ؿىل إًلصض  ،فاًـوض ملاتي إًخوسط
ٌَحعول ؿىل إًخرفيغ ٔأوىل ابدلوإز وهللا ٔأؿمل 0
ذالظة إ ٔلمص :
 -5تعاكة إًخرفيغ إًيت ثعسرُا إدلِة إملضلةل أٔو إملاًىة ٌَلعارإت جيوز
رشإؤُا وإس خزسإهما ؿىل إًصإحج من أٔكوإل أُٔي إًـمل 0
 -2تعاكة إًخرفيغ إًيت ثعسرُا هجة اثًثة وس يعة حمي هؼص وإ ٔلكصب حوإزُا
http://www.fikhguide.com/guests/question/120
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وس ئي إًض يخ سَامين جن ؾحسهللا إملاخس  :ما حنك تعاكة إًـضوية يف إًفٌادق إٕذإ
ٔأذش ؿَهيا رمس مـني؟
إدلوإب  :إٕذإ اكن ُشإ إًصمس يساوي ٔأثـاب إٕظسإر تعاكة إًخرفيغ فبٔذشُا خائز
 ،وٕإن اكن ٔأنرث من ذكل ويرتثة ؿَهيا ختفيغ ؛ فإن إٕظسإرُا يؤول إٕىل مدادةل
مال مبال وُو حمصم 0
http://www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?arno=2575
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دإر الافذاء الاردهية  -كصإر رمق  )2050 /3( )538( :حنك تعاكات إًخرفيغ
 :فإن جمَس إالٕفذاء وإًححوث وإصلرإسات إالٕسالمية يف خَس خَ إمليـلسة تخارخي :
ُ5435 /4 /23ـ  ،إملوإفق 2050 /4 /8م كس إظَؽ ؿىل إًسؤإل إملخـَق
حبنك رشإء وإس خزسإم إًحعاكات إًيت ثعسرُا تـغ حمالت إًسوجص مارهت
إًىربى ( إملوالت ) ؛ حير يمت تيـِا ٌَمضرتي مبحَف رمزي  ،وجسجي هل هلاط
ؾيس لك معَية رشإء  ،وتـس ٔأن ثعي إًيلاط إٕىل ؿسد مـني يمت مٌح إملضرتي
خائزة ٔأو دعٌلً جضجيـي ًا  ،وتـس إصلرإسة وإًححر ومسإوةل إًص ٔأي كصر إجملَس ما
يًل  :حنك تعاكات إًخرفيغ إًيت ثعسرُا إملخاحص  -إملوالت  -تلصض جضجيؽ
زابئهنا ؿىل إًرشإء وهسة إدلوإئز -فيَ ثفعيي ٔ :أما إٕذإ اكهت إًحعاكات مسفوؿة
إٍمثن  ،يضرتَيا إًزتون مبحَف من إملال  ،كري ٔأن ُشإ إملحَف إطلي يسفـَ إٕمنا ُو
ًخلعية حاكًيف إس خرصإج إًحعاكة وٕإظسإرُا  ،من كري زايدة يصحبِا إملخجص تخيؽ
ُشٍ إًحعاكات  :فِشإ حمي ص هبة وهؼص  ،وإ ٔلورع وإ ٔلحوط الاتخـاد ؾن مجيؽ
إًض هبات http://www.aliftaa.jo/Decision.aspx?DecisonId=140
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يف حبثيا ُشإ ثعصكٌا ًحعاكات إًخرفيغ فلط  ،ومل هخعصق ٌَحعاكات إًيت ثعسرُا
إًحيوك هحعاكات إالئامتن وإًفزيإ وإملاسرتاكرد وكريُا 0
 -5تعاكات إًخرفيغ ثيسرج حتت إًيوإزل  ،فمل حىن موحودة ؾيس إ ٔلكسمني
ٔ ،أي من حمساثت ؾرصان ومل حىن موحودة ؾيس من س حلٌا 0
 -2تعاكات إًخرفيغ ثيلسم إٕىل زالزة ٔأكسام يه :
إًلسم الاول  :تعاكات ملاتي رسوم س يوية 0
إًلسم إًثاين  :تعاكات ملاتي رسوم إًخلكفة فلط ( حلكفة إًحعاكة ) 0
إًلسم إًثاًر  :تعاكات تسون رسوم ( إًحعاكات إجملاهية ) 0
 -3تعاكات إًخرفيغ ٔأهوإع و ٔأكسام و ٔأصاكل  ،وًلك هوع ٔأو كسم مهنا حنك
مس خلي حسة إًيؼام إ ٔلسايس ًحعاكة إًخرفيغ 0
ً -4لس إدذَف إًـٌَلء إملـادضين يف حنك تعاكات إًخرفيغ ثسخة ثيوؾِا
وإدذالف ٔأهؼمهتا ؿىل ٔأرتـة ٔأكوإل يه :
إًلول إ ٔلول  :حتصمي مجيؽ ٔأهوإع تعاكات إًخرفيغ ( إجملاهية وذإت إًصسوم ) ٔلهنا
يف هؼص إًحـغ ٔأهنا من إًلٌلر وإمليرس  ،ويـرتَيا إًلش وإًلصر 0
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إًلول إًثاين  :حوإز تعاكات إًخرفيغ إجملاهية فلط 0
إًلول إًثاًر  :حسث ذالف تني إًـٌَلء حول إًحعاكات ذإت إًصسوم ؿىل ٔأرتـة
ٔأكوإل يه :
إ ٔلول  :إًخحصمي 0
إًثاين  :إدلوإز 0
إًثاًر  :إٕذإ اكن إًصمس يسري ًإ جفائزة  ،وٕإن اكن هحري ًإ مفحصمَ 0
إًلول إًصإتؽ  :إٕذإ اكهت إًصسوم تلسر إًخلكفة ففهيا ص هبة وحصوِا ٔأوىل 0

-5حتصمي مجيؽ إًحعاكات ذإت إًصسوم إًـاًية  ،صلدوًِا حتت ص هبة إًصاب وإًلصر
درء ٌَض هبة  ،ومن إثق
 -2إحذياب إًحعاكات ذإت إًصسوم إمليرفضة ً
إًض هبات فلس إس خربئ صلييَ  ،ومن ٔأذش تفذوى من أٔخازُا من ؿٌَلئيا
إًثلات فال حصج ؿَيَ  ،والاتخـاد ؾهنا أٔفضي وهللا إؿمل 0
 -3حوإز مجيؽ تعاكات إًخرفيغ إجملاهية الهخفاء ص هبة إًصاب وإًلٌلر وإمليرس
وإًلش وإًلصر  ،وًـسم وحود رضر ؿىل معسر إًحعاكة أٔو إملس خفيس مهنا ،
فإذإ سَمت من إًصاب وإًلصر وإًلش  ،وٕإذلاق إًرضر ابلٓدصين فال حصج
إٕذن من إس خـٌلًِا والاس خفادة مهنا وهللا أٔؿمل 0
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إٌَجية إصلإمئة  -إجملضل إًصإتؽ ؾرش  -إًحيوع  -تعاكة إًخرفيغ ؾيس إًرشإء أٔو
إس خزسإم تـغ إرلسمات  -تعاكة تيىس  -إًفذوى رمق  : 52429ردإً ؿىل
إًسؤإل إًخايل  :حنك رشإء وإس خـٌلل تعاكة إًخرفيغ (تيىس ) نٌل ورد نخاب
من سـادة رئيس جمَس إٕدإرة ٍلوؿة مصنز إ ٔلؾٌلل إًسـودي إصلويل  ،يحني فيَ
ٔأُسإف وفوإئس إًحعاكة إملشهورة  ،وُشإ هعَ ٔ :أود الاس خفسار ؾن ذسمات
جتارية هلوم هبا  ،حير إٕن ُياك من يضىم تبٔهَ رمبا يىون مع ًال حمص ًما ٔأو
مىصو ًُا  ،طلإ إمسحوإ يل ٔأن ٔأرشح ًفضيَخنك ابالٕيضاح وإًخفعيي ؾن هوع ُشٍ
إرلسمات ؛ ًيك يىون إ ٔلمص وإحضًا ًفضيَخنك ًخفيسوان ؾن حوإزٍ ٔأو حصمذَ ٔأو
هصإُيخَ  ،حزإمك هللا ؾيا ذري إدلزإء 0
اي ظاحة إًفضيةل  :إٕهيا وتـس درإسة مس خفيضة ؾن إ ٔلسوإق إًخجارية  ،و ٔأسـار
إًحضائؽ وإرلسمات إًيت ثلوم هبا إملؤسسات ٌَمس هتكل  ،وخسان ٔأن إملس هتكل
يسفؽ مداًف هحرية  ،وٕإهَ ابالٕماكن إٕجياد وس يةل ٌَخوفري من ُشٍ إملرصوفات إًيت
يخىدسُا إملس هتكل  ،وذاظة ذوي إصلذي إحملسود مهنم  ،حفصظيا ووفلٌا حبمس هللا
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التخاكر وس يةل الٕكٌاع إًخجار ابالٕسِام مـيا يف ُشإ إًِسف  ،تعصيلة معَية وحسيثة
 ،ثامتىش مؽ ؾرص إٍهنضة وإًخلسم إطلي هـيضَ  ،وُشٍ إًوس يةل يه ؾحارة ؾن
تعاكة يـرتف هبا إًخاحص وحيمَِا إملس هتكل  ،وكس أٔمسيياُا ( تعاكة إ ٔلرسة
الاكذعادية ) وإدذرصان الامس إٕىل إمس جتاري ُو ( تعاكة تيىس ) وُشإ
إملسم يـين ٔ :أهنا تعاكة حيمَِا لك إًياس  ،وحـَياُا يف مذياول إزليؽ  ،وحـَيا
رمزاي يلع ما هخىدسٍ من إملعاريف  ،وسـصُا (  ) 550رايالً فلط ،
سـصإ ً
ًِا ً
وٕإًينك رش ًحا ٔلُسإفِا وفوإئسُا وإًزتإماهتا جتاٍ إملضرتنني فهيا :
ٔأو ًال  :إ ٔلُسإف :
ٔأ -ختفيف ٔأؾحاء إملـيضة ؿىل إملوإظن وإمللمي وإًزإئص ًِشإ إًحضل إًىصمي واكفة إصلول
إًـصتية وإالٕسالمية إًيت ثلدي ُشٍ إًحعاكة حاً ًيا ٔأو مس خلد ًال 0
ب -ثوحيَ إملس هتكل ًرشإء حاحذَ دومنا ٕإرسإف  ،وال حاخة ًخىسيس ما ال
حيخاخَ تبٔس حاب إًخرفيضات إملومسية إملؤكذة 0
حـ -حصنزي الاس خفادة ًعاحل ذوي إصلذي إحملسود 0
د -إٕؿسإد وثـويس حيي إملس خلدي ؿىل إًخوفري 0
اثه ًيا  :فوإئس إًحعاكة :
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ٔأ -ثوفري إدلِس وإًوكت يف إًححر ؾن إ ٔلماهن إًيت يصقة إًرشإء مهنا  ،وذكل
توضؽ دًيي زليؽ إ ٔلماهن إملضارنة ًاكفة إحذياخاثَ  ،حير يوحض هل إًـيوإن
ووس حة إرلعم وؿَيَ الادذيار 0
ب -إملضرتك ال حيخاج إٕىل إًخرفيضات إملومسية  ،حير يمتخؽ ابًخرفيغ ظوإل
إًـام وٕإن وخست يس خفيس مهنا ٔأيضً ا 0
حـ -يس خعيؽ إذلعول ؿىل إرلعومات ظول مسة إصرتإنَ مـيا  ،وىف خمخَف مسن
إملمَىة وإًحضلإن إ ٔلدصى  ،ويس خعيؽ حاً ًيا ٔأن يس خفيس من ذسماثيا فامي ال يلي
خمععا ًخاحص دون
ؾن ٔأًف مذجص  ،وابب الاصرتإك مـيا ٌَخجار مفذوح ،وًيس ً
إلٓدص  ،إملِم ٔأن يىون هل رقحة ابالًزتإم تخرفيغ ٔأؾحاء إملـيضة ؿىل إملس هتكل 0
د -يوفص إملضرتك ما ال يلي ؾن زَر دذهل يف إًس ية  ،فإذإ فصضيا ٔأن مضرت ًاك
دذهل إًضِصي زالزة أٓالف رايل  ،يىون دذهل إًس يوي س خة وزالزني ٔأًفًا  ،وٕإذإ
اكن مذوسط ثوفريٍ مـيا  % 30فلط ٔأظحح ثوفريٍ ( )50800ؾرشة أٓالف
يواي  ،وذكل هؼري إصرتإنَ ابًحعاكة ملسة ؿام  ،وابصرتإك رمزي
ومثامنائة رايل س ً
كسرٍ مائة ومخسون راي ًال 0
اثًث ًا  :إًزتإماثيا جتاٍ إملضرتنني :
ٔأ -هَزتم ابملخاتـة وإ ٕالرشإف وإًخبٔنس من ٔأن مجيؽ إحملالت مَزتمة ابًخرفيغ 0
ب -حي ٔأي مضلكة ثوإخَ إملضرتك من كدي إًخجار 0
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حـ -دفؽ وس حة إرلعم إٕن رفغ إًخاحص ذكل 0
د -حزويس إملضرتك جلك خسيس من إحملالت ظوإل مسة إصرتإنَ  ،وذكل من ذالل
مجيؽ فصوؾيا وولكئيا إمليدرشة يف مجيؽ إملياظق إًيت فهيا إملخاحص إملضرتنة مـيا 0
ُـ -إٕظسإر دًيي جتاري لك س ية  ،فيَ رشح ؾن إملخاحص وؾياويهنا ووس حة إرلعم
إمللسمة هل 0
اي ظاحة إًفضيةل ُ :شإ ُو إملوضوع جاكمي ثفاظيهل  ،وإطلي ٔأرحو من هللا مث
من فضيَخنك ثيويصان وٕإرصادان إٕىل ما فيَ إرلري  ،وحزإمك هللا ؾيا وؾن إملسَمني
ذري إدلزإء  ،ودممت يف حفغ إملوىل ساملني ،وهللا حيفؼنك 0
اجلــــــــــــــىاب
ال جيىز استعمال البطاقت املذكىرة ملا يلي :

ٔأو ًال ٔ :أن دفؽ إملضرتك إًصمس إحملسد ( مائة ومخسني راي ًال ) ٌَرشنة إًيت ثعسر
إًحعاكة تسون ملاتي ُ ،و من ابب ٔألك إملال ابًحاظي  ،وكس هني هللا خي وؿال
ؾن ٔألك إملال ابًحاظي  ،فلال ثـاىل ( َاي َأَيه َا ِإطل َين أ ٓ َمٌُوإ َال ثَبِ ُ ُلكوإ َأ ْم َوإًَ ُ ْنك ت َ ْيٌَ ُ ْنك
ِابًْ َحا ِظ ِي ) سورة إًًساء 0
اثه ًيا ٔ :أن إس خـٌلل إًحعاكة إملشهورة يسذَِا إًصاب يف حال إمذياع ظاحة إحملي من
إًخرفيغ ودفؽ إًرشنة معسرة إًحعاكة كمية إًخرفيغ ٌَمس هتكل 0
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اثًث ًا ٔ :أن ثسإول إًحعاكة إملشهورة جيص إٕىل إٕحسإث إًـسإوة وإًحلضاء تني ٔأحصاب
إحملالت  -إملضرتنني يف إًخرفيغ وكري إملضرتنني  -حير ثيفق سَؽ حمالت
إًخرفيغ  ،وحىسس تضائؽ إطلين مل يضرتهوإ يف إًخرفيغ وابهلل إًخوفيق 0
http://www.alifta.net/fatawa/fatawaDetails.aspx?BookID=3
&View=Page&PageNo=5&PageID=5048

إٌَجية إصلإمئة  -إجملضل إًصإتؽ ؾرش إًحيوع  -تعاكة إًخرفيغ ؾيس إًرشإء أٔو إس خزسإم
تـغ إرلسمات  -تعاكة إملـاكني  -إًفذوى رمق (  : ) 58055ردإً ؿىل إًسؤإل إًخايل
 :هـصض ؿىل سٌلحذنك تبٔهيا ثلسمٌا تعصح مرشوع ذريي يمتثي تفىصة إٕظسإر تعاكة
ٔأظسكاء إملـوكني  ،وإًيت ثخَرط ابٕظسإر تعاكة تالسديىية ذإت كمية حمسودة  ،ثديح
ملن حيمَِا ختفيضً ا ماً ًيا تًس حة حمسودة من ٔأحصاب إرلري وإحملس يني وظاًيب إ ٔلحص
وإًثوإب  ،ماًيك إملصإفق وإملسدضفيات إرلاظة وإحملالت إًخجارية إًىدرية وإملعامع
إملضِورة  ،وخيعط إدلزء إلٔنرب من دذي الاصرتإك يف ُشٍ إًحعاكة ذلساب
إزلـية إًسـودية إرلريية ًصؿاية إ ٔلظفال إملـاكني  ،وس يىون إ ٕالرشإف إًاكمي ؿىل
ُشإ إملرشوع من كدي إزلـية  ،وتلية إًًس حة سيمت إًرصف مهنا ؿىل ٔأحور إملوػفني
هؼصإ ملا
وإًربيس وإًعحاؿة وثعييؽ إًحعاكة وذالفَ  ،وكس إس خحسًت إزلـية إًفىصة ً
س خحللَ ابٕذن هللا وثوفيلَ من دمع مايل  ،سيسامه يف دفؽ مسرية ُشإ إملصفق إًِام ؛
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ًيؤدي رساًخَ إالٕوساهية وإرلريية ًفئة ؾزيزة من جممتـيا ٔ ،أال ومه إ ٔلظفال إملـاكون ،
ورقحة من إزلـية ومٌا يف مـصفة إًوخَ إًرشؾ ًِشإ إ ٔلمص  ،وحىت حىون ٔأؾٌلًيا
لكِا انتـة من ثـاًمي رشؾيا إذلييف إملعِص  ،وممتض ية مؽ ُسي إًصسول إملععف
 ، فإهيا هـصض ُشإ إ ٔلمص ؿىل سٌلحذنك أٓمَني الاظالع والاس خئٌاس تيعيحخنك
ور ٔأينك  ،وإطلي س يبٔذش تَ إٕن صاء هللا 0
اجلـــــــىاب
ال جيىز إصدار هذه البطاقت  ،وال االشرتاك فيها

ملا ثخضميَ من إًلصر وإًخلصيص ابملال  ،وكس هني إًييب  ؾن تيؽ إًلصر ؛ وذكل
ٔلن رسوم إالٕظسإر كس ثفوق إًخرفيغ إملشهور  ،وكس ثلي ؾيَ  ،ؿىل ٔأهَ كس ؿمل من
إملضاُس ٔأن إًخرفيضات إًيت يوؿس هبا محةل ُشٍ إًحعاكات ومهية كري حليلية  ،حىت
إٕهم ًو ماهست ظاحة إحملي ذلعَت ؿىل ختفيغ كس يفوق ما يوؿس تَ ٔأحصاب
ُشٍ إًحعاكات  ،فعار يف ُشإ ٔأيضً ا ٔألك ً ٔلموإل ابًحاظي  ،وكس هني هللا ثـاىل ؾن
ذكل  ،كال ثـاىل ( َو َال ثَبِ ُ ُلكوإ َأ ْم َوإًَ ُ ْنك ت َ ْيٌَ ُ ْنك ِابًْ َحا ِظ ِي )  ،وٕإذإ ٔأردمت إالٕحسان إٕىل من
ذهصمت فَيىن ؾن ظصيق إًىسة إًعية  ،فإن هللا ظية ال يلدي إٕال ظي ًحا وابهلل
إًخوفيق 0
http://www.alifta.net/fatawa/fatawaDetails.aspx?languagenam
e=ar&BookID=3&View=Page&PageNo=5&PageID=5049
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إٌَجية إصلإمئة  -إجملضل إًصإتؽ ؾرش  -إًحيوع  -تعاكة إًخرفيغ ؾيس إًرشإء أٔو
إس خزسإم تـغ إرلسمات  -تعاكة ختفيغ من إًلصفة إًخجارية  -إًفذوى (
 : ) 59554رد ًإ ؿىل إًسؤإل إًخايل  :مقيا تدسويق تعاكة ختفيغ ابًخـاون مؽ
إٕحسى إملؤسسات رلسمة رخال إ ٔلؾٌلل ابمليعلة  ،وكس إظَـيا ؿىل فذاوى حتصم
إًخـامي هبشٍ إًيوؾية من إًحعاكات ٔ ،أردان ٔأن هوحض مجيؽ ما يخـَق هبشٍ إًحعاكة
ًخخضح إًصؤية ًسٌلحذنك حوًِا  ،حير إثفلت إًلصفة إًخجارية إًعياؾية مبيعلة
إًلعمي  ،مؽ إٕحسى إملؤسسات ؿىل إٕظسإر تعاكة س يوية ٌَخرفيغ  ،ملاتي (
مائة ) رايل مليدس يب إًلصفة  ،و ( مائة ومخسني ) راي ًال ًلري إمليدس حني  ،يىون
حعة إًلصفة مهنا ( ) % 20ظافية  ،وإًحايق ٌَمؤسسة  ،ؿىل ٔأن ثلوم ابالثفاق
مؽ إملؤسسات إًخجارية ؿىل ختفيغ مـني  ،وثعسر تشكل دًي ًال يضمي مجيؽ
إملضرتنني ابًخرفيغ  ،من فٌادق وحمالت جتارية ومعامع وظيسًيات
ومس خوظفات  ،موحضًا فهيا وس حة إًخرفيغ  ،وهصوت وضف جماين ؾيس تـغ
إملس خوظفات  ،تسون حتمي إملؤسسة إملعسرة ٌَحعاكة ٔأي ٔأؾحاء ماًية هديجة
إًخرفيغ ٌَمضرتي  ،ؿَ ًما ٔأن تـغ إملؤسسات ثـع إًخرفيغ من إًسـص
إملـَق إ ٔلسايس  ،وثلوم إملؤسسة تدسويق إًحعاكات ومعي مجيؽ ما يَزم إٕيعال
إًحعاكة تـس إٕظسإرُا إٕىل إملس خفيس مؽ إصلًيي إًضامي ٌَمؤسسة تدسويق
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إًحعاكات  ،ومعي مجيؽ ما يَزم إٕيعال إًحعاكة تـس إٕظسإرُا إٕىل إملس خفيس  ،مؽ
إصلًيي إًضامي ٌَمؤسسات  ،ؿَ ًما ٔأن معسر إًحعاكة  -إًلصفة وإملؤسسة  -ال
يعوهلم رضر من ذكل إطلين يخحمَون وس حة إرلعم  ،رقحة يف هسة ٔأنرب ؿسد
من إًـمالء  ،نٌل ٔأن ظاحة إملؤسسة إملضرتنة ابًخرفيغ َيمَ ٔأن يـَن إمسِا
هبشإ إصلًيي  ،و ٔأن يلعسُا حامي إًحعاكة من تني إحملالت إ ٔلدصى ؛ ًالس خفادة
من إًخرفيغ  ،وذكل نيوع من إصلؿاية  ،وإًحعاكة مسهتا س ية  ،وجتسد تيفس
إًصمس ملن يصقة الاس متصإر 0
وإًِسف مهنا ذسمة مليدس يب إًلصفة مبيعلة إًلعمي  ،وثلسمي ذسمات ممتزية ٔأدصى
هلم  ،ونشكل ثلسمي ذسمات ٔلظسكاء إًلصفة  ،ومه من كري إملضرتنني  ،مؽ
إس خفادهتم من مصنز إملـَومات ابًلصفة وحزويسمه تبٔي مـَومة ؾيس ظَهبا  ،وًىن
إالٕكدال ؿىل تعاكة إًلصفة ًن يمت إٕال إٕذإ وخسوإ فهيا ذسمات مثي إًخرفيغ من
تـغ إحملالت إملضارنة يف إًخرفيغ  ،ؿَ ًما ٔأن إذلصية معَلة خبعوص الاصرتإك
ابًحعاكة ٔأو الاصرتإك من كدي إملؤسسات إملضارنة ابًخرفيغ  ،وإًيت يمت
إالٕؿالن ؾهنم ابصلًيي إطلي يعسر ً ٔلؾضاء ُ ،شإ ذالف إالٕؿالن ابصلًيي ؾن
إملًضبٓت إًيت حصقة إالٕؿالن تعفحة ٔأو ٔأنرث ملاتي رمس إٕؿالن 0
طلإ هبٔمي من سٌلحذنك إٕفذاءان ؾن حوإز ُشٍ إًحعاكة من ؿسمَ  ،ويف حاةل ؿسم
حوإز ُشإ إًـمي ىصحو من سٌلحذنك إٕرصادان ؾن إًعصيلة إدلائزة  ،حير إٕهيا مقيا
تدسويق ُشٍ إًحعاكة وٕإظسإر تـغ إًحعاكات ٌَمس خفيسين  ،ومتت ظحاؿة إصلًيي
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طلكل  ،و ٔلمهية ُشإ إ ٔلمص وهوهَ حزي إًخيفيش فإهيا ىصحو حىصمنك ثرسؿة إًيؼص
وإًحت فيَ 0

اجلـــــــــىاب
ً

بطاقت التخفيض املذكىرة ال جيىز التعامل بها إصدارا أو
ً
اشرتاكا ألمىر عدة  ،منها :

أٔو ًال  :إص امتًِا ؿىل إًلصر وإخملاظصة ؛ ٔلن دفؽ إملحَف ملاتي إذلعول ؿَهيا دفؽ تال
ملاتي حليلة  ،إٕذ كس ثًهتي ظالحيهتا ومل يس خـمَِا حامَِا ٔ ،أو يىون إس خـٌلهل
ًِا ال يلاتي ما دفـَ من رسوهما  ،ويف ُشإ قصر وخماظصة  ،وهللا س ححاهَ يلول (
َاي َأَيه َا ِإطل َين أ ٓ َمٌُوإ َال ثَبِ ُ ُلكوإ َأ ْم َوإًَ ُ ْنك تَيٌَْ ُ ْنك ِابًْ َحا ِظ ِي ) 0
اثه ًيا  :إص امتًِا ؿىل إًصاب ؛ ٔلن دفؽ معسرُا وس حة إًخرفيغ ذلامَِا يف حال
إمذياع ظاحة إملخجص ؾن إًخرفيغ ُو إًصاب إحملصم  ،وإًخرفيغ ُيا كس يخجاوز
رمس إٕظسإر إًحعاكة  ،وكس أٔزحدت إًوكائؽ حعول ُشإ حفعي قصم ؿىل معسرُا0
اثًث ًا ٔ :أن ًِا أ ٓ ًاثرإ ساًحة  ،ومهنا  :إٕاثرة إًـسإوة وإًحلضاء تني ٔأحصاب إحملالت
إملضرتنني يف إًخرفيغ وكري إملضرتنني  ،تيفاق إًسَـة إخملفضة وهساد كريُا من
تضائؽ إطلين مل يضرتهوإ يف ( دًيي إًخرفيغ ) 0
رإتـاً  :ومن أٓاثرُا ٔأيضا  :دفؽ حامَِا إٕىل الاسرتسال يف إًرشإء ً ،لاء إًخحايه
حبمَِا والاكرتإر ابصلؿاية من ورإهئا  ،ويف ُشإ ثعفية ملسدصإثَ  ،وزايدة يف
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الاس هتالك وإ ٕالرسإف فيَ  ،فاًحعاكة يف حليلهتا ثـود تدٌايم إملعاريف وزايدهتا ،
ال ابًخوفري وزايدة الادذار وابهلل إًخوفيق 0
http://www.alifta.net/fatawa/fatawaDetails.aspx?languagena
me=ar&BookID=3&View=Page&PageNo=5&PageID=5050

إٌَجية إصلإمئة  -إجملضل إًصإتؽ ؾرش إًحيوع  -تعاكة إًخرفيغ ؾيس إًرشإء أٔو
إس خزسإم تـغ إرلسمات  -تعاكة إملـمل  -إًفذوى رمق (  : ) 59558رد ًإ ؿىل
إًسؤإل إًخايل  :حنك تعاكة إملـمل  ،وإًيت يؤذش ؿَهيا رسوم مـيية ؛ من ٔأخي
حعوهل ؿىل ختفيضات من تـغ إًفٌادق وإملسدضفيات وإملصإنز وإحملال إًخجارية؟
اجلـــــــىاب

تعاكة إملـمل ؿىل ُشإ إًيؼام إملشهور  ،وُو ٔ :أذش إًصسوم ؿَهيا  ،كري خائزة رشؿًا
؛ ملا فهيا من إًلصر و ٔألك إملال ابًحاظي  ،وتياء ؿىل ذكل فال جيوز إٕظسإرُا وال
إًخـامي هبا وابهلل إًخوفيق 0
http://www.alifta.net/fatawa/fatawaDetails.aspx?languagena
me=ar&BookID=3&View=Page&PageNo=5&PageID=5051
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س ئي إصلنخور يوسف ؾحس هللا إًضخيًل  :ىصحو مٌنك إًخىصم ابٕظسإر فذوى رشؾية
خبعوص تعاكة ( إندساب )  ،وذكل تـس إظالؾنك ؿىل ٔأُسإف إًحعاكة وإطلي
س يوحضَ يف دعاتيا ُشإ 0
ثـصيف إًحعاكة  :ؾحارة ؾن جتميؽ هلاط من ذالل مضرتايت إًـميي (5رايل =
5هلعة) ويىون ملاتَِا مٌح ماكفبٓت فورية  ،وختفيضات ذلامًل تعاكة إندساب0
أٔو ًال  :أُٔسإف تعاكة إندساب 0
ػِصت تعاكة ( إندساب) ًخىون مَحية ملخعَحات إًسوق  ،إطلي َيسف إٕىل
ذَق الاهامتء  ،وإًصضا إصلإمئني ٌَـمالء من ذالل :
 -5دمع وتياء ؿالكات جتارية ذلامًل إًحعاكة 0
 -2زايدة مديـات رشاكء إًيجاح إًياجتة ؾن إالٕكدال إًىدري ًالس خفادة من إملمزيإت
إمللسمة ذلامًل تعاكة إندساب 0
 -3إس خلعاب رشإحئ خسيسة من إًـمالء ٌَمخاحص إملضارنة 0
 -4إحملافؼة ؿىل إًـمالء إذلاًيني 0
اثهياً  :ممزيإت إًحعاكة :
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 -5ثعسر جما ًان ٌَـمالء 0
ِ ّ -2
ثلسم إًـسيس من إملاكفبٓت وإًِسإاي إًلمية وإملمتزية ذلامًل تعاكة إندساب ؾن
ظصيق مجؽ ؿسد ٔأنرب من إًيلاط  ،وحتدسة ؿىل ٔأساس مجةل مضرتايهتم من
رشاكء إًيجاح 0
ِ ّ -3
ثلسم إرلعومات إًفورية ذلامًل تعاكة إندساب من كدي رشاكء إًيجاح
(إًفٌادق  ،إملعامع  ،إملصإفق إًعحية  ،واكالت إًس ياحة وإًسفص  ،حمالت إملالثس
 ،ثبٔخري إًس يارإت  ،إ ٔلهجزة إملٌـزًية  ،إ ٔلاثث وإملفصوصات  000إٕخل ) 0
طلإ هبٔمي من سـادحنك إٕظسإر فذوى رشؾية خبعوص تعاكة إندساب  ،وًسـادحنك
ذاًط إًخحية والاحرتإم وإًخلسيص 0
ؾضوية رشاكء إًيجاح يف تعاكة ( إندساب )
حير إٕن تعاكة ( إندساب ) كس ٔأذشت ؿىل ؿاثلِا إملفِوم إدلسيس ٌَدسوق ؛
ًيىون مذـة وفائسة  ،وػِصت ًخوإهة مذعَحات إًـرص وثلٌياثَ ًدضلك تشكل
مٌعَلًا رئيس ًيا يف ثَحية مذعَحات معالهئا وذسمة ٔأُسإفِم ومعاذلِم إملضرتنة ،
وإالٕخاتة ؿىل مجيؽ جساؤالهتم من ذالل ثعحيلِا إملفِوم إدلسيس ٌَدسوق 0
ٔأو ًال ٔ :أُسإف تعاكة ( إندساب)  :ػِصت تعاكة ( إندساب ًخىون مَحية
ملخعَحات إًسوق  ،إطلي َيسف إٕىل ذَق الاهامتء  ،وإًصضا إصلإمئني ٌَـمالء من
ذالل :
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 5-5حتَيي إًسَوك وإًـادإت إًرشإئية ذلامًل تعاكة ( إندساب ) ملـصفة
رقحاهتم ومذعَحاهتم 0
 2-5دمع وتياء إًـالكات إًخجارية إملصموكة ًرشاكء إًيجاح مؽ حامًل تعاكة (
إندساب ) 0
 3-5زايدة مديـات رشاكء إًيجاح إًياجتة ؾن إالٕكدال إًىدري ًالس خفادة من
إملمزيإت إمللسمة ذلامًل تعاكة ( إندساب ) 0
 4-5إس خلعاب رشإحئ خسيسة من إًـمالء 0
اثهياً  :إسرتإثيجية تعاكة ( إندساب )  :ثفـيي وثـزيز إًـالكة تني حامًل تعاكة (
إندساب ) ورشاكء إًيجاح من ذالل :
 5-2ذَق مفِوم خسيس ٌَدسويق صلى حامًل تعاكة ( إندساب ) 0
دسوق إًيومية 0
 2-2دمج تعاكة ( إندساب ) مؽ حياة إمل ّ ِ
 3-2حىوين كاؿسة تياانت خضمة يس خفيس مهنا رشاكء إًيجاح 0
 4-2مجؽ ٔأنرب ؿسد من إًيلاط ،وحتدسة ؿىل ٔأساس مجةل مضرتايت حامًل
تعاكة ( إندساب ) من رشاكء إًيجاح 0
 5-2مٌح إملاكفبٓت وإًخرفيضات ذلامًل تعاكة ( إندساب ) 0
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 6-2إحملافؼة ؿىل إًـمالء إذلاًيني  ،وإس خلعاب رشاكء جناح خسد مؽ (
إندساب ) 0
اثًثاً  :ظصيلة معي ( إندساب )  :حير إٕن تعاكة ( إندساب ) ػِصت ًخحل
ابٕذن هللا  ،فلس اكن صـارُا إًخساظة  ،وإًسِوةل يف إًخـامي  ،الٕرضاء إًـمالء
وذسمهتم  ،ثضلك وإحض وممتزي من ذالل :
 5-3ثـحئة منوذج ظَة إًـضوية إملخوفص صلى مجيؽ حمالت رشاكء إًيجاح ،
ووضـَ يف إًعياديق إخملععة طلكل  ،مؽ الاحذفاظ ابًحعاكة إملؤكذة إملصفلة مؽ
ظَة إًـضوية 0
 2-3إس خزسإم تعاكة إملؤكذة من كدي إًـميي  ،وإًحسء جبمؽ إًيلاط من ذالل
إًدسوق من ٔأحس رشاكء إًيجاح ذلني إس خالم إًحعاكة إصلإمئة 0
حزءإ من
 3-3س خلوم ( إندساب ) تخحسيس إملاكفبٓت وإرلسمات إملخاحة ؛ ًخىون ً
إًربانمج  ،وحتسيس إًيلاط إملعَوتة ًلك ماكفبٔة حسة ورشة ؿامل ( إندساب ) 0
رإتـاً  :ممزيإت تعاكة ( إندساب )  :حمتزي ( إندساب) تـسة ممزيإت جتـي مهنا
مؤسسة جسويلية انحجة :
ممزيإت تعاكة إندساب ً ٔلؾضاء :
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 -5متخاز تعاكة ( إندساب ) ثضلكِا إًـرصي إدلشإب  ،ووضوح إمس إًـميي
ابٌَلة إًـصتية ٔأو إالٕجنَزيية 0
 -2ثعسر تعاكة ( إندساب ) ٌَـمالء جماانً 0
 -3ثلسم إًـسيس من إملاكفبٓت وإًِسإاي إًلمية وإملمتزية ذلامًل تعاكة ( إندساب )
ؾن ظصيق مجؽ ؿسد ٔأنرب من إًيلاط  ،وحتدسة ؿىل ٔأساس مجةل مضرتايهتم من
رشاكء إًيجاح 0
 -4ثلسم إرلعومات إًفورية ذلامًل تعاكة ( إندساب ) من كدي رشاكء إًيجاح
(إًفٌادق  ،إملعامع  ،إملصإفق إًعحية  ،واكالت إًس ياحة وإًسفص  ،حمالت إملالثس
 ،ثبٔخري إًس يارإت  ،إ ٔلهجزة إملٌـزًية  ،إ ٔلاثث وإملفصوصات  00إٕخل ) 0
إملمزيإت إرلاظة ثرشاكء إًيجاح مؽ ( إندساب )
 -5دمع رشاكء إًيجاح ابًربإمج إًدسويلية وإالٕؿالمية إملعاحدة ًحعاكة (إندساب)
 -2وظول تعاكة ( إندساب) إٕىل ٔأنرب ؿسد من إًـمالء  ،حير تس ٔأت محَهتا تـ
( )500.000تعاكة 0
 -3إٕضافة إمس ٔأو صـار رشاكء إًيجاح يف :
 موكؽ (إندساب) إالًٕىرتوين 0
 إًًرشإت إصلورية ًـامل (إندساب) 0
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 دًيي ؿامل (إندساب) 0
 -4ثحادل إمليافؽ إًخجارية تني ( إندساب ) ورشاكء إًيجاح من ذالل ثوزيؽ
إًًرشإت وإملَعلات وإالٕؿالانت 0
 -5زايدة مديـات رشاكء إًيجاح من ذالل جصانمج تعاكة ( إندساب ) 0
 -6ثلسمي اكفة إرلسمات إًدضليَية إرلاظة تحعاكة ( إندساب ) 0
 -7مـصفة إًـمالء إصلإمئني ًرشاكء إًيجاح من ذالل كاؿسة تياانت إًـمالء صلى (
إندساب ) 0
 -8حزويس رشاكء إًيجاح تلاؿسة تياانت إًـمالء  ،وإًـمَيات إًرشإئية إًيت متت
ؾن ظصيلِم ؾيس إذلاخة 0
وإحدات رشاكء إًيجاح :
 -5دفؽ مدَف (3000رايل ) ثبٔميي ًا ٌَجِاز إالًٕىرتوين إرلاص جبمؽ إًيلاط  ،وحصد
كمية إًخبٔمني تـس زالزني يو ًما من إىهتاء مسة إالثفاكية  ،رشيعة جسَمي إدلِاز سَميًا
وظاذل ًا ًالس خـٌلل 0
 -2يخحمي رشاكء إًيجاح كمية إًِسإاي وإدلوإئز إًـيًية ًـمالهئم من حامًل تعاكة (
إندساب ) وذكل تًس حة  %2من ٍلوع ؿسد هلاظِم 0
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إملمزيإت إًخلٌية ً :لس مت إٕؿسإد أًٓية جضليي حسيثة ومٌؼمة ًربانمج تعاكة (
إندساب )  ،حبير ثوفص :
 -5مجيؽ ما يصقة إًـميي مـصفذَ ؾن ظصيق إًربيس إالًٕىرتوين من :
 معَيات إًرشإء ،وؿسد إًيلاط إملىدس حة 0
 مـصفة إدلوإئز وإًِسإاي إملس خحلة حسة ؿسد إًيلاط 0
 -2مصإسةل ٔأؾضاء ( إندساب ) وإالٕخاتة ؾن مجيؽ إس خفسارمه وإكرتإحاهتم ؿرب
إًربيس إالًٕىرتوين 0
 -3إٕماكهية ثلسمي وثفـيي إدلوإهة إًدسويلية ًرشاكء إًيجاح ؿرب إملوكؽ إالًٕىرتوين
ًحعاكة ( إندساب )0
 -4إس خزسإم رسائي إدلوإل ( )SMSرلسمة إًـمالء  ،ويخحمي رشاكء إًيجاح
حاكًيف ُشٍ إرلسمة 0
اجلــــــــــــىاب

فاًحعاكة ابًوظف إملشهور يف إًسؤإل خائزة  ،إٕذ ال يرتثة ؿىل إس خزسإهما حمؼور
رشؾ  ،وما اكن نشكل فيحل ؿىل إ ٔلظي وُو إذلي ًلوهل ثـاىل ( و ٔأحي هللا
إًحيؽ )  ،ومؽ ٔأن إًحعاكة ال ختَو من يشء من إدلِاةل وإًلصر ٔلن معسر إًحعاكة
ورشاكء إًيجاح ال يـَمون حتسيس ًإ ؾيس إٕظسإر إًحعاكة ٌَـميي ملسإر إرلعم
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وإذلوإفز إًيت س يلسموهنا هل  ،إٕال ٔأن ُشإ إًلصر ملخفص وال يؤثص يف حصة إًـلس ،
ٔلمصين :
إ ٔلول ٔ :أهَ ال يرتثة ؿىل إٕظسإر إًحعاكة وإًخـامي هبا رضر ؿىل ٔأي من إ ٔلظصإف
إًثالزة ( إملعسر ورشاكء إًيجاح وإًـميي حامي إًحعاكة )  ،تي لكٌل زإد
إس خزسإم إًـميي ٌَحعاكة لكٌل زإدت إًفوإئس إملىدس حة هلم مجيـ ًا  ،وُشإ خبالف
ؾلود إًلصر إحملصمة إًيت يَزم من رحب أٔحس إًعصفني فهيا دسارة إلٓدص  ،ومبلار ما
يىون رحب إ ٔلول حىون دسارة إًثاين 0
وكس هط ٔأُي إًـمل ؿىل ٔأن إًلصر إحملصم يف إًـلود ما حصثة ؿَيَ رضر تبٔحس
إًعصفني  ،كال ص يخ إالٕسالم إجن حميية  :إٕمنا هني ؾن تيؽ إًلصر ملا فيَ من إخملاظصة
إًيت ثرض تبٔحسٌُل .إُـ  ،فإذإ إهخف إًرضر ؾهنٌل مجيـ ًا فاًـلس خائز 0
وإًثاين ٔ :أن إًحعاكة ثعسر جما ًان تال ؾوض  ،وإًلصر إحملصم ما اكن يف ؾلس
مـاوضة ٔلهَ إطلي ورد إًيط فيَ 0
وهبشإ يخخني ٔأن رشط حوإز ُشٍ إًحعاكة ٔأال يىون إصلدول يف جصانمج إندساب
مرشوظ ًا تبٔحور يسفـِا إًـميي حامي إًحعاكة سوإء اكهت ثكل إًصسوم ؾيس
إالٕظسإر ٔأو ٔأدرحت مضي ًا يف ٔأسـار إًسَؽ وإرلسمات 0
وابًًس حة ً ٔلحور إًيت يسفـِا رشاكء إًيجاح ٌَمعسر ففهيا ثفعيي :
64

 -5فإن اكهت ٔأحور ًإ وسخية مصثحعة ابًعفلات إًيت ثمت ؾن ظصيلَ  ،مثي ٔأن
يخحمي  %2من ٍلوع هلاط إًـميي ٔأو مضرتايثَ مٌَ  ،فِشٍ خائزة ٔ ،لهنا ٔأحصة
إًدسويق  ،ويه هوع من إًسمرسة وكس هط إًفلِاء ؿىل حوإزُا وًو اكهت تًس حة
من إٍمثن  ،كال إًدسويل ( ومن ُشإ – ٔأي مما يـف فيَ ؾن جسمية إ ٔلحص يف
إالٕخارة  : -إمعي ؿىل دإتيت مفا حعي فكل هعفَ  ،وؿىل ذكل ختصج ٔأحصة إصلالل
جصتؽ ؾرش إٍمثن مث ًال ) إٍهبجة رشح إًخحفة  ، 299/2وكال إجن كسإمة ( وجيوز
ٔأن يس خبٔحص مسسار ًإ  000فإن ؿني إًـمـي دون إًزمان جفـي هل من لك ٔأًف
درمه صيئ ًا مـَوم ًا حص ٔأيض ًا ) إمللين 0 42/8
 -2وٕإن اكهت مداًف ملعوؿة يسفـِا إًرشيم ٌَمعسر س يو ًاي ٔأو صِص ًاي وحنو ذكل
 ،فِشٍ ال جتوز إٕال إٕذإ اكهت ًـمي ٍ مٌضحط مـَوم  ،مثي ٔأن يخحمي حزء ًإ من
إملعاريف إالٕدإرية ًدسويق إًحعاكة اكصلؿاايت وإالٕؿالانت إًخجارية  ،فذجوز يف
ُشٍ إذلال ثرشط ٔأن حىون تلسر إًخاكًيف إًفـَية طلكل إًـمي ٔ ،أما إٕذإ روؾ
يف حساب ثكل إًصسوم ٔأن ثلع كمية إدلوإئز وإذلوإفز إمللسمة ٌَـمالء فإهنا
حييئ ٍش حمصمة  ،ملا فهيا من إًلصر  ،وًيس من ُشإ إًيوع ما إٕذإ ٔأذش إملعسر من
إًرشيم رُي ًا ٌَخبٔمني ؿىل إدلِاز إالًٕىرتوين إرلاص جبمؽ إًيلاط ثرشط رد إًصُن
اكم ًال يف حال إٕؿادثَ سَاميً وظاذل ًا ًالس خـٌلل  ،وهللا ٔأؿمل 0
http://www.shubily.com/index.php?news=66
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موكؽ الاسالم وية  :ورد إًسؤإل إًخايل  :صلييا مؤسسة ًحيؽ إملوإد إًلشإئية متيح
حصفاُا تعاكة ( حصيف خمَط ) لكٌل إتخاع صيئا ثـع هل هلاظا فـيسما حيعي ؿىل
ؿسد هلاط يفوق إشلس مائة هلعة متيح هل ُسية ٔأو ميىن هل ٔأن يخذاع ما إحذاج
دون دفؽ مثهنا تلسر مـني 0
اجلـــــــــىاب

فِشإ إطلي متيحَ مؤسس خنك ًـٌلًِا يـس من ابب إدلـاةل ويه مرشوؿة تسًيي كوهل
ثـاىل ( َو ًِ َم ْن َخ َاء ِت َِ ِ ْمح ُي ت َ ِـ ٍري َو َأانَ ِت َِ َز ِؾ ٌمي ) يوسف  ، 72وُيا يلال ًِؤالء
إًـٌلل من خاء مٌنك جىشإ زتون ٔأو من ابع مٌنك نشإ سَـة فهل ُسية ٔأو هل سَـة
تلمية نشإ وُشإ لكَ خائز  ،مفن فـي من إًـٌلل ما حوؿي ؿَيَ إس خحق إدلـي (
إًِسية ٔأو إًسَؽ ) ومن مل يفـي مل يبٔذش  ،خاء يف وضاف إًلٌاع  :مفن فـهل ٔأي
إًـمي إملسم ؿَيَ إدلُـي تـس ٔأن تَلَ إس خحلَ نسين ٔأي هسائص إصليون ؿىل
إجملاؿي ٔلن إًـلس إس خلص تامتم إًـمي فاس خحق ما ُحـي هل 0
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س ئي إًض يخ ؾحس إحملسن جن ؾحس هللا إًزإمي يف موكـَ  :ما حنك إًخـامي مؽ
تعاكات إندساب إرلاظة تبٔسوإق إًـثمي 0
اجلـــــــــــــــىاب

ُشإ س حق ٔأيضا إًسؤإل ؾن إًحعاكات  ،ولكم ٔأُي إًـمل يف ُشإ إًوكت نثري
فهيا  ،ويؼِص وهللا ٔأؿمل ٔأهنا ٔأهوإع ً ،ىن حاظي إًالكم فهيا ٔأن إًحعاكات إًيت
حىون من ابب إًخربع ٔأو إًِحة ُ ،شٍ ال تبٔس هبا  ،وؿىل ُشإ جتوز ُشٍ إًحعاكات
ثرشظني :
إًرشط إ ٔلول ٔ :أن ال حىون ملاتي مال  ،سوإ ٌء اكن ملاتي ما ملعوع يسفـَ أٓذش
ملسعا ً
إًحعاكة ٔ ،أو يىون ً
ماال ً
مثال لك صِص ٔ ،أو لك ؿام جتسد هل مث يـع
ملاتي ُشٍ إًحعاكة مال 0
تياء ؿىل ُشٍ إًحعاكة  ،فيىون يف
إًرشط إًثاين ٔ :أن ال يزإد يف سـص ما يضرتيَ ً
إذلليلة  ،إصرتى إًحعاكة تعور ٍة ٔأدصى ٔ ،أو ٔأذش مثهنا من إًحضاؿة إًيت يضرتَيا ،
وجيـي رفؽ إًسـص يف حق ظاحة إًحعاكة  ،فيىون إحذيال ؿىل تيـِا  ،فإذإ
اكهت هبشٍ إًعورة  ،سوإ ٌء اكهت مبلاتي مال ملعوع ٔ ،أو مال مصثة ٔ ،أو اكن
مقارإ ٔ ،لهَ دإئص تني إًلن وإًلصم  ،فِو
إملال يؤذش من إًسَؽ إًيت يضرتَيا  ،اكهت ً
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إتخسإء ٔ ،أو من إملال إطلي يسفـَ
يسفؽ مال وُو مثن ُشٍ إًحعاكة  ،إطلي يسفـَ ً
حيامن يضرتي إًسَـة  ،فيىون دإئص تني إًلن وإًلصم  ،وإًلاؿسة ٔأهَ إٕذإ دإر إًـلس
تني إًلن وإًلصم  ،فإهَ مقار 0
ٔأما إٕذإ اكهت إًحعاكات إمللعود مهنا حتفزي إملضرتي  ،خَة إًزابئن  ،حصقية
إًياس  ،اكصلؿاية إًيت ثـمي يف ٔأي وس يةل من وسائي إالٕؿالم ٔ ،أو ً
مثال تـغ
إصلؿاايت إًيت حىون يف إحملالت  ،حني يلول إصرت نشإ  ،وإرحب نشإ ً
مثال يـع
مؽ لك سَـة ُ ،شٍ من ابب إصلؿاية  ،وإصلؿاايت ثبٔذش ظور  ،وٕإمنا يبٔيت إذلصج
فهيا من هجة خَة إًزابئن  ،ورمبا اكن فيَ هوع إحذاكر ٌَسَؽ ٔ ،لهَ يلصي إًزابئن
يف إًلسوم ؿَيَ  ،وكريٍ رمبا ال يلدي ؿَيَ إًزابئن  ،فيىون هوع حضؽ يف ُشإ
إًحاب  ،وهوع مضارة الٕدوإهَ إطلين يخيـون  ،وُشإ حيامن ثبٔيت إٕىل حمالت مذجاورة
 ،ويسارع تـغ إًياس  ،فيلصيم حيامن ثلسم  ،جلكٌلت مـسوةل  ،فيرصف إًيؼص
ؾن خارٍ  ،فيدسخة ذكل يف إ ٕالرضإر تَ و حيلس خارٍ ؿَيَ  ،فإذإ وظي إٕىل مثي
ُشإ  ،فِشإ مهني ٌ ؾيَ  ،فِشإ هو ٌع من خَة إًزابئن  ،فإذإ ذال من ُشٍ إًعور ،
مثي ٔأن حىون ُشٍ إًسَؽ نثرية  ،وإًزابئن نثريون يف إحملالت ُيا  ،وذاظة يف
إملسن إًىدار  ،وذاظة إٕذإ اكن نثري من إحملالت يىون ؾيسمه حضؽ وظمؽ ،
وإًياس حيصظون ؿىل كعس إحملالت إًيت حىون ٔأسـارُا خمفضة ٔ ،أو فهيا فوإئس ،
ٔلن حضؽ إًحائـني نثري ،وتـضِم يـع تـغ إملزيإت  ،فيلعسٍ إًياس ،فال
يؼِص وخَ الاحذاكر فهيا ؿىل ُشإ إًوخَ  ،فذىون من ابب إًِحة وإًـعية ،
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ومـَو ٌم ٔأهَ يلخفص يف إًِحة وإًـعية يف ابب إخملاظصة وإًلصر ٔ ،لهَ ًيس فيَ مال
ملاتي مال ،وُشٍ إًحعاكة نٌل يشهص حىون ؿىل وخَ مجؽ إًيلاط  ،جسم مجؽ
هلاط  ،حفيامن يبٔيت ويضرتي  ،فلك زايرة ٔ ،أو لك سَـة يضرتَيا يسجي هل هلاط
مـيية  ،مث تـس ذكل خيعم هل من ٍلوع إطلي إصرتإٍ  ،تلسر ُشٍ إًيلاط إجملمتـة ،
حمؼورإ رشؾ ًيا 0
فإذإ اكهت تلري ملاتي ؿىل إًوخَ إملخلسم  ،فال يؼِص ٔأن فهيا ً
http://al-zamil.net/?p=1721
وس ئي إًض يخ سَامين جن ؾحسهللا إملاخس  :ما حنك تعاكة ( إندساب) إرلاظة
تبٔسوإق إًـثمي؟ 0

اجلـــــــــــىاب

فإن حليلة ُشٍ إًحعاكة ٔأن يسجي كل ما إصرتيخَ من إملخجص ؛ فإذإ وظَت
مدَلا مـييا متىٌت من إًخرفيغ تًس حة مـَومة  ،ويه خائزة ؛ ٔلهنا هوع من
إًخحفزي توس يةل إًخرفيغ
http://www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?arno=15375
نٌل ٔأخازُا إصلنخور ؾحس إًـزيز إًفوزإن
https://www.youtube.com/watch?v=g5V_-xXrAWs
وإصلنخور يوف إًضخيًل
https://www.youtube.com/watch?v=Yj5qvGzAjCo
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( متيحِا حمالت س يرت تيوهت وس يت ماهس )
وس ئي إًض يخ ؾحسإًصمحن إًسحمي إصلإؾية يف وزإرة إًضؤون إالٕسالمية  :ؾن
حنك تعاكة صىص ًإ ؟

اجلـــــــــــــىاب

سبًٔت ؾن ُشٍ إًحعاكة  ،فليي يل  :إٕهنا تعاكة ث َُـع ٌَياس إطلين يَدَدضّ ـون ِمن
إحملي  ،وث ُّوزؾِا إملخاحص جماانً وال يضرتظون إًرشإء  ،مث حيعي إملضرتي ؿىل
هلعة ُملاتي لك ؾرشة رايالت ثلصي ًحا  ،وحىون يف كري موإمس إًخرفيغ  ،فإن
ثوزع َم ّجاان ؛ فال تبٔس هبا ٔ ،أما إٕذإ اكهت إًحعاكة
اكهت هبشٍ إًعصيلة  ،وإًحعاكة ّ
ج ُ ْض َ َرتى ؛ فال جتوز 0
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=12508
وس ئي إًض يخ سَامين جن ؾحسهللا إملاخس  :ما حنك تعاكات إًخرفيغ إًيت
ثعسرُا تـغ إًرشاكت إو إملؤسسات إًخجارية ًزابئهنا ( مثي س يرت تيوهت إو
زُور إًصيف)  ،وظورهتا حىون ؾحارة ؾن هلاط  ،ولكٌل إصرتى إًزتون مبحَف ٔأنرث
حعي ؿىل هلاط ٔأنرث  ،حىت إذإ حعي ؿىل هلاط نثرية متىن من رشإء مبحَف يزيس
ؿىل مائة رايل  ،ماحنك كدول تعاكة إًخرفيغ ؟
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اجلـــــــــىاب

إٕذإ إصرتى إالٕوسان من ُشإ إملصنز ٔأقصإضا حيخاهجا مث ٔأؾع ُشٍ إًيلاط فهل
الاس خفادة مهنا  ،من مديـات إملصنز ومن كريٍ ؛ ٔلهَ رضب من إًخرفيغ  ،وال
ىصى ٔأن يضرتي إالٕوسان ما حيخاج إًٕيَ وما ال حيخاج إًٕيَ ٔلخي إذلعول ؿىل ُشٍ
إًيلاط ؛ ٔلن ذكل من إ ٕالرسإف 0
http://www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?arno=17417

س ئي إًض يخ سَامين جن ؾحسهللا إملاخس  :يوخس صلى مجـية إ ٔلظفال إملـاكني
جصانمج يسم تعاكة ( جسِيي ) يمت جسويلِا تلمية (  ) 300رايل ثشُة كميهتا
صلمع إزلـية  ،ومن يضرتَيا يس خفيس من دعومات صلى هجات نثرية مضرتنة
ابًربانمج  ،فِي ُشٍ إًحعاكة خائزة رشؿا ؟
اجلــــــــىاب

فإن ُشإ إًيوع من إًحعاكات إًخحفزيية إٕذإ اكهت ظادرة من إملخجص هفسَ ٔ ،أو من
وس يط اثًر مس خفيس ماداي فال جيوز رشإؤُا ؛ ملا فهيا من إًلصر وإدلِاةل وإًصاب ،
ومٌح ُشإ إًخاحص كمية ُشٍ إًحعاكة دلِة ذريية ال يلري من إ ٔلمص صيئا ؛ ٔلن
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مضرتَيا ًيس مذربؿا ؛ وٕإمنا ٔأذشُا ؾوضا ؾن ختفيغ جمِول ؛ يؤول يف إًلاًة
إٕىل إًصاب ؛ فعار إملخربع ُو إًخاحص إطلي ٔأظسر إًحعاكة  ،وإًحسيي ؾهنا إٕظسإرُا
دون رسوم 0
http://www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?arno=19281

سؤإل موخَ ملوكؽ الاسالم وية  :إٕحسى إًعيسًيات ؾيسان ثلسم تعاكة جماهية يمت
حشهنا تـسد من إًيلاط مؽ لك معَية رشإء  ،وؾيس جتميؽ ؿسد اكف يس خعيؽ
إًزتون إس خزسإم ُشٍ إًيلاط ٌَرشإء جماانً ؟
اجلـــــــــىاب

فال يؼِص ًيا ماهؽ من الاس خفادة من ُشٍ إًحعاكة معو ًما  ،سوإء يف ختفيغ
ٔأدوية إًخبٔمني ٔأم كريُا  ،وهون هجة إًـمي ثخـِس تسفؽ مثن ٔأدوية إًخبٔمني  ،ال ؿالكة
هل ِحبي إهخفاؿم ابًحعاكة يف إذلعول ؿىل كري ثكل إ ٔلدوية ؛ حير إًؼاُص ٔ :أن
إًعيسًية ثلعس ذسمة زابئهنا ،وخشهبم إٍٕهيا دون هؼص إٕىل من يلوم تخحمي إٍمثن0
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa
&Option=FatwaId&Id=271105
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ويف موكؽ فصيضة إًسٌلء ورد إًسؤإل إًخايل  :ظيسًية إصلوإء جضرتي من ؾيسمه
ولك مدَف (  ) 55رايل فيَ هلعة  ،وؾيسما جتمؽ ؿسد من إًيلاط يخجاوز ( 500
) هلعة ابٕماكهم إًرشإء من إًعيسًية تـسد إًيلاط إملخوفصة صليم ؟
اجلــــــىاب

جيوز ذكل  -إٕن صاء هللا  -ما دإمت كمية إصلوإء ال حزإد من ٔأخي ثكل إًيلاط ،
وما يلوم تَ ظاحة إًعيسًية ُو جمصد ُسإاي حتفزيية دلَة إًزابئن إًٕيَ  ،ويه
خائزة نٌل فعي ذكل إًض يخ إملعَح – حفؼَ هللا  -يف نخاتَ ( إذلوإفز إًخجارية
)  ،وذهص ٔأهَ كس ٔأفىت جبوإز مثي ُشٍ إًعورة من إًِسإاي إًرتوجيية إٌَجية إصلإمئة ،
فلس كاًت إٌَجية يف حوإهبا ؿىل إًسؤإل إًخايل ( صلي حمعة حمصوكات ومعَت
هصو ًت ثوزع ؿىل إملوإظيني ٔأي مبـىن ٔأهَ ؾيسما يمكي إًسائق ٔأًف ًرت حيق هل
قس يي س يارثَ جما ًان  ،و ٔأرفق ًنك ظورة من ُشإ إًىصت  ،فِي جيوز ًيا
الاس متصإر فيَ وثوزيـَ ٔأو هخوكف ؾيَ هنائي ًا؟ ؿٌَلً تبٔهيا إلٓن ٔأوكفٌا إًخوزيؽ ) ،
فبٔخاتت ( إٕذإ اكن إ ٔلمص نٌل ذهص خاز ذكل إًحيؽ )  ،نٌل ٔأفىت ابدلوإز إًض يخ
إًـالمة َلس إًعاحل إًـثميني رمحَ هللا  ،فف حوإب هل ؿىل إًسؤإل إًخايل ( يوخس
صلييا تًرش وملسةل ظحـيا هصو ًت نخة ؿَهيا إمجؽ ٔأرتـة هصوت من قيار إًزيت
وقس يي  ،وإحعي ؿىل قسةل ًس يارثم جما ًان ُ ،ي يف معَيا ُشإ يشء حمشور
؟ ،وًـَنك ثضـون كاؿسة يف مسبٔةل إملساتلات وكريُا ؟)  ،فلال رمحَ هللا ( ٔأكول
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ً :يس يف ُشإ حمشور ما دإمت إًلمية مل حزد من ٔأخي إدلائزة  ،وإًلاؿسة يه ٔ :أن
إًـلس إٕذإ اكن إالٕوسان فيَ سامل ًا ٔأو كامن ًا فِشإ ال تبٔس تَ ٔ ،أما إٕذإ اكن إٕما كامن ًا وٕإما
كارم ًا فإن ُشإ ال جيوز ُشٍ إًلاؿسة )  ،إهؼص نخاب  :إذلوإفز إًخجارية إًدسويلية
ص ( [ ، )559 – 558إٌَجية إًـَمية ملوكؽ فصيضة إًسٌلء]
http://www.frithtalsmaa.com/ftawa/question/462.html

ُ
تعاكات دعم َحت ُع ُي
وس ئي إًض يخ ذاصل ؾحس إمليـم إًصفاؾ  :صلى مىذح ِة حصيص
جضرتَيَ ا مهنُم تـ  50رايل ً َخ ْح ُعي
ؿَهيا إٕذإ إصرت َ
يت تـ  500رايل ،وجَس خعي ُؽ ٔأن ِ
ؿىل إرلعم ،مفا حنك رشإهئا؟

اجلــــىاب

جضرت ُظِا إملىذحة الٕؾعاء إًـميي ُشٍ إًحعاكة يه
فا ْٕن اك ْهت كمية إملضرتايت إًيت َ ِ
حصج فهيا ،ويه دإذ ٌةل يف إذلوإ ِف ِز إً ّخِجارية
إًلمي َة إًفـَية ًَِا نٌل ثَخي ُـِا ًلريٍ  ،فال َ
ِرش ِط إدلزإء  ،وكس س حق ًيا ٔأن تيٌا
إملرشوؿة ٔ ،أو ما ي َُسم ؾيس إً ُفلِاء ابًِِ َحة ث َ ْ
رشنة موابيًل  ،ونشكل إٕذإ وز َؾت إًحعاكات
ٔأهنا خائزة يف فذوى ُح ْ ُنك ْؾص ِض ِ
ُ
إذلعول ؿَهيا ؾن ظصيق
َمجاانً فذىون من ابب إًِحة  ،ثرشط ٔأال يىون
إملساتلات إًيت يفـَِا ُ
تـغ إًرشاكت إًدسويلية ٔأهَ يف حاةل رشإئَ سَـ ًة ِت َـ ْيهنِ ا
ٔلهَ كس يىون ُياك زايدة ؿىل إًث َم ِن إذلليل ّ ِ  ،و ٔأما إٕذإ اكن إذلعول ؿَهيا ؾن
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ِؾ َو ٍض مـني ؛ مثي ٔأن يخي َـِا إًخ ِاح ُص ُملات َي زَ َم ٍن ُم َحسد نٌل ُو إذلال يف إ هًسؤإل
إمل َ ْش ُنور ٔ ،أو رفؽ كمي ِة إمل ُ ْض َ َرتايت ؾن زَمهنِ ا إذلليل ّ ِ ال ْح ِدساب كمي ٍة ٌَحعاكة ؛
حبير حىون ُشٍ إًحعاكة يف إذلليلة ً ْ
يست جماهية  ،فف ُشٍ إذلاةل ال َجتوز ؛ ًٌِل
من إًل ََصر وإدلِاةل،وكس خاء يف كصإر ٍلؽ إًفلَ إالٕساليم جصإتعة إًـامل إالٕساليم
فهيا َ
دورثَِ إًثامٌ َة ؾرشة إمل ُ ْي َـ ِلسة ِت َمىة إملىصمة يف موضوع تعاكات إًخرفيغ  :تـس
يف َ
الاس امتع إٕىل إ ٔل ْحب ِ
اث إمللسمة يف إملوضوع وإملياكضات إملس خفيضة كصر :
أٔو ًال  :ؿسم حوإز إٕظسإر تِعاكات إًخرفيغ إملشهورة ٔأو رشإهئِ ا إٕذإ اك ْهت ُملات َي
يوي ؛ ملا فهيا من إًلصر  ،فإن مضرتي إًحعاكة يسفؽ
زَمن ملعوع ٔأو إصرت ٍإك س ٍ ّ
ما ًال وال يـصف ما س يحعي ؿَ ْي َِ ُملاتي ذكل  ،فاًلصم فهيا مذحلق ي ُ ُ
لاتهل ق ٌن
ُمحمتي  ،وكس هنَ ي رسول هللا  ؾن تيؽ إًلصر ؛ ٔأدصخَ ُمسمل يف حصيحَ 0
ٕظسإرُا
اثه ًيا  :إٕذإ اك ْهت تِعاكات إًخرفيغ ثَ ْعسُ ر ابجملان من كري ُملاتي  ،فإن إ َ
ابًخربع ٔأو إًِِحة  ،وظىل إّلل ؿىل هح ِيٌّا
خائز رشؿًا ؛ ٔلهَ من ابب إًوؿس ه
وكدوًَِا ٌ
ُمحمس وؿىل أٓهل وحصحَ وسمل َ ِ ،
ونشكل ٔأفذَ ِت إٌَجي ُة إصلإمئة ِت َـسَ ِم حوإز تِعاكة
إملضرتك ُرسو ًما مـيية ًِا  ،فلاًت  :تعاك ُة إًخرفيغ
إًخرفيغ يف حاةل َدفْؽ ِ َ ِ
ٕظسإرإ وإصرت ًإاك ؛ ٔلمور ؿسة  ،مهنا :
إملشهورة ال َجي ُوز إًخـا ُمي هبِ ا إ ً
ٔأو ًال  :إص ِخٌلًُِا ؿىل إًلصر وإملُزاظصة ؛ ٔلن دفؽ إملحَف ُملاتِي إذلعول ؿَهيا دف ٌؽ تِال
ُملاتي حليلة  ،إٕذ كَس ثًهتي ظالحيهتُ ا ومل يس خـمَِا حامَُِا ٔ ،أو يىون إس ُ
خـٌلهل
75

ًِا ال يلا ِت ُي ما َدفَ َـ َُ من ُر ُسو ِمِا  ،ويف ُشإ قَ َص ٌر و ُمزاظصة  ،وهللا س ححاهَ يلول
{ َاي َأَيه َا ِإطل َين أ ٓ َمٌُوإ ال ثَبِ ُ ُلكوإ َأ ْم َوإًَ ُ ْنك تَيٌَْ ُ ْنك ِابً َحا ِظ ِي } إًًساء 0 29
اثه ًيا  :إص خٌِلًُِا ؿىل إً ّ ِصاب ؛ ٔلن دفؽ ُم ْع ِسرُا وس حة إًخرفيغ ًِحا ِم َِِا يف حال
يخجاو ُز
إم ِذياع ظاحة إمل َ ْخ َجص ِ
ؾن إًخرفيغ ُو إً ّ ِصاب إمل ُ َحصم  ،وإًخرفيغ ُيا كس َ
رمس إٕظسإر إًحعاكة  ،وكس ٔأزحد َ ِت إًوكائ ُؽ حعو َل ُشإ حفعي قصم ؿىل ُمع ِسرُا0
َْ
اثًث ًا ٔ :أن ًَِا أ ٓ ًاثرإ ساًحة  ،ومهنا  :إٕاثرة إًـسإوة وإًحلضاء ت َ ْ َني ٔأحصاب إحملالت
كريُا من
إًسَْـة إملُرَفضة وهسا ِد ْ ِ
إملضرتنني يف إًخرفيغ وكري إمل ُ ْض َ ِرتنني  ،تيَ َف ِاق ِ ّ
تضائؽ ِ إطلين مل يضرتهوإ يف ( دًيي إًخرفيغ ) 0
ًلاء إًخ ِ
حايه
رإت ًـا  :و ِمن أٓاث ِرُا ٔأيضً ا  :دفؽ حام َِِا إٕىل ِ ْ
الاسرتسال يف إًرشإء َ ،
ِ َحبم َِِا والا ْك ِرتإر ِاب ّ ِصلؿاية من ورإهئِ ا  ،ويف ُشإ ثعفي ٌة ًِ ُمسدصإثَ  ،وزايدة يف
الاس هتالك وإ ٕالرسإف فيَ  ،فاًحعاك ُة يف حليلهتا ثـود تدٌايم إملعاريف و ِزايدهتِ ا ،
ال ابًخوفري وزايدة الا ِدّذار  ،وابهلل إًخوفيق  ،وؿَيَ ؛ فال َجي ُوز ِرشإء ُشٍ
إصرتى إًحعاكة كَس يضرتي مصإت
مفن َ َ
إًحعاكة ملا فيَ من إدلِاةل وإًل ََصر وإملُلا َمصة ِ ،
نثرية  ،وكس يضرتي مصإت كَيةل  ،وكس ال يضرتي  ،و ٔأما إٕذإ اكهت إًحعاكة ثُ ْـ َع
إًخربع جفائزة 0
ؿىل سخيي َ ه
http://ar.islamway.net/fatwa/38271/%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6
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ويف موكؽ الاسالم وية إًسؤإل إًخايل  :ثلوم مىذحة حصيص ابٕؾعاء تعاكة دعم
تًس حة (  ) 50ابملائة إٕذإ مقيا جبمؽ فوإثري تلمية (  ) 500رايل ٔ ،أو مقيا تسفؽ (
 ) 50رايل مدارشة ٔأو سَميا هلم إًسجي إًخجاري  ،وًِشٍ إًحعاكة فرتة هناية
حمسدة  ،وٕإذإ زإدت هلاظِا وذكل ابًرشإء من إملىذحة هفسِا ثعول فرتة ظالحيهتا
 ،فِي يف ذكل تبٔس؟
اجلـــــــىاب
فاًِسإاي إًرتوجيية إًيت ثلسهما إحملالت إًخجارية مؽ سَـِا ًرتقية إًزابئن يف
إًرشإء مما إدذَف إًـٌَلء إملـادضون فهيا تني إجملزي ًِا وإملاهؽ مهنا  ،وإًصإحج ؾيسان
حوإزُا وفل ًا ًضوإتط مـيية ؛ ومهنا ٔأن يضرتي إملضرتي ما تَ حاخة إًٕيَ  ،و ٔأن
يضرتيَ مبثي مثيَ يف إًسوق دون زايدة يلعس هبا إذلعول ؿىل إًِسية إًرتوجيية ،
وما ذهصثَ دإذي يف ذكل من حير مجؽ فوإثري تلمية مخسٌلئة إٕذإ إصرتى إالٕوسان
تخكل إًلمية ما تَ حاخة إًٕيَ ومبثي مثيَ فال حصج ؿَيَ ٔأن يبٔذش ذكل إرلعم  ،و ٔأما
تشل مخسني راي ًال مدارشة إٕن اكن إمللعود ٔأن إملصء إٕذإ إصرتى مبحَف مخسني راي ًال
فبٔنرث يـع ذكل إرلعم  ،وإصرتى ما تَ حاخة إًٕيَ مبثي مثيَ فال حصج  ،و ٔأما إٕن
اكن يسفؽ إشلسني يف ملاتي حعوهل ؿىل تعاكة إرلعم فال جيوز ملا يف ذكل من
إًلصر وإدلِاةل  ،وٕإذإ اكهت ُشٍ إًحعاكات من إًيوع إدلائز وُو ما ثلسم يف ظسر
إدلوإب فال تبٔس من حتسيس فرتة ًعالحيهتا  ،نٌل ال تبٔس جزايدة إًفرتة ثسخة
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رشإء خسيس ؛ ٔلن حليلة ُشٍ إًحعاكات وؿس ابرلري من كدي إحملالت إًيت
ثعسرُا وٌَوإؿس ٔأن حيسد إًىيفية وإًعصيلة إًيت يـس هبا ومييؽ هبا ُشٍ إرلعومات0
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa
&Option=FatwaId&Id=152989
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