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 ممخص

سة إلىى ياى ن هومىوم المىداا  التروا اىةر وهعروىة ا،واتمى ر وتوكىا  اشرعى م ال ىرتاة تسعى هذه الدرا      
وال،صىىوص الن ،و،اىىة الهتعبنىىة يمىى ر وهىىدوت الدراسىىة إلىىى توكىىا  ارعىى م المىىداا  التروا اىىةر وذعىىر يعىىض 
تطيان تم  وي الهص رف اإلسالهاةر وذلك هىن الىالل  هىل ال،صىوص الهتعبنىة يهوكىوع الدراسىة وتربابمى  

وىىق اواتىىد ال ىىرتاة الع هىىةر ويا،ىىت الدراسىىةر ان الهصىى رف اإلسىىالهاة اشرد،اىىة تنىىدم لبعهىىال  والهىىودتان و 
اسىترب ايىول هىذا ال،ىوع هىن المىداا   ىراطة ر وا،ى  الَتْذَع راىة واإلتال،اىةه،مى  ال،نداىة و  هداا  تروا اىةلدام  

ر  ىىة ،ظىىرًا ل ؛تهاىىل الي،ىىك هعروتمىى  والتىىي اتعىىان تبىىى رااللتىىزام ي لكىىوايط ال ىىرتاة التىىي وكىىعم  العبهىى  
 .ع وة الهسبم إلى هعروة هثل هذه اشرع م وي هذا الزه ن الهتطور هن ال وا،ب

Abstract 

      The study aimed at identifying the concept and provisions of promotional gifts and 

their legal texts, and showing some of their applications in Islamic banks, through collecting 

the texts related to the subject of the study, analyzing them and showing evidence of their 

compliance to applying the provisions of Islamic Law as per general Islamic rules and 

norms. The study showed that Jordanian Islamic banks offer customers and depositors 

various promotional gifts in kind, and that it is desirable to accept this type of gifts, provided 

that such abides by the legal controls set by scholars. These controls should be known by 

the client of the bank, due to the need of the Muslim to know such provisions at this time 

of advancement in all aspects of life. 
 

 
 .كدمةامل

الرهد هللر ،رهده و،ستعا،  و،ستغورهر و،عوذ ي هلل هن  رور ا،وس،  وسائ ت اته ل، ر هن امده اهلل وال هكل ل ر        
 : تيده ورسول ر واه  يعد وهن اكبل وال ه دي ل ر وا مد ان ال ال  إال اهلل ورده ال  راك ل  وان هرهد 

ر ع وة تطورا همهً ر رتى اصي  ت، وسً  ت لهاً  يان دول الع لم ووي اله  الت ع وة  رةوند تطور الت، وس وي ها دان الت        
 الذت الدت اة اإلتال،اةاتهبا ت التسواق التروا ي و  وي لاليتع روكعوا ،ظرا ت  اشسواق ت لها ً رتى إن الهتهرسان وي 

ر وه  االرظ وي السوق ت لها  ان ه، لك  رع ت وهص ل  ت  راة الصصت رازًا عيارًا وهس رة واسعة وي هذا اله  ل
 الهص رف :وهن هذه ال رع ت رترغاي  لبعهال رهن ا ل الرصول تبى زا دة وي الطبب  مده  وواتم  وه لم  لبترواجالعثار هن 

 

 .ي رث  *
 .اشرد،اة  هعة العباة ال راعةر ر الون  واصول اسم است ذر  **
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 . ع وة ًا وي العهباة التروا اة يأ ع لم  وا،واتم اإلسالهاة التي االذت دورًا ههازًا وظ هر  الهص رف
والتي تعد هن  روله  ع ،ت المداا  التروا اة يأ،واتم  اسبويً  ه دا  هن اس لاب الترواج التي تندهم  الهص رف والي،وك       

وي الون   م هذه المداا  الرع ئز اشس ساة وي إغرا  و ذب وترغاب العهال  لبتع هل هعم ر ع ن هن اشههاة يهع ن يا ن ارع
 مهة وي را ة الورد واله تهل.ه،ظرًا ش،م  هن اشهور ال ؛وي يعكم  ةاإلسالهير وهن ثم يا ن هدى و ود  يم

 تبى ه  سيقر و،ظرا لهع ،ة اشرع م ال رتاة وي اإلسالم؛    ت هذه الدراسة يمدف يا ن ارع م المداا  التروا اة وتأساس ً        
 .سالهاة وهدى هط ينتم  شرع م ال راعة اإلسالهاةوي الهص رف اإل

ويا ن ه  اتعبق يم  هن ارع م  رتاة و،صوص ا ،و،اةر وتطيان تم  وي الهص رف اإلسالهاةر والتي آهل ان ترنق المدف        
 مهة وي إط ر الدراسة.هوي التوصل ليعض ال،ت ئج ال اله، ود ه،م 

 
 .مشكمة الدراسة وأسئمتوا

ًا شههاة المداة وي را ت،  الاوهاةر وند  رع اإلسالم ارع م ال صة ي لمداةر وه،م  ه  اتعبق ي لمداا  التروا اةر ،ظر        
تيان وتوك  ه  اتعبق ي لمداا  هن ارع م  رتاة  ة رتاة وتطيان ت هصروا ارع موهل ر  ة اله تهل الهسبم إلى و ود 

هن روادث وهست دات  ار وله  طر ع وة زه ن الهتطور وي ال وا،بوتطيان ت وي الهص رف اإلسالهاة ال صة وي هذا ال
 : اشسئبة اآلتاة نواد ر ولت الدراسة اإل  ية تهع صرة؛     االتا ري ليرث هذا الهوكوعر 

 وه  هوموم الترواج؟ ؟ه  هوموم المداة -1
 وه  اشرع م ال رتاة الهتعبنة يم ؟  ؟ه  ا،واع المداا  التروا اة -2
 ،اة الهتعبنة يهوكوع المداا  الهصرواة؟ه  ال،صوص الن ،و  -3
 ه  تطيان ت المداا  التروا اة وي الهص رف اإلسالهاة؟ -4
 

  .أهداف الدراسة
 : تسعى الدراسة إلى ترناق اشهداف اآلتاة       

 تعراف المداة والترواج. -1
 .وارع هم  المداا  التروا اة هعروة ا،واع -2
 مداا  الهصرواة.يا ن ال،صوص الن ،و،اة الهتعبنة يهوكوع ال -3
 توكا  تطيان ت المداا  التروا اة وي الهص رف اإلسالهاة. -4
 

 .أهنية الدراسة
 هر ولة تندام دراسة تبهاة تيان: هن الالل اشسي ب التي دوعت الي رث لبسعي ليرثم  وهي ت،يل اههاة هذه الدراسة       

هعروة ذعر يعض تطيان تم  وي الهص رف اإلسالهاةر وهن ثم وي الون  اإلسالهير و  وارع هم  ا،واع المداا  التروا اةوتوك  
 وي يعكم . ةهدى و ود  يم
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 .مهوجية الدراسة

 تست،د الدراسة الر لاة تبى اله،مج اشصولي التربابي الذي انوم تبى تربال الظ هرة و هل واستنرا  ال،صوص ال رتاة       
م ال رتاة ه،م ر وذعر يعض تطيان تم ر وهن ثم التوصل إلى ه هوتة يمدف است،ي ط اشرع  ؛الهتعبنة يم ر وهن ثم تربابم 

  هن اشرع م وال،ت ئج وي هذا اإلط ر.
 

 .حمددات الدارسة
وهن ثم  رالمداا  وي الون  اإلسالهي عثارةر وإن هذه الدارسة تالتص يهوكوع المداا  التروا اة هوكوت تيه  ان        
 وي لت لي اصعب تطياق ،ت ئ م  ال رج هذا اإلط ر. رلهص رف اإلسالهاةوي ا التطيان ت استالالص يعض هر ولة

 
 .الدراسات السابكة

،ه  تم الواوف تبى تدد هن الدراس ت         وي ردود ه  اطبل تبا  الي رث لم ا د دراسة هتالصصة و  هبة لبهوكوعر وا 
وهدى  روع تطيان تم  وي الهص رف اإلسالهاةالتي يرثت هوكوع المداا  التروا اة وي الون  اإلسالهي دون التطرق لهوك

اهعن توظاوم  واه  اتوق  وت توي يعكم ر ويعد ال،ظر وي الدراس ت الس ينة تيان ا،م  دراس ت ت، ولت هوك ةو ود  يم
الدراسةر غار ان الي رث لم ا د لم  آي تطيان ت  كوت توهوكوع الدراسة الر لاةر واالرى اهعن اإلو دة ه،م  وي إثرا  هو 

 : تذعرر وهن هذه الدراس ت
)المداا  التروا اة : م( دراسة يع،وان2113) ت دل ررب: "هرهد رك " تبير والبص صهة ته د: التهاهي دراسةر -1

وهو  رالت  راةر تالرا م  الونمي وكوايطم  ال رتاة( راث يا،ت الدراسة هوموم المداا  التروا اة وتالرا م  الونمي
التروا اة وي  لاةر وي ران تهازت دراستي الر لاة وي ا،م  ذعرت يعض تطيان ت المداا  ال  ،ب الهتوق هل الدراسة الر

 وي يعكم . ةالهص رف اإلسالهاةر ويا،ت هدى ال يم
ة ىىىى)ارع م المداا  الهع صرة وكوايطم  ال رتا: م( دراسة يع،وان2111) سعاد ين  هعة ين سعاد: دراسةر العباوي -2

اشردنر راث  - ة ل،ال در ة اله  ستار وي الون  واصول  هن   هعة العبوم اإلسالهاةوالن ،و،اة( وهي رس لة هنده
يرثت هذه الدراسة هوموم المداا  الهع صرة وه،م  التروا اةر وهازت المداة تن المية والصداة والوصاةر واتونت هل 

يعض د تهازت دراستي وي ا،م  ذعرت الدراسة الر لاة وي ا،م  يرثت هوكوع المداا  التروا اة ي تتي ر ه هاتم ر وا
 وذعرت هدى ال يمة وي يعكم . رتطيان ت المداا  التروا اة وي الهص رف اإلسالهاة

 
 .خطة الدراسة

 وفيو بيان مفيوم اليدية والترويج، لغة واصطالحًا.: تمييد
 هوموم المداة لغة واصطالرً .: المطمب األول       
 رواج لغة واصطالرً .هوموم الت: المطمب الثاني       

 .مشروعية اليدايا الترويجية وأنواعيا في المصارف اإلسالمية. وتأصيميا الشرعي: المبحث األول
 ه روتاة المداا  التروا اة وي ال راعة اإلسالهاة.: المطمب األول       
 ا،واع المداا  التروا اة وي الهص رف اإلسالهاة.: المطمب الثاني       



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اهلدايا الرتوجيية يف املصارف اإلسالمية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجملمة األردنية يف الدراسات اإلسالمية، مج )11(، ع )1(، 1110 ه /2018م

 

212 

 اس لاب الهص رف اإلسالهاة وي توزال المداا  التروا اةر وتأصابم  ال رتير ويا ن و   التوراق يان: مب الثالثالمط       
ي رة المداا  التذع راة واإلتال،اة  .ررهة المداا  ال،نداة وا 

 الشرعية.تيا لألحكام مدى مطابق وبيان ،تطبيقات اليدايا الترويجية في المصارف والبنوك اإلسالمية األردنية: المبحث الثاني
 ،صوص الهع هالت اله لاة الهصرواة وي الن ،ون الهد،ي اشرد،ي.: المطمب األول       
 تطيان ت المداا  التروا اة وي الهص رف اإلسالهاة.: المطمب الثاني       
 هدى  رتاة يعض المداا  التروا اة وي الهص رف اإلسالهاة.: المطمب الثالث       

 التوصيات.الخاتمة و 
 

 : متويد
 .لغة واصطالحًا، وفيى بيان مفووم اهلدية والرتويج

 

 .مفووم اهلدية لغة واصطالحًا: املطمب األول
 

دم لذلك ىىىىتندهت  شر دهر وعل هتن :هدات  الطراق هدااةر ايالمداة هن "هدى" وهي هورد هداا ر : مفيوم اليدية لغة: أولً 
 وموإعراه   ؛يعثت ي  إلا : و"اهدات" لبر ل عذا ي شلف، (2)لسارةر وال هل هدي وهداا  وهداوىالطرانة وا :والمداة اي ر(1)ه د

  .(3)"هداة"
 

يعد يذل ال مد وي اليرث تن هوموم المداة ت،د الونم   تيان لدى الي رث ان الونم   استالدهوا : مفيوم اليدية اصطالحاً : ثانياً 
 يأر داث ال،يي وند تًد الونم   )المداة والمية(  ائً  واردًار واستدلوا تبى ذلك  ر(4)ةهصطب  المداة وي التعيار تن هوموم المي

 .(5)"}تم دوا تر يوا{: "اول ال،يي : المداةر وه،م  ذعرت اشهور الهتعبنة ي لمية يألو ظالتي 
و    ت،د  (6)  هن الو ظ المية""وند اطبق الراوي اسم اإلهدا  دون النيول واإلهدا:     وي عتب الر،واة ه  ،ص        

التهباك ال ": وذعر ال  وعاة وي تعراف المداة ه  ،ص  إ،م  (7)"تهباك يال توض": اله لعاة وي تعراف المداة ه  ،ص  إ،م 
الر، يبة واه   (8)يعوض هية. وإن ا،كم إلا  رهل الهوهوب هن هع ن إلى هع ن الهوهوب ل  إتظ ه  ل  او إعراه ر ومو هداة"

 .(9)تيرع الري يه  اعد هية ترو "" : إن المية تي رة تن :ط ترووا المداة يتعراو ت الميةر وا لواون
وي، ً  تبى ه  تندم هن ااوال الونم   اهعن استالالص تعراف لبمداة ونماً  تبى ا،م  )تهباك لبعان هن غار توض( اه         

هع وأةر او الي تة لبهستمبعان هن سبل او الده ت دون توض؛ ومي ه  اه،ر  الت  ر و : المداة وي اصطالح التسواناان
 .(11)ت  اعً ر او تذعاراً 

( هن الوصل الث ،ي ترت ت،وان المية 552) ،صت اله دةو    تعراف المية وي ،صوص الن ،ون الهد،ي اشرد،ي راث        
 ذا هتواوق هل تعراف الونم   الذي سيق يا ، ."تهباك ه ل او رق ه لي شالر ر ل را ة اله لك يغار توض" وه: ا،م  تي رة تن

 

 .مفووم الرتويج لغة واصطالحًا: املطمب الثاني
 

ر (11)رو ت الدراهمر ووالن هروج. وراج ال ي  اروجر إذا ت ل ي : ان ل)َرَوَج( : الترواج هن :مفيوم الترويج لغة: أولً 
 .(13) هل ال، س يم تع :اي ورا ت الدراهم (12)،وق: اروج روا    ال يراج  :وان ل
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،ظرًا شن هصطب  الترواج هن الهصطبر ت الهع صرةر وبم ا د يرسب ه  اطبعت تبا  : مفيوم الترويج اصطالحاً : ثانياً 
تسواني "الترواج هو ،  ط : هن عتب الونم   تعراف لهوموم الترواجر غار ان العبه   الهع صران ترووا الترواج ون لوا

تالهير اتم هن الاللم  التعراف ي لهؤسسةر وه  تنده  هن ه،ت  ت ه داة هبهوسةر ا،طوي تبى تهبا  اتص ل إا ، تي وا 
"،ظ م : وترف الترواج ااكً  يأ،  (14)السته لتمم إزا  ه  اروج ل " ؛او ه،تو  ت الدهاةر يمدف التأثار وي سبوك اله تران

 ا، تي إلى  همور هستمدف هن الهستمبعانراتص ل هتع هل انوم تبى ،نل هعبوه ت تن سبعة او الدهة هعا،ةر يأسبوب إ
 (15)لرهل اوراده تبى ايول السبعة الهروج لم "

واتك  هن هذان التعراوان ا،مه  اتصو ن ي ل هولاةر والداة والوكوح اشهر الذي اعسب هصطب  الترواج تهازا        
 صوص الن ،ون اشرد،ي. لبترواج وي ،  ً تن ت، صر العهباة التسواناةر هذا ولم ا د الي رث ن تعراو

 

يعد يا ن هوموم المداة والترواج ال يد هن استالالص تعراف لبمداا  التروا اة  :تعريف اليدايا الترويجية كمركب إضافي: ثالثاً 
النا م يعهل ،تا ة  ؛راث ارى الي رث ن ان المداا  التروا اة تي رة تن وتد يتهباك ه ل او غاره هن المداا  رهوكوع الدراسة

 .عان هن  را  او ه    ي ر يمدف استه لة ابوب ال همور زا دة هياع ت ال رعةه
 

 : املبحث األول
 .مشزوعية اهلدايا الرتوجيية وأنواعوا يف املصارف اإلسالمية وتأصيموا الشزعي

 

 ؛لبعهال  يأوع ر ههازة تندام المداا  التروا اةال  ك ان لبمداا  التروا اة ا،واتً  هالتبوة اندهم  الهصرف يراث اتم        
عير هن الزي ئنر وتوسال دائرة ،  ط ت الهص رف اإلسالهاة الت  راةر ولتعون رواوز هرغية وي زا دة اإلاي ل ال بب تدد 

تبى التع هل هل هذا الهص رفر وتت،وع هذه المداا  وند تعون ،نداة او تا،اة عه  سوف اتك  وي هذا الهيرثر ولت باة 
إلى ثالثة ييا ن ه روتاة المداا  وي ال راعة اإلسالهاةر ثم اسم المداا  التروا اة  :كوع ا م الي رث ن اوالً ويا ن  وا،ب الهو 

 : وذلك تبى ال،رو اآلتي هط لبر
 
 .مشزوعية اهلدايا الرتوجيية يف الشزيعة اإلسالمية: املطمب األول 

،دب إلى ؛ له  لم  هن اشثر الي لغ وي ،ووس ال، سر وعذلك ،دب اإلسالم إلى هداوهة المداا  يان الهسبهان ي عل ت م       
الهتر يان  هو ده يأنلتزااد الهرية يان الهؤه،انر وازدادوا ريً  ت،د اهلل تع لى لهرية يعكعم ليعض ينرا،ة الير  ؛دوام الهم داة

  التروا اة رصراً ؛ لم ا د ر ويعد يذل ال مد وي اليرث تن ادلة ه روتاة المداا(16)وي اهلل اظبمم اهلل ترت ظل تر  
وذلك شن هسألة المداا  التروا اة هن الهس ئل الهست دة وبم تعن  ؛ رتاة هن العت ب والس،ة تتعبق ي لهسألة  ً ،صوصالي رث ن 

ٌب المداا  اهٌر هرغر ويه  ان -ركوان اهلل تبامم-ر وال زهن الصر ية العرامر وال زهن الالبو   الرا دان هو ودة زهن ال،يي 
االتص ي لمداا  وهن ثم هر ولة تو مم  واه   روند ارتأى الي رث ن ذعر يعض هن ادلة المداا  ي عل ت م وا   رتً  وترو 

 : التروا اةر وذلك تبى ال،رو اآلتي
 .(17)تم دوا تر يوا{}: اول ال،يي  -1

 تي عاوة الرس،ةر وهن وكل المداة هل اشس ع ن انيل المداة و،دب اهت  إلى ايولم ر ووا   إن رسول اهلل : وجو الدللة
 وال  ك ان المداا  ي عل ت م والمداا  التروا اة ر(18)الس،ة ا،م  تورث الهودة والهريةر وتذهب العداوة واليغك   والغل يان ال، س



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اهلدايا الرتوجيية يف املصارف اإلسالمية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجملمة األردنية يف الدراسات اإلسالمية، مج )11(، ع )1(، 1110 ه /2018م

 

214 

الذي اراد  وإن   ولذلك، ر وي لت لي زا دة هياع ت ال رع تاشلوةي عل ال ص هن اشسي ب ال رتاة التي تغرس الهريةر وتزاد 
ترصال الري  وزا دة هياع ت  تبا  استه لة ابوب ال، س و ذب ا،تي هممر وزا دة رغي تمم وي ال را ر وا،يغي تبا  العهل 

تهباة الترواج لبسبل ه  ع ن لم  ان ت،   يغار زراتة الثنة وي وعر وابب  ن  ا)تم دوا تر يوا(ر إذ ال  ك وي  :ينول ال،يي 
 .الر،اف تع لام وارع م ال رع تي ع يوتنل العهالر وذلك 

 

 ا  هع ر اش،ص ر}: ووي روااة ا لر (19)لو دتات إلى عراع لنيبت ولو دتات إلى ذراع ش يت{}: ا ل إن ال،يي  -2
 .(21)وتورث الهودة وواهلل لو اهدي إلي عراع لنيبت ولو دتات إلى ذراع ش يت{ ر(21)المداة تسل السالاهةتم دوا وإن 
يان ان المداة همه  ع ،ت هتواكعة وإ،م  تورث الهرية والتآلف يان ال، س  -تبا  الصالة والسالم-ان ال،يي  :وجو الدللة

 اً ثر اوتزال الرند والغل هن ابويممر ووا  ااك  الرث تبى ايول المداة همه  ع ،ت هتواكعةر وهمه  ع ،ت يساطة وإن لم  
 ل ر،   والرسد والرند والغلر واعون اله تهل عب  ط هرًا ،ناً .وي است الب النبوب وت،ناتم  هن اليغك   وا  ً ي لغ

لبتع ون والتن رب يان ابوب  هن اشسي ب اإلاه ،اة ال  لية -هوكوع الدراسة –وال دار ي لذعر ان المداا  التروا اة        
التي اد تعون يساطة  دا يسيب هذه المداة و  ؛واترارهون واتع طوون وادالل السرور تبامم وارب يعكمم يعك ً  رال، س

 إال ا،م  توعل وعل السرر وي عسب هودة اآلالرانر وي لت لي روي ااهتم ر وريه  تعون ابم او هروظة او رز، هة او ه    ي  ذلك
 ا،يغي ايول هذه المداا  ي ل روط والكوايط التي سوف اأتي يا ،م  وي الهطبب الث لث هن هذا الهيرث.

 

ن  ر)عبوا( ولم اأعل صداة ا ل شصر ي  :يطع م سأل ت،  )اهداة ام صداة( وإن اال إذا اتي ع ن} :إن ال،يي  -3 وا 
 .(22)وأعل هعمم{ هداة كرب ياده  :اال

ع ن اأعل المداةر له  وام  هن تآلف النبوبر والدت   إلى الهرية  الرداث ال راف وا  يا ن ان ال،يي إن  :وجو الدللة
 تري ب ايول المداة وتدم رده . ر ووي الرداث ااكً  اس(23)واشلوة

 

 .أنواع اهلدايا الرتوجيية يف املصارف اإلسالمية: املطمب الثاني
 

 : اليدايا النقدية (1
والنقود في اصطالح ر (24) هل ،ندر وال،ند العهبة هن الذهب او الوكة وغارهه  هه  اتع هل ي  :النقود لغة: تعريف النقود: أولً 

 (25)ال،ندان: والوكة هع ر سوا  ع ،  هسعوعان او لم اعو،  عذلكر وان ل لبذهب والوكةوهو تعيار تن الذهب  الفقياء
 ( هن هواد الوصل الث لث ترت ت،وان54و    وي ،صوص الن ،ون الهد،ي اشرد،ي تعراف لب،ند راث ،صت اله دة )       

 ع ي  ا،تو تً  ه روتً  وال االرج تن التع هل "عل  ي  اهعن را زت  ه دا  او هع،واً  واال،تو: اش ا   واشهوال( تبى ان)
الذهب ) وهذا التعراف اتوق هل تعراف الونم   لب،ندان يطياعت  او يرعم الن ،ون اص  ان اعون هرال لبرنوق اله لاة"

 العا،اة والورااة( ترت هذا الهسهى.)والوكة( وتدالل اشوراق ال،نداة
ترغايً  وي التع هل  ؛ان انوم الهصرف يطرح هداا  ،نداة هعا،ة: المصرفية نقديةوصورة اليدايا ال: صورة ىذه اليدايا: ثانياً 

ث اعون االسم الو ئز هو اه  تن طراق إ را  ارتة تبى اسه   العهال  يرإهع ر والرصول تبى هذه المداة اعون 
يأسه ئمم او طراق إ را  ارتة الهسترق لبمداةر واد تعون هذه المداة لعهال وارد او لعدد هن العهال  اتم االتا رهم تن 

 يأرا م رس ي تمم.
 عي تتك  تو صال رعم المداا  التروا اة التي اندهم  الهصرف لبعهال  ال يد هن تالراج: حكم اليدايا النقدية المصرفية: ثالثاً 
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 وع ،ي وي رعم ا ل الر ولذا (26)"عل ارض  ر ه،وعة ومو ري ": الهسألة ونماً ر ومذه الهسألة تستالرج تبى اول الونم  
 ر(27)ا ب إر  ع هثب ر وا وز ان اعون اوكل او اعثر إذا لم اعن ه روط  وال ا وز ان ا ر النرض ،وع  لهنرض"": النرض

وال يأي ر ل هن اشروالر وعذلك ،مى اإلسالم  ال ايا  ا،تو ع الهنرض هن الهنترض ه، وهذا اع،ي ان دا،،  الر،اف 
ن المداة والع راة اعه   (28)دا لذراعة الري ر وإن تانن ا،م  لاست يسيب النرض ايبم س ؛الهنرض تن ايول هداة الهنترض

او ش ل ان اعون لص رب الدان ه،وعة وي  راو ش ل ر وة ص رب الدان رو،روهه  إذا ع ،ت ش ل الت،ناس وي ا ل الدان
  ذهب إلا  ال اخ اين تثاهان ت،ده  سئل تن ر واؤاد هذا النول ه(29)ش،  ،وع هن الري  او الر وة ؛هن يل دا،  وذلك هررم
ن وكل الدراهم ت،د الي،وك لاس وداعة إ،ه  هو ارضر وتسهاة ال، س ل  وداعة غبط؛ ش،ك إذا إ.. ".: رعم المداا  الي،عاة ون ل

م ؟ اتطات الي،ك الدراهم هل هو اروظم  وي صورتم  وا عبم  هرووظة ت،ده رتى تأتير او ادالبم  وي ص،دوق واستعهب
ذا ع ن اركً  وإ،  ال ا وز لبهنرض ان اأالذ ههن استنرض ه،   ائً ر ال  ادالبم  وي ص،دوق واستعهبم ر إذًا هو ارضر وا 

 .(31)..." هداة وال غاره
"ابتزم الهنرض يرد هثل ه  : ( هن الوصل الث لث تبى ا، 644) وعذلك     وي ،صوص الن ،ون اشرد،ي وي اله دة       

لتر وظ تبى اهوال الهنترضر وارد  ؛تً  وصوةر وال تيرة له  اطرا تبى ااهت  هن تغار" وهذه اله دة    تايض هندرًا و،و 
الذ ه،  ي لهندار وال،وع والصوةر وهذه هط يق ته هً  هل ه      هن ااوال العبه   وي هسألة )عل اإلى الهنرض هثل ه  

ال دالل وي الري  الهررم  رتً ر وال  ك ان وا ب رد النرض عه  هو دون زا د  ارض  ر ،وع  ومو ري (ر او ،نص نر وا 
هنركون هن الي،وك التي اهتبعون وام  ودائل ورس ي ت وال  ك ان الي،وك تستواد هن اشهوال العهال  وي الهص رف هم 

اعون  التي تودع وام  عه  هي صورة ا،تو ع الهنرض ينرك ر وهذه اشهوال اد تودع وي الهصرف يصوة الهك ريةر يراث
هذه ن ش ؛وه  ا،طيق تبام  ا،طيق تبى المداا  التروا اة التي تندهم  الهص رفري حر شصر يم  ،سية هعا،ة هن اش

 :اي–هدف هذه المداا  هو استداهة الوعل  ن  عه  االهص رف تندم هداا  لعهالئم  الذان انركو،م  او اودتون وام  اهوالممر 
 وإن تندام هذه المداا  غار   ئز  رت ر وال ارل لبطرف الهستواد: ال  يل وزا دت ر وتبا هن ايل هؤال  العه -إاداع اهوالمم

)وهي ع ،ت تبك المداا  شسي ب االرى غار ت  ال الهنركان يوكل اهوالمم وي هذه الهص رف  ا)العهال( االذهر إال إذ
 .اتبمواهلل تع لى  روهذا الذي ار ر  الي رث روإ،م  را،ئذ ت وز (ارته الت هستيعدة او ، درة

 

  .الَتْذَكاريةاليدايا  (2
هي ه  ته،ر  الهؤسس تر وال رع تر والهرالت الت  راة لبعهال  الهرتنيان ذوي العالاة : الَتْذَكاريةتعريف اليدايا : أولً 

غ ليً  ع راة تعون ر وهذه المداا  التذ(31)هن ا ل تعوان تالاة طايةر والتذعار يأ، طتمم وسبعمم والده تمم ؛يأ، طتمم الت  راة
 .(32)يصورة تن وام س،واة او وصباةر او سبسبة هو تا ر او هوعراتر او غار ذلك هن اشدوات الهعتياة وال الصاة

هي ه  انده  الهص رف إلى العهال  يغرض الدت اة وتعوان صورة رس،ة تن الهصرفر : صورة اليدايا التذكارية: ثانياً 
المداا  التذع راة التي اندهم  الهصرف وغاره  هن لا ت اواشاالم والهدلتن وامر والهوعراتر وهن اهثبة هذا ال،وع هن المداا  ا

ر وتبا  ا وز لبي،ك ان اعتب تبام  اسم الهصرف ينصد الدت اةر ويث سهعة الهص رف الرس،ة يان ال، س لبعهال وارا ، ً 
 ( هن الن ،ون ،صوص الن ،ون الهد،ي81ته هً  هل ه  اله دة )لت  ال ال، س وترغايمم وي التع هل هع ر وهذه اتواوق  ؛اه،   وائز
اله دة ا وز لبي،ك الهرعزي ان اه،   وائز لت  ال اال،ده ج وام  وذلك ي ل روط والكه ، ت التي انرره " وهذه " :اشرد،ي ا، 
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الهرعزي اي ح ه،   وائز تبى  لت  ال العهال  والهستثهران تبى اال،ده ج وي الي،وك اإلسالهاةر اع،ي يه  ان الي،ك ؛   ت
ذلك اال،ده ج وهن ي ب اولى ه،  ال وائز والمداا  تبى ت  ال االستثه ر وي الي،وك اإلسالهاة ولو ان اله دة لم ت،ص تبى 

وهعذا االرظ ان ،صوص الن ،ون الهد،ي اشرد،ي اتواوق هل هصبرة العهال ر وهذه تأتي هن ي ب الهصبرة الهرسبة  صرارة.
 .اتبمض هل ال رع. واهلل تع لى وال تع ر 

 

 التي تقدميا المصارف اإلسالمية.الَتْذَكارية حكم اليدايا : ثالثاً 
 ووتعون تبى  عل تن وامر او هوعراتر ار نده  الهص رف إلى العهال  يغرض الدت اةتهي ه  : تقدم أن اليدايا التذكارية

وهن ه،  رثت ال راعة  رايل المداة عهوم اشدلة التي ثيتت ان ال،يي ل ؛لا تر او غار ذلكر ومذه المداا  هي رةاااالمر او هد
يان اوراد له  لم  دور عيار وي تنواة الترايط يان ال، س وا   تة روح اشلوة والهودة  ؛اإلسالهاة تبى ايول وتي دل المداا 

 .اله تهل الوارد
)المداة : -رره  اهلل-اين تاهاة ش،م  ُتعطى يسيي ر ا ل  ؛اليالتبرق يعند ومي  رواد ا  ز العبه   ايول هثل هذه المداا        

و له تري عه  "ان هذه المداة التروا اة ه  هي إال رط هن الثهنر ومي تالواض او رسمر  (33)إذا ع ،ت يسيب الرنت ي (
ل السبعة والمداة دون زا دة وي الثهنر وُعد  ذلك تالواكً  و،نصً  هن الثهن"  .(34)رص 

لكوايط هعا،ةر وكعم  العبه   لنيول المداا   ا،  ا ترط لنيول المداا  التذع راة الهصرواة ان تالكل  دار ذعرهوال       
 ان ال تعون المداة هررهة وي ذاتم ر عأن تعون هن الالهر او لرم الال،زارو ان ال تستعهل واه  ررم اهلل تع لىر : ت م وه،م  لي ع

 وغاره  هن الرره ت. راو اعون وام  صور لعبب او راوان ، س
وشن اشصل وي  رلعهوم اشدلة التي رثت تبى ايول المداة ؛ويالالف ذلك ا وز االذ المداا  التذع راة الهصرواة       

وهذه  رر وش،م  هن ي ب التودد والتذعر والدت اة لبهص رف اإلسالهاةالهع هالت اإلي رة ه  لم اأت دلال الالف ذلك
ال اخ واؤاد هذا ه  ذهب إلا  ، (35)ل الميةو ،م  تدالل وي ي ب الميةر واد اتوق العبه   تبى  واز ايش ؛المداا  ال ررج وام 

"... وعذلك لو ع ،ت الي،وك تمدي لهن وكل : ران سئل تن  واز ايول المداا  الي،عاة ون ل -رره  اهلل-اين تثاهان 
تن وامر وال يأس ان انيبم ؛ شن هذه التن وام تمدى  ان يعض الي،وك تمدي: اله ل وام  هداة ت هة تمدام  لعل ارد هثل

 . (36)"لهن ااركمم اله ل وهن لم انركمم
" المداا  الي،عاة ال : تن رعم هثل هذه المداا  الي،عاة ون لاست ذ الون  ي  هعة النصام  وسئل ال اخ ال لد الهصب        

  اذا ع ،ت تي رة تن هع وأة وال ررج وام  هن راث الرل ررج وي هذه المداا  ه  لم تعن ه ترطة ي،ول ا ر اركً ر واه
 .اتبم. واهلل تع لى (37)الي،ك ااالم او تن وام و لذي اظمر لي ا،  ال ررج وي ايولم "  ىوالررهةر وإذا اهد

سالهاة إذا " وائز الهص رف اإل: الذ ال وائز والمداا  التذع راة هن الي،وك ون لاوسئل ال اخ سباه ن الررابي تن رعم        
او ،روه   راو اشاالم رالتن وام :هثل رم  لعهالئم ان الي،وك والهؤسس ت وال رع ت تعطاع ،ت تي رة تن  وائز وهداا   رت الع دة 
 .(38)ش،  يساطة واد  رى تهل ال م ت الهالتصة يم " ؛ومذه   ئزة ال ررج وي االذه  رهن المداا  اليساطة التي توزع تبى ال، س

 

 اإلعالنية.اليدايا  (3
 

  ل التعراف يسبل  دادةراهن  ؛هي المداا  التي تندهم  ال رع ت الت  راة والهؤسس ت لبعهال : تعريف اليدايا اإلعالنية: أولً 
وأما تعريف اإلعالن اإلسالمي فيو  ،(39)ارتا   تمم ورغي تمم لهعروة هدى تبياة ؛او إتط   العهال  ورصة ت رية السبعة

 .(41)ة او ه،وعة هي رةر يأسبوب هي ح يغرض تروا م ر وذلك ،ظار هيبغ هعان ادوع  الهعبنوصف سبع :عبارة عن
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 يمدف التعراف يههازات ؛ان انوم الهصرف يطي تة ، رات وعتاي ت ولوائ  توزع تبى العهال : صورة اليدايا اإلعالنية: ثانياً 
هصرفر وُتعد  ارد اوكل اإلتال، ت الت  راة وي هذا الهصرفر وطرانة تع هب  هل العهال ر وت  عمم تبى االستثه ر وي ال

 ن.ىىىىالزه
يعد اليرث والت،ناب وي عتب الونم   لم ا د الي رث ااوال : حكم اليدايا اإلعالنية التي تقدميا المصارف اإلسالمية: ثالثاً 

المداا    ئزة  رتً  إذا ع ،ت  إن هثل هذه: لبعبه   النداهى وي رعم هثل هذه المداا ر غار ان العبه   الهع صران ا لوا
واسترب ايولم ر ش،م  تأالذ ارع م الميةر وتبا  وإ،م    ئزة ؛ (41)ه،كيطة ي لكوايط ال رتاة التي وكعم  العبه   لنيول المية

 :(42)وهن ايرزه  اآلتي رلنيول الميةووق الكوايط ال رتاة 
 لتكبال.داع والتدلاس والالان ال ت تهل المداا  تبى الغش وا -1
 ان ال تعون هدت ة لبر وةر عأن تعون هداةر وهي وي رنانتم  ر وة. -2
 ان تعون يعادة عل اليعد تن اإلسراف والتيذار.  -3
 ان ال اترتب تبام  إان ع الظبم يأرد هن ال، س -4
 ان ال اؤدي الوصول إلام  إلى الواوع وي الري . -5
 ان ال تعون ذراعة لهنصد غار ه روع. -6
   لبسبل الهراد الترواج لم ر وي يا ن رنانتم ر و ودتم .ان تعون العا، ت هط ينة ته ه -7

رول رعم ه  تنوم ي  يعض الي،وك هن توزال يعض : سؤال هو   ل  نال اخ تيد اهلل ين  يران وي إ  ية توا ل        
التي انصدون هن ورائم   "،رى ا،  ال ه ،ل هن استعه ل هذه المداا : وغاره ر وأ  ب روالس ت ت روالتن وام راشاالم :المداا  هثل

الرس ي ت ال  راةر الدت اة و، ر سهعتمم ودتوة ال، س إلى اإلاداع ت،دهمر وا وز لبي،ك ان اندم ه  ال االتص يأصر ب 
،ه  اعون لمم ولغارهم ع لهواد الدت ئاة واإلتال،اة  .(43)"وا 

 
 وبيان، وتأصيموا الشزعي، أساليب املصارف اإلسالمية يف توسيع اهلدايا الرتوجيية: املطمب الثالث 

  .وجى التفزيل بني حزمة اهلدايا الهكدية وإباحة اهلدايا التذكارية واإلعالنية
تت،وع اس لاب الهص رف اإلسالهاة وي توزال المداا  تبى العهال ر وه،م  ه  اعون تبى رس ب التووارر وه،م  ه  اعون        

 .صراف اآللير وعل ه،م  ارع هم  ال رتاة والن ،و،اةتبى الرس ب ال  رير وه،م  ه  اعون ي ستالدام ال
ولتوكا  التأصال ال رتي لررهة المداا  ال،نداة ال يد هن التوراق يان المداا  ال،نداة تبى الرس ب ال  رير والمداا         
ي اي وات دون وهي التي اودتم  العهال  وي الهصرف اعون لمم الرق وي سريم  ع هبة و ،تبى رس ب التووارال،نداة 

 "عل: ت،د تالراج رعم المداا  ال،نداة ونماً ر ان هذه الهسألة تستالرج تبى اول الونم   وند سيق النول( 44)زا دة وال ،نص ن
لتوزال هثل هذه  تدة ن الي،وك اإلسالهاة تتالذ اس لابإو رولهزاد هن التوصال وي الهوكوع"، ارض  ر ه،وعة ومو ري 

ه  اعون تبى رس ب التووارر وه،م  ه  اعون تبى و ه  اعون تبى الرس ب ال  رير  :ذه اشس لابهم هايرز و االمداا ر وهن 
ي رة المداا  التذع راة واإلتال،اة  : ااول رالصراف اآللير وليا ن و   التوراق يان ررهة المداا  ال،نداة وا 

تبى ا،م  ارض اودع وي الي،كر وي لت لي ا،طيق إن ه هل الون  اإلسالهي عا ف المداا  الهندهة تبى الرس ب ال  ري        
ي ب النرض ُتعد  هن  ومو ري ر المداا  الهندهة هن الي،ك تبى الرس ب ال  ري ةا ر ه،وع وعل ارض (45)تبام  ارع م النروض
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 ض وي كه نوُاعد الرس ب الي،عي اله  ر إلا  رس يً    راً ر ومو ار ر (46) هل العبه   تبى ترراه االذي  ر ،وعً  وهو ه  
 الذ الراطة والرذر ال صةاوهن ي ب اولى ا ب   ُتعد  هن ي ب النرض الذي  ر ،وعً ر او لمداا  الهندهة هن الي،ك تب( 47)الي،ك

  .(48)شن يعض ال،ظم االاتص داة ا هت تبى اس س الري  ؛وي زه ،،  الهع صر
ب الهك رية هل الي،كر والي،ك لاس ك ه،  لم ر يل هي ومي ُتعد  هن ي  :تكون عمى حساب التوفيرأما اليدايا النقدية التي 
 : (49)  زتم  ي رطان هه اوالالس رةر وهن ه،  وإن يعض الوت وى الهع صرة  لبري ودائل استثه راة ا يبة 

 ان تعون المداة هن الي،ك الهك رب لص رب اله ل الهأالوذ اهوال ال رع   الهس ههانر وي راس ه ل الهصرفر وال -1
 هران والهودتان.ثهن اهوال يناة الهست ا وز ان تعون

ال ع ،ت هن ي ب النرض الذي  ر ه،وعةر ال صة هل تعرار هثل  -2 ان تعون هذه المداا  دون تبم هسيق لبهودتان وا 
 هذه المداا  تبى النروض.

ستالدهم  هعروف ان الهص رف تنوم يإصدار يط ا ت ه  اعرف ي لصراف اآللير والتي ا: وأما اليدايا عمى الصراف اآللي
 :(51) ل سرب اشهوالر وهثل هذه اليط ا ت ا  زه  العبه   الهع صرون ي روط وكوايط ه،م اهن  ؛العهال

ال ًتد  هن النه ر الهررم  رتً . -1  ان ال ا ترط الي،ك هيبغً  ه لاً  تبى الدالول وي السرب تبى المداا ر وا 
 وترة السرب يراث تعون اغبى هن الع دة الهعرووة لبي،ك.تدم تغاار العهولة الي،عاة الهأالوذة تبى هذه اليط ا تر وي  -2

 إن رعم هذه المداا  ال،نداة اعون يرسب تأصابم  الونمير وإن ع ،ت تبى الرس ي ت ال  راة ومي هررهة: وخالصة القول
ن ع ن تبى رس ب التووار او الصراف اآللي ومي هي رة ي روط تم   يا ،م .ي،ص الن تدة "عل ارض  ر ،وع  ومو ري " وا 

 .اتبمواهلل تع لى 
واأتي هن عو،م  تالراج تبى رعم الميةر ولاس تبى رعم النروض التأصيل الشرعي إلباحة اليدايا التذكارية واإلعالنية،  أماو

 االلتزام ي لكوايطاسترب ايول هذا ال،وع هن المداا   راطة : وبناًء عميوالتي ت ر ه، ولر عه  هو الر ل وي المداا  ال،نداةر 
 .اتبمال رتاة التي وكعم  العبه   لنيول الميةر والتي سيق ذعر يعكم ر واهلل تع لى 

"ا ب تبى الي،ك اإلسالهي ان : ( تبى ا، 53    وي ،صوص الن ،ون اشرد،ي وي اله دة )وند : وأما أحكاميا القانونية
شرع م الونماة التي ابتزم يم  الي،ك اإلسالهي تعون  هال اته ل  وا، طت  هتونة هل اآلرا  الونماة الهعتهدة وانصد يم  ا

تبى اس س االالتا ر هن يان س ئر الهذاهب اإلسالهاة وونً  لبهصبرة الرا رة دون التناد يهذهب هعانر وونً  له  تعتهده 
وال ال، سر وروظ ش،م  تسعى لبهر وظة تبى اه ؛وارى الي رث ان هذه اله دة ترنق العدالة رهائة الرا ية ال رتاة لمذه الغ اة"

هتون  هل ه  العدالةر راث او ب الن ،ون اشرد،ي تبى الي،ك اإلسالهي ان تعون  هال اته ل  وا، طت   ىهص لرمم وهذه هنتك
هو هعتهد وي الهذاهب الونماةر وتدم التناد او االعتو   يهذهب هعانر وال هود تبى ه      وا ر يل تبى الي،ك ان االت ر 

 ارب لب،صوص ال رتاة وارنق هصبرة العهال وتر وظ تبى اهوال .اهن س ئر الهذاهب الونماة ه  اراه 
 -وي سيال ترناق اهداو -"ا وز لبي،ك اإلسالهي اشرد،ي : رد،ي تبى ا، ( هن الن ،ون الهد،ي اش54) اله دة،صت        

هه رسة  هال اشته ل واش، طة الهصرواة الن ئهة تبى غار اس س الو ئدة ي هال او مم  الهعرووة او الهستردثة" وانصد 
 )الري  الهررم(ر وتبى الي،ك اإلسالهي: ين اته ل الي،ك اإلسالهي اشرد،ي هعتيرة ه  لم تنم تبى ترناق الو ئدة اايمذه اله دة 

 ان انوم يأته ل  وا، طت ر ووق ه      ي  الت رال اإلسالهير وال ارق شرد االتتراض تبا .
 ( هن644) عه  هو دون زا د او ،نص ن     وي اله دة النرضرد  و وب تبىعه  ان الن ،ون الهد،ي اشرد،ي ،ص        



 عدنان العساف ونادر الكضاة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   م8201/ ه1110، (1)، ع (11)اجملمة األردنية يف الدراسات اإلسالمية، مج 

 
219 

"ابتزم الهنرض يرد هثل ه  ايض هندرًا و،وتً  وصوةر وال تيرة له  اطرا : هد،ي اشرد،ي ه  ،ص الوصل الث لث هن الن ،ون ال
واد سيق  رح  رتبى ااهت  هن تغار" وهذه اله دة هن ،صوص الن ،ون    ت ه،س هة هل ه  سيق يا ،  هن ااوال الونم  

"ا وز لبي،ك : ، ا( 4( ورع )37) و    ااكً  وي اله دةن الن ،ون اشرد،ي ا  ز ذلكر إووعذلك  هذه اله دة والتعباق تبام ر
دارتم "اإصدار ادوات الدول يه  وي ذلك السروي ت الي،عاة ويط ا ت الدول واالئته ن وال  ر هذه اله دة    ت ع ت السا راة وا 

 ؛ل التي استالدهم  الي،كان رعم هذه المداا  اعون يرسب تعاوم  الونمير وهي تي رة تن وسابة هن الوس ئهواونة له  ورد وي 
غار ان ال دار ذعره ه،  ل بب العهال ر وال  ك ان اإلاي ل تبى التع هالت الي،عاة تعون يندر التسماالت الهندهة لبعهال ر 

دون هواونة الطاة هن الي،ك   ر او ال رع ت الت يعة لم إلداراان والع هبان واملان الي،وك اشرد،اة ال ته،  يط ا ت االئته ن 
"ال ا وز لبي،ك دون هواونة الطاة هسينة هن الي،ك : ( هن الن ،ون الهد،ي اشرد،ي ه  ،ص 47)     وي اله دةراث  رهرعزيال

 الهرعزي ان اه،  ائته ،ً  او هس تدة ه لاة شي إداري وا  او وي اي  رعة ت يعة ل ".
 

 :املبحث الثاني
 مية األردنيةتطبيكات اهلدايا الرتوجيية يف املصارف والبهوك اإلسال

 .وبيان مدى مطابكتوا لألحكام الشزعية
 

 .نصوص املعامالت املالية املصزفية يف الكانون املدني األردني: املطمب األول
"ال رعة : م تعراف الي،ك اإلسالهي تبى ا،م 2111( الهعدل لع م 28)     وي ،صوص ا ،ون الي،وك اشرد،ي رام: أولً 

االرى ه ل الهصرواةر يه  اتوق هل ارع م ال راعة اإلسالهاة وهي دئم ر واي اته ل وا، طة التي ارالص لم  يهه رسة اشت
 ووق اته ل هذا الن ،ون" 

"ا،م  اشته ل الن ئهة تبى غار اس س الو ئدة وي ه  ل ايول الودائل والالده ت : و    وي تعراف الهص رف اإلسالهاة       
 .ستثه ر يه  اتوق هل ارع م ال راعة اإلسالهاة وهي دئم "الهصرواة اشالرىر ووي ه  ل التهوال واال

 "عل  ي  اهعن را زت  ه داً  او هع،واً  واال،تو ع ي  ا،تو ت ً : ، ا( هن الن ،ون الهد،ي اشرد،ي تبى 54) ،صت اله دة رام: ثانياً 
 .ق اله لاة"ه روتً ر وال االرج تن التع هل يطياعت ر او يرعم الن ،ونر اص  ان اعون هراًل لبرنو 

-اع ،ت يط ا ت صراف آلي او يط ا ت ائته ن  سوا اس لاب الهص رف اإلسالهاة وي توزال المداا  وال وائزر ُتعد  : ثالثاً 
)الهصرف والعهال(ر واد  يهث ية تند يان الطروان اترتب تبا  الرنوق اله لاة لبطروان الهتع ادان -يكوايطم  التي يا، ه  ا،و ً 

ينيول رد الطروان ا"العند هو اإلا  ب الص در هن : هن الوصل اشول هن الن ،ون الهد،ي اشرد،ي تبى ان (86) ،صت اله دة
،صت الر" وعذلك ثره وي الهعنود تبا ر واترتب تبا  التزام عل ه،م  يه  اترتب تبى اآلاوتواونمه  تبى و   اثيت  اآلالرر
وهذا ال ات، وى هل ي العند رك  الهتع ادانر وه  التزه ه وي التع اد" "اشصل و: ( هن هواد توسار العنود تبى ان213)اله دة 
 هي تعد تند يان الطروان.ل ال رتاة التي سيق يا ،م  وي الهوكوعر ي اشرع م

 

 .تطبيكات اهلدايا الرتوجيية يف املصارف اإلسالمية: املطمب الثاني
اة اشرد،اة ا م الي رث يزا رة الي،وك اإلسالهاة وي الههبعة اشرد،اة لتوكا  آلاة المداا  التروا اة وي الهص رف اإلساله       

)الي،ك اإلسالهي اشرد،ير وي،ك ديي اإلسالهير وي،ك الرا ري( راث ا م الي رث يهن يبة تدد هن اش ال ص : الم  هاة وهي
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اإلسالهاة ته،   وائز لبعهال  ن وتهال ر ويعد  هل ال،ت ئج وتربابم  تيان لدى الي رث ان الهص رف و وهم هدرا  وهوظو
 : ويا ن ذلك تبى ال،رو اآلتي رتبى  عل هداا 

 

  .البنك اإلسالمي األردني: أولً 
لدا ر او اصر ب  لدى سؤال الي رث )الهالتصان وي الهصرف( رول تندام هداا  و وائز تا،اة لبعهال  والهودتان       

ةر ام هن إ ه لي اري ح االستثه ر؟  توزاعم ( وهل اتم الرس ي ت االستثه را ة )التووارر إل ع رر وش ل هن اري ح الي،ك الال ص 
لعهال  وهتع هبي الي،ك هن او ترهل ،ون ت العهرة او الرج  رتوزال عتب :)،عم( الي،ك اندم  وائز تا،اة هثل: وع ،ت اإل  ية

ذا ع ن التوز  ؛اصر ب الرس ي ت االستثه راة ال هسيواً  ي إلتالن ت، ر واعون ذلك وتدًا شن هذا اعد  هن ايال الميةر وا 
ي لمية سوا  ع ن الوتد ل هال الهتع هبانر او ليعكمم طينً  لهواصو ت هعا،ةر وال م لة ه،  هغتورة وي تنود التيرت ت وه،م  

 بس إدارة الميةر وهي  م لة تزول يسمولةر وال تؤدي إلى ،زاعر واعون توزال المداا  هن اري ح الي،ك الال صة إذا ع ن ه
الي،ك هالواًل يهثل هذه التيُرت تر وارسن إدراج ذلك وي التنرار الس،وير لاعون ه هواًل ي لهواونة الهي  رة ه،م  وال ا وز 

شن ذلك اؤدي إلالراج  ز  هن رصة اصر ب رس ي ت االستثه ر وي الري  تبى  ؛إالرا م  هن إ ه لي اري ح االستثه ر
ذن رب اله ل)اصر ب إإذ ال ا وز لبهك رب)الي،ك( التيرع هن ه ل الهك رية إال ي سيال التيُرع وهو هه،وع  رتً ر

 :ر و   الداللة(51)اشري حالرس ي ت االستثه راة( وإذا تم الرصول تبى إذ،مم يأي وسابة ههع،ة وا وز إالرا م  هن إ ه لي 
هدف ،يال هن اهداف  اوهذالمية او التيرعر ان الب ،ة االست  راة ال رتاة ا  زت ذلك ي،   تبى ان هذه ال وائز هن ي ب 

ث ارق االهصرف وهو هنصد  رتير  راطة هرات ة ترناق الهصبرة والعدالةر وا وز لبهصرف وكل كوايط هعا،ة ير
ل هال العهال  اال تراك وي السرب والنرتة تبى  وائز العهرة هثالر وال اعون ذلك رعرًا تبى يعض العهال  دون يعضر ثم 

َما َعَمى اْلُمْحِسِنيَن :  وائز هن ي ب المية لاست هن اهوال الهستثهران يل هن اهوال الهس ههان واهلل تع لى انولن هذه الإ
و لعالاة غار ا ئهة تبى اس س الهك رية وال الدان يل هي تيرع وهية وال توض وام  وص رب اله ل ر [91: ]الت وَيةِمن َسِبيل  

ر ولم ارد وي  ً  رتا  ً رصل تبى ال  ئزةر اشصل وي اش ا   اإلي رة ه  لم تع رض ،صهو الذي اندم اله لر وهو الذي ا
 .اتبمواهلل تع لى ال راعة ه  اررم ذلك. 

 وعذلك ا م الي رث يسؤال اصر ب االالتص ص وي الي،ك اإلسالهي اشرد،ير هل ا وز  رتً  ان انوم الي،ك اإلسالهي       
تن طراق إ را  تهباة سرب تبى  (Cards Credit) عهال  ر هبي اليط ا ت االئته ،اةاشرد،ي يإتط    وائز وهداا  لب

استالدام ) مراة او س،واة او غاره ( يراث اتم إتو   العهال الو ئز هن يعض او  هال الهي لغ الهترتية تبا  ،تا ة  وترات
 اليط اة لبعهال . 

باة استالدام اليط اة االئته ،اة   ئز  رتً ر وهذا ُاعد  هن ي ب الوتد "إن توزال ال وائز تن ته: ا  يت المائة الع هة       
وسيي  ان ال وائز هردودةر وي لنرتةر واتم توزتم  يطرانة ت دلةر وت،طيق تبى رس ب الهتع هل الذي اع ف رس ي   ؛ي لمية

ال وائز ان المائة الع هة ا  زت توزال  :ةو   الدالل (52)إذ إن هذه المداة او ال  ئزة تعد  هن ي ب التيرع ؛يهيبغ االستالداه ت
 ل ت  ال العهال  ورثمم وترغايمم وي استالدام اليط اةر وهذا هن ي ب اهن  ؛والمداا  تبى هستالدهي اليط ا ت االئته ،اة

 الوتد ي لمية او التيرعر وهي   ئزة  رتً ر وال ررج وي ايولم .
دهون اليط اة االئته ،اة هداا  و وائز تعود تبى الهصرف والعهال ي لو ئدة يهع،ى ان الهصرف اندم لبعهال  الذان استال       

 .اتبمالعيارةر وه  دام ان هذا الوعل ال اتع رض هل ال،صوص ال رتاة ومو   ئز  رتً . واهلل تع لى 
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 ه ،اة يصورة ت عبم  غاراليط اة االئت يره ةاتم  ااترارً  تبى الي،وك اإلسالهاة يراثن الي رث اطرح إويه رد الراي و       
م هذا اشهر ييره ة اليط اة ي لطرانة التي اراه  توه  إلى ذلكر وا رولرم الال،زار رالالهر :ة ل را  هواد هررهة هثلىىىىىا يب

 ه، سية. الهالتصون
لان هن الي،ك ير        الدان او  ث ارط ت،   ز  هناولدى سؤال المائة ال رتاة رول  واز إتط   هداا  و وائز لبهتهو 
 ل  سا رة هثاًل إك وة لبسا رة التي ا تراه  هن الهصرف؟  امدى
لان يتالصاص سا رة هثالً         او دول  راو الدول ل  ،نداً  راوتت المائة ال رتاة ي واز إتالن الي،ك تن  وائز تندم لبهتهو 

وذلك يإ را  النرتةر  رهرةر او اي  وائز االرىاو ترهل ،ون ت الرج والع راو ان ارط ت،   ز  هن الدا ن را تراك التأهانل  
الالتا ر تدد ه،مم يعدد ال وائزر واررت المائة ال رتاة ان اتم ترهال تعبوة هذه ال وائز تبى ال مة  ؛السرب لعل الهتهولان
ذا ع ،ت اهو اوإذا ع ،ت هن اهوال الهس ههان يترهال الهس هه رالتي ُاد م ه،م  التهوال ال اصر ب رس ي ت ن تعبوة ال وائزر وا 

ذا ع ،ت هن اهوال الهر وظ االستثه راة ترهل  االستثه ر اله ترك واترهل ال وائز اصر ب رس ي ت االستثه ر اله تركر وا 
اترهل ال وائز اصر ب ال وائز تبى رس ي ت الهر وظ االستثه راةر اه  إذا ع ،ت هن اشهوال اله ترعة يان طروان او اعثر 

ن هذه الوتوى ا هت تبى اتته د ال  ،ب ال رتي وهرات ة هنتكا ت اشص لة ا :و   الداللة. (53)هذه اشهوال اله ترعة
والهع صرة التي ال تتع رض هل اواتد ال راعة الع هة الدالة تبى هرات ة رنوق ال، س والتسمال تباممر واد     ذلك واكرً  

الهص رف لمداا ر وتيان هن الالل هذه الوتوى ان الطة وي تنسام الوتوى وتوصابم  هن راث ترهل تعبوة هذه ال وائز وا
لتت، سب هل ،صوص وارع م ال راعة اإلسالهاةر ولترناق هصبرة  ؛ة يم صاإلسالهاة تطوال اشته ل اله لاة الهتالص

 يغرض ت  اعمم تبى اإلاداع وي الهصرف. ؛العهال 
 

 .البنك الراجحي: ثانياً 
ن إ :)ارهد ت دل تيد الررهن( الذي ا ل: ي راث ا تهل هل هدار التسواق اشست ذا م الي رث يزا رة الي،ك الرا ر       

لعي ر عير ،سياً  اهروظة طنم هعتبر وهروظة تبام   ع ر الهصرفر واندم عذلك هداا   :الهصرف اندم هداا  تا،اة هثل
 العهال ر ولم اوص  تن ه هاتم .

هان تع وبي ه  ،ير ويط اة ائته ،اة هن غار رسوم ته،  ألبعهال  ه،م  ت"ان ه، لك هداا  تا،اة ُته،  : وا ل ااك ً        
 لبذان ا ترون هن الالل اإل  رة اله،تماة ي لتهباك". 

ان هذه الوتوى تتوق هل ه      وي وتوى المائة ال رتاة لبي،ك اإلسالهير غار ه      ي أن اليط اة  :و   الداللة       
ه ،ل  ترون هن الالل اإل  رة اله،تماة ي لتهباكر وذلك ووق اواتد وهي دئ ال راعة الع هةر وال او د الئته ،اة التي ته،  لبذان اا

 رتي اه،ل ذلكر و شصل وي اش ا   اإلي رة ه  لم ارد دلال  رتي اال لف ذلكر وال  ك ان هذا اشهر ا  ل العهال  تبى 
 هندور تبى تسباه .ن الهصرف انوم يال ه  هو ش ؛هذا   ئزالتع هل هل الهصرف هن الالل اإل  رة اله،تماة ي لتهباكر و 

 

 بنك دبي اإلسالمي.: ثالثاً 
هن ال دار ي لذعر ان ي،ك ديي اإلسالهي ترض ه روع ير، هج التهوال السع،ي يراث اتم تالواض رسوم التس ال        

ويأسع ر وتروض ات،   ه، زل ال صة يمم تبى ه،رمم ورصة ال ع وة وكراية اليالر اشهر الذي ا  ل الهستثهران والعهال 
 ههازة وهاسرة وهغراة هن الالل تسماالت ه لاة هاسرة هتواونة هل ارع م ال راعة اإلسالهاةر ي إلك وة إلى رصولمم تبى
 وائز وهداا  ووراة هل عل تهوال سع،ير ووي هذا الهوكوع ا ل الساد س هي اشوغ ،ي رئاس اله بس الت،واذي لي،ك 
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"إن ه  اهاز الده ت،  وه،ت  ت،  هواونتم  شرع م : لعترو،اةي اإلسالهي وي لن   ال ص هل  رادة تهون اإلالي راة اإلاشردن دي
ارتا   ت ال راعة اإلسالهاةر وا،م  هيتعرة وهط ينة لتطورات العصرر عه  ا،،  ،راتي تن تصهاه،  اي الدهة  دادة 

ان ،ه،  هتع هبا،  ورصة الرصول تبى  رتبى رسوم التس ال وكراية اليالهتع هبا، ر لذلك ارتأا،  هل ارار تهداد التالواض 
لبالروج ي ستهرار  ؛لاتس،ى لب هال اات،   ه، زلمم الال صةر و،رن ،عهل تبى ادم وس ق ؛تهوال سع،ي يأسع ر إ  رة هغراة

لى   ،ب اسع ر اإل  رة (54)يه،ظوهة الده ت هصرواة تراتي هتطبي ت هتع هبا،  وارع م ال راعة اإلسالهاة وي آن وارد" ر وا 
الهغراة استواد الهتع هل تن تهباك ه،زل  هن ي،ك اشردن ديي اإلسالهي هداة ووراة ارصل تبام  هل عل تهوال سع،ي 

وتواه  تبى اعدت المائة وي لعترو،اة. ا  يصاغة اإل  رة اله،تماة ي لتهباكر راث اندم ل  اس ئم ه  ،اة ل را  ا مزة عمري ئاة و 
اته لم  واص لتم  ورداثتم ر وهذا ال اتع رض هل ارع م ال راعةر وه  هو هيتعر وهت، سب هل تطورات العصر وي  ه روتاة
اراه  الهصرف  عمم تبى االستثه رر وذلك ي لطرانة التىا ل زا دة تهال  الهصرف وت  ار عل ذلك هن ع وة ال وا،ب

وهثل  ر[91: ]الت وَية... َما َعَمى اْلُمْحِسِنيَن ِمن َسِبيل  : تع لى انول ه، سية ل ر ه  داهت ال وائز هن اهوال الهس ههانر واهلل
هذه المداا  تدالل ترت ي ب التيرع او الميةر وال ه ،ل  رتي اه،ل هن تي دل المداا  يان الهصرف والعهالر وهي ااكً  هن 

الرصول تبى تهوال رصة لمم وي ص، ف ال، س الهتع هبان هل الهصرف وواي ب الهصبرة والتسمال والتالواف تبى 
 .وذلك له،رمم ورصة اات،   ه، زل ال صة يمم يسمولة وااسر ؛سع،ي يأسع ر إ  رة هغراة

عه  ان الي،ك انوم يرت اة همر  ، ت الصاف التي تن م وي ساتي هولر راث اتم توزال ال وائز والمداا  تبى زوار        
يتندام  وائز ،نداةر وعذلك  وائز تا،اة وه، ورات وعتاي ت تتكهن  الهولر وراث انوم الي،ك الالل همر  ن الهول

 ان هذا ال اتع رض هل ه      وي ااوال الونم   هن :وو   الداللة. (55)هعبوه ت تن الي،ك والالده ت واله،ت  ت التي اندهم 
وهذه ال ول وات إا هة الهمر  نر ش،م  ته،  شص، ف هالتبوة هن ال، س توا دوا وي اله ؛الذ المداا  ال،نداةاالنول يررهة 

 .اتبمواهلل تع لى  رس وي االذه أي
 

 .مدى شزعية بعض اهلدايا الرتوجيية يف املصارف اإلسالمية: املطمب الثالث
 : وهن اشدلة تبى ذلك رهدى ا،س  م وتط يق هع هالت الي،وك اإلسالهاة هل اشرع م ال رتاة راتك  هه  سيق       

ر وتالر م  الونمي عه  تيان هن الالل اليرث ا،م  ع وة اإلسالهاة ه،عت المداا  ال،نداة يأ،واتم  وا ع لم ان ال راعة : أولً 
 ت داد الونم  )اروض ت ر ه، ول( وهي هررهة ي تو ق الونم   ي،   تبى ا تدة "عل ارض  ر ه،وعة ومو ري "ر وهذا اوك  

هع هالت هتط يق ته هً  هل ؤدي إلى ذراعة الواوع وي الري ر وهذا تبى ه،ل التع هل هل الهص رف الريواة او اي تصرف اد ا
 الي،وك اإلسالهاة اشرد،اة عه  تيان هن الالل اليرث.

 ان ه  انده  الي،ك اشردن ديي اإلسالهي هن هداا  ،نداة ته،  ))لزوار الهول(( وهم اص، ف هالتبوة هن ال، س توا دوا: ثانياً 
وي لت لي ال ا،طيق تبام  رعم اول الونم   يررهة ال وائز والمداا   رولاس هن تهال  الي،كوي الهول وات إا هة الهمر  نر 

 ش،م  ال او د وام  ارض وال  ي  ري  ومي ؛-وعل ارض  ر ه،وعة ومو ري  - ال،نداة ي،   تبى تالرا م  يأ،م  اروض ت ر ه، ول
 وهستثهران وي الي،ك. هداا  توزع تبى زوار هتوا دون وي هع ن الهولر ولاس تبى تهال 

ر واد     ذلك هط يق ته هً  هل ع وة ان ال راعة اإلسالهاة اي رت المداا  التذع راة واإلتال،اة يأ،واتم  وا ع لم : ثالثاً 
تع هالت الي،وك اإلسالهاة اشرد،اةر راث تيان هن الالل ه  ا م ي  الي رث هن زا رات لبهص رف اإلسالهاة وسؤال واست واب 
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 تالاة وثانة ي لي،وك هن هدرا  وهوظوان وتهال  وهائ ت  رتاةر ان الي،وك اإلسالهاة تعطي  وائز وهداا  تذع راةهن لمم 
ودت ئاة تبى  عل هروظة هعتوب تبام  اسم الي،ك او ااالم هعتوب تبام  اسم و ع ر الهصرفر او )هروظة طنم هعتب( 

 ال راعة اإلسالهاة. وتدت ذلك عب  هن ي ب الميةر او التيرع الذي اي رت  
او ترهل ،ون ت العهرة او الرج لعهال  وهتع هبي  رتوزال عتب :ان الي،ك اإلسالهي اشرد،ي اندم  وائز تا،اة هثل: رابعاً 

الي،ك هن اصر ب الرس ي ت االستثه راةر وتدت ذلك هن ايال الميةر وان المائة ال رتاة اي رت إتالن الي،ك تن  وائز 
لان  ترهل او  راو ان ارط ت،   ز  هن الدا ن راو دول ل  ا تراك التأهان رتالصاص سا رة هثالً  :وهن ذلكتند م لبهتهو 

لانر وهذا عب  هن ي ب ت  ال ورث العهال  تبى  ،ون ت الرج والعهرةر او اي  وائز االرى وذلك يإ را  النرتة يان الهتهو 
ر ي الهص رف الريواة وهو ه  لم تع رك  ال راعة اإلسالهاةاالستثه ر ووكل اهوالمم وي الهص رف اإلسالهاة يدل وكعم  و

  ل.او  اتبمعه  توك  هن الالل اليرثر واهلل تع لى 
 

 : خامتة البحث
 : هن ايرزه  اآلتي روي الت م هذه الدراسة توصل الي رث إلى العداد هن ال،ت ئج       

 ،  ايل المداة ورث تبى ايولم .ا ،  ثيت تن ال،يي إ -1
 . ةاستالدهوا هصطب  المداة وي التعيار تن هوموم المي ن الونم  إ -2
تالهير يمدف التأثار وي سبوك اله تران :إن الترواج -3  السته لتمم ؛هو ،  ط تسواني ا،طوي تبى تهبا  اتص ل إا، تي وا 

 إزا  ه  اروج ل .
 ارض  ر ه،وعة ومو ري (.)وعل  وذلك ش،م  ُتعد  هن ي ب النروض التي ت ر ه، ول ؛تدم  واز االذ المداا  ال،نداة -4
 .الذ المداا  اإلتال،اة التي تندهم  الهص رف اإلسالهاة يكوايط هعا،ة وكعم  العبه   وي ايول الميةا واز  -5
ر ي،   تبى وت وى تبه   هع صرانر ع وة  واز االذ المداا  التذع راة التي تندهم  الهص رف اإلسالهاة يأ،واتم  وا ع لم  -6

 هً  هل تع هالت الي،وك اإلسالهاة اشرد،اة.ته   ً واد     ذلك هط ين
 .ذات  تتوق ،صوص الن ،ون اشرد،ي الهتعبنة يهس ئل اليرث هل ارع م ونماة وي الهوكوع -7

 

يىأن اتم دراسة هذا الهوكوع يتعهق وتوسل اعثر هن ايل الهالتصانر واالهته م ي   :وفي ضوء ىذه النتائج يوصي الباحث
شههات  وي يا ن ارع م المداا  التروا اة وي الهص رف اإلسالهاةر ويا ن هدى هالئهتم   ؛هن ايل طبية العبم ال رتي

الهتطور ر ال صة وي هذا الزه ن ع وة ل،صوص الن ،ون اشرد،ي وه  تنده  الهص رف اإلسالهاة هن هداا  يأ ع لم  وا،واتم 
 .ع وة وي ال وا،ب

ن االطأ،  وهن  هذا اليرثر وإن اصي،  وهن اهلل هذا ه  وون،،  إلا  وي عت يت  وي : واالاراً         ا،وس،  يوكب ر وعره ر وا 
 الر دتوا، آل اهلل تع لى ان ا،وع،  يمذا اليرث وان اعون ال لصً  لو م  العرامر و أوهن ال اط نر ورسي،  ا،   يذل،   مد، ر و،س

 ان الرهد هلل رب الع لهان. واهلل ولي التوواق. 
 نالي رث 

 

 .اهلوامش
                                                 

 -هى139طر .تيد السالم هرهد ه رونر دار الوعرر دترناق: ر المغة معجم مقاييسو رس ين زعرا  النزوا،ير اين و رسر ارهد ين  1))
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 .42ر ص6مر ج1979     
 .353ر ص15ج (ر1ياروتر )ط رر دار ص درلسان العرباين ه،ظورر هرهد ين هعرمر  2))
 د.طر د.تراوسف ال اخ هرهدر دار الهعتية العصراةر ترناق: ر دراسة و المصباح المنيرارهد ين هرهد ين تبير  الواوهير 3))

 .327ر ص1ج
 .116صر 6مر ج1982 د.طر دار العت ب العريير ياروترر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الع س ،ير تال  الدانرا،ظر:  4))

واباويير  م ب  .islam.com-http://www.al : هوال اإلسالم : ر هصدر العت بشرح مختصر خميل لمخرشيوالالر ير 
هعتب اليروث  ترناق: عمى شرح جالل الدين المحمي عمى منياج الطالبين، : حاشية قميوبيالدان ارهد ين سالهةر 

اداهة ين اواين اداهةر تيد اهلل ين ارهد  .وه  يعده  111ر ص7مر ج1998-هى1419 د.طر ياروتر رر الوعروالدراس تر دا
 وه  يعده . 273ر ص6هر ج1415 (ر1ياروتر )ط رر دار الوعرالمغني في فقو اإلمام أحمد بن حنبل الشيبانيالهندسير 

ياروتر  ردار الي  ئر اإلسالهاة رهرهد وؤاد تيد الي ايترناق: ةر ي ب ايول المدا األدب المفرد،اليال رير هرهد ين إسه تالر  5))
 .218ر ص1ر ج594ر رداث رام م1989 (ر3)ط

 .115ر ص6ر ج1982 د.طرياروتر  ردار العت ب العريي بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،الع س ،ير تال  الدان ايو الرسنر  6))
را   التراث إهرهد صيرير وت هر رسانر دار  ترناق:ر ار عمى الدر المختاررد المحتهان ين تهرر ااين ت يدانر هرهد  7))

 .33ر ص8ر جد.ت د.طر ياروتر رالعريي
تبى هرهد  -ت دل ارهد تيد الهو ود  ترناق:ر روضة الطالبين وعمدة المفتينال،ووير هراي الدان اراي ين  رفر  8))

 .364ص ر5هر ج1415 د.طر ياروتر -هعوضر دار الهعتب اإلسالهي
 (ر1ياروتر )ط رر زم الن كير دار العتب العبهاة ترناق: الفروع وتصحيح الفروع، اين هوب ر ايو تيد اهلل هرهد الهندسير 9))

 .483ر ص4هر ج1418
 .59ر ص1ر جالحوافز التجارية التسويقية وأحكاميا في الفقو اإلسالميالهصب ر ال لد ين تيد اهللر  11))
 .454ر ص2ر هر ل س يقر جيس المغةمعجم مقاياين و رسر  11))
 (ر2ياروتر )ط رهرهود ال طرر هعتية لي، ن ،  رونترناق:  مختار الصحاح،الرازير هرهد ين ايي يعر ين تيدالن درر  12))

 .715ر ص1مر ج1995–ه1415ت
 .611ر ص5ر جد.ت .طرددار المدااة لب، رر ر تاج العروس من جواىر القاموسر هره د ين هره د ين تيد الرز اق الزيادير 13))
مدى تطبيق المصارف اإلسالمية لمفيوم التسويق المصرفي اإلسالمي، من وجية نظر ال اخر هصطوى سعاد وآالرونر  14))

 ر ،نالً 111ر صم2119ر يرث ه، ور وي ه بة الزرا  لبيروث والدراس ت اإل،س ،اةر اله بد الت سلر العدد اشولر العمالء
 ,Boone, Louis E. & Kurtz, David L(2001). Contemporary Marketing.Harcourt College Publisher: تن

New.  أىمية تطبيق مفيوم التسويق المصرفي اإلسالمي من وجيو نظر  رافر هرادر واعنوبر ين الط هرر ا،ظر: و
 . 31مر ص2114ر 2العدد (ر3ر يرث ه، ور وي اله بة الع لهاة لبتسواق اإلسالهير )اله بد العمالء

 - ته ن ر ته نر دار الهسارة لب، ر والتوزالرمبادئ التسويق الحديث بين النظرية والتطبيقتزامر زعرا  ارهدر وآالرونر  15))
 .349مر ص2119ر (2اشردنر )ط

 .271ر ص3هر ج1356 (ر1هصرر )ط رر الهعتية الت  راة العيرىفيض القدير شرح الجامع الصغيرله، وير تيد الرؤوفر ا 16))
ياروتر  رهرهد وؤاد تيدالي اير دار الي  ئر اإلسالهاةترناق: ي ب ايول المداةر  األدب المفرد،ال رير هرهد ين إسه تالر يال( 17)

 .218ر ص1مر ج1989 –هى1419 (ر3)ط
 هدهصطوى ين ارترناق:  المعاني واألسانيد التمييد لما في الموطأ منتيد اهللر ايو تهر اوسف ين  : اين تيد اليرا،ظر: ( 18)
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 .17ر ص21ر جد.ت د.طرهر 1387الهغربر  رالعبوير هرهد تيد العيار اليعرير وزارة تهوم اشوا ف وال ؤون اإلسالهاة
هصطوى اليغ ر دار ترناق:  النبال هن الميةر : ي ب المية ووكبم ر : عت ب رصحيح البخارياليال رير هرهد ين إسه تال  19))

  .917ر ص2ر ج(2427) ر رداث رامم1987–ىه1417 (ر3ياروتر )ط راين عثارر الاه هة
ايو داودر سباه ن ين اش عثر ا،ظر: الغل والرند والرسد و،روه  هه  اسعن وي النبب هن هس وئ اشالالقر  : السالاهة 21))

 .(5ر وي الم هش رام )558ر ص1ج رد.طياروتر  رر دار العت ب العرييسنن أبي داود
تيد الهرسن ين إيراهام و  ط رق ين توض اهلل ين هرهد رترناق:  المعجم األوسط،ارهدر الطيرا،ير ايو الن سم سباه ن ين  21))

  .146ر ص2ر ج(1526) ر رداث رامه1415 رد.ط الن هرةر رالرسا،ير دار الررهان
 .919ر ص2ج ر(2437) ر رداث رامد.ط ايول المداةر : ي ب المية ووكبم ر :عت ب هر ل س يقر رصحيح البخارياليال رير  22))
 رهرهد تبي هعوضر دار العتب العبهاةو س لم هرهد تط ر ترناق: ر الستذكارايو تهر اوسف ين تيد اهللر اين تيد اليرر  23))

 .7ر ص6مر ج2111–ه1421 (ر1ياروتر )ط
 .944ر ص2ر جد.ت د.طر ه هل البغة العرياةر دار الدتوة لب، ررترناق: ر المعجم الوسيطرهدر وآالرونر االزا تر  24))
وه   311ر ص5ر جد.ت د.طر ياروتر ردار الهعروة البحر الرائق شرح كنز الدقائق،ا،ظرر اين ، امر زان الدان الر،وير  25))

اإلقناع في هرهد الالطابر وه  يعده . وال ريا،ير  419ر ص14ر هر ل س يقر جشرح مختصر خميلوالالر ير  .يعده 
وه  يعده . وال،ووير  221ر ص1مر ج1415ياروتر  ردار الوعر رهعتب اليروث والدراس ت ترناق:ر حل ألفاظ أبي شجاع

 وه  يعده . 51ر ص6ج د.طرمر 1997ياروتر  ردار الوعر المجموع،اراي ين  رفر 
 رتيد البطاف هرهد تيد الررهنر دار العتب العبهاةترناق: ر ، الختيار لتعميل المختاراين هودودر تيد اهلل ين هرهود: ا،ظر 26))

ر 12جحاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير، مرجع سابق، . والدسواير 34ر ص2مر ج2115-هى1426ت  د.طرياروتر 
هرهد هرهد ت هرر دار العتب  ترناق:، أسنى المطالب في شرح روض الطالب واش،ص رير  اخ اإلسالم زعرا ر .459ص

 .257ر ص3ر هر ل س يقر جتينروضة الطالبين وعمدة المفوال،ووير  .142ر ص2هر ج1422 رد.طر ياروت رالعبهاة
 .71ر ص2مر ج1987 د.طرياروتر  رر دار ال الالدراري المضية،ال وع ،ير هرهد ين تبير  27))
ط  تيد الرؤوف سعدر هعتية ترناق: ر دراسة و إعالم الموقعين عن رب العالميناين النامر هرهد ين ايي يعرر ا،ظر:  28))

 213ر ص3ر جم1968هى/1388 رد.طالعبا ت اشزهراةر هصرر الن هرةر 
 .288ر ص5ر جد.ت د.طر رإدارة الطي تة اله،اراةر وطارنيل األ ال وع ،ير هرهد ين تبير ا،ظر:  29))
 :http:ر تبى هوالحكم أخذ ىدايا من البنوك بسبب وضع المال عندىاوت وى ال اخ هرهد ين ص ل  العثاهانر ا،ظر: ( 31)

//islamancient.com/play.php?catsmktba=23163. 
 .68هر ص1426 د.طر ،الرواوز الت  رة التسواناة وارع هم  وي الون  اإلسالهي الهصب ر ال لدر( 31)
ارهد هرهدر والهصرير  .117ص ره141  دةر -ر الغروة الت  راة الص، تاةر السعوداةفن البيعهرهودر   رتس فا،ظر: ( 32)

 . 95صمر 1992 د.طرسع،دراةر إ راإلتالنر هؤسسة  ي ب ال  هعة
 -هى1426 (ر3ت هر ال زارر دار الوو   لب، رر )طو  را،ور الي ز ترناق:ر مجموع الفتاوىارهد ين تيد الربامر اين تاهاةر ( 33)

 .335ر ص29مر ج2115
 (ر1مر )طه دلوزير ال ن اير دار اإلسالميالفقو احكاميا في وأيقية ولتساية رلتجاز افوالحاالهصب ر ال لد ين تيد اهللر ( 34)

 .83ر ص1جهر 1421
حاشية الدسوقي عمى الشرح  والدسواير .18ر ص9ج (ر2)ط ياروتر رر دار الوعر لب، رشرح فتح القديرلمه مر العه لر ا( 35)

 ر هر ل المغني واين اداهةر .496ر ص3ر هر ل س يقر ج، مغني المحتاجوال ريا،ي .296صر 16ر هر ل س يقر جالكبير
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 .273ر ص6س يقر ج
 .http://islamancient:خ هرهد ين ص ل  العثاهانر رعم االذ هداا  هن الي،وك يسيب وكل اله ل ت،ده ر تبى هوالوت وى ال اا،ظر: ( 36)

com/play.php?catsmktba=23163 
 .https://www.youtube:رع م والهواتظ ا،ظرا، ة الوت وى واشاست ذ الون  ي  هعة النصام وي لن   هع  تبى الهصب  ال لدر ( 37)

com/watch?v=Da5qUjvO6G8 
 https: //www.youtube.com/watch?v=GZnn1رع م والهواتظا، ة الوت وى واشالررابير سباه نر وي رداث ل  تبى ( 38)

VSevuE 
 اإلعالن،والهصرير  .486ر ص1ر ج(1ر هعتية لي، نر )طمعجم مصطمحات القتصاد والمال واإلعمالغط سر ،يا ر ا،ظر: ( 39)

 .97ر ص1هر ل س يقر ج
 مر1191  هعة ام النرىر  رر رس لة ه  ستارر السعوداةدراسة اقتصادية لإلعالن في القتصاد اإلسالميالطر نر يا نر ا،ظر: ( 41)

 .31ص
 .وه  يعده  ي لتصرف 18ر ص9ر هر ل س يقر جشرح فتح القديرالمه مر العه لر ا،ظر: لبهزاد رول كوايط ايل المداة ( 41)

، مغني وال ريا،ي .ر وه  يعده  ي لتصرف296ر ص16ر هر ل س يقر جالشرح الكبيرحاشية الدسوقي عمى  والدسواير
وه  يعده   273ر ص6ر هر ل س يقر جالمغني واين اداهةر .ر وه  يعده  ي لتصرف496ر ص3ر هر ل س يقر جالمحتاج
 .ي لتصرف

ر يرث وضوابطيا الشرعية الفقيي، اليدايا الترويجية والتجارية، وتخرجياالتهاهير ته در البص صهةر ت دلر ا،ظر: ( 42)
 .877ر صم2113ر 1الهبرق ر41 اله بد ه، ور وي ه بة تبوم ال راعة والن ،ونر

 :http :تبى هوال كوايط تُ،مي ال دل الونمي رول هداا  الي،وك والده تم  اله  ،اةر :  يراانر تيد اهللر هن ل يع،وان( 43)

//www.aleqt.com/2009/02/15/article_196187.html 
 مر1995،اس نر  6-1ه بس ه هل الون  اإلسالهي اله،عند وي دورة الت سل ت ر يدولة اإله رات العرياة الهتردةر هن ا،ظر: ( 44)

 .264ر ص1هر ج1427 (ر6اشردنر )ط –ته ن ر ر دار ال،و ئسالمعامالت المالية المعاصرة يارر هرهد تثه نر تن  ه،نوالً 
 مر1995،اس نر  6-1سالهي اله،عند وي دورة الت سل ت ر يدولة اإله رات العرياة الهتردةر هن ه بس ه هل الون  اإل :ا،ظر( 45)

 .159ر هر ل س يقر صأحكام اليدية في الفقو اإلسالميتن ه،صورر  ه،نوالً 
يقر ر هر ل س أحكام اليدية في الفقو اإلسالميوه،صورر  .113-112ر هر ل س يقر ص أحكام الجوائزالع هرر ا،ظر: ( 46)

 .159ص
ر م1995ذي النعدة ت م  6-1ا،ظر ارارات ه هل الون  اإلسالهير اله،عند يأيي ظيي يدولة اإله رات العرياة الهتردةر هن ( 47)

ر اإلسالميأحكام اليدية في الفقو ه،صورر سعاد و ا ر ا،ظر: و . 128ر صالمعامالت المالية المعاصرةه،نول تن عراواةر 
 .159م ص2111، يبسر  - باة الدراس ت العبا  ي  هعة ال،  ح الوط،اةر وبسطانرس لة ه  ستار ،وا ت وي ع

ر دار الثن وة لب، رر  هموراة هصر موسوعة القضايا الفقيية المعاصرة والقتصاد اإلسالميالس لوسر تبي ين ارهدر ( 48)
 .215ر صد.ت د.طرر العرياة

 .161ر هر ل س يقر صميأحكام اليدية في الفقو اإلساله،صورر ا،ظر: لبهزاد ( 49)
ر يرث ه، ور صدارىا والسحب النقدي بياإخذ الرسوم عمى أالبطاقة الئتمانية تعريفيا و الووزانر هرهد ص ل ر ا،ظر: ( 51)

اله،عند وي هعة وي ارارات وتوصا ت ،دوة اليرعة لالاتص د اإلسالهير ا،ظر: و  .www.saaid.comتبى هوال صاد الووائد 
ر رس لة ه  ستار أحكام اليدية في الفقو اإلسالميه،صورر سعاد و ا ر  :تن مر ،نالً 2113ت م  ت ران اشول 27-39

 .164ص رم2111 ر، يبس - ،وا ت وي عباة الدراس ت العبا  ي  هعة ال،  ح الوط،اةر وبسطان
 

http://www.saaid.com/
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 م.1995ع ،ون الث ،ي  28 الهواوق /ه1415 عي ن  27السيت  هركر ا ته ع الب ،ة االست  راة ال رتاة اله،عند اوم 51))
 م.2116اله،عند اوم اشرد  ه دي اآلالرة هن ت م  2116/3 هركر ا ته ع هائة الرا ية ال رتاة رام 52))
 .نفسوالسابق المرجع  53))
 )ي،ك اشردن ديي اإلسالهي : يع،وان لعترو،اةلن   هل الهدار الت،واذي لي،ك اشردن ديي اإلسالهير ه، ور وي  رادة تهون اإل 54))

 .http: //www.ammonnews.net/article/94545 م. ه، ور تبى11/8/2111 ه، ور يت راخ (اهدد ترض ير، هج التهوال السع،ي

 سالهي)ي،ك اشردن ديي اإل : لعترو،اة يع،وانلن   هل الهدار الت،واذي لي،ك اشردن ديي اإلسالهير ه، ور وي  رادة تهون اإل 55))
 .http: //www.ammonnews.net/article/94545 ه، ور تبى م.11/8/2111ه، ور يت راخ ( ترض ير، هج التهوال السع،ي اهدد


