ضوابط املنافسة التجارية

دكتور
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هلل قتضى

ادق رسور اى 

4
املقدمة
الحمددهلل رب العددملم و لالةددال لالعدداأ رفددل رسددر المرعددف و ال م د
ف مم رلى رنه «ر هم النمس إنل قهلل تركت ف كأ مم إو ارتةدمتأ هده ففدو تادفلا
رههللاً كتمب ا لعنن نه ه»( )
وبعد ..
فد ددلو التسد ددر س اىعد ددامل قد ددهلل امتد ددم رد ددو
اللاع ن هكلنه مرتهطمً ارتهمطمً لث مً هملع هللل.

د درر مد ددو عد ددم ر التسد ددر عمت

فملتعمم فل العلق ج ء ال تج ر مو رهمهللل المعفأ ،ففل لدأ كدو لفتجدمر
مددو اللا د إال ادددا الحددهلل لكلددماأ .ف ددهلل رلى رهددل عددع هلل النددهللرى رددو النهددل
ةفل ا رف ه لعفأ رنه قم [ :التمجر الةهلللق األم و مدس النه د و لالةدهلل و
لالسههللاء]()2
فملمعفأ فت أ هددهللاب العدلق ل هتعدهلل ردو المنمفعدن در المسدرلرن ل نده
هأنه مراقب ممو عفأ نم نن األرد و لمدم تنلدل الةدهلللر لادل ثمدرل تعجد رهللق
التسر عمت اللاع ن رو الحةل للل رفل ج ء ا منهم.
ادددر نمح ددن ،لمددو نمح ددن رنددرى ،فددلو التسددر س اىعددامل قددهلل امتددم رددو
د درر هلا ددس اد دلاهط تكلد د الحمم ددن الا م ددن لجم ددس المتع ددممف و ف ددل الع ددلق
منتج د و كددمنلا رل مددل ر و رل معددتهفك و ،كمددم رندده حددهللهلل مددو اللعددم اللقم ددن
لالع مه ن مم ح ق اهط حركن األعلاق رنهلل انحرافهم ،رفل نحل مدم عدنرار مدو
نا ادا الهح .
( ) الحددهلل رلار ركرمددن رددو اهددو رهددمس راددل ا رنهمددم رو النهددل ةددفل ا رف دده لعددفأ
نطددب النددمس فددل حجددن ال دلهللا ف ددم « :ر هددم النددمس إنددل قددهلل تركددت ف د كأ  »......العددنو
الكهد ددرى لفه ه د ددل  4/ 1حد ددهلل رقد ددأ  21/23ط الهد ددم  ،المعد ددتهللرص رفد ددل الةد ددح ح و
لفحمكأ  7 /حهلل رقأ  3 1ط هللار الكتب العفم ن.
لالحهلل رلار الهللارقطنل رو رهل ار رل هفلظ «نفلت ف كأ س و لو تافلا هعهللامم كتدمب
ا لعنتل للو لترقم حتل رهللا الحلض».
عنو الهللارقطنل  2 2/4حهلل رقأ  ، 41ط هللار المعمر .
( )2عدنو الددهللارقطنل  7/3حددهلل رقدأ  ، 1عددنو الترمدددى  2 2/3حدهلل رقددأ  . 211لقددم :
حهلل حعو ال نعرفه إال مو ادا اللجه.
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دواجع اختيارى لهذا الموضوع
هللفعنل النت مر ادا الملال رملر ثاثن رلج ام ف مم فل-:
 -1يااان ن الشااريعة اإلسااالمية لااديها ماان اوحكااام والقواسااد مااا يك اار قيااام
ساااوق سادلاااة جااال ااار مناجساااة تجارياااة خيااار تحقاااق الرجا ياااة لل ااارد
والمجتمع.
 -2مواجهااة مااا حاادآل جاال ايونااة اوخياار ماان تقييااد لحركااة اوساواق سا ب
المناجسااة رياار المشااروسة المتولااد ساان احتكددمر قفددن مددو رجددم األرمددم
لفعددفس األعمع د ن فددل المجتمددس هعددهلل انت ملهددم إل د هأ رددو طر ددق نةنةددن
ال طم العمأ.
 -3التنه د دده رف د ددل ا د ددرلرل تلع د د د اللع د ددم الع مه د ددن لفح د ددهلل م د ددو المممرعد د دمت
االحتكمر ددن ،لرفددل ررعددهم التعددع ر العددمهلل  ،لالجفددب مددو النددمر  ،لفددرض
ر لهمت ممل ن منمعهن تكل رو عمهلل لفمجتمس مم عفب منه.
رمم رو خطة ذا ال حآل فهل رفل النحل التملل:

6
ضوابط املنافسة التجارية
لقهلل قعمتهم إلل ردرهعن مهمح :
الم حآل اوور  :مما ن المنمفعن التجمر ن.
الم حآل الثانل  :الاهط المنمفعن التجمر ن فل العلق اىعام ن.
الم حآل الثالآل  :الاهط المنمفعن التجمر ن فل النظأ اللاع ن.
الم حآل ال ار اع  :ر دلب المنمفعدن التجمر دن فدل الدنظأ اللادع ن لرعدهمب
تللق المنمفعن فل العلق اىعام ن رف هم.
املبحث األول
ماهية املنافسة التجارية
( ) ما ية المناجسة لغة :
تطفددق المنمفعددن فددل الف ددن العره ددن رفددل الر هددن فددل الس د لحددب االنل دراهلل
يت فَيفَسََيَْي ييَفَ ِ
ِ وفَ َيََْفِ ي ي ي َ  ،) (رى فف ر د ددب
ه د دده ،لمن د دده قلل د دده تع د ددملل َ وفِ ي ييِ ََفِي ي َ
ال ار هددلو .لقللدده ةددفل ا رف دده لعددفأ [ :خشاال ن ت س اط الاادنيا سلاايكم كمااا
سااطع سلاال ماان كااان قا لكم جتتناجسااو ا كمااا تناجسااو ا]( )2رى تر هددلو ف هددم
كمم ر هلا ،كمم تطفق المنمفعن رفل الس النل س الج دهلل فدل نلرده ،لمنده قللده
ةفل ا رف ه لعفأ فل سأو إعممر رف ه العاأ [تعفأ العره ن لرنلعهأ]()3
رى ررجههأ لةمر رنهللاأ نل عمً(.)4
كمم تطفق ر امً رفل المهمرال لالمعمه ن مدو در إلحدمق الادرر هدمل ر
م  :فاو نمفس فانمً فل كدا رى عمه ه لهمرار ف ه مو ر رو فحق الارر

()
()2

()3
()4

علرل :المطلل و  -اآل ن.26 :
الحهلل رلار ال ارى رو ررلل هو ال ه ر رو رمرل هو ردل «رو رعدل ا ةدفل ا
رف ه لعفأ هع رهم ره هللل هو الجراح إلل الهحر و.».......
رنظر  :ةح ح الهنمرى  473/4رقدأ  371ط هللار هدو كث در لال مممدن  417ادد ،عدنو
الترمدددى  641/4رقددأ  2462ط هللار إح ددمء الت د ار  ،لقددم  :حددهلل حعددو ةددح ح ،العددنو
الكهرى لفه ه ل  11/1رقأ  1431ط الهم .
ةح ح الهنمرى  227/3رقأ . 314
لعددمو العددرب مددمهللل (نلددس)  233/6ط هللار ة ددمهللر ،النهم ددن فددل ر ددب الحددهلل لاألث ددر
الهو الج رى  213/2ط المكتهن العفم ن.
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هدده ،لتنددمفس ال ددلأ فددل كدددا تعددمه لا ف دده لتهددمرلا هلللو رو فحددق هعاددهأ الاددرر
ههعض( ).
( ب ) ما ية المناجسة شرسا :
اىطاق الف لى لفمنمفعن مو كلنهم ر هن لحب االنلراهلل هملس ال نلعه
لمنهد هل رنهدم إدا كدمو
اىطاق السررل لهم ،إال رنهم فدل السدر تكدلو مدملمدن ى
ال ةهلل منهم الر هن فل الهللن م لطفب اللنر لالعفل رفل النمس.
قهلل نهل النهل ةفل ا رف ه لعفأ رو مث ادر المنمفعن ه لله« :لال
تنمفعلا»( )2للكنهم إو كمنت فل الن ر لطرق الهر فهل مو األملر المعتح ن
المنهلللب إل هم(.)3
لانطاقمً مو ت ع أ المنمفعن هةلن رممن إلل منمفعن مدملمن لرنرى
منهلللب إل هم ،فلو المنمفعن التجمر ن مكو ت ع مهم ر امً إلل منمفعن ن رل
لمنمفعن ر ن رل رل سر رل(.)4
فتكلو المنمفعن ن رل إدا كمو اهللفهم إت مو العم  ،لاجمهللل المنتجمت هلللو
إلحمق الارر همل ر.
لتكلو سر رل إدا كمنت تههلل إلل ر دلص هأو كمو اهللفهم الك هلل لف ر
هلللو اتنمد نطلات رمف ن نحل إجمهللل المنتجمت لنلض كفلتهم همم نهللأ
المعتهفك و لهم.

()
()2

()3
()4

المعجأ اللج  ،ممهللل (نلس) ص ،627
الحددهلل رلار ره ددل ار درل را ددل ا رن دده رددو رع ددل ا ة ددفل ا رف دده لع ددفأ لنة دده:
«إ دمكأ لالظدو فدلو الظدو ركدددب الحدهلل لال تحععدلا لال تحععدلا لال تنمفعدلا لال تحمعددهلللا
لال تهم الا لال تتهللاهرلا لكلنلا رهمهلل ا إنلانمً».
ةح ح معفأ  112/4رقأ 2263عنو اله ه ل  12/6رقأ . 231
التمه ددهلل الهددو رهددهلل الهددر  22/ 1ط رمددلأ ل ارل األلقددم هددملم رب – سددرح النددللى رفددل
ةددح ح معددفأ  1/ 6ط هللار إح ددمء الت د ار – فددتح الهددمرى  67/ط هللار المعرفددن –
ع العاأ .236/
هلل /رفل رههلل الرعل  ،المهمهللئ االقتةمهلل ن فل اىعاأ ،ص 14ط هللار اللكر . 111

1
لمو ادا المنطفق ررفت المنمفعن التجمر ن المسرلرن هأنهم تعمهق
التجمر لالمنتج و رفل هد م ن جههللاأ فل عه جفب لانتم رجلهلل العفس
لالهام س لالمنتجمت هملععر المنمعب لهمم ح ق مةملح المعتهفك و لف مً
لألةل لال لارهلل السرر ن( ).
ج – ما ية المناجسة التجارية جل الن م الوضعية :
تههلل المنمفعن التجمر ن فل النظأ اللاع ن ررعممل ن كمنت رأ
استراك ن( )2إلل التللق فل مجم األرمم لاألنسطن ر مً كمنت طه عتهم همم
علهلل هملنلس رفل المنمفس لالمعتهفص(.)3
لقهلل ال مت المنمفعن النسمط االقتةمهللى نمةن حتل اتةلت هكلنهم
رحهلل السرلط الا من الحترافه ،لهمتت المنمفعن رم اًر طه ع مً لمههللر رعمع مً فل
رملأ االقتةمهلل هعهلل رو تأكهلل رو حر ن التجمرل لحر ن المنمفعن ةنلاو ال
نلةممو لدا ق لهحق« :إو الارر النمس رو المنمفعن عتهر ار اًر
مسرلرمً ،لرو حملن المنمفعن التجمر ن مو الحمالت التل ج ف هم ال منلو
إلحمق الارر همل ر طملمم كمنت التجمرل مسرلرن لالمنمفعن سر لن ت لأ رفل
العم لالدكمء لالنجمح لااللت اأ هأةل التعمم التجمرى»( )4لرف ه فلو
المنمفعن التجمر ن تعهلل رماً مسرلرمً للل ترتب رف هم اكتعمب المح التجمرى
هعض رماء مح آنر ،ألو التمجر الدى نسط فل نهللمن العماء لتلف ر
()
()2

()3
()4

رع ددتمدنم ال ددهللكتلر /اله ددمهللى الع ددع هلل ررفد دده ،الاد دلاهط الس ددرر ن لفمنمفع ددن التجمر ددن ،مجفد ددن
الهحل ال منلن ن لاالقتةمهلل ن ،كف ن الح لق جممعن المنةلرل ،العدهللهلل 31ركتدلهر 211أ،
ص.26
نطددمق المنمفعددن التجمر ددن فددل الددنظأ االسددتراك ن ا د ق جددهللاً نظ د اًر لمفك ددن الهللللددن فددل الددنظأ
االستراك ن للعم اىنتم لمهمسرتهم لكمفن رمف دمت اىنتدم لالتعدل ق ،فملمنمفعدن فدل اددر
النظأ ال مكو تةلرام إال فل لحدهللات ال طدم العدمأ التدل تحدرص رفدل ه م هدم مدو ندا
تحع و اىنتم نمةن نمر الهاهلل االستراك ن.
هلل /رفد د ددل الهد د ددمرلهللى ،ال د د ددمنلو التجد د ددمرى الهحد د ددرى ،ص ، 71ط المطهلرد د ددمت الجممع د د ددن
 177أ.
هلل /رحمهلل محمهلل محر  ،الحق فل المنمفعن المسرلرن ،ص ،7ط. 114
هلل /ركددثأ رمد و النددللل ،المددلج فددل ال ددمنلو التجددمرى 361/ ،ف درل  342ط  171أ .هلل/
رحمهلل محر  ،المرجس العمهق ،ص.1

1
رجلهلل األةنم لالعم هملنهلض هملةنمرن لالتجمرل ال رتكب نطأ فل حق
رحهلل لال كلو لمنمفعه رو تارر مو رمفه ،ألو رمفه ادا عهلل مسرلرمً لال
عمقب ال منلو رو الارر المترتب رفل ادر المنمفعن ممهللاأ رو ادر المنمفعن
نمتجن رو تجمرل مسرلرن( ).
ر رو المنمفعن كل تكلو منمفعن مسرلرن قمنلنمً جب رال تنحر
رو الجمهللل فلدا لجأ التجمر لالمنتجلو إلل طرق ر مسرلرن تنمفل الن اان
لالسر لرةل التعمم التجمرى فلو المنمفعن فل مث ادر الحملن تلت هلل
مسرلر تهم ل ج ال منلو ح ن د لمو رةمهه الارر الرجل رفل المنمفس
ر السر هملتعل ض(.)2

( ) هلل /رف د ددل حعد د ددو د ددلنس ،المح د د د التج د ددمرى ،ص  3ط هللار اللكد د ددر .هلل/محمد د دلهلل عد د ددم ر
الس ددرقملى ،ال ددمنلو التجد دمرى 11/ ،ط هللار النها ددن  ، 112هلل/حم ددهلل ا محم ددهلل ،ح ددلق
المفك ن الةنمر ن لالتجمر ن ،ص 17ط هللار النهان.
( )2هلل /ركثأ رم و النللل ،الملج فل ال دمنلو التجدمرى 361/ ،ف درل  .342هلل/محمدلهلل عدم ر
الس ددرقملى ،ال ددمنلو التج ددمرى 12/ ،ط هللار النها ددن ،هلل/محم ددهلل ههج ددت ره ددهلل ا  ،ال ددمنلو
التجمرى ،ص 211ف رل  211ط هللار النهان.
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املبحث الثانى
ضوابط املنافسة التجارية
فى السوق اإلسالمية
تقديم
هللرل اىعاأ إلل نظمأ منمفعن تجمر دن هندمءر تنةدب رفدل التعدمهق فدل
إجددمهللل العمد لاجددمهللل المنتجددمت لتللقهددم ،ل لجددب رو تكددلو ادددر المنمفعدن ن درل
تهللار هرفق لهدر لتحدمط هندلال مدو األنداق لالعدفلص ال دل أ تندأى ههدم ردو الك دهلل
لف ددر لتعمددهلل إ دا دده ،فملمنددمفس الدددى حددمل إند ار منمفعد ه مددو العددلق هسددتل
الطرق ل عتأثر لحهللر هم منمهم رتكب رم اًر ال رامر اىعاأ( ).
فملمنمفعن التجمر ن إدو لكمم رسرت عفلمً قهلل تكلو منمفعن ن رل لقهلل
تكلو منمفعن سر رل.
ل مكو التعه ر رو المنمفعن الن رل هملمنمفعن المسرلرن ،لالمنمفعن
السر رل هملمنمفعن ر المسرلرن جمعمً ه و التعه ر السررل لالتعه ر ال منلنل
فل ادا السأو.
ول -المناجسة المشروسة :
رهل اىعاأ فل المعفأ الام ر ال ظ الدى تةمو هه ح لق ا
لح لق النمس لدا رلجب رف ه رو كلو رم نمً.
لاألممنن فل نظر السمر لاععن الهللاللن لال ترم إلل معمو ستل
منمطهم جم عمً سعلر المرء همع لل ته رو ك رمر لك إل ه لاهللراكه الجم أ
رنه ع حمعب رف ه رنهلل رهه(.)2
لادر المع لل ن تلرض رف ه إدا امتهو العم التجمرى رو ععل جماهللاً
فل تمك و المعتهفص مو الحةل رفل مطملهه مو العفس لالنهللممت هأرفل

( ) هلل /رفل رههلل الرعل  ،المهمهللئ االقتةمهلل ن فل اىعاأ ،ص ، 14ص. 12
( )2الس خ /محمهلل ال الل ،نفق المعفأ ،ص ،42ط رللل  411اد.

جلهللل لرق ثمو ،فهدر حعنمت هللمهم إلل مجتمعه لالتعمهق لالتنمفس ف هم ه و
المعفم و مو األملر المعتحهن المطفلهن.
لاألهلللن السرر ن الهللالن رفل الحض رفل المعمررن فل الن رات هةلن
رممن ركثر مو رو تحةل لردكر منهم مم فل:
 القرآن الكريم:ل ا تعملل فل كتمهه الكر أ« :وسارسوا إلل مغ ر من ر كم وجنة
سرضها السمواع واورض سدع للمتقين»( ).
ل ل « :جاست قوا الخيراع»( )2ل ل  « :ولئك يسارسون جل الخيراع
و م لها سا قون»( )3ل ل « :والسا قون السا قون ولئك المقر ون»()4
ل ل « :وجل ذلك جليتناجس المتناجسون»( )2ل ل « :وقر اسملوا جسيرى اى
سملكم ورسولي والمؤمنون»(.)6
ف هلل ح ال رآو الكر أ المؤمن و رفل المعمررن لالتنمفس فل رم
الن ر ،لالمعمررن لالتنمفس فل رم الن ر فل مجم النسمط االقتةمهللى
عتط س مو
تعنل الجلهللل هأق تكفلن ممكنن هههلل الرفق هملمعتهفص هح
نا ادر المنمفعن العمحن الن رل رو حة رفل رجلهلل العفس لالنهللممت
هأق األععمر الممكنن.
ب – السنة:
لرهلل رو النهل ةفل ا رف ه لعفأ رحمهلل كث رل تح رفل الرفق
لالتعممح لالت عر رفل المععر و لتلر ج الكرب رنهأ لمو ادر األحمهلل مم
فل:
()
()2
()3
()4
()2
()6

علرل
علرل
علرل
علرل
علرل
علرل

آ رمراو اآل ن . 33
المم هللل مو اآل ن .41
المؤمنلو اآل ن .6
اللاقعن مو اآل ن . 1
المطلل و مو اآل ن .26
التلهن مو اآل ن . 16

2
 مم رلى رو رهل ار رل رال ارف ه لعفأ قم « :إو ا رف ق حب الرفق»( ).

رنه رو رعل ا

ةفل ا

 -2مم رلى رو جمهر رال ا رنه رو رعل ا ةفل ا رف ه
لعفأ قم « :رحأ ا رههللاً عمحمً إدا هم عمحمً إدا استرى عمحمً إدا
قال»(.)2
لفل رلا ن« :إدا اقتال» رى طفب ح ه(.)3
 -3مم رلى رو رهل ار رل رال ا رنه رو رعل ا ةفل ا
رف ه لعفأ قم « :مو نلس رو مؤمو كرهن مو كرب الهللن م نلس ا رنه كرهن
مو كرب لأ ال ممن لمو عر رفل مععر عر ا رف ه فل الهللن م لاآلنرل
لمو عتر معفممً عترر ا فل الهللن م لاآلنرل لا فل رلو العههلل مم كمو العههلل
فل رلو رن ه»(.)4
فح اىعاأ لفمعفأ رفل التنفق ههدر الةلمت الحم هللل له رام ته
الهمل ن فل مجم المنمفعن التجمر ن ،ألو التمجر إدا ارت هلل رثنمء م اللته
لنسمطه التجمرى رنه تعمم مس ا قه تعممفه مس رهمهللر فلنه ع حرص رفل
ت هلل أ المةفحن العممن التل ف هم رام ا رفل مةفحته( )2لهدلص تعلهلل
المنمفعن الن رل التل ههلل إل هم اىعاأ فل التعمم التجمرى.
لفل النظأ االقتةمهلل ن الحهلل ثن لأ االقتةمهلل الحر رفل حر ن المنمفعن
لحر ن المتجر همرتهمرر ثمرل النجمح فل ادر المنمفعن ،لتامو حر ن التجمرل
لحر ن المنمفعن حق ك سنص فل رو ممرس التجمرل ل هللن معترص

()
()2
()3
()4
()2

عنو اهو ممجن  2 6/2حهلل رقأ .3611
عنو اله ه ل  327/2حهلل رقأ . 1761
عنو اهو ممجن  742/2حهلل رقأ .2213
ةددح ح معددفأ  2174/4حددهلل رقددأ  ،2611عددنو رهددل هللالهلل  714/2حددهلل رقددأ 714/2
حهلل رقأ  ،4146عنو الترمدى  34/4حهلل رقأ . 422
رنظر :نفق المعفأ ،الس خ محمهلل ال الل ،ص ، 72ط هللار الر مو  411اد.

3
المنمفعن السر لن التل ت لأ رفل الدكمء لالنجمح فل إرامء العماء رفل نحل
رفا مو ه ن التجمر( ).
لالسص رو التنمفس رفل ادا النحل مو األملر المر لب ف هم فل
مجتمس التجمرل لمم ترتب رف ه مو ه مء األةفح مو ح المعممفن لت هلل أ
العفس األرنص عع اًر لاألكثر جلهللل.
لادا عنل رو المنمفعن ه و التجمر تعلهلل همللم هللل رف هأ لرفل جمهلر
المعتهفك و لرفل المجتمس إد ت تال المنمفعن تحع و العفس لالنهللممت
لنلض رععمرام ههللرجمت منمعهن الجتداب ال هم و ممم علهلل همللم هللل رفل
المعتهفك و لهمألرهمح رفل التجمر الد و نجحلو فل اجتداب ال هم و إلل
هام عهأ لنهللممتهأ األمر الدى ؤهللى إلل رلا التجمرل لن ر المجتمس(.)2
شروط المناجسة المشروسة:
هللرل اىعاأ إلل التنمفس فل جم س مجمالت النسمط االقتةمهللى مو
ةنمرن لتجمرل ،لنهللممت لكمفن األنسطن المهمحن سررمً ،لدلص هههلل تلف ر
العفس لالنهللممت لفمعتهفص هأرفل جلهللل لرفا نهللمن لرق ععر.
لقهلل رحمطت السر عن اىعام ن ادر المنمفعن هسرلط جب تلافرام كل
تؤتل ثممرام المرجلل منهم لادر السرلط ال:
 رهللأ ق مأ المنمفعن رفل ال ش لالتاف . -2إت مو العم لاجمهللل المنتجمت لتنلرهم.
 -3رهللأ اىارار همل ر.

( ) هلل /ركدثأ رمد و الندللل ،المددلج فدل ال دمنلو التجددمرى  367/ف درل  ،342هلل/رحمدهلل محددر ،
الحق فل المنمفعن المسرلرن ،ص ،1هلل/حعد و فتحدل ،المممرعدمت االحتكمر دن ،ص ،3ط
هللار النهان.
( )2هلل /ا رى رهمس كر أ ،مهمهللئ ال منلو التجمرى ،ص ،221ط مكتهن الث مفن ،رممو.

4
الشرط اوور :سدم قيام المناجسة سلل الغش والتضلير:
نهل اىعاأ رو المنمفعن التل ت لأ رفل حعمب الجمهلر همل ش
لالتاف لالنهللا لاعت ا حمجن المحتمج و الكتعمب األملا لتكهلل عهم ممم
ترتب رف ه قطس ةات الهر لالتعملو ه و النمس.
ل هلل مر النهل ةفل ا رف ه لعفأ هعلق تممرس ف ه منمفعن قم من رفل
ال ش فنلل ةفل ا رف ه لعفأ رفل ال م أ ههم رو كلو رفل نفق المعفم و
فعو رهل ار رل رال ا رنه رو رعل ا ةفل ا رف ه لعفأ مر هرج
ه س طعمممً فأهللن هللر ف ه فلدا ال م سلش ف م ةفل ا رف ه لعفأ« :ل س
منم مو ش» رى ل س رفل نف نم لعنتنم( ).
للف ش لالتاف ةلر متعدهللهللل ال تدهللن تحدت حةدر ألنده عتمدهلل رفدل
اللع ددم المنتفل ددن لفلك ددر الس ددر ر ال دددى عتم ددهلل رف دده المن ددمفس الن ددمهلل لت ددرل ج
مه عمت دده هطر ددق ددر مس ددرل  ،لم ددو الة ددلر الس ددم عن لفمنمفع ددن ال م م ددن رف ددل
ال ش لالتاف ق مأ المنمفس هنسر ه منمت كمدهن رل ررض ةلر ر ح ن
لمسد ددرلرمته التد ددل عراد ددهم رفد ددل الجمهد ددلر ل حد ددهلل دلد ددص كث د د اًر فد ددل مجد ددم
اىنسددمءات الع مر ددن ح د فجددأ كث ددر م دو رةددحمب ادددر المنمفعددن إلددل رددرض
ةلر فل لعدم اىرداأ در ح دن لهددر اىنسدمءات تظهدر الطدرق الممهدهللل
لاللجهمت اللمران لالنارل المنتسرل للعم الترف ه المتنلرن فل ح و رو لاقس
ادر المنسدت ةحراء جرهللاء ال ر ف هم لال ممء ،لمدو الةدلر السدم عن ر ادمً
اع ددتنهللاأ المن ددمفس اع ددأ تج ددمرى رل رام ددن تجمر ددن لنس ددمط ع ددمهق حظ ددل هث ددن
الجمهلر.
الشرط الثانل :إتقان العمر واجاد المنتجاع وتنوسها:
المنمفعن التجمر ن التل هللرل إل هم اىعاأ ال منمفعن هنمءل تنةب
رفل التعمهق فل إت مو العم ل مهللل اىنتم  ،لاالرت مء همعتلى لجلهللل
المنتجمت لدلص هملتحع و المعتمر لطرق لعم اىنتم فلت مو العم ح ق
( ) عد ددنو اهد ددو ممجد ددن  7431/2حد ددهلل رقد ددأ  .2224المعد ددتهللرص لفحد ددمكأ  1/2حد ددهلل
 2 23لقم  :حهلل ةح ح رفل سرط معفأ للأ نرجمر.

رقد ددأ

2
ال رض المرجل مو المنتج رفل اللجه األكم لقهلل ه و النهل ةفل ا رف ه
لعفأ رو إت مو العم مو األملر المحههن إلل ا ر لج فعو رم سن رال
ا رنهم رو رعل ا ةفل ا رف ه لعفأ قم « :إو ا حب إدا رم
رحهللكأ رماً رو ت نه»( ).
رمم إجمهللل المنتجمت لتنلرهم فلنه هلل مو رمر المنتج االفتراال،
ل ح ق لفمعتهفص الحةل رفل حمج مته المر لهن لهلل ه همم تنمعب لامكمن مته
الممهلل ن.
فملمعتهفص إدا رت حت له علق رمهللله عتط س مو نالهم الحةل
رفل ح لقه هلللو هنس كمو دلص عه اً لرفما ته لرفس معتلى مع سته( )
لرفل العكس فلنه ال عتط س رو ح ق س مً مو دلص مس علق ظملمن الكفمن
ف هم ألةحمب المةملح النمةن رفل حعمب المةفحن العممن.
2

الشرط الثالآل :سدم اإلضرار الغير:
(رهللأ اىارار همل ر) مو ال لارهلل العممن فل الل ه اىعامل المعتمهللل
مو حهلل رعل ا ةفل ا رف ه لعفأ «ال ارر لال ارار»(.)3
لارمم ادر ال مرهللل فل مجم المنمفعن التجمر ن لرض رفل التمجر
المنمفس رهللأ الك هلل لف ر علاء كمو منمفعمً آنر رل منتج لفعفعن المتنمفس
رف هم ،رل معتهفص لهم.
م

لقمرهللل رهللأ اىارار همل ر فل مجم المنمفعن التجمر ن ال راأ مم
المنمفعن فل العلق اىعام ن رنهم فل العلق الررعممل ن.

رقدأ  6461لقدم رلار رهدل عفدل لف ده مةدعب هدو

( ) مجمس ال لا هلل لفه ثمدل  72/4حدهلل
ثمهت لث ن هو ح مو لاعله جممرن.
لقددم :
لقددهلل ةددحح األلهددمنل ادددا الحددهلل فددل «العفعددفن الةددح حن»  16/4رقددأ 3
لفحهلل سماهلل ل ه لال هفلظ «إو ا حب مو العمم إدا رم رو حعو».
( )2هلل /رل محملهلل الكلرالى ،هحل فل االقتةمهلل اىعامل ،ص.13
( )3معنهلل اىممأ رحمهلل هو حنه  3 3/ط المكتب اىعامل ،األرهع و النلل ن مس سرح اهدو
هللق ق الع هلل ،ص  ، 77ط مكتهن اىرسمهلل.

6
فملمنمفس فل العلق الررعممل ن ال تلر فل ال امء رفل منمفع ه علاء
هملع طرل رفل المةمهللر األلل ن لالتمل رل هعرقن العمم لرفس السكملى
الك هلل ن رفل المنمفس اآلنر رل هملا ط رفل منمفعه رو طر ق التأث ر فل
العفطن العممن.
فهدر الع لب لمم سمهههم رهعهلل مم تكلو رو المنمفعن اىعام ن
هسرلطهم العمه ن( ).
ثانيا -المناجسة رير المشروسة :
جع اىعاأ لفلرهلل الحر ن ف مم كعب ل عتثمر للكنه رفض رو ار
هملمم ل تعهللى هه مةفحن العممن(.)2
لالتمجر الدى نمفس فل العلق منمفعن ر مسرلرن س فل ادا
المحظلر فهل فل عه ادر المنمفعن ش ل اف ل كدب ه ن تح ق
مةفحته السنة ن رفل حعمب مةملح ال ر التل تتأثر عفهمً مو لراء
تح ق ادر المةفحن.
ل هلل هللرل اىعاأ إلل ق مأ المنمفعن التجمر ن رفل رعس عف من مجرهللل
رو ال ش لالتاف الدى تعهللهللت رطرافه لتنلرت ةلرر ادر األ مأ مو
انتا فل ملاةلمت العفس المعرلان لالمعهأل رو الملاةلمت ال مع ن رل
المعرلفن لفمعتهفص رل المعفو رنهم إلل طرق ماففن لفتعل ق لاىراو(.)3
إو الملهللل لالتراحأ لالتعمر لالتد ر لالتممعص الدى هللرل إل ه اىعاأ
ال ه مث ادر المنمفعن السر رل التل إو عمهللت فل مجتمس قات رفل
تممعكه لفتحت الهمب لاععمً رممأ ررهللا ه لفتحكأ فل حمار رهنم ه لمعت هفهأ.
ل هلل نهل السمر الحك أ رو األثرل لحب النلس فل المجم التجمرى لفل
رر لاألهلللن رفل دلص كث رل ردكر منهم مم فل:
( ) هلل /رفل رههلل الرعل  ،المهمهللئ االقتةمهلل ن فل اىعاأ ،ص. 17
( )2الس خ /محمهلل ال الل ،اىعاأ لاأللام االقتةمهلل ن ،ص ، 31ط هللار الر مو.
( )3هلل /رل محملهلل الكلرالى ،هحل فل االقتةمهلل اىعامل ،ص  ،3ط مؤععن الرعملن.

7
 مم رلى رو رهل ار رل رال ا رنه رو رعل ا ةفل ارف ه لعفأ قم « :ك المعفأ رفل المعفأ حراأ هللمه لممله لرراه»( ).
 -2مم رلى رو رهل ار رل رال ا
رف ه لعفأ قم « :مو سنم فف س منم»(.)2

رنه رو رعل ا

ةفل ا

 -3مم رلى رو رنس رال ا رنه رو رعل ا ةفل ا
لعفأ قم « :ال ؤمو رحهللكأ حتل حب ألن ه مم حب لنلعه»(.)3
 -4مم رلى رو رهل ار رل رال ا رنه رو رعل ا
رف ه لعفأ قم « :تعس رههلل الهلل نمر لرههلل الهللراأ»(.)4

رف ه

ةفل ا

 -2مم رلى رو رههلل ا هو رمر رال ا رنهمم رو رعل ا
ةفل ا رف ه لعفأ قم « :ال هس رحهللكأ رفل ه س رن ه»(.)2
لمو ادر النةلص ته و رو اىعاأ هللرل إلل منمفعن تجمر ن ت لأ
رفل الرفق لالهر لالعفلص ال ل أ الدى نأى ههم رو الك هلل لف ر لتعمهلل إ دا ه.

()
()2
()3
()4
()2

ةح ح معفأ  ، 116/4العنو الكهرى لفه ه ل  12/6رقأ. 276
ةح ح معفأ  11/رقأ  1معنهلل اىممأ رحمهلل  4 7/2رقأ.1312
ةددح ح معددفأ  67/رقددأ ،42عددنو الترمدددى  667/4رقددأ 22 2لقددم  :حددهلل ةددح ح،
عنو النعم ل  2/1رقأ.21 7
ةد ددح ح الهند ددمرى  127/3رقد ددأ ،2731عد ددنو اهد ددو ممجد ددن  312/2رقد ددأ ،4 32عد ددنو
اله ه ل  21/1رقأ. 1271
ة ددح ح الهن ددمرى  722/2رق ددأ ،2132ع ددنو الترم دددى  217/3رق ددأ 212لق ددم ح ددهلل
حعو ةح ح ،عنو رهل هللالهلل  634/رقأ  211ه مهللل (إال هلدنه).

1
املبحث الثالث

ضوابط املنافسة التجارية
فى النظم الوضعية

رى هعض ف همء ال منلو رو حر ن المنمفعن التجمر ن مو عممت النظمأ
الررعمملل الدى لأ رفل حر ن المسرلرمت فل مممرعن رنلا التجمرل هلللو
ق هلل رف هم فل دلص( ) ،همعنل رو المنمفعن التجمر ن تتطفب رو كلو النظمأ
المملل قم أ رفل المفك ن اللرهلل ن فا مجم لفمنمفعن فل النظأ االستراك ن ح
لأ النظمأ المملل مو نا النظمأ المملل االستراكل رفل مفك ن الهللللن
للعم اىنتم لمهمسرتهم كمفن رمف مت اىنتم لالتعل ق ل رامم مو نا
لاس نطن مرك ن تأ إرهللاهللام لتسم كمفن رلجه النسمط فل المجتمس لدا ال
تتحهللهلل ف ه رنلا اىنتم لك منه لرععمرر مو نا العلق لتلمرات قلى
العرض لالطفب ،ه مو نا ق اررات ا مت التنط ط لعفطمته فل المجتمس،
لهملتملل ال مجم ألند ر همت المعتهفك و فل االرتهمر(.)2
ه نمد ددم د ددرى الد ددهعض اآلند ددر رو المنمفعد ددن ه د د و المسد ددرلرمت فد ددل الد ددهللل
االستراك ن ال تل هلل رام تهدم سدأنهم فدل دلدص سدأو المنمفعدن هد و المسدرلرمت فدل
الددهللل الت ددل تتهددس النظ ددمأ الم ددملل ال ررعددمملل ،لدل ددص ألو المنمفعددن ا ددرلرل م ددو
ارلرات التطلر فل الجممرمت المتمهلل نن هلجه رمأ(.)3
لررى رهللأ ةحن ال ل هملنلل المطفق لفمنمفعن التجمر ن فل النظأ
االستراك ن لقةرام ف ط رفل النظأ الررعممل ن فملمسرلرمت التجمر ن ر مً كمو
النظمأ الدى تتهعه تحتم هللا ممً إلل التطلر لملاكهن المتطفهمت العةر ن
المتجهللهللل لال عه لهدا التطلر هلللو المنمفعن لالتعمهق ه و المسرلرمت لجدب
ركهر األرهللاهلل مو جمهلر المعتهفك و ،فملمنمفعن فل النظأ االستراك ن ت لأ
( ) هلل /محملهلل عم ر السرقملى ،ال منلو التجمرى ،11/ ،ط هللار النهان.
( )2هلل /محمددهلل رهددهلل الم ددنعأ ،الع معددمت االقتةددمهلل ن ف ددل اىعدداأ ،ص ،64ط االتحددمهلل ال ددهللللل
لفهنلص اىعام ن 411 ،اد  111،أ.
( )3هلل /محمهلل حعنل رهمس ،المفك ن الةنمر دن لالمح د التجمرى ،ص ،413ط هللار النهان.

1
كمم رى الهعض( ) ه و لحهللات ال طم العمأ التل تحرص رفل ه م هم كحمف
رفل حعو اىنتم نمةن نمر الهاهلل االستراك ن.
لر مً مم كمو فلو المنمفعن التجمر ن علاء فل الهللل الررعممل ن رل الهللل
االستراك ن – فل نطمقهم المحهلللهلل – كل تكلو منمفعن مسرلرن قمنلنمً جب
رال تنحر رو الجمهللل فلدا لجأ التجمر لالمنتجلو إلل طرق ر مسرلرن
تنمفل السر لالن اان لرةل التعمم التجمرى فلو المنمفعن فل مث ادر
الحملن تلت هلل مسرلر تهم(.)2
لقهلل ارتهر ال منلو المةرى ك فع مو سأنه منس حر ن المنمفعن رل
ت هللام رل اىارار ههم مو قه المنمفعن ال ر مسرلرن فنص فل الممهللل
األللل مو قمنلو حمم ن المنمفعن لمنس المممرعمت االحتكمر ن رقأ  3لعنن
2112أ رفل مم أتل:
«تكلو مممرعن النسمط االقتةمهللى رفل النحل الدى ال ؤهللى إلل منس
حر ن المنمفعن رل ت هللام رل اىارار ههم ،لدلص كفه لفق رحكمأ ال منلو».
لنظ اًر ألو ال منلو عمل الدكر قهلل تجرهلل رو لاس تعر
لفمنمفعن ر المسرلرن فلو ادا األمر مترلص لفل ه لال امء.

محهللهلل

لمو ادا المنطفق ررفت المنمفعن ر المسرلرن هأنهم «ك رم فل
مجم التجمرل رل الةنمرن رل المم رل النهللممت رل رام مو المجمالت لأ
هه سنص لمو سأنه إلحمق ارر هسنص منمفس رل تح ق مكمعب رفل
حعمهه همتهم لعم منعهم ال منلو».

( ) هلل /رفل الهمرلهللى ،ال منلو التجمرى لالهحرى ،ص ، 71ط المطهلرمت الجممع ن.
( )2هلل /ركد ددثأ الند ددللل ،المد ددلج فد ددل ال د دمنلو التجد ددمرى  361/ف د درل  ،342هلل/محم د دلهلل عد ددم ر
الس د ددرقملى ،ال د ددمنلو التج د ددمرى ،12/ ،هلل /محم د ددهلل ههج د ددت ره د ددهلل ا  ،ال د ددمنلو التج د ددمرى،
ص ،211ف رل  ،211ط هللار النهان.
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ر سر لن
ف هلل فجأ التمجر حتل نتةر رفل منمفع ه إلل لعم
تتنمفل مس األممنن لالن اان لالعمهللات الجمر ن فل التجمرل لالةنمرن ه ن
اكتعمب العماء لتح ق ركهر رهح ممكو ر مً كمنت لع فن ادا الرهح( ).
للمحكمن الن ض المةر ن حكممً قهلل ممً فل ادا السأو محتلار رنه « عهلل
تجمل اً لحهلللهلل المنمفعن المسرلرن ارتكمب ررمم منمللن لف منلو لالعمهللات رل
اعتنهللاأ لعم منمللن لمهمهللئ السر لاألممنن فل المعممات إدا قةهلل هه
إحهللا لهس ه و منسأت و تجمر ت و رل إ جمهلل ااطراب هأحهللامم متل كمو دلص
مو سأنه اجتداب رماء إحهللى المنسأت و لألنرى رل ةر رماء المنسأ
رنهم»(.)2
ر مسرل راهلل
فملمنمفعن ر المسرلرن إدو تنسأ رو فع رل رم
هه اىارار هسنص منمفس رل تح ق مكمعب ممهلل ن رفل حعمهه فل
مجمالت التجمرل رل الةنمرن رل المم رل النهللممت ل رام.
لالمنمفعن ر المسرلرن رفل ادا النحل تنتف
الممنلرن هنص فل ال منلو رل الع هلل.

رو المنمفعن

لمو رمثفن المنمفعن الممنلرن هنص فل ال منلو حظر م اللن تجمرل
األهللل ن رفل ك مو ال حم سهمهللل الة هلللن فلدا ال ادر المهنن مو ال
حم سهمهللل الة هلللن جم لمو حم ادر السهمهللل رو لاجهه ههللرلى
المنمفعن الممنلرن ل عتلى فل دلص رو كلو مو نمل الحظر قهلل اتهس طرق
منمفعن مسرلرن رل ر مسرلرن.
لمو رمثفن المنمفعن الممنلرن هنص فل الع هلل لجلهلل نص فل ر هلل ه س
المتجر حظر رفل الهم س م اللن تجمرل مممثفن لنسمط المتجر المه س فلدا لقس
الهم س فل ادا الحظر كمو لفمتارر الحق فل حمم ن متجرر ههللرلى المنمفعن
( ) هلل /محمددهلل ههجددت رهددهلل ا  ،ال ددمنلو التجددمرى ،ص ،211ف درل  ،211ط هللار النهاددن ،هلل/
طعم ددن ة ددعلص الس ددمرى ،رحك ددمأ المنمفع ددن ددر المس ددرلرن ف ددل ال ددمنلو الك ددل تل ،مجف ددن
الح لق ،ص ، 7ط مجفس النسر العفمل ،جممعن الكل دت ،العدنن التمعدعن رسدر ،مدمرس
. 112
( )2ن ض مهللنل فل  ، 121/6/22العنن العمسرل رقأ ،77ص.212
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الممنلرن حتل لاو كمو هم س المتجر ال م أ ههدر المنمفعن قهلل اتهس لعم
المنمفعن المسرلرن( ).
اور المناجسة رير المشروسة :
ال ت س ةلر المنمفعن ال ر مسرلرن تحت حةر فك عفلص تهعه
المنمفس ل كلو منمل لمهمهللئ السر لالن اان لرةل التعمم التجمرى
مكو ارتهمرر مو قه المنمفعن ال ر مسرلرن لالدى هللر دلص ال قمال
الملال لتطه مً لدلص نةت الممهللل ( )66مو قمنلو التجمرل رقأ  7لعنن
 111أ رفل مم فل « :عتهر منمفعن ر مسرلرن ك فع نمل العمهللات
لاألةل المرر ن فل المعممات التجمر ن ل هللن فل دلص رفل لجه
النةلص االرتهللاء رفل راممت ال ر رل رفل اعمه التجمرى رل رفل
هراءات االنت ار رل رفل رع اررر الةنمر ن التل مفص حق اعتثممرام لتحر ض
العممف و فل متجرر رفل إدارن رع اررر رل ترص العم رنهللر ،لكدلص ك فع رل
إهللرمء كلو مو سأنه إحهللا الفهس فل المتجر لفل منتجمته رل إاعم
الث ن فل مملكه رل فل ال م م و رفل إهللارته رل فل منتجمته».
ومن الاور الشائعة للمناجسة رير المشروسة :
 تعمهلل التمجر اىعمءل إلل عمعن منمفعه رل عمعن هام عه كأوطعو فل لطن ته رل هللرل رنه رفل لسص اىفاس رل رو هام عه م سلسن
رل ر مطمه ن لفملاةلمت ،ل عتلى فل دلص رو تتأ ادر السم عمت هطر ن
ران ن رو طر ق اىرانمت رل النسر فل الةح لالمجات رل تتأ هطر ن
عر ن ،فملمع لل ن تتح ق متل لة دلص إلل رفأ رهللهلل مو العماء(.)2
( ) هلل /ركددثأ النددللل ،المددلج فددل ال دمنلو التجددمرى  361/ف درل  ،342هلل/محمددهلل ههجددت رهددهلل
ا  ،ال د ددمنلو التج د ددمرى ،ص ،211ف د د درل  ،211هلل/محم د ددهلل ع د ددف ممو مة د ددفحل ،االحتك د ددمر
لالمنمفعددن ددر المسددرلرن ،ص ،11ط هللار النهاددن ،هلل/طعمددن ةددعلص السددمرى ،مرجددس
عمهق ،ص. 1
( )2هلل /محمهلل ههجت رههلل ا  ،مرجس عمهق ،ص ،211ف رل .211
هلل /رام ره هلل ،ال منلو التجمرى ،ص ،246ف رل  ، 72ط هللار الث مفن،
هلل /ا ر رهمس كر أ ،مهمهللئ ال منلو التجمرى ،ص ،221ط مكتهن الث مفن.

22
 -2إثمرل التمجر لإلاراب فل العلق كأو لأ هتنل ض رععمرر ههللرجن
كه رل تجمل الحهلللهلل المأللفن فل المنمفعن المسرلرن كمم لل هم هععر التكفلن
رل هنعمرل حتل إدا مم تمكو مو جدب ال هم و مو رر رمهلل إلل رفس الععر
هدلص كلو قهلل اهللأ تجمرل رر.
للكو ال عتهر مو قه المنمفعن ر المسرلرن ق مأ رحهلل التجمر
هتنل ض رععمر هام عه فل الحهلللهلل المع للن التل تعلهلل همللم هللل رفل جمهلر
المعتهفك و هلللو إحهللا االاطراب فل العلق .كمم ال عهلل ر امً مو قه
المنمفعن ر المسرلرن ق مأ رحهلل التجمر ه س هام عه هععر التكفلن رل رق
فل هعض الملاعأ كه س الماهس الستل ن فل نهم ن ملعأ الستمء له س
الماهس الة ل ن فل نهم ن الة  ،لكدلص اله س هععر التكفلن رل رق فل
هعض المنمعهمت الهلل ن ن رل اللطن ن ،لدلص ألو قةهلل التمجر مو تنل ض
رععمرر فل ادر المنمعهمت ال إمم التنفص مو الهام س التل تحل رنهم
لق الجمهلر رل إظهمر مسمررر تجمر لطنه رل تجمر هم نه( ).

( ) هلل /ا ر رهمس كر أ ،المرجس العمهق ،ص.231

23
املبحث الرابع

عيوب املنافسة التجارية فى النظم الوضعية
وأسباب تفوق املنافسة اإلسالمية عليها
املطلب األول

عيوب املنافسة فى النظم الوضعية
ت لأ الررعممل ن فل النظأ اللاع ن رفل رعمس االرت مهلل هارلرل لجلهلل
المنمفعن فل االقتةمهلل الررعمملل لحمم ن المعتهفص مو االعت ا لالحلمظ
رفل نظمأ األععمر لتهللرل المنمفعن الررعممل ن رو المنمفعن تعم رفل تحع و
طرق اىنتم لجلهللل المنتجمت ،كمم رنهم تعم رفل الت هللأ الةنمرل
لالتكنلللجل ،ألو ك منتج هد قةمرى جههللر لتحع و طرق للعم اىنتم
ممم ؤهللى إلل كثرل االنترارمت ل حل رفل اىههللا ل ح ق ر همت
المعتهفك و رفل نا علق االحتكمر التل حهللهلل ف هم المحتكر الععر الدى
حفل له لالدى ح ق مةفحته الدات ن( ).
لتهللرل الررعممل ن ر امً رو المنمفعن تجع اللرهلل نتمر رنعب األلام
التل عتط س رو ع ش فل معتلاام ،فمألسنمص الد و لهلل هأ كلمءل ق مهلل ن
ةهحلو رجم ررمم نمجح و فل
لم هللرل رفل التنظ أ اىهللارى عل
تمح لهأ المجم العت ا ادر الةلمت ،رمم رجم األرمم
المسرلرمت ح
ةلو فل الم هللاو تحت تأث ر اللس  ،رمم مو ةفحلو
ر األكلمء فعل
لفعم تحت تلج ه سنص آنر فعل ةهحلو رجراء هملطهس لع هللرل دلص
رةحمب العم لفتنمفس رفل احتلاء العمم األكلمء ممم ه لك رمم منهأ

( ) هلل /رحمهلل رههلل الرحمو المفحأ ،االحتكمر المحظلر لمحظلرات االحتكمر فدل ظد المنمفعدن
التجمر ن ،ص ،313مجفن ال منلو لاالقتةمهلل ،العهللهلل الثمنل لالعدتلو ،ط ، 113هلل /حعد و
فتحل ،المممرعمت االحتكمر دن ،ص ،3ط هللار النهان.
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مكمنه المنمعب فل الةنمرن التل عتط س رو عت
هأقةل فم هللل رفل العم ( ).

ف هم قهللراته همم علهلل

لادر الحجج قهلل ثهت رهللأ جهلللاام ،فملمنمفعن قهلل تؤهللى إلل نرل ة مر
التجمر لالمنتج و مو األعلاق نمةن لرو المسرلرمت العماقن فل المنمفعن
الررعممل ن تسو فل هعض األح مو حرهمً تنمفع ن رفل هعاهم الهعض ه ةهلل
فرض اله منن لالع طرل رفل العلق(.)2
لفل م هللاو العم ل س هملارلرل رو تاس المنمفعن الرج المنمعب فل
المكمو المنمعب ،فملمنمفعن كث اًر مم تؤهللى إلل رهللأ تل س العمم ه و منتف
هجر العمم م هللاو اىنتم لعهللأ اعت راراأ فل العم
فرل اىنتم ح
التجمرى لالةنمرل كمم قهلل فجأ المتنمفعلو إلل تنل ض رجلر العمم رل
فجألو إلل تس النعمء لاألطلم الننلمض رجلراأ(.)3
لرف ه فلو المنمفعن الحرل ل عت هملارلرل منمفعن رمهلللن فرجم األرمم
المجرهلل و مو الام ر تن ةهأ النمح ن األناق ن لتح ق منمفعن سر لن فمو
اللااح رو المنمفعن تعطل ثممرام لف لى المحظلظ رفل حعمب الاع ع
الحظ.
ثأ إو المنمفعن الررعممل ن إدا لأ تحكأ همألناق فلنهم تن فب إلل س
ه ض هملنعهن لفمتنمفع و رنلعهأ فهأ إو رمجاً رل آجاً ع حملللو التنفص
منهم رو طر ق االحتكمر ،فمالحتكمر لدلص ال العمن الجلار ن فل االقتةمهلل
الررعمملل(.)4
()
()2
()3
()4

هلل /منةد ددلر إه د دراا أ التركد ددل ،االقتةد ددمهلل اىعد ددامل ه د د و النظر د ددن لالتطه د ددق ،ص  ،4ط
المةددرى الحددهلل  ،هلل /رحمددهلل محمددهلل محددر  ،الحددق فددل المنمفعددن المسددرلرن،ص ،7اددممش
رقأ( ) مو رعل .
هلل /رفل رههلل الرعل  ،المهمهللئ االقتةمهلل ن فل اىعاأ ،ص. 17
هلل /محمهلل رنلر حممهلل ،المنمفعن المسدرلرن فدل ادلء مندس االحتكدمر لاى دراق ،ص ، 2ط
هللار النهان.
هلل /منة د ددلر إهد د دراا أ الترك د ددل ،مرج د ددس ع د ددمهق ،ص .42هلل /حعد د د و فتح د ددل ،المممرع د ددمت
االحتكمر ن ،ص ،3ط هللار النهان.
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املطلب الثانى

أسباب تفوق املنافسة اإلسالمية
على املنافسة الرأمسالية

تههلل

المنمفعن الررعممل ن( ) إلل ت ف

االحتكمر مو نا

هعض

ال لان و لاىجراءات التل قهلل تتندام فل ادا السأو ،للكو لمم كمنت الررعممل ن
ت لأ رفل الحر ن اللرهلل ن فل مجمالت النسمط االقتةمهللى فلو ادر ال لان و لتفص

اىجراءات لأ تلفح فل ال امء رفل االحتكمر ممم كمو له األثر العفهل فل
تلج ه الملارهلل تلج همً ةح حمً فل نهللمن اىنتم لكلمءته.

رمم فل اىعاأ فلو لفمنمفعن قلارهللام للفمجتمس الحق فل التهللن فل

التعمم لاممو ع مهللتهم لرهللأ االنح ار
مسمك ح

رنهم لرا مم قهلل نسأ رنهم مو

لأ التهمهلل فل اىعاأ هةلن رممن رفل رعمس الجمس ه و

مةفحن اللرهلل لمةفحن المجتمس لتح ق المنمفس هأسكملهم المنتفلن ،لدلص فل

ل لى العرض لالطفب التلمر هحر ن فل

إطمر المنمفعن التممن التل تكل

األعلاق لاتنمد اىجراءات التةح ح ن إدا انحرفت العلق رو قلارهلل المنمفعن

الحرل(.)2

لادا كفه رجس إلل رو العلق اىعام ن تحكمهم الاهط تعج رو

تلف رام العلق فل النظأ اللاع ن.

لادر الالاهط تمث رامم ف مم فل:

( ) دكرت ف مم عهق رنه ال مجم لفمنمفعن فل النظأ االستراك ن ح
نالهددم رفددل مفك ددن الهللللددن للعددم

دلأ النظدمأ المدملل مدو

اىنتددم لمهمس درتهم لكمفددن رمف ددمت اىنتددم لالتعددل ق،

هلللو رند ر همت المعتهفك و التل ت لأ رف هم المنمفعن.

( )2هلل /محمهلل رههلل المنعأ ،الع معمت االقتةمهلل ن فل اىعاأ ،ص.64
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 الرقمهن الدات ن النمهعن مو ام ر المعفأ. -2تحرى الةهللق فل مجم الهللرم ن لاىراو.
 -3إل مء التهللن

ر المسرل رنهلل إهراأ الع هلل.

 -4الحظر السررل لفتهللل س هجم س رسكمله.
 -2ثهلت حق الن مر لفمسترى.
ول  -الرقا ة الذاتية النا عة من ضمير المسلم:
راأ مم تتم هه المنمفعن اىعام ن – كمم رسرت عفلمً – رنهم منمفعن
تمنس لقل الارر همل ر ،فهدا المههللر إامفن إلل رنه ةلو حق المنتج

لالمنمفس اآلنر فل العلق فلنه حمل المعتهفص مو النهللا لاالهت ا  ،لادا
كمنت المنمفعن فل النظأ الررعممل ن تتطفب ارلرل تلافر رقمهن جممر ن ،فلو

المنمفعن اىعام ن ال تتطفب هملارلرل ادر الرقمهن ،ح

لجهلل مو نالهم

الرقمهن األقلى ،لال الرقمهن الدات ن النمهعن مو ام ر المعفأ ،ح

عتهر

المعفأ العم فل العلق رهمهللل تنأى هه رو اب ا كمم رنهر هدلص النهل
ةفل ا

رعل ا

رف ه لعفأ ،فعو رفمرن هو رافس رو ره ه رو جهللر رنه نر مس

ةفل ا

رف ه لعفأ إلل المةفل هملمهلل نن ،فلجهلل النمس تهم علو

ف م « :إو التجمر هعثلو لأ ال ممن فجم اًر إال مو ات ل لهر لةهللق»( ).
ثانيا  -تحرى الادق جل مجار الدساية واإلسالن:

ت لأ الهللرم ن لاىراو فل المجتمعمت اىعام ن رفل رعمس الةهللق،

فمىعاأ نهل رو تجمل الح ن فل كمفن األملر فا هملغ الهم س فل ررض
( ) المعجأ الكه ر لفطهرانل  43/2حهلل
المعتهللرص لفحمكأ  1/2حهلل

رقأ .4231

رقأ  ،2 44لقم  :حهلل

حعو اىعنمهلل للأ نرجمر.
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م ا م عفعته لتاف

ح

المستر و مو رج تلا

عفعته رفل عفعن

الجمهلر رفل سراء مم ال حتمجلو إل ه منهم( ).

رر رل

ل ؤكددهلل دل ددص م ددم رلى رددو األرم ددش ر ددو سددل ق ر ددو ره ددهلل ا رو النه ددل

ةددفل ا رف دده لعددفأ قددم « :مددو حفد

رفددل مد و تطددس ههددم مددم امددرئ اددل

رف ه د ددم ف د ددمجر ل د ددل ا لا د ددل رف د دده ا د ددهمو»( )2لف د ددل رلا د ددن «م د ددم ام د ددرئ

معفأ»(.)3

لمددم رلى رددو الحعددو رددو رهددل عددع هلل رددو النهددل ةددفل ا رف دده لعددفأ

قم « :التمجر الةهلللق األم و مس النه و لالةهلل و لالسههللاء»(.)4

لمم رلى رو مكحل رو آثفن هو األع س قم  :كمو رعل ا ةفل

ا رف ه لعفأ نر إل نم ل ل  « :م معسر التجمر إ مكأ لالكدب»(.)2
ثالثا  -التدخر رير المشروع سند إ رام العقد:
حمل اىعاأ المتعممف و مو التهللن

ر رط ار

ر المسرل فل التعمم مو

التعمم لقهلل رهللت ادر الحمم ن إلل تللق المنمفعن اىعام ن رفل

رام مو النظأ اللاع ن ،ألو المسترى فل العلق اىعام ن كلو فل مأمو

مو هللنل طر

رجنهل ظهر رنه ر هلل السراء فل ح و رنه ر هلل النهللا

لالت ر ر ،لال مم طفق رف ه فل السر عن اىعام ن (النجش) لال «رو طفب

( ) هلل /محمهلل رههلل المنعأ ،الع معدمت االقتةدمهلل ن فدل اىعداأ ،ص ،62ط  411ادد ،االتحدمهلل
الهللللل لفهنلص اىعام ن.

( )2ةح ح الهنمرى 13 /2 ،حهلل
( )3ةح ح الهنمرى 12 /2 ،حهلل

رقأ.2221

رقأ ،2212ةح ح معفأ  22/رقأ. 31

( )4عنو الترمدى 2 2/3 ،رقأ 211لقم  :حهلل

حعو ال نعرفه إال مو ادا اللجه.

عنو الهللارقطنل 7/3 ،رقأ ،2 7العنو الكهرى لفه ه ل 266/2 ،رقأ. 1 16

( )2المعجأ الكه ر لفطهرانل 26/22 ،حهلل

رقأ ، 32ط ثمن ن  113الملة .

21
العفعن هثمو عفأ رنهم ال تعملى دلص لال ةهلل س ارءام لانمم ةهلل رو ر ب

ال ر فل س ار هم»( ).

كمم رو المسترى كلو ر امً فل مأمو ممو ر ب فل سراء العفعن
التل ت مرب ر هللر رف هم لال مم طفق رف ه فل السر عن اىعام ن (هملعلأ)
لال مو األملر المنهل رنهم فل السر عن اىعام ن فعو رهل ار رل رال ا

رنه رو رعل ا

ةفل ا

رف ه لعفأ قم « :ال عأ المعفأ رفل علأ

رن ه»( )2رى ال طفب سراء عفعن ت مرب االنع مهلل رفل س ار هم.

لة منن الح لق فل ظ المنمفعن اىعام ن ال ت تةر رفل المسترى

ف ط ه إنهم تسم الهم س ر امً فلل ظ المنمفعن اىعام ن حظر رفل
الهم ع و رو نت رلا العماء مو هعاهأ الهعض ،فعو رههلل ا هو رمر رال
ا

رنه رو رعل ا

رن ه»(.)3

ةفل ا

رف ه لعفأ قم « :ال ه س رحهللكأ رفل ه س

لةلرل ادا اله س رو تلق سنةمو رفل إهراأ ةل ن للكنهمم جعاو مهللل

لفن مر ه نهمم رل ألحهللامم ف أتل سنص ثمل

فل مهللل الن مر ف ل لفمسترى

مثاً :ره عص مث ادر الةل ن هأق مو ادا الثمو ،رل ره عص رفا منهم هثمنهم

( ) المهعددلط لفعرنع د دل  ، 3 6/6ط مكته ددن المع ددمر  ،م ن ددل المحت ددم  ،37/2ط الحفه ددل،
منمر العه

 311،/ط مكتهن المعمر .

( )2ةددح ح معددفأ  133/2حددهلل
. 1671

رقددأ  ، 4 3العددنو الكهددرى لفه ه ددل  342/2حددهلل

( )3ةح ح معفأ  133/2رقأ 24/3 ، 4 3

رقأ . 2 2

رقددأ

21
رل رق منه ،رل عرض رف ه رى ررض آنر ه ةهلل فعخ اله س ،فهدا
لنه ه ةفل ا رف ه لعفأ ،للمم ف ه مو اىارار لاللعمهلل( ).

ر جم

ار عا  -الح ر الشرسل للتدليس جميع شكالي :
تلر عمً رو إل اأ المعفأ هتحرى الةهللق حرأ اىعاأ التهللل س ممم كمو له

األثر الهملغ فل تللق المنمفعن اىعام ن رفل

رام مو النظأ اللاع ن ح

ال تعتهلل ادر النظأ على هملتهللل س اللعفل رفل ح و رو السر عن اىعام ن تعتهلل
هملتهللل س ر مً كمنت ةلرته فعاً رل قلالً رل حتل هملكتممو(.)2

فملتهللل س فل السر عن اىعام ن رهمرل رو إ راء العمقهلل لنهلل عته ل هللأ

رفل الع هلل ظمنمً رنه فل مةفحته لاللاقس نا

دلص.

ل تح ق ادا اى راء لالنهلل عن همللع رل همل ل رل هملكتممو.
( ) رعددتمدنم الددهللكتلر /لعد
ط هللار النهان.

قمعددأ ،التعممد التجددمرى فددل م د او السددر عن اىعددام ن ،ص،22

( )2حددرص التسددر س اىعددامل رفددل حمم ددن المعددتهفص منددد رهددهلل تكل ندده فددل رةددر النهددلل لمددم
هع ددهللر لال ددل اآلو ر ددو طر ددق النة ددلص الس ددرر ن م ددو الكت ددمب لالع ددنن لررم ددم الة ددحمهن

لاجتهمهللات الل همء ،لدلص رفل نا

ال لان و اللاع ن التدل لدأ تأهده ألحدلا المعدتهفك و

لتهد ددتأ هس د د لنهأ لتعم د د رفد ددل حمد ددم تهأ إال هعد ددهلل عد ددنن  142أ ح د د
االقتةدمهلل ن رثندمء الحدرب العملم دن الثمن دن لهعددهللام ح د

اعتسد ددرت األ مد ددن

رجد اىنتدم ردو اللفدمء همطملددب

الندمس ،لمندد دلدص اللقدت هدهللر لاادعلا ال دلان و االاتمدمأ ه ادم م المعدتهفك و فةدهللر قدمنلو
 163هسد ددأو اىراند ددمت الكمدهد ددن لقد ددمنلو  17هسد ددأو الهطمقد ددمت اىجهمر د ددن لال د ددمنلو
الةمهللر  171هنةلص حمم ن المعدتهفص ثدأ هدهللرت تظهدر جمع دمت حمم دن المعدتهفك و

لسركمت األمو ال دا ل لنحلام.

رع ددتمدنم ال ددهللكتلر /اله ددمهللى الع ددع هلل ررفد دده ،الاد دلاهط الس ددرر ن لفمنمفع ددن التجمر ددن ،مجفد ددن
الهح د ددل ال منلن د ددن لاالقتة د ددمهلل ن ،كف د ددن الح د ددلق جممع د ددن المنة د ددلرل ،الع د ددهللهلل  31ركت د ددلهر
211أ ،ص .22 ،2
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فمى راء همللع

تح ق هلحهللا

ال رف هم فل اللاقس رل هلع

المع لهلل رف ه ل ظهرر هةلرل

لاأ كممله.

ر التل

لمو رمثفن ادا النل مو التهللل س التارب هعهللاهلل الع مرل لتظهر رنهم

قف فن االعتعمم  ،رل إةاح مم تف

مو رج ا هم لطا هم مو رج إنلمء

ر لههم لتظهر رممأ المسترى هةلرل النمل ن مو الع لب.

لمو دلص ر امً ت ف المةنلرمت ر الج هللل ت ف لمً حعنمً للاس
راممت الجلهللل رف هم حتل تلاأ المسترى رنهم رف عن ال هللر ،رل لاس اللمكهن

النماجن فل ررفل الةنهلللق لاألنرى رعلفه( ).

رمم اى راء همل ل فهل الكدب الةمهللر مو الهم س رل ممو عملنه رل

عم لحعمهه حتل حم العمقهلل اآلنر رفل التعمقهلل كأو عأ لفمسترى هأو

ادا المه س ال مث

له فل العلق ،رل رنه ررض رف ه ف ه كدا مو الثمو للأ

ه  ،رل تلق مس ال ر رفل ال مأ ههلللر النمجش ف هلل فل ثمو العفعن لال

ر ب فل س ار هم ه ر هن فل نهلل عن المسترى الح ل لهم(.)2

رمم اى راء هملكتممو فهل رو عفأ الهم س هملمه س ر همً ل كتمه رو
المسترى حتل ال نةر رنه ،لمو رمثفته رو عفأ الهم س رو هملمه س ر همً ال
ظهر إال همللحص الهللق ق ،رل كثرل االعتعمم لال ن ر المسترى هه.

( ) للكو ل س مو التهللل س مم لعفه الهمرن مو حعو العرض ،لدلص هترت ب العفس فدل ةدلرل
جم فددن رل ت ف لهددم ه ةددهلل الة د منن لجدددب األنظددمر إل هددم ال مددو رج د النددهللا ل التاددف ،
ألو دلص مو همب الجمم لل س انمص مم ال هحرممو الهم س مو حعو العرض.
هلل /رفل رحمهلل مررل ،هحل فل اله س ،4 / ،ط  4 3اد 112 ،أ.
( )2رنظر :المهعلط  ،214/6فتح ال هلل ر  ،476/6ط هللار اللكر م نل المحتم .37/2

3
فددلدا ارتكددب التددمجر رى رم د مددو ادددر األرمددم رثنددمء تجمرتدده مددو رج د

التددرل ج لعددفعته رفددل حعددمب المعددتهفك و لالتجددمر اآلنددر و كددمو رمفدده منمفعددن
ر مسرلرن( ).

خامسا  -ث وع حق الخيار للمشترى:
عتهر الن مر هأنلاره المنتفلدن فدل السدر عن اىعدام ن مدو رادأ اللعدم

اللمرفددن لف اددمء رفددل المنمفعددن ال ددر المسددرلرن فددل العددلق اىعددام ن ،ألو

الن دمر عندل إرطدمء المتعمقدهلل الحدق فددل طفدب ن در األمدر و مدو إمادمء الع ددهلل

رل فعددنه( .)2لهملتددملل عددتط س المتعمقددهلل مددس ثهددلت حددق الن ددمر رو ت ددل سددرلر

المنمفعددن ال ددر مسددرلرن ه ددهو رل ددش رل نهلل عددن لنحددل دلددص ح د

الحق مو رهلل المه س إدا ررى مةفحته فل دلص.

مكندده ادددا

لت نر السر عن اىعام ن هأنلا الن مر المنتفلن ف هلل رلةفهم اهو نج أ

إلل عتن رسر نلرمً( )3ل اهلل رف هم اهو رمههلل و لاحهللاً( )4رمم الع لطل ف هلل لة
ههم فل رسهماه إلل ثاث و نلرمً(.)2

لعنتنمل ررهعن ف ط مو ادر الن مرات ،ألنهم األاأ ،ل رام رجس إل هم

فل ال ملب لادر األرهس هل جم تنمعب ملقس ادر الن طن مو الهح ال:
 ن مر المجفس. -2ن مر السرط.
 -3ن مر الرؤ ن.
()
()2
()3
()4
()2

رعتمدنم الهللكتلر /الهمهللى العع هلل ررفه ،المرجس العمهق ،ص.23
م نل المحتم  ،43/2المههلل  ،76/4كسم ال نم . 11/34
األسهمر لالنظم ر الهو نج أ ص.331
حمس ن رهلل المحتمر .47/4
األسهمر لالنظم ر لفع لطل ،ص.217
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 -4ن مر الع ب.
ول  -خيار المجلس:

ن مر المجفس ال حق رثهته السمر هم تامر كلو لفمتعمقهلل و رل

رحهللامم الحر ن فل فعخ الع هلل رل إمام ه ممهللامم فل مجفس الع هلل للأ تلرقم

هأههللانهمم رل تنم ار.

لاألة فل مسرلر ته حهلل

ةفل ا

اهو رمر رال ا

رنهمم رو النهل

رف ه لعفأ قم « :المتهم عمو هملن مر مم لأ تلرقم رل ل رحهللامم

لةمحهه انتر»( ) .ل ثهت ادا الن مر للل لأ سترطه العمقهلل ففل سرط نل ه هط

الع هلل ألنه ن مر ثمهت هةر ح النص ال همجتهمهلل فأةهح مو م تال الع هلل لك

سرط ال تا ه الع هلل فهل همط (.)2

لالمراهلل هملتلرق التلرق همألههللاو ال همألقلا لههدا قم ركثر را العفأ

لفل م هللمتهأ مو ةحمهن رعل ا ةفل ا رف ه لعفأ رفل هو رهل طملب
لهو رهمس لاهو رمر لرهل ار رل رالاو ا

رف هأ كمم ن

دلص رو جمس

مو التمهع و منهأ سر ح لالسعهل لطمللس لرطمء لاهو رهل مفك ن لعع هلل هو

المع ب لال ارى( )3لهه قم السمفع ن لالحنمهفن(.)4
()
()2

()3
()4

رقأ .2113عدنو الترمددى  247/3رقدأ 26لقدم  :حدهلل

ةح ح الهنمرى  743/2حهلل
اهو رمر حهلل حعو ةح ح.
رلاد د ددن الطد د ددمله و  ،432/3حلاسد د ددل الس د د درلانل  332/4ط هللار اللكد د ددر كسد د ددم ال ند د ددم
. 11/34
لرنظ ددر ر اد دمً :رع ددتمدنم ال ددهللكتلر /رما ددمو رف ددل العد د هلل السرنهمة ددل ،حمم ددن المع ددتهفص،
ص.2 6
ن األلطمر  21 /2ط هللار الج .
رنظ ددر :الل دده الس ددمفعل :المه دددب  ،221/رلا ددن الط ددمله و  ،432/3حلاس ددل الس ددرلانل
 ،332/4م نل المحتم .43/2
لالل دده الحنهفد دل :الم ن ددل اله ددو قهللام دده  ،2/4كس ددم ال ن ددم  ، 11/43المه ددهلل ،764/4
هللل الطملب  ، 11/ط المكتب اىعامل.
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ثانيا -خيار الشرط:
ن مر السرط ال مهللل معفلمن مو ال مو سترطهم العمقهلل و رل رحهللامم

ل ترلى مو نالهم ه و إمامء الع هلل رل فعنه.

لقهلل اتلق الل همء رفل رو ادا الن مر ال عم هه إال إدا كمنت مهللته

معفلمن لمسرلطن فل الع هلل لكمو المع لهلل رف ه ممم ال تعمر إل ه اللعمهلل

لاألة فل مسرلر ته مم رلى رو اهو رمر رال ا رنهمم« :رو رجاً
دكر لفنهل ةفل ا رف ه لعفأ رنه نهلل فل اله ل ف م  :إدا هم عت ف ال

نا ن»( ).
انتف

رى ال ش لال نهلل عن لال للظ استهر فل السر الستراط الن مر لاو
الل همء فل مهللته فمنهأ مو رى رنه ال

رى رو المهللل ت هللر مهللل لن ةمً حعب ظرل
اكتلمء همعفلم ن المهللل لاو طملت(.)2
مهللل
ً

هلل رو ثاثن ر مأ ،لمنهأ مو

اله س ،لمنهأ مو لأ سترط

ثالثا -خيار الرؤية:

ن مر الرؤ ن ال ن مر رثهته السمر لفمسترى الدى استرى مم لأ رر.

رمدم الحنل ددن لالمملك ددن ف درلو رددهللأ مسددرلر ن ن ددمر المجفدس .هحجددن رو الةددل ن إدا لجهددت
فا ن مر رماً للده تعدملل« :ياا يهاا الاذين آمناوا جاوا االعقود» المم دهللل مدو اآل دن ( )
فددتح ال ددهلل ر  ،221/6التددم لاىكف د  .411/4ل مكددو منمقسددن دلددص هددأو ن ددمر المجفددس
لق لجلب الةل ن رفل التلرق همألههللاو هنص السمر فا تعمرض.
( ) ةح ح الهنمرى  742/2حهلل رقأ .21
لقهلل رلى الحهلل هفلظ آنر رو رنس رال ا رنه:
رنظددر :عددنو الترمدددى  222/3رقددأ ، 221لق دم  :حددهلل حعددو ةددح ح ،عددنو النعددم ل
 222/7رقأ.4414
( )2ف ددتح ال ددهلل ر  221/6ههللا ددن المجتهد ددهلل  27/2ط هللار اللك ددر ،رلا ددن الطد ددمله و ،446/3
الرلض المرهس  ،72/2المحفل  411/1معألن رقأ. 443
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لاألة فل مسرلر ته مم رلى رو رهل ار رل رال ا

النهل ةفل ا

رآر»( ).

رنه رو

رف ه لعفأ قم « :مو استرى س مً لأ رر فهل هملن مر إدا

لمم رلى رو رثممو رال ا رنه هم ررامً كمنت له هملهةرل مو
طفحن رال ا رنه ف لطفحن إنص قهلل ن ت ف م الن مر لل ألنل استر ت

مم لأ ررر فدكر دلص لعثممو رال ا رنه ف م لل الن مر ألنل هعت مم لأ

ررر فتحمكمم إلل جه ر هو مطعأ ف ال هملن مر لطفحن(.)2

فملةحمه و قهلل ر هلل اله س لك لاحهلل منهمم لأ ر المع لهلل رف ه ،لقهلل

حكأ جه ر هو مطعأ هثهلت الن مر لفمسترى للأ نكر رف ه رحهلل مو الةحمهن

دلص فكمو إجممرمً منهأ رفل ثهلت ن مر الرؤ ن.

للمم كمو ادا الن مر ثمهت هحكأ السر فلنه ال حتم إلل استراطه فهل

ثمهت لفمسترى الدى لأ ر المه س لاو لأ سترطه فل الع هلل(.)3
ار عا -خيار العيب:

ن مر الع ب ال حق رثهته السمر لفعمقهلل هم تامر كلو له فعخ الع هلل رل

مام ه رنهلل اطاره رفل ر ب كمو جهفه هملمع لهلل رف ه رنهلل التعمقهلل.
لال مسرل همم رلى رم سن رال ا رنهم رو رجاً اهتم

اممً ثأ لجهلل

هه ر همً فرهللر هملع ب ف م الهم س فه رههللى ف م النهل ةفل ا رف ه لعفأ
«ال فن هملاممو»( )4لفل رلا ن رنه «قال رو الن ار هملاممو»( .)2ف هلل رقر
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32
النهل ةفل ا

رف ه لعفأ رهلل المسترى لفمه س رنهلل ظهلر ر ب هه ،فهلل رفل

مسرلر ن الرهلل هملع ب( ).

دور الخياراع جل تحجيم المناجسة رير المشروسة:
إدا كمنت المنمفعن

ر المسرلرن ت لأ فل هعض جلانههم رفل إ راء

المعتهفص لهللفعه رفل التعمقهلل فلو المعتهفص تكل له العلق اىعام ن الحمم ن

الا من لفلقم ن مو ادا اى راء ،فعو طر ق ن مر المجفس لن مر السرط
عتط س المعتهفص رو جمس معفلممت رو المه س تكل تهة رر همىقهللاأ رف ه رل

تركه ،لرو طر ق ن مر الرؤ ن لن مر الع ب عتط س رو تنفص مو تهع مت

المه س الدى تنفلت رلةمفه رل ظهر هه مم س نه هعهلل التعمقهلل رف ه.

( ) سدرح فددتح ال دهلل ر  ،322/6التددم لاىكف د  ،431/4م نددل المحتدم  ،62/2الم نددل الهددو
قهللامه . 11/4

