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تناولت فيه حكم اإلعالن التجاري ، واألثر املرتتب عليه وذلك أيضا يف مطلبني  : املبحث الثاين 
وخامتة ذكرت فيها أهم ما توصلت إليه من نتائج  

وصىل اهللا عىل سيدنا حممد وعىل اله وصحبه وسلم تسليام كثريا 
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. بيان حقيقة اإلعالن التجاري و مميزاته : املبحث األول 
بيان معنى اإلعالن التجاري ومميزاته  : املطلب األول 

حقيقة اإلعالن التجاري لغة واصطالحا  :  الفرع األول 
: اإلعالن لغةً 

نة إذا أعلن كل واحد لصاحبه ما يف نفسه ، يقال  النُ املُجاهرة و املُعالَ عْ لُنُ : اإلِ عْ رُ يَ لَن األَمْ عَ
النية فيهام إذا شاع وظهر ناً وعَ لَ لَنُ عَ عْ لِنَ يَ لِنُ وعَ عْ لُوناً ويَ  )(عُ

:  وأما التجاري 
 )(ما يتجر فيه و تقليب املال لغرض الربح :  نسبة إىل التجارة وهي 

: و أما اصطالحاً 
:  هناك عدة تعاريف لإلعالن التجاري 

 )( )األداة التي حتمل رسالة التاجر إىل مجهور املستهلكني  (: منها 
اإلجراءات التي تفعل جلذب انتباه الناس إىل سلعة ، أو تاجر عن طريق نرش األخبار  (:  أو هو 

 )(  )عنها أو املعلومات أو التقارير ويكون ذلك بدون أجر مقابل 
مميزات اإلعالن التجاري  : الفرع الثاين 

                                                             
،   )علن(  مادة 288 / 13: ، لسان العرب ال بن منظور  )علن( مادة 1569 / 1: القاموس املحيط للفريوز آبادي :  ينظر )(

  240 / 2:  هتذيب اللغة لألزهري 
  )علن(مادة  82/ 1:املعجم الوسيط ، إلبراهيم مصطفى و وآخرون :  ينظر )(
 35:الدعاية التجارية ، للدكتور فائز الصواف :  ينظر )(
 443: معجم املصطلحات االقتصاد واملال وإدارة األعامل  لنبيه غطاس : ينظر )(
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إنه نشاط مدفوع األجر حيث تقوم اجلهة املعلنة بدفع تكلفة اإلعالن إىل وسيلة اإلعالن -1
 أو اإلعالم التي تتوىل إيصال الرسالة إىل اجلمهور املستهدف 

تربز اجلهة املعلنة من خالل اسمها وهويتها مما يساعد عىل إظهار طبيعة الرسالة -2
 اإلعالنية وفرزها عن كل ما ينرش يف وسائل اإلعالم من مواد إعالمية أخر 

 يعتمد  اإلعالن التأثري عىل املستهلك بمحاولة إغرائه مبارشة ورسيعا-3
إن اإلعالن التجاري جهد غري شخيص وغري مبارش ألنه يستعمل وسيلة غري شخصية -4

إليصال الرسالة للجمهور فاالتصال مع اجلمهور ليس غاية قي حد ذاته بل هو وسيلة 
 إلقناع املستهلك بالرشاء أو اقتناء السلعة املعلن عنها بالذات وتفضيلها عىل ما عداها

يضمن  اإلعالن بتعامله مع وسائل اإليصال متخصصة وصول املعلومات إىل اكرب عدد -5
 ممكن من األشخاص 

أن املعلن يرسل الرسالة وينتظر النتائج أو :  يتميز بوسائل اتصال مزدوجة االجتاه أي -6
 )(ردود األفعال أو رجع الصد أو التغذية الراجعة 

 
 
 
 
 

                                                             
  16:اإلعالن والعالقات العامة يف ظل املفاهيم اإلسالمية ، لعايد فضل الشعراوي : ينظر )(
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بيان وسائل اإلعالن التجاري  : املطلب الثاين 
متثل وسائل اإلعالن املصدر الرئيس للمعلومات ذات العالقة بالقضايا الرئيسة التي تستحوذ 
عىل اهتاممات الرأي العام وبخاصة يف األحداث ذات الصلة باحلياة العامة يف املجتمع وإمداد 

اجلامهري باملعلومات الصادقة واملكثفة  
ا حلقيقة التفاوت يف التغطية اإلعالنية بني وسائل اإلعالن املختلفة فإن الباحثني يتفقون  ونظرً

  عىل أن لكل وسيلة ميزة خاصة متيزها عن األخر
:  وتنحرص هذه الوسائل يف ثالثة أنواع 

 .وسائل مقروءة ، كالصحف واملجالت وامللصقات وإعالنات الطرق والنرشات-1
 .وسائل مسموعة ، كاإلذاعة  املحارضات والندوات -2
 . وسائل مرئية ، كالتلفاز و السينام واملرسح -3

اإلعالن  املقروء :  الوسيلة األوىل   
الصحف ، و املجالت  (: هي األكثر عددا من الوسائل األخر وتتنوع يف فاعليتها  ومن أمهها 

، وامللصقات ، و اليافطات ، و الربيد ، و الكتيبات ، و ووكاالت األنباء ، والنرشات ، و 
إعالنات الطرق ، وإعالنات املالعب ، واإلعالن يف نقطة البيع ، واإلعالن عىل السلعة نفسها ، 

  )()أو عىل غالفها 
: وعليه يمكن تقسيم هذه الوسائل املقروءة إىل قسمني 

 وسائل قديمة كالصحف واملجالت ، واإلعالن بالربيد -1

                                                             
 70اإلعالن والعالقات العامة يف ظل املفاهيم اإلسالمية  ص :  ينظر )(
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وسائل مستحدثة وهي الوسائل التكنولوجية وعىل رأسها شبكة املعلومات العاملية -2
الصحافة االلكرتونية و اإلعالن داخل الكتب و املؤلفات وطباعة اسم  )االنرتنت(

 )(الرشكة أو السلعة عىل األقالم واملفكرات والقداحات وعلب املنتجات 
فالصحف تعد الوسيلة األهم يف نرش املعلومات والثقافة عىل مر القرن التاسع عرش والنصف 

األول من القرن العرشين  
وهي من حيث املساحة اجلغرافية التي تغطيها منها صحف حملية و صحف عىل مستو البلد 

وصحف دولية  
ومن حيث الوقت الذي تصدر فيه  فاألغلب ان تكون يوميا ومنها أسبوعي علام أن منها ما 

يصدر صباحا ومنها ما يصدر مساءا  
إال أن هذا الواقع تغريّ قليالً مع سيطرة الوسائل اإلعالنية احلديثة ففي دارسة أجريت يف 

صحيفة يومية وهذا الرقم ) 1457(حوايل . م2004الواليات املتحدة اتضح أنه صدر يف عام 
. )(م1990عن العام ) 154(أقل بحوايل 

وعىل رغم من الرتاجع الذي حلق هبذه الوسائل املقروءة نتيجة سيطرة الوسائل اإلعالنية 
األخر املسموعة واملرئية، إال أنه ال يمكن االستغناء عنها واستثناؤها من العملية التخطيطية، 

                                                             
جملة العامل  (نظرة ملستقبل وسائل اإلعالم املقروءة واملسموعة واملرئية يف الزمن الرقمي، بابعري، حيي،  من موقع :  ينظر )(

  )الرقمي
جملة العامل  (نظرة ملستقبل وسائل اإلعالم املقروءة واملسموعة واملرئية يف الزمن الرقمي، بابعري، حيي،  من موقع :  ينظر )(

  )الرقمي
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لذلك حترص كثري من الدول الغربية عىل السيطرة عىل هذه الوسائل يف الدول النامية ويف 
  . )("مقدمتها الدول العربية 

وأما املجالت فهي األخر حتتوي موضوعات متنوعة ومثرية جتذب املتابعني هلا وهي أكثر 
ختصصا من الصحف فمنها ما هي متخصصة بالسياسة أو الفن أو الرياضة  أو األطفال أو 

األزياء أو االقتصاد  وهي من حيث هدف الصدور ، جمالت عامة وجمالت متخصصة ومن 
  )(حيث وقت الصدور منها السنوية والفصلية والشهرية والنصف شهرية واألسبوعية 

ف بأنه  جمموعة ضخمة من شبكات االتصال املرتبطة ببعضها البعض "وأما اإلنرتنت فلقد عرّ
  )("وهي تنمو ذاتيا بقدر ما يضاف من شبكات وحاسبات

نمواً رسيعاً، . م1969و لقد نمت شبكة االنرتنت منذ ظهور أول صفحة عىل االنرتنت عام 
وأصبحت تطبيقاهتا يف مجيع جماالت احلياة، يف جمال تبادل الرسائل واملعلومات حول العامل، يف 

. جمال العلم والتعليم، يف جمال االقتصاد والتجارة، ويف جمال الصحافة واإلعالن 
إن إعالن االنرتنت هو إعالن ينرش يف موقع أو أكثر عىل شبكة االنرتنت ، دخل إىل الشبكة بداية 

كقوائم جمانية لإلعالنات املبوبة عىل النرشات اإلخبارية لبث اإلعالنات بالنسبة للمعلنني 
 shop on the( الرئيسني و بشكل تقليدي فان الرشكة التي تقوم بإنشاء متجر عىل الـ 

                                                             
 142-138/ 1:عودة احلجاب، املقدم، ملحمد أمحد إسامعيل، : ينظر ) (
  74: االعالن والعالقات العامة يف ظل املفاهيم االسالمية : ينظر )(
 78 : 90التوثيق وثورة االتصاالت،البراهيم أبو السعود ، الدراسات اإلعالمية ، العدد: ينظر )(
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web (تقوم بتزويده بصفحة منزلية تعرف بـ  ) home page (  تعمل كواجهة لذلك
 )(املتجر تعرض عليها السلع واخلدمات املتاحة داخله 

و تعني الصحافة اإللكرتونية  املنشور اإللكرتوين الدوري الذي حيتوي عىل األحداث اجلارية 
سواء املرتبطة بموضوعات عامة أو بموضوعات ذات طبيعة خاصة ويتم قراءهتا من خالل 

 )("جهاز الكمبيوتر وغالبا ما تكون متاحة عرب اإلنرتنت
 م عندما 1993ولقد عمد كثري من نارشي الصحف إىل تأسيس مواقع هلا عىل الشبكة بعد عام 

.  العاملية بالظهور  )web (الـ بدأت شبكة 
 9 (ولقد توافرت الصحيفة اليومية العربية إلكرتونيا ألول مرة عرب شبكة االنرتنت يف 

مع صحيفة الرشق األوسط، ثم تبعتها صحيفة النهار التي أصدرت  . )م 1995سبتمرب /أيلول
ثم تلتها صحيفة   )م 1996فرباير / شباط1 (طبعة الكرتونية يومية خاصة بالشبكة ابتداءً من 

وحالياً تتوافر معظم . ثم صحيفة السفري يف هناية العام نفسه   )م 1996 حزيران 1(احلياة يف 
  . )(الصحف العربية عىل االنرتنت

ويعترب االنرتنت اليوم لغة العرص الذي يقاس من خالله مستو أمية الشعوب وتقدمها، ولقد 
تطورت هذه الوسيلة اإلعالمية حتى باتت تشكل منافساً جدياً لوسائل اإلعالم التقليدية، ففي 

مرشوع التفوق ( أجراها  )2004حالة وسائل اإلعالم اإلخبارية سنة  (دراسة حتت عنوان 

                                                             
 . 78: الصحافة الالكرتونية  ، للدكتور رشيف درويش اللبان : ينظر )(
جتربة الصحافة اإللكرتونية املرصية و العربية الواقع و أفاق املستقبل، نجو فهمي املجلة العلمية لبحوث اإلعالم ، : ينظر )(

 . م 1998 ، ديسمرب 4العدد 
  )النادي العريب للمعلومات (خدمات املعلومات الصحافية العربية عىل االنرتنت، عامد بشري،  من موقع : ينظر )(
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تبني أن الصحافة األمريكية واألخبار   )الصحفي باالشرتاك مع كلية الصحافة يف كولومبيا
التلفزيونية شهدت خالل السنوات األخرية أزمة مع تراجع الثقة هبا لد الرأي العام وانحسار 

مجهورها، وهو ما دفع األمريكيني إىل اللجوء اىل االنرتنت الستقاء األخبار، مما يثري خماوف 
العاملني يف جمال الصحافة اليومية وشبكات التلفزيون واإلذاعات من خطر سيطرة هذه 

. )(الوسيلة عىل الوسائل األخر خاصة مع تراجع الثقة بمصداقية الصحف
ويتميز اإلعالن عرب االنرتنت انه يتخطى احلدود اجلغرافية ويعرب القارات بلغة تفهمها اكثر 

شعوب العامل وهو أقل كلفة من اإلعالن بالوسائل األخر ويدر هذا النوع من اإلعالن 
للبحث يف االنرتنت  ) google (ة إيرادات مالية ضخمة وهائلة حيث بلغت إيرادات رشك

 )(منها من عائدات اإلعالنات االلكرتونية  )% 99( تم حصد  ) مليون دوالر أمريكي 50( 
وإذا كان لإلنرتنت أمهيته للناس كافة فهو يزداد أمهية بالنسبة للتسويق ، كونه فتح له آفاقاً 

واسعة يف جماالت كبرية   
ولقد كان من نتيجة دخول االنرتنت إىل كل بيت أن بدأ كثري من الناس يفكر إنشاء مواقع  

. خاصة باإلعالن وترويج السلع واخلدمات 
 
 
 

                                                             
  )شبكة النبأ املعلوماتية  (تنافس الصحف والتلفزيونات، من موقع : االنرتنت مصدر اخباري: ينظر )(
تغطية ملؤمتر  ) 15677 ( م العدد 2006 آذار 7 هـ املوافق 1427 صفر 7الثالثاء  )طبعة بريوت  (صحيفة احلياة : ينظر )(

الرشق االوسط للنرش الذي عقد بديب بحضور االحتاد العاملي للصحف واجلمعية الدولية للمطبوعات الدورية  
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اإلعالن املسموع : الوسيلة الثانية 
بدأت مع اكتشاف املوجات القصرية ويرجع  )الراديو  (اإلعالن املسموع هو اإلذاعة عرب جهاز 

اكتشاف هذه املوجات إىل اهتامم الدول بإجياد طرق جديدة لالتصال بالعامل اخلارجي يف حالة 
. ختريب أسالك خدماهتا التلغرافية يف حالة قيام احلرب 

الذين كانت  )الراديو (ولكن الفضل الرئييس الكتشاف هذه املوجات يرجع إىل هواة 
ا الكتظاظها  حكوماهتم قد منعتهم من استخدام املوجات الطويلة واملتوسطة يف هوايتهم نظرً

باخلدمات اإلذاعية، فخصصت هلم موجات غري معمول هبا يف ذلك احلني وهي املوجات 
وقد اكتشف اهلواة يف بحثهم عن وسيلة وخمرج يشبعون هبا هوايتهم طريقة الستخدام . القصرية

. املوجات القصرية
عىل موجة 1923وتم أول اتصال بني هواة أمريكا وهواة فرنسا عرب املحيط األطلنطي يف عام 

. مرت )100(طوهلا 
  )(وانترشت اإلذاعة الدولية عىل أثر نجاح اهلواة يف استخدام املوجات القصرية 

 وقد تطورت هذه الوسيلة بشكل رسيع فاق تطور الوسائل املقروءة مما جعل بعض الناس 
يفكرون بام سترتكه هذه الوسيلة عىل الوسائل املقروءة من أثر سلبي وانخفاض ملعدل متابعة 

اإلعالن يف الوسائل املقروءة  
دور كبري يف فرتة من فرتات القرن املايض  وخاصة أثناء احلروب   )الراديو ( وقد كان هلذا اجلهاز

العاملية والدولية واألهلية، ففي خالل احلرب األهلية اللبنانية كان لكل فريق إذاعته اخلاصة، 

                                                             
 21:اإلذاعة الدولية، دراسة مقارنة لنظمها وفلسفتها الدكتورة سهري عبد الغني بركات،: ينظر )(
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وكان الناس يعتمدون عىل هذه الوسائل يف الوصول إىل اخلرب برسعة وخاصة يف ظل االنقطاع 
. شبه الدائم للكهرباء 

هذا وتلعب الوسائل املسموعة دوراً مسامهاً يف عوملة القيم واملفاهيم خاصة مع تأسيس بعض 
الدول الكرب وسائلها اخلاصة املوجهة إىل الدول النامية من أجل نرش اخلرب وتشكيل 

:  االجتاهات وتعديل الثقافات، ومن أبرز هذه املحطات اإلذاعية العاملية حالياً اثنتان 

 التي تبث من لندن ومتول بشكل أسايس من خالل املِنح املقدمة من )BBC(الـ حمطة -1
 )م2005-2004 مليون جنيه إسرتليني خالل عام 225(وزارة اخلارجية الربيطانية 

( لغة أخر ويصل عدد مستمعيها إىل ) 42(وهي تبث براجمها باللغة اإلنجليزية ويف 
  )(مليون مستمع أسبوعيا ) 146

مليون مستمع  )15(وجتلب إليها. م2003األمريكية التي بدأت البث عام )سوا (حمطة -2
  )(عريب يف إحصائية فاجأت األمريكيني أنفسهم

واإلعالن من خالل اإلذاعة قد يكون مرافقا للموسيقى بان تكون املادة اإلعالنية عىل شكل 
مقطوعة غنائية وقد يكون عن طريق اإلعالن املبارش و ذلك بقراءة اإلعالن جمردا من أي 
مؤثرات أخر وقد يكون عن طريق القصة القصرية أو اللقطة الفكاهية إال أن التلفاز بدأ 

:  ينافس و يتغلب عىل اإلذاعة إال أن اإلعالن عرب اإلذاعة يمتاز بخصائص أمهها 

                                                             
وزراة اخلارجية وشؤون الكومنولث  (يب يب يس وورلد سريفيس، من موقع - اخلدمة الدولية هليئة اإلذاعة الربيطانية: ينظر )(

  )الربيطانية
 )احلوار املتمدن (حرب قصف العقول وكسب القلوب، لسعد سلوم ، احللقة اخلامسة،من موقع: ينظر )(
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 إمكانية تكرار اإلعالن طوال اليوم وملدة أيام أو أسابيع أو شهور مما جيعل فرصة -1
 التعرض لإلعالن اكرب من قبل اكرب عدد من املستمعني 

  إمكانية توجيهه إىل قطاعات معينة من املستمعني  كالشباب أو رجال اإلعامل -2
  املرونة يف تعديل التوقيت أو الرسالة خالل فرتة قصرية-3
 )(التغطية اجلغرافية حمليا و دوليا من خالل حمطات متنوعة -4

اإلعالن املرئي : الوسيلة الثالثة  
وهي تشاهد وتسمع وتشارك يف التقاطها حاستا البرص والسمع وهذا مما يوقع تأثريا يف نفس 

وقد أحدث  )التلفاز و السينام واملرسح واهلاتف املحمول  (املشاهد واملستمع وهي تشمل 
ظهور اإلعالن املرئي ثورة إعالمية واسعة التأثري واألبعاد وفتح األبواب عىل مصاريعها أمام 

. تطورات تكنولوجية كبرية يف حقل االتصال واإلعالم عىل حد سواء 
وأصبح وسيلة إعالمية فعالة منذ بداية مخسينات   )م 1927(حيتل التلفزيون، الذي اخرتع عام 

القرن املايض، أمهية خاصة بني وسائل اإلعالم اجلامهريي، إذ هو ينقل الكلمة والصورة، 
. مسموعة ومرئية، فضالً عن أنه خياطب األميني واملتعلمني عىل حد سواء 

ويعترب التلفزيون يف نظر الكثريين وسيلة تسلية وترفيه، بينام ينظر إليه البعض اآلخر عىل أن له 
إمكانيات إعالمية وسياسية وتعليمية واسعة ينبغي أن تستغل من أجل إيصال الرسائل 

. اإلعالمية ومضامينها إىل البيئات التي خيطط هلا

                                                             
  68: اإلعالن والعالقات العامة يف ظل املفاهيم اإلسالمية : ينظر )(
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من هنا جاء اهتامم الدول الكبرية يف السنوات األخرية بتأسيس القنوات الفضائية التي تبث 
 وهو من أكثر الوسائل تكلفة وأشدها تأثريا يف )(أفكارها وتنقل قيمها للمشاهد العريب 

اجلامهري وأوسعها انتشارا من حيث عدد املشاهدين ملا جيمع بني مزايا مجيع الوسائل املرئية 
:  واملقروءة واملسموعة حيث يمتاز اإلعالن التلفزيوين بام ييل 

  وصوله إىل أكرب عدد ممكن من املشاهدين من خالل رسالة واحدة -1
انخفاض تكلفة اإلعالن للفرد الواحد نسبيا إذا ما متت قسمة تكلفة اإلعالن عىل عدد -2

 كبري من املشاهدين 
إمكانية استقبال الرسالة اإلعالنية من قبل األرسة جمتمعة وهذا ما قد حيدث تأثريا كبريا -3

 من خالل إقناع بعضهم البعض اآلخر
  بث رسالة إعالنية ختتلف عن اإلعالنات املتنافسة يف الوقت نفسه-4
 القدرة عىل إيصال الرسالة اإلعالنية يف ساعة معينة ويوم معني خالل األسبوع من -5

خالل اختيار الوقت الذي تكون فيه فئة معينة من الناس موجودة بني من يشاهد التلفاز 
يف ذلك الوقت وعىل هذا األساس يمكن استهداف القطاع السوقي املقصود دون 

 اآلخرين 
 يتمتع التلفاز بفرصة االستفادة من اإلبداع الفني من حيث احلركة واأللوان وعرض -6

 )(السلعة والصوت األمر الذي يؤثر أكثر عىل املشاهدين 

                                                             
 )احلوار املتمدن (حرب قصف العقول وكسب القلوب ، سعد سلوم ، احللقة اخلامسة، من موقع: ينظر )(
 65: اإلعالن والعالقات العامة يف ظل املفاهيم اإلسالمية : ينظر )(
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حكم اإلعالن التجاري وضوابطه واآلثار املرتتبة عليه  : املبحث الثاين 

  بيان حكم اإلعالن التجاري: املطلب األول 
. اإلعالن التجاري هو يف حقيقة األمر ثناء عىل سلع وخدمات معينة ، وترغيب فيها ، ومدح هلا
وبيان ملزاياها و خصائصها وإغراء املستمع لرشائها واقتنائها وهذا الثناء والتعريف للسلعة بام 

فيها مما ال يعرفه املشرتي أمر موجود عند املتقدمني كام يصف البائع العبيد واإلماء والدواب مما 
 )(يتميز به كل عني يريد بيعها 

و قد أصبح اإلعالن اليوم من مستلزمات العمل الناجح لتزاحم األصناف املتامثلة واملتشاهبة إىل 
. حد كبري يكاد يصل حد التطابق يف املواصفات

فام مل يصاحب السلع واخلدمات  بيان وترغيب بأساليب متعددة، فإن السلع اجليدة تبور وتضيع 
. قيمتها يف غمرة الدعايات املؤازرة ألسامء جتارية أخر مشاهبة، أو قد تقل عنها جودة

فاالعالن للسلع والبضائع رضورية إلجياد السمعة والشهرة، وحلامية هذه السمعة بعد حتققها، 
ولذا فإن التاجر حمتاج إىل االستمرار يف واإلعالن بني الفينة واألخر كي يأمن استمرار نجاحه 

ا عن املنافسة التي قد تستبدل به غريه ا، بعيدً . وترويج سلعه يف األذهان حيًا ومرغوبً
والشك أن هذا بذل مادي ضخم، موضوعه موضوعه السمعة والشهرة التي يمثل االسم 

. التجاري وعاءها وعنواهنا
ا حقيقيًا يمثل السلع واخلدمات  باملواصفات التي  وال خيفى أن اإلعالن ال يعني بالرضورة واقعً

حتملها عنه هذا اإلعالن ، فقد تكون دعاو ليس هلا يف الواقع وجود، وهذا غش وتدليس ال 
                                                             

 . 2/71: إحياء علوم الدين للغزايل : ينظر )(
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ينفي املصلحة وال يرفعها، ولكنه يشوب هذه املصلحة بنوع غش وخداع ينبغي كشفه، ومحاية 
أصحاب املصالح املرشوعة اجلادين يف أسامئهم التجارية منه، ومحاية مجهور الناس من مثل هذه 

الدعايات املومهة غري الواقع ، وعىل كل حال فإن العرف اجلاري والتجربة املتكررة بني الناس 
جتعل السلع والبضائع التي تعرب عن واقع وحقيقة إذا صحبته دعاية كافية رجحانًا عىل السلع 

 )(.التي يعرب عنها زيف وخداع، وإن ضخمت دعايته فالبقاء لألصلح يف أسواق الناس
:   يتبني مما تقدم ان املدح والثناء للسلعة يكون عىل نوعني 

أن يكون املدح والثناء للسلعة بحق وصدق  : النوع األول 
إذا كان اإلعالن التجاري يلبي حاجات املستهلك وكان صحيحا وقد حتر فيه املعلن الصدق 

واحلق من غري كذب أو تزوير  فإن هذا اإلعالن يكون جائزا ومباحا وال حرج فيه،  
: والدليل عىل جواز اإلعالن هبذه الصورة 

أن األصل يف العقود واملعامالت اإلباحة وال حيرم منها إال ما ورد الرشع بتحريمه ، -1
           )( والشافعية )( وهو قول املالكية )(وهذا قول أكثر احلنفية 

                                                             
  10388/ 2:  تصدر عن جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي جملة املجمع الفقهي  : ينظر )(
   223 / 1:   ،غمز عيون البصائر للحموي 3 / 7:    رشح فتح القدير، للسيوايس66: األشباه والنظائر للسيوطي: ينظر )(

  ،  254- 252 / 3:  الفصول يف األصول، للجصاص87 / 4: تبني احلقائق رشح كنز الدقائق، للزيلعي احلنفي
  101 / 2:   التقرير والتحرير يف علم األصول، البن أمري احلاج 

  املوافقات يف أصول الفقه، إلبراهيم 359 / 2:   ، التلقني يف الفقه املالكي، لعبد الوهاب 155 / 1: لذخرية، للقرايفا: ينظر )(
  285 - 284 /1:  املالكي

  197 / 6:  املحصول يف علم األصول، للرازي232: الرسالة، ملحمد للشافعي : ينظر )(
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 فكل )()وقد حكى بعضهم اإلمجاع عليه  (:    قال ابن رجب احلنبيل)(واحلنابلة
ما مل يبني اهللا ، وال رسوله حتريمه من املطاعم، واملشارب، واملالبس، والعقود، 

ل لنا ما حرم علينا، فام كان من هذه  والرشوط فال جيوز حتريمها؛ فإن اهللا قد فصّ
مه اهللا،  الً، وكام أنه ال جيوز إباحة ما حرَّ األشياء حراماً فال بد أن يكون حتريمه مفصّ

 )(فكذلك ال جيوز حتريم ما عفا اهللا عنه، ومل حيرمه
وال حتريم إالّ بنص صحيح رصيح من الكتاب ، أو السنة او اإلمجاع ، فإذا مل يرد 

نص وال إمجاع، أو ورد نص رصيح غري صحيح، أو صحيح غري رصيح، بتحريم 
و مل نجد يف . يشء من األشياء، مل ير أثر ذلك يف حاله وبقي يف دائرة العفو الواسعة

حتريم اإلعالن التجاري نصاً صحيحاً رصحياً، أو إمجاعاً يقينياً، فقد بقي عىل أصل 
 . اإلباحة

إن اإلسالم راعي بترشيع األحكام حاجة الناس، وتأمني سعادهتم، ولذلك كانت -2
هذه األحكام الرشعية كلها يف مقدور اإلنسان، وضمن حدود طاقته، وليس فيها 

حكم يعجز اإلنسان عن أدائه والقيام به، وإذا ما نال املكلف حرج خارج عن 

                                                             
 كشاف القناع 344 / 1:    إعالم املوقعني عن رب العاملني، البن القيم 210: القواعد النوارنية الفقهية، ال بن تيمية : ينظر )(

  429 / 4:  ، املغني  ال بن قدامة 53 / 3:  عن متن اإلقناع، للبهويت، 
 166 / 2:  جامع العلوم واحلكم يف رشح مخسني حديثا من جوامع الكلم ، البن رجب : ينظر )(
  1/383إعالم املوقعني البن القيم  : ينظر )(
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حدود قدرته أو متسبب بعنت ومشقة زائدة حلالة خاصة، فإن الدين يفتح أمامه 
 وقد رشعت مجلة من األحكام عىل أساس احلاجة                                       )(باب الرتخص والتخفيف 

االستيثاق يف احلقوق أمر تدعو إليه حاجة الناس، خصوصاً عند  (: قال ابن بلبان 
خراب الذمم، وهلذا االستيثاق صور رشعية معينة؛ كالرهن، والضامن، والكفالة، 

  )( )وكل واحد منها له خصوصيته وأحكامه يف الرشع
و حفر اآلبار واألهنار وكرهيا  وهو تنظيفها وعمل القناطر (: وقال البهويت 

القناطر واجلسور واألسوار وإصالح الطرق : واجلسور واألسوار وإصالحها  أي 
واملساجد  لعموم حاجة الناس إىل ذلك  و  من ذلك الفتو وتعليم الكتاب والسنة 

وسائر العلوم الرشعية كالفقه وأصوله والتفسري والفرائض وما يتعلق هبا من 
 )( )حساب ونحوه ولغة ونحو وترصيف وقراءات 

ودِ  قُ عُ عِ الْ ْ لٌ يفِ رشَ ةِ النَّاسِ أَصْ اجَ اةُ حَ اعَ رَ ةُ ، . و مُ َاجَ عُ بِهِ احلْ فِ تَ رْ هٍ تَ جْ ىلَ وَ عُ عَ َ يُرشْ فَ
ا  هَ يعِ ِ ةُ تَرشْ مَ كْ يَ حِ هِ هِ ذِ هَ عِ  وَ ْ ل الرشَّ ا ألِصْ افِقً وَ ونُ مُ يَكُ  ـ  )(وَ

و من كامل الرشيعة أن ما كانت حاجة الناس إليه ماسة فيام بينهم فإهنا توسع فيه ، 
وتسلك فيه مسلك التيسري ، وهذا أصل من أصول الرشيعة واإلعالن عن السلع 

                                                             
 / 1:  الفقه املنهجي عىل مذهب اإلمام الشافعي للدكتور مصطفى اخلن و الدكتور مصطفى البغا و عيل الرشبجي ، : ينظر )(

13 
 1/35 :اخرص املخترصات يف الفقه عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ملحمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي : ينظر )( 
 3/43كشاف القناع للبهويت  : ينظر )(
 ، بداية املجتهد 174 / 4:  ، وبدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع للكاساين 75 ، 74 / 15: املبسوط، للرسخيس :  ينظر )(

 240 / 2: وهناية املقتصد،  ال بن رشد 
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واخلدمات  من األبواب املهمة جداً ، فام من مكلف إال وقد باع أو اشرت أو كان 
بينه وبني غريه معاملة غري ذلك ، فهذا الباب من األبواب التي تشتد حاجة الناس 

إليه فكان من املناسب رشعاً فتح الباب فيه وطلب التيسري فيه وذلك لكون اإلعالن 
وسيلة تدعو احلاجة إليه ، السيام مع واقع األسواق التجارية املعارصة التي تشهد 

 تنوعاً كبرياً يف السلع واخلدمات مما جيعل الناس يف حرية وتردد يف اختيار إحد
السلع واخلدمات، فيكون اإلعالن معرفا  الناس بمزايا السلع واخلدمات، 

ومنافعها، مما يساعد يف إزالة احلرية عن الناس، واختاذهم القرار الرشائي الصائب 
كام لإلعالن أثر كبري يف حتسني نوعية السلع واخلدمات ، ورفع مستو اإلنتاج، كام 

 . )(أنه يعرف  بأماكن السلع واخلدمات وأصحاهبا 
ف بمكان السلعة وصاحبها، -3 اإلعالن التجاري يشبه عمل الدالل، وهو من يعرّ

، وقد أجاز أهل العلم عمل الدالل، وجر عىل )(وينادي يف األسواق عليها 
، وهذا يدل عىل )(ذلك عمل املسلمني، ومل ينقل إنكاره عن أحد من أهل العلم 

  )(أهنا من األعامل املرشوعة الرائجة املتوارثة بال نكري

                                                             
:  ، السوق اإلسالمية املشرتك للدكتور حممود حممد بابليل 9 / 1: قواعد البيوع وفرائد الفروع وليد بن راشد السعيدان : ينظر )(

91 . 
للبعيل .  ، املطلع عىل أبواب املقنع15/51:  ، الفتح الرباين للساعايت2/57:  الرتاتيب اإلدارية لعبداحلي الكتاين:  ينظر )(

   .279:  احلنبيل
 ، 2/161:   ، الفواكه الدواين للنفراوي5/40:   ، الفتاو البزازية البن بزاز 270: األشباه والنظائر ال بن نجيم: ينظر )(

  5/466:   ، ، املغني البن قدامة، 5/257: للنووي. روضة الطالبني وعمدة املفتني
  69:الوساطة التجارية يف املعامالت املالية ، لعبد الرمحن األطرم : ينظر )(
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أن حقيقة اإلعالن هو ثناء البائع ومدحه لسلعته، وقد أجاز الرشع لإلنسان أن -4
يصف نفسه بام فيها من صفات محيدة إذا تعلقت بذلك الوصف مصلحة راجحة 

ضِ إِينِّ (، بدليل قول يوسف عليه السالم للملك )( َرْ ائِنِ األْ زَ ىلَ خَ نِي عَ لْ عَ اجْ
لِيمٌ  يظٌ عَ فِ  فكذلك مدح املرء لسلعته أو خدمته، بل هو أوىل باجلواز؛ ألن )()حَ

لَمُ (: األصل يف مدح املرء نفسه املنع؛ بدليل قوله تعاىل  وَ أَعْ مْ هُ كُ سَ وا أَنْفُ كُّ زَ فَالَ تُ
ى  قَ نِ اتَّ فال تنسبوها إىل زكاء العمل وزيادة اخلري وعمل الطاعات أو :  أي )()بِمَ

إىل الزكاء والطهارة من املعايص وال تثنوا عليها واهضموها فقد علم اهللا الزكي 
الً وآخراً قبل أن خيرجكم من صلب آدم وقبل أن خترجوا من بطون  منكم والتقي أوّ

بخالف مدح املرء سلعته وثنائه عليها، فال دليل عىل منعه وحتريمه، بل )(أمهاتكم 
  األصل فيه احلل واإلباحة

املدح والثناء بغري حق : النوع الثاين 
: ويكون ذلك بأحد أمرين

  الكذب عىل الناس ، وهو بأن خيرب عن السلع أو اخلدمات بام خيالف احلقيقة -1
 التغرير بالناس ، وذلك بأن يقول يف السلع أو اخلدمات ما خيدع به الناس، ويدلس -2

. عليهم ويغشهم

                                                             
  217 – 9/215:   ، اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي3/1092:  أحكام القرآن البن العريب:  ينظر )(
  55:  سورة يوسف اآلية )(
 32:  سورة النجم اآلية )(
 426/ 4:الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، للزخمرشي : ينظر )(
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فإذا كان اإلعالن عىل سبيل التغرير بالناس والتدليس عليهم وذكر حماسن للسلعة بام ليس فيها 
كذبا وهبتانا من املحرم املمنوع يف الرشيعة اإلسالمية  

وقد عد بعض العلامء الغش يف البيع من الكبائر ملا ثبت يف ظاهر االحاديث من نفي االسالم 
  )(عنه مع كونه مل يزل يف مقت اهللا وكون املالئكة تلعنه 

  )(وقد أودر مسلم أحاديث النهي عن الغش يف صحيحه  باب الكبائر وأكربها 
وقد ثبت التحريم بأدلة من الكتاب والسنة واإلمجاع بتحريم هذا النوع من املدح والثناء، بل 

حتريم كل ما يوهم املشرتي بوجود صفة كامل يف السلعة أو اخلدمة ال وجود هلا يف واقع األمر، 
  )(سواء كان ذلك اإلهيام بالفعل أو القول

:  األدلة من الكتاب 
نْ  (:  قال تعاىل -1 ةً عَ ارَ َ ونَ جتِ بَاطِلِ إِالَّ أَنْ تَكُ مْ بِالْ يْنَكُ مْ بَ الَكُ وَ لُوا أَمْ أْكُ نُوا الَ تَ ينَ آمَ َا الَّذِ ا أَهيُّ يَ

يامً  حِ مْ رَ انَ بِكُ مْ إِنَّ اهللاََّ كَ كُ سَ تُلُوا أَنْفُ قْ الَ تَ مْ وَ نْكُ اضٍ مِ رَ            )()تَ
م أكل املال بالباطل، واستثنى أكله بالتجارة التي تكون عن تراضٍ ، : وجه الداللة  أن اهللا حرّ

وال شك أن من اشرت املدلَّس واملغشوش ، وهو ال يعلم غري راضٍ به ، فالبيوع التي فيها غش 

                                                             
  457/ 1:  و الزواجر عن اقرتاف الكبائر ، البن حجر اهليثمي ، 204 / 17:   اية املحتاج إىل رشح املنهاج للرميل نه: ينظر )(
  1/99:  صحيح مسلم : ينظر )(
 ، عقد اجلواهر الثمينة يف 133 /5:  ، اخلريش عىل خمترص سيدي خليل14/53:إعالء السنن ، لظفر أمحد العثامين: ينظر )(

 ، كشاف القناع 2/63: ، مغني املحتاج  إىل معرفة ألفاظ املنهاج للخطيب475 /2: مذهب عامل املدينة البن شاس
  .9/65:  ، املحىل ال بن حزم3/213للبهويت  

  29:  سورة النساء اآلية  )(
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لَمَ صاحب )(وتدليس وخديعة من أكل املال بالباطل عْ مِ أَنْ يَ رَّ ابِطُ يف معرفة الْغِشِّ املُْحَ الضَ  وَ
ابِلِ ،  لِكَ املُْقَ ا بِذَ هَ ذَ ا أَخَ ا مَ هَ ذَ ا أَخْ يدً رِ يْهِ مَ لَ وْ اطَّلَعَ عَ يْئًا لَ ا شَ ٍ فِيهَ رتَ شْ ائِعٍ أَوْ مُ وِ بَ نْ نَحْ ةِ مِ لْعَ السِّ

ةٍ  ريَ ىلَ بَصِ هِ عَ ذِ لَ يفِ أَخْ خُ يَدْ هُ بِذلك اليشء لَ لِمَ عْ يْهِ أَنْ يُ لَ بُ عَ يَجِ  )( فَ
ُمْ يفِ (:  وقال تعاىل -2 قَ هلَ الَ ئِكَ الَ خَ لِيالً أُولَ نًا قَ مَ ِمْ ثَ هنِ امَ أَيْ دِ اهللاَِّ وَ هْ ونَ بِعَ ُ رتَ ينَ يَشْ إِنَّ الَّذِ

ابٌ أَلِيمٌ  ذَ ُمْ عَ هلَ مْ وَ يهِ كِّ زَ الَ يُ ةِ وَ يَامَ قِ مَ الْ وْ مْ يَ يْهِ نْظُرُ إِلَ الَ يَ مُ اهللاَُّ وَ هُ لِّمُ الَ يُكَ ةِ وَ رَ خِ                                          )( )اآلْ
ج لسلعته ، وهو يف السوق فحلف باهللا لقد أُعطي هبا :وجه الداللة    أن اآلية نزلت يف رجلٍ روّ

سعرا معينا وهو مل يُعط به ، ليوقع رجالً من املسلمني ، ويغره بتلك اليمني التي دلس هبا عليه، 
ىفَ )(فدلّ ذلك عىل حتريم أن حيلف الرجل يميناً كاذبة لتنفق سلعته وتروج  فعن عبد اهللاَِّ بن أيب أَوْ

طِ لِيُوقِعَ فيها  عْ طَى هبا ما مل يُ لَفَ بِاهللاَِّ لقد أَعْ وقِ فَحَ ةً وهو يف السُّ لْعَ امَ سِ الً أَقَ جُ ريض اهللا عنه أَنَّ رَ
لَتْ   نَزَ نيَ فَ لِمِ الً من املُْسْ جُ لِيالً  (رَ نًا قَ مَ ِمْ ثَ هنِ امَ أَيْ دِ اهللاَِّ وَ هْ ونَ بِعَ ُ رتَ ينَ يَشْ    )( )إِنَّ الَّذِ

ادِقِنيَ {: و قال تعاىل -3 عَ الصَّ ونُوا مَ كُ وا اهللاََّ وَ قُ نُوا اتَّ ينَ آمَ َا الَّذِ ا أَهيُّ  )( }يَ
ه يف :وجه الداللة  َ  وملا كان مقصود املعامالت هو حتصيل األكساب واألرباح ، وكان فرط الرشَ

حتصيل ذلك وتكثريه قد حيمل كثرياً من الناس عىل الكذب واخليانة يف معامالهتم؛ أمر اهللا  تعاىل   

                                                             
   .8/440 ، املحىل البن حزم   2/99 : ، املقدمات واملمهدات ، البن رشد 5/274بدائع الصنائع للكاساين : ينظر )(
  205 / 17اية املحتاج إىل رشح املنهاج للرميل   نه: ينظر )(
  77:  سورة آل عمران االية )(
  11/206:  عمدة القاري رشح صحيح البخاري، للعيني: ينظر )(
) 1982 (735/ 2أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب البيوع ، باب ما يكره من احللف يف البيع   )(
  119:  سورة التوبة، اآلية )(
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 ( والضابط الكيل ملا جيب يف املعامالت من الصدق واألمانة هو )( فيها بالصدق والبيان واألمانة
أن ال حيب ألخيه إال ما حيبه لنفسه؛ فكل ما لو عومل به شق عليه، وثقل عىل قلبه، فينبغي أن ال 

: فأما تفصيله، ففي أربعة أمور (:  وقد فصل الغزايل هذا الضابط الكيل، فقال)()يعامل غريه به
أن ال يثني عىل السلعة بام ليس فيها، وأن ال يكتم من عيوهبا وخفايا صفاهتا شيئاً أصالً، وأن ال 

 وهذا )()يكتم يف وزهنا ومقدارها شيئاً، وأن ال يكتم من سعرها ما لو عرفه املعامل المتنع عنه
.  تفصيل جامع لكل ما ينبغي مراعاته من الصدق، والبيان، واألمانة يف املعامالت

وا اهللاََّ إِنَّ (: وقال تعاىل -4 قُ اتَّ انِ وَ وَ دْ عُ الْ مِ وَ ثْ ِ ىلَ اإلْ نُوا عَ اوَ عَ الَ تَ  وَ وَ التَّقْ ِّ وَ ىلَ الْربِ نُوا عَ اوَ عَ تَ وَ
ابِ  قَ عِ يدُ الْ دِ    )()اهللاََّ شَ

ِبُّونَ أَنْ  (: وقال تعاىل -5 ينَ حيُ يعَإِنَّ الَّذِ يَا  تَشِ نْ ابٌ أَلِيمٌ يفِ الدُّ ذَ ُمْ عَ نُوا هلَ ينَ آمَ ةُ يفِ الَّذِ شَ احِ فَ  الْ
ونَ  لَمُ عْ تُمْ الَ تَ أَنْ لَمُ وَ عْ اهللاَُّ يَ ةِ وَ رَ خِ اآلْ    )وَ

إذا كان املحل التجاري أو غريه معروفاً بالفساد واالنحراف ، كمرقص ، أو : وجه الداللة 
صالة قامر، أو ملهى، أو سينام، أو مرسح، أو بنك ربوي أو مطعم بأنه خاص ببيع اخلنزير، أو 

عرف مكان بأنه خمتص ببيع اخلمر  فهذا ال جيوز اإلعالن عنه ألنه من التعاون عىل اإلثم ونرش 
للفاحشة والفساد يف املجتمع  

 
                                                             

 240:  ختريج الفروع عىل األصول خريج الفروع عىل األصول ، ملحمود  الزنجاين   : ينظر )(
  .75-1/74إحياء علوم الدين للغزايل  : ينظر )(
 1/75املصدر نفسه    )(
  2:  سورة املائدة اآلية )(

  19:سورة النور اآلية   
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:  و من السنة 
ولَ اهللاَِّ  صىل اهللا عليه وسلم  قال -1 سُ ةَ أَنَّ رَ رَ يْ رَ لَيْسَ  (:  عن أيب هُ حَ فَ الَ يْنَا السِّ لَ َلَ عَ من محَ

نَّا  لَيْسَ مِ نَا فَ شَّ نْ غَ مَ نَّا وَ  .)(  )مِ
  هذا احلديث عام يف النهي عن  الغش يف املعامالت كلها من التجارة واإلجارة :وجه الداللة  

واملشاركة وكل يشء، فإنه جيب يف املعامالت الصدق والبيان، وحيرم فيها الغش والتدليس 
 .  )(والكتامن

هُ فيها -2 لَ يَدَ أَدْخَ امٍ فَ ةِ طَعَ َ ربْ رَّ عىل صُ ولَ اهللاَِّ  صىل اهللا عليه وسلم  مَ سُ ةَ أَنَّ رَ رَ يْ رَ وعن أيب هُ
ولَ اهللاَِّ قال  سُ ءُ يا رَ امَ تْهُ السَّ ابَ امِ قال أَصَ بَ الطَّعَ احِ لَالً فقال ما هذا يا صَ هُ بَ ابِعُ نَالَتْ أَصَ فَ

نِّي  لَيْسَ مِ شَّ فَ اهُ الناس من غَ رَ يْ يَ امِ كَ قَ الطَّعَ وْ تَهُ فَ لْ عَ   )()أَفَالَ جَ
أن النبي صىل اهللا عليه وسلم  جعل تدليس صاحب الطعام  بجعله ظاهر املبيع  : وجه الداللة

خريا من باطنه غشاً، فدلّ ذلك عىل حتريم أن يظهر البائع املبيع عىل صفة ليس هو عليها، سواء 
فالواجب متام الصدق واألمانة،  .)(كان ذلك بالفعل أو بالقول، إذ إن ذلك تدليس وغش

ولذلك منع اإلمام أمحد التورية باليشء عن اليشء  يف الرشاء والبيع، ملا فيها من التدليس، وعدم 
وهذا ليس خاصاً بالبيع والرشاء، بل عام يف مجيع املعامالت، . البيان الواجب

                                                             
 ) 101  (1/99 ) "من غشنا فليس منا": أخرجه مسلم يف صحيحه  كتاب اإليامن ، باب قول النبي  صىل اهللا عليه وسلم   )(
  .116:اإلرشاد إىل معرفة األحكام لعبد الرمحن بن نارص السعدي: ينظر )(
 ) 102  (1/99 ) "من غشنا فليس منا": أخرجه مسلم يف صحيحه  كتاب اإليامن ، باب قول النبي  صىل اهللا عليه وسلم   )(
  72:   ، معامل القربة يف أحكام احلسبة  ملحمد بن حممد القريش28/104، 4/537: جمموع الفتاو البن تيمية: ينظر )(
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كل ما وجب بيانه، فالتعريض فيه حرام، ألنه كتامن وتدليس، (:   قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
ويدخل يف هذا اإلقرار باحلق، والتعريض يف احللف عليه، والشهادة عىل املعقود عليه، ووصف 

 )()املعقود عليه
  )( واحلديث دليل عىل حتريم الغش وهو جممع عىل حتريمه رشعا مذموم فاعله عقال

 ويدخل ضمن الغش واخلداع أن يُذكر يف اإلعالن أوصاف للسلعة وال )(ووعيد شديد ملن غش
تكون فيها حقيقة وكذلك إذا كان يف السلعة عيب أخفاه املعلن ومل يذكره وباع السلعة مع علمه 

 )(..أهنا معيبة
انِ -3 بَيِّعَ امٍ ريض اهللا عنه قال قال رسول اهللاَِّ  صىل اهللا عليه وسلم  الْ زَ كِيمِ بن حِ وعن حَ

ا  بَ ذَ كَ تَامَ وَ إِنْ كَ امَ وَ هِ يْعِ ُامَ يف بَ كَ هلَ يَّنَا بُورِ بَ ا وَ قَ دَ إِنْ صَ ا فَ قَ رَّ تَفَ ا أو قال حتى يَ قَ رَّ تَفَ يَارِ ما مل يَ ِ بِاخلْ
امَ  هِ يْعِ ةُ بَ كَ رَ تْ بَ قَ ِ   )(حمُ

  حصول الربكة هلام أن حصل منهام الرشط وهو الصدق والتبيني وحمقها أن وجد :وجه الداللة 
 ) (ضدمها وهو الكذب و الكتم

                                                             
 . 3/247:  إعالم املوقعني للزرعي: ينظر )(
 29/ 3: سبل السالم  رشح بلوغ املرام من أدلة األحكام، للصنعاين : ينظر )(
ك : ينظر )( بَارَ زِ آل مُ يْ زِ بْدِ العَ لْ بنِ عَ يْصَ   352 / 2:  تطريز رياض الصاحلني لفَ
  213  :، للدكتور حسام الدين بن موسى عفانه فقه التاجر املسلم وآدابه )(
ا   )( حَ نَصَ تُامَ وَ كْ انِ ومل يَ بَيِّعَ َ الْ ، مسلم يف صحيحه ،  )1973 ( 732/ 2أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب البيوع ، بَاب إذا بَنيَّ

بَيَانِ الْ بَيْعِ وَ قِ يف الْ دْ ) 1532(3/1164كتاب البيوع ، بَاب الصِّ
 194 / 11:  ، عمدة القاري للعيني 311/ 4فتح الباري  رشح صحيح البخاري  البن حجر : ينظر )(
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ةَ ريض اهللا عنه قال -4 رَ يْ رَ ٌ  (:   وعن أيب هُ ارضِ بِيعَ حَ هنى رسول اهللاَِّ  صىل اهللا عليه وسلم  أَنْ يَ
أَةُ  أَلُ املَْرْ يهِ وال تَسْ بَةِ أَخِ طْ ْطُبُ عىل خِ يهِ وال خيَ يْعِ أَخِ لُ عىل بَ جُ بِيعُ الرَّ وا وال يَ شُ نَاجَ لِبَادٍ وال تَ

اما  ائِهَ أَ ما يف إِنَ فَ ا لِتَكْ تِهَ قَ أُخْ  )()طَالَ
وأصل النجش مدح اليشء   أن النبي صىل اهللا عليه وسلم  هنى عن النجش ،:وجه الداللة  

جها، )(وإطراؤه و تنفري الناس من اليشء إىل غريه وّ  وهذا يشمل مدح السلعة أو اخلدمة  لريُ
ل ذلك عىل حتريم كل خمادعة أو مكر أو تدليس بالثناء عىل السلعة بام ليس  رّ غريه هبا، فدّ غُ يَ وَ

   )(فيها
فمن أوجه النجش مدح السلعة والتأثري عىل املشرتي ليغريه بالرشاء ، ويف املجتمع االستهالكي 

أخذت أجهزة اإلعالم تقوم بدور مؤثر لإلقبال أكثر فأكثر عىل االستهالك، ثم التالعب 
وهذه األساليب إن كانت صادقة كاشفة عن حقيقة املبيعات فإن . بعواطف اجلامهري واستغفاهلم

 (:  قال النووي )(.تأثريها عىل عقلية األفراد والشعوب تأثري يسء إذ جتعلها مولعة باإلرساف
 )( )وهذا حرام باإلمجاع

 
                                                             

كَ    )( ُ رتْ نَ له أو يَ أْذَ يهِ حتى يَ مِ أَخِ وْ ومُ عىل سَ سُ يهِ وال يَ يْعِ أَخِ بِيعُ عىل بَ / 2 أخرجه البخاري يف صحيحه  ، كتاب البيوع ، بَاب الَ يَ
كَ  )2033 (752 ُ رتْ نَ أو يَ أْذَ يهِ حتى يَ بَةِ أَخِ طْ بَةِ عىل خِ طْ ِ يمِ اخلْ رِ ْ / 2 و مسلم يف صحيحه ، كتاب النكاح بَاب حتَ

1033) 1413 ( 
 5/20: ، النهاية يف غريب احلديث واألثر،  للجزري  5/ 2:  لعينيل عىل صحاح اآلثار مشارق األنوار: ينظر )(
 ، التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، ال بن عبد 2/1046:  أعالم احلديث يف رشح صحيح البخاري للخطايب  : ينظر )(

  .5/233 ، بدائع الصنائع للكاساين 13/348: الرب 
 16101/ 2،  جملة املجمع الفقهي: ينظر )(
 159/ 10رشح النووي عىل صحيح مسلم  : ينظر )(
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وا-5 ُّ ةَ ريض اهللا عنه عن النبي  صىل اهللا عليه وسلم  الَ تُرصَ رَ يْ رَ نْ )(وعن أيب هُ مَ نَمَ فَ غَ الْ بِلَ وَ ِ  اإلْ

ْرٍ  اعَ متَ صَ ا وَ دَّهَ اءَ رَ إِنْ شَ كَ وَ سَ اءَ أَمْ ا إن شَ تَلِبَهَ ْ دَ أَنْ حيَ عْ يْنِ بَ ِ النَّظَرَ ريْ دُ فإنه بِخَ عْ ا بَ هَ تَاعَ  )(ابْ
أن النبي صىل اهللا عليه وسلم  هنى عن الترصية ؛ ملا فيها من التدليس والتغرير  : وجه الداللةة

باملشرتي بإظهار غزارة اللبن، وفيه دليل عىل حتريم التدليس يف كل يشء وأن البيع من ذلك 
 )( و أن الترصية نجش ومكر وخديعة)(ينعقد وأن التدليس بالفعل حرام كالتدليس بالقول

 )(فالترصية غش وخداع للمشرتي
ولَ اهللاَِّ  صىل اهللا عليه وسلم  يقول -6 سُ يِّ أَنَّهُ سمع رَ ارِ َنْصَ ةَ األْ تَادَ مْ  (:  وعن أيب قَ اكُ إِيَّ

قُ  حَ مْ مَّ يَ قُ ثُ نَفِّ بَيْعِ فإنه يُ َلِفِ يف الْ ةَ احلْ ثْرَ كَ  )()وَ
تضمن احلديث النهي عن كثرة احللف يف البيع فإن احللف من غري حاجة مكروه  : وجه الداللة

وفيه  زجر و حتذير من كثرة احللف ألن .)(وينضم إليه ترويج السلعة وربام اغرت املشرتي باليمني 
ألن الغالب ممن كثرت أيامنه وقوعه يف الكذب والفجور وإن سلم من ذلك عىل بعده مل يسلم 

                                                             
 62/ 3النهاية يف غريب األثر للجزري  : وهو أن ترتك الشاة أياما ال حتلب ، ينظر :  الترصية )(
ةٍ  )( لَ َفَّ لَّ حمُ كُ نَمَ وَ غَ الْ رَ وَ بَقَ الْ بِلَ وَ ِ لَ اإلْ فِّ َ بَائِعِ أَنْ الَ حيُ يِ لِلْ  755/ 2أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب البيوع ،  بَاب النَّهْ

يمِ  )2041( رِ ْ حتَ هِ وَ مِ وْ هِ عىل سَ مِ وْ سَ يهِ وَ يْعِ أَخِ لِ عىل بَ جُ يْعِ الرَّ يمِ بَ رِ ْ و  مسلم يف صحيحه ، كتاب البيوع ، بَاب حتَ
ةِ    يَ ِ يمِ التَّرصْ رِ ْ حتَ شِ وَ ) 1515 (1155/ 3النَّجْ

 162/ 10: ينظر رشح النووي عىل صحيح مسلم )(
 348/ 13 التمهيد البن عبد الرب  : ينظر )( 
 236/ 5:  احلاوي الكبري ، للاموردي :  ينظر )(
) 1606(1228/ 3أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب البيوع ، باب النهي عن احللف يف البيع   )(
  11/44رشح النووي عىل صحيح مسلم  : ينظر )(

------2727272222772772772727772727727222222222222222222



 

 
-28

من احلنث أو الندم ألن اليمني حنث أو مندمة وإن سلم من ذلك مل يسلم من مدح السلعة 
املحلوف عليها واإلفراط يف تزيينها لريوجها عىل املشرتي مع ما يف ذلك من ذكر اهللا تعاىل ال 

عىل جهة التعظيم بل عىل جهة مدح السلعة فاليمني عىل ذلك تعظيم للسلع ال تعظيم هللا تعاىل 
 )(وهذه كلها أنواع من املفاسد ال يقدم عليها إال من عقله ودينه فاسد

ةِ املَْنَّانُ -7 يَامَ قِ مْ اهللا يوم الْ هُ لِّمُ ةٌ الَ يُكَ ثَ رٍّ عن النبي  صىل اهللا عليه وسلم  قال ثَالَ وعن أيب ذَ
هُ  ارَ بِلُ إِزَ املُْسْ رِ وَ اجِ فَ َلِفِ الْ تَهُ بِاحلْ لْعَ قُ سِ املُْنَفِّ نَّهُ وَ طِي شيئا إال مَ عْ  )(  الذي الَ يُ

قال الغزايل  )(النهي عن احللف الكاذب الذي يكون سببا لرتويج املتاع والبضائع   : وجه الداللة
وال ينبغي أن حيلف عليه البتة فإنه إن كان كاذباً فقد جاء باليمني الغموس وهي من  ( :الغزايل 

وإن كان صادقاً فقد جعل اهللا عرضة أليامنه وقد أساء فيه إذا . ع اق الكبائر التي تذر الديار بال
 فإذا كان الثناء عىل السلعة ...الدنيا أخس من أن يقصد تروجيها بذكر اسم اهللا من غري رضورة 

  )()مع الصدق مكروهاً من حيث أنه فضول ال يزيد يف الرزق فال خيفى التغليظ يف أمر اليمني 
 : ومن  اإلمجاع

  )(أمجع الفقهاء عىل حتريم الغش؛ الذي منه املكر واخلديعة والتدليس بذكر السلعة بام ليس فيها 
                                                             

 . 523-4/522: املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم ، للقرطبي، : ينظر )(
يَانِ  )( بَ َلِفِ وَ ةِ بِاحلْ لْعَ يقِ السِّ نْفِ تَ طِيَّةِ وَ عَ املَْنِّ بِالْ ارِ وَ زَ ِ بَالِ اإلْ يمِ إِسْ رِ ْ لَظِ حتَ يَانِ غِ أخرجه مسلم يف صحيحه ، كتاب االيامن ، بَاب بَ

لِيمٌ  ابٌ أَ ذَ ُمْ عَ هلَ مْ وَ يهِ كِّ زَ مْ وال يُ يْهِ رُ إِلَ نْظُ ةِ وال يَ يَامَ قِ مْ اهللا يوم الْ هُ لِّمُ كَ ينَ الَ يُ ذِ ةِ الَّ ثَ ) 106(102/ 1الثَّالَ
 ، حتفة االحوذي برشح جامع الرتمذي ، 479/ 1:التيسري برشح اجلامع الصغري لزين الدين عبد الرؤوف املناوي : ينظر )(

  4/337: للمباركفوري 
   .2/77إحياء علوم الدين للغزايل : ينظر )(
 ، و نيل األوطار من أحاديث سيد 11/273:   ، و عمدة القاري للعيني2/248:  املعلم بفوائد مسلم للامزري: ينظر )(

  .6/62: و طرح التثريب يف رشح التقريب ، للحافظ العراقي  . 6/304: األخيار رشح منتقى األخبار، للشوكاين
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بيان الضوابط الرشعية يف اإلعالن التجاري  : املطلب الثاين   
اإلعالن التجاري ال خيرج عن إطار الضوابط العامة للمعامالت املالية يف الفقه اإلسالمية ، 

ومع كثرة التجاوزات يف استعامله يمكن وضع ضوابط  خاصة تراعي مقاصد الرشعية ، فمن 
: هذه الضوابط ما ييل

 أن حيسن التاجر القصد يف إعالنه ، وذلك بأن يكون املقصود األساس هو تعريف -1
الناس بمزايا سلعه وخدماته، وأن يطلعهم عىل ما ال يعرفونه من ذلك ، وما حيتاجونه 

 )(من معلومات عنها
االلتزام بالصدق يف إعالنه ، وذلك بأن خيرب بام يوافق حقيقة السلعة أو اخلدمة، -2

امٍ ريض  زَ كِيمِ بن حِ فالصدق ركيزة أساسية يف املعامالت املالية ، السيام يف البيع فعن حَ
ا أو قال  (: اهللا عنه قال قال رسول اهللاَِّ  صىل اهللا عليه وسلم  قَ رَّ تَفَ يَارِ ما مل يَ ِ انِ بِاخلْ بَيِّعَ الْ

امَ  هِ يْعِ ةُ بَ كَ رَ تْ بَ قَ ِ ا حمُ بَ ذَ كَ تَامَ وَ إِنْ كَ امَ وَ هِ يْعِ ُامَ يف بَ كَ هلَ يَّنَا بُورِ بَ ا وَ قَ دَ إِنْ صَ ا فَ قَ رَّ تَفَ  )(  )حتى يَ
ومن لوازم حتري الصدق والعمل به جتنب اإلطراء واملبالغات، يف وصف السلع 

 فإن تعاطي ذلك جمانب للصدق والبيان، فعن ابن عباس قال قال رسول )(واخلدمات
 )()ال تستقبلوا السوق وال حتفلوا وال ينفق بعضكم لبعض  (: اهللا  صىل اهللا عليه وسلم  

                                                             
   .72:   ، معامل القربة يف طلب احلسبة ، ملحمد القريش 2/75إحياء علوم الدين للغزايل  : ينظر )(
ا،     يف صحيحه أخرجه البخاري )( حَ نَصَ تُامَ وَ كْ انِ ومل يَ بَيِّعَ َ الْ و مسلم يف صحيحه  )1973 (  2/732كتاب البيوع ، بَاب إذا بَنيَّ

بَيَانِ   الْ بَيْعِ وَ قِ يف الْ دْ  ) 1532 (1164/ 3، كتاب البيوع ، باب الصِّ
   .201 – 200  :ليوسف كامل حممد. )النشاط اخلاص (فقه اقتصاد السوق )(

والرتمذي يف سننه كتاب  ) 10491( 317/ 5أخرج البيهقي يف سننه الكرب، مجاع ابواب الربا ، باب النهي عن الترصية ، )(
) 1268 (568/ 3البيوع باب بيع املحفالت 
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وقد عدّ بعض . )(ال يروجها لريغب فيها السامع، فيكون قوله سبباً البتياعها: أي 
  )(العلامء الثناء عىل السلعة بام هو فيها نوعاً من اهلذيان الذي ينبغي التحفظ منه

أن يتجنب الغش والتدليس يف إعالنه ، وذلك بأن يزين السلعة أو خيفي عيوهبا أو -3
  .)(يمدحها بام ليس فيها، فإن ذلك كله حمرم كام تقدم بيانه

ص هلم، أو إرضار هبم بغري حق؛ -4  أال يكون يف إعالنه ذم لسلع غريه وخدماهتم، أو تنقّ
ال يؤمن أحدكم حتى حيب ألخيه ما حيب  (:  صىل اهللا عليه وسلم  - لقول النبي 

  والضابط يف ذلك أن كل ما لو عومل به شقَّ عليه وثقل ينبغي أال يعامل به )( )لنفسه
  )(غريه

 أال يكون يف إعالنه  ما يدعو إىل اإلرساف والتبذير؛ لكوهنام من املناهي الرشعية، قال -5
فِنيَ {: تعاىل  ِ ِبُّ املُْرسْ وا إِنَّهُ ال حيُ فُ ِ ال تُرسْ يراً  إِنَّ { ، وقال  تعاىل  )(} وَ بْذِ رْ تَ بَذِّ ال تُ وَ

يَاطِنيِ  انَ الشَّ وَ انُوا إِخْ ينَ كَ رِ    )(}املُْبَذِّ

                                                             
 5/98: النهاية يف غريب احلديث واألثر، للجزري :  ينظر )(
 . 72:   ، معامل القربة يف طلب احلسبة ملحمد القريش2/75:   إحياء علوم الدين للغزايل : ينظر )(
  4/392: حتفة املحتاج يف رشح املنهاج ألمحد بن حجر اهليتمي : ينظر )(
، ومسلم يف )13 (1/14أخرجه البخاري يف صحيحه ،  كتاب اإليامن ، باب من اإليامن أن حيب ألخيه ما حيب لنفسه   )(

 )  45   (1/67صحيحه ، كتاب اإليامن  باب الدليل عىل أن من خصال اإليامن أن حيب ألخيه  
   .75 – 1/74:  إحياء علوم الدين للغزايل : ينظر )(
 141: سورة األنعام اآلية  )(
 27: سورة اإلرساء اآلية  )(
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 أال يكون فيهام هتك حلرمة الرشع املطهر، بأن يكون فيهام ترويج للمحرمات، أو أن -6
يصاحبهام يشء من املنكرات، كاملوسيقى والغناء، أو إظهار النساء، وما أشبه ذلك من 

  .)(املنهيات
أالّ تكون اإلعالن باهظ التكاليف يتحمل عبئها املستهلك، بل جيب أن يكون قارصا -7

عىل ما حيصل به املقصود من التعريف بالسلع واخلدمات من غري زيادة جتر إىل رفع 
  )(أسعارها

 أن يكون اإلعالن ساملاً وخالياً من املحظورات الرشعية فال جيوز اإلعالن عن السلع -8
كام ال . واألمور املحرمة كاخلمور واملخدرات ونوادي القامر وأفالم اجلنس ونحوها

جيوز أن تستعمل يف اإلعالن وسائل حمرمة كظهور النساء العاريات أو يظهر يف اإلعالن 
 .أناس يرشبون اخلمر ونحو ذلك

 أن يكون اإلعالن صادقاً يف التعبري عن حقيقة السلعة ألننا نالحظ أن كثرياً من -9
اإلعالنات التجارية فيها مبالغة واضحة يف وصف السلع وغالباً ما تكون هذه 

 )(.األوصاف كاذبة وغري حقيقية ويعرف صدق هذا الكالم بالتجربة
 
 
 

                                                             
  93- 84:  إلعالن ووسائل اإلعالم وضوابطه اإلسالمية، ألمحد عبد الفتاح الضليمي :  ينظر ا)(
  .63:  آداب السوق يف اإلسالم ، لعبد احلفيظ فرغيل القرين: ينظر )(
  212 / 1:   فقه التاجر املسلم وآدابه لعفانة : ينظر )(
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بيان األثر املرتتب عىل اإلعالن التجاري املحرم    : املطلب الثالث 
اختلف الفقهاء يف األثر املرتتب عىل اإلعالن التجاري املحرم من حيث ثبوت اخليار للمشرتي 

: يف إمتام البيع أو فسخه ويف فسخه عىل مذهبني 
، واحلنابلة )(، والشافعية )(، و املالكية )(اتفق الفقهاء من بعض احلنفية : املذهب األول 

 إىل أن للمشرتي اخليار يف إمضاء العقد أو فسخه إذا دلس )(، وابن حزم من الظاهرية )(
. عليه البائع أو كذب 

:  ومن أبرز أدلتهم 
:  من الكتاب 

اضٍ  (: قال تعاىل  رَ نْ تَ ةً عَ ارَ َ ونَ جتِ بَاطِلِ إِالَّ أَنْ تَكُ مْ بِالْ يْنَكُ مْ بَ الَكُ وَ لُوا أَمْ أْكُ نُوا الَ تَ ينَ آمَ َا الَّذِ ا أَهيُّ يَ
يامً  حِ مْ رَ انَ بِكُ مْ إِنَّ اهللاََّ كَ كُ سَ تُلُوا أَنْفُ قْ الَ تَ مْ وَ نْكُ  )()مِ

 أن الشارع قد اشرتط حلل أكل املال بالتجارة  الرتايض بني  املتعاقدين ، ومعلوم :وجه الداللة  
ع، وهو غري عامل بذلك لن يرىض، فال يلزم بام مل يرض، بل له  دِ شَّ أو دلس عليه أو خُ أن من غُ

  )( اخليار يف إمضاء العقد أو فسخه
                                                             

  14/84:  ، إعالء السنن  لظفر العثامين5/44حاشية ابن عابدين  : ينظر   )(
   .2/477: عقد اجلواهر الثمينة البن شاس : ينظر )(
   .210-2/209حاشية قليويب وعمرية  : ينظر )(
    1/328املحرر يف الفقه  :  ينظر )(
   .9/64:  املحىل البن حزم : ينظر )(
  29: سورة النساء االية  )(
  28/104:  ، جمموع الفتاو  البن تيمية 2/173:  ، بداية املجتهد  البن رشد 5/274:   بدائع الصنائع للكاساين: ينظر )(

   .441-8/440: املحىل  البن حزم 
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 :   ومن السنة
وا-1 ُّ ةَ ريض اهللا عنه عن النبي  صىل اهللا عليه وسلم  الَ تُرصَ رَ يْ رَ نَمَ )( وعن أيب هُ غَ الْ بِلَ وَ ِ  اإلْ

اعَ  صَ ا وَ دَّهَ اءَ رَ إِنْ شَ كَ وَ سَ اءَ أَمْ ا إن شَ تَلِبَهَ ْ دَ أَنْ حيَ عْ يْنِ بَ ِ النَّظَرَ ريْ دُ فإنه بِخَ عْ ا بَ هَ تَاعَ نْ ابْ مَ فَ
ْرٍ   )(متَ

أثبت اخليار ملن غرّ بالترصية، فدل ذلك عىل - صىل اهللا عليه وسلم -  أن النبي :وجه الداللة 
رَ بالفعل أو القول  رِّ شَّ أو غُ دع أو دُلس عليه أو غُ .  )(ثبوت اخليار لكل من خُ

اهُ -2 لَقَّ نْ تَ مَ َلَبَ فَ ا اجلْ وْ لَقَّ ولَ اهللاَِّ  صىل اهللا عليه وسلم  قال الَ تَ سُ ةَ يقول إِنَّ رَ رَ يْ رَ و عن أَيب هُ
يَارِ  ِ وَ بِاخلْ هُ وقَ فَ هُ السُّ يِّدُ َ منه فإذا أتى سَ رتَ اشْ  )(فَ

أثبت اخليار ملن تلقي ما جيلب للبيع ، واشرت - صىل اهللا عليه وسلم - ن النبي أ : وجه الداللة
منهم قبل أن ينزلوا  إىل السوق ويعلموا السعر؛ ملا يف ذلك الفعل من التدليس عليهم والتغرير 

 اىل أنه ليس للمشرتي اخليار يف إمضاء العقد أو فسخه، )(ذهب احلنفية:    املذهب الثاين )(هبم
دع، ما مل يشرتط عدم ذلك ذب أو خُ  . وإن دُلس عليه أو كُ

                                                             
 62/ 3:  النهاية يف غريب األثر للجزري: وهو أن ترتك الشاة أياما ال حتلب ، ينظر :  الترصية )(
ةٍ  )( لَ َفَّ لَّ حمُ كُ نَمَ وَ غَ الْ رَ وَ بَقَ الْ بِلَ وَ ِ لَ اإلْ فِّ َ بَائِعِ أَنْ الَ حيُ يِ لِلْ  755/ 2أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب البيوع ،  بَاب النَّهْ

يمِ  )2041( رِ ْ حتَ هِ وَ مِ وْ هِ عىل سَ مِ وْ سَ يهِ وَ يْعِ أَخِ لِ عىل بَ جُ يْعِ الرَّ يمِ بَ رِ ْ و  مسلم يف صحيحه ، كتاب البيوع ، بَاب حتَ
ةِ    يَ ِ يمِ التَّرصْ رِ ْ حتَ شِ وَ ) 1515 (1155/ 3النَّجْ

  4/37: جمموع الفتاو البن تيمية : ينظر )(
و النسائي يف سننه الكرب كتاب  )1519(،   )3/1157(أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب البيوع   باب حتريم تلقي اجللب   )(

 ) 6092 (4/13البيوع باب التلقي   
  20/557:   ،جمموع الفتاو البن تيمية 5/249:  ، احلاوي الكبري للاموردي 5/232: بدائع الصنائع للكاساين : ينظر )(
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:  ومن أبرز أدلتهم 
:  من السنة 

بُيُوعِ  عُ يف الْ ْدَ رَ لِلنَّبِيِّ  صىل اهللا عليه وسلم  أَنَّهُ خيُ كَ الً ذَ جُ رَ ريض اهللا عنهام أَنَّ رَ مَ عن عبد اهللاَِّ بن عُ
ةَ  (: فقال  بَ الَ لْ الَ خِ قُ تَ فَ عْ ايَ  )()إذا بَ

 أن النبي صىل اهللا عليه وسلم أمر الذي خيدع بأن يشرتط عدم اخلداع،فدلّ ذلك :وجه الداللة  
 )(عىل أنه ال خيار باخلداع والتدليس، إال إذا رشطه 

:  ومن املعقول 
أن مطلق البيع يقتيض سالمة املبيع، وحصول التدليس، واخلداع ال تنعدم به صفة -1

). 1(السالمة، وإذا كان كذلك مل يثبت اخليار
دع أو :يمكن أن جياب عليه   أن األصل يف إباحة أكل املال يف البيوع والتجارة الرتايض ومن خُ

لّس عليه يف البيوع، وهو غري عامل بذلك مل حيصل منه الرتايض املرشوط وإن كانت صفة  )3(دُ
. )(السالمة مل تنعدم بذلك 

 أن التدليس واخلديعة إنام وقعا بسبب تفريط املشرتي واغرتاره، فال يثبت هبا اخليار -2
   )(إال بالرشط 

                                                                                                                                                                                     
  .70-14/61 إعالء السنن لظفر العثامين للجزري  11/273:  ، عمدة القاري للقاري13/38: املبسوط للرسخيس: ينظر )(
ومسلم يف صحيحه كتاب  )2117( ، 2/94أخرجه البخاري يف صحيحه  كتاب البيع   باب ما يكره من اخلداع يف البيع ،  )(

  )1533( )3/1165(البيوع   باب من خيدع يف البيع ، 
  14/189:  إعالء السنن لظفر العثامين: ينظر )(
  .440 – 8/439:  ملحىل البن حزم ا : ينظر )(
  13/39:  املبسوط للرسخيس : ينظر )(
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 أن األصل يف البيوع السالمة من اخلديعة والغش والتدليس، فإذا وقع :يمكن أن جياب عليه  
. ذلك، ومل يعلم به املشرتي، فإن له اخليار، كام دلت عليه النصوص 

أن ما ذهب إليه اجلمهور من إثبات اخليار للمشرتي يف إمتام العقد او : والذي يبدو يل راجحا 
فسخه هو األوىل باألخذ ملا فية من صيانة للامل و حفاظا علية من اإلضاعة   
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:  اخلامتة 
  يعد اإلعالن التجاري وسيلة مهمة  لتسويق السلع واملنتجات -1
 يمتاز اإلعالن التجاري بأنه يعتمد عىل التأثري املبارش عىل املستهلك بإقناعه بالسلعة أو -2

 اخلدمة ووصول املعلومات إىل اكرب عدد ممكن من املستهلكني 
لإلعالن التجاري وسائل قديمة ومتطورة حديثة سواء كانت مقروءة او مسموعة او -3

 مرئية ذات مميزات خاصة يف الرتويج والتسويق 
  إن حكم اإلعالن التجاري تابع لطبيعة اإلعالن فان كان مبنيا عىل الصدق واحلقيقة -4

 فهو جائز مرشوع وان كان مبنيا عىل الكذب واخلداع فهو حمرم ممنوع 
 إذا تم التعاقد بناء عىل إعالن مبني عىل الكذب واخلديعة وتبني ذلك للمشرتي فهو -5

 .باخليار بني إمضاء البيع أو فسخه عىل الراجح من القولني 
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: املصادر 
بعد القرآن الكريم  

لبنان،  - بريوت- أحكام القرآن ملحمد بن عبد اهللا املعروف بابن العريب، دار املعرقة-1
 عىل حممد البحاوي  : م  حتقيق1987-هـ1407

  لبنان –إحياء علوم الدين ، ملحمد بن حممد الغزايل ، دار الكتب العلمية ، بريوت -2
أخرص املخترصات يف الفقه عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ملحمد بن بدر الدين بن  -3

 هـ ، حتقيق حممد نارص 1416بلبان الدمشقي ، دار البشائر اإلسالمية ، بريوت ،
 العجمي 

هـ  ، دار الصحوة 1408  1 آداب السوق يف اإلسالم ، لعبد احلفيظ فرغيل القرين، ط-4
 .  للنرش، القاهرة

 اإلذاعة الدولية، دراسة مقارنة لنظمها وفلسفتها الدكتورة سهري عبد الغني بركات،  -5
 م بدون ط 1978

اإلرشاد إىل معرفة األحكام لعبد الرمحن بن نارص السعدي، مكتبة املعارف، الرياض   -6
  .116م  ص  1980-هـ1400

- بريوت-  األشباه والنظائر لزين العابدين بن إبراهيم بن نجيم، دار الكتب العلمية-7
 .لبنان

- بريوت - األشباه والنظائر، لعبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، دار الكتب العلمية -8
 1، ط1403

 باكستان- كراتيش- إعالء السنن ،لظفر أمحد العثامين، إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية-9
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أعالم احلديث يف رشح صحيح البخاري أليب سليامن محد بن حممد اخلطايب  ، -10
حممد بن سعد بن عبد : م  حتقيق الدكتور1988-هـ1409 ،  1مركز إحياء الرتاث، ط

الرمحن آل سعود، جامعة أم القر . 
إعالم املوقعني عن رب العاملني، أليب عبد اهللا شمس الدين حممد بن أيب بكر بن -11

طه عبد : ، حتقيق1973- بريوت - أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، دار اجليل 
 الرؤوف سعد 

  إعالم املوقعني أليب عبد اهللا شمس الدين حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد -12
 طه عبد الرؤوف سعد : ، حتقيق1973- بريوت - الزرعي الدمشقي، دار اجليل 

عايد فضل . اإلعالن والعالقات العامة يف ظل املفاهيم اإلسالمية ، د-13
 م 2010/ دار البشائر اإلسالمية / الشعراوي 

شبكة  (تنافس الصحف والتلفزيونات، من موقع : االنرتنت مصدر اخباري  -14
  )النبأ املعلوماتية 

بحث اإلعالن ووسائل اإلعالم وضوابطه اإلسالمية، ألمحد عبد الفتاح -15
 الضليمي رسالة ماجستري من جامعة حممد بن سعود اإلسالمية   

بداية املجتهد وهناية املقتصد، ملحمد بن أمحد بن حممد بن رشد القرطبي دار -16
  ه 1386بريوت ط - الفكر 

دار . أليب بكر بن مسعود الكسائي احلنفي. بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع-17
 م 1986هـ 1406 ، 2لبنان، ط- الكتب العلمية ، بريوت 

، دار .تبني احلقائق رشح كنز الدقائق، لفخر الدين عثامن بن عيل الزيلعي احلنفي-18
 هـ   1313.  - القاهرة.  - الكتب اإلسالمي
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19- جتربة الصحافة اإللكرتونية املرصية و العربية الواقع و أفاق املستقبل، نجو
  م 1998 ، ديسمرب 4فهمي ، القاهرة ، املجلة العلمية لبحوث اإلعالم ، العدد 

 حتفة االحوذي برشح جامع الرتمذي ، ملحمد عبد الرمحن بن عبد الرحيم -20
 بريوت - املباركفوري أبو العال ، دار الكتب العلمية 

 حتفة املحتاج يف رشح املنهاج ألمحد بن حجر اهليتمي ، دار صادر بريوت -21
ختريج الفروع عىل األصول خريج الفروع عىل األصول ، ملحمود بن أمحد -22

 حممد أديب صالح . د:  حتقيق 1398 ، 2 بريوت ،ط–الزنجاين ، مؤسسة الرسالة 
 الرتاتيب اإلدارية لعبداحلي الكتاين، ط حسن جعنا، بريوت-23
ك -24 بَارَ زِ آل مُ يْ زِ بْدِ العَ لْ بنِ عَ يْصَ ضمن  ) هـ 1376ت(تطريز رياض الصاحلني لفَ

 جمموعة كتب املكتبة الشاملة  
- بريوت - ، دار الفكر .  التقرير والتحرير يف علم األصول، البن أمري احلاج-25

 م1996- هـ 1417
التلقني يف الفقه املالكي، لعبد الوهاب بن عيل بن نرص الثعلبي املالكي ،  املكتبة -26

 حممد ثالث سعيد الغاين   :  ، حتقيق1، ط1415- مكة املكرمة - التجارية 
 التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، أليب عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبد -27

: ، حتقيق1387- الرب النمري، وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية ، املغرب ،
 حممد عبد الكبري البكري   ,مصطفى بن أمحد العلوي 

 منصور حممد بن أمحد األزهري ، دار إحياء الرتاث العريب  ،  أليب هتذيب اللغة ،-28
 حممد عوض مرعب  :  ، حتقيق1م، ط2001- بريوت  

التوثيق وثورة االتصاالت،البراهيم أبو السعود ، الدراسات اإلعالمية ، -29
  90العدد
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التيسري برشح اجلامع الصغري لزين الدين عبد الرؤوف املناوي ، مكتبة اإلمام -30
   3م ، ط1988- هـ 1408- الشافعي الرياض 

جامع العلوم واحلكم يف رشح مخسني حديثا من جوامع الكلم، لزين الدين أيب -31
- هـ 1417- بريوت - الفرج عبد الرمحن بن شهاب الدين البغدادي، مؤسسة الرسالة 

 إبراهيم باجس  / شعيب األرناؤوط :  ، حتقيق7م، ط1997
- اجلامع ألحكام القرآن أليب عبد اهللا حممد القرطبي، ، دار إحياء الرتاث العريب -32

 أبو إسحاق إبراهيم اطفيش : م حتقيق 1985هـ 1405لبنان  - بريوت 
- احلاوي الكبري ، لعيل بن حممد بن حبيب املاوردي ، دار الكتب العلمية -33

عيل حممد معوض وعادل أمحد : ، حتقيق2 م، ط1999- هـ 1419- لبنان - بريوت 
 عبد املوجود  

حرب قصف العقول وكسب القلوب ، سعد سلوم ، احللقة اخلامسة، من -34
 )احلوار املتمدن (موقع

 ( حرب قصف العقول وكسب القلوب، سعد سلوم ، احللقة اخلامسة،من موقع-35
 )احلوار املتمدن

 (خدمات املعلومات الصحافية العربية عىل االنرتنت، عامد بشري،  من موقع -36
  )النادي العريب للمعلومات

 (يب يب يس وورلد سريفيس، من موقع -  اخلدمة الدولية هليئة اإلذاعة الربيطانية-37
 )وزراة اخلارجية وشؤون الكومنولث الربيطانية

الدعاية التجارية ، للدكتور فائز الصواف ، حمارضات ألقيت عىل طالب كلية -38
 التجارة بجامعة دمشق ، 
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- بريوت - لذخرية، لشهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، دار الغرب ا-39
 حممد حجي   : م، حتقيق1994

، 1939 - 1358- القاهرة - الرسالة، ملحمد بن إدريس أبو عبد اهللا الشافعي -40
 أمحد حممد شاكر  : حتقيق

لإلمام رشف الدين حييي بن زكريا النووي، . روضة الطالبني وعمدة املفتني-41
 م 1985-هـ 1405  2دمشق، ط- بريوت - املكتب اإلسالمي 

/  الزواجر عن اقرتاف الكبائر ، البن حجر اهليثمي ، املكتبة العرصية ، لبنان -42
م ،حتقيق مركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار مصطفى 1999- هـ 1420بريوت ، 

 الباز 
سبل السالم  رشح بلوغ املرام من أدلة األحكام، ملحمد بن إسامعيل الصنعاين -43

حممد عبد العزيز :  ، حتقيق4، ط1379- بريوت - األمري، دار إحياء الرتاث العريب 
 اخلويل 

السوق اإلسالمية املشرتك للدكتور حممود حممد بابليل ، دار املدينة ،الرياض -44
،1395  

رشح اخلريش عىل خمترص سيدي خليل،ملحمد بن عبد اهللا اخلريش، دار الفكر -45
 بريوت - للطباعة 

- رشح فتح القدير، لكامل الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس، دار الفكر -46
 2بريوت، ط

الصحافة الالكرتونية  ، للدكتور رشيف درويش اللبان ، الدار املرصية اللبنانية  -47
 م2005 ، 1، القاهرة ، مرص ، ط
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صحيح مسلم ،ملسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري، دار إحياء -48
 حممد فؤاد عبد :  بريوت ، حتقيق–الرتاث العريب 

 آذار 7 هـ املوافق 1427 صفر 7الثالثاء  )طبعة بريوت  ( صحيفة احلياة  -49
تغطية ملؤمتر الرشق االوسط للنرش الذي عقد بديب  ) 15677 ( م العدد 2006

 .بحضور االحتاد العاملي للصحف واجلمعية الدولية للمطبوعات الدورية 
طرح التثريب يف رشح التقريب ، لزين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن -50

عبد القادر :  ، حتقيق1م ، ط2000- بريوت  - احلسيني العراقي ، دار الكتب العلمية  
 حممد عيل  

لعبد اهللا بن نجم بن شاس، دار . عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة-51
حتقيق .)م1995- هـ1415(لبنان، الطبعة األوىل -بريوت- الغرب اإلسالمي 

 عبد احلفيظ منصور، /أ. حممد أبو األجفان: الدكتور
عمدة القاري رشح صحيح البخاري لبدر الدين حممود بن أمحد العيني، دار -52

 بريوت - إحياء الرتاث العريب 
بدر الدين حممود بن أمحد العيني، : عمدة القاري رشح صحيح البخاري، تأليف-53

 بريوت  - دار إحياء الرتاث العريب : دار النرش
عمدة القاري رشح صحيح البخاري، لبدر الدين حممود بن أمحد العيني، دار -54

 بريوت   - إحياء الرتاث العريب 
عودة احلجاب، املقدم، حممد أمحد إسامعيل، اجلزء األول، معركة احلجاب -55

، 11والسفور، دار طيبة للنرش والتزيع، الرياض ـ اململكة العربية السعودية، ط
 هـ ، 1417
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غمز عيون البصائر رشح كتاب األشباه والنظائر أليب العباس شهاب الدين -56
- بريوت -  لبنان–أمحد بن حممد مكي احلسيني احلموي احلنفي، دار الكتب العلمية 

    1م، ط1985- هـ 1405
مطبوع يف حاشية الفتاوي اهلندية، . الفتاو البزازية البن بزاز الكردري احلنفي -57

 م 1980- هـ 1400  3لبنان، ط- بريوت - دار إحياء الرتاث العريب 
فتح الباري  رشح صحيح البخاري  ألمحد بن عيل بن حجر أبو الفضل -58

 حمب الدين اخلطيب : بريوت، حتقيق- العسقالين الشافعي، دار املعرفة 
الفتح الرباين ألمحد عبد الرمحن البنا الشهري بالساعايت، دار إحياء الرتاث -59

 .2العريب، ط
الفصول يف األصول، ألمحد بن عيل الرازي اجلصاص، وزارة األوقاف -60

 عجيل جاسم النشمي . د: ، حتقيق1، ط1405- الكويت - والشئون اإلسالمية 
ليوسف كامل حممد، دار النرش . )النشاط اخلاص (فقه اقتصاد السوق -61

 هـ 1416  2للجامعات املرصية، مكتبة الوفاء، ط
بيت  ، 1 ، ط، للدكتور حسام الدين بن موسى عفانه فقه التاجر املسلم وآدابه-62

 القدس  ، املكتبة العلمية ودار الطيب للطباعة والنرش ، م2005املقدس 
الفقه املنهجي عىل مذهب اإلمام الشافعي للدكتور مصطفى اخلن و الدكتور -63

  2005 ، 6مصطفى البغا و عيل الرشبجي ، دار القلم ، دمشق، ط
  الفواكه الدواين ألمحد بن غنيم النفراوي، رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب -64

 م  1955- هـ 1374  3احللبي وأوالده بمرص، ط
 القاموس املحيط  ،ملحمد بن يعقوب الفريوزآبادي،  مؤسسة الرسالة ،  بريوت -65
 قواعد البيوع وفرائد الفروع وليد بن راشد السعيدان عىل املكتبة الشاملة  -66
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- القواعد النوارنية الفقهية، ألمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين ، دار املعرفة -67
 حممد حامد الفقي  : ، حتقيق1399- بريوت 

 كشاف القناع عن متن اإلقناع، ملنصور بن يونس بن إدريس البهويت، دار الفكر -68
 هالل مصيلحي مصطفى هالل  : ، حتقيق1402- بريوت - 

  الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، أليب القاسم -69
عبد الرزاق : بريوت، حتقيق- حممود بن عمر الزخمرشي ، دار إحياء الرتاث العريب 

 املهدي  
- لسان العرب ، ملحمد بن مكرم بن منظور األفريقي املرصي، دار صادر -70

 1بريوت، ط
  بريوت –املبسوط، لشمس الدين الرسخيس، دار املعرفة -71
تصدر عن جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر جملة املجمع الفقهي  -72

 اإلسالمي ، املكتبة الشاملة  
  الرياض –جمموع الفتاو لشيخ اإلسالم أمحد بن تيمية، دار عامل الكتب -73
 املحصول يف علم األصول، ملحمد بن عمر بن احلسني الرازي، جامعة اإلمام -74

  طه جابر فياض العلواين  : ، حتقيق1، ط1400- الرياض - حممد بن سعود اإلسالمية 
- أمحد بن شاكر، دار الرتاث : املحىل ، لعيل بن أمحد بن سعيد بن حزم، حتقيق-75

 القاهرة  
بدر الدين حممود بن أمحد العيني، دار إحياء ل عىل صحاح اآلثار مشارق األنوار-76

 بريوت - الرتاث العريب 
-ملحمد بن أيب الفتح البعيل احلنبيل، املكتب اإلسالمي. املطلع عىل أبواب املقنع-77

 م 1981هـ 1401دمشق،  - بريوت 
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. القاهرة- معامل القربة يف أحكام احلسبة  ملحمد بن حممد القريش، مكتبة املتنبي -78
 روبن ليوي: حتقيق

 معامل القربة يف طلب احلسبة ، ملحمد بن امحد القريش ، دار الفنون ، -79
معجم املصطلحات االقتصاد واملال وإدارة األعامل  ، للمحامي نبيه غطاس ، -80

 م 1980، 1مكتبة لبنان ، ط
املعجم الوسيط ، إلبراهيم مصطفى و أمحد الزيات وحامد عبد القادر وحممد -81

 جممع اللغة العربية : النجار، دار الدعوة، حتقيق
. 2الدار التونسية للنرش، ط. املعلم بفوائد مسلم أليب عبد اهللا حممد املازري،-82

 حتقيق حممد الشاذيل النيف  
   1، ط1405- بريوت - املغني  لعبد اهللا بن أمحد بن قدامة املقديس ، دار الفكر -83
ملحمد اخلطيب، رشكة مكتبة ومطبعة . مغني املحتاج  إىل معرفة ألفاظ املنهاج-84

 .)م1958- هـ1377(مصطفى البايب احللبي وأوالده بمرص، 
م 1988- هـ 11408القاهرة، ط- املغني البن قدامة، ، هجر للطباعة والنرش -85

 عبد الفتاح حممد احللو  . عبد اهللا بن عبد املحسن الرتكي، والدكتور: حتقيق الدكتور. 
ملفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم ، أليب العباس أمحد بن عمر بن ا -86

هـ، دار ابن كثري، دمشق، بريوت حتقيق 1417، 1هـ، ، ط656إبراهيم القرطبي، ت 
 حميي الدين مستو ومجاعة   

املقدمات واملمهدات ، ملحمد بن أمحد بن رشد القرطبي، ، دار الغرب -87
   حممد حجي: حتقيق الدكتور. م 1988- هـ1408 ،  1لبنان، ط- بريوت - اإلسالمي 

ملنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ، أليب زكريا حييى بن رشف بن مري ا-88
   1392 ، 2النووي ، دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت ط
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 املوافقات يف أصول الفقه، إلبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي املالكي،  دار -89
 عبد اهللا دراز  : بريوت، حتقيق- املعرفة 

نظرة ملستقبل وسائل اإلعالم املقروءة واملسموعة واملرئية يف الزمن الرقمي، -90
  )جملة العامل الرقمي (بابعري، حيي،  من موقع 

، لشمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن . اية املحتاج إىل رشح املنهاجنه-91
بريوت - ، دار الفكر للطباعة .محزة ابن شهاب الدين الرميل الشهري بالشافعي الصغري

 م  1984- هـ 1404- 
 النهاية يف غريب احلديث واألثر،  أليب السعادات املبارك بن حممد اجلزري  -92

حممود - طاهر أمحد الزاو : م، حتقيق1979- هـ 1399- بريوت - املكتبة العلمية 
 حممد الطناحي  

نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار رشح منتقى األخبار، ملحمد بن عيل بن -93
  1973- بريوت - حممد الشوكاين، دار اجليل 

الوساطة التجارية يف املعامالت املالية ، لعبد الرمحن األطرم ، مركز الدراسات -94
  هـ 1416، 1واإلعالم ، دار اشبيليا ، ط
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