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 2    ملخص الرسالة

قال تعاىل:

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿

﴾ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ

[ٜٛ]النحل: 
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 3    ملخص الرسالة

ملخص الزسالة

اضتمد هلل والصبلة والسبلم على من ال نيب بعده وبعد:
, وآثارىا االقتصادية""الخدمات المالية للهاتف النقال ىذا البحث بعنوان 

تتكون خطة البحث من مقدمة, ودتهيد, وثبلثة فصول, وخادتة, وفهارس, وقد و 
األقتية العلمية للموضوع, وأسباب اختيار اظتوضوع, والدراسات  احتوت اظتقدمة  على

السابقة, ومشكلة البحث, وفروض البحث, ومنهج البحث, أما التمهيد فقد اشتمل 
البحث, أما فصول البحث فالفصل األول بعنوان خدمات على تعريفات مفردات 

(, ويتكون من paybillحتويل القيم اظتالية, وخدمة االقًتاض, وخدمة دفع الفواتَت )
ثبلثة مباحث يتحدث اظتبحث األول عن خدمات حتويل القيم اظتالية, ويتحدث 

ع الفواتَت اظتبحث الثاين عن خدمة االقًتاض, ويتحدث اظتبحث الثالث عن خدمة دف
(paybill والفصل الثاين بعنوان اطتدمات اظتتعلقة ببطاقة الشحن, ويتكون من أربعة ,)

مباحث اظتبحث األول حكم بيع بطاقة الشحن بأكثر أو أقل من قيمتها, واظتبحث 
الثاين حكم الرصيد اإلضايف عند شحن البطاقة, واظتبحث الثالث حكم الرصيد اجملاين, 

م الرصيد اظتسبق الدفع, والفصل الثالث بعنوان اآلثار االقتصادية واظتبحث الرابع حك
عتذه اطتدمات, ويتكون من ثبلثة مباحث اظتبحث األول اآلثار االقتصادية على الشركة, 
واظتبحث الثاين اآلثار االقتصادية على العميل, واظتبحث الثالث اآلثار االقتصادية على 

ا أىم نتائج البحث وبعض التوصيات ومراجع اجملتمع, أما اطتادتة فقد جعلت فيه
البحث وفهارسو, وأسأل اهلل أن ينفع بو األمة إنو شتيع عليم.

وخلص الباحث يف ختام البحث إىل أىم النتائج التالية:
أن بعض خدمات اعتاتف النقال اليت جتري استعماعتا غَت مطابقة ظتبادئ -ٔ

 الشريعة اإلسبلمية.
اظتوجودة يف اعتاتف النقال للوفاء بقيمة السلع كتوز استخدام ىذه النقود -ٕ

واطتدمات واظتنتجات اليت يشًتيها, أي يستخدم ىذه األموال يف الوفاء بالتزاماتو كما 
 يستخدم أموالو اضتقيقية.

ىذه اطتدمات اظتالية عتا آثار سلبية وإكتابية على الشركات, والفرد, واجملتمع. -ٖ
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 لي:كما أنو أوصى يف ختام البحث ما ي
 إن الربا مزالقو خطَتة, فعلى اظتسلم أن يتجنبو.  -ٔ
 اعتاتف النقال نعمة عظيمة من اهلل, فعلينا أن نستخدمو يف مرضاتو.  -ٕ
تدريس اظتعامبلت والعقود اظتعاصرة واظتستحدثة لطلبة اظترحلة اصتامعية يف  -ٖ

 الكليات الشرعية. 
ازلة من النوازل وال تزال مسائلها إن اطتدمات اظتالية اظتتعلقة باعتاتف النقال ن -ٗ

غامضة لدى كثَت من اظتسلمُت, فعلى العلماء تكثيف البحوثات الشرعية, واالقتصادية 
 اظتتعلقة هبا, والتوسع يف مدارسة اآلراء والبدائل يف اظتعامبلت اظتستجدة. 

 
 كرأ.د/ ػتمد أزتد عمر باب إشراف:إبراىيم رشيد ػتمد                اسم الطالب:
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 5  إهداء

 إهداء

 إلى أمي وأبي
 وعشيرتي يإلى أىل

 إلى أساتذتي
 إلى زمالئي وأحبابي

 تحترق لتضيئ لألخرين يإلى الشموع الت
 إلى كل من علمني حرفا
 إلى ىذه األمة المرحومة

 ىدي ىذا البحث المتواضعأ
أن يجد القبول والنجاح راجيا من المولى 

  



 6                                                                                                        الشكر والتقدير

 

 التقديزو الصكز

نبينا رب العاظتُت والصبلة والسبلم على معلم البشرية وىادي اإلنسانية  اضتمد هلل
  .وعلى آلو وصحبة ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدينػتمد 

 ,وأمدين بالصرب ,وفتح يل أبواب العلم ,الذي أنار يل الدرب  الشكر لل
  .فلو اضتمد أوال وآخرا ,واإلرادة حيث أتاح يل إؾتاز ىذا العمل بفضلو

ومن ذلك  ,خدمتها للمسلمُت علىكومة اظتملكة العربية السعودية ح شكر أمث
  .تأسيس ىذه اصتامعة اظتباركة

والذين أتاحوا يل الفرصة إلدتام  ,كما أشكر القائمُت على اصتامعة اإلسبلمية
وفضيلة األستاذ الدكتور عوض العمري  ,وأخص بالشكر كلية الشريعة ,دراسيت العليا هبا

  .االقتصاد اإلسبلميرئيس قسم 
ػتمد أزتد عمر با بكر على  :ألستاذ الدكتورا لفضيلة اظتشرف مث الشكر

  .ةالسديد ونصائحو ,توجيهاتو
 :والدكتور ,ىاشم الطيب :وال أنسى أن أشكر اظتناقشُت فضيلة األستاذ الدكتور

ما ند وجتشمهما القراءة لتصويب  وتقونتو, ,البحث مناقشة على قبوعتما ,علي القدال
  .ومل تسعفو العبارة ,عنو القلم

  .دون أن يفوتٍت شكر أعضاء قسم االقتصاد على مساعدهتم يل
  .واالمتنان لكل الذين قدموا يل يد اظتساعدة من قريب أو بعيد ,الشكر
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  املقدمة

ونعوُذ باهلل من شرور أنفسنا وِمن  ,ؿتمده وتستعينو ونستغفره ,إنَّ اضتمد هلل
وأشهد أْن ال إلو  ,وَمن ُيضلل فبل ىادي لو ,َمن يهده اهلل فبل ُمِضل لو ,ت أعمالناسيِّئا

  .وأشهد أنَّ ػتمًدا عبده ورسولو ,إال اهلل وْحَده ال شريك لو
 :]آل عمران ﴾ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ ڦ﴿

ٕٔٓ].  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ﴿

  .[ٔ :]النساء ﴾ٺ ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ
ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲    ﴿

  .[ٔٚ - ٓٚ :]األحزاب ﴾﮳﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸   ﮹  ﮺   ﮻  ﮼  ﮽
 :أما بعد

ڤ   ڤ  ﴿ :وكل يوم تتجدد وتتكاثر كما قال تعاىل ,فإن نعم اهلل علينا تًتي

  .[ٛٔ :]النحل ﴾ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ     ڄ  ڄ   ڃ ڃ
اليت يسرت  ,نعمة خدمة االتصاالت ,ومن نعم اهلل علينا خاصة يف ىذا العصر

  .للناس كثَتا من معامبلهتم الدينية والدنيوية
وظهرت  ,لصوتية مث تطورت ايل اظتكاظتات اظتصورةوىذه اطتدمة بدأت باظتكاظتات ا

كتحويل النقود ودفع الفواتَت وغَتىا  ,خدمات أخرى متعلقة هبذه الشرائح االتصالية
  .من اطتدمات اليت ال تتعلق باظتكاظتات

فظهرت ىذه اطتدمات اظتالية اليت مل تكن معهودة سابقا وكثر تعامل الناس هبا 
 أثحث عن أحكام ىذه اطتدمات ليكون اظتسلم على بينة وعمت هبا البلوى ؽتا جعلٍت

فكانت ىذه اطتدمات اظتالية اليت  ,منها وحىت ال يقع فيما حرمو اهلل من حيث ال يشعر
  .ىي مقصد البحث
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 األهنًة العلنًة للنىضىع

  .اضتاجة إىل بيان األحكام الشرعية اظتتعلقة هبذه اطتدمات -ٔ
  .وآلية عملهاالتعرف على ىذه اطتدمات  -ٕ
  .أقتية بيان اآلثار االقتصادية عتذه اطتدمات -ٖ

   
 
 

 أسباب اختًار املىضىع

السعي يف بيان العبلقة التداخلية اظتتوازنة بُت األحكام الشرعية ووقائع اضتياة  -ٔ
وذلك من خبلل إقامة اضتجة والربىان على حيوية ومرونة وواقعية الفقو  ,العملية

  .مع متطلبات كل عصر يف تعاملو ,اإلسبلمي
  .إثراء اظتكتبة بالبحوث االقتصادية ذات اصتدة واألصالة -ٕ
  .عدم وجود دراسات سابقة -ٖ
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 الدراسات السابقة

وال فيما يتعلق  ,دراسة متعلقة مبوضوع البحث عموما -حسب اطبلعي- مل أجد
  :ذلكومن  ,ببعض عناصر خطة البحث إال يف بعض اظتنشورات باللغات األجنبية

عرب اعتاتف  (ٔ)M-PESA( إم بيسا) اقتصاديات حتويل القيم اظتالية -ٔ
تناول الباحث اآلثار االقتصادية طتدمة حتويل القيم اظتالية  .ٕٔٔٓ ,النقال لويليام جاك

ثحث فيو ىنا أخبلفا ظتا س ,وعدم التعرض ظتوقف الشرعي منها ,على مستوي بلد معُت
  .بإذن اهلل
( كينيا) دمة حتويل القيم اظتالية على اظتستوي القومياآلثار االقتصادية طت -ٕ

 ,تناول الباحث ىذه اطتدمة من ناحية االقتصاد الوضعي .ٕٓٔٓ ,(ٕ)لشَتي ىاس
واضتكم الشرعي عتذه  ,بُت إن شاء اهلل من ناحية االقتصاد االسبلميأخبلفا ظتا س

  .اطتدمة
   

  

                                 

 The Economics of M‐PESA by William jackثحث نشر  بعنوان:  (ٔ)
    nber.orgيف موقع:  ٕٔٚٙٔم برقم ٕٔٔٓ/ٔ/ٔيف تاريخ 

 microfinancegateway.orgم, يف موقع ٕٓٔٓ/ٙ/٘ٔثحث نشر يف تاريخ  (ٕ)
 Community-Level Economic Effects of M-PESA inبعنوان

Kenya by Sherri Haas. 
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 مصكلة البحح

 :البحث يف التساؤالت التالية نتكن توضيح اظتشكلة األساسية يف
  ؟ما ىي أىم اطتدمات اظتالية يف اعتاتف النقال -ٔ
  ؟وكيف تقدم ,ما ىو مفهوم اطتدمات اظتالية -ٕ
  ؟ما اآلثار االقتصادية اظتًتتبة على ىذه اطتدمات -ٖ

   
 

 فزوض البحح

  .وجود ؼتالفات شرعية يف بعض خدمات اعتاتف النقال -ٔ
  .قتصاديةطتدمات اعتاتف النقال آثار ا -ٕ

   
  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 01                                                                                                                    املقدمة

 

 ( خطة البحح) تقسًه املصزوع

وذلك  ,وفهارس ,وخادتة ,وثبلثة فصول ,ودتهيد ,تتكون خطة البحث من مقدمة
  :على النحو التايل

 وتشتمل على ،المقدمة:  
  .األقتية العلمية للموضوع -ٔ
  .أسباب اختيار اظتوضوع -ٕ
  .الدراسات السابقة -ٖ
  .مشكلة البحث -ٗ
  .فروض البحث -٘
  .اظتشروع تقسيم -ٙ
  .منهج البحث -ٚ
 واطتدمات اظتالية ,واعتاتف النقال ,مفهوم الشرلتة :وفيو ،التمهيد. 

  :وفيو مبحثان
  .مفهوم الشرلتة واعتاتف النقال :المبحث األول
  .مفهوم اطتدمات اظتالية اظتتعلقة باعتاتف النقال :المبحث الثاني

 وخدمة  ،دمة االقتراضوخ ،خدمات تحويل القيم المالية :الفصل األول
 .(paybill) دفع الفواتير

 :وفيو ثبلثة مباحث
 .خدمة تحويل القيم المالية :المبحث األول

  :وفيو ثبلثة مطالب
  .صورة حتويل القيم اظتالية :المطلب األول
  .وعبلقة كل واحد باآلخر ,األطراف اظتتعلقة هبذه اطتدمة :المطلب الثاني
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  .فقهي طتدمة حتويل األموالالتكييف ال :المطلب الثالث
 .خدمة االقًتاض :المبحث الثاني

  :وفيو ثبلثة مطالب
  .صورة االقًتاض من شركة اصتوال :المطلب األول
  .شروط تقدمي خدمة االقًتاض :المطلب الثاني

  .التكييف الفقهي طتدمة االقًتاض :المطلب الثالث
 .(paybill) خدمة دفع الفواتَت :المبحث الثالث

  :يو ثبلثة مطالبوف
  .صورة خدمة دفع الفواتَت :األولالمطلب 

  .أنواع خدمة دفع الفواتَت :المطلب الثاني
  .التكييف الفقهي طتدمة دفع الفواتَت :المطلب الثالث

 الخدمات المتعلقة ببطاقة الشحن :الفصل الثاني. 
  :وفيو أربعة مباحث

 .و أقل من قيمتهاحكم بيع بطاقات الشحن بأكثر أ :المبحث األول
  :وفيو ثبلثة مطالب

  .حكم بيع بطاقة الشحن بأكثر من قيمتها :المطلب األول
  .حكم بيع بطاقة الشحن بأقل من قيمتها :المطلب الثاني

  .حكم بيع بطاقة الشحن بنفس القيمة :المطلب الثالث
 حكم الرصيد اإلضايف عند شحن البطاقة المبحث الثاني: 

 : وفيو ثبلثة مطالب
 كيفية إدخال الرصيد اإلضايف.   المطلب األول:
 علة إدخال الرصيد اإلضايف.  المطب الثاني:
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 حكم الرصيد اإلضايف. المطلب الثالث:
 حكم الرصيد اجملاين الذي تقدمو شركات االتصاالت  المبحث الثالث:
 وفيو مطلبان: 

 أسباب تقدمي الرصيد اجملاين للعمبلء.  المطلب األول:
 حكم الرصيد اجملاين. الثاني:المطلب 

 حكم الرصيد اظتسبق الدفعالمبحث الرابع: 
 وفيو مطلبان: 

 أسباب إدخال الرصيد اظتسبق الدفع.  المطلب األول:
 حكم الرصيد اظتسبق الدفع. المطلب الثاني:

 اآلثار االقتصادية لهذه الخدمات :الفصل الثالث. 
  :وفيو ثبلثة مباحث

 .االقتصادية على الشركة اآلثار :المبحث األول
  :وفيو ثبلثة مطالب

  .أثر ىذه اطتدمات على زيادة دخل الشركة :المطلب األول
  .أثر ىذه اطتدمات على زيادة ادخارات الشركة :المطلب الثاني

  .أثر ىذه اطتدمات على زيادة استثمارات الشركة :المطلب الثالث
 .لاآلثار االقتصادية على العمي :المبحث الثاني

  :وفيو ثبلثة مطالب
  .أثر ىذه اطتدمات على دخل العميل :المطلب األول
  .أثر ىذه اطتدمات على استهبلك العميل :المطلب الثاني

  .أثر ىذه اطتدمات على إنفاق العميل :المطلب الثالث
 .اآلثار االقتصادية على اجملتمع :المبحث الثالث
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  :وفيو ثبلثة مطالب
  .ه اطتدمات على دخل اجملتمعأثر ىذ :المطلب األول
  .أثر ىذه اطتدمات على استهبلك اجملتمع :المطلب الثاني

  .أثر ىذه اطتدمات على استثمارات اجملتمع :المطلب الثالث
 وأىم نتائجو مع بعض التوصيات ,وأذكر فيها خبلصة البحث :الخاتمة.  
 وتشتمل على ما يلي :الفهارس:  

  .فهرس اآليات القرآنية -أ 
  .هرس األحاديث النبويةف -ب 
  .فهرس األعبلم -ج 
  .فهرس اظتصطلحات العلمية والكلمات الغريبة -د 
  .فهرس اظتصادر واظتراجع -ه 
  .فهرس اظتوضوعات -و 
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 ميهج البحح

  :سأتبع يف ىذا البحث األمور التالية
وذلك من خبلل رتع اظتادة العلمية اظتتعلقة  ؛اظتنهج الوصفي التحليلي -ٔ
  .والبحوث ,وع ايل الكتب اظتتخصصةوالرج ,باظتوضوع
والفقهية دراسة تفصيلية بتصويرىا وحترير ػتل  ,دراسة اظتسائل االقتصادية -ٕ

  .مع الًتجيح ومناقشة أدلتها مبا متدم اعتدف األساسي للبحث ,النزاع فيها
  .ترتيب موضوعات البحث وفق اطتطة اظتعدة -ٖ
واسم  ,رمي بذكر رقم اآليةعزو اآليات القرآنية إىل مواضعها يف القرآن الك -ٗ

  .السورة مع كتابتها بالرسم العثماين
فإن كانت األحاديث يف الصحيحُت  ,ختريج األحاديث الواردة يف البحث -٘

وإال خرجتو من كتب اضتديث مع بيان حكم العلماء عليو من  ,أو أحدقتا اكتفيت بو
  .حيث الصحة والضعف

  .الكتب اظتعتمدة يف ذلك والكلمات الغريبة من ,التعريف باظتصطلحات -ٙ
  .وضع األحاديث الشريفة بُت قوسُت صغَتين -ٚ
الًترتة لؤلعبلم اظتذكورين يف البحث تررتة ؼتتصرة عند أول موضع يرد فيو  -ٛ

  .ذكر العلم
  .وضبط ما لتتاج ايل ضبط ,االلتزام بعبلمات الًتقيم -ٜ

  .ما عدا اآليات القرآنية ,التقيد بالرسم اإلمبلئي اضتديث -ٓٔ
 .الفهارس العلمية للبحث كما يف اطتطةعمل  -ٔٔ

   
  



 

 
 
 
 
 
 
 

 :التنهًد

 واخلدمات املالًة ،واهلاتف اليقال ،مفهىو الصزحية

  :وفيو مبحثان
 مفهوم الشريحة والهاتف النقال: المبحث األول
 مفهوم الخدمات المالية المتعلقة بالهاتف النقال: المبحث الثاني
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 :المبحث األول
 والهاتف النقال ،ةمفهوم الشريح

 تعريف الشريحة لغة

قطع اللحم عن العضو أو القطعة من  جاءت كلمة الشرلتة يف اظتعاجم مبعٌت
  .اللحم اظترققة

والقطعة منو شرلتة. وكل شتُت من اللحم ؽتتد فهو شرلتة قال اصتوىري: "
 .(ٔ)"وشريح

  .(ٕ)"يسمى شرلتة وشرلتا ,وكل شتُت من اللحم اظتمتدوقال ابن منظور: "

يظهر من ىذا المعنى أن  الشريحة سميت بهذا االسم النها جزء وقطعة و 
 من البطاقة توضع في الهاتف.

 : تعريف الشريحة اصطالحا

بطاقة صغَتة توضع يف اعتاتف النقال حتمل معلومات خط  :شريحة مشترك
  (ٖ).بوجودىاإال وال يتم االتصال  ,اظتشًتك

                                 

اظتؤلف: أبو نصر إشتاعيل بن زتاد اصتوىري الفارايب , الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (ٔ)
, الناشر: دار العلم للمبليُت بَتوت, حتقيق: أزتد عبد الغفور عطار, (ىـٖٜٖ)اظتتوىف: 

 .م ٜٚٛٔ -  ىـ ٚٓٗٔالطبعة: الرابعة 

اظتؤلف: ػتمد بن مكرم بن على, أبو الفضل, رتال الدين ابن ب, : لسان العر الكتاب ينظر: ( ٕ)
الطبعة: ت, بَتو  ,الناشر: دار صادر ىـ(ٔٔٚ)اظتتوىف:  ياإلفريق يمنظور األنصاري الرويفع

  .ىـ ٗٔٗٔ -الثالثة 
م, من معجم اظتعاين اظتعاين اظتنشور يف موقع:  ٕٚٔٓ/ٔ/ٕٕنقلت ىذا التعريف يف تاريخ  (ٖ)

http://www.almaany.com/ar/dict/ar  

http://www.almaany.com/ar/dict/ar
http://www.almaany.com/ar/dict/ar
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 تعريف الهاتف لغة

  :وىذا الفعل يدل على معان منها ,يـَْهِتفُ ( ىتف) اعتاتف من فعل ثبلثي
 . (ٔ)"ىتفت بفبلن أي دعوتو: "الدعوة قال أبو زيد -
 . (ٕ)ىتفت بفبلن أي مدحتو: اظتدح يقال -
 ,صاح بو :أي ,وىتف بو ىتافا .ىتفت اضتمامة هتتف ىتفا :يقال .الصوت -

وشتعت ىاتفا يهتف إذا كنت تسمع  .(ٖ)ذات صوت :أي ,ىتفىوقوس ىتافة و 
صوات ل يسمع وىذا اظتعٌت األقرب ظتعٌت اعتاتف, ألن اظتتصِ   .الصوت وال تبصر أحدا

 اظتتَصل عليو واليراه.

 تعريف الهاتف اصطالحا

وبكميَّة كهربّية يتّم  ,جهاز لتملو الشَّخص يعمل السلكيِّا وفق شفرة معّينة
  .(ٗ)ًقاشحنها مسبـَّ 

 تعريف النقال لغة

اظتعاجم  أصحابذكر  ,نـَْقبلً  ,يَنُقلو( ن ق ل) النقال مأخوذ من الفعل الثبلثي
  : (٘)أن ىذا الفعل يأيت على معان منها

                                 

 .ٖٗٗ/ٜ)ىتف(  ينظر: اللسان (ٔ)
اظتؤلف: ػتمد بن أزتد بن األزىري اعتروي, أبو منصور  .ٖٓٔ/ٙ اللغة هتذيبينظر:  (ٕ)

, بَتوت –ث العريب الناشر: دار إحياء الًتا, ىـ(احملقق: ػتمد عوض مرعبٖٓٚ)اظتتوىف: 
 مٕٔٓٓالطبعة: األوىل, 

  .ٕٗٗٔ/ٗ )ىتف( ينظر: الصحاح (ٖ)
 /www.almaany.com/ar/dict/arىاتف (ٗ)
اظتؤلف: أبو عبد الرزتن اطتليل بن أزتد بن عمرو بن دتيم الفراىيدي , ٖٙٔ/٘ينظر: العُت ( ٘)

الناشر: دار , سامرائياحملقق: د مهدي اظتخزومي, د إبراىيم ال ىـ(ٓٚٔالبصري )اظتتوىف: 
= 
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  .الرديان وىو نوع من اظتشي بُت العدو واطتبب -
اضتصن أو البيت  وؿتوه أو ما بقي من حجر ,ما بقي من اضتجارة إذا قلع جبل -
  .إذا ىدم
, َأي «اَل شتَُِت فيَـْنَتِقل» :أُم َزرْعٍ  ويف حديث, آخر حتويل الشيء من موضع إىل -

 . (ٔ)ينُقلو النَّاُس ِإىل بـُُيوهِتِْم فيْأكلونو
 سرعة نقل القوائم يقال فرس نقال أي خفيف.  -

تحول مع ألن اعتاتف يتنقل وي ,ظتعٌت اإلصبلحيا األخَتان يناسبانواظتعنيان 
 ما اجتو, وأيضا, فهو سريع يف نقل اظتعلومات. حاملو حيث

 تعريف النقال اصطالحا

وىو ىاتف السلكي  ,النـَّقَّال يُطلق يف بعض الدُّول العربّية على اعتاتف احملمول
  .(ٕ)صغَت اضتجم لتملو معو صاحُبو أينما ذىب
   

  

                                 

اظتؤلف: نشوان ,  ٜٔٚٙ/ٓٔ مشس العلوم ودواء كبلم العرب من الكلوم و  .ومكتبة اعتبلل
مطهر  -احملقق: د حسُت بن عبد اهلل العمري , ىـ(ٖٚ٘بن سعيد اضتمَتى اليمٍت )اظتتوىف: 

(, لبنان - الناشر: دار الفكر اظتعاصر )بَتوت,  د يوسف ػتمد عبد اهلل -بن علي اإلرياين 
 م ٜٜٜٔ -ىـ  ٕٓٗٔالطبعة: األوىل,  سورية( -دار الفكر )دمشق 

كتاب النكاح, باب حسن اظتعاشرة )( ٜٛٔ٘( برقم: )ٕٚ/ٚأخرجو البخاري يف صحيحو ) (ٔ)
كتاب فضائل )( ٕٛٗٗ( برقم: )ٜٙٛٔ/ٗ)هبذا اللفظ( ومسلم يف صحيحو ) (مع األىل

 (.)مبثلو (الصحابة, باب ذكر حديث أم زرع

 almaany.com/ar/dict/ar-arالنقال: ( ٕ)

file:///C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/Rar$EXa0.478/برنامج%20خادم%20الحرمين/HadithNewCompare-(8037)
file:///C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/Rar$EXa0.478/برنامج%20خادم%20الحرمين/HadithNewCompare-(19092)
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 :ثانيالمبحث ال
 مفهوم الخدمات المالية المتعلقة بالهاتف النقال

  :ينقسم ىذا اظتبحث إىل مطلبُت

 :المطلب األول
 تعريف الخدمات لغة

من فعل  ,وىو خطأ ,والعامة تفتحها ,بكسر اطتاء وسكون الدال ,اطتدمات
  .(ٔ)َخْدمًة وِخْدمةً  ,وضرب ,خَدَم مَتُدم ومَتِدم من باب نصر

  :وىذا الفعل تدور معانيو على
سواء كان االىتمام  ,والعناية واالىتمام ,واظتنحة ,واعتديَّة ,اظتساعدة والفْضل
  .(ٕ)وخادم اظتسجد ,ومنو خادم فبلن ,بأشخاص أو مكان معُت

 :المطلب الثاني
 المقصود بالخدمات المالية في االصطالح المعاصر

 .عامبلت اظتالية اليت جترى من خبلل جهاز ىاتف احملمولاظت :وىي
   

  

                                 

اظتؤلف: ػتّمد بن ػتّمد بن عبد الرزّاق اضتسيٍت, أبو , ٘٘/ٕٖ )خدم( تاج العروسينظر:  (ٔ)
ناشر: ال, احملقق: غتموعة من احملققُت ,ىـ(ٕ٘ٓٔالفيض, اظتلّقب مبرتضى, الزَّبيدي )اظتتوىف: 

 .دار اعتداية
ظتتوىف: اظتؤلف: د أزتد ؼتتار عبد اضتميد عمر )ا ,ٕٔٙ/ٔاظتعاصرة  ةمعجم اللغة العربيينظر:  (ٕ)

ومعجم لغة  ,م ٕٛٓٓ -ىـ  ٜٕٗٔالطبعة: األوىل, , الناشر: عامل الكتب, ىـ( ٕٗٗٔ
ائس الناشر: دار النف, حامد صادق قنييب واظتؤلف: ػتمد رواس قلعجي , ٜٔٔالفقهاء 

 .م ٜٛٛٔ -ىـ  ٛٓٗٔالطبعة: الثانية, , للطباعة والنشر والتوزيع
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 :الفصل األول

 ،وخدمة االقرتاض ،يف خدمات حتىيل القًه املالًة

 (paybill) دفع الفىاتري وخدمة

 :وفيو ثالثة مباحث
  خدمة تحويل القيم المالية :المبحث األول
  خدمة االقتراض :المبحث الثاني

  (paybill) خدمة دفع الفواتير :لثالمبحث الثا



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :المبحث األول
 خدمة تحويل القيم المالية

  :وفيو ثالثة مطالب
 المطلب األول: صورة تحويل القيم المالية. 

 المطلب الثاني: األطراف المتعلقة بهذه الخدمة وعالقة كل واحد باآلخر. 
 وال. المطلب الثالث: التكييف الفقهي لخدمة تحويل األم
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 :المطلب األول
 صورة تحويل القيم المالية

التي تمكن العمالء من إتمام معامالت ىي محفظة مبتكرة للنقود اإللكترونية 
  .(ٔ)مالية بسيطة عن طريق الهاتف النقال

  .شرح بعض المفردات في التعريف
"ؼتزون إلكًتوين لقيمة  :زي األورويب بأهناقد عرَّفها البنك اظترك النقود اإللكًتونية

دون  ,نقدية على وسيلة تقنية ُيستخدم للقيام مبدفوعات ظتتعهدين غَت من أصدرىا
وتستخدم كأداة ػتمولة مدفوعة  ,اضتاجة إىل وجود حساب بنكي عند إجراء الصفقة

  .(ٕ)"مقدما
تتشابو معها يف  وىي وإن كانت ال ,فالنقود اإللكًتونية ىي نقود عادية متطورة

وىذه النقود اإللكًتونية تأخذ حكم العملة اليت  .فإهنا تتفق معها يف اظتضمون ,الشكل
 فلها حكم ريـاالوإن كانت  ,فإن كانت دوالرا فلها حكم الدوالرات ,مت ختزينها هبا

  .(ٖ)وىكذا ,تريـاالال
  ؟ماذا يمكنني أن أفعل بهذه الخدمة

ا وىو حتويله ,يف جوالو ايده نقودا وأراد أن يضعه إذا كان يف ,إيداع األموال -
  .إىل النقود اإللكًتونية

                                 

م ٕٚٔٓ/ٕ/ٜٔومت النقل منو يف تاريخ  م,ٕٛٓٓٔٔ/ٚٔمت نشره يف  ينظر: موقع كبسانج, (ٔ)
https://kipsang.com/m-pesa-how-does-it-work/ 

لمؤلف ػتمد إبراىيم ػتمود , لٖٖٔ/ٔاآلثار النقدية واالقتصادية واظتالية للنقود اإللكًتونية ( ٕ)
 الشافعي, وىو ثحث مقدم إىل مؤدتر األعمال اظتصرفية اإللكًتونية بُت الشريعة والقانون. 

م, ومت النقل منو يف تاريخ ٕٗٔٓ/ٚ/ٕٚينظر: موقع اإلسبلم سؤال وجواب, مت نشرىا  (ٖ)
 https://islamqa.info/ar/219328 م,ٕٚٔٓ/ٕ/٘ٔ
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فبهذه اطتدمة  ,إذا كان يف جوالو نقودا الكًتونية .آخر جوال حتويل األموال إىل -
  .يستطيع أن لتول إىل أقربائو وأصدقائو

لو جوا يفأي حتويل ما لديو من النقود  ,حتويل األموال إىل أي حساب مصريف -
  .إىل حساب يف اظتصرف

فإنو يشًتي  ,إذا احتاج الشخص إىل رصيد للمكاظتات) شحن مسبق الدفع -
  (.فورا لنفسو ولغَتهاطتدمة هبذه 

  .كتسديد فواتَت الكهرباء وغَتىا ,دفع الفواتَت -
  .(ٔ)الصراف أو أحد وكبلء شركة االتصاالت قإما عن طري ,سحب األموال -

يف جوالك, فبهذه اطتدمة تستطيع أن خترجو من جوالك إذا كان لديك مبلغا 
, أو يف جوالكأليت بالذىاب إىل جهاز الصراف, وتسحب منو عن طريق ىذه اطتدمة 

 تذىب عند أحد وكبلء شركة االتصاالت, وتسحب منو.
   

  

                                 

, شركة االتصاالت يف عاصمة كينيا نَتويب دمة اظتالية للهاتف النقال مناطت مقابلة مع مسؤول( ٔ)
 .مٕٙٔٓ/٘/ٕٔ
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 :المطلب الثاني
 األطراف المتعلقة بهذه الخدمة وعالقة كل واحد باآلخر

 :ة ستسة أطرافتعلق هبذه اطتدمي

 البنك :األول

وشركات  ,ىي أن من وظائف البنك قبول الودائع ,وعبلقة البنك هبذه اطتدمة
االتصاالت ليست ػتبل ضتفظ الودائع فبالتايل تضع ىذه الشركات أموال اظتستثمرين يف 

  .البنك ضتفظها

 الحكومة :الثاني

  :وىي ,ودتثلها جهتان رشتيتان تابعتان للحكومة يف ىذه اطتدمة
  .ووظيفتو اإلشراف على البنك لكيبل يعبث بأموال اظتودعُت :البنك المركزي

  :ووظيفتها كالتايل :وىيئة االتصاالت
  (.حتويل القيم اظتالية عرب اعتاتف النقال) تسجيل شركات التحويل -
  .إلغاء ىذه اطتدمة -
  .الرقابة على شركات االتصاالت -
  .حتديد الضرائب اظتستحقة -

 شركة االتصاالت :الثالث

  .وىي اليت تباشر ىذه اطتدمات وتقدمها للزبائن
  :وعتا نافذتان

  .نافذة اطتدمات األخرى كاظتكاظتات والرسائل -
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  .(ٔ)ونافذة خدمة التحويل -

 الوكالء :الرابع

وىم الذين يوكلون شركة االتصاالت بالقيام بكل األعمال اظتتعلقة خبدمة 
  .التحويل

  :وىم نوعان
ولو حق تعيُت ما شاء من  ,ويتعامل مع الشركة مباشرة( dealers) صليأ -

  .ولو أكرب األرباح ,الفروع
 من الشركة  خولاظتشخص الوىو  ,وىو تابع لؤلصلي( agents) وفرعي -

ولو  ,وال لتق لو أن يفتح أي فرع ,اظتعلومات عن خدمة التحويل يوفرأن  الذي نتكن
  .أقل الربح

  :ة التاليةويساعد في األنشط
  .فتح وتسجيل حسابات جديدة للعمبلء -
فإذا احتجت إىل نقود  ,إيداع وسحب النقود من اضتساب اطتاص بك -

 الوكيل يقومف ,نقدية ريـال أين أعطيو مائة :مبعٌت .الكًتونية أو ورقية فتذىب عندىم
  .ب النقودعملية سح عندإلكًتونية أو العكس  ريـال ل نقودي إىل مائةيحو بت( الفرعي)

  .تعليم العمبلء كيفية استخدام ىذه اطتدمة -

 الزبون أو العميل :الخامس

  :وىو اظتستفيد هبذه اطتدمة مبا يلي
  .اإليداع -

                                 

, شركة االتصاالت يف عاصمة كينيا نَتويب اطتدمة اظتالية للهاتف النقال من مقابلة مع مسؤول (ٔ)
 .مٕٙٔٓ/٘/ٕٔ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 17   الفصل األول: يف خدمات حتويل القوم املالوة، وخدمة االقرتاض، وخدمة دفع الفواتري

 

  .السحب -
  .التحويل -

 (ٔ).السابقة ؤلطرافل ةالعمولدفع وىو الذي ي
   

  

                                 

 ينظر: اظتصدر السابق. (ٔ)
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 :المطلب الثالث
 التكييف الفقهي لخدمة تحويل األموال

 :ية التحويلتصوير صورة عمل

 ٓٓ٘وأراد أن لتول البنو الذي يدرس يف الرياض  ,ورقي ريـال ٓٓٓٔزيد عنده 
  .الذي كان عنده ريـال ٓٓٓٔوأعطاه  ,ذىب زيد إىل أحد عمبلء شركة االتصاالت .ريـال

العملية تؤكدىا رسالة تلقاىا   ىذه) ,قام وكيل الشركة بتحويل اظتبلغ إىل جوال زيد
  (.يلكل من الوكيل والعم

  .الكًتوين ريـال ألففصار لدى زيد يف جوالو 
 :يل اظتبلغ إىل ابنوو زيد سيتبع اطتطوات التالية لتح

 " M-PESA (ٔ)ينتقل إىل القائمة يف جوالو ولتدد " ,إلرسال األموال -
  .مث لتدد "إرسال اظتال" -
واظتبلغ الذي يرغب يف إرسالو  ,(ابنو) مث يدخل رقم اعتاتف اطتاص للمستلم -

  .اطتاص بو( PIN) رقم السرو 
 ٓٓ٘إرسال  ,مثبلً ) ,سوف يتلقى على الشاشة اظتعلومات اليت أدخلها أعبله -

 ( ٕٖٛٚ٘ٛ٘ٛ٘ٓفبلن بن فبلن  إىل ريـال
  .ويتم عملية التحويل ,okإذا تأكد أن اظتعلومات صحيحة يضغط  -
 ٘ٔويضغط إرسال خبلل  ٔفللتوقف يكتب  ,وإذا كانت اظتعلومات خاطئة -

  .ويتم توقيف العملية ,ثانية
  (.العملية تؤكدىا رسالة تلقاىا كل من زيد وابنو ىذه)

  .ورصيده كذا ,من زيد ريـال ٓٓ٘فابنو يستقبل رسالة يف جوالو أنو استلم 

                                 

  .متتلف الرمز من شركة إىل أخرىىذا رمز عتذه اطتدمة يف إحدى شركات االتصاالت, و ( ٔ)
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 ٘.ٜٜٗورصيده ( رقم اصتوال) إىل فبلن ريـال ٓٓ٘وزيد يستلم رسالة أنو حول 
فكلما زاد  ,عليها وختتلف حسب اظتبالغألن عميلة التحويل تؤخذ العمولة  .مثبل ريـال

  .اظتبلغ احملول كلما زادت العمولة وكذلك عند السحب
  :فلو طريقتان ,وإذا احتاج االبن إيل النقود الورقية

  .إما أن يذىب إىل أحد وكبلء الشركة :األولي
  .أن يسحب من جهاز الصراف :الثانية

  .از الصرافومتصم منو العمولة سواء سحب من الوكيل أو جه
واحملول اليو عندما يسحب من  ,العمولة ختصم من احملول عندما يقوم بالتحويل

  .الوكيل أو جهاز الصراف
ىذه اصتداول توضح لنا العموالت اليت تأخذىا شركة االتصاالت من العمبلء 

  .عند عملية التحويل أو السحب
 (ٔ)السحب عن طريق الوكالء

 السعودي ريـالالعمولة بال (KSh) لىالحد األع (KSh) الحد األدنى
1 49 N/A 

50 100 0.5   
101 500 1 

501 1,000 1 

1,001 1,500 1 

                                 

 م ٕٚٔٓ/ٔ/ٖٓينظر موقع شركة سفاريكم.مت النقل منو  (ٔ)
http://www.mpesacharges.com/new-mpesa-rates-

safaricom-mpesa-rates-withdrawal-transaction/ 
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1,501 2,500 1 

2,501 3,500 1.5 

3,501 5,000 2 

5,001 7,500 3 

7,501 10,000 4 

10,001 15,000 5 

15,001 20,000 6 

20,001 25,000 7 

25,001 30,000 7 

30,001 35,000 7 

35,001 40,000 10 

40,001 45,000 10 
45,001 50,000 10 

50,001 70,000 12 

 التحويل إلى غير المسجلين في الخدمة 
 السعودي ريـالالعمولة بال ( KSh) الحد األعلى ( KSh) الحد األدنى
1 49 N/A 
50 100 N/A 

101 500 1.5 

501 1,000 1.5 
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1,001 1,500 2 

1,501 2,500 2.5 

2,501 3,500 4 

3,501 5,000 4.5 

5,001 7,500 6 

7,501 10,000 7 

10,001 15,000 9.5 

15,001 20,000 10 

20,001 25,000 11 

25,001 30,000 11 

30,001 35,000 11 

35,001 40,000 N/A 
40,001 45,000 N/A 

45,001 50,000 N/A 

50,001 70,000 N/A 

 ي الخدمةالتحويل إلى المسجلين ف 
 السعودي ريـالالعمولة بال (KSh)الحد األعلى (KSh)الحد األدنى
 غتانا 49 1

 غتانا 100 50

101 500 0,5 
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501 1,000 0,5 

1,001 1,500 1 

1,501 2,500 1.5 

2,501 3,500 2 

3,501 5,000 2.5 

5,001 7,500 2.5 

7,501 10,000 3 

10,001 15,000 3 

15,001 20,000 3.5 

20,001 25,000 3.5 

25,001 30,000 3.5 

30,001 35,000 3.5 
35,001 40,000 3.5 

40,001 45,000 3.5 

45,001 50,000 3.5 

50,001 70,000 3.5 

 السحب عن طريق جهاز الصراف 
 السعودي ريـالالعمولة بال (KShالحد األعلى  (KSh)الحد األدنى

200 2,500 1.5 

2,501 5,000 2 
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5,001 10,000 3.5 

10,001 20,000 7 

   .فإهنا تشبو عملية اضتواالت اظتصرفية ,أما التكييف الفقهي عتذه اطتدمة
واختلف اظتعاصرون يف جواز أخذ اظتصرف لعموالت زائدة عن التكلفة الفعلية 

 :(ٔ)للتحويل اظتصريف على ثبلثة أقوال
 القول األول:

ة سواء قدرت العمولة مببلغ مقطوع جواز أخذ عموالت زائدة عن التكلفة الفعلي
 .(ٕ)وبو أخذت اعتيئة الشرعية يف بيت التمويل الكوييت أو نسيب.

 القول الثاني:
جواز أخذ عموالت زائدة عن التكلفة الفعلية شريطة أن تكون العمولة مبلغا 

 .(ٖ)وبو أخذت ىيئة الرقابة الشرعية يف بنك فيصل اظتصري مقطوعا ال نسبة مئوية.
 الثالث:القول 

وال كتوز أخذ  جواز أخذ عموالت التحويل بقدر التكلفة الفعلية لعملية التحويل,
 ما زاد عنها.

ويرغب  غها بعملة ما,لالفقهي "اضتواالت اليت تقدم مبا ت اجملمعاجاء يف قرار 
سواء أكان بدون مقابل أم مبقابل يف حدود  ,طالبها حتويلها بنفس العملة جائزة شرعاً 

                                 

وكل ىذه األقوال تنزل على العموالت اليت تأخذىا شركات االتصاالت عند قيام العميل  (ٔ)
 .التحويلب

, دار الوطن, الرياض, الطياربن ػتمد بن أزتد اهلل  عبدل, ٕٛ٘البنوك االسبلمية للطيار ص  (ٕ)
 ه. ٗٔٗٔالطبعة الثانية, 

, الطبعة الثانية, دار كنوز اشبيليا, لعبد الكرمي إشتاعيل, ٕٚٙالعموالت اظتصرفية ص  (ٖ)
 م. ٕٔٔٓ –ه ٕٖٖٔ
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 .(ٔ)لياألجر الفع
 :الترجيح

ألن عملية  خاصة يف التحويل عن طريق اعتاتف. ىو القول الثالث, قول الراجحال
فليست ىناك تكلفة زائدة تقوم هبا شركة االتصاالت عندما لتول أحد  التحويل واحدة,

 .واهلل أعلم .ريـال ٓٓ٘أو آخر لتول  ريـال ٓٓٓٔالعمبلء مثبل 
  :واالت اظتصرفية إىل ثبلثة أقوالوقد اختلف اظتعاصرون يف تكييف اضت

  :القول األول
  .(ٕ)أن اضتواالت اظتصرفية سفتجة
والشيخ عبد اهلل منيع  ,كالشيخ مصطفى الزرقا وقال بو كثَت من الباحثُت

  .وبو أخذت اعتيئة الشرعية ظتصرف الراجحي ,(ٖ)وغَتىم
ويل األموال حت :فقد جاء يف اظتذكرة التفسَتية ألغراض مصرف الراجحي ما نصو

  :إىل داخل اظتملكة أو خارجها يتم بأحد الشكلُت
إما أن يكون البلغ احملول سيقبض بالعملة اليت تسلمتها الشركة من طالب -ٔ

وال تردد يف  ,والعملية ال شبهة فيها ,وىذه ىي السفتجة ,التحويل يف اظتكان احملول إليو
  .(ٗ)جوازىا وصحتها"

                                 

قرارات وتوصيات غتمع الفقهي , ٕٜٔدة ص جبمي قرارات وتوصيات غتمع الفقو اإلسبل (ٔ)
, ٜٚ-ٔ, والقرارات ٓٔ-ٔاظتنبثق من منظمة اظتؤدتر اإلسبلمي جبدة للدورات  اإلسبلمي

  ه.ٛٔٗٔأبو غدة, دار القلم, دمشق, الطبعة الثانية,  الستارتنسيق وتعليق: الدكتور عبد 
كلمة فارسية معربة, أصلها: -كون الفاء, وفتح التاءبفتح السُت وضمها, وس- السفتجة:( ٕ)

واظتراد هبا: قرض يسدد يف مكان آخر, ليستفاد  ,سفتة, وىي الشيء احملكم, ورتعها سفاتج
 .ٕ٘ٔالتعريفات للجرجاين ص  :ينظر .منو أمن الطريق وغَته

 .ٕٚٗالعموالت اظتصرفية لعبد الكرمي إشتاعيل ص  :ينظر( ٖ)
الشرعية لشركة الراجحي, ينظر: اظتذكرة التفسَتية ألغراض مصرف الراجحي قرارات اعتيئة ( ٗ)

= 
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  :دليلهم
ألن الشخص الذي جاء  ؛فية تنطبق عليها حقيقة السفتجةإن اضتواالت اظتصر 

ألنو أخذ اظتال على أنو ضامن لو بكل  ,واظتصرف يعد مقًتضا ,بالنقود يعد مقرضا
واإليصال الذي يستلمو طالب التحويل ىو  ,سواء تلف بفعلو أو بغَت فعلو ,حال

كيلو إذا مل يكن وىو يستلم ذلك القرض بنفسو إذا كان يريد االنتقال أو و  ,السفتجة
  (ٔ)ينتقل

  :القول الثاني
  .جرأب (ٕ)أن اضتوالة اظتصرفية وكالة
وبو صدر قرار اجملمع الفقهي االسبلمي جبدة فيما إذا  ,(ٖ)وقال بو بعض الباحثُت

  .كانت اضتوالة مبقابل
ويرغب  ,اضتواالت اليت تقدم مبالغها بعملة ما :فقد جاء يف قرار اجملمع ما نصو

  .وإذا كانت مبقابل فهي وكالة بأجر ......ويلها بنفس العملة جائزة شرعاطالبها حت
  :دليلهم

ألن طالب التحويل يتقدم إىل اظتصرف ويسلمو النقود  ؛أن التحويل اظتصريف وكالة
فالشخص الذي يتقدم إىل اظتصرف ينيب اظتصرف يف  ,اليت معو أو متصم من حسابو

واظتصرف القابض ينيب اظتصرف الدافع  ,إيصاعتا إليونقل النقود إىل اظتكان الذي يريد 
  :فيجتمع يف ىذه اظتعاملة عدة توكيبلت ,إذا مل تكن فرعا لو

                                 

 .ٖٚٔ/ٖ ,ٛٙ, وقرار رقم ٖٓ/ٔ
 .ٕٛٗص ينظر العموالت اظتصرفية لعبد الكرمي إشتاعيل ( ٔ)
 القاموس احمليط للفَتوز آبادي ر:ينظ ,التفويض إىل الغَت ورد األمر إليو الوكالة في اللغة:( ٕ)

 .إقامة الغَت مقام النفس فيما يقبل النيابة من التصرفات وفي االصطالح: .ٖٔٛٔ )وكل(
 .ٜٕٗ/٘حتفة احملتاج للهيتمي 

 .ينظر: البنوك اإلسبلمية للطيار .عبد اهلل الطيار .وؽتن قال بو: د( ٖ)
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  .من طالب التحويل إىل اظتصرف القابض للمال :األول
  .من اظتصرف القابض إىل اظتصرف الدافع إذا مل يكن فرعا لو :الثاين

يقبض اظتبلغ احملول إن مل يكن اظتستفيد من طالب التحويل إىل اظتستفيد ل :الثالث
  .(ٔ)طالب التحويل

  :القول الثالث
  .أن اضتوالة اظتصرفية حوالة باظتعٍت الفقهي للحوالة

  .(ٕ)وبو قال بعض الباحثُت
  :دليلهم

ألنو إن   ,أن اظتصرف الذي تقدم إليو طالب التحويل يعد مدينا لطالب التحويل
وإن مل يكن لو  ,فإن اظتصرف مدين لو ,ظتصرفكان لطالب التحويل حسابا يف ا

فإن اظتصرف يصبح مدينا  ,حساب لدى اظتصرف فبمجرد تسليم طالب التحويل للنقود
مث إن اظتصرف لتيل طالب حتويل النقود على مصرف آخر ىو مدين للمصرف  ,لو

  .(ٖ)ةوىذه حقيقة اضتوال ,فالدين يف التحويل اظتصريف قد انتقل من ذمة إىل ذمة ,األول
وىذا الذي لتصل يف التحويل اظتصريف ىو نفس العملية اليت جتري يف اضتواالت 

وكل األقوال اليت قيلت يف التكييف الفقهي للحواالت  ,عن طريق اعتاتف النقال
  .اظتصرفية تنزل على اضتواالت عن طريق اعتاتف النقال

لبنك ىي كفروع وفروع ا ,وتوضيح ذلك أن شركات االتصاالت تقوم مقام البنوك
  .شركات االتصاالت

ىو الرسالة الذي يستلمها  ,واإليصال الذي يستلمو طالب التحويل يف اظتصرف

                                 

  .ٕٔ٘ص العموالت اظتصرفية لعبد الكرمي إشتاعيل  :ينظر (ٔ)
  .ٕٛٗص العموالت اظتصرفية لعبد الكرمي إشتاعيل  :ينظر .السالوس علي .وؽتن قال بو: د( ٕ)
  .ٖٕ٘ صالعموالت اظتصرفية لعبد الكرمي إشتاعيل  :ينظر (ٖ)
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  .طالب التحويل يف ىاتفو النقال عند القيام بالتحويل
  :الترجيح

تلف خت ولكن اضتوالة باظتعٌت اظتعاصر ,أن العملية حوالة ؛يف اظتسألة والقول الراجح
عملية نقل النقود أو  :فاضتوالة يف اظتعامبلت اظتعاصرة ىي ,ي القدميعن معناىا الفقه

بلد  أو من بلد إىل ,أو من بنك إىل بنك ,أرصدة اضتسابات من حساب إىل حساب
أو األجنبية بأجنبية  ,وما يستتبع ذلك من حتويل العملة احمللية بالعملة األجنبية .آخر

  )كمعتمر يصرف الدوالرات باصتنيهات(. أخرى
كما   -فإن اضتوالة النقدية اظتعاصرة ليست نقل دين من ذمة إىل ذمة  ,وبالتايل

 ,وقد يقًتن معها عقد صرف ,وإفتا ىي عملية نقل مال -ىي اضتوالة باظتعٍت الفقهي 
  .وخباصة إذا كانت اضتوالة من دولة إىل دولة أخرى

 أما يف مسألتنا فإن اضتوالة تتم بدون صرف ألن العملة واحدة.

   
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :المبحث الثاني
 خدمة االقتراض

  :وفيو ثالثة مطالب
  .صورة االقتراض من شركة الجوال :المطلب األول
  .شروط تقديم خدمة االقتراض :المطلب الثاني

  .التكييف الفقهي لخدمة االقتراض :المطلب الثالث
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 :المطلب األول
 صورة االقتراض من شركة الجوال

 :فروع وفيو أربعة

 تعريف القرض في اللغة :الفرع األول

واصتمع  .(ٔ)مصدر قرض الشيء يقرضو :يف اللغة - بفتح القاف -القرض
  .قروض

  .القطع :والقرض في األصل
  .(ٕ)"على القطع يدلوىو  ,القاف والراء والضاد أصل صحيح" :قال ابن فارس

  :قال الشاعر
 وإذا جوزيـــــــــت قرضـــــــــا فـــــــــاجزه

 

 إفتــــا كتــــزى الفــــىت لــــيس اصتمــــل
 

 ,عدل عنو وتنكبو :قرض اظتكان يقرضو قرضا :يقال ,العدول عن الشيء -
  :وقال ذو الرُّمَّة

 إىل ظعن يقرضن أجواز مشـرف
 

 مشــــــاال وعـــــــن أنتــــــاهنن الفـــــــوارس
 

ما يـََتجاَزى بو الناس بينهم ويـََتقاَضْونَو, وىو ما أسفلو من إحسان ومن  -
 ابن َأيب الصَّْلِت: قَاَل أُمية  ,(ٖ)إساءة

 كلُّ اْمرٍِئ َسـْوَف كُتْـَزى قـَْرَضـو َحَسـناً 
 

 َأو َســــــيِّئاً, َأو َمـــــــِديناً ِمثْــــــَل مـــــــا دانـــــــا
 

                                 

 .ٕٙٔ/ٚ اللسان )قرض(, و ٔٓٔٔ/ٖ قرض(: الصحاح )ينظر( ٔ)
 القزويٍت الرازي, أبو زكريااظتؤلف: أزتد بن فارس بن   .ٔٚ/٘ اللغة )قرض( ينظر: مقاييس( ٕ)

عام النشر:  الناشر: دار الفكر, احملقق: عبد السبلم ػتمد ىارون ىـ(ٜٖ٘اضتسُت )اظتتوىف: 
 م.ٜٜٚٔ -ىـ ٜٜٖٔ

 .ٕٙٔ/ٚ )قرض( اللسان ينظر: (ٖ)
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 وىذا العنى ىو المناسب للمعنى اإلصطالحي.

 تعريف القرض اصطالحا :الفرع الثاني

  :يلي ىي كماو  ,اختلفت ألفاظ الفقهاء يف ؼتتلف اظتذاىب يف تعريفهم للقرض
  :ريف المذىب الحنفيتع
  (ٔ)عقد ؼتصوص يرد على دفع مال مثلي آلخر لَتد مثلو -

  .(ٕ)ما تعطيو من مثلي ليتقاضى مثلو -
  :تعريف المذىب المالكي

  .(ٖ)دفع متمول يف عوض غَت ؼتالف لو ال عاجبل -
أو عينو ما   ,دفع اظتال على وجو القربة لينتفع بو آخذه مث يتخَت يف رد مثلو -

  .(ٗ)كان صفتو
 

  :تعريف المذىب الشافعي

                                 

اظتؤلف: ابن عابدين, ػتمد أمُت بن عمر بن عبد العزيز  .ٔٙٔ/٘حاشية ابن عابدين ينظر:  (ٔ)
الطبعة: الثانية, , بَتوت-الناشر: دار الفكر ,ىـ(ٕٕ٘ٔعابدين الدمشقي اضتنفي )اظتتوىف: 

 .مٕٜٜٔ -ىـ ٕٔٗٔ
  .ٗٓٔ/ٖ لطهطاوي على الدر اظتختارحاشية ا( ٕ)
ظتؤلف: ػتمد بن قاسم األنصاري, أبو عبد اهلل,  .ٖٔٗلؤلنصاري ص  شرح حدود ابن عرفة( ٖ)

ة: األوىل, الطبع. الناشر: اظتكتبة العلمية ,ىـ(ٜٗٛالرصاع التونسي اظتالكي )اظتتوىف: 
 .ىـٖٓ٘ٔ

ظتؤلف: أبو العباس شهاب الدين أزتد بن إدريس بن عبد الرزتن اظتالكي ا .ٕٙٛ/٘الذخَتة  (ٗ)
الطبعة: األوىل, , بَتوت -الناشر: دار الغرب اإلسبلمي ,ىـ(ٗٛٙالشهَت بالقرايف )اظتتوىف: 

 .م ٜٜٗٔ
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  .(ٔ)بدلو ددتليك الشيء على أن ير  -
  .(ٕ)دتليك الشيء برد بدلو -

  :تعريف المذىب الحنبلي
  .(ٖ)ويرد بدلو ,دفع اظتال إىل الغَت لينتفع بو -
  .(ٗ)ويرد بدلو ,دفع اظتال إرفاقا ظتن ينتفع بو -

صحابو مبتغيا  عقد تربع يبذلو :وكل التعاريف السابقة تدل على أن القرض ىو
  .رد مثلو, وعليو القربة من اهلل لينتفع بو غَته

 العالقة بين المعنيين اللغوي واالصطالحي :الفرع الثالث

  :تبدو العبلقة بُت اظتعنيُت اللغوي واالصطبلحي للقرض
فهو مأخوذ من  ,أن القرض يف االصطبلحي الشرعي مأخوذ من اظتعاين اللغوية لو

  .قطع من مالو شيئا ليعطيو آلخرالن اظتقرض ي ,القطع

                                 

طيب الشربيٍت الشافعي اظتؤلف: مشس الدين, ػتمد بن أزتد اطت .٘ٔٔ/ٕمغٍت احملتاج  (ٔ)
 .مٜٜٗٔ -ىـ ٘ٔٗٔالطبعة: األوىل, , الناشر: دار الكتب العلمية ,ىـ(ٜٚٚ)اظتتوىف: 

اظتؤلف: مشس الدين ػتمد بن أيب العباس أزتد بن زتزة شهاب الدين  .ٜٕٔ/ ٗهناية احملتاج ( ٕ)
 -الطبعة: ط أخَتة , الناشر: دار الفكر, بَتوت ,ىـ(ٗٓٓٔالرملي )اظتتوىف: 

 .مٜٗٛٔىـ/ٗٓٗٔ
اظتؤلف: إبراىيم بن ػتمد بن عبد اهلل بن ػتمد ابن مفلح, أبو  .ٕٗٓ/ٗاظتبدع يف شرح اظتقنع  (ٖ)

, لبنان –الناشر: دار الكتب العلمية, بَتوت  ,ىـ(ٗٛٛأبو إسحاق, برىان الدين )اظتتوىف: 
 .م ٜٜٚٔ -ىـ  ٛٔٗٔالطبعة: األوىل, 

بن موسى بن سامل بن عيسى بن سامل اضتجاوي اظتؤلف: موسى بن أزتد  .ٙٗٔ/ٕاإلقناع ( ٗ)
احملقق: عبد اللطيف ػتمد  ,ىـ(ٜٛٙاظتقدسي, مث الصاضتي, شرف الدين, أبو النجا )اظتتوىف: 

 .لبنان –الناشر: دار اظتعرفة بَتوت , موسى السبكي
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  .ألن اظتستقرض يرد مثل ما أخذ من اظتقرض :ومأخوذ من اجملازاة
  .ألن اظتقرض يًتك مالو مدة عند اظتقًتض :ومأخوذ من الًتك

فكل قرض باظتعٍت  ,العموم واطتصوص اظتطلق :وعلى ذلك تكون العبلقة بينهما
 ,ض باظتعٍت اللغوي قرضا باظتعٍت الشرعيوليس كل قر  ,الشرعي ىو قرض باظتعٍت اللغوي

  .(ٔ)إذ األخص يستلزم معٍت األعم وال عكس

 تعريف خدمة االقتراض :الفرع الرابع

فهي خدمة مصرفية ال ورقية يتم  :ىنا هبا أما صورة خدمة االقًتاض اظتقصود
تقديم القروض قصيرة تقديمها عن طريق الهاتف النقال بواسطة خدمة التحويل ب

 .(ٕ)وكسب الفوائد على النقود المدخرة فيها ،واالدخار ،األجل
   

  

                                 

بعة طالدار كنوز اشبيليا , د عبد اهلل بن ػتمد العمرايناظتؤلف: , ٕٚص  القرضاظتنفعة يف ( ٔ)
 . ٖٔٗٔ الثانية

 م, ٕٚٔٓ/ٕ/ٜٔينظر: موقع بنك التجاري اإلفريقي, مت النقل منو يف تاريخ  (ٕ)

http://cbagroup.com/m-shwari/ 
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 :المطلب الثاني
 شروط تقديم خدمة االقتراض

  .أن يكون لدى العميل خدمة التحويل مفعلة يف ىاتفو النقال -
  .أن يكون لديو حسابا -
  .لةأال يكون لديو دين سابق يف أي الشركات أو اظتؤسسات اظتسج -
وخدمة  ,والبيانات ,مثل االتصال ,أن يستخدم باستمرار اطتدمات األخرى -
 .التحويل
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 :المطلب الثالث
 التكييف الفقهي لخدمة االقتراض

ثحيث يقًتض العميل من البنك  ,وىذه اطتدمة تكيف بأهنا قرض موثوق بكفالة
تدفع عنو الدين مث و  ,وتقوم الشركة بكفالتو ,عن طريق حسابو يف شركة االتصاالت

  .وتأخذ منو ما تكفلت بو مع زيادة ,إىل العميل دتعو 
فقد اتفق العلماء على  .الواجب يف القرض رد البدل اظتساوي يف الصفة والقدر

وسواء كانت الزيادة  ,وأن ىذه الزيادة ربا ,حترمي اشًتاط الزيادة يف بدل القرض للمقرض
كأن يقًتض ماالً ) أم عيناً  ,(أجود ؽتا أخذكأن يشًتط على اظتقًتض رد ) يف الصفة

كأن يقًتض مااًل ويشًتط عليو ) أم منفعة( ويشًتط عليو رده مع ىديو من مال آخر
  (.رده مع عمل اظتقًتض عند اظتقرض مده

  .ومل يفرقوا يف اضتكم بُت اشًتاط الزيادة يف بداية العقد أو عند تأجيل الوفاء
,  وىو ربا (ٔ)من ربا اصتاىلية ووى ,ربا القرض :قرضوتسمى الزيادة اظتشروطة يف ال

 النسيئة.
  .وبالتايل فيحرم على اظتسلم استخدام ىذه اطتدمة الشتماعتا على الربا

  .والربا ػترم بالكتاب والسنة واإلرتاع
   

  

                                 

  .ٙٓٔ/٘ٓٔص اظتنفعة يف القرض ( ٔ)
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 :المبحث الثالث
 (paybill) خدمة دفع الفواتير

  :وفيو ثالثة مطالب
 صورة خدمة دفع الفواتير.  المطلب االول:

 المطلب الثاني: أنواع خدمة دفع الفواتير. 
 المطلب الثالث: التكييف الفقهي لخدمة دفع الفواتير.
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 :األولالمطلب 
 صورة خدمة دفع الفواتير

فالشخص ال يستطيع أن يستخدمها إال إذا   ,ىذه اطتدمة تابعة طتدمة التحويل
  .توكانت خدمة التحويل مفعلة يف شرلت

خدمة جمع النقود التي تسمح لمؤسستك جمع  :وخدمة دفع الفواتَت ىي
  .(ٔ)المال على أساس منتظم من الزبائن من خالل خدمة التحويل

إذا أرادوا رتع ) ويقصد باظتؤسسة ىنا أي مؤسسات سواء كانت مؤسسة خَتية
أو الدوائر ( عند دفع قيمة اظتشًتيات) تأو شركات جتارية كالسوبرمارك( التربعات

  (.عند تسديد اظتخالفات) اضتكومية كدائرة اصتوازات أو اظترور
  :الفوائد الرئيسية لخدمة دفع الفواتير

  .آمنة من زتل النقود ؽتا قد يتعرض للسرقة -
  .مناسب لكل فئات اجملتمع -
  .ذات تكلفة منخفضة -

  :يستخدم ىذه الخدمة في دفع
  .واتَت اظتياه والكهرباءف -
  .تسديد االكتار -
  .دفع الرسوم اظتدرسية -
  .االيداع يف حسابات مصرفية -
  .اظتدفوعات النظامية -

   
  

                                 

  م, ٕٚٔٓ/ٖ/ٕٗينظر: موقع شركة سفاريكم, مت النقل منو يف تاريخ  (ٔ)

https://www.safaricom.co.ke/personal/m-pesa/lipa-na-m-

pesa/paybill 
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 :المطلب الثاني
 أنواع خدمة دفع الفواتير

  .تنقسم ىذه اطتدمة إىل نوعُت
ودفع  ,اتخدمة غتانية بدون مقابل كدفع قيمة الوقود يف احملط :النوع األول

  .قيمة الطعام يف اظتطاعم
 فإنك ستدفع نفس اظتبلغ بدون ريـاال ٓ٘فلو دخلت اظتطعم وأكلت طعاما قيمتو 

  .خصم أي مبلغ زائد من الشركة
ما كان مبقابل كتسديد الرسوم اضتكومية مثل إصدار اصتواز أو  النوع الثاني

  .فان الشركة ختصم منك عمولة ,تسديد الكهرباء
 ,فاذا قمت بتسديد ىذا اظتبلغ ,ريـاال ٕٓٓصدار اصتواز إكانت قيمة   فمثبل لو

  .تريـاال ٖفإن الشركة ختصم منك مثبل 
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 :المطلب الثالث
 التكييف الفقهي لخدمة دفع الفواتير

  .ىذه اطتدمة تكيف حسب نوعها
ع ماال ألن العميل يدف ,وىو جائز ,وىو اطتدمة اجملانية فهي بيع ؛أما النوع األول

  .مقابل مال
كل شركة و كأن العميل ي ,وىو جائز أيضا ,فهو وكالة بأجر ؛وأما النوع الثاين

وتتقاضى الشركة عمولة مقابل القيام  ,االتصاالت بالقيام ببعض اطتدمات نيابة عنو
 .هبذه اطتدمة
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 :الفصل الجاىٌ

 اخلدمات املتعلقة ببطاقة الصحً

  :وفيو أربعة مباحث
  حكم بيع بطاقات الشحن بأكثر أو أقل من قيمتها :المبحث األول
  حكم الرصيد اإلضافي عند شحن البطاقة :المبحث الثاني
  حكم الرصيد المجاني الذي تقدمو شركات االتصاالت :المبحث الثالث
 حكم الرصيد المسبق الدفع :المبحث الرابع

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :المبحث األول
 لشحن بأكثر أو أقل من قيمتهاحكم بيع بطاقات ا

  :وفيو ثالثة مطالب
 المطلب األول: حكم بيع بطاقة الشحن بأكثر من قيمتها. 
 المطلب الثاني: حكم بيع بطاقة الشحن بأقل من قيمتها. 

 المطلب الثالث: حكم بيع بطاقة الشحن بنفس القيمة. 
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 تمهيد
 ,نا حقيقة بطاقة الشحنقبل الشروع يف ىذه اظتطالب ؿتتاج إىل مقدمة توضح ل

  ؟ىل ىي نقد أم منفعة
  ؟وما ىو التكييف الفقهي لنظم الدفع اظتسبق يف اطتدمات اعتاتفية

وأما التكييف الفقهي والعقد القائم بين شركات االتصاالت وعمالئها، 
 فالعلماء اختلفوا على ثبلثة أقوال: 

شركة مؤجِّرة, وػتل العقد قالوا إنو عقد إجارة, فالعميل مستأجر وال: القول األول
منفعة أبراج االتصاالت اليت يتمكن اظتستأجر من خبلعتا من اضتصول على اطتدمات 

  .(ٔ)اظتطلوبة من اتصال وغَته
أن يدفع اظتشًتك مبلغا ػتددا, مقابل االستفادة خبدمات الشركة, حسب التعاقد 

ها صيغة من صيغ اطتاص بكل باقة, أو كل فًتة ػتددة, أو ؿتو ذلك ىي يف حقيقت
 . (ٕ)انتهى "عقد معاوضة على دتليك منفعة بعوض" عقد اإلجارة, وىي

, فاإلجارة ثابتة بكتاب اهلل , "قال ابن اظتنذر. واإلجارة جائزة باالتفاق
واتفق على إجازهتا كل من ؿتفظ عنو قولو من . ملسو هيلع هللا ىلصوباألخبار الثابتة عن رسول اهلل 

  .(ٖ)انتهى علماء األمة"
 نومن شروط صحة اإلجارة أء, ىي بيع, لكنو بيع للمنافع, ال لؤلشياواإلجارة 

                                 

 ومت النقل منو يف م,ٕ٘ٔٓ/٘/ٜٔسبلم سؤال وجواب, مت نشرىا يف اإلموقع  ينظر: (ٔ)
 https://islamqa.info/ar/220237 م,ٕٚٔٓ/ٔ/ٛٔ

 الكويت -ف والشئون اإلسبلمية صادر عن: وزارة األوقا .ٕٕ٘/ٔاظتوسوعة الفقهية الكويتية ( ٕ)
  .ىـ( ٕٚٗٔ - ٗٓٗٔالطبعة: )من 

 اظتؤلف: أبو بكر ػتمد بن إبراىيم بن اظتنذر .ٕٙٛ/ٙ اإلشراف على مذاىب العلماء( ٖ)
الناشر: مكتبة مكة , احملقق: صغَت أزتد األنصاري أبو زتاد ,ىـ(ٜٖٔالنيسابوري )اظتتوىف: 
 .م ٕٗٓٓ -ىـ ٕ٘ٗٔ, األوىلالطبعة: , عربية اظتتحدةاإلمارات ال -الثقافية, رأس اطتيمة 

https://islamqa.info/ar/220237
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تكون اظتنفعة مباحة, ومعلومة, وعتا قيمة, ونتكن حتصيلها, مع ذكر مدة اإلجارة اظتتفق 
وىذه الشروط كلها متوفرة يف االتفاق بُت ن, عليها, إذا كانت اإلجارة على زم

 ذكورة للعقد, وما نتاثلها.. اظتستهلك, وشركات االتصال, ثحسب الصورة اظت
  .(ٔ)أنو عقد السلمالقول الثاني 

حيث يقوم العميل بشراء بطاقة مسبوقة الدفع, يتمكن من خبلعتا من إجراء 
 : . فيبلحظ يف ىذا العقدريـال ٓٓٔمكاظتات بقيمة 

أن العقد على منفعة موصوفة )منفعة إجراء اظتكاظتات(, وعلى ىذا كتري -ٔ
 هاء يف حكم السلم باظتنافع. اطتبلف بُت الفق

مل حتدد كمية اظتنافع اظتستوفاة, وإفتا يتم التحديد حسب سعر السوق, فمن -ٕ
احملتمل أن ترتفع أسعار اظتكاظتات الداخلية أو اطتارجية, وبالتايل تقل الدقائق )اظتسلم 

 فيو( اظتنتفع هبا, والعكس بالعكس. 
تكون داخلية أو خارجية, وعلى ذلك إضافة إىل أن اظتكاظتات غَت منضبطة, فقد 

فالسعر متتلف, ومن ىنا كان دخول ىذه الصورة يف صيغة السلم بسعر السوق ظاىراً 
 . (ٕ)من حيث حتديد ذتن السلعة, دون العلم بكمية اظتسلم فيو )عدد الدقائق اظتستوفاة(

 . (ٖ)أنو عقد على صورة الشراء من دائم العملالقول الثالث: 
كان ل, مثل اللحام واطتباز واللبان إىل العطاء بالدين,  ائم العموالشراء من د

و يف مسألتنا: نظام الدفع اظتسبق أو الدفع اآلجل بيوشة, نمعروفا عند السلف باظتدي

                                 

 .قال بو الشيخ ىشام بن صاحل الذكَت( ٔ)
 سابق .. مهتٌم بالفقو والنوازل  حصل على الدكتوراه من اظتعهد العايل للقضاء. قاضٍ وىو 

 https://twitter.com/hesham مٕٚٔٓ/٘/ٜٔمت النقل منو 
 م,ٕٚٔٓ/ٔ/ٕٙه, ومت النقل منو يف تاريخ ٖ٘ٗٔ/٘/ٕٓينظر: موقع اظتسلم, مت نشرىا يف  (ٕ)

http://www.almoslim.net/node/166973 
 .قال بو الشيخ الصادق الغرياين (ٖ)
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 )الفوترة(. 
وتصويره أن يدفع قدر من اظتال على اضتساب ظتا سيؤخذ كل يوم من حليب أو 

, لكن نظرا ألن ما يريده اظتشًتي من أي منها  خبز أو ضتم, يعلم البائع واظتشًتي ذتنو
كل يوم غَت ػتدد النوع وال القدر لديو, وال يعرف حاجتو منو بالضبط وقت الدفع, لذا 
ىو لتدد مع دائم العمل القدر الذي يريده كل يوم وقت االتفاق اظتبدئي عند الدفع 

اء, ألنو قد لتتاج إىل اظتسبق, بل يًتكو مفتوحا, يتم فيو حتديد قدر اظتبيع عند الشر 
حليب, يعلم أنو بدينار ونصف, وقد لتتاج إىل ضتم يعلم أنو بعشرة, وقد لتتاج إىل 
عصَت يعلم أنو بنصف دينار, لذا يتم االتفاق معو عند الدفع اظتسبق: أنو كلما أخذ منو 

يأخذه سشيئا قيد عليو وخصم من رصيده, فملك اظتبيع مل يتم عند الدفع, ألن ما 
على حاجتو, وىي مل حتن بعد, فقد لتتاج يوما رطلُت من اللحم, ويف يوم آخر  معلق

رطبل, لذا فدائم العمل يقيد عليو ما أخذه وقت القبض, وال لتتاج العقد إىل صيغة 
 .(ٔ)جديدة عند القبض, بل مترج عند حدوثو على اظتعاطاة

 ىو القول الثالث, لقوة تعليلهم. والراجح
  :يف حقيقة بطاقة شحن اعتاتف على قولُت عاصروناظت اختلف العلماءو 

  .(ٕ)أن ىذه البطاقات نقود جترى غترى النقود :القول األول
  :واستدل مبا يلي

ودتيز كل عقد  ,استدل بقاعدة أن العقود لتكم عليها بألفاظها اليت تعرب عنها
 :(ٖ)(حفظو اهللالشيخ الصادق الغرياين ) فقال ,منها على ما سواه

                                 

دار ابن حزم, , للصادق الغرياين .ٕٓٗص  قضايا فقهية ومالية معاصرة للصادق الغرياين (ٔ)
  .مٖٕٔٓ -هٖٗٗٔ ,الطبعة األوىل

  .مفيت الديار الليبية الدكتور الصادق بن عبد الرزتن الغرياين هبذا القول ؽتن أخذو ( ٕ)
م( , أمضى يف التدريس اصتامعي أكثر من ٕٜٗٔالصادق عبد الرزتن علي الغرياين )مواليد  (ٖ)

اإلسبلمية ثبلثُت سنة, توىل اإلشراف والتدريس يف شعبة الدراسات العليا بقسم الدراسات 
= 
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 ,وىي أن العقود لتكم عليها بصيغها اليت تعرب عنها ,د من بيان قاعدة عامةال ب"
ينصرف  وأما ما كان منها صرلتا عند الناس يف بابو ال ,ودتيز كل عقد منها عما سواه

وصار من  ,وظتا ثبت للناس منها شيء ,وإال لضاعت حقيقة العقود ,إىل غَته إال بقرينة
وىو خبلف  ,وفساد ىذا ال متفى ....وإفتا أردت اإلجارة ,مل أرد البيع :باع مثبل يقول

اليت شرعت للرجوع إليها يف بيان اضتقوق عند  ,مقصود الشرع يف إنشاء العقود
  .االختبلف

تقول لو باللسان اظتبُت  ,وعليو فإذا كانت شركة اعتواتف خترب صاحب الرصيد
فاظتتبادر أن صاحب  ,اتب اظترقوم على شاشة جوالو رصيدك اآلن عشرة دينار اوبالكت

حسابك  :ألننا ال نفهم من أحد يقول آلخر ,لديها دينارات وليس خدمة الرصيد عنده
  ......(ٔ)إال أن لو عنده مائة دينار ال سكٌت غرفة ,أو رصيدك عندي مائة دينار مثبل

ال يفهم  ,وكذلك من قال لغَته حول يل دينارين من رصيدك بدينارين ونصف
ولو سلمنا أن القرينة ىنا  ,وىذا ال متفى منعو ,ينارين بدينارين ونصفمنو إال بيع د

وىو أن العقد من أساسو  ,فإننا سنقع يف ػتذور آخر ,والعقد واقع على خدمة ,موجودة
  .(ٕ)مع شركة االتصاالت ال يستقيم

  :ونوقش
بالدنانَت وليست ( الكرت) والدليل على بطبلن القول القائل أن قيمة البطاقة

مبعٌت أن  ,أشياء أخرى( الكرت) ىو أنك ال تستطيع أن تشًتي هبذه البطاقة ,الدقائقب
إن كان معتمد نقداً الستطعُت أن أذىب إىل أي ػتل جتاري وأشًتي ( الكرت) البطاقة

  .وأعطيو البطاقة( دينار ٓٔأو  ٘) منو أي سلعة بقيمة البطاقة
                                 

منصب )مفيت اجمللس الوطٍت  ٕٕٔٓبكلية اآلداب جبامعة الفاتح آنذاك. ويشغل منذ فرباير 
 اإلنتقايل( يف ليبيا.

 /https://ar.wikipedia.org/wiki مٕٚٔٓ/٘/ٜٔمت النقل منو 
 .ٖٕٔ- ٖٕٓص  ياينقضايا فقهية ومالية معاصرة للصادق الغر  (ٔ)
 .ٕٖٕص  ينظر: اظتصدر السابق, (ٕ)
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 سياريت بالوقود وأعطيو بطاقة والستطعُت أن أخذ سياريت إىل ػتطة الوقود وأمؤل
  ....(الكرت) التعبئة

وإفتا قيمتها  ,إىل غَت ذلك من التفسَتات اليت تُثبت أن قيمة البطاقة ليست نقداً 
  .(ٔ)بالدقائق

  :وأجيب عنو
ال نتنع أن  ,بأن كونك ال تستطيع شراء اضتاجات واطتدمات هبذه البطاقات

ويشًتون هبا  ,الناس الذين يتعاملون هبا كنقودإذ أن ىناك بعض  ,تها نقوداتكون حقيق
  .على حسب االتفاق بينهم

  .(ٕ)أن ىذه البطاقات من باب بيع اظتنافع وخدمات وليست نقودا :القول الثاني
  :واستدلوا مبا يلي

  .أو دينار ريـال أن مشًتي البطاقة إفتا يشًتي خدمة اتصال تقدر الدقيقة بكذا
ال يعٍت أهنا تؤدي القيمة نقداً  ,الرصيد بالتقرير النقدي فالشركة وإن كانت تُعطي

  .(ٖ)بل إهنا تؤدي القيمة بالدقائق ,بالدينارات والدراىم
 ,سئلت اللجنة االئمة لئلفتاء عن بيع بطاقات اعتاتفية بأكثر من قيمتها

ألن حقيقتها بيع  ؛ال مانع من بيع وشراء ىذا النوع من البطاقات اعتاتفية": فأجابت
  .(ٗ)منفعة مباحة"

  
   

  

                                 

ه, ومت النقل منو يف تاريخ ٜٕٗٔ/ٓٔ/ٓٔينظر: موقع صيد الفوائد, مت نشرىا  (ٔ)
 http://www.saaid.net/bahoth/116.htmم, ٕٚٔٓ/ٕ/ٕٔ

 .نعلماء اظتعاصريالوىذا قول أكثر ( ٕ)
(ٖ)  http://www.saaid.net/bahoth/116.htm  
(ٗ) http://www.alifta.net/Fatawa 

http://www.saaid.net/bahoth/116.htm
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 :المطلب األول
 حكم بيع بطاقة الشحن بأكثر من قيمتها

اختلف العلماء يف بيع بطاقة الشحن بأكثر من  ,بناء على ما تقدم يف التمهيد
  :قيمتها على قولُت

  .كتوز بيع بطاقة الشحن بأكثر من قيمتها :القول األول
فقد سئل "ما حكم حتويل رصيد  ,(ٔ)(حفظو اهلل) وبو قال الشيخ ػتمد اظتنجد

جنيو شتعنا أنو ربا  ٕٔجنيهات مقابل  ٓٔفالبائع لتول لك رصيد  ,مكاظتات للجوال
  ؟فما اضتكم يف ذلك

مبثل قيمتو أو  ,كتوز ظتن ملك رصيدا من االتصال أن يبيعو على غَته ,اضتمد هلل
 .حىت يشًتط فيو التساوي وليس بيع مال مبالٍ  ,ألن ىذا من بيع اظتنافع ,أقل أو أكثر

 ,جنيهات ٓٔفالبائع أو صاحب الرصيد ملك منفعة االتصال اليت تقدر قيمتها ب 
وىذا ينطبق أيضا على بيع   ,وال حرج يف ذلك ,جنيها ٕٔوكتوز لو أن يبيعها ب 

واهلل  .أن يبيعو بأكثر أو أقل ٓٓٔفيجوز ظتن ملك كرتا قيمتو  ,كروت الشحن
  .(ٕ)أعلم

                                 

ىـ , نشأ  ٖٓٛٔ/ٕٔ/ٖٓػتمد صاحل اظتنجد فقيو وداعية وعامل دين إسبلمي, ولد يف ىو  (ٔ)
 وتعلم يف اظتملكة العربية السعودية.

 أخذ العلم عن العديد من العلماء واظتشايخ
مؤلفات عدة, وىو نشط يف الدعوة على الشبكة العنكبوتية حيث لو جهود علمية ودعوية و 

أنو يشرف على تسع مواقع إسبلمية وىي غتموعة مواقع اإلسبلم تنشر ػتتواىا بعشر لغات 
 ؼتتلفة.

 https://ar.islamway.net/scholar مٕٚٔٓ/٘/ٜٔمت النقل منو 
م, ومت النقل منو يف تاريخ ٕٚٓٓ/ٙ/ٕٚموقع اإلسبلم سؤال وجواب, مت نشرىا  ينظر: (ٕ)

 https://islamqa.info/ar/103185 م,ٕٚٔٓ/ٕ/٘ٔ
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  .(ٔ)(حفظو اهلل) عبلمة ػتمد اضتسن الددووقال بو ال
فقد سئل "ىل االتصال بواسطة اعتاتف اصتوال إذا كان يعطي اظتتصل لصاحب 

  ؟اعتاتف ما نقص من رصيده بزيادة نسبة مئوية كثبلثُت باظتائة يعد ربا أم ال
وإفتا ىي غترد  ,وىي ليست نقوداً  ,فهذا من بيع اطتدمات ,ال :اإلجابة

والبطاقات كتوز أن يبيعها بأكثر من السعر  ,لئلنسان أن يبيعها فيجوز ,خدمة
لقول  ,فالركن يف ذلك ىو حصول الرضا ,الرضا اظترسوم عليها وبأقل منو إذا حصل

﴾ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ﴿ :اىلاهلل تع
إفتا البيع «: ملسو هيلع هللا ىلصولقولو  ,(ٕ)

فهذه اطتدمة سعرىا الذي تصدره الشركة كتوز الًتاضي على  ,وعلى ىذا ,(ٖ)«عن تراض

                                 

ىو ػتمد اضتسن ولد الددو الشنقيطي, فقيو ومفكر وعامل من علماء الدين اإلسبلمي يف  (ٔ)
 اطعة بوتلميت.م, يف البادية التابعة ظتق ٖٜٙٔموريتانيا ولد هناية شهر أكتوبر 

 لو مؤلفات عدة, ولو جهود دعوية وعلمية. 
 وىو رئيس مركز تكوين العلماء مبوريتانيا بنواكشوط.

 موريتانيا. -وىو رئيس جامعة عبد اهلل بن ياسُت بانواكشوط 
 وىو رئيس غتلس الشورى جبمعية اظتستقبل للثقافة والتعليم مبوريتانيا.

 لعلماء اظتسلمُت.وعضو غتلس أمناء اإلحتاد العاظتي 
 شارك الددو يف الكثَت من اظتؤدترات الدولية

 لو العديد من اللقاءات اظتهمة على القنوات اإلعبلمية.
 https://ar.wikipedia.org/wiki مٕٚٔٓ/٘/ٜٔمت النقل منو 

 .ٜٕسورة النساء اآلية  (ٕ)
 ,(أبواب التجارات, باب بيع اطتيار)( ٕ٘ٛٔ( برقم: )ٖ٘ٓ/ٖيف سننو )ابن ماجو أخرجو  (ٖ)

كتاب البيوع, ذكر العلة اليت من )( ٜٚٙٗ( برقم: )ٖٓٗ/ٔٔابن حبان يف صحيحو )و 
 )كتاب( ٜٗٔٔٔ( برقم: )ٚٔ/ٙأجلها زجر عن ىذا البيع, والبيهقي يف سننو الكبَت )

  .اظتكره(باب ما جاء يف بيع اظتضطر وبيع  البيوع,

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7%22
https://ar.wikipedia.org/wiki
file:///C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/Rar$EXa0.478/برنامج%20خادم%20الحرمين/HadithNewCompare-(110946)
file:///C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/Rar$EXa0.478/برنامج%20خادم%20الحرمين/HadithNewCompare-(40006)
file:///C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/Rar$EXa0.478/برنامج%20خادم%20الحرمين/HadithNewCompare-(132428)
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  (ٔ)أقل منو أو أكثر ثحسب ما يتفق عليو اظتشًتي والبائع
  .ال كتوز بيع ىذه البطاقات بأكثر من قيمتها :القول الثاني

 حيث قال (.حفظو اهلل) مفيت الديار الليبية الصادق الغرياين وقال بو
 ,تقول لو باللسان اظتبُت ,"فإذا كانت شركة اعتواتف خُترب صاحب الرصيد

حب وبالكتب اظترقوم على شاشة جوالو رصيدك اآلن عشرة دينارات معناه أن صا
الرصيد عنده لديها دينارات وليس خدمة" وقال أيضًا "وكذلك من قال لغَته حول يل 

 دينارين من رصيدك بدينارين ونصف ال يُفهم منو إال بيع دينارين بدينارين ونصف"
الذي مل يتحول بعد إىل -وقال "لكن اظتال اظتدفوع للشركة نظَت ىذه البطاقة 

كما  ,على ملك صاحب الرصيد -وىو الشركة- ىو ال يزال ماال عند قابضيو -خدمة
 ,من أنو ال تنتقل بو اظتلكية اال باإلمضاء ,تقدم يف العربون والشراء من دائم العمل

  .(ٕ)وعليو فبل كتوز بيعو بأكثر منو
  .ىو التفرقة بُت بيع البطاقة قبل شحنها يف اصتوال وبعد الشحن الراجحو 

ها حسب االتفاق ألن البطاقات بضاعة  فيجوز بيع ,فإذا مت البيع قبل الشحن
  .كغَتىا من البضائع

فبل كتوز بيعها بأكثر من سعرىا ألهنا حتولت إىل  ,وأما إذا مت شحنها يف اصتوال
  .واهلل أعلم .نقد

   
  

                                 

ومت النقل منو يف تاريخ  م,ٕٙٓٓ/ٕ/ٔينظر: موقع طريق اإلسبلم, مت نشرىا  (ٔ)
 http://ar.islamway.net م,ٕٚٔٓ/ٕ/ٖٕ

 .ٕٗٗص  قضايا فقهية ومالية معاصرة للصادق الغرياين (ٕ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 :المطلب الثاني
 حكم بيع بطاقة الشحن بأقل من قيمتها

  :اختلف العلماء على قولُت
مبثل قيمتو  ,رصيدا من االتصال أن يبيعو على غَته كتوز ظتن ملك :القول األول

وليس بيع مال مباٍل حىت يشًتط فيو  ,ألن ىذا من بيع اظتنافع ,أو أقل أو أكثر
 ٓٔفالبائع أو صاحب الرصيد ملك منفعة االتصال اليت تقدر قيمتها ب  .التساوي
بق أيضا على وىذا ينط ,وال حرج يف ذلك ,جنيها ٕٔوكتوز لو أن يبيعها ب  ,جنيهات

واهلل  ,أن يبيعو بأكثر أو أقل ٓٓٔفيجوز ظتن ملك كرتا قيمتو  ,بيع كروت الشحن
  .(ٔ)أعلم

  .عدم جواز بيع البطاقة بأقل من قيمتها :القول الثاني
ويفهم من كبلم الدكتور الصادق الغرياين عدم جواز بيع البطاقة بأقل من قيمتها, 

 .(ٕ)العلة واحدةألنو حرم البيع بأكثر من قيمتها, و 
  .ىو التفرقة بُت بيع البطاقة قبل شحنها يف اصتوال وبعد الشحن والراجح

فيجوز بيعها حسب االتفاق ألن البطاقات بضاعة   ,فإذا مت البيع قبل الشحن
  .كغَتىا من البضائع

من سعرىا ألهنا حتولت إىل  بأقلفبل كتوز بيعها  ,وأما إذا مت شحنها يف اصتوال
  .أعلم واهلل .نقد

   
  

                                 

م, ومت النقل منو يف تاريخ ٕٚٓٓ/ٙ/ٕٚينظر: موقع اإلسبلم سؤال وجواب, مت نشرىا  (ٔ)
 https://islamqa.info/ar/103185 م,ٕٚٔٓ/ٕ/٘ٔ

 .ٕٗٗقضايا فقهية ومالية معاصرة للصادق الغرياين ص ( ٕ)
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 :المطلب الثالث
 حكم بيع بطاقة الشحن بنفس القيمة

فهناك بطاقة  .أي القيمة اظترسومة عليها ,يقصد ىنا ببيع البطاقة بنفس القيمة
  .واطتمسينات وغَتىا ,لفئات العشرات

  .يجوز بيع بطافة الشحن بنفس القيمة سواء اعتربناىا منفعة أو نقداف
  .ادلة قيمة مبثلها وىو اظتطلوب شرعافإن كانت نقدا فهو مب

  .وإن كانت منفعة فبل ػتظور يف بيعها بالسعر اظترسوم على البطاقة
   

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :المبحث الثاني
 حكم الرصيد اإلضافي عند شحن البطاقة

  :وفيو ثالثة مطالب
  .كيفية إدخال الرصيد اإلضافي :المطلب األول
  .صيد اإلضافيعلة إدخال الر  :المطب الثاني

  .حكم الرصيد اإلضافي :المطلب الثالث
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 :المطلب األول
 كيفية إدخال الرصيد اإلضافي

  :الرصيد اإلضايف الذي يقدمو شركات االتصاالت ينقسم إيل قسمُت
يتم ادخال الرصيد االضايف بعد أن تعلن شركات االتصاالت  :القسم األول

  .لعمبلئها يف فًتات ؼتتلفة
% رصيد ٓٓٔ"من يشحن بطاقة من فئة العشرات لتصل على نسبة  فتقول مثبل

ومن يشحن بطاقة من فئة اطتمسينات لتصل على  .ريـاال ٕٓفيكون رصيده  ,ضايفإ
  .اىل غَت ذلك ريـال ٘ٚفيحصل على  ,ضايفإ% رصيد ٓ٘نسبة 

تسمح شركة اعتاتف  ,عند انتهاء شحن الرصيد يف اعتاتف اصتوال :القسم الثاني
 ،ك باضتصول على رصيد إضايف دون اضتاجة لشراء بطاقة جديدة لشحن الرصيدللمشًت 

ولكن سيتم اقتطاع ىذا الرصيد مبجرد أن يقوم اظتشًتك بشحن ىاتفو اصتوال من خبلل 
  :وتنطبق الشروط التالية عند استعمال ىذا الرصيد اإلضايف ,بطاقة الشحن

  .اديكلفة اظتكاظتات بالسعر العتيتم احتساب  :والً أ
يتم خصم مبلغ إضايف كرسوم خدمة عن كل دقيقة يتصلها أو كل رسالة  :ثانياً 

نصية يرسلها حيث يتم خصم ىذه التكلفة من قيمة الرصيد اإلضايف الذي حصل عليو 
  .اظتشًتك

يتم خصم كامل قيمة الرصيد اإلضايف الذي حصل عليو اظتشًتك مباشرة  :ثالثاً 
  .(ٔ)مبجرد شحن الرصيد

   
  

                                 

م, ومت النقل منو يف تاريخ ٕ٘ٔٓ/٘/ٕ٘ينظر: موقع اإلسبلم سؤال وجواب, مت نشرىا (ٔ)
 https://islamqa.info/ar/220222م, ٕٚٔٓ/ٕ/ٕٔ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 :المطلب الثاني
 علة إدخال الرصيد اإلضافي

  .جلب الزبائن اصتدد -
  .حتفيز اظتشًتكُت إىل شراء البطاقات -
  .التنافس مع الشركات األخرى -
  .الختبار األجهزة قبل توسيع السوق -
  .حاجة العميل إىل إجراء اظتكاظتات -
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 :المطلب الثالث
 حكم الرصيد اإلضافي

  .وإليك بعض الفتاوى ,أعلم أحدا قال بعدم جوازه فبل ؛أما النوع األول
  :( حفظو اهلل) سئل فضيلة الشيخ ػتمد اظتنجد

وىي عبارة عن إضافة رصيد معُت زيادة  ,بعض شركات االتصاالت تقدم عروضاً 
 ,ت أخرىريـاال ٓٔت يضيفون لو ريـاال ٓٔفإذا شحن اإلنسان  ,عما شحنو اإلنسان

  ؟فهل كتوز ذلك
  :اصتواب

 ,العبلقة بُت اظتشًتك وشركة االتصاالت ىي عبلقة بُت بائع ومشًتٍ  ,ضتمد هللا
  .والسلعة اظتبيعة ىي خدمة االتصال

وليست من قبيل شراء  ,فما يدفعو اظتشًتي من مال ىو مقابل خدمة االتصال
  .ولذلك ال يشًتط التساوي بُت اظتبلغ اظتدفوع والرصيد اظتضاف للجوال ,مال مبال

ألن مبٌت األمر  ,أن يكون ىذا الرصيد أقل من الثمن اظتدفوع أو أكثر فبل حرج
  .على الًتاضي بُت اظتتبايعُت

 يتخرج على أمرين  ,وما تقدمو الشركة من رصيد إضايف على الثمن اظتعتاد
قد باعتو الشركة  ,فما قيمتو عشرون ,أنو من باب التخفيض يف السعر -ٔ

  .وىكذا ,بعشرة
يل اعتبة والعطية اليت تُقدَّم للمستخدم تشجيعًا لو على مزيد من أو أنو من قب -ٕ

  .الشراء
  .(ٔ)واهلل أعلم .وكبل األمرين ال حرج فيو

                                 

النقل منو يف تاريخ  م, ومتٜٕٓٓ/٘/ٜٕينظر: موقع اإلسبلم سؤال وجواب, مت نشرىا ( ٔ)
 https://islamqa.info/ar/132581م,  ٕٚٔٓ/ٕ/ٕ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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  ,(حفظو اهلل) عبد الرزتن بن عبد اهلل السحيموسئل الشيخ 
أود االستفسار عن عروض شركات االتصاالت العربية اليت تقدم لك باقة من 

ا مبلغ معُت يتم إرسال لك رصيد إضايف بنفس القيمة اليت ؽتيزاهتا أنك إذا شحنته
  .جزاكم اهلل خَت ؟ىل فيها شيء من الربا ,شحنتها

  :فأجاب
مبائة فُيعَطى  بطاقةفاظتشًتي َيشًتي  ,ألن الزيادة دقائق اتصال ؛ىذا ليس ربا

  .زيادة َعَشَرة
كما لو اشًتى  ,الوإفتا يأخذ دقائق اتص ,وال يأخذ مااًل ُمقاِبل ماٍل ِبزيادة

  .(ٔ)ريـالالشخص ُعلبة هبا مائة وستسون قـََلًما مبائة 
  :ختلف العلماء فيو على قولُتافقد  ,أما النوع الثاين من الرصيد اإلضايف

  .طلب الرصيد اإلضايف من الشركةجواز  :القول األول
  :( حفظو اهلل) فقد سئل الشيخ ػتمد صاحل اظتنجد

مها أحد شبكات اصتوال يف مصر تسمى خدمة أسأل خبصوص خدمة تقد"
شكرا" حيث نتكن للمستخدم اقًتاض مبلغ ثبلث جنيهات إذا نفذ رصيده  ."سلفٍت

جنيها ألن ذتن  ٘,ٕولكن القيمة الفعلية اليت يتم اقًتاضها ىي ,ويسددىا بعد الشحن
  ؟فهل ىذا يعترب ربا .اطتدمة نصف جنيو

  .اصتواب
ألن ىذا بيع منفعة وليس بيع ماِل  ؛اك يف ىذه اطتدمةال بأس باالشًت  ,اضتمد هلل

فالشركة توفر خدمة االتصال مع الدفع اظتؤجل بسعر أعلى  ,كما أنو ليس قرضا ,مبال

                                 

م, ومت النقل منو يف تاريخ ٕٕٔٓ/ٕٔ/ٛينظر: منتدى اإلرشادات, مت نشرىا ( ٔ)
 م,ٕٚٔٓ/ٔ/ٕٔ

 https://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=11191 
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فمنفعة االتصال اليت قيمتها نقدًا جنيهان ونصف اصتنيو تباع بثبلثة  ؛من الدفع نقداً 
  .وىذا البيع جائز ,شحن جوالوجنيهات مؤجلة تستوفيها الشركة من العميل عند قيامو ب

حىت يقال إنو  ,مث تأخذه بعد ذلك بزيادة ,والشركة ال تقرضك يف اضتقيقة ماال
والزيادة يف الثمن مقابل التأجيل يف الدفع ال حرج  ,وإفتا تبيعك اطتدمة بثمن أعلى ,ربا
  .فيو

  ,وقد جاء يف قرارات غتمع الفقو اإلسبلمي
  .انتهى "(ٔ)يعٍت النقدي[]ؤجل عن الثمن اضتاّل "جتوز الزيادة يف الثمن اظت

وىي  ,والذي أوقع اإلشكال يف اظتسألة تسمية ىذه اظتعاملة "سلف" أو "قرض"
وإفتا ىي بيع منفعة ]االتصال اعتاتفي[ بثمن مؤجل أكثر من  ,تسمية غَت صحيحة

  .الثمن النقدي
  (ٕ)واهلل أعلم

  .يفطلب الرصيد اإلضاعدم جواز  :القول الثاني
يف درسو لشرح صحيح  (ٖ)(حفظو اهلل) فقد سئل الشيخ عبد احملسن العباد

  :البخاري

                                 

 .(ٜٓٔ( )ص ٙ/ٕ) ٔ٘توصيات غتمع الفقو اإلسبلمي قرار رقم قرارات و ( ٔ)
عبد احملسن بن زتد بن عبد احملسن بن عبد اهلل بن زتد بن عثمان ال بدر, عامل دين  (ٕ)

 .مدينة الرياض مشال ػتافظة الزلفي يف ىـ ٖٖ٘ٔ عامولد العباد يف سعودي 
للعباد العديد من اظتؤلفات فاقت الثمانية عشر مؤلفا, ولو جهود علمية ودعوية حيث أنو بدأ 

ىـ, فدرس فيو الكتب  ٙٓٗٔرحلة التدريس يف اظتسجد النبوي باظتدينة اظتنورة يف أول عام 
ويف اصتامعة اإلسبلمية وقد كان عتا مديرا الستة كاملة وغَتىا , ومازال مدرسا يف اضترم النبوي 

 يف السابق.
 /https://ar.wikipedia.org/wiki مٕٚٔٓ/٘/ٜٔمت النقل منو 

  .باظتسجد النبوي ٖٛٗٔصفر  ٔتاريخ الفتوى ليلة األربعاء ( ٖ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



https://ar.wikipedia.org/wiki/1353_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1353_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/
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إذا كان رصيدك قد شارف على االنتهاء فتعطيك شركة االتصاالت مثبل رصيدا 
  ؟ت عند شحن خطك يف اظترة القادمةريـاال ٙت ويتم خصم ريـاال ٘بقيمة 

  .(ٔ)(حفظو اهلل) فأجاب الشيخ
  .ال كتوز

عن بيع البطاقة وحتويل  (ٕ)ل الشيخ عبد اظتلك بن عبد اضتمن السعديوسئ
  .(ٖ)الرصيد

السبلم عليكم ورزتة اهلل وبركاتو مت تغيَت قيمة اظتكاظتات يف شركات االتصال يف 
ببيع  ( زين واسيا سيل) الدينار العراقي وقامت شركات االتصال إىلالعراق من الدوالر 

الدينار العراقي حيت تتوفر كارتات فئة ال كارتات تعبئة الرصيد بقيمة 
دينار وغَتىا وىي توزع علينا بقيمة مقاربة لقيمتها من  ٕٓٓٓٓ/ٓٓٓٓٔ/ٓٓٓ٘

دينار وؿتن  ٜٓ٘ٗدينار يوزع من الشركة بقيمة  ٓٓٓ٘الشركة حيث مثبل كارت ال 
وكذلك ىناك  .دينار وىكذا مع بقية قيمة الكارتات ٓٓ٘٘نبيع ىذا الكارت ب 

 :وسؤلنا ىو ,دينار وىكذا ٓٓ٘٘دينار ب  ٓٓٓ٘قيمة الكارت كأن ؿتول حتويل 
قيمة الكرت وسعر البيع بالدينار بأن  ىل ىذا الفرق يف قيمة البيع فيو شيء مع العلم

  .نرجو افتائنا بالسرعة اظتمكنة ليتسنا لنا دتشية اعمالنا ولكم األجر والثواب .العراقي
  :اصتواب

                                 

  .ظتسجد النبويبا ٖٛٗٔصفر  ٔتاريخ الفتوى ليلة األربعاء ( ٔ)
عبد اظتلك بن عبد الرزتن بن أسعد بن جاسم السعدي, أحد أبرز علماء أىل السنة  (ٕ)

 واصتماعة من العراق, ومن كبار فقهائها.
 مٖٜٚٔىـ ٖٙ٘ٔولد يف مدينة ىيت عام 

 تلقى العلم على كثَت من العلماء, ولو مؤلفات عدة.
 بلمية العاظتية يف العاصمة األردنية عمان.وىو اآلن عضو ىيئة تدريس يف جامعة العلوم اإلس

  /https://ar.wikipedia.org/wiki مٕٚٔٓ/٘/ٜٔمت النقل منو 
 . مٕٓٔٓ/ٗ/ٓٔ, تاريخ النشرٜٙٙالسؤال رقم ( ٖ)

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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ألهنا  ؛جائز بالسعر الذي يتفق عليو البائع واظتشًتي بيع الكارت أو البطاقة
  .بضاعة وأعيان وليست نقداً 

فإنَّ ما مُتزن فيو ىو نقد فبل كتوز أن حُتَوِّل شيئًا منو  :أما بعد إدخاعتا يف اعتاتف
وىذا إذا كان ما يف اعتاتف من نقد  ,ألنو ربا ؛إىل ىاتف آخر بأكثر من سعر ما ُحوِّلَ 

  .عنو من عملة واحدة وما يدفع عوضاً 
 ,أما إذا كان اظتدفوع عوضًا عما ُحوِّل لَك من نقد آخر ومن عملة أخرى ؼتالفة

جتوز الزيادة حسب  :كأن يكون العوض دوالرًا أو أردنيًا وما يف اعتاتف نقد عراقي
فإن كان بيع بنقد  ,ألن بيع النقد مبثلو البد من التساوي والتقابض يف اجمللس ؛االتفاق

  .ر جاز التفاضل مع التقابض يف اجمللسآخ
جاز بيع  :ولو أنَّ ما لُتَوَّل إىل اعتاتف الثاين ُيَسجَّل دقائَق وال ُيَسجَّل نقدا

ُحوَّل لو
ُحوِّل واظت

ُحوَّل ىو نقد عراقي وليس دقائقَ  ,الدقائق مبا يتفق عليو اظت
  .ولكن اظت

االنتفاع  :فنقول ,نتفاع باظتكاظتاتأمَّا من يدَّعي أنَّ اظتبلغ ىو مقابل خدمة أو اال
ولو ظهر على اصتهاز ما قلنا سابقا من الدقائق وما يدل على حق  ,ىو أثر اظتبلغ

فبل كتوز  ,ولكن ما يدخل ويظهر على شاشتو ىو اظتبلغ ال أثره ,االنتفاع لقلنا باصتواز
دَّعي ساػتو اهلل

ُ
  .األخذ مبا يراه ىذا اظت

فبل مانع من أن يدفع  :على ىذا التحويل يبةتأخذ ضر  أمَّا ما يقال إنَّ الشركة
ا ليست رثحا لبائع  ؛فقط اليت تأخذىا الشركة يبةاظتشًتي للبائع قيمة الضر  ألهنَّ

  .(ٔ)التحويل
  .الترجيح

  .واهلل أعلم .لقوة أدلتهم ,ىو القول الثاين القول الراجح
   

  

                                 

 م,ٕٚٔٓ/ٔ/ٖٕينظر موقع األمة الوسط, مت النقل منو يف تاريخ ( ٔ)
http://www.alomah-alwasat.com/fatwaMore.php?id=696 
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 :المبحث الثالث
 الذي تقدمو شركات االتصاالتحكم الرصيد المجاني 

  :وفيو مطلبان
  .أسباب تقديم الرصيد المجاني للعمالء :المطلب األول
  .حكم الرصيد المجاني :المطلب الثاني
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 :المطلب األول
 أسباب تقديم الرصيد المجاني للعمالء

  .التسويق للشركة -
  .جلب الزبائن -
  .التنافس مع الشركات األخرى -
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 :انيالمطلب الث
 حكم الرصيد المجاني

 كاظتاتم نيقصد بالرصيد اجملاين ما تقدمو شركات االتصاالت لعمبلئها م
  .سائل اليت ال تطبق عليها أي رسومر و 

كأن تقول الشركة للعمبلء "يف يوم كذا من وقت كذا إىل كذا يكون االتصال 
  .غتانا"

  .د اجملاين الذي يقدمو شركات االتصاالتال أعلم أحدا قال ثحرمة الرصي
   

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :المبحث الرابع
 حكم الرصيد المسبق الدفع

  :وفيو مطلبان
  .أسباب إدخال الرصيد المسبق الدفع :المطلب األول
  .حكم الرصيد المسبق الدفع :المطلب الثاني
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 :المطلب األول
 أسباب إدخال الرصيد المسبق الدفع

  .فة متابعة الزبائن لدفع الديونتبليف تكل -
  .حتقيق الربح مسبقا سواء استخدم الرصيد أو مل يستخدم -
  .انضباط الزبائن يف استهبلكهم -
  .إلجراء اظتكاظتات وغَتىا -
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 :المطلب الثاني
 حكم الرصيد المسبق الدفع

يف جوالو قبل أن يتمتع  ويقوم بشحنو الدفع ىو ما يشًتيو العميلالرصيد اظتسبق 
  .خبدمة االتصال أو الرسائل
 .بطاقات الرصيد اظتسبق الدفع بضاعة كغَتىا من البضائع اضتكم ىو جواز بيعو ألن
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 :الفصل الجالح

 اآلثار االقتصادية هلذه اخلدمات

 :وفيو ثالثة مباحث
  شركةاآلثار االقتصادية على ال :المبحث األول
 اآلثار االقتصادية على العميل :المبحث الثاني
 اآلثار االقتصادية على المجتمع :المبحث الثالث

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :المبحث األول
 اآلثار االقتصادية على الشركة

  :وفيو ثالثة مطالب
 المطلب األول: أثر ىذه الخدمات على زيادة دخل الشركة. 

 زيادة ادخارات الشركة.  المطلب الثاني: أثر ىذه الخدمات على
 المطلب الثالث: أثر ىذه الخدمات على زيادة استثمارات الشركة. 
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 :المطلب األول
 أثر ىذه الخدمات على زيادة دخل الشركة

فبالتايل دخل  ,فبما أن ىذه اطتدمات ليست غتانية فالشركة تسًتبح منها -
  .الشركة يزيد

أو اظتنافسة من الشركات وقد ينسحب الزبائن بسبب اطتدمات الرديئة  -
  .حةدي ذلك إىل اركاب الشركة خسائر فااألخرى ويؤد

ألن العمبلء يشحنون عن طريق  ,اـتفاض تكلفة إصدار بطاقات الشحن -
  .الشحن االلكًتوين

 .اـتفاض تكلفة خدمات نقل البطاقات من منطقة إىل أخرى -
ين ألنو يؤدي يزيد دخل الشركة عندما يشًتي الزبون بطاقة الشحن االلكًتو  -

  .إىل اـتفاض العمولة اليت كانت الشركة تعطيها ظتن يبيع البطاقات نيابة عن الشركة
   

  



 68                                                        اآلثار االقتصادية هلذه اخلدمات: لثالثالفصل ا

 

 :المطلب الثاني
 أثر ىذه الخدمات على زيادة ادخارات الشركة

إذا رثحت الشركة فإن غتلس األمناء يقرر نسبة الربح اليت ستوزع على  -
  .اظتساقتُت ويدخر الباقي

  .ات الشركة بسبب استخدام أكثر الناس عتذه اطتدماتتزداد ادخار  -
خدمة التحويل تساعد على رفع ادخارات الشركة إذا حصلت خسائر من  -

  .اطتدمات األخرى كاالتصال وغَته
فاآلثار اظتذكورة يف زيادة دخل  ,ىناك تداخل بُت دخل الشركة وادخارهتا -

  .الشركة تنطبق ىنا كذلك
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 :المطلب الثالث
 ثر ىذه الخدمات على زيادة استثمارات الشركةأ

  .فالشركة تستثمر بزيادة ؽتتلكاهتا من مبان وأجهزة وعمال وغتاالت أخرى -
  .ألن الشركة تستثمر فيهم ,إكتاد فرص العمل للوكبلء األصليُت والفرعيُت -
عل صرفية عن طريق ىاتفو النقال ؽتا كتعمليات مالشركة تسهل للعميل اجراء  -
  .ستثمر مع البنوك يف توفَت ىذه اطتدمةالشركة ت

   
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :المبحث الثاني
 اآلثار االقتصادية على العميل

  :وفيو ثالثة مطالب
  .أثر ىذه الخدمات على دخل العميل :المطلب األول
  .أثر ىذه الخدمات على استهالك العميل :المطلب الثاني

  .اق العميلأثر ىذه الخدمات على إنف :المطلب الثالث
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 :المطلب األول
 أثر ىذه الخدمات على دخل العميل

  .أن اطتدمات غَت غتانية فهي تكلف العميل وتنقص من دخلو بماف -
  .فإهنا أرخص لو اقتصاديا ,ومبا أهنا أقل تكلفة من اطتدمات البديلة -
  .يزيد دخل العميل إذا استخدم خدمة االقًتاض وأخذ قرضا من الشركة -
  .ل العميل بسبب التفريط يف ىذه اطتدماتقد ينقص دخ -
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 :المطلب الثاني
 أثر ىذه الخدمات على استهالك العميل

ومن مث  ,ألنو متصم مبلغا من رصيدهإخراج النقود من الشرلتة يكلف العميل  -
  .عند اضتاجة اظتاسة إالال مترجها 

كر قبل واستخدامها ينمي يف العميل سلوك التف ,فهذه اطتدمات مربغتة -
  .وومن مث نتكث زمنا قبل استخدام مالو فيما قد ال ينفع ,االستهبلك

  .ال يستهلك باالندفاع -
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 :المطلب الثالث
 أثر ىذه الخدمات على إنفاق العميل

  .ينفق على األقرباء الباعدين بدون اضتاجة إىل السفر إليهم -
  .ن توسط البنوكيسهل شراء اطتدمات والبضائع عرب الشبكة العاظتية بدو  -
فنذكر ىنا  ,ىناك بعض اطتدمات كاالقًتاض الذي كتري فيو الربا ,وؽتا سبق -

  .بعض آثار الربا علي العميل كفرد من أفراد اجملتمع
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ﴿ :قال اهلل  ,يتب مل إن بالنار ُمتوعَّدٌ  الربا آكل -ٔ

ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ  چ  چ   چ  

﴾چ  ڇڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ
(ٔ). 

إن اهلل طيب ال يقبل إال » :ملسو هيلع هللا ىلصلقول النيب  ،الربا من الصدقة اهلل يقبل ال -ٕ
 .(ٕ)«طيباً 

أن النيب  ففي حديث أيب ىريرة  ,(ٖ)الربا آكل دعاء يستجاب ال -ٖ
يا رّب ومطعمو  ,يا ربّ  :الرجل يطيل السفر أشعث أغرب نتّد يديو إىل السماء ذكر ملسو هيلع هللا ىلص
  .(ٗ)وُغِذَي باضترام فَأّّن ُيستجاب لذلك ,لبسو حراموم ,ومشربو حرام ,حرام

  .الشَّره والكسل غَت اظتريح -ٗ
وإنَّ ىذه اآلفة تظهر آثارىا جلية واضحة يف الشره الذي متيم على نفوس 

                                 

 .ٕ٘ٚسورة البقرة اآلية ( ٔ)
كتاب الزكاة, باب قبول الصدقة من ) ٗٔٓٔبرقم:  ٖٓٚ/ٖأخرجو مسلم يف صحيحو ( ٕ)

  .(الكسب الطيب وتربيتها
لسعيد بن على القحطاين, الطبعة , ٔٚص  ينظر: أضرار الربا وآثاره يف ضوء الكتاب والسنة (ٖ)

 . هٕٖٚٔاألوىل, 
كتاب الزكاة, باب قبول الصدقة من ) ٘ٔٓٔبرقم:  ٖٓٚ/ٖأخرجو مسلم يف صحيحو  (ٗ)

 .(الكسب الطيب وتربيتها

file:///C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/Rar$EXa0.478/برنامج%20خادم%20الحرمين/HadithNewCompare-(14333)
file:///C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/Rar$EXa0.478/برنامج%20خادم%20الحرمين/HadithNewCompare-(14333)
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فإنَّ من  ,وكتعلهم يستغلون كل قوى غَتىم وإنتاجو يف كسب يعود عليهم ,اظترابُت
مثبًل أن يعرضها بفائدة ستسة يف اظتائة أو ستة يف  السَّهل على َمْن عنده عشرة آالف

من غَت جهد وال عمل  ,اظتائة فيجيء إليو وىو جالس يف عقر داره ستسمائة كل عام
إال أن جتتاح اظتقًتض جائحة تأكل األخضر واليابس وال  ,ومن غَت أن يتعرض طتسارة

ض عند نكبة اظتدين ويف غالب األحيان قد احتاط الدائن ظتالو فينق… تبقي وال تذر
 … على ما عساه يكون قد بقي من مالو

بل ىو الكسل  ,وإّن ذلك الكسل الذي يكون فيو الدائن ليس ىو الكسل اظتريح
الذي يصحبو الوسواس الدائم واالضطراب اظتستمر ألنو قد أودع ثروتو بُت أيدي الناس 

كهم يف كسبهم ال ليشركهم يف خسارهتم ومغارمهم كما يشر  ,ويتتبعهم ,يراقبهم
  .بل يًتقبهم ليحافظ على مالو وفائدتو اليت تتضاعف عاماً بعد عام ,ومغاهنم
  .اإلسراف وعدم االدخار -٘

فإنو إذا   ,إن تسهيل القرض بفائدة شجع الكثَتين على اإلسراف وعدم االدخار
فهو يشجع على عدم االدخار عند  ,كان يشجع على االدخار اآلمث عند بعض الناس

وال  ,ألنو إذا كان اظتسرف يرى َمْن يقرضو بالفائدة يف أي وقت فإنو ال يرعوي ,ريناآلخ
وإن اضطرتو  ,لتسب حساب اظتستقبل ثحيث يدخر يف حاضره ما لتتاج إليو يف قابلو

  .حاجتو كتد اظتصرف الذي يقرضو بفائدة الضامن الذي يضمنو
  .االضطراب النفسي اظتستمر -ٙ

د اضطرابًا نفسيًا مستمرًا بالنسبة آلكل الربا وموكلو على إن التعامل بالربا يوج
وإنو فوق ما لتدثو من اضطراب يف النظام االقتصادي يوجد قلقاً نفسياً مستمراً  ,السواء

 ,وىو بالنسبة آلكلو ينبعث من جشٍع أساسو الكسب من جهود غَته ,للمتعاملُت
  .يف مقدوره وبالنسبة لآلخر اظتستغل ينبعث من جشٍع يف كسٍب ليس

وأحاسيسو  ,واصتشع من طبيعتو أن لتدث اضطرابًا مستمرًا يف قلب اصتشع
فيكون من  –ولذلك قرر بعض األطباء أّن كثرة األمراض اليت تصيب القلب  ,ومشاعره

مظاىرىا ضغط الدم اظتستمر أو الذثحة الصدرية أو اصتلطة الدموية أو النزيف باظتخ أو 
لك االضطراب االقتصادي الذي ولَّد جشعًا ال تتوافر أسبابو سببها ذ –اظتوت اظتفاجئ 
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 ,الذي كتعل اظتقرض آكبًل دائماً  –ولو اْستُبدل بذلك النظام االقتصادي … اظتمكنة
نظاٌم اقتصادي أساسو التعاون  –واظتقًتض مأكواًل غارماً يف أكثر األحوال أو كثَت منها 

ان أجلب لبلطمئنان وأعدل وأقوم وأىدى بُت اظتقرض واظتقًتض يف اظتغنم واظتغرم لك
  .سبيبلً 

  .ختبط اظترايب -ٚ
ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ  ﴿ :قال تعاىل

  .[ٕ٘ٚ]سورة البقرة  ﴾ڀ  ڀ  ڀٺ
اظترايب مناسبة للحالة اليت كان النظرة اظتتأملة هتدينا إىل أن اضتال اليت يبعث عليها 

فلما كان اظترايب يف دنياه يتخبط خبط  ,فاصتزاء من جنس العمل ,عليها يف الدنيا
  .كان حالو يف اآلخرة على اطتط نفسو ,ويتصرف تصرفات خرقاء ,عشواء

  .قسوة القلب -ٛ
ڳ  ﴿ :قال تعاىل ,إنَّ قلوب اظترابُت يف بعض األحيان تكون أقسى من اضتجارة

  .[ٗٚ]سورة البقرة   ﴾ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں ں  ڻ  ڻڻ  
 ڌ   ڌ  ڎ  ڎ ﴿ :لقد وصف اهلل آكل الربا بأنو كفار أثيم يف قولو

  .[ٕٙٚ]سورة البقرة   ﴾ڈڈ  ژ  ژ     ڑ  ڑ          ک           ک       ک   
وكفار وأثيم صيغتان من صيغ اظتبالغة تدالن على أن اظترايب بلغ الغاية يف الكفر 

  :وذلك أن اظترايب كما يقول ابن كثَت  ,واإلمث
 ,الكسب اظتباحال يرضى مبا قسم اهلل لو من اضتبلل وال يكتفي مبا شرع لو من »

فهو يسعى يف أكل أموال الناس بالباطل بأنواع اظتكاسب اطتبيثة فهو جحود ظتا عليو 
  .(ٔ)«ظلوم آمث بأكل أموال الناس بالباطل ,من النعمة

                                 

اظتؤلف: أبو الفداء إشتاعيل بن عمر بن كثَت القرشي البصري , ٖ٘٘/ٔتفسَت ابن كثَت ص ( ٔ)
الناشر: دار طيبة للنشر , احملقق: سامي بن ػتمد سبلمة ,ىـ(ٗٚٚ)اظتتوىف:  مث الدمشقي

 .م ٜٜٜٔ -ىـ ٕٓٗٔالطبعة: الثانية , والتوزيع
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 ,وإّن اىتمامات اظترايب وتطلعاتو وغاياتو تدور حول أمر واحد ىو مصاضتو الذاتية
يرى البؤساء  ,وال ألوجاع اليتامى ,اضتزاّن وال ألنات ,فبل تراه لتزن لدموع الثكاىل

  .فبل يعرف من حاعتم إال أهنم صيد كتب أن دُتتص البقية الباقية من دمائهم ,والفقراء
أمل يصل اضتال باظترابُت قساة القلوب إىل أن يستعبدوا يف بعض أدوار التاريخ 

  ؟يها من ربا خبيثأولئك اظتعسرين الذين مل يستطيعوا أن يفوا بديوهنم وما ترتب عل
وال شك إن من أعظم احملرمات ومن أكرب الكبائر أكل الربا والتعامل بو فيكون 

ألن من ملء بيتو من الربا وكان مطعمو ربا وملبسو ربا  ,داخبًل يف معٌت ىذا اضتديث
ومشربو الربا وغذي بالربا فقد عرض نفسو عتذه العقوبة من اهلل تعاىل وىي عدم إجابة 

  .(ٔ)الدعوة
   

  

                                 

م, ومت النقل منو يف تاريخ ٕٛٓٓ/ٓٔ/ٗٔينظر: ملتقى أىل التفسَت, مت نشره  (ٔ)
م, ٕٚٔٓ/ٔ/ٕ

http://vb.tafsir.net/tafsir13359/#.WFRZ6dJ95LM  . 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :المبحث الثالث
 اآلثار االقتصادية على المجتمع

 :وفيو ثالثة مطالب
 أثر ىذه الخدمات على دخل المجتمع. : المطلب األول
 أثر ىذه الخدمات على استهالك المجتمع. : المطلب الثاني

 أثر ىذه الخدمات على استثمارات المجتمع. : المطلب الثالث
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 :المطلب األول
 أثر ىذه الخدمات على دخل المجتمع

  .ترسل النقود إىل أىل البوادي مثل الفبلحُت والزراع يف أسرع وقت -
والنقود اظتستغرقة يف البيوع وصار الفائض ػتسوب يف دخل  ,اـتفض الوقت -
  .اجملتمع

حىت من دون  ,بأمان الناس جتميع اظتوارد اظتالية على ىواتف :تراكم رأس اظتال -
م حساب مصريف أو اللجوء إىل آلية أقل أمنا مثل حفظ النقدية حتت أن يكون لديه

  .الفراش
لسراق أن يدركوا أن عدد قليل من ل يصعب أي) األمن اظتاديلتفظ  :األمن -

وىذا ىو من خبلل  ,خدمة التحويل ساقتت يف أمن اظتالو  ,(الناس حتمل السيولة
  .النقال مهبأمان األموال يف شرلتة ىاتف نواز أن متدتكُت الناس 
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 :المطلب الثاني
 أثر ىذه الخدمات على استهالك المجتمع

يف زيادة كمية االستهبلك لدى اجملتمع ألهنا  أسهمتأن ىذه اطتدمات  -
  .سهلت عليهم الشراء واضتصول على اطتدمات عن طريق اعتاتف النقال

ن قبل قد ينخفض أو يزيد استهبلك اجملتمع بسبب جودة اطتدمات اظتقدمة م -
 الشركات.
إغراءات الشركات اليت تقدمها يف شكل ختفيضات سعرية تؤثر يف حجم  -

 استهبلك اجملتمع طتدمات االتصاالت )كروت الشحن(.
اإلغراءات اظتقدمة للمستهلكُت يف شكل قوة يف الشبكة تزيد يف استهبلك  -

 اجملتمع لكروت الشحن.
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 :المطلب الثالث
 ثمارات المجتمعأثر ىذه الخدمات على است

قد زادت النقود اظتستثمرة ألن ما كان يستخدم يف االجراءات والنقل  -
  .يستخدم يف أنشطة أخرى

 لوجود بعض اطتدمات ربوية. ,وـتتم بآثار الربا على اجملتمع -
ال يتساعد أفراده فيما  ,ُمتفكِّكٌ  ,اجملتمع الذي يتعامل بالربا غتتمع ُمْنَحلٌ  -ٔ

والطبقات اظتوسرة تضاد  ,د غَته إال إذا كان يرجو من ورائو شيئاً وال ُيساعد أح ,بينهم
  .وتعادي الطبقات اظتعدمة

بل ال بد أن تبقى  ,وال استتباب أمنو ,وال نتكن أن تدوم عتذا اجملتمع سعادتو
  .(ٔ)والتشتَّت يف كل حُت من األحيان ,أجزاؤه مائلة إىل التفكُّك

  .(ٕ)الة حتصل للمرايب بسبب الربافإن البط ,تعطيل الطاقة البشرية -ٕ
ۀ  ﴿ :قال اهلل  ,ملسو هيلع هللا ىلصالتعامل بالربا يوقع يف حرٍب من اهلل ورسولو  -ٖ

ھ  ھ  ے  ے   ۓ             ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵   ﮶   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ 

﮷  ﮸  ﮹  ﮺﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿   ﯀  ﯁         

  .(ٖ)[ٜٕٚ – ٕٛٚ]البقرة:  ﴾  
وىذا ُيسّبب عدم الفبلح  ,أكل الربا يدّل على ضعف الّتقوى أو عدمها -ٗ

ى  ى     ائ  ائ  ەئ  ﴿ :قال اهلل تعاىل ,ويوقع يف خسارة الدنيا واآلخرة

ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ       

  .[ٕٖٔ – ٖٓٔ]آل عمران:  ﴾ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ
 :ملسو هيلع هللا ىلصفإن النيب  ,تعاىلفيبعد من رزتة اهلل  ,أكل الربا يُوقع صاحبو يف اللعنة -٘

                                 

 .ٔٚأضرار الربا وآثاره يف ضوء الكتاب والسنة ص  ينظر: (ٔ)
 .٘ٚينظر: اظتصدر السابق ص  (ٕ)
 .ينظر: اظتصدر السابق (ٖ)
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 .(ٔ)«وشاىديو ,وكاتبو ,وموكلو ,لعن آكل الربا»

وتقذف يف فيو اضتجارة  ,آكل الربا يُعذَّب بعد موتو بالسباحة يف هنٍر من دم -ٙ
 بعد أن ساق اضتديث بطولو ويف اضتديث عن شترة  ,فَتجع يف وسط هنر الدم

  .(ٕ)«الذي رأيتو يف النهر آكل الربا» :ملسو هيلع هللا ىلصفقيل للنيب 
أنو  ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب  فعن أيب ىريرة  ,(ٖ)أكل الربا من أعظم اظتهلكات -ٚ

 ,شرك باهللال» :قال ؟قالوا يا رسول اهلل وما ىن ,«اجتنبوا السبع اظتوبقات» :قال
والتويل يوم  ,وأكل مال اليتيم ,وأكل الربا ,وقتل النفس اليت حّرم اهلل إال باضتق ,والسحر
  .(ٗ)«وقذف احملصنات الغافبلت اظتؤمنات ,الزحف

ک  ک     ڑ  ک    ک﴿ :قال اهلل  ,الربا معصية هلل ورسولو -ٛ

﴾گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  ڳ
ائ ەئ ەئ ﴿ :وقال تعاىل ,(٘)

﴾وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ
(ٙ), 

ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ﴿ :وقال اهلل تعاىل

﴾ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ  ڤ
ۓ  ۓ    ﴿ :وقال  ,(ٚ)

﴾﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶      ﮷   ﮸  ﮹  ﮺  ﮻
(ٛ).  

                                 

 .ٜٛ٘ٔ, برقم ٜٕٔٔ/ٖأخرجو مسلم, باب لعن آكل الربا ومؤكلو,  (ٔ)
, وانظر: فتح ٕ٘ٛٓأخرجو البخاري, كتاب البيوع, باب آكل الربا وشاىده وكاتبو, برقم  (ٕ)

 .ٖٖٔ/ ٗح صحيح البخاري, الباري بشر 
 .ٛٚو ٚٚأضرار الربا وآثاره يف ضوء الكتاب والسنة ص  (ٖ)
, مسلم, كتاب اإلنتان, ٕ٘ٔٙالبخاري, كتاب اعتبة, باب قبول اعتدية من اظتشركُت, برقم  (ٗ)

  .ٜٛباب الكبائر وأكربىا, برقم 
 .ٖٙية اآلسورة النور ( ٘)
 .ٗٔية اآلسورة النساء ( ٙ)
 .ٖٙية اآلحزاب سورة األ( ٚ)
 .ٖٕية اآلسورة اصتن ( ٛ)
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ولُتدث التقاطع  ,ُت األفراد واصتماعاتالربا ُيسبب العداوة والبغضاء ب -ٜ
  .والفتنة

 .الرّبا كتّر الناس إىل الدخول يف مغامرات ليس باستطاعتهم حتّمل نتائجها -ٓٔ
ويكفي أن نعلم أن اهلل تعاىل ال لُترِّم إال كّل ما فيو ضرر  ,وأضرار الربا ال حُتصى

 يل وصتميع اظتسلمُت فأسأل اهلل ,ومفسدة خالصة أو ما ضرره ومفسدتو أكثر من نفعو
  .العفو والعافية يف الدنيا واآلخرة

على ( اإلقراض الرّبويّ ) تًتكز عملية اإلقراض بفائدة :سوء توزيع الثروة -ٔٔ
وىو ما يؤّدي إىل  ,األشخاص القادرين على تقدمي ضمانات تسديد القروض وفوائدىا

  .ترّكز ثروة الببلد يف أيدي عدٍد قليل من األشخاص
حيث يقوم  ,مظاىر سوء توزيع الثّروة تسخَت العمل ضتساب رأس اظتالومن 

ألنّو ىو اّلذي يوجد  ,والعمل ىو األساس األّول ,اإلنتاج على عنصرين العمل واظتال
 ,وموجب ذلك أن يتحّمل كل من العنصرين نصيبو من الرّبح واطتسارة ,اظتال يف األصل

غَت أن الفائدة  ,يشًتك يف اطتسارة الّنازلة وجب أن ,فإذا أشركنا صاحب اظتال يف الربح
ألن اظتنتج وىو اظتدين  ,وتسّخر العمل ضتساب رأس اظتال ,هتدم ىذا البنيان الطّبيعيّ 

دون أن يشارك ىذا األخَت يف  ,ونصيبو من الربح ,يضمن للمرايب رأس مالو ,دائماً 
  .اطتسارة الّنازلة

  :دىم اظتال فئتانوبناًء على ما سبق فإّن اّلذين يًتّكز عن
  .اظترابون اّلذين يقرضون اظتال ويرثحون دائماً  :الفئة األولى
األشخاص األغنياء اظتقًتضون القادرون على تقدمي ضمانات  :الفئة الثانية

  .تسديد قروضهم
وىذا يؤدي إىل تداول اظتال بُت اظترابُت واألغنياء القادرين على تقدمي ضمانات ؽتا 

  .الً بُت ىؤالء وىو ؼتالف ظتنهج اإلسبلمكتعل اظتال متداو 
ولذلك  ,وتداولو وحركتو بينهم ,إن منهج اإلسبلم يقوم على توزيع اظتال بُت الناس

على اظتستحّقُت منع تركيز  –كأحد مصادر اظتال يف اإلسبلم   –جعل عّلة توزيع الفيء 
ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ﴿ :لقولو تعاىل ,بل يتداول بُت الناس ,اظتال يف أيدي األغنياء فقط
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ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ             ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  

ۀ    ہ  ہہ  ہ  ھھ  ھ     ھ  ے     ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ

 .[ٚ]سورة اضتشر   ﴾ے ۓ
إن الطريقة اإلسبلمية يهّمها أن يكون األشخاص القائمُت على اظتشاريع من أىل 

وىذا يؤدي إىل حتقيق العدالة االجتماعية يف توزيع الثّروة  ,األمانة واطتربة وااللتزام
  .والدخل بُت الناس

نتج ىذا عند اإلقراض بفائدة ألموال ال يتم  :ةىدر اظتوارد االقتصادي -ٕٔ
فيتّم توجيو  .توجيهها إىل أنشطة ومشاريع ذات جدوى ومنفعة حقيقية ضتياة الناس

االقتصاد وجهًة منحرفة من مشروعات صناعّية وجتاريّة إىل نواٍد للقمار والعهر والفساد 
بتسهيل  ,امرة واإلسرافوكذلك تشجيع الناس على اظتغ ,مبا يعود بالّضرر على اجملتمع

  .فيؤدي ىذا إىل ىدر اظتوارد االقتصادية .وضع اظتال يف أيدي اظتغامرين واصتهلة واظتسرفُت
إن ىدر اظتوارد االقتصادية ينتفي يف الطريقة اإلسبلمية اليت ينبغي أن توّظف 

 .داألموال يف مشاريع ذات منفعة حقيقّية ضتياة الناس وللدورة االقتصادية يف الببل
إىل سلع استهبلكّية  ؟فاألموال يف النظام اإلسبلمي ال دتنح كقرض ال يُعلم إىل أين يّتجو

  .أو متع ترفيهّية أو أدوات كمالّية
من مقاصد النظم اظتالية اإلسبلمية  :ضعف التنمية االقتصادية واالستثمار -ٖٔ

ويل اظتشروعات ودت ,واظتؤسسات اظتصرفية اإلسبلمية اظتساقتة يف التنمية وحتقيقها
كاظتضاربة   –فالصيغ اإلسبلمية  .اإلنتاجية بنظام اظتشاركة وفقًا لقاعدة الغنم بالغرم

تتمّيز بأهنا تتفاعل  –واظتراثحات وغَتىا  ,واالستصناع والسلم ,واظتشاركات ,اإلسبلمية
مع الّسلع لتوّلد غتموعة من األنشطة االقتصادية اليت توّظف أكرب عدد من عوامل 

وتساعد يف عبلج مشكلة البطالة والفقر وحتقيق األمن  ,تاج ومنها عنصر العملاإلن
  .االقتصادي

بل البد من تدويرىا من حلبة  ,ويرى علماء االقتصاد أن النقود ال تلد نقوداً 
وتتفاعل مع عوامل أخرى لتحقيق  ,مث تنقلب إىل سلع وخدمات ,النشاط االقتصادي

  .النمو والتطور
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ألنو يعتمد على  ,نظام الفائدة فإنو يؤدي إىل تضييق دائرة التمويلأما اإلقراض ب
ورب اظتال يف نظام الفائدة أقل اىتمامًا بنجاح  .ضمانات ال يقدر عليها إال األغنياء

ألن أكثر ما يهّمو ألن يكون  ,وال هتّمو األمانة واطتربة واظتقدرة يف العمل ,اظتشروع
  .ورأس مالو مضموناً  ,فائدتو ثابتة وأن تكون ,اظتقًتض غنّياً ومليئاً 

يدور مفهوم التضخم حول الزيادة يف كمية النقود تؤدي إىل  :التضخم -ٗٔ
فهو ظاىرة تتمثل يف اـتفاض القوة الشرائية للنقود اظتقًتضة أو ارتفاع  ,ارتفاع يف األسعار

  .ومن أسباب ىذه الظاىرة زيادة كمية النقود .األسعار
الفائدة يف التضخم أن صاحب اظتال ال يرضى إذا استثمر ودليل آخر على أثر 

مالو يف صناعة أو زراعة أو شراء سلعة أن يبيع سلعتو أو الشيء الذي أنتجو إال بربح 
 ,ألنو يفكر أنو استثمر اظتال وبذل اصتهد واستعّد لتحّمل اطتسارة ,أكثر من نسبة الربا

وكلما ازدادت نسبة الربا غلت األسعار  ,فبلبد أن تكون نسبة الربح أكثر من نسبة الربا
وأما إذا كان ؽتن  ,ىذا إذا كانت اظتنتج أو التاجر صاحب مال ,أكثر منها بكثَت

  .حيث سيضيف إىل نفقاتو ما يدفعو من الربا ,يقًتض بالربا فرفعو لؤلسعار أمٌر بدىيّ 
ضع عتا  وبناء على ما سبق فإن نظام الفائدة الربوية جعل التضخم ظاىرة عامة خت

وقيمة العمبلت  ,فاألسعار يف ارتفاع مستمر ,كافة االقتصاديات الصناعية اظتتقدمة
  .ونفقات اظتعيشة وأسعار التجزئة تتجو إىل أعلى دائماً  ,الوطنية يف تناقص مستمر

 ,أكرب مشكلتُت تواجههما االقتصاد الرأشتايل البطالة والتضخم :البطالة -٘ٔ
فارتفاع األسعار دون زيادة متناسبة يف  ,ارتفاع التضخموتزيد معدالت البطالة مع 

وبالتايل إىل اـتفاض حجم  ,األجور سوف تؤدي إىل اإلقبلل من الطلب على السلع
  .االستثمار واإلنتاج ومن مث زيادة معدالت البطالة

لقد ساعدت الفائدة على وجود طبقة من البطالة اظتقنعة دتثل يف ىؤالء اظتدخرين 
دون عن العمل اكتفاًء مبا توفره عتم الفائدة من دخل ثابت ؽتا لترم كثَتًا من الذين يقع

وكذلك فإن أصحاب األموال يفّضلون إقراض  ,اظتشاريع من عمل ىؤالء اظتّدخرين
وعتذا يقلل  ,أمواعتم بالربا على استثمارىا يف إقامة مشاريع صناعية أو زراعية أو جتارية

  . اجملتمعات اليت يسود فيها التعامل الربويفتنتشر البطالة يف ,فرص العمل
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وأما تعليل ذلك فإن الفائدة تؤدي إىل زيادة أسعار السلع فينقص الطلب عليها 
وقد يلجأ اظتنتجون يف سبيل  ,وينحسر االستهبلك ؽتا يؤدي إىل فائض يف اظتنتجات

  .(ٔ)ختفيض األسعار إىل ختفيض أجور العمال أو االستغناء عن بعضهم
   

  

                                 

(ٔ) (http://www.quran-m.com/quran/article/2501/ 
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 اخلامتة

  .وأذكر فيها خبلصة البحث وأىم نتائجو مع بعض التوصيات
  ..وبعد ,والصبلة والسبلم على رسول اهلل ,اضتمد هلل الذي بلغٍت هناية اظتطاف

فلقد من اهلل تعاىل علي بإدتام ثحث مسائل اطتطة اليت تقدمت هبا لنيل درجة 
واتضح يل من  ,(النقال وآثارىا االقتصاديةاطتدمات اظتالية للهاتف ) وعنواهنا ,اظتاجستَت

  :خبلل البحث ما يلي
أن بعض خدمات اعتاتف النقال اليت جتري استعماعتا غَت مطابقة ظتبادئ  -ٔ

  :الشريعة اإلسبلمية يف اصتوانب اآلتية
  .خدمة االقًتاض حرام الشتماعتا على الربا -
  .حنو يف اعتاتفال كتوز بيع رصيد اعتاتف بأكثر من قيمتها بعد ش -
  .ال كتوز أخذ الزيادة يف حتويل الرصيد من ىاتف إىل آخر -
استخدام ىذه النقود اظتوجودة يف اعتاتف النقال للوفاء بقيمة السلع  وزكت -ٕ

أي يستخدم ىذه األموال يف الوفاء بالتزاماتو كما  ,واطتدمات واظتنتجات اليت يشًتيها
  .يستخدم أموالو اضتقيقية

لمستهلك أن يشًتي من خبلل شبكة اإلنًتنت أي سلعة يرغب هبا ل وزكت -ٖ
  .بواسطة ىذه اطتدمات

إن استخدام ىذه النقود ال لتتاج إىل إذن مسبق من اظتؤسسة اظتالية اليت  -ٗ
تصدرىا أو من طرف ثالث فاظتستهلك نتكنو استخدام ىذه النقود بصورة مباشرة كما 

  .يستخدم أموالو اضتقيقية دتاماً 
قبل شحنها يف  لتوز بيع بطاقات الشحن بأقل أو أكثر من قيمتها بالًتاضي -٘
  .اعتاتف

  .واجملتمع ,والفرد ,ىذه اطتدمات اظتالية عتا آثار سلبية وإكتابية على الشركات -ٙ
  .ةاضتوالة عن طريق اعتاتف النقال جائز  -ٚ
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  :ومن توصيات الباحث ما يلي
  .اظتسلم أن يتجنبو فعلى ,خطَتة إن الربا مزالقو -ٔ
  .فعلينا أن نستخدمو يف مرضاتو ,اهللاعتاتف النقال نعمة عظيمة من  -ٕ
تدريس اظتعامبلت والعقود اظتعاصرة واظتستحدثة لطلبة اظترحلة اصتامعية يف  -ٖ

  .الكليات الشرعية
ا إن اطتدمات اظتالية اظتتعلقة باعتاتف النقال نازلة من النوازل وال تزال مسائله -ٗ

واالقتصادية  ,فعلى العلماء تكثيف البحوثات الشرعية ,غامضة لدى كثَت من اظتسلمُت
  .والتوسع يف مدارسة اآلراء والبدائل يف اظتعامبلت اظتستجدة ,اظتتعلقة هبا

  .وصلى اهلل على نبينا ػتمد وعلى آلو وصحبو وسلم
   

  



 

 
 
 
 
 
 
 

 الفهارس

  :وتشتمل على ما يلي
 لقرآنية. فهرس اآليات ا -أ 
 فهرس األحاديث النبوية.  -ب 
 فهرس المصطلحات العلمية والكلمات الغريبة.  -ج 
 فهرس المصادر والمراجع.  -د 
 فهرس الموضوعات.  -ه 
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 فهزس اآليات القزآىًة

 البقرة سورة
 الصفحة رقمها اآلية

  ڻ  ں ں  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ﴿

 ﴾ڻڻ

47 ٛٚ 

    پ  پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  ٱ﴿

 ﴾ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ

542 ٛٚ 

  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ﴿

  چ   چ  چ  ڃڃ   ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ

 ﴾ڍ  ڍ   ڇ  ڇ  ڇڇ  چ

542 ٛ٘ 

           ک          ڑ  ڑ     ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ   ڌ﴿

 ﴾   ک       ک

542 ٛٚ 

   ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ   ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ﴿

  ﮺﮻  ﮹  ﮸  ﮷  ﮶   ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ۓ ۓ

       ﯁  ﯀   ﮿  ﮾  ﮽  ﮼

 ﴾    

542-
542 

ٜٕ 

 آل عمران سورة
   ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ﴿

 ﴾ڦ ڦ

205 ٛ 
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  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ     ى  ى﴿

  ېئ   ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ   ۆئ  ۇئ  وئۇئ

  ی  ی  ی  ی  ىئ       ىئ  ىئ

 ﴾حئ  جئ

230-
235 

ٜٕ 

 النساء سورة
    ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ﴿

    ٹ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ

 ﴾ڦ  ڦ  ڤ        ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ

2 ٛ 

 ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ﴿

 ٚٛ﴾ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ

27 ٜٖ 

 ٜ٘ 52 ﴾ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڦ﴿

 النحل سورة
 ڃ   ڄ  ڄ     ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ   ڤ﴿

 ﴾ڃ

22 ٛ 

 النور سورة
  گ  گ  گ  گ   ک  ک  ک    ک  ڑ﴿

 ﴾ڳ  ڳ  ڳ      ڳ

23 ٜٖ 

 األحزاب سورة
 ٖٜ 32  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ    ٻ  ٻ         ٻ  ٱ﴿
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  ٹ    ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ   ڀ

 ﴾ڤ  ٹ     ٹ

   ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ﴿

   ﮸  ﮷  ﮶  ﮵  ﮳﮴    ﮲  ۓ  ۓ  ے

 ﴾﮽  ﮼  ﮻   ﮺  ﮹

40-
42 

ٛ 

 الحشر سورة
  گ   ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ﴿

  ڱ   ڱ    ڳ             ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ   گ

    ۀ   ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ

 ﴾ۓ ے  ے  ھ     ھ  ھھ  ہ  ہہ  ہ

4 ٜٙ 

 الجن سورة
  ﮹  ﮸   ﮷      ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲    ۓ  ۓ﴿

 ﴾﮻  ﮺

53 ٜٖ 
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 فهزس األحاديح اليبىية

 ٕٜ ..................................................... اجتنبوا السبع اظتوبقات
 ٗٛ ............................................... إن اهلل طيب ال يقبل إال طيباً 

 ٗٛ ............................. ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغرب ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  أن
 ٛ٘ ........................................................ إفتا البيع عن تراض

 ٕٜ ............................................... الذي رأيتو يف النهر آكل الربا
 ٕٓ ............................................................ اَل شتَُِت فيَـْنَتِقل

 ٕٜ ..................................... لعن آكل الربا, وموكلو, وكاتبو, وشاىديو
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فهزس املصطلحات العلنًة والكلنات الغزيبة

 ٕٔ .............................................................. اطتدمات
 ٕٔ ........................................................ اطتدمات اظتالية
 ٖٗ ........................................................ خدمة االقًتاض

 ٚٗ ..................................................... خدمة دفع الفواتَت
 ٕٚ .......................................................... الرصيد اجملاين

 ٘ٚ .................................................... الرصيد اظتسبق الدفع
 ٖ٘ .............................................................. السفتجة
 ٛٔ ............................................................... الشرلتة
 ٓٗ ................................................................ القرض
 ٜٔ ................................................................ النقال

 ٕٗ .......................................................النقود اإللكًتونية
 ٜٔ ................................................................ اعتاتف
 ٖٙ ................................................................ الوكالة
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 فهزس املصادر واملزاجع

 .الكريم القرآن -ٔ

حامت ػتمد بن حبان بن  يبأل ،ن حباناإلحسان في تقريب صحيح اب -ٕ
ىـ(, ٖٗ٘) سنة اظتتوىف, أزتد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد, التميمي, , الدارمي, الُبسيت

الطبعة , مؤسسة الرسالة, بَتوت, حققو وخرج أحاديثو وعلق عليو: شعيب األرنؤوط
 . م ٜٛٛٔ -ىـ  ٛٓٗٔاألوىل, 
د بن إبراىيم بن اظتنذر بكر ػتم يبأل ،اإلشراف على مذاىب العلماء -ٖ

مكتبة مكة , ق: صغَت أزتد األنصاري أبو زتاديقحتىـ(, ٜٖٔسنة ) النيسابوري )اظتتوىف
 . مٕٗٓٓ -ىـ ٕ٘ٗٔالطبعة األوىل, , اإلمارات العربية اظتتحدة -الثقافية, رأس اطتيمة 

لسعيد بن على القحطاين,  ،أضرار الربا وآثاره في ضوء الكتاب والسنة -ٗ
 ه. ٕٖٚٔوىل, الطبعة األ
وسى بن أزتد بن مالنجا  يبأل ،اإلقناع في فقو اإلمام أحمد بن حنبل -٘

موسى بن سامل بن عيسى بن سامل اضتجاوي اظتقدسي, مث الصاضتي, شرف الدين, 
 –دار اظتعرفة بَتوت , ق: عبد اللطيف ػتمد موسى السبكييقحتىـ(, ٜٛٙ) سنة اظتتوىف
 . لبنان

بن ػتمد بن أزتد اهلل  عبدل رية والتطبيق،بين النظ البنوك االسالمية -ٙ
 ه. ٗٔٗٔ, دار الوطن, الرياض, الطبعة الثانية, الطيار

أليب الفيض ػتّمد بن ػتّمد بن عبد  تاج العروس من جواىر القاموس، -ٚ
ىـ(, حتقيق غتموعة من ٕ٘ٓٔالرزّاق اضتسيٍت اظتلّقب مبرتضى الزَّبيدي اظتتوىف سنة )

 احملققُت, دار اعتداية. 
زتد بن ػتمد بن علي بن حجر أل ،تحفة المحتاج في شرح المنهاج -ٛ
 م ٖٜٛٔ -ىـ  ٖٚ٘ٔ, اظتكتبة التجارية الكربى, اعتيتمي

للعبلمة علي بن ػتمد الشريف اصترجاين, اظتتويف سنة  التعريفات، -ٜ
 ه. ٜٛٚٔه(, مكتبة لبنان, بَتوت, ٙٔٛ)
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لقرشي البصري مث الفداء إشتاعيل بن عمر بن كثَت ا أليب تفسير ابن كثير، -ٓٔ
الناشر: دار طيبة ، المحقق: سامي بن محمد سالمة ،ىـ(447المتوفى: الدمشقي )

 .م 2222 -ىـ 2750الطبعة: الثانية ، للنشر والتوزيع
أليب منصور ػتمد بن أزتد بن األزىري اعتروي, )اظتتوىف  تهذيب اللغة، -ٔٔ

بَتوت, الطبعة  –يب ىـ(, حتقيق ػتمد عوض مرعب, دار إحياء الًتاث العر ٖٓٚسنة )
 م. ٕٔٓٓاألوىل, 

وسننو  ملسو هيلع هللا ىلصالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل  -ٕٔ
ػتمد , حتقيق: مد بن إشتاعيل أبو عبداهلل البخاري اصتعفيحمل ،صحيح البخاري، وأيامو

دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم , زىَت بن ناصر الناصر
 . ىـٕٕٗٔد الباقي(, الطبعة األوىل, ػتمد فؤاد عب

العباس شهاب الدين أزتد بن إدريس بن عبد الرزتن  يبأل ،الذخيرة -ٖٔ
, : ػتمد حجئٖ, ٛ, ٔق: جزء يقحتىـ(, ٗٛٙ) سنة اظتالكي الشهَت بالقرايف اظتتوىف

دار الغرب , : ػتمد بو خبزةٕٔ - ٜ, ٚ, ٘ - ٖجزء , : سعيد أعرابٙ, ٕجزء 
 . م ٜٜٗٔالطبعة األوىل, , بَتوت -اإلسبلمي
بن عابدين, ػتمد أمُت بن عمر بن ال ،رد المحتار على الدر المختار -ٗٔ

الطبعة , بَتوت-ىـ(, دار الفكرٕٕ٘ٔسنة ) عبد العزيز عابدين الدمشقي اضتنفي اظتتوىف
 . مٕٜٜٔ -ىـ ٕٔٗٔالثانية, 

 عبد اهلل ػتمد بن يزيد القزويٍت, وماجة اسم أبيو يبأل ،سنن ابن ماجو -٘ٔ
 . دار إحياء الكتب العربية, ىـ(, حتقيق: ػتمد فؤاد عبد الباقيٖٕٚ) سنة اظتتوىف, يزيد

زتد بن اضتسُت بن علي بن موسى اطُتْسَرْوِجردي أل ،السنن الكبرى -ٙٔ
دار , ق: ػتمد عبد القادر عطايقحتىـ( ٛ٘ٗ) سنة اظتتوىف, اطتراساين, أبو بكر البيهقي

 . م ٖٕٓٓ -ىـ  ٕٗٗٔطبعة الثالثة, الن, لبنا –الكتب العلمية, بَتوت 
لنشوان بن سعيد اضتمَتى  شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم، -ٚٔ

مطهر بن علي  -ىـ(, حتقيق: د حسُت بن عبد اهلل العمري ٖٚ٘اليمٍت, اظتتوىف سنة )
لبنان(, دار الفكر  -د يوسف ػتمد عبد اهلل, دار الفكر اظتعاصر )بَتوت  -اإلرياين 
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 م.  ٜٜٜٔ -ىـ  ٕٓٗٔسورية(, الطبعة األوىل,  -)دمشق 
ألبو نصر إشتاعيل بن زتاد اصتوىري  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، -ٛٔ

 –ىـ(, حتقيق: أزتد عبد الغفور عطار, دار العلم للمبليُت ٖٜٖالفارايب, اظتتوىف سنة )
. مٜٗٛٔىـ/ٗٓٗٔ -خَتة األ م. الطبعة ٜٚٛٔ -  ىـ ٚٓٗٔبَتوت, الطبعة الرابعة, 

 ىـ.  ٗٔٗٔالطبعة الثالثة, 
, لعبد الكرمي إشتاعيل ،العموالت المصرفية حقيقتها وأحكامها الفقهية -ٜٔ

 م. ٕٔٔٓ –ه ٕٖٖٔ, الطبعة الثانية, دار كنوز اشبيليا
د الدين أبو طاىر ػتمد بن يعقوب الفَتوزآبادى جمل ،القاموس المحيط -ٕٓ

مؤسسة الرسالة , سة الرسالةىـ(, مكتب حتقيق الًتاث يف مؤسٚٔٛسنة ) )اظتتوىف
 . م ٕ٘ٓٓ -ىـ  ٕٙٗٔالطبعة الثامنة, , لبنان –للطباعة والنشر والتوزيع, بَتوت 

الطبعة  قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية لالستثمار، -ٕٔ
 ه. ٜٔٗٔاألوىل, 

اظتنبثق من منظمة اظتؤدتر قرارات وتوصيات مجمع الفقهي اإلسالمي  -ٕٕ
, تنسيق وتعليق: الدكتور عبد ٜٚ-ٔ, والقرارات ٓٔ-ٔلدورات اإلسبلمي جبدة ل

 ه.ٛٔٗٔالستار أبو غدة, دار القلم, دمشق, الطبعة الثانية, 
دار ابن حزم, الطبعة , للصادق الغرياين ،قضايا فقهية ومالية معاصرة -ٖٕ

 .مٖٕٔٓ -هٖٗٗٔ, األوىل
أليب عبد الرزتن اطتليل بن أزتد بن عمرو بن دتيم  كتاب العين، -ٕٗ

ىـ(, حتقيق د مهدي اظتخزومي, ود إبراىيم ٓٚٔالفراىيدي البصري )اظتتوىف سنة )
 السامرائي, دار ومكتبة اعتبلل. 

لئلمام ػتمد بن مكرم بن على, أبو الفضل, رتال الدين  لسان العرب، -ٕ٘
 بَتوت,  –ىـ(, دار صادر ٔٔٚابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى, اظتتوىف سنة )

إبراىيم بن ػتمد بن عبد اهلل بن  إسحاق يبأل ،ح المقنعالمبدع في شر  -ٕٙ
 –ىـ(, دار الكتب العلمية, بَتوت ٗٛٛ) سنة برىان الدين اظتتوىف ػتمد ابن مفلح
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 . م ٜٜٚٔ -ىـ  ٛٔٗٔالطبعة األوىل, , لبنان
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل  -ٕٚ

 حتقيقىـ(, ٕٔٙ) سنة َتي النيسابوري اظتتوىفاضتسن مسلم بن اضتجاج القش يبأل ،ملسو هيلع هللا ىلص
 . بَتوت –دار إحياء الًتاث العريب , ػتمد فؤاد عبد الباقي

, للدكتور أزتد ؼتتار عبد اضتميد عمر معجم اللغة العربية المعاصرة، -ٕٛ
 م.  ٕٛٓٓ -ىـ  ٜٕٗٔىـ(, عامل الكتب, الطبعة األوىل, ٕٗٗٔاظتتوىف سنة )

حامد صادق قنييب, دار  -اس قلعجي حملمد رو  معجم لغة الفقهاء، -ٜٕ
 م.  ٜٛٛٔ -ىـ  ٛٓٗٔالنفائس للطباعة والنشر والتوزيع, الطبعة الثانية, 

اضتسُت أزتد بن فارس بن زكرياء القزويٍت  يبأل ،معجم مقاييس اللغة -ٖٓ
ىـ ٜٜٖٔ, دار الفكر, ق عبد السبلم ػتمد ىارونيقحتىـ(, ٜٖ٘سنة ) الرازي, اظتتوىف

 م. ٜٜٚٔ -
شمس الدين, ػتمد ل ،محتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجمغني ال -ٖٔ

الطبعة , ىـ(, دار الكتب العلميةٜٚٚ) سنة اظتتوىف, بن أزتد اطتطيب الشربيٍت الشافعي
 . مٜٜٗٔ -ىـ ٘ٔٗٔاألوىل, 

د عبد اهلل بن ػتمد  المنفعة في القرض دراسة تأصيلية تطبيقية، -ٕٖ
 . ٖٔٗٔ نيةبعة الثاطالدار كنوز اشبيليا , العمراين

صادر عن: وزارة األوقاف والشئون  ،الموسوعة الفقهية الكويتية -ٖٖ
: الطبعة ٖٕ - ٔىـ(, األجزاء  ٕٚٗٔ - ٗٓٗٔالطبعة: )من , الكويت –اإلسبلمية 
: الطبعة األوىل, مطابع دار ٖٛ - ٕٗاألجزاء , الكويت –السبلسل  الثانية, دار

 . نية, طبع الوزارة: الطبعة الثا٘ٗ - ٜٖاألجزاء , مصر –الصفوة 
شمس الدين ػتمد بن أيب العباس ل ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج -ٖٗ

 ىـ(, دار الفكر, بَتوتٗٓٓٔ) سنة اظتتوىف, أزتد بن زتزة شهاب الدين الرملي
)شرح  ،الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافية -ٖ٘

نصاري, أبو عبد اهلل, الرصاع التونسي مد بن قاسم األحملحدود ابن عرفة للرصاع(, 
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 . ىـٖٓ٘ٔالطبعة األوىل, , ىـ(, اظتكتبة العلميةٜٗٛسنة ) اظتتوىف, اظتالكي
 المواقع 
ٔ- http: //www. quran-m. com/quran/article/2501/ 

ٕ- http: //vb. tafsir. net/tafsir13359/#. WFRZ6dJ95LM 

ٖ- http://www.alomah-alwasat.com/fatwaMore.php?id=696 

ٗ- https: //islamqa. info 

٘- https://al-ershaad. net/vb4/showthread. php?t=11191 

ٙ- http: //ar. islamway. net 

ٚ- http: //www. almoslim. net/node/166973 

ٛ- http: //www. saaid. net/bahoth/116. htm  

ٜ- http: //www. alifta. net/Fatawa 

ٔٓ- http://www.saaid.net/bahoth/116. htm  

ٔٔ- https: //www. safaricom. co. ke/personal/m-pesa/lipa-na-

m-pesa/paybill 

ٕٔ- http: //cbagroup. com/m-shwari  

ٖٔ- https://kipsang. com/2008/11/17/m-pesa-how-does-it-work 

ٔٗ- www. almaany. com/ar 
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