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  الضوابط الشرعية لإلعالنات التجارية
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  كلية الشريعة
   فلسطين- غزة –الجامعة اإلسالمية 

 معالجـة   -تناول هذا البحث الضوابط الـشرعية لإلعالنـات التجاريـة          :ملخص
يومية، وقـد تـم     موضوع مهم، من الموضوعات التي تعرض للناس في حياتهم ال         

 لحقيقـة اإلعالنـات التجاريـة، وأنواعهـا،         : الضوابط بعد عرض   تلكالتوصل ل 
وأهدافها، والحديث عن مدى مشروعيتها، مع عرض لجملة أدلة تم مـن خاللهـا              
الوصول إلى جواز اإلعالنات التجارية المعروضة بالطرق المختلفة، مع مراعـاة           

  .  من األخذ بهالمجموعة من الضوابط الشرعية التي ال بد 
Shari'a restrictions for commercial advertisement 

Abstract: The research discusses the controls of legitimacy 
regarding commercial advertisements. The research talks about 
the commercial advertisements, their  types, aims and the 
opinion of legitimacy about them. Besides, the research proves 
that advertisements are allowed according to rules and legal 
conditions.  

  : مقدمة
 سـيدنا محمـد     ،الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين         

  : وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد للعالمين، المبعوث رحمة،صلى اهللا عليه وسلم
عالنات مختلفة فـي    إلال يكاد الواحد فينا ينظر إلى أي مكان يسير فيه إال ويجد لوحات                

 في  ا اإلعالنات أصبحت تشكل نمطاً مهماً في حياة التجار ال غنى لهم عنه            تلكأشكالها وأحجامها،   
 كـل  مـستغلة  اإلعالنـات،  لكتصة في إنتاج    ت أصبحت اآلن شركات مخ    والتيواقعنا المعاصر،   

الوسائل الحديثة من مجالت وإذاعات مرئية ومسموعة وانترنت حتى خدمات الجـوال وغيرهـا              
إلظهار إنتاجها، ولكل من هذه الشركات فلسفتها الخاصة بها، فمنها ما يراعي الضوابط الشرعية              

تلـك   مالئمـة    في إعالناته، ومنها ماال يهمه من ذلك إال كسب المال بغض النظر عـن مـدى               
اإلعالنات للضوابط الشرعية فيها، ونحن بدورنا في هذا البحث نريد أن نسلط الضوء على أهـم                

  . اإلعالنات التجاريةتلكالتي ال بد وأن يلتزم بها عند تصميم ،  الضوابطتلك
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   :طبيعة الموضوع: أوالً
حت تمثل مرتكزاً مهماً    الموضوع في طبيعته ناقش مدى مشروعية اإلعالنات التجارية والتي أصب         

للدخل المادي في وسائل اإلعالم المختلفة، كما تناول أهم الضوابط التي ال بد وأن يلتزم بها عنـد          
  .عرض تلك اإلعالنات

  .أهمية الموضوع: ثانياً
  ـ:تكمن أهمية الموضوع فيما يلي

م تسليط الضوء علي قضية هي من أكثر القضايا عرضاً ومشاهدة على وسائل اإلعـال              -1
إظهـار مـدى   مـع  ة، ختـص  أصبحت لها مجالت وقنوات فـضائية م     حيثالمختلفة،  

  .مشروعيتها
 .إظهار أهم الضوابط التي البد وأن تراعى عند تصميم اإلعالنات التجارية -2

  .خطة البحث: ثالثاً
  . خاتمةثم  مباحث أربعةفقسمت خطة البحث إلى مقدمة 

  -:فيه ثالثة مطالبو         .    حقيقة اإلعالنات التجارية :المبحث األول
  . اإلعالن في اللغة:               المطلب األول
  . اإلعالن في االصطالح:               المطلب الثاني
  . األلفاظ ذات الصلة:               المطلب الثالث

  -:وفيه مطلبان.   أنواع اإلعالنات التجارية وأهدافها :المبحث الثاني
  .وخصائص اإلعالنات التجاريةأنواع : المطلب األول               

  .ومقاصد اإلعالنات التجارية أهداف :               المطلب الثاني
  -:مشروعية اإلعالنات التجارية          وفيه مطلبان :المبحث الثالث

  .اإلعالنات التجاريةمشروعية  أدلة :               المطلب األول
  . حكم اإلعالنات التجارية:لب الثاني               المط

  -: الضوابط الشرعية لإلعالنات التجارية    وفيه مطلبان:رابعالمبحث ال
  . حقيقة الضوابط الشرعية:               المطلب األول
  . الضوابط الشرعية لإلعالنات التجارية:               المطلب الثاني

 . التي تم التوصل إليهاوفيها أهم النتائج والتوصيات: الخاتمة
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  المبحث األول
  حقيقة اإلعالنات التجارية

  اإلعالن في اللغة: المطلب األول
   -:هي،جاء اإلعالن في اللغة بعدة معان متقاربة 

العـين  : وجاء في معجم المقاييس في اللغـة ، )1( إذا أظهره؛َأعلَن يعلن إعالناً : يقال :الظهور -1
أمـره  : ويقال. 2(ل على إظهار الشيء واإلشارة إليه وظهوره والالم والنون أصل صحيح يد    

 .)3(أي ظاهر: عاِْلن

  .)4(إظهار الشيء بالنشر عنه في الصحف ونحوها: واإلعالن
 .)6(َأعلَنَه أي جهر به: ويقال. )5(جاهره:  عاْلَنه به معالنه وعالناً:الجهر -2

 .)7(اع وظهر إذا ش؛ يقال علَن األمر علُوناً:الذيوع واالنتشار -3

  اإلعالن في االصطالح: المطلب الثاني
  .)8(اإلعالن عند الفقهاء موافق لمعناه اللغوي سواء بسواء

ما ينشر في الصحف أو اإلذاعة أو نحوها في نشرات     : "وأما تعريفه عند أهل السوق والتجار فهو      
  .)9("خاصة مما يهم المعلن أن يطلع الناس عليه ويستجيبوا له

مختلف نواحي النشاط التي تؤدي إلي  :" ته جمعية التسوق األمريكية تعريفاً عاماً وهوولقد عرف
 بغرض حثه ؛نشر أو إذاعة الرسائل اإلعالنية المرئية أو المسموعة  المختلفة  على الجمهور

 أو إلي التقبل الطيب لألفكار أو األشخاص استمالته من أجل أو أو خدمات، ،على شراء سلع
  .)10(" عنهامنشآت معلن

علم وفن التقديم المشروع :" ولقد عرف أحمد عيساوي اإلعالن من وجهة نظر إسالمية بأنَّه
 الرضاإسالمياً للسلع، أو الخدمات، أو التسهيالت، أو المنشآت الشرعية؛ وذلك لخلق حالة من 
خذ من النفسي والقبول لدى الجمهور مقابل أجر مدفوع، يقوم بها وسيط إعالني إسالمي، يت

 .)11(" مفصحاً فيه عن شخصية وطبيعة المعلنواالتصالوسائل اإلعالم 
  :المطلب الثالث األلفاظ ذات الصلة

 .)12(وهو مجرد اإلبراز بعد الخفاء: اإلظهار -1

ومـن  .  أن اإلعالن هو  المبالغة في اإلظهار       : هذا فإن الفرق بين اإلظهار واإلعالن      وعلى
 ألن إظهاره يكـون باإلشـهاد عليـه         ؛لم يقولوا إظهاره  يستحب إعالن النكاح ، و    : هنا قالوا 
  .فحسب

 . يكون اإلفشاء بنشر الخبر من غير مجاهرة وال إعالن، وذلك ببثه بين الناس:اإلفشاء -2
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 وهو إيصال الخبر مثالً إلى شخص أو طائفة من الناس، سواء أكان ذلك باإلعالن،               :اإلعالم -3
الف اإلعالن من هذه الناحية، ومـن ناحيـة   أم بالتحديث من غير إعالن، وعلى هذا فهو يخ        

 لسفر أو حبس أو     ؛أخرى فإنه ال يلزم من اإلعالن اإلعالم، فقد يتم اإلعالن وال يتم اإلعالم            
 .)13(نحو ذلك

   الثانيالمبحث
  أنواع اإلعالنات التجارية وأهدافها

هـا، فهـي بـذلك    عرف الناس منذ القدم أنواع من اإلعالنات التجارية، وإن كانت بدائية في ذات         
 األنـواع   تلـك  تتطور   : بدأت ؛قديمة حديثة، ولكن مع تقدم العصور وظهور الحاجة لهذا الجانب         

  . األنواع بشكل واضحتلك الحديثة ودخلت بقوة في المجتمعات مما أبرز االتكنولوجيبتقدم 
ونحن بدورنا في هذا المبحث سنعرض ألهم أنواع اإلعالنات التجارية مع التعريج على             

  .هم خصائصها وأهدافها ومقاصدهاأ
  : اإلعالنات التجارية وخصائصاعأنو: المطلب األول

الناظر والمتتبع لواقع اإلعالنات التجارية في القديم والحديث يجدها كثيرة متعددة وسيتم تـسليط              
  ـ:في التاليالضوء على أهمها وهي 

 ثم في األسواق والطرقاتليتجول ام أو الملوك أو األمراء  وهو من يوفده الحك:المنادي -1
  .جمع الناس حوله ليبلغهم برسالتهي

 لترويجها، ولعل هذين األسلوبين     ؛وهو من كان ينادي قديماً على السلع في األسواق        : الدالل -2
 ليـتم  ؛من أقدم األساليب، باإلضافة لعرض البضاعة أمام البائع وإظهارها بمظهـر جميـل           

 .اإلقبال عليها من قبل الناس
 إعالنات  :، وهي  الحديث وهي األقدم على اإلطالق بين فنون اإلعالن      : المطبوعةاإلعالنات   -3

 .الصحف، والمجالت، والدوريات، والمنشورات، والملصقات

ومنها الكتيبات والمطويات التي ترسل بالبريد وغيره ألشخاص : اإلعالن غير المباشر -4
 .بعينهم

 واإلعالنـات علـى جوانـب       وهي إعالنات الشوارع والمعـارض،    : اإلعالنات الخارجية  -5
 .الحافالت العامة

 .وهي اإلعالنات اإلذاعية التي تبث على موجات األثير اإلذاعي: اإلعالنات المسموعة -6

وهي إعالنات التلفاز، وهي األكثـر انتـشاراً اآلن، وكـذلك          : المرئية/اإلعالنات المسموعة  -7
 .إعالنات دور السينما
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دت أهميتها بازدياد أهمية شبكة المعلومات العالمية       زاقد  و: )اإلنترنت(اإلعالنات على شبكة     -8
كوسيط إعالمي هائل، وتطورت إعالناتها حتى وصلت إلى المستوى المتقدم الـذي نـراه               

 .اليوم

ولقد أصبحت من الوسائل الهامة بعد ): sms رسائل ( اتف الجواللهااإلعالنات على شاشة  -9
ؤسـسة إيـصال    يع أي شـركة أو م      الجوال حول العالم، بحيث تـستط      وأن ازداد مستخدم  

   .)14(إعالناتها من خالل شركات االتصال المختلفة المنتشرة حول العالم بكل يسر وسهولة
  :اإلعالنات التجاريةومقاصد أهداف : لمطلب الثانيا

  :األهداف العامة لإلعالنات التجارية: أوالً 
  :متمثلة فيما يليرية من الممكن عرض مجموعة من األهداف العامة لإلعالنات التجا

 . يصبحوا مستهلكين؛ كليتغيير سلوك المستقبلين .1
 .وصف استعماالتهامع تعريف الجمهور بالسلعة ومميزاتها  .2
 .إيجاد جو من الثقة بين الجمهور والسلعة المعروضة .3
 .تسويق أكبر كمية من السلع المعروضة، مع تحقيق األرباح .4
 .السلعةحثّ المستهلكين على زيادة مشترياتهم من  .5
 .تصحيح المفاهيم نحو السلعة المعرض عنها .6
 .دعم مجهودات رجال البيع .7

  :أهداف ومقاصد اإلعالن التجاري اإلسالمي:ثانياً
 : جملـة مـن     تحقيـق  بواسـطتها  والتي يحقق    تستطيعيضطلع اإلعالن التجاري اإلسالمي بعدة      

  ـ:أهمها من الوظائف، واألهداف، والمقاصد، لعل
مين وغيره بأهم خصائص ومميزات السلع، والخدمات، والتـسهيالت،         تعريف جمهور المسل   .1

  . والمنشآت اإلسالمية
تدعيم وجودها في السوق، والتشجيع     مع  تقديم المنتجات اإلسالمية للجمهور المسلم ولغيره،        .2

  . على اإلقبال عليها دون غيرها من السلع والمنتجات المستوردة، والمسارعة القتنائها
 القتناء السلع اإلسالمية المنتجة محليا، والتعامـل مـع          ؛ من األلفة واإلقبال    مناخ طيب  تهيئة .3

  . إلسالمية، وتفضيلها على غيرهاالخدمات والتسهيالت والمنشآت ا
تحرير الفرد والمجتمع المسلم من قيود التبعية االستهالكية، ومن قابليات االستهواء النفـسي              .4

تحريره كذلك من   مع  تسهيالت القادمة من الغرب،     والمعنوي للسلع والخدمات والمنتجات وال    
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حالة الخوف الداخلي القائمة في نفسيته حيال المنتجات والخدمات الوطنية واإلسالمية، التـي       
  . والثقافية والحضارية الغربيةأقامتها وما زالت تقيمها الهيمنة االقتصادية 

إيجـاد منـاخ مـن التوافـق      مـع   تحرير االقتصاد المسلم من الهيمنة االقتصادية العالمية،         .5
مية، والفـرد   االجتماعي واالقتصادي بين السلع والخدمات والمنشآت والتـسهيالت اإلسـال         

  . والمجتمع المسلم
تنبيه الجمهور المسلم وغيره لبعض السلع الدخيلة المستوردة، التي تكون موضع شبهة مـن              .6

هم التجميل، التي يدخل فـي  الناحية الشرعية، كالشحوم، واللحوم، والمشروبات، وبعض مرا      
صناعتها شحم الخنزير أو الكحول أو غيرها من المواد المحرمة، والتي يوجد لها نظير في                

وكذلك الخدمات والتسهيالت المشبوهة التي قد تغرر بـالجمهور         . السوق المحلية اإلسالمية  
  . المسلم وبالسوق اإلسالمية

 الطمأنينة الداخلية الفردية والجمعية للفـرد       بعث مناخ من  مع  توفير جو من الراحة النفسية،       .7
والمجتمع المسلم، من خالل عملية النشاط اإلعالني الشرعية، وذلك بإشاعة ثقافة الترفيـه،             

  . والمرح، والتسلية المشروعة عن طريق اإلعالنات
ة تجنيب الفرد والمجتمع المسلم حالة االحتقان العاطفي واالحتباس النفسي، التي يتلقاها بقـو             .8

وذلك بتقديمه للجرعات العاطفيـة المتزنـة      . من سيل المضامين والرسائل اإلعالنية الغربية     
  . قه االجتماعي النفسي والعاطفيوالمشروعة، والتي تضمن له تواف

مـستواه   والمعارف الصحيحة، التي تـزيد من بالقيم واألفكار :تزويد الفرد والمجتمع المسلم  .9
  . نفسيته  وتثـبتالمعـرفي، وترفع من معنوياته،

ترسيخ القيم الفاضلة في نفسية وسلوك الفرد والمجتمع المسلم، ونبذ كل ما عداها من القـيم                 . 10
الهابطة، وذلك بإبراز القيم الدينية واألخالقية الفاضلة في اإلعالن عـن الـسلع والمنـشآت               

  .  سلوكيا وأخالقيا وجماليا:هااإلغراء باستعمالمع وغيرها، 
خفض تكاليف السلعة أو الخدمة، بحيث يوجه الجمهور إلى أمـاكن توافرهـا،      المساهمة في    . 11

وتوقيت مبيعاتها، وطرق اإلقبال عليها، فيوفر عليه بذلك جهدا ووقتًا وتكلفة تكفيـه مؤونـة          
  . البحث والتفتيش واالنتظار، مما يحفزه للقيام بنشاطات أخرى تعود عليه وعلى األمة بالخير

 المشروع، وذلك بتنمية حركية اإلنتاج المحلي، وتـشجيع الـدورة           ضبط ظاهرة االستهالك   . 12
ـ االقتصادية، وحركية السوق، والرفع اإليجابي من الم      ور ستوى االقتصادي والمعيشي للجمه

  .المسلم، بما يتوافق ومقاصد الشرع في االستخالف واالستعمار المشروع لثروات األرض
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 ؛ات المحلية واإلسالمية، ال سيـما بين المنتج ة االقتصادية المشروعـة  تشجيع حركة المنافس   . 13
  . لتقف في وجه المنتجات الغربية المهيمنة

 لـة تدعيمها في مخي  مع  خاصة،  ) ماركة إسالمية (العمل على إيجاد عالمات فارقة إسالمية        . 14
الغربية العالميـة المهيمنـة علـى النفـسيات         ) الماركات( لمواجهة   ؛الفرد والمجتمع المسلم  

  . واألسواق
 وحضارية إسالمية متحدة ومهيمنة، هدفها الرئيس خدمة التوجـه         ، وثقافية ؛شكيل قوة قيمية  ت . 15

 .)15(المحلي واإلقليمي والعالمي: العربي اإلسالمي االقتصادي والمالي
   الثالثالمبحث

  مشروعية اإلعالنات التجارية
  -اإلعالنات التجاريةمشروعية أدلة : المطلب األول

 إلنفاق السلع المختلفة، فهي بذلك تقع تحت إطار         ؛ية وسيلة ترويجية  تعتبر اإلعالنات التجار  
البيع والشراء أو مقدماتها، وبما أن اإلعالنات عبارة عن معامالت تجارية، فـإن األصـل فيهـا             

باده قُْل من حرم زِينَةَ اللّه الَّتي َأخْرج ِلع        {:  لقوله تعالي  ؛اإلباحة والجواز ما لم يرد دليل يحظرها      
 قزالر نم اتبالْطَّي17("األصل في األشياء اإلباحة: " ، وجاء في القاعدة الشرعية) 16(}و(.  

ولقد جاءت األدلة الشرعية بإباحة وجواز هذا األمر ضمن ضوابط محددة، فإذا خرج األمر              
 اإلعالنات   مشروعية ىعن ضوابطه أصبح ممنوعاً وخارجاً عن إطار الشرع ومن هذه األدلة عل           

  .الكتاب والسنة والمعقول
  :القرآن الكريم: أوالً

  .)18(}وَأحلَّ اللّه الْبيع وحرم الربا {  :قال اهللا تعالى
دلت اآلية الكريمة على أن البيع في مجمله مباح، وال يدخل التحـريم إليـه أو         : وجه الداللة 

واآلية أصل في جواز البيع، وللعلماء فيها   : "الني، وقال ابن حجر العسق    )19(إلى تفصيالته إال بدليل   
أقوال أصحها أنه عام مخصوص، فإن اللفظ لفظ عموم يتناول كل بيع فيقتضي إباحيـة الجميـع،            

 باحة مخصوص بما ال يدل الدليل على      لكن قد منع الشارع  بيوعاً أخرى وحرمها فهو عام في اإل           
  .)20("منعه

رية لم نجد دليالً خاصاً أوعاماً على منعه وتحريمه، بل          وبالنظر إلى صورة اإلعالنات التجا    
مـا  وذلـك   كانت الحوادث والشواهد في عصر النبي صلى اهللا عليه وسلم تدلل على عدم منعه،               

  .سيظهر من األدلة القادمة
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  : السنة النبوية:ثانياً
طَعامٍ فََأدخََل يده )21( صبرة م مر علَىَأن رسوَل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ عن َأبِي هريرةَ .1

 َأصابتْه السماء يا رسوَل اللَّه :صاحب الطَّعامِ قَاَل  ما هذَا يا:فيها فَنَالَتْ َأصابِعه بلَلًا فَقَاَل
  .)22(شَّ فَلَيس منِّي َأفَلَا جعلْتَه فَوقَ الطَّعامِ كَي يراه النَّاس من غَ:قَاَل

 بين الحديث طريقة من طرق عرض البضاعة في عصر النبي صلى اهللا عليه              :وجه الداللة 
وسلم وهي الصبرة، حيث تعتبر بذلك وسيلة من وسائل اإلعالنات التجارية، وإن كانت في حـد                

بها طريقتـه فـي    لم ينكر على صاح     -  صلى اهللا عليه وسلم     - ذاتها وسيلة بدائية، إال أن النبي     
 كونـه أعلـن عنهـا       ؛العرض أو اإلعالن عن البضاعة، ولكن كان النهي واإلنكار على الرجل          

بطريقة الغش والخداع، حيث أظهر البضاعة بغير مظهرها الحقيقي، حيث جعل المبتل منها غير              
  .ظاهر للمشتري
  . مشروعة أن اإلعالن عن البضائع بالطرق البعيدة عن الغش والخداع:ويفهم من هذا

قدم دحية بن خليفة الكلبي من الشام عند مجاعة وغالء سعر، وكان معـه جميـع مـا              " .2
   ودقيق وغيره، فنزل عند أحجار الزيت، وضرب بالطبـل     يحتاج الناس من ب ليـؤذن  ؛ر 

: أحد عشر رجال، قال الكلبـي     :  إال اثني عشر رجال، وقيل     الناس بقدومه، فخرج الناس   
  .)23("نفضوا إليهااوكانوا في خطبة الجمعة ف

يخطب فقدم دحية بن خليفة الكلبـي    - صلى اهللا عليه وسلم      -كان النبي : "وعن مجاهد ومقاتل  
  .)24("بتجارة فتلقاه أهله بالدفوف فخرج الناس

إن دحية بن خليفة الكلبي قدم بتجارة، وكان        : فقال_ أي المسجد   _ فدخل رجل   : "وفي رواية 
  .)25("، فخرج الناسدحية إذا قدم تلقاه أهله بالدّفاف

 لها أساليبها الخاصة في اإلعالن عن قـدوم         تنرى من الروايات المختلفة أن الناس كان      
 يتجمع الناس ويأخذوا ما يحتاجون إليه أال وهو قـرع الطبـول أو اسـتخدام                ؛ كي   التجارة

 في عصرهم كانت عبارة عن وسائل إعالنية، ولم يعلم أن النبـي صـلى اهللا                وتلكالدفوف،  
  .الوسائل فتكون مشروعةتلك يه وسلم قد نهاهم عن عل
ينـادون  ثـم   يعرضون بضائعهم في سوق المدينة،  -رضوان اهللا عنهم   -كان الصحابة    .3

 الطريقـة وهـي العـرض       تلك عن طريق عبيدهم وغلمانهم، و     وإماعليها إما بأنفسهم    
 نعلم من النبـي     والمناداة نمط من أنماط اإلعالنات التجارية على الرغم من بدائيته، ولم          

 منه صلى اهللا عليه وسلم علـى جـواز       اً فيكون إقرار  ؛صلى اهللا عليه وسلم إنكاره لذلك     
  .)26(اإلعالنات التجارية
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  :المعقول : ثالثاً
وما جعَل علَيكُم فـي       {: قال اهللا تعالى   ؛جاءت الشريعة اإلسالمية بالتيسير ورفع الحرج     

  .)27(} الدينِ من حرجٍ
 إلنفـاق البـضائع     ؛أصبحت اإلعالنات التجارية بالوسائل المختلفة من الضرورات الملحـة        ولقد  

المختلفة، وخاصة أن العصر الحديث قد كثرت فيه الشركات المـصنعة للبـضائع بمواصـفات               
 لتظهر ما فيها من تلـك المواصـفات،     ؛مختلفة فأصبح من الملح أن تعرض كل شركة لبضائعها        

  . دخلوا في مشقة وحرج؛كوإن منع التجار من ذل
 إن الوسائل التي تعرض من خاللها البضائع البد وأن تكـون ملتزمـة ومنـضبطة                :ولكن نقول 

  .بضوابط الشرع الحنيف
  :حكم اإلعالنات التجارية: المطلب الثاني

إال أنها بالرغم مـن  قلنا إن اإلعالنات التجارية جائزة ومشروعة، واألصل فيها اإلباحة،    
   :ذلك
إن دخل في اإلعالن ترويج لما يجب على المسلم اقتناؤه مثل المصحف، أو كان : ون واجبةقد تك

وسيلة متعينة لترويج أمر يكون به قوام األمة اإلسالمية كالترويج لموقع إسالمي تعليمي أو 
 إسالمية على إحدى اً مثالً، أو الترويج لقناة دعوية تبث أفكار)اإلنترنت(دعوي على شبكة 

  . يمكن أن يساهم في تحقيق مصلحة شرعية أو واجب،.. .اتالفضائي
إن كان فيها ترويج لشيء مندوب، مثل الترويج للسواك فإنه بذلك يروج لسنة : قد تكون مندوبةو

 َأن رسوَل اللَّه صلَّى اللَّه عن َأبِي هريرةَ رضي اللَّه عنْهقد استننها النبي صلى اهللا عليه وسلم، ف
  . )28("لََأمرتُهم بِالسواك مع كُلِّ صلَاة؛لَولَا َأن َأشُقَّ علَى ُأمتي َأو علَى النَّاسِ " :علَيه وسلَّم قَاَل

 إن دخل في تصميم اإلعالن شيء محرم، مثل ظهور النساء سافرات، أو كانت: وقد تكون حراماً
نات الدخان أو الخمور أو لباس الحرير للرجال اإلعالنات تشتمل على شيء محرم مثل إعال

فَاستَسقَى فََأتَاه ،  كَان حذَيفَةُ بِالْمداينِ:عن ابنِ َأبِي لَيلَى قَاَلوالشرب من آنية الذهب والفضة، ف
ه فَلَم ينْتَه وِإن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه  ِإنِّي لَم َأرمه ِإلَّا َأنِّي نَهيتُ:دهقَان بِقَدحِ فضة فَرماه بِه فَقَاَل

 هن لَهم في الدنْيا وهي :وسلَّم نَهانَا عن الْحرِيرِ والديباجِ والشُّربِ في آنية الذَّهبِ والْفضة وقَاَل
ةري الْآخف 29 (.لَكُم( 

 تصميم اإلعالن شيء مكروه، مثل أن يظهر فيه رجل يأكل أوإن دخل في : وقد تكون مكروهة
ن رجلًا َأكََل عنْد رسوِل اللَّه َأ : َأن َأباه حدثَه،ِإياس بن سلَمةَ بنِ الَْأكْوعِ يشرب بيده اليسرى، فعن 
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 لَا استَطَعتَ ما منَعه ِإلَّا الْكبر :قَاَل،  لَا َأستَطيع : قَاَل كُْل بِيمينك:صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بِشماِله فَقَاَل
  .)30( فَما رفَعها ِإلَى فيه:قَاَل

 وهي اإلعالنات التجارية التي تكون خالية من المحرمات والمكروهات وتحقق: وقد تكون مباحة
 .مصلحة للتاجر والمستهلك على أن تكون وفق الضوابط الشرعية

  المبحث الرابع
  الضوابط الشرعية لإلعالنات التجارية

تبين لنا مما سبق أن الشريعة اإلسالمية قد نصت على مشروعية اإلعالنات التجارية، 
ولكن هذه المشروعية منضبطة بمجموعة ضوابط نستعرض أهمها بعد التعرض لحقيقة الضوابط 

  .واالصطالحفي اللغة 
  :لشرعيةحقيقة الضوابط ا: المطلب األول

  :الضوابط في اللغة: أوالً
  : وهي،ضوابط جمع ضابط، وقد جاءت في اللغة بمعان متعددة

إذا : ضبط الشيء، أي حفظه حفظاً بليغاً، ومنه قيل ضبطت الـبالد وغيرهـا      : نقول: الحفظ -1
  .)31(قمت بأمرها قياماً ليس فيه نقص

 .)32( لزمه لزوماً شديداً: أي،ضبط الشيء: اللزوم -2

 .)33(أي حازم:  حفظه بالحزم، ورجل ضابط: أي،الشيءضبط : الحزم -3

  :الضوابط في االصطالح
: " أنها،  المصطلحات لما نريد  تلك  لقد تنوعت عبارات العلماء في ذلك، ولكن من أقرب          

كل مـا   : " ويمكن أن يقال الضابط هو    " قضية كلية تنطبق على جزئياتها التي هي من باب واحدة         
  .)34("يحصر جزئيات أمر معين

  :الضوابط الشرعية لإلعالنات التجارية: المطلب الثاني
عرفنا مما سبق أن اإلعالنات التجارية مشروعة بأدلة مختلفة من الكتاب والسنة وغيرهـا،              
ولكن ال تكون هذه المشروعية على إطالقها، بل ال بد لمن يعمل في مجال تـصميم اإلعالنـات                  

  ـ:هو تاٍلمتمثلة فيما التجارية أن يراعي بعض الضوابط 
  :الصدق -1

طالبت الشريعة اإلسالمية المسلم بأن يكون صادقاً في كل أقواله وأفعاله، وقـد جـاءت            
  .األدلة الكثيرة حاثة على الصدق، ولكن سنقتصر هنا على بعضها في مجال المعامالت التجارية
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  يدعَأبِي س نقَالَ       ع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي نع: "      ينيقدالصو ينالنَّبِي عم ينوقُ الَْأمدالص التَّاجِر
   .)35("والشُّهداء

ولعل هذه المرتبة العالية التي وصل إليها التاجر الصدوق، لما في التجارة من مغريـات      
وسـعى  _ أي المغريـات  _ كثيرة تجعل األغلب منهم يخرج عن دائرة األمانة والصدق، فتركها        

نال الدرجات العليا، ومن هذا يفهم أن صفة الصدق هي صفة أصلية في التـاجر، ومـصمم        ألن ي 
  .اإلعالنات هو تبع للتاجر فال بد وأن يلتزم بهذه الصفة كذلك

لَيه وسلَّم ِإلَـى  َأنَّه خَرج مع النَّبِي صلَّى اللَّه ع عيَل بنِ عبيد بنِ رِفَاعةَ عن َأبِيه عن جده  اعن ِإسم و
 فَاستَجابوا ِلرسوِل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم        ،يا معشَر التُّجارِ  " :الْمصلَّى فَرَأى النَّاس يتَبايعون فَقَالَ    

ن يوم الْقيامة فُجارا ِإلَّا من اتَّقَى اللَّـه وبـر       ِإن التُّجار يبعثُو   :ورفَعوا َأعنَاقَهم وَأبصارهم ِإلَيه فَقَالَ    
  .)36("وصدقَ

الْبيعانِ بِالْخيارِ ما لَـم  " :عن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ    ،  عن حكيمِ بنِ حزامٍ رضي اللَّه عنْه      و
 محقَـتْ بركَـةُ   ؛ى يتَفَرقَا فَِإن صدقَا وبينَا بورِك لَهما في بيعهِما وِإن كَتَما وكَذَبا  حتَّ :يتَفَرقَا َأو قَالَ  

  .)37("بيعهِما
إذاً من صفات التاجر، أو من الصفات التي ال بد أن تتوافر في التـاجر الـصدق والبيـان،              

إن من واجب مـن     ": ذه المعاني اإلمام الغزالي فقال    تحقق بذلك البركة وكثرة الرزق، وقد بين ه       تل
 ؛ خفيها وجليلها، وال يكتم منها شيئاً، فإن أخفـاه         : أن يظهر جميع عيوب المبيع     ،يعرض سلعة ما  

كان ظالماً غاشاً والغش حرام، وكان تاركاً للنصح في المعاملة والنصح واجب، وليس أدل علـى                
 مر علَى صبرة طَعامٍ فََأدخَـَل  - صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم- رسوَل اللَّه  َأن عن َأبِي هريرةَ  ذلك ما جاء    

 َأصابتْه السماء يا رسـوَل اللَّـه   :قَاَل!؟ ما هذَا يا صاحب الطَّعامِ     :يده فيها فَنَالَتْ َأصابِعه بلَلًا فَقَالَ     
  .)38( " فَلَيس منِّي؛ كَي يراه النَّاس من غَشَّ؛ َأفَلَا جعلْتَه فَوقَ الطَّعامِ:قَاَل

عن زِياد بنِ علَاقَةَ سمع جرِير بن عبـد         ويدل على وجوب النصح بإظهار العيوب ما روي         
فكان جرير إذا قام إلـى      . )39(لَّم علَى النُّصحِ ِلكُلِّ مسلمٍ    بايعتُ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وس     : اللَّه يقُولُ 

إنك إذا فعلت : إن شئت فخذ وإن شئت فاترك، فقيل له   :  بصر عيوبها ثم خيره وقال     ؛السلعة يبيعها 
إنا بايعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم علـى النـصح لكـل               : مثل هذا لم ينفذ لك بيع، فقال      

  .)40(مسلم
الحد إلى هنا من البيان من التاجر، بل كان على كل من علم بذلك العيب أن يبينـه            ولم يقف   

:  حدثَنَا َأبو سباعٍ قَـالَ     :عن يزِيد بنِ َأبِي ماِلك قَالَ     ويظهره ولو كان من غير المتعاقدين، فقد جاء         
 يا عبـد  :خَرجتُ بِها َأدركَنَا واثلَةُ وهو يجر رِداءه فَقَاَلاشْتَريتُ نَاقَةً من دارِ واثلَةَ بنِ الَْأسقَعِ فَلَما       
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 ِإنَّها لَسمينَةٌ ظَاهرةُ الـصحة  : قَاَل؟ وما فيها: قُلْتُ؟ هْل بين لَك ما فيها: نَعم قَاَل:اللَّه اشْتَريتَ قُلْتُ 
 فَِإن بِخُفِّهـا نَقْبـا   : بْل َأردتُ علَيها الْحج قَالَ    :قُلْتُ؟ َأم َأردتَ بِها لَحما      ؟فَرا فَقَاَل َأردتَ بِها س    :قَاَل
 ِإنِّي سمعتُ رسوَل اللَّه صلَّى اللَّـه علَيـه    : فَقَاَل صاحبها َأصلَحك اللَّه َأي هذَا تُفْسد علَي قَالَ         :قَاَل

لَّمسقُوُلوي : "نُهيبِإلَّا ي ذَِلك لَمعي نلُّ ِلمحلَا يو يها فم نيبًئا ِإلَّا يشَي بِيعي دلُّ ِلَأحح41("لَا ي(.  
 بأنه إذا حصل البيع وقبض المشتري المبيع ولـم       :وقد تحدث العلماء في هذه المسألة بالقول      

بيع صحيحاً، وكان للمشتري حق الخيار، بين أن يرضـى   كان ال ؛يذكر العيب، ثم علم به بعد ذلك      
بالمبيع على ما فيه من عيوب أو يرده للتاجر فيفسخ البيع ويسترد بذلك الثمن، طالما أنه لم يكـن                 

  .)42(على علم بهذا العيب ال عند العقد وال عند القبض
اع غُلَاما فَاستَغَلَّه ثُـم      َأن رجلًا ابتَ   :وذلك للحديث الذي روت السيدة عائشة رضي اهللا عنها          

   اِئعبِ فَقَاَل الْبيبِالْع هدا فَربيع َأى بِهر َأو دجي:ودب43 غَلَّةُ ع فَقَاَل النَّبِي-هلَيع لَّى اللَّهص   ـلَّمسو-:" 
  .)45 ) (44("الْغَلَّةُ بِالضمانِ

صـادقاً فـي     التجارية ال بد وأن يكـون        نات اإلعال  بتصميم اآلمرومما سبق يتبين أن     
 إن كثيراً مما يقع     : ال يقع فيما نهت عنه األحاديث السابقة، ولكن نقول         كي ؛عرضه لذلك اإلعالن  

 اإلعالنات التجارية هو ليس عدم الصدق فقط، بـل المبالغـة عنـد عـرض تلـك               وفيه مصمم 
  .اإلعالنات

 دم قطرة واحدة من ذلك الـسائل   يتم عرض إحدى منظفات أواني الطبخ وقد استخ        :مثال
 من المبالغات التي تحدث في تلك اإلعالنات        وذلكالمنظف لينظف فيها كميات كبيرة من األواني        

  .ومما يكون مخالفاً للواقع
يذكر بأنـه مزيـل للقـشرة وعنـد     )  الشامبو (عند عرض نوع من منظفات الشعر   : ومثال آخر 

التاجر ومصمم اإلعالن فيما نهت عنـه الـشريعة         االستعمال يكون على خالف ذلك، فيقع بذلك        
  .اإلسالمية

  عدم اإلعالن عن المحرمات  -2
جاءت الشريعة اإلسالمية المطهرة بكل ما فيه مصلحة وخير، كما نهت وحرمت كل ما فيه               
مضرة لهم، واإلعالنات التجارية كما فيها المصلحة من جانب قد يساء استخدامها باإلعالن عـن               

  -:صت الشريعة اإلسالمية على حرمة اإلعالن عن المحرمات بجملة أدلة منهاالمحرمات، وقد ن
  .)46(}ويحلُّ لَهم الطَّيبات ويحرم علَيهِم الْخَبآِئثَ   {:ى قول اهللا تعال*
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 لضرره، وكل ما يوصل إلى الخبيث فهـو         ؛ لنفعه، كما حرم كل خبيث     ؛أحل اهللا تعالى كل طيب    
  بـذلك ت محرمات اعتبـر   يجية لسلع مختلفة، فإن اشتملت على     ت هي وسيلة ترو   خبيث فاإلعالنا 

  . لما هو محرمةمروج
وتَعاونُواْ علَى الْبر والتَّقْوى والَ تَعاونُواْ علَى اِإلثْمِ والْعدوانِ واتَّقُواْ اللّه ِإن اللّه           {: ى قال اهللا تعال   *

  .)47(}شَديد الْعقَاب 
 أن نتعاون فيما فيه إثم وعدوان، وإن تصميم اإلعالنات التجارية بما يشتمل علـى               اهللا تعالى نهى  

  . اإلثم والعدوانتعاون علىما حرم اهللا تعالى فيه 
  :ومن صور اإلعالن عن المحرمات

 أو غيرهـا  حرمة تصميم إعالنات فيها ترويج للخمور والدخان أو تشتمل على هذه األمـور    -
  .ةمن األمور المحرم

 .حرمة تصميم وترويج إعالنات لبنوك تتعامل معامالت ربوية -

 . الحفالتتلكالحفالت الموسيقية الماجنة، وتصميم بطاقات فيها دعوة ل -

 تلـك ، أو اإلعالن عبـر      ) اإلنترنت (تصميم واإلعالن عن المواقع اإلباحية والمحرمة على      ال -
 .المواقع

عدم مـساعدتها   فينبغي  ريعة اإلسالمية،   هناك شركات ومتاجر تتعامل بمعامالت مخالفة للش       -
 .على ما هي فيه باإلعالن لها وتصميم اإلعالنات المروجة لبضاعتها

  :أال يكون في اإلعالن ما يثير الغرائز والشهوات -3
 بالفضيلة والعفاف وحسن الخلق ، فلقد مدح أطهر الخَلق محمـد            :أمرت الشريعة اإلسالمية  

وِإنَّك لَعلى خُلُـق   {: قال اهللا تعالى فيه    حيث   ألخالقه ،    ؛ تعالى صلى اهللا عليه وسلم في كتاب اهللا      
  .)48(}عظيمٍ 

 عدم الخلوة واالختالط بين الجنسين أو كشف العورات         :ومن األخالق التي دعا إليها اإلسالم     
 وإظهار المفاتن أو الخضوع في القول أو فعل ما من شأنه أن يثير الغرائز والشهوات، وذلك كله                

  . لما فيه من مفاسد وإشاعة للفاحشة وتدمير للمجتمعات وأخالقهامع أج
 المقـروءة يـرى   م المسموعة أم المرئية أ أكانتوإن المتطلع إلى وسائل اإلعالنات الحديثة سواء 

فيها مدى االنحطاط والفجور، كونها ال تخلو في الغالب من استغالل لجسد المرأة استغالالً سـلبياً            
 كافراً،  مكان مسلماً أ  أ المختلفة، وقد ارتقت الشريعة باإلنسان ارتقاء فاضالً سواء          للترويج للبضائع 

  . أنثيمذكراً أ
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ولَقَد كَرمنَا بني آدم وحملْنَاهم في الْبر والْبحرِ ورزقْنَاهم من           {: ى تعال  حيث قال  وذلك بالتكريم لهم  
 ملْنَاهفَضو اتبيالً الطَّيخَلَقْنَا تَفْض نميرٍ ملَى كَث49(}ع(.  

إن استغالل جسد المرأة في اإلعالنات التجارية المختلفة من شأنه أن  ينزل بها من تلك                
المرتبة التي وضعها فيها اإلسالم من التشريف والتكريم، وكان المصمم لذلك اإلعالن يفضل ذلك              

 ستخدم المرأة كوسيلة من أجل تحقيق هدف من األهـداف         المنتج المعلن عنه على المرأة ، كونه ا       
  . وهو الترويج لتلك السلعةأال

 كان المرتكز علـى المـرأة     )الملبوسات( إذا أراد أن يعلن عن       من يأمر بتصميم اإلعالنات   فترى  
 يئـاً  تجد ميدان اإلعالن مل)البراهم وشامبو الشعر(بإظهار مفاتنها وزينتها، وإذا أراد أن يعلن عن  

الكاسيات العاريات، وإن نظرت للذهب للعطور أو المشروبات الغازية حتى األحذية وجدت نفس             ب
  .!الصورة، وكأنه ال يمكن ألي تاجر أن ينفق أي سلعة له إال من خالل إظهار المفاتن

وإن هذه الصور لهي صورة غريبة عن المجتمعات العربية واإلسالمية والتي اشتهرت             
ون بالحشمة فكانت من العادات والتقاليد األصلية في هـذه المجتمعـات            على مدار العصور والقر   

  .العفة وحسن الخلق
وكما أن هذا الفعل من شأنه أن ينقص من كرامة المرأة أو اإلنسان، كذلك من شـأنه أن يـشيع                    

ي الَّذين آمنُـوا لَهـم      ِإن الَّذين يحبون َأن تَشيع الْفَاحشَةُ ف       {:قال تعالى الفاحشة في المجتمع المسلم     
 ونلَملَا تَع َأنتُمو لَمعي اللَّهو ةرالْآخا ونْيي الدف َأِليم ذَاب50(}ع(.  

ـ            ك فـي التبـرج   وإن الخضوع في القول من شأنه أن يثير الغرائز والشهوات فمـا بال
َأحد من النِّساء ِإنِ اتَّقَيتُن فَلَا تَخْـضعن بِـالْقَوِل          يا نساء النَّبِي لَستُن كَ     {: اهللا تعالى قال   !؟والسفور

 وقَرن في بيوتكُن ولَا تَبـرجن تَبـرج الْجاهليـة           ،فَيطْمع الَّذي في قَلْبِه مرض وقُلْن قَوالً معروفاً       
  .)51( }...الُْأولَى

النَّبِي قُل لَِّأزواجِك وبنَاتك ونساء الْمْؤمنين يدنين علَيهِن من جلَابِيبِهِن ذَِلـك            يا َأيها    {: وقال تعالى 
  .)52(}َأدنَى َأن يعرفْن فَلَا يْؤذَين وكَان اللَّه غَفُوراً رحيماً 

  :أال يكون في إعالنه ذم لسلع اآلخرين وخدماتهم -4
 {:قـال اهللا تعـالى    ،  لتي دعا إليها اإلسالم وشجع على إيجادهـا اإليثـار         إن من األخالق ا   

 ونحفْلالْم مه لَِئكفَُأو هنَفْس وقَ شُحن يمةٌ واصخَص بِهِم كَان لَوو هِملَى َأنفُسع ونرْؤثي53(}و(.  
والتي ال بد وأن يـسعى إليهـا    ،فتقديم الغير على النفس هو من األشياء المحمودة والمراتب العليا 

  .اإلنسان
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ن َأنَسِ بـنِ   الترابط والتكافل وحب الخير لآلخرين كما نحبه ألنفسنا فع       :كما شجعت الشريعة على   
اِلكقَالَ      ،  م لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي نقَاَل لِ        " :ع َأو يهِلَأخ بحتَّى يح كُمدَأح نْؤمـا    لَا يم ـارِهج

هِلنَفْس بح54("ي(.  
 لما يترتب عليهما من الترابط والتالحم بـين         ؛ أن الشريعة جاءت بالحب واإليثار     :فمن هذا يتبين  

  .أفراد المجتمع الواحد
إن التنافس في الشريعة اإلسالمية هو شيء محمود وغير مذموم، ولكن هذا التنـافس ال      

  .مدة من الشريعة اإلسالميةبد وأن يكون وفق منظومة صحيحة مست
 اإلعالنـات قـد   تلـك  أن  كثيراً من :ولكن من ينظر إلى وسائل اإلعالن المختلفة يرى 

ينعتها بمواصفات يبين مـن خاللهـا   بضاعته حتى خرج عن هذا الخلق، فال يكاد التاجر يعرض        
  .بأنها األحسن أو األفضل أو األقوى

 ليظهـر أن مـسحوقه هـو      ؛ن، مسحوقه وآخر   إذا عرض لمسحوق غسيل أظهر مسحوقي      :فمثالً
األقوى، ينظف وبأقل التكاليف، في حين يظهر اآلخر بأنه مع استخدامه إال أن البقع قد بقيت كما                 

  . مع ما ذكرناه من اإليثار، وحب الخير لآلخرينمما يتنافىذلك ، وشيئاً يسيراًت هي، أو خف
 ومنظفات األرضـيات والحمامـات   منظفات الجلي والشامبو  : هذه األمثلة في   مثل   ونجد  

  ...حتى في األحذية كذلك وحتى في قاتل الصراصير والذباب
 فيه إضرار بـاآلخرين،   لذاوهذا األسلوب من أساليب عدم اإليثار وحب الخير لآلخرين          

  .)55("ر ولَا ضرارلَا ضر" : -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم -قَاَل رسوُل اللَّه : عن ابنِ عباسٍ قَاَلف
ن عن تلك البضاعة أن يظهر ما في سلعته من محاسن    ن األولى لذلك التاجر أو المعل     وكا

عن عبد اللَّه بنِ عمر رضـي   ال ينطبق عليه ما جاء  ؛ كي دون إجراء مقارنة مع بضائع اآلخرين     
  .)56("لَا يبِيع بعضكُم علَى بيعِ َأخيه" : قَاَل-علَيه وسلَّمصلَّى اللَّه  -َأن رسوَل اللَّه اللَّه عنْهما

  : تجنب اإلعالنات التي تتعارض وعقيدة األمة اإلسالمية -5
 يكون كل ما وبذلك لترسيخ العقيدة  في نفوس المسلمين،        ؛أرسل اهللا تعالى رسله وأنزل كتبه     

  .ه واإلعالن عنهمن شأنه أن يؤثر على عقيدة المسلم ال يجوز نشر
 اإلعالن عن محاضرة تدعو إلى مخالفات شرعية أو شركيات، أو لقاءات شعرية فيها              :مثل

 ديننا وقرآننا ومعتقداتنا، أو البرامج التي تبث أحياناً أو تنشر على صفحات الجرائـد               :تعدي على 
 لمنجمـين   والمجالت وتتحدث عن األبراج وما فيها من مخالفات شرعية واضحة، أو عمل إعالن       

  .وفتاحين وسحرة وغير ذلك
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  :ا تكون اإلعالنات باهظة التكاليفألّ -6
الناظر إلى واقع اإلعالنات في عصرنا يجد أنها تخرج بأشكال وصـور مختلفـة، ويجـد                

 والتي فيها نوع من اإلسراف والتبـذير        ! اإلعالنات تلكالمتبصر والمتفحص فيها كم هي تكاليف       
  .)57(}والَ تُسرِفُواْ ِإنَّه الَ يحب الْمسرِفين  {:  ذلك فقال اهللا تعالىوقد جاء اإلسالم لينهانا عن

 ِإن الْمبذِّرِين كَانُواْ ِإخْوان الشَّياطينِ وكَان الشَّيطَان ِلربـه      ،والَ تُبذِّر تَبذيراً    {:وقال اهللا تعالى  
  .)58(}كَفُوراً 

اجر ينفق على إعالن بضاعته لكنه يعوض ذلك بكميـة البيـع            وقد يقول قائل صحيح أن الت     
إن التاجر اليوم يفعل ذلك ويدفع المال الطائل على اإلعالنات ولألسـف يكـون              : والربح ، فنقول  

 مما يزيد مـن األعبـاء علـى كاهـل           ؛ذلك المال على المستهلك وذلك بالزيادة في سعر المنتج        
 في اإلعالنات بما يحصل فيه التعريف بالسلعة دون أن           لذلك كان من الواجب االقتصاد     ؛المستهلك

  .يجر ذلك إلى رفع أسعارها
  :الخاتمة •

  :  أهم النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليهاتشتمل على
  :أوالً النتائج

  :توصل البحث إلى العديد من النتائج من أهمها
ذلك من األدلة التي سقناها      الفقه اإلسالمي كان له السبق في ضبط األنشطة اإلعالنية، وتبين          -1

 .في البحث

 كانـت  ؛حكم اإلعالنات يأخذ حكم الوسائل المستخدمة في ذلك، فإن كانت الوسائل مشروعة         -2
 وإن كان فيهـا      ؛ كانت اإلعالنات محرمة   ؛اإلعالنات مشروعة، وإن كانت الوسائل محرمة     

 . كان الحكم فيها فيه موضع الشبهة كذلك؛شبهة

جارية في العصر الحديث من األشياء التي ال يمكن أن يستغني عنهـا          أصبحت اإلعالنات الت   -3
 كان ال بد من التمييز بينها عـن طريـق     ؛ لذا  لكثرة البضائع وتشابهها   ؛المشتري التاجر أو   

 . عرض اإلعالنات

الصدق، عدم اإلعالن عن المحرمـات، أال يكـون فـي    : تتمثل ضوابط اإلعالنات فيما يلي   -4
كما ائز والشهوات، أال يكون في اإلعالن ذم لسلع اآلخرين وخدماتهم،           اإلعالن ما يثير الغر   

ال بد من تجنب اإلعالنات التي تتعارض وعقيدة األمة اإلسالمية، وأال تكـون اإلعالنـات               
 .باهظة التكاليف
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  :التوصيات ثانياً
  :من أهمها، توصل البحث إلى العديد من التوصيات 

ت التجارية وفق ضوابط شـرعية محـددة ال يمكـن           وضع قوانين وأنظمة منظمة لإلعالنا     -1
ظهر للعيان المخالفات الشرعية واضحة في اإلعالنـات المعروضـة فـي    تتجاوزها، حيث   
  . الوسائل المختلفة

 لذا كان من الالزم     ؛)المرأة(من أكثر الوسائل المستخدمة في ترويج اإلعالنات التجارية هو           -2
 .إصدار قانون من شأنه أن يمنع ذلك

ة إيجاد بدائل للشركات اإلعالنية المخالفة للشريعة، وذلك بإيجاد أو المساعدة علـى             ضرور -3
إيجاد شركات إعالنية إسالمية تلتزم بالضوابط الشرعية، أو تعيين مستشارين شرعيين فـي            

 . الشركات اإلعالنية القائمة

  :وفي الختام
الذي بـذلنا فيـه وسـعنا       ا هذا الجهد المتواضع،      أن يتقبل من   : اهللا سبحانه وتعالى   نسأل

 أن نكون قد وفقنا فيه حتى خرج على هذه الصورة، فإن كان صـواباً فمـن اهللا                  راجين إلنجازه،
  .وحده، فالكمال المطلق له، وإن كان من خطأ فمن أنفسنا ومن الشيطان
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