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Abstract 

 
This study is intended to illuminate and highlight the legality of women's trade 
according to the rules of Shari'a and the importance of this as a human reality. 
Women were working according to their nature and what suits the people and 
communities. If women's work and business have an origin in our civilization 
and jurisprudence, To contribute to the work that suits them, through which the 
research will try to answer two main questions: namely, what is the concept of 
legal controls, and what are the legitimate constraints of trade in general and 
women's work in trade in particular? The study also followed the analytical 
descriptive approach, and reached a number of conclusions, including calling on 
Muslim women to play a role in the development of Muslim societies and not to 
abandon education and work that serves Islam and the nation according to the 
Shari'a standards.   
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 الشرعية الضوابط حسب املرأة جتارة مشروعية وإبراز إانرة إىل يهدف بحثال اهذ
 وما طبيعتها حبسب تعمل كانت  املرأة أن ذلك          إنسانيا ،        واقعا   ابعتباره ذلك وأمهيتة
 وفقه حضارتنا يف أصل له وجتارهتا املرأة عمل كان  وإذا واجملتمعات، الناس، أحول يالئم

 يناسبها، الذي العمل يف تسهم أن املسلمة للمرأة ينبغي العصر هذا يف فإنه شريعتنا،
 املفهوم ما ومها: رئيسيني؛ سؤالني على اإلجابة البحث سيحاول ذلك خالل من

 يف املرأة ولعمل عامة بصفة للتجارة الشرعية الضوبط هي وما الشرعية، ابلضوابط
 نتيجة إىل      توص ل وقد ي،التحليل الوصفي املنهج البحث اتبع كما  خاصة؟ بصفة التجارة

 تتخلى ال وأن ،املسلمة اجملتمعات تنمية يف دور اهل ليكون املسلمة املرأة دعوة أن وهي
 سرياعى أنه مادام الشرعي مربرها هلا دعوة واألمة اإلسالم خيدم الذي والعمل التعليم عن
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 .الضوابط الفقه، ،العملالشرعية، ، رأةاملالكلمات املفتاحية: 

 
 مقدمة

ُ اْلبَ ْيَع َوَحرَّ  احلمد هلل القائل: البيعان ابخليار ما مل يتفرقا، } . وقال عليه الصالة والسالم:1َم الر  اَب﴾﴿َوَأَحلَّ اّلل 
قضية اليوم . فإن مما تعم به البلوى 2{فإن صدقا وبينا بورك هلما يف بيعهما وإن كتما وكذاب ُمُ قت بركة بيعهما

مة وعد ها البعض أهنا مشكلة العصر، مما أدى إىل ختبط عمل املرأة يف التجارة فقد أصبحت شغل شاغل األ
الكثري يف معاجلتها، وما تزال هذه املسألة تُعرض يف الساحة من أجل املعاجلة وتقدمي احللول هلا، وقد شر ع 
الشارع التجارة ورغب فيها يف غري ما آية من اآلايت واألحاديث الصحيحة، وهو خطاب عام يعم اجلميع 

 ما اإلسالمية الشريعة يف يرد ملساء، فاإلنسان مأمور أبن يتَّجر ويعمل سواء كان رجال  أو امرأة، و الرجال والن
 احملرتمة. األعمال من غريها أو التجارة يف املرأة عمل مينع
 

 ول: املرأة يف املنظور اإلسالمياحملور األ
، لكرامتها وخبس واعتداء وانتهاك ظلم لقد عانت املرأة يف التاريخ البشري والواقع املعاصر وقائعا مؤملة من

سالم إىل املرأة كوهنا تلعب دور أسري ينظر اإل .وابملقابل توجد صور مشرقة ووقائع كرمية من إجالل وتكرمي
، وأهنا شريكة الرجل يف حتمل مسؤوليات احلياة، وبرز يف عدد من والزوجة واألخت األم يف األساس كوهنا

العصور واألماكن العديد من النساء املسلمات يف مناحي احلياة السياسية والقضائية والتجارية والثقافية 
 .واالجتماعية

َوإ ْذ َقاَل ﴿ .االستخالف يف األرض جل جالله يف النهوض مبهمة هللا من الرجل لفة معفاملرأة مك
واإلجالل يف التكرمي  الرجل على درجة واحدة مع واملرأة 3.﴾ اأْلَْرض  َخل يَفة  رَبَُّك ل ْلَماَلئ َكة  إ ّن   َجاع ٌل يف  

على مرتبة واحدة من  والرجل املرأة وقدسية حياة 4.﴾ اْلرَب   َواْلَبْحر  اُهْم يف  َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِن  آَدَم َوََحَْلنَ ﴿ هللا عند
ا ب َغرْي  نَ ْفٍس َأْو َفَساٍد يف   هللا املكانة والصون عند َنا َعَلى َبِن  إ ْسرَائ يَل أَنَُّه َمْن قَ َتَل نَ ْفس  ْن َأْجل  َذل َك َكتَ ب ْ ﴿م 

يع ا﴾ َا َأْحَيا النَّاَس َجَ  يع ا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأَّنَّ َا قَ َتَل النَّاَس َجَ   5.اأْلَْرض  َفَكَأَّنَّ
                                                             

 .275سورة البقرة، اآلية:  1
مة: ُممد انصر . الرايض: مكتبة املعارف. وعلق علسنن الرتمذيالرتمذي، ُممد بن عيسى بن َسورة. د.ت.  2 يه العال 
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سواء بسواء ومبا  واملرأة الرجل عاية مصاحل العباد تقع على عاتقومسؤولية احلياة وتصريف شؤوهنا ور 
َهْوَن َعن  ﴿من واجبات اختص كال منهما ْلَمْعُروف  َويَ ن ْ َواْلُمْؤم ُنوَن َواْلُمْؤم َناُت بَ ْعُضُهْم َأْول َياُء بَ ْعٍض َيَُْمُروَن اب 

َ َوَرُسوَلهُ  كلكم راع وكلكم مسؤول عن } . ويف احلديث6﴾اْلُمْنَكر  َويُق يُموَن الصَّاَلَة َويُ ْؤُتوَن الزََّكاَة َويُط يُعوَن اّللَّ
َوالَّذ يَن اْسَتَجابُوا ل َرّب   ْم َوأَقَاُموا ﴿ والنساء الرجال والتشاور والتناصح مسؤولية مشرتكة بني والشورى .7{عيتهر 

َناُهْم يُ ْنف ُقونَ  نَ ُهْم َومم َّا َرَزق ْ  .8﴾الصَّاَلَة َوأَْمرُُهْم ُشوَرى بَ ي ْ
  حبكمة امراة صلح احلديبية يوم اتريخ اإلسالم املسلمون أخطر أزمة يف بدايةويف السرية جتاوز   

فقد أعطى اإلسالم املرأة قيمة إميانية تعبدية، فضال عن  ا.هللا عنهرضي  أم سلمة أم املؤمنني ومشورهتا وهي
طاعة الوالدين وبرمها  هللاقواعد تنظيمية حياتية حتقق مصاحل اجملتمع، فأمر ابلسمع والطاعة لألم، حيث جعل 

  .9واإلحسان إليهما مقروان بطاعته وعبادته يف أربعة مواقع منفصلة ابلقرآن
 با  إىل جنب يف الكفاحجن الرجل مع املسلمة املرأة شاركت وعرب التاريخ اإلسالمي

وكذلك يف  احلبشة يف أول هجرة للمسلمني إىل املرأة املسلمة واحملافظه عليه، فقد اشرتكت اإلسالم لنشر
 والسالم عليه الصالة الرسول ، وخرجت مع الرجال يف الغزوات اليت قادهااملدينة املنورة اهلجرة إىل

لة ابلسيف أيضا  ابلرغم من واشرتكت يف ميادين القتال ليس فقط لتمريض اجلرحى بل للمقات اإلسالم لنشر
 10.ومن َحل السالح اجلهاد أهنا معفاة من

يت كانت تعترب املرأة ملكا كما أن اإلسالم منح املرأة حق الذمة املالية قبل كل احلضارات األخرى ال
ال املرأة الغربية يف أورواب لزوجها يتصرف هو يف ماهلا حبرية وليس هلا احلق يف مراجعته، بل كان هذا هو ح

ت ّبذا احلق منذ ظهور اإلسالم منذ القرون الوسطى وحىت هناية القرن التاسع عشر، بينما املرأة املسلمة متتع
كان أاب  أو أخا  أو زوجا  من أي رجل سواء أ الذي كفل هلا حق البيع والشراء وإبرام العقود دون أي تدخل

 .أو ابنا  
  

                                                             
 .71سورة التوبة، اآلية:   6
 يق: ُممد زهري بن انصرلنجاة. حتق. دار طوق ااجلامع الصحيحه. 1422البخاري، أبو عبد هللا، ُممد بن إمساعيل.  7
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 .23، ويف سورة اإلسراء، اآلية: 151، وسورة األنعام، اآلية: 36، وسورة النساء، اآلية: 83يف سورة البقرة، اآلية:  9

 . 1575. رقم احلديث: ابب ما جاء يف خروج النساء يف احلربالرتمذي. سنن الرتمذي.  10
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 ومفهومه الضوابط لثاين:ا احملور
الضابط يف اللغة: مأخوذ من ضبط الشيء يضبطه ضبطا : أحيفظه حفظا  بليغا  أو حازما ، والضبط: لزوم 

يقصد به نظم صور هو ما الضابط يف االصطالح: و  .11الشيء وحبسه وحصره. والضبط:اإلتقان واإلحكام
متشاّبة، أو هو ما عمَّ صورا ، أو: ما كان القصد منه ضبط صور بنوع من أنواع الضبط من غري نظر يف 

  .مأخذها، وإال فهو القاعدة
والضابط الشرعي:  12.والضابط جيمع فروعا  من ابب واحد، والقاعدة جتمع فروعا  من أبواب شىت

ومرجع الضوابط الشرعية إىل  13من مسألة من ابب واحد. هو حكم شرعي عملي كلي يندرج حتته أكثر
كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم وفهم الصحابة رضي هللا عنهم، وفق لغة العرب اليت نزل ّبا 

 .الوحي املبني، ويف ظل مقاصد الشريعة السمحة من حتصيل املنافع وتكثريها، ودفع املفاسد وتقليلها
 

 وحكمها أمهيتها التجارة ممفهو  الثالث: احملور
التجارة يف اللغة العربية من مادة )جتر( بفتح الثالث، فقال: اتجر واجتر، أي إذا تعاطى التجارة ويقال: جتارة 

 15ويف العرف تطلق ويراد ّبا: )البيع والشراء( 14.أي ما يتجر به ومنها كلمة: التاجر أي من يتعاطى التجارة
وإن كانت يستعمل يف غريها هذا املعىن مث وإن كانت طبيعة التجارة تكمن يف عملية البيع والشراء، إال أن 

رَحه هللا، قال:  العالمة ابن خلدونال وزايدته، وهذا ما أشار إليه مفهومها التجاري ينصب على تنمية امل
أبغلى من مثن الشراء، فيشرتي السلع ابلرخص التجارة عبارة عن تنمية املال بشراء البضائع وُماولة بيعها 

ٌ                                ويبيعها بثمن أغلى وهو الغاية من عملية التجارة، إذ ال يقوم أحد  على جتارة إال ويقصد الربح وزايدة                                                             
 16.رأمساله

                                 امليدان التجاري أو العمل ي لتحقيق                                                                وجتارة املرأة تعِن: كل اجلهود البدني ة والفكري ة اليت تبذهلا املرأة يف
وإَّنا خص البيع والشراء، لكونه الغالب يف عملية التجارة وهو ، وغريها             َ          مثل جماالت احل ر ف اليدوية 17ة،منفع

 الغالب العام لسائر أنواع عقود التجارات، وعمودها الفقري.

                                                             
 .34، ص7بن علي، لسان العرب، ج انظر: ابن منظور، أبو الفضل. ُممد بن مكرم 11
 .23، ص4انظر: ابن جنيم، إبراهيم بن ُممد. األشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، بريوت: لبنان، ط 12
 .510، ص2انظر: معلمة زايد. القواعد الفقهية واألصولية، ج 13
الزَّبيدي، ُمم د بن ُمم د. اتج . 89، ص4انظر: ابن منظور، أبو الفضل، ُممد بن مكرم بن علي. لسان العرب، ج 14

 .356، ص1. والفريوزآابدى، أبو طاهر ُممد بن يعقوب. القاموس احمليط، ج278، ص10العروس من جواهر القاموس، ج
 .53اجلرجاّن، علي بن ُممد. كتاب التعريفات، ص 15
 .222انظر: ابن خلدون، عبد الرَحن بن خلدون. مقدمة ابن خلدون، ص 16
 .172انظر: احلازمي، خالد احلازمي. أصول الرتبية اإلسالمية، ص 17
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 التجارة وأمهيتها يف اإلسالم
نسان مباشرة يف كافة أحواله االإن التجارة هي عصب احلياة النابض وشرايهنا املتدفق، لذا فهي تؤثر يف حياة 
ون لإلسالم خطة وضحة يف الفكرية والدينية واالجتماعية، وملا كانت التجارة ّبذه األمهية فالبد أن يك

ي املشروعة، وحرم كل القضااي التجارية، وواجب اإلسالم حسب كونه دين خلود هو استثمار املال ابلطر 
رأمسالية وأخطرها الراب أو الفائدة، جامث يف بلدان احلضارة املادية والوسائل اليت ال تتفق مع االنسانية مما هو 

  مار، والغش، واالحتكار والتدليس.والق
ا أنه قضى على مفاسد وهدم اإلسالم صرح الرأمسالية اليت ميتص منها األغنياء دماء الفقراء، كم

لكي نسلط أضواءا يف ذكر أمهية و اإلسالم،  الرأمسالية وامللكية الفردية، فمن خالل هذا تظهر أمهية التجارة يف
 . عليه وسلم يف ذلكهللاصلى التجارة فيحسن لنا أن نقف على ما ورد يف كتاب هللا تعاىل ويف سنة رسوله 

ل ب اط ل  إ  ﴿ ففي سورة النساء، يقول هللا تعاىل: ْ     ْ َ         اي  أ يه ا الذ ين  آم ن وا ال َت  ك ل وا أ م و ال ك م  ب  ي  ن ك م  اب   ُ  َ ْ َ    ْ  ُ  َ َ  ْ  َ    ُ ُ ْ َ       ُ َ   َ         َ ْ  ال أ ن  َ   َ   َ  
يما   َ        ت ك ون  جت  ار ة  ع ن  ت  ر اض  م ن ك م  و ال ت  ق ت  ل وا أ ن  ف س ك م  إ ن هللا  ك ان  ب ك م  ر ح    ْ  ُ     َ   َ   َ       ْ  ُ  َ  ُ  ْ َ     ُ ُ  ْ  َ    َ   ْ  ُ  ْ    ٍ  َ  َ   ْ  َ     َ  َ     َ   ُ ووجه الداللة: أن كلمة التجارة  18.﴾َ 

واردة يف معىن البيع والشراء، أي التجارة املادية احلياتية، وخصت التجارة ابلذكر لكون أسباب الرزق أكثرها 
  ّبا.متعلق 

ر  هللا  و إ ق ام  الصالة  و إ يت اء  ﴿ ويف سورة النور يقول هللا تعاىل: َ     َ    ر ج ال  ال ت  ل ه يه م  جت  ار ة  و ال ب  ي ع  ع ن  ذ ك             َ    َ        ْ     ْ  َ   ٌ  َْ     َ   ٌ َ  َ     ْ       ُْ      ٌ   َ   
َ   ُ الزك اة  خي  اف ون  ي  و ما  ت  ت  ق لب  ف يه  ال ق ل وب  و األ  ب ص ار    َْ ْ  َ   ُ   ُ ُ  ْ         ُ   َ َ َ       ْ  َ   َ   ُ َ َ تية ووجه الداللة: أن التجارة هنا واردة يف التجارة احليا 19.﴾   َ     

 .)البيع وشراء(، وخصت التجارة ابلذكر لكوهنا أعظم ما يشغل االنسان عن الذكر والطاعة
ليها، مع االلتزام ابلصدق عفقد كثرت الشواهد الدالة على االهتمام ابلتجارة والعمل  :وأما يف السنة

 :واحلق، كما يف التايل
  20.{آخرته أعظم الناس مها املؤمن الذي يهم أبمر دنياه وأمر}قال:  -1
  21.{لتاجر األمني الصدوق املسلم مع الشهداء يوم القيامة}قال:  -2

يف هذه النصوص وغريها داللة على مدى االهتمام ابلدنيا والتجارة فيها، وتبيان للتجارة  التوجيه:
الصدق األمينة اليت تشغل صاحبها عن ذكر هللا وأمر اآلخرة، وأن التجارة إذا كانت حبق والتزم صاحبها 

قال  .واحلق هي سبب من أسباب التكرمي والرفعة يف اآلخرة، حيث حشره مع صفوة اخللق يوم احلساب
ْن اإلمام القرطيب يف تفسري قوله تعاىل:  تَ ُغوَن م  ْنُكْم َمْرَضى َوآَخُروَن َيْضر بُوَن يف  اأْلَْرض  يَ ب ْ ﴿َعل َم أَْن َسَيُكوُن م 
                                                             

 .29سورة النساء، اآلية:  18
 .37سورة النور، اآلية:  19
بية. حتقيق: ُممد فؤاد عبد . دار إحياء الكتب العر سنن ابن ماجهابن ماجه، أبو عبد هللا، ُممد بن يزيد. د.ت.  20

 .2143رقم احلديث . ةالباقي. ابب االقتصاد يف طلب املعيش
 .2139. ابب احلث على املكاسب. رقم احلديث سنن ابن ماجه ابن ماجه. 21
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ْنهَفْضل  اّللَّ  َوآَخُروَن يُ َقات   َرُءوا َما تَ َيسََّر م  سو ى هللا تعاىل يف هذه اآلية بني درجة  ﴾ُلوَن يف  َسب يل  اّللَّ  َفاق ْ
فكان هذا دليال  على أن  كسب املال مبنزلة  احلالل للنفقة على نفسه وعياله.اجملاهدين واملكتسبني املال 

  22.اجلهاد؛ ألن ه َجعه مع اجلهاد يف سبيل هللا"
عجرة قال: مر على النيب صلى هللا عليه وسلم رجل، فرأى أصحاب النيب صلى هللا  وعن كعب بن

عليه وسلم من جلده ونشاطه ما أعجبهم، فقالوا: اي رسول هللا، لو كان هذا يف سبيل هللا، فقال رسول هللا 
لى أبوين إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو يف سبيل هللا، وإن خرج يسعى ع}صلى هللا عليه وسلم: 

شيخني كبريين فهو يف سبيل هللا، وإن كان يسعى على نفسه يعفها فهو يف سبيل هللا، وإن كان خرج رايء 
 23.{وتفاخرا فهو يف سبيل الشيطان

العمل وسيلة لدفع الفقر وإعفاف النفس عن املسألة: فعن الزبري بن العوام رضي هللا عنه عن النيب صلى  -3
َيخذ أحدكم أحبال ، فيأخذ حزمة من احلطب، فيبيع، فيكف  هللا ّبا وجَهه خري  ألن}هللا عليه وسلم قال: 

قال العيِن: "واملعىن إن مل جيد إال االحتطاب من احلرف فهو مع  ). 24.{من أن يسأل الناس أعطي أم منع
 25.(ما فيه من امتهان املرء نفسه ومن املشقة خري له من املسألة"

 
 احلذر من شباك التجارة

عامل يف جمتمعات متواصلة التجارة يف حياة االنسان خماطرة مطلوب اخلوض فيها يف بقاء االنسان وبقاء ال
خاطر مبركب يسري وسط أمواج تعمر ّبا احلياة الدنيا وإىل أن َيذن هللا تعاىل بفنائها، وما أشبه هذه امل

 .ر                                                          متالطمة، وما أخطرها إن مل يكن قبطان املركب ماهر ا يف خوض البحا
من الغفلة وسوء االحنراف ابلتعامل مع هذا الوجه من وجوه  عليه الصالة والسالم ولقد حذر النيب

من غدا إىل صالة الصبح غدا براية اإلميان، ومن غدا إىل السوق غدا براية } :املعاش والكسب فقال
 .ومغالطات وخمالفاتومفاده: التحذير الشديد مما تعرتيه األسواق التجارية من ذنوب  26.{إبليس

أيها الناس اتقوا هللا وأَجلوا يف الطلب، فإن نفسا لن متوت حىت تستويف }وقال صلى هللا عليه وسلم: 
واملراد التحذير من  27.{رزقها وإن أبطأ عنها، فاتقوا هللا وأَجلوا يف الطلب، خذوا ما حل، ودعوا ما حرم

                                                             
 .55، ص19القرطيب، أبو عبد هللا، ُممد بن أَحد. اجلامع ألحكام القرآن، ج 22
احملقق: طارق بن عوض هللا بن ُممد، عبد احملسن بن  .املعجم األوسط .د. ت .الطرباّن، أبو القاسم، سليمان بن أَحد 23

 .6835 القاهرة. ابب من امسه ُممد. رقم احلديث –دار احلرمني  .إبراهيم احلسيِن
 .2373 البخاري. صحيح البخاري. ابب بيع احلطب والكإل. رقم احلديث 24
 .499، ص13العيِن، أبو ُممد، ُممود بن أَحد. عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ج 25
 .2234. رقم احلديث ابب األسواق ودخوهلاابن ماجه. سنن ابن ماجه.  26
 .2144ابن ماجه. سنن ابن ماجه. ابب االقتصاد يف طلب املعيشة. رقم احلديث  27
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اي معشر }                                                                 وورد أيضا  أن النيب خرج إىل الناس وهم يتبايعون بكرة  فناداهم فقال: . االسرتسال يف طلب الدنيا
                                                                                                    التجار، فلما رفعوا أبصارهم، ومدو أعناقهم، قال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا  إال من اتقى هللا وبر 

جناهتم مرهون بتقوى  التوجيه: فيه حتذير شديد للتجار من خمالفة احلق، وفيه تنبيه إىل أن ضمان 28.{وصدق
  .هللا يف جتارهتم

التوجيه: فيه حتذير  29.{إايكم وكثرة احللف يف البيع فإنه ينفق مث ميحق}وقال صلى هللا عليه وسلم: 
 .شديد من مغبة احللف يف التجارة، وأنه مع أدائه إىل إنفاق السلعة، لكن من جانب آخر، تفتقد من أمواله

والتوجيه: فيه تنبيه إىل ما ينبغي أن يكون عليه التاجر  .30{وزان زن وأرجاي }وقال صلى هللا عليه وسلم: 
ٌ                                    من السعة يف الوزن، وأن وزنه ُماسب  عليه أمام هللا تعاىل، وكما قال سبحانه: َ     َ  و ي ل  ل ل م ط فف ني  الذ ين  إ ذ ا ﴿                                       َ     َ  ُ  ْ    ٌ  ْ َ

ت  و ف ون  و إ ذ ا ك ال وه م  أ و  و ز ن وه م  خي    ت ال وا ع ل ى الناس  ي س  ْ   ُْ اك   ُ  َُ  َ   ْ  َ  ْ  ُ  ُ  َ   َ    َ   َ   ُ ْ  َ  ْ  َ          َ َ     ُ َ  ْ ر ون    ُ   َ س    ﴾.31 
 32.{ابلص دَقة  اي معشر التجار، إنه يشهد بيعكم احللف واللغو َفُشوبُوه }وقال صلى هللا عليه وسلم:   

                                                                                                التوجيه: فيه تنبيه إىل خطورة ما حيصل غالب ا من اللغو يف التجارة، وأن هذه الكفارة صدقة غري ُمددة، فهي 
ٌ                   تبع  حلجم احملظور املرتكب.    

دور يف حبر التجارة من ي                                               هذه احملاذير: أنه قد أمر التاجر أبن يكون حذر ا مما وخالصة الكالم يف 
ا مل ينتبه إليها التاجر ولذا أفاعي وآفات، من الثعالب واجلشع واالحتيال وشهوات النفوس وأطماعها، اليت إذ

 .رضي                                                                   فالتاجر املسلم حريص على أن يبقى اتجر ا صادقا وكمقدور املدح يف التاجر امل
 

  التجارةحكم 
سلمني، وإن تركت من التجارة يف اإلسالم ختضع ألصل الواجب الكفائي، يعِن أهنا واجبة على َجلة امل

قاء اجملتمع وقوته وال خيفى بسائرهم يف جمتمع ما، فإن املكلفني من هذا اجملتمع آمثون، شأهنا شأن أي عمل 
 .أن التجارة تشكل العمود الفقري لالقتصاد بشكل عام

 
 
 

                                                             
 .2143ابن ماجه. رقم احلديث  ابب التوقي يف التجارة ابن ماجه. سنن ابن ماجه. 28
م. الرايض: بيت األفكار الدولية. حتقيق: أبو 1998-ه1419. صحيح مسلممسلم، أبو احلسني، مسلم بن احلجاج. 29

 .1607 . رقم احلديثب النهي عن احللف يف البيعابصهيب الكرمي. 
 .2220 ابن ماجه. سنن ابن ماجه. ابب الرجحان يف الوزن. رقم احلديث 30
 .1سورة املطففني، اآلية:  31
 .3800 غو والكذب. رقم احلديثالنسائي. سنن النسائي. ابب جاء يف الل 32
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 م أصول التجارة وفنها     تعل  
                          دريبا  على أيدي جتار ممارسني                                                                      ويعد  من أصول ممارسة جتارة ما يف حرفة ما أن يتعلم فن التجارة تعلما  أو ت

ى تنمية رأس املال وزايدته ومدركني لزوااي التجارة وخباايها، وقد سبق الكالم أن مفهوم التجارة ينصب عل
ا ربح وما يؤدي إىل ضياعه اع ماله، وألنه ما من جتارة إال ويقصد ّب                                  وهذا يتطلب منه أن يكون حذر ا من ضي

 .مينع، وهو اجلهل ابلتجارة اليت ميارسها
ومما جيب تعلمه على الذي يبغي التجارة أن يتعلم ويتعرف على النقد وأنواع النقد املايل وصفاته 

أو يغرر به فيحمل مسؤولية إعادة دفعه  حىت ال خيدع بنقد مزور وهو ال يدري وبدوره فيعطيه إىل غريه فيأمث،
                                                                     سليما  إذا تكشف أمر تزويرها وزيغها عدا عن التورط يف املالحقات القضائية.

 
 صفة عامة                         لضوابط الش رعية للتجارة باحملور الرابع: ا

املخالفات،                                                                                      إن ما حيتاجه املرء يف احلال ويلزمه يفرتض به وعليه تعلم أحكامه الشرعيه احرتازا  من الوقوع يف 
وال بد لطالب التجارة أو أي حرفة حياتية من قدر من الضوابط ليتميز عنده املباح من احملظور وموضع 

 األشكال من املسألة التجارية.
فاملكتسب عن طريق التجارة حيتاج إىل معرفة أحكام كسب التجارة وبتعلمه حيصل على ضمان 

 :رأمساله الدنيوي واآلخروي
 .ات املعامالت التجاريةيقف على مفسد -1
 يقف على ما شذ من املفسدات فيدرك سبب إشكاهلا. -2
 .جتنب الوقوع يف املعاصي والشبهات -3

 
                                                                                  وليس من الصحة االنتظار حىت يقع فيها ألن يسأل عنها فكان لزام ا أن يفهم االصول والضوابط 
                                                                                       الشرعية لتجارته. ويف هذا فقد ذكر أن  أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه كان يطوف يف السوق 

الصالة على النيب صلى  ابب ما جاء يف فضل. )احلديث. الرتمذي ""ال يبي ع يف سوقنا إال من تفقه :ويقول
أبن يتعرف على احملاذير الواضحة فيبتعد عنها وعن احملاذير املشبوهة فيتوقاها. فيكون  .(487. هللا عليه وسلم

 .بذلك التاجر الصادق الذي له اإلحسان يف الدنيا واالحسان يف االخرة
 

 إرشادات يف ضوابط التجارة
يكون هناك الضبط املطلوب يف التجارة إال إذا استجمعت  وال الضبط: هو القيام ابألمر ليس فيه نقص،

املعاملة الشرعية األحكام الشرعية اليت تبىن عليها أصول البيع والشراء، ومصيب يف ذلك ربح الدنيا واآلخرة. 
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واليت خيضع هلا سلوك التاجر، ظاهرة وابطنة، وهو األهم كما لالنضباطات السلوكية الصادقة من آاثر حسنة 
 .ياة ونفس التاجر، فيتجنب اآلاثم وتستقر نفسه وفق صفات التاجر الصادقعلى ح

ومن يدخل إىل سوق التجارة ويتعرف على أحوال وطرق عمل التجار جيده عاملا غريب األطوار يف 
ارس، واليت يغالبها مشتملة على سائر أنواع اآلفات اخللقية واملسلكية، من اخلداع،  ُ                                                                          كيفية التعامل اليت مت                    

ش والغنب والكذب واحللف الزور والظلم والغدر، وحنوها من عامة أنواع الباطل، سوى من رَحه هللا ممن والغ
 .بر وصدق، ومل تشغله جتارة عن ذكر هللا وأمر اآلخرة

بعون هللا تعاىل وتوفيقه، ابستطاعة تبيان ما جيب تبيانه يف هذه البحث الذي  الباحث حاوليوس
 .أن يلتزم ّبا، حفاظا على ربح وافر وحياة سعيدة آمنة هادئةسيتضمن أحكاما وضوابط على التاجر 

ومبا يطلب منه االلتزام به هو ما ميتاز به التاجر املسلم الذي يقف يف حياته بشكل عام وجتارته 
                                                                                      بشكل خاص عند حدود الشرع، فال يتعدى حد الشرع وال يتعدى على حقوق العباد، فيكون حريص ا على 

خي وفق رضى هللا تعاىل، إذ ال قيمة تضطر التاجر أن يكون يف خارج رضى هللا تعاىل؛ جتارة مبنية على الرتا
وليس األمر كما يشاع بني التجار أبن 'التجارة شطارة' أي احرتاف كسب املال وازدايده أبي طريقة كانت 

إرشادات وربط دون تفرقة بني احلالل واحلرام، بل عندان األمر موزون مبوازين الشرع من مبادىء وضوابط و 
ولذا ال يقف املسلم يف الرقابة عند حدود رقابة اآللة واحلس، بل هو يف الرقابة الرابنية  .بني الدنيا واآلخرة

 .أوثق من رقابة والبشر
 

 إرشاد يف ضوابط آلية التجارة
ط أساسية                                                                                     ويراد ابآللية هنا، توفر شروط العقد اليت يكون ّبا صحيح ا يرتتب عليه االلتزامات وذلك من شرو 

اإلسالم دين هللا شرعه إىل عباده، ف .ضابطة وشروط واقية من الفساد فضال عن أهلية املتعاقدين للبيع والشراء
وهدى إىل الناس أَجعني جمموعة أنظمة إهلية لإلنسان، كي ينتفع مما سخره هللا تعاىل يف ُميطه ومما وهبه من 

مة منضبطة وفق الضوابط الشرعية الواقية من الوقوع يف ُماسن اخللقة واخللق والفهم والتدبر، بصورة منظ
لكل جانب يف حياة االنسان نظامه وضوابطه سواء يف الكالم أو يف األفعال أو السلوك أو الطعام  .اهلالك

 .                                                    أو الشراب واللباس، وأي شىء يستفيد غذاء  أو انتفاعا  
 

 ضوابط املبيع
                                                        كان حراما  ميتنع االجتار به وال يصح، إال ما كان مباحا  شرعا  من الضرورة أن يعرف التاجر أنه منضبط، فما   

                                                                                       كان حالال  االجتار به، علما  أبن الغالب يف األشياء اليت يتاجر ّبا بني الناس اإلابحة سوى ُماذير لبعض 
 :األنواع من األغذية احليوانية، مع التنبيه إليها ابلتايل
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                                                      كون مباحا  شرعا  وذلك ابجتناب األشياء اليت نص على حترميها، ما كان من األغذية احليوانية جيب أن ي -1
وما يتبعها من مشتقاهتا، كاخلنزير وحلوم امليتة والدم املسفوح، وكل حلم مل يذبح على الطريقة اإلسالمية، 

 ية.ويتبعها يف التحرمي املتوحشة من احليواانت الربية والطيور وما أحلقه البعض من متوحشة احليواانت البحر 
وعلى التاجر أن حيذر االجتار مبعلبات اللحوم، وخاصة اليت يؤتى ّبا من البالد غري اإلسالمية، 

وأما  .والنغرت بعبارة )ذبح على الطريقة اإلسالمية( فهي عبارة تستدعي مراقبة واقية شرعية بصدق وإال فال
الشرعي وهذا ما يغلب عليها، فهو َيخذ  ما يرد من البالد اإلسالمية اليت يغلب الظن فيها اتباع طريقة الذبح

 حكم االابحة.
وأما ما كان االجتار من األرض ومشتقاهتا نباتية أو غريه فهو على أصل اإلابحة، سوى ما ثبت يف تناوله  -2

 :                                                                                   )غذاء  أو انتفاعا ( عموم ضرره ألي شخص أكله أو استعماله بصورة غالبة، وفق امليزان التايل
                                                                              بصورة عامة غالبا  يف تناوهلا إحلاق أذى بصورة مباشرة، بعضو من أعضاء جسم االنسان أو كل نبته أو مثرة "

رورة إبعاد األذى عن نفس                                                                    تعطيل عضو من أعضاء جسمه أو هالك نفسه تعترب التجارة به ُمظورة، بناء  لض
بنج، وهو وذلك كاملخدرات وسائر أنواعها، سوى ما يطلب وجوده للعمليات اجلراحية من ال ،"اإلنسان

خاضع لقاعدة الضرورة تقدر بقدرها، مع االشارة إىل حظرية وجودها بني العامة، بل يكون حصراي يف 
 .املستشفيات أو بني األطباء ضمن الرقابة املطلوبة

                                                                 هي ُمرمة وُمرم االجتار ّبا، وعقد البيع والشراء عليها يكون ابطال  ال قيمة  كل أنواع وأصناف اخلمور  -3
سواء قلت نسبة الكحول فيه أو كثرت كالبرية وحنوها؛ وكذلك كل غذاء دخله  بار. وهي كلها مخورله وال اعت

شىء من اخلمور كالذي يتخذ من صناعات غذائية معاصرة، ولدى مصانع حلوايت معينة من إدخال مادة 
ت أو غريها قد                                                                           اخلمرة بعض احللوايت كالكاتو لدى البعض من املصانع فإذا تبني لك أبن نوعا  من احللواي

دخل يف صناعته اخلمر فحرام عليك أكله أو االجتار به ولذلك كان على املسلم أن يعرف مع من يتاجر 
 .وممن يشرتي كي ال يقع يف احملظور

                                                                                  كل أنواع الرتبة األرضية من الرتاب وغريه مما يوجد يف األرض ظاهر ا أو ابطنا على أصل اإلابحة يف   -4
 .والطاهر هو األصل يف اإلابحة وسواء منها اجلامد والسائل كالنفط وحنوه االنتفاع لكوهنا طاهرة

وخالصة الكالم: أن األصل يف األشياء الطهارة ما مل تثبت جناستها بدليل واالشياء الطاهرة كثرية 
منها اجلماد وهو كل جسم مل حتله احلياة ومل ينفصل عن حي وتنقسم إىل قسمني جامد ومانع، فمن اجلامد 

                                                                                             يع أجزاء األرض ومعادهنا كالذهب والفضة والنحاس واحلديد وحنوها ومنه َجيع أنواع النبات ولو كان ضار ا َج
كالنبااتت السامة فهي طاهرة وإن حرم منها تناول ما يضر العقل أو احلواس ومن املائع: املياه والزيتون وماء 

 .ليها ما ينجسهااألزهار وحنوها فهذه كلها من اجلماد الطاهر اليت مل يطرأ ع
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 إرشادات ضابطة لصحة العقد وسالمته
حيكم عليه مبصطلح البطالن، لقد تقدم أن العقد إذا وقع على شيء ُمرم، يكون غري معترب الوجود واإلنشاء و 
وحل الشىء  .ليه يكون ابطالوالباطل من العقود ال يرتتب عليه أي أثر نعمة من نعم العقد، وكل ما يرتتب ع

لعقدية الركنية ويف مصطلح عليه مع أهلية املتعاقدين وسالمة صيغة العقد، جيتمع فيها الضوابط ااملعقود 
 .الفقهاء أركان العقد، اليت ال يوجد العقد إال ّبا

                                                                                   وزايدة على الضوابط الركنية وجب حىت يكون العقد صحيح ا أن يتمتع العقد بضوابط أخرى تقيه 
أن ضابطا ما منها افتقده العقد حكم على العقد ابلفساد وجيب توقف ولو  .من االحنراف عن سالمة الطريق

سراينه ويلتزم الطرفان بفسخه، وابإلمكان االشارة إىل هذه الظوابط اليت ألزم الشرع مبراعاهتا والوقوف عندها؛ 
ا أو أمث املمتنع منهما، ألنه أكل مال اآلخرين ابلبا وإال ي                                                                                وجب الفسخ حق الشرع بينهما وإال أمث 

َ  طل وقد هن    ُ        
ل ب اط ل  إ ال أ ن  ت ك ون  ﴿ العبد عن هذا مبوجب قوله تعاىل: َ  ايأ يه ا الذ ين  آم ن وا ال َت  ك ل وا أ م و ال ك م  ب  ي  ن ك م  اب    ُ  َ  ْ  َ          َ ْ     ْ  ُ  َ ْ َ    ْ  ُ  َ َ  ْ  َ    ُ ُ ْ َ       ُ َ   َ         َ َ    جت  ار ة    َ   َ   

ُ  ْ ع ن  ت  ر اض  م ن ك م    ْ    ٍ  َ  َ   ْ  َ﴾.33  
 :وجيمع وجوب االحرتاز من الوقوع يف هذه احملاذير

 .االحرتاز من الوقوع يف الظلم -1
 .االحرتاز من الوقوع يف الراب -2
 .                     َ   االحرتاز من الوقوع يف الغ رر -3
 .االحرتاز من الوقوع يف النزاع بني الطرفني -4

 
عت شروط، وهي مبثابة وحىت حيرتز التاجر من الوقوع يف هذه احملاذير وحيفظ العقد من الفساد وض

 :ضوابط واقية للتاجر من عنصر الفساد وموجزها
 لكية واالستبداد ّبا، )يعىن ملكية غري مؤقتة(.التأييد يف امل -1
 .معلومية املبيع -2
 .                                                   معلومية الثمن ومعلومية وقت دفعه إن كان الثمن مؤجال   -3
 .حتقق رضا الطرفني شرط أن يكون وفق رضى هللا تعاىل، وإال فال يصح -4
على فكها  يارة له يرتتبس إمكانية البائع تسليم املبيع بدون ضرر يلحق به، يعِن: كمن يبيع قطعة من -5

 .ختريب السيارة والعطل عن العمل
ازع، وسواء كانت يف الثمن                                                                     خلو العقد عن الغرر، والغرر: هو كل ما دخلته جهالة غالبا  تؤدي إىل التن -6

 ".اجملهول العاقبة هوى التسليم، وابالمكان أن تقول: "أو يف املبيع أو يف األجل أو يف القدرة عل

                                                             
 .29سورة النساء، اآلية:  33
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 العقد عن الراب وذرائعه.خلو  -7
                                                                                         خلو العقد عن شرط فاسد، والفاسد هوالشرط يؤثر سلبيا  على مقتضى من مقتضيات العقد، كأن يبيعه  -8

 34.سيارة ويشرتط عليه عدم بيعها، وهكذا
 

 عمل املرأة يف التجارة بصفة خاصةاحملور اخلامس: الضوابط الشرعية ل
امليدان  ة اليت تبذهلا املرأة يف                                         اجلهود البدني ة )احلرف والصناعات( والفكري  وعمل املرأة يف التجارة يعِن كل 

 املختلط العمل أما مكانه، وأ لذاته ُمرما   عمال   إال مباح املرأة وعمل                                 التجاري أو العمل ي لتحقيق منفعة، 
 واالحرتام ابحلشمة األسواق ةاملرأ ولتتزا أن مثل فيه، الفساد وقوع يتحقق وال فيه ريبة ال عارضا   بريئا   اختالطا  

 كاملدارس  العامة جماالت يف كموظفة  تعمل أو اليدوية واحلرف الصناعات ببعض تشتغل أو بيتها يف تتاجر أو
 هذه أن كما  الكثري لناسا من يراتدها اليت الكبرية األسواق يف كمحاسبة  املرأة تعمل أن أو واملستشفيات

 قبل من الدولة رقابة حتتو  املسجلة املرئية ابألجهزة مستمرة ذاتية ومتابعة رقابة حتت تكون أن األسواق
 يف األسواق بعض يف ممعلو  هو كما  وغريها، العمل ووزارة احلسبة هيئات مثل املخولة احلكومية اجلهات

 :التالية الشرعية األحكام عليها جيري وجتارهتا املرأة وعمل اإلسالمية. الدول
 أسرهتا أو والديها اجةح أو حاجتها ولسد رزقها لكسب للعمل ُمتاجة املرأة تكون أن األوىل: احلالة

 :ومنها الشرعية، ابلضوابط ملتزمة وهي حاجتها يسد بديل أو آخر خيار لديها وليس
 .لزوجه الزوج أو األمر ويل إذن -1
 .ُمرمة ألهنا فيه خلوة الو  ريبة وال فيه اختالط وال ُمرم، غري ألجله اخلروج املراد العمل يكون أن -2
 .احلالل الرزق وطلب للعمل للحاجة اخلروج يكون أن -3
 .جملتمعها أو هلا حلاجة العمل يكون أن -4
 .الزوج أو األوالد حلق إضاعة فيه للعمل اخلروج يكون أال -5
 واالتزان الرجل، يفنت أو غريي ما منها يبدو أو التعطر أو الزينة إبداء وعدم ابحلجاب املرأة تلتزم أن -6
 . والتحدث القول يف واخلضوع ومشيتها حركاهتا يف
 .والصدق ابألمانة وااللتزام السوء وصحبة الريبة مواطن عن االبتعاد -7
 .والعلن السر يف وخمافته هللا مراقبة على حترص أن وبعده ذلك وقبل -8

 ملعاذ وسلم عليه هللا صلى الرسول الق .هللا شاء إن عليها تثريب وال العمل هذا مزاولة هلا جيوز املرأة فهذه
 35.{تعسرا وال يسرا} عنهما: هللا رضي موسى وأيب

                                                             
34  topic-117.com/t7http://hwdsalim.yoo  
 . رقم احلديث:مامهإ عصى من وعقوبة احلرب يف واالختالف التنازع من يكره ما اببالبخاري. صحيح البخاري.  35

3038. 
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 ضرر ال} قال: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا رضي اخلدري سنان بن مالك بن سعيد أيب عن
 بطل لعذر جاز ماو  .(2340 .جباره يضر ما حقه يف بىن من ابب)احلديث. ابن ماجة.  {ضرار وال

  37.احملظورات تبيح والضرورات 36،بزواله
 من العمل هذا غري عمال   جتد ومل الذكر آنفة الشرعية ابلضوابط ملتزمة املرأة كانت  إذا الثانية: احلالة

 الكراهة إطار عن احلكم خيرج ال العمل هلذا ممارستها فإن عنها احلاجة ويدفع يغنيها ما ولديها حاجة غري
 ال حيث من ويرزقه خمرجا   له جيعل هللا يتق ومن﴿ تعاىل: هللا قال منه. خبري هللا ضهعو  هلل شيئا   ترك ومن

 خري هو ما به هللا أبدله إال هلل شيئا   ترك عبد من ما} قال عنه هللا رضي كعب  بن أيب وعن 38.﴾حيتسب
 39.{حيتسب ال حيث من منه

 فقال السفر، يكثران وكاان البادية أهل من رجل على أتينا قاال: الدمهاء، وأيب قتادة، أيب عنو 
 أن عنه حفظت مما فكان هللا، علمه مما يعلمِن فجعل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بيدي أخذ البدوي:

  40.{منه خريا هللا أعطاك إال هللا، اتقاء شيئا تدع ال إنك} قال:
 أو الشرعية ابلضوابط االلتزام على قادرة غري املهنة هذه يف العمل راغبة كانت  إذا الثالثة: احلالة

 أفضل ذلك. عليه وحيرم آمث العمل من نهاميك   ومن ُمرما ، يعترب ابألسواق وعملها جتارهتا فإن بذلك معروفة
 وجتارهتا عملها وليكن وأوالدها، زوجها بشؤون وتقوم بيتها يف تقر أن طبيعتها ويناسب املرأة به تقوم عمل

َ     و ق  ر ن  يف  ﴿ تعاىل: قال جملتمعها. ملحة حاجة أو هلا حلاجة إال البيت خارج العمل يكون وال البيت، داخل  ْ  َ  َ
ن  ت رب  ج  اجل  اه ل ي ة  األ  وىل   ُ  َ ب  ي وت ك ن  و ال  ت رب  ج  ْ     َّ      َ ْ    َ َُّ  َ  َ  ْ ََّ  َ َ  َ  َّ  ُ  وسلم عليه هللا صلى النيب زوجات إىل موجه اخلطاب وهذا 41.﴾  ُُ    

 .ذلك يف هلن تبعا   املؤمنني ونساء
 

 البحث نتائج أهم
إن اإلسالم أعطى املرأة قيمة إميانية تعبدية، فضال عن قواعد تنظيمية حياتية حتقق مصاحل اجملتمع، فأمر  -

طاعة الوالدين وبرمها واإلحسان إليهما مقروان بطاعته وعبادته يف أربعة  هللاابلسمع والطاعة لألم، حيث جعل 
  مواقع منفصلة ابلقرآن.

                                                             
 .85السيوطي، عبد الرَحن بن أيب بكر. األشباه والنظائر، ص 36
 .45املرجع السابق، ص  37
 .3-2 اآلية: الطالق، سورة 38
 .253، ص1أبو نعيم، أَحد بن عبد هللا. حلية األولياء وطبقات األصفياء، ج 39
 .994 ابن أيب شيبة.مسند ابن أيب شيبة. رقم احلديث: 40
 .33سورة األحزاب، اآلية:  41
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 جنبا  إىل جنب يف الكفاح الرجل مع املسلمة املرأة مشاركة إن من اطلع التاريخ اإلسالمي فسريى -
 إن اإلسالم منح املرأة حق الذمة املالية قبل كل احلضارات األخرى. واحملافظه عليه. اإلسالم لنشر

                                 امليدان التجاري أو العمل ي لتحقيق                                               كل اجلهود البدني ة والفكري ة اليت تبذهلا املرأة يف  جتارة املرأة تعِنإن  -
الم ختضع ألصل الواجب التجارة يف اإلس التجارة وسيلة لدفع الفقر وإعفاف النفس عن املسألة. منفعة.

  الكفائي.
 وليكن وأوالدها، زوجها بشؤون وتقوم بيتها يف تقر أن طبيعتها ويناسب املرأة به تقوم عمل أفضل إن -

 اجملتمعات تنمية يف دور هلا يكون حيث من حبريتها تتمتع املسلمة املرأة أحسن. البيت داخل وجتارهتا عملها
 .الشرع معايري وفق واألمة اإلسالم خيدم الذي والعمل التعليم عن تتخلى ال وأن ،املسلمة
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 إنكار
لن تكون مسؤولة عن أي خسارة  مليةجملة الدراسات اإلسالمية العا :اآلراء الواردة يف هذه املقالة هي آراء املؤلف. القناطر

 استخدام مضمون هذه املقالة. سبببأو ضرر أو مسؤولية أخرى 


