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 خالصةالبحث

ىذا البحث عبارة عف دراسة فقيية قانكنية قضائية لنكع مف أنكاع العقكد المستحدثة أال كىي         

د اإلذعاف في المغة كاصطبلح الفقياء ك عقكد اإلذعاف ، كتتركز ىذه الدراسة حكؿ بياف مفيكـ عق

دخؿ تكالمجاالت التي  اكشركطي االعقكد كخصائصي هر إلى لمحة عف تاريخ ىذكالقانكنييف ، ثـ تشي

، كبياف مكقؼ الشريعة منيا ة د المستحدثك العق هفييا ، ثـ يتطرؽ البحث لتكضيح التكييؼ الفقيي ليذ

، كبياف القكاعد العامة كالضكابط األساسية التي ترد إلييا مثؿ ىذه العقكد مع التركيز عمى األساس 

، أال كىك الرضا ، كذلؾ مف خبلؿ الكبلـ عف سمطاف اإلرادة الشريعة اإلسبلمية تيف لمعقكد في الم

العقدية ، كبعد ذلؾ يبيف البحث الطرؽ كالكسائؿ الناجعة لحماية المذعف ، كذلؾ مف خبلؿ الرقابة 

اإلذعاف ،  الحككمية عمى العقكد النمطية قبؿ إجراء العقد ، كالحماية التشريعية لممذعف في عقكد

كالتدخؿ القضائي إلبطاؿ الشركط التعسفية بعد إجراء العقد ، ثـ يبيف الباحث بعد ذلؾ صكرا جديدة 

لبلذعاف تشتمؿ عمى االحتكار كالشركط التعسفية ، كيشير الباحث بعد ذلؾ إلى مسمؾ القضاء في 

 تعاممو مع الشركط التعسفية في عقكد اإلذعاف . 

 بحث بيف الباحث أىـ النتائج كالتكصيات التي تكصؿ إلييا ، ثـ الفيارس . كفي ختاـ ىذا ال        

 كالحمد هلل رب العالميف                                    
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Summary of Thesis                   
 

 

This research is a study of jurisprudence, legal, judicial type of new 

contracts, namely contracts of submission, and the focus of the study on the 

concept of a contract of submission, in language, the term scholars, jurists, 

and then refers to an overview of the history of this type of contract, and 

characteristics, And conditions, and areas involving, and types, and then the 

research deal with explanation  the jurisprudence adjustment to this new 

contract, and show the Islamic shari’a’s point of view of this contract, and the 

show the general rules and the standard fundamental to such contracts 

developed, with a focus on the firm foundation of contracts in Islam, which is 

satisfactory, Through the contractual will Authority, and then the research 

shows the ways, and successful means to protect submissive, through 

ongoing oversight of contracts before the doing the contract, and legislative 

protection of the submissive contracts of submission, and judicial 

intervention, to avoid arbitrary conditions after the contract. At the 

conclusion of this research researcher shows the most important result that he 

arrive.  
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 شكر وتقدير
 

يعجز المساف عف شكر أنعمؾ يا اهلل ، ويعجز القمب عف الثناء عميؾ بما أنت أىمو يا         

اهلل ، ويعجز اإلنساف عف اإلحاطة بأفضالؾ يا اهلل ، أنت كما أثنيت عمى نفسؾ ، فمؾ الميـ 

ؾ الحمد ربي عمى تماـ نعمتؾ عمّي أف كماؿ الحمد وتمامو أنت نور السماوات واألرض ، ل

وفقتني إلكماؿ ىذا البحث ، وأف يسرت لي سبمو ، وقربت لي مسائمو ، وسيمت لي مباحثو ، 

فأتمـ الميـّ نعمتؾ عمي بفيض مف اإلخالص والقبوؿ عمى ما قدمت فيو مف جيد ، واجعمو 

 . لوجيؾ خالصا وعندؾ متقبال

يطيب لي أف أتقدـ بخالص الشكر كالكفاء لحضرة صاحب  كبعد حمد اهلل كالثناء عميو ،      

السمك الكالد الشيخ الدكتكر سمطاف بف محمد القاسمي ) حفظو اهلل كرعاه ( حاكـ الشارقة ، 

كرئيس جامعة الشارقة ، عمى جميؿ رعايتو كحسف عنايتو بأبنائو أبناء جامعة الشارقة ، سائبل 

افية ، كأف يحفظ مقامو في الدنيا كاآلخرة في أعمى المكلى عز كجؿ أف يديـ عميو الصحة كالع

 عمييف .

كالشكر مكصكؿ ليذه الجامعة المباركة ، التي أشرؽ نكر العمـ مف جنباتيا ، متمثبل في      

إداراتيا ، ككمياتيا ، كعمى الخصكص كمية الدراسات العميا ، ككمية القانكف ، ككمية الشريعة ، 

دارييف .كجميع منتسبييا مف أساتذة ك   ا 
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كمسؾ الشكر كختامو أزفو إلى األستاذيف الفاضميف المذيف أشرفا عمى رسالتي الجامعية ،       

، عمى ما قدما لي مف عكف كما  الدكتكر إسماعيؿ العيساكم ، كاألستاذ الدكتكر عدناف سرحاف

 بذال معي مف جيد في ىذا البحث .

كجؿ أف يديـ  ذتنا األفاضؿ ، سائبل المكلى عزكأقدـ شكرم كذلؾ إلى لجنة المناقشة مف أسات   

و ، إنو نعـ المكلى كنعـ عمينا نعمو كمننو ، كأف يفيض عمينا مف رحماتو كنسماتو كنفحات

 .النصير

 وصلى اهلل على حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
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 المقدمة                                 

ذم عقد القمكب كفطرىا عمى عبكديتو ، فأذعنت الخبلئؽ لعزتو ، كرضخت الحمد هلل ال    

لجبركتو كقكتو، كاستسممت إلرادتو كقدرتو ، كرضيت بقضائو كحكمتو ، لؾ الميـ تماـ الحمد 

 ككماؿ العزة كالمجد ، أحؽ ما قاؿ العبد ، ككمنا لؾ عبد .

ماـ الرسؿ الكر       اـ ، كعمى آلو كصحبو األئمة األعبلـ ، كالصبلة كالسبلـ عمى سيد األناـ ، كا 

 كعمى مف تبعيـ بإحساف إلى يـك الديف .

 أما بعد :

فإف أعظـ ما يشتغؿ بو المسمـ في حياتو ، التفقو في الديف ، ذلؾ أف الفقو ىك مشكاة       

ف مف أىـ األبكاب الفقيية أبكاب  الضياء التي تضيء لمعبد الطريؽ إلى ربو تبارؾ كتعالى ، كا 

لمعامبلت المالية ، ذلؾ أنيا كثيقة الصمة بالحياة العممية لممسمـ ، خاصة في ظؿ ىيمنة ا

االقتصاد كالماؿ كاألعماؿ عمى حياة المجتمعات كسياسات الدكؿ ، كتشعب صنكؼ المعامبلت 

المالية ، كتنكع كسائميا كطرقيا ؛ مما نتج عنو كثير مف القضايا الفقيية المعاصرة التي تتطمب 

شرعيان كنظران فقييان ، كمف ىذه القضايا التي عمت بيا البمكل كاشتدت حاجة المجتمعات  حكمان 

كاألفراد إلى معرفة مكقؼ الشرع منيا قضية عقكد اإلذعاف ، ذلؾ أنيا ترتبط بأىـ أبكاب الفقو 

خبلؿ إال مف  –غالبا  –العممي ، أال كىك فقو العقكد ، إذ إف أم معاممة مالية بيف اثنيف ال تتـ 

 عقد .
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ىذا باإلضافة إلى أف اإلذعاف بات الصفة الغالبة عمى أكثر التعاقدات التي تتـ بيف الجميكر         

:"  (Jacques Ghestin)يقكؿ األستاذ جاؾ غستاف  كالمؤسسات المالية كالتكتبلت االقتصادية ، 

الباحثيف أف صيغ العقكد  ( ، كقد قدر بعضُمعظـ العقكد ذات األىمية اليكـ ىي عقكد إذعاف " )

 ( .ِ% مف التعاقدات في الببلد الغربية )ٗٗالنمكذجية الجاىزة  تغطي نحك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------ 
) منصكر القاضي ، مترجـ ( بيركت ، لبناف ، ،  المطوؿ في القانوف المدني ) تكويف العقد (( جاؾ غستاف ، ُ

 .  ٕٗ، ص:  َُِْ -َََِات كالنشر كالتكزيع ، الطبعة األكلى ، المؤسسة الجامعية لمدراس
، بحث منشكر في مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي ، بجدة ،  عقود اإلذعافانظر: القرم بف عيد ، محمد عمي ،  (ِ

 . َّٗ ، ص: ََِْ -ُِْٓالدكرة الرابعة عشرة ، العدد الرابع عشر ،الجزء الثالث ، 
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 أوال : إشكالية البحث

ذا        إف األصؿ الذم تقـك عميو العقكد في الشريعة اإلسبلمية ىك التراضي بيف طرفي العقد ، كا 

نكع مف  فقد العقد ىذا الركف الميـ فإنو يفسد كال تترتب عميو آثاره .... ، لكف نشأ في اآلكنة األخيرة

كىك الطرؼ  -جبالعقكد يتضمف شيئا مف اإلكراه لكف مف بعض الكجكه ، حيث يقكـ الطرؼ المك 

كتضر غالبا بالقابؿ  بفرض شركطو التي تحقؽ مصمحتو ، -األقكل الذم يقدـ خدمة أساسية محتكرة 

يتحقؽ فيو اإلكراه الذم يعد مف  ، الذم ينحصر دكره في القبكؿ أك الرفض ، كىذا النكع مف العقكد ال

ية العقدية الذم قررتو الشريعة الحر  عيكب اإلرادة ، كفي ذات الكقت ال يتكافؽ كال يتطابؽ مع مبدأ

الخبلؼ في  تكييفيا ، كفي مدل ترتب  المطيرة ، كىنا تكمف إشكالية عقكد اإلذعاف ، ك يتضح كجو

 آثارىا عمييا .

خمؿ  فأصؿ الخمؿ الكارد عمى ىذه العقكد إذان يكمف في عدـ المساكاة بيف العاقديف مما نتج عنو      

عابيء  ، تمثؿ في انفراد المكجب بكضع ما يشاء مف الشركط غيرآخر في طبيعة اإليجاب كالقبكؿ 

 بمصمحة القابؿ .

فيؿ يكصؼ ىذا العقد بالبطبلف أك الفساد جممة كتفصيبل ؟ أـ أف الفساد ىنا يعكد عمى       

 الشركط التعسفية فحسب ؟

 كىؿ تشتمؿ ىذه العقكد عمى إكراه حقيقي ؟

 ية إرادة القابؿ فحسب ؟أـ أف األمر يتكقؼ عند التضييؽ عمى حر 
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 كما ىك التكييؼ الفقيي ليذا النكع مف العقكد ؟

كما السبيؿ األمثؿ لمعالجة ىذا اإلكراه االقتصادم ، ىؿ يككف بالتشريعات القانكنية أـ  يكتفى 

 بالتدخؿ القضائي ؟

قدير أف يكتب لنا فيو كؿ ذلؾ كغيره سنتناكلو في ثنايا ىذا البحث بمشيئة اهلل ، أسأؿ اهلل العمي ال     

جره كثكابو يكـ الديف أكأف ينفعنا ب، التكفيؽ كالسداد كاليداية كالرشاد ، كأف يجعمو خالصا لكجيو الكريـ 

، كأف يكفقنا لكضع لبنة في بناء صرح الفقو اإلسبلمي المعاصر الذم يمثؿ األداة التطبيقية العممية 

 لئلسبلـ كديف .
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 لموضوع وأسباب اختياره ثانيا : أىمية ا

 إف أىمية ىذا البحث تنبع مف عدة أمكر :           

عمكـ البمكل بيذه العقكد ، كتعمقيا بسمع كمنافع يحتاج إلييا الناس كافة ، كال غنى ليـ عنيا ،   -ُ

 كخدمات التأميف كشركات الغاز كالياتؼ كالبريد ككسائؿ النقؿ ، كمعامبلت البنكؾ ...الخ .

رة تبييف األحكاـ الشرعية كالتكييفات الفقيية لكؿ ما يستجد في العصر مف قضايا ضرك  -ِ

 المعامبلت التي  يفرزىا التقدـ االقتصادم كالتكنكلكجي .

أف البحث في أبكاب المعامبلت ال يزاؿ مف المباحث التي تشتد إلييا حاجة األمة ، إذ إنيا مجاؿ  -ّ

 تجددة التي تحتاج إلى مزيد بحث كنظر .خصب  لممسائؿ الحادثة ، كالنكازؿ الم

تعد مباحث العقكد مف أىـ أبكاب المعامبلت ؛ ألنيا تدخؿ في مجاالت متعددة ، فإمعاف البحث  -ْ

 فييا يثرم الفقو المعاصر ، ك ينعكس إيجابيا عمى تطبيؽ الشريعة في الحياة العممية لممسمميف .

مكيف بحقكقيـ في عقكد اإلذعاف ، فكاف ضركريا     استغبلؿ المؤسسات االحتكارية لجيؿ المستي -ٓ

 أف يبيف لمعامة إمكاف االعتراض عمى الشركط التعسفية في ىذه العقكد ، كلك بعد إبراميا .

ندرة الدراسات كاألبحاث الشرعية المتخصصة في ىذه القضية الميمة ، يقكؿ الدكتكر قطب  -ٔ

أف يجد المرء أدنى حديث عف حكـ ىذه  -عذرإف لـ يكف مف المت -مصطفى سانك :" مف النادر

العقكد لدل الباحثيف المعاصريف في االقتصاد اإلسبلمي ، فعمى الرغـ مف صيركرة ىذه العقكد مف 

 ( ُالمسائؿ التي عمت بيا البمكل،غير أف أىؿ العمـ المعاصريف لٌما يكلكا اىتماما كبيرا بيذه العقكد)

------------------------ 
، بحث منشكر في مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي بجدة ، الدكرة الرابعة   عقود اإلذعاف، قطب مصطفى ، ( سانك ُ

 .  ّّٔ، ص:  ّـ ، ج:ََِْ -ىػُِْٓعشرة ، العدد الرابع عشر ،
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خطكرة االحتكار كما في معناه مف عقكد اإلذعاف عمى اقتصاديات المجتمعات اإلسبلمية ،     -ٕ

( إلى أف االحتكار المزدكج كالتسمط عمى أمكاؿ الناس ، بشراء ُمقدمتو)كقد أشار ابف خمدكف في 

بضاعتيـ بأبخس األثماف ، ثـ بيعيا ليـ بأغمى األثماف ، يعد مف أعظـ صكر الظمـ كالعدكاف التي 

  تؤدم إلى فساد الدكلة كالعمراف .

 أىـ الصعوبات التي واجيت الباحث : 

 داد ىذا البحث فأىميا : أما عف الصعكبات التي كاجيتني في إع

ندرة الكتابات الشرعية المتعمقة في ىذا المكضكع ، كتناثر مسائمو في بطكف كتب الفقو مما كمفني   -

 مشقة كبيرة في محاكلة إيجاد األحكاـ الشرعية لما تشتمؿ عميو ىذه العقكد مف قضايا مستجدة

 صؿ محدد .، خاصة في ظؿ عدـ كجكد ما يجمع ىذه األحكاـ في باب أك ف 

صعكبة الكتابة في مسائؿ العقكد ، لدقة مباحثيا ، كعمؽ مسائميا ككثرتيا ، كقكة الخبلؼ فييا ،  -

 كارتباطيا بالمباحث األصكلية .

أف كتابات الفقياء المعاصريف في ىذا الباب قد اصطبغت بالصبغة القانكنية ، بيف مقؿ في ىذا  -

 الباب كمكثر .

 

 

 

---------------------------- 
، ص:  ُٖٖٗ، بيركت، لبناف ، مكتبة اليبلؿ ،  مقدمة ابف خمدوفابف خمدكف ، عبد الرحمف بف محمد ،  (ُ

ُٖٕ. 
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 ثالثا : الدراسات السابقة  

أما بالنسبة ألبحاث الدراسات العميا ) بالمغة العربية ( في القانكف ، فقد كقفت عمى ثبلث رسائؿ ،  

 كىي كالتالي :   

كراة بعنكاف )عقكد اإلذعاف في القانكف المدني المصرم ( لمدكتكر عبد المنعـ الصدة ، رسالة دكت -ُ

 ـ. ُْٔٗمقدمة لكمية الحقكؽ بجامعة فؤاد األكؿ سنة 

رسالة ماجستير بعنكاف )عقد اإلذعاف في القانكف المدني الجزائرم كالمقارف ( ، لؤلستاذ لعشب  -ِ

 ـ.َُٗٗ، كطنية لمكتاب في الجزائر محفكظ بف حامد ، مف منشكرات المؤسسة ال

رسالة ماجستير بعنكاف )مفيكـ اإلذعاف ( ، مف إعداد الطالبة فاطمة نساخ ، قدمت لمعيد  -ّ

 ـ . ُٖٗٗ – ُٕٗٗالحقكؽ كالعمـك اإلدارية في جامعة الجزائر ، 

 كىي : أما غير الرسائؿ الجامعية ؛ فقد كقفت عمى عدة مؤلفات قانكنية في ىذا المكضكع ،     

كتاب لمدكتكر رمزم فريد مبركؾ بعنكاف :" حماية المستيمؾ في إطار مفيـك جديد لعقد اإلذعاف "  -ُ

 ـ  .ََِِمف منشكرات مكتبة الجبلء الجديدة بالمنصكرة ، 

كتاب آخر لمدكتكر محسف البيو بعنكاف :" مشكمتاف متعمقتاف بالقبكؿ ، السككت كاإلذعاف "، مف  -ِ

 يضة العربية في القاىرة .منشكرات دار الن

بحث منشكر في مجمة األمف كالقانكف ، الصادرة عف شرطة دبي في دكلة اإلمارات ، السنة  -ّ

ـ ، كعنكانو " نحك مفيـك أكسع لحماية َََِيناير/  -َُِْالثامنة ، العدد األكؿ ، شكاؿ / ىػ

اراتي كالفرنسي " لمدكتكر محمد المستيمؾ في عقد اإلذعاف ، دراسة مقارنة في القانكف المصرم كاإلم

 بندارم . 
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ىذا فيما يتعمؽ بالكتابات المستقمة ، أما غير المستقمة فإف معظـ األبحاث القانكنية التي تعرضت  

في  –رحمو اهلل  -لنظرية العقد قد أشارت إلى عقكد اإلذعاف ، كمف أشيرىا كتابات العبلمة السنيكرم

 ، كنظرية العقد ، كمصادر الحؽ في الفقو اإلسبلمي .كتابو الكسيط في القانكف المدني 

ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لمبحكث التي تناكلت حماية المستيمؾ ، فقد أشارت ضمف مباحثيا إلى       

قضية اإلذعاف ، كمف األمثمة عمى ذلؾ : بحث الدكتكر محمد المرسي زىرة ، بعنكاف :" الحماية 

ات " ، كىك مف منشكرات ندكة الثقافة كالعمـك ، جائزة العكيس القانكنية لممستيمؾ في دكلة اإلمار 

 ـ ، الجزء الثاني .ُٔٗٗلمدراسات كاالبتكار العممي ، الدكرة السابعة ، 

كقد تناكلت ىذه البحكث  مفيكـ اإلذعاف كحقيقتو ، كخصائص عقد اإلذعاف ، كطبيعتو ،        

فإف ىذه البحكث كتبت في مجاؿ القانكف ، ككسائؿ حماية المذعف في القانكف ، لكف كما سبؽ 

 بخبلؼ البحث الذم نحف بصدده ، باإلضافة إلى أنيا لـ تستكعب جميع جكانب المكضكع .

ىذا فيما يتعمؽ بالدراسات القانكنية ، أما الدراسات الشرعية عف عقكد اإلذعاف  فمـ أقؼ عمى      

لجامعية فيناؾ عدد مف األبحاث التي قدمت رسائؿ جامعية  في ىذا المكضكع ، أما غير الرسائؿ ا

 لمجمع الفقو اإلسبلمي ، كىي كالتالي : 

بحث الدكتكر محمد عبد المطيؼ صالح الفرفكر بعنكاف عقكد اإلذعاف في الفقو اإلسبلمي ،  -ُ

 دراسة مقارنة بالقانكف الكضعي .

عمماء ، بعنكاف عقكد بحث الدكتكر محمكد أبك ليؿ ، كالدكتكر محمد عبد الرحيـ سمطاف ال -ِ

 اإلذعاف .
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 بحث الدكتكر محمد عمي القرم بف عيد ، بعنكاف عقكد اإلذعاف . -ّ

 بحث الدكتكر قطب مصطفى سانك ، بعنكاف عقكد اإلذعاف .  -ْ

 بحث الدكتكر نزيو كماؿ حماد ، بعنكاف عقكد اإلذعاف في الفقو اإلسبلمي . -ٓ

 كاف عقكد اإلذعاف .بحث الدكتكر عمي احمد الندكم ، بعن -ٔ

 بحث حسف الجكاىرم بعنكاف عقكد اإلذعاف . -ٕ

 بحث الدكتكر حمداتي ماء العينيف ، بعنكاف عقكد اإلذعاف . -ٖ

ككؿ ىذه البحكث منشكرة في مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي ، الدكرة الرابعة عشرة ، العدد الرابع       

ىذه البحكث كانت غير متعمقة ، فمـ تحمؿ ـ ، الجزء الثالث ، إال أف ََِْ -ىػُِْٓعشر ، 

مشكمة اإلذعاف إلى عناصرىا األكلية ، كلـ تميز بكضكح بيف اإلذعاف كاإلكراه باستثناء بعض 

اإلشارات غير الجازمة في ىذا الجانب ، فيي في مجمميا لـ تستكعب ىذه القضية الميمة استيعابان 

ا ، كلذلؾ لـ تكف العبارة جازمة قطعية في بياف تامان  يغني عف مزيد بحثيا ، كتفصيؿ القكؿ فيي

األحكاـ التفصيمية ليذا العقد حتى إف عدد صفحات أكثر ىذه البحكث ال  يربك عمى العشريف صفحة 

؛ كلذلؾ فإف الحاجة  -رحمو اهلل  –، ككثير مما كرد فييا عبارة عف نقكؿ مف كتابات السنيكرم 

ه المسألة مف الناحية الشرعية كالقانكنية ، كجمع ذلؾ في داعية إلى مزيد مف البحث كالنظر في ىذ

 رسالة مستقمة ، تككف بحكؿ اهلل مرجعا لمباحثيف كطمبة العمـ في المكضكع . 
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 رابعا : منيج البحث   

 المنيج المستخدـ في البحث ىك المنيج التحميمي كاالستقرائي، كالمقارف ، كطريقة البحث ىي       

ذعاف كبيف ما قد يشتبو بو مف اإلكراه ، ثـ أحمؿ قضية اإلذعاف إلى أسبابيا األكلية ، أف أميز بيف اإل

كأبيف مكضع اإلشكاؿ فييا ، ثـ استقرمء النصكص الشرعية كالقكاعد الفقيية ؛ ألستنبط  منيا الحكـ 

بيف ؾ كمو ، الشرعي كالتكييؼ الفقيي  ليذه العقكد ، مبينا في كؿ ذلؾ أقكاؿ الفقياء ، كمقارنا في ذل

 ، كقد حققت ذلؾ مف خبلؿ الخطكات التالية :  مذاىبيـ وبيف القوانيف الوضعية

بينت حقيقة عقد اإلذعاف كطبيعتو كخصائصو ، كأثر اإلذعاف عمى صحتو ، مف الناحية القانكنية  -ُ

 كالشرعية .

 استنبطت الحكـ الشرعي كالتكييؼ الفقيي ليذه العقكد . -ِ

 الناجعة لحماية المذعف في عقكد اإلذعاف في الفقو كالقانكف .أشرت إلى الطرؽ  -ّ

عقبت كؿ ذلؾ بذكر تطبيقات قضائية كنماذج عممية عمى ما يقع في العقكد مف شركط تعسفية.  -ْ

اعتنيت بترقيـ اآليات بذكر اسـ السكرة ، ثـ رقـ اآلية ، كجعمت ذلؾ في صمب البحث ، كالتزمت  -ٓ

 .بالرسـ العثماني لآليات 

اعتنيت بتخريج األحاديث تخريجا عمميا ، فما كاف مخرجا منيا في صحيح البخارم أك مسمـ ،  -ٔ

اكتفيت بعزكه إلييما أك إلى أحدىما ، كما كاف مخرجا في غيرىما عزكتو إلى مصدره ، كعقبت ذلؾ 

 بذكر حالو مف حيث الثبكت كعدمو .

 . ولـ ألتـز في ذلؾ بقوانيف دولة محددة  قارنت بيف األحكاـ الفقيية كالقكانيف الكضعية ، -ٕ

 اكتفيت بذكر تراجـ األعبلـ غير المشيكريف ، ممف يرد ذكرىـ في صمب البحث . -ٖ
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 اعتنيت بتكثيؽ النصكص المنقكلة ، كعزكىا إلى مراجعيا األصمية . -ٗ

أىؿ السنة  عند تحرير الخبلؼ في مسألة فقيية ، اكتفيت بعرض المذاىب الفقيية المعتمدة عند -َُ

 كالجماعة ، كعمى رأسيا المذاىب األربعة ، كمذىب الظاىرية  .

قصرت استعماؿ مصطمح الفقياء عمى فقياء الشريعة ، كأما فيما يتعمؽ بالقانكف فعبرت عف  -ُُ

 (.ُذلؾ بشراح القانكف ، أك القانكنييف )

، كذلؾ حفاظا عمى كحدة  لـ أشأ أف ألج في قضية اإلذعاف في المعاىدات السياسية الدكلية -ُِ

 المكضكع ، كخصكصيتو .

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------ 
( كذلؾ باستثناء حالة كاحدة ، كىي إذا ما عطفت لفظة الفقو عمى القضاء المدني ، فإف المقصكد منيا يككف كاضحا ُ

 ، كىك الفقو القانكني .
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 خطة البحث

 

عة فصكؿ ، كخاتمة ، أما المقدمة فقد اشتممت عمى خطة البحث اشتمؿ ىذا البحث عمى مقدمة كأرب

 كمنيجو ، كأما الفصكؿ فكما يأتي :

 وفيو ثالثة مباحث :الفصؿ األوؿ : في التعريؼ بعقود اإلذعاف ، 

:  تعريؼ عقكد اإلذعاف ، كعبلقتيا بمبدأ سمطاف اإلرادة ، كفيو مطمباف: المبحث األوؿ  

  تعريؼ عقد اإلذعاف كبياف نشأتو                                 ؿ : المطمب األو               

عقكد اإلذعاف كعبلقتيا بمبدأ سمطاف اإلرادة العقدية  المطمب الثاني :                

: طبيعة عقكد اإلذعاف كشركطيا ، كفيو مطمباف : المبحث الثاني  

 طبيعة عقكد اإلذعاف  المطمب األوؿ :              

 خصائصياشركط عقكد اإلذعاف ك المطمب الثاني :               

 التمييز بيف اإلذعاف كاإلكراه ، كفيو أربعة مطالب :  المبحث الثالث:

 : تعريؼ اإلكراه في المغة كاالصطبلح  المطمب األوؿ               

 : شركط اإلكراه كصكره كحقيقتو  المطمب الثاني               

 :عبلقة اإلذعاف باإلكراه ، كالتمييز بينيما  المطمب الثالث               

 : أثر اإلذعاف عمى الرضا كاالختيار    المطمب الرابع               
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 الفصؿ الثاني :  تكييؼ عقد اإلذعاف وموقؼ الشريعة منو ،  وفيو مبحثاف :

 كفيو أربعة مطالب: : تكييؼ عقد اإلذعاف في الشريعة اإلسبلمية ، المبحث األوؿ

 : تحميؿ قضية اإلذعاف ، كتحديد مكطف اإلشكاؿ فييا .المطمب األوؿ              

 : تكييؼ عقد اإلذعاف عمى أنو بيع المعاطاة مف حيث ثبات الثمف . المطمب الثاني       

 : إلحاقو بالبيكع التي يتعيب فييا الرضا . المطمب الثالث       

 :عبلقة عقد اإلذعاف باالحتكار، كما في معناه . ابعالمطمب الر        

 : مكقؼ الشريعة مف عقد اإلذعاف ، كفيو أربعة مطالب : المبحث الثاني

 : النيي عف االستغبلؿ بكؿ صكره . المطمب األوؿ             

 : مراعاة القكاعد الشرعية العامة . المطمب الثاني             

  : اإليجاب كالقبكؿ في عقد اإلذعاف . الثالمطمب الث             

 آراء الفقياء المعاصريف في حكـ عقكد اإلذعاف . : المطمب الرابع             

 الفصؿ الثالث :  حماية المذعف  في عقود اإلذعاف ، وفيو مبحثاف :

 : الحماية التشريعية كالقضائية في الشريعة كالقانكف ، كفيو مطمباف : المبحث األوؿ

 : الحماية التشريعية كالقضائية في الشريعة . المطمب األوؿ            

 : الحماية التشريعية كالقضائية في القانكف . المطمب الثاني            

 : الحماية اإلدارية في الشريعة كالقانكف ، كفيو مطمباف :  المبحث الثاني

 يعة .: الحماية اإلدارية في الشر  المطمب األوؿ           

 : الحماية اإلدارية في القانكف . المطمب الثاني           
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  الفصؿ الرابع : صور مستجدة ، ونماذج تطبيقية لعقود اإلذعاف ، وفيو مبحثاف :
 : الصكر المستجدة لعقكد اإلذعاف ، كفيو أربعة مطالب :  المبحث األوؿ

 .: تكاطؤ أىؿ الصنعة أك الحرفة  المطمب األوؿ           

 : اتفاؽ التكتؿ االقتصادم ) نظاـ الكارتؿ ( . المطمب الثاني           

 : التعامؿ مع أصحاب الككاالت التجارية الحصرية . المطمب الثالث           

 : اتفاقات الربط . المطمب الرابع            

 و مطمباف :عقدية ، كتطبيقات قضائية عمى عقكد اإلذعاف ، كفي  : نماذج المبحث الثاني

 : نماذج عمى الشركط التعسفية في عقكد اإلذعاف . المطمب األوؿ            

 : تطبيقات قضائية في التعامؿ مع عقكد اإلذعاف . المطمب الثاني            

 

 ، فتشتمؿ عمى أىـ نتائج البحث كالتكصيات الفيارس . وأما الخاتمة  -
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  الفصؿ األوؿ 

  عريؼ بعقود اإلذعاففي الت    
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 تمييد

 اليائؿ الذم طرأ عمى مختمؼ  كالتقدـ الصناعيٌ  االقتصادم كالتطكر التكنكلكجيٌ  النمكإف      

عنو  نشأ العشريف، تسارعت كتيرتو في أكائؿ القرفك  نذ أكاسط القرف التاسع عشرالحياة م مجاالت

لتمؾ الشركات كقد كاف  ، تثماراتيا مئات المبلييفظيكر قكل كتكتبلت اقتصادية تجاكز حجـ اس

اتيـ نشاط افيي التي يمارسكفمناطؽ الفي  ىائمةستثمارية قكة اقتصادية االاالحتكارية ، كالتكتبلت 

  االقتصادية كاالستثمارية .

  الدكؿ في تمؾ ىذه التكتبلت االقتصادية أف أثرت كتحكمت في القرار السياسيٌ مف شأك لقد بمغ ك    

     ف : زادىا قكة في ىذا الجانب أمرامما ، ك 

،  طنية في الببلد التي تستثمر فييافي الميزانيات الك تساىـ أف كثيرا مف تمؾ الشركات ؿ : األك 

فية التي تقاـ في تمؾ الثقااؿ الخيرية كالبرامج التراثية ك بصكرة فعالة في رعاية األعم تشارؾك 

 مركزىا االجتماعي .مف قكل ي، ك  ةتصاديرسخ مكانتيا االقي، مما المجتمعات 

 . يامالحصة ميمة مف رأس  الحككمات المركزيةكثيرا مف تمؾ الشركات تممؾ  الثاني : أف

 الدكلة الستغبلؿ ىيبة  استخدمت يا قدإن، إذ  تكانت ىذه نقطة كبيرة في صالح تمؾ الشركالقد ك    

رغامو عمى قبكؿ ما تفرضو مف أسعار كشرك   .خدماتيا سمعيا أك ط عمى المستيمؾ كا 

كبازدياد قكة ىذه الشركات ، كتمؾ المؤسسات ، ازداد ضعؼ الفرد المستيمؾ في مقابميا ، كقد      

أحسنت ىذه الشركات استغبلؿ ىذه العبلقة غير المتكازنة بينيا كبيف فئات المستيمكيف لتحقيؽ 

مف ما يناسبيا  مات كسمعخدجات ك ففرضت عمى ما تقدمو مف منت نسبة أرباحيا ،كزيادة مصالحيا 

المستيمؾ في مكقؼ  ، دكنما اعتبار إلرادة المستيمؾ أك حقكقو ، فغداأسعار كما يركؽ ليا مف شركط 
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كاإلذعاف المطمؽ إلرادة تمؾ الشركات ، كلـ يتح لو أم مجاؿ لمناقشة بنكد تمؾ  ، الحاجة كالضعؼ

فالخيار الكحيد المتاح أمامو ىك أف يقبؿ بما  ، ميا مع تمؾ الشركات أك مراجعتياالتي يبر العقكد 

 طركحة ،اشتداد حاجتو إلى السمعة أك الخدمة الممع  و مف الشركط أك يرفض العقد برمتويفرض عمي

  .بعقكد اإلذعاف كالقانكني المعاصر  االصطبلح االقتصادمكىذا ما عرؼ في 

سنشير في ىذا الفصؿ ،  كبيف عقكد اإلكراهبينيا  ، كالتمييز كلتكضيح المقصكد بعقكد اإلذعاف       

 :  ، كذلؾ مف خبلؿ ثبلثة مباحثبيا تعريؼ ال إلى

 المبحث األكؿ : تعريؼ عقكد اإلذعاف ، كعبلقتيا بمبدأ سمطاف اإلرادة .

   المبحث الثاني : طبيعة عقكد اإلذعاف كشركطيا .

 المبحث الثالث : التمييز بيف اإلذعاف كاإلكراه .
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  ف اإلرادةتعريؼ عقود اإلذعاف ، وعالقتيا بمبدأ سمطا:  المبحث األوؿ

غة كاالصطبلح الشرعي اإلشارة إلى تعريفيا في الممف ال بد لتكضيح المقصكد بعقكد اإلذعاف      

 كالقانكني ، كبياف نشأتيا ، كعبلقتيا بسمطاف اإلرادة .

  تعريؼ عقد اإلذعاف وبياف نشأتو :األوؿالمطمب 

ؼ اإلذعاف عر  نشير في ىذا المطمب إلى التعريؼ المغكم كاالصطبلحي لكممة العقد ، كمف ثـ ني س     

 في المغة ، كأخيرا نعرؼ عقد اإلذعاف في اصطبلح الشرعييف كالقانكنييف .

 (ُ) تعريؼ العقد في المغة :الفرع األوؿ

يقاؿ : عقد قمبو عمى كذا ، فبل ينزع  كؽ ،ثي كي  كشدةً  العيف كالقاؼ كالداؿ أصؿ كاحد يدؿ عمى شدو     

 المتبايعيف .كالبيع بيف ،  ف، كمنو انعقد النكاح بيف الزكجي إبرامو: كؿ شيء  عنو، كعقدي 

بفتحيا  قد كالعى  ، ، يعمؽ في العنؽ ، كجمعو عقكد الخرزالخيط الذم ينظـ : ىك قد ، بكسر العيفالعً ك 

 . (ُالمائدة: )   چ  کڑ  ڑ  کژ  ژ  چ :ما تعمؽ بالذمة ، كمنو قكلو تعالى

    في المغة عمى معنييف : العقد تطمؽ  كمف خبلؿ ما سبؽ يتضح لنا أف لفظة

 : العقد المعنكم كىك العيد كاإللزاـ .األكؿ 

 . قد يعمؽ في العنؽ شد ، كمنو العً الثاني : العقد الحسي ، كىك الربط كال

  القمبف كاف أمرا معنكيا إال أ نو ينعقد عيد كاإللزاـ كا  قكية ، فالعقد كال كالعبلقة بيف المعنييف     

---------------------------------- 
الطبعة  ،، دار إحياء التراث العربي ، لبنافبيركت  " عقد " ،، مادة : لساف العرب المحيط  انظر: ابف منظكر، (ُ

مصر، مكتبة الخانجي  ، المغة سمعجـ مقايي بف فارس بف زكريا،، أبك الحسيف احمد  نظر: ابف فارسكا،  الثالثة
تحقيؽ : عبد السبلـ عقد ، باب العيف كالقاؼ كما يثمثيما في الثبلث ، :، مادة   ـُُٖٗ – ىػَُْْ الطبعة الثالثة ،

 ىاركف .



 27 

 .العقد شرعا ، كىذا ىك ؿكتنشغؿ الذمة بو أماـ اهلل عز كجمى لزـك الكفاء بشركطو كحدكده ، ع

 كالقانكني العقد في االصطبلح الشرعيتعريؼ  لفرع الثاني:ا 

 معنييف : لمداللة عمى العقد في الشرع تستعمؿ لفظة

يظير  المعنى االصطبلحي الخاص ، فيعرفكف العقد بأنو ارتباط إيجاب بقبكؿ عمى كجو مشركع -ُ

كىك بيذا  فالعقد كفؽ ىذا المفيكـ التزاـ ناشيء عف تبلقي إرادتيف ، ( ،ُ)أثره في المعقكد عميو

: تكافؽ بأنو   (ِ)، إذ عرفو جميكر شراح القانكف المدني ند القانكنييفمف مفيـك العقد ع المعنى قريب

 أك نقمو أك تعديمو أك إنيائو .( ّ)إرادتيف أك أكثر عمى إنشاء التزاـ 

يشمؿ  عـمدلكؿ أفي استعماؿ ىذا المصطمح  –رحميـ اهلل  –لكف ظير في عبارات الفقياء  -ِ

كالتصرفات التي  ،..كالنذر كاإلبراء كالعتؽ كالطبلؽقؼ ، الك ، ك (ْالتي تبـر بإرادة منفردة ) صرفاتالت

 العربي في كتابو  بف رك اإلماـ أبك بكػذا النحػكممف نحا ىتبـر بإرادتيف ، كعقكد المعاكضات ، 

---------------------------------- 

دار عالـ  ،، السعكدية ، الرياض  ، تعريب : فيمي الحسيني األحكاـدرر الحكاـ شرح مجمة  عمي ،  ،ر حيد (ُ
زيداف ، عبد الكريـ  :لبلستزادة، كانظر ،  َُٓ، ص :  ُ: ج، المادة الثالثة كالرابعة ، ـََِّ – ىػُِّْ ، الكتب
، ص: ىػُِْْعشرة، مؤسسة الرسالة، الطبعة السادسة بيركت ، لبناف ، ، المدخؿ لدراسة الشريعة اإلسالمية ، 

ِّٗ . 
، ج ـ ُِٓٗ، دار النشر لمجامعات المصرية ،  الوسيط في شرح القانوف المدنيالسنيكرم ، عبد الرزاؽ أحمد ،  (ِ
دار النيضة  بيركت ، لبناف ، ،في قوانيف الدوؿ العربية  نظرية العقدالصدة ، عبد المنعـ ،   ، ُّٕ، ص : ُ: 

 . ُٓ –ْٗ، ص:  ىػُْٕٗ،  العربية
 أكسكاء كاف ذلؾ بإرادة منفردة كاليبة ،  مى نفسو فعبل غير محـر في الشرع ،ىك:" إيجاب المرء ع شرعا لتزاـاال (ّ

، االلتزاـ في حقوؽ العباد  نشاءإ،  بف محمد حمدالغزالي ، حسف بف أ ،" بإرادتيف كعقكد المعاكضات المالية كاف 
 .، بتصرؼ يسير  َٓص:  ، األكؿ، الجزء ـ َََِ،  ىػَُِْ،  األكلىالرياض ، دار عالـ الكتب ، الطبعة 

 ، ةدار النيضة العربي بيركت ، لبناف ، ، اإلسالميقو فلتعريؼ بالاالمدخؿ في انظر شمبي ، محمد مصطفى ، ( ْ
 . ُْٕص:  القاىرة ،  دار الفكر العربي ، ، الممكية ونظرية العقد، أبك زىرة ، محمد ،  ّْْ، ص:  ـُٖٓٗ
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فمف قاؿ :" ، ... اآلدميوتارة يكوف مع ... ربط العقد تارة يككف مع اهلل ، حيث قاؿ : " أحكاـ القرآف 

فقد عقدىا لربو ، ككبر ع ربو ، كمف قاـ إلى الصبلة فنكل هلل عمي صكـ يكـ " فقد عقده بقكلو م

ف ، العقد عمى كبل المعنيي نو ال حرج شرعا في إطبلؽ اصطبلحكيرل الباحث أ، ( ُ)" بالفعؿ ، ...

اإلذعاف ال يتحقؽ إال عند  ، إذ بمكضكع بحثنا ىك العقد بالمعنى الخاصإال أف العقد الذم يتعمؽ 

 . اجتماع إرادتيف فأكثر

 . تعريؼ اإلذعاف في المغة :الفرع الثالث 

 أذعفذعف إال أف استعمالو  كاحد يدؿ عمى االنقياد ، كبناؤه: اإلذعاف : الذاؿ كالعيف كالنكف ، أصؿ

ھ  ھ  ھ  ھ    ے     ے    چ :كاالنقياد كاإلسراع في الطاعة ، كمنو قكلو تعالى ىك الخضكع: ذعاف كاإل، 

 أم سمسة : كذؿ كخضع ، كناقة مذعاف انقاد :يقاؿ أذعف الرجؿ أم ،  (ْٗالنكر: ) چۓ  

 ممعف إليؾ اإلساءة في ىك: العرب  كتقكؿ، بو  أقر: بحقي فبلف كأذعف ،(ِالرأس ، منقادة لقائدىا )

  . (ّ) مطكاع مذعاف رجؿ: كيقاؿ ، مذعف لو منقاد كأنت ،

 
 
 
 
 

-------------------------------- 
  .ِٔٓ، ص:  ِ، لبناف ، دار المعرفة ، ج :  ، بيركتأحكاـ القرآف ( ابف العربي ، أبك بكر محمد بف عبد اهلل ، ُ
باب الذاؿ  ، معجـ مقاييس المغة ، ابف فارس ، (ذعف) مادة  ، مرجع سابؽ ، لساف العرب المحيط، ابف منظكر ( ِ

 . كالعيف كما يثمثيما
ذعف ،  مادة:الفكر ، بيركت ، لبناف ، دار  ، أساس البالغة، جار اهلل أبك القاسـ محمكد بف عمر ( الزمخشرم ، ّ

 . َِٓص: 
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 تعريؼ عقكد اإلذعاف في االصطبلح: الفرع الرابع 

اسـ عقكد مع القرف العشريف ، كأطمؽ عمييا لفرنسي عقكد اإلذعاف في مطاالمدني القانكف  ؼى رى عى      

كمف القانكف الفرنسي استمدت التشريعات القانكنية العربية ، (contrats d’adhésion)االنضماـ 

ال أف أكفؽ ىذه التسميات ىك ، إكسماىا القانكف المبناني بعقكد المكافقة  ، أحكاـ ىذا النكع مف العقكد

كقد اعترض عمى  ، (ُ) ف، إذ أطمؽ عمييا عقكد اإلذعا  -هللارحمو  -مره العبلمة السنيكر ما اختا

نو سبب في إساءة الحكـ عمى ىذا النكع حثيف في االقتصاد اإلسبلمي كرأل أىذا المصطمح بعض البا

لة عف ك عتبرىا مسؤ التسمية التي أ... ال أكافؽ عمى ىذه قكؿ الدكتكر رفيؽ المصرم : "مف العقكد ، ي

قترح تسميتيا بعقكد ني أكا  العقكد..كثير مف المبس كالخطأ في المكاقؼ الفقيية المعاصرة مف ىذه 

ألف ، كأشمؿ مف لفظ اإلذعاف  الفرنسي،قرب إلى المفظ أألنو ، االنضماـ بدال مف عقكد اإلذعاف 

انبو في ىذا لكف الصكاب قد ج،  " (ِ)... أف يككف حالة خاصة مف االنضماـا اإلذعاف ال يعدك 

 التكجو ، كأبيف ذلؾ مف خبلؿ ثبلث نقاط  : 

،  لحقيقة العقد ضكعية متعمقة فاحصةأف االجتياد الفقيي في مثؿ ىذه المسائؿ يأتي بعد دراسة مك  -

الشيء فرع عف  ، ألف الحكـ عمى تكليست أحكاما سطحية تقؼ عند حدكد األسماء أك المصطمحا

 تصكره .

 اـ ػانضم س كؿػ، كلي فالقانكنيك ك خصائص مميزة ، نص عمييا الفقياء  أف عقكد اإلذعاف ليا -

------------------------- 
 بيركت ، لبناف ، منشكرات الحمبي الحقكقية ، الطبعة الثانية ،،  نظرية العقد عبد الرزاؽ أحمد ، السنيكرم ، (ُ

،  ُّٓص: ،  في قوانيف الدوؿ العربية نظرية العقد، كانظر : الصدة ، ، كما بعدىا  ِٕٗ، ص:  ُج: ،ـ ُٖٗٗ
 . ُىا: 
،  ـ ََُِ -ىػُِِْ،  ىدار القمـ ، الطبعة األكل دمشؽ ، سكريا ، ، الخطر والتأميف،  المصرم ، رفيؽ يكنس (ِ

  .  ُٖ - ٕٗ:ص
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نما في اشتمالو عمى ، فجكىر اإلشكاؿ في ىذه العقكد ليس في نمطية العقد ، ىك إذعاف   الشركط كا 

 ( .ُ)التي ال تقبؿ المساكمة  التعسفية

المسألة ، كليس المفظ الفرنسي ىك ك البعد عنو ال يقدـ شيئا في ىذه أف القرب مف المفظ الفرنسي أ -

 الحجة المعتبرة .

 العقدلعاقديف بكضع شركط  احد انفراد أيا حكؿ فت عقكد اإلذعاف بتعريفات عدة  تدكر جم  ر  كقد عي     

 لؾ ، كتعداد خصائصو كشركطو ، ك مف ىذه التعريفات : ، ك تعيب الرضا فيو لذ

ما كرد في نصكص القكانيف المدنية العربية ، كعمى رأسيا القانكف المدني المصرم ، حيث أشار  -ُ

العقكد التي يككف القبكؿ فييا مقتصرا عمى مجرد التسميـ بشركط مقررة ، "إلى عقكد اإلذعاف بأنيا : 

 ( . ِمناقشة فييا " )يضعيا المكجب ، كال يقبؿ 

صاحب المطكؿ في القانكف المدني ، حيث عرفو  ، (Jacques Ghestin)تعريؼ جاؾ غستاف  -ِ

الفريؽ اآلخر ، كينضـ إليو حد الفريقيف بصكرة أحادية الجانب نمكذجي يحرره أانضماـ لعقد "بأنو : 

 . (ّ)" بدكف إمكانية حقيقية لتعديمو 

 كني أكػالقان راػالعقد الذم يعد فيو المكجب ذك االحتك "بأنو: كعرفو لعشب محفكظ بف حامد -ّ

---------------------------- 
 . ، كما بعدىا  ْٓ ، ص:في ىذا البحث  انظر( ُ
،  ُٕٔالقانكف المدني السكرم ، كالمادة/ ، مف  َُُ المادة/ طابقياكي،  مف القانكف المدني المصرم ََُ( المادة /ِ

، مف قانكف المعامبلت  ُْٓ، مف قانكف االلتزامات المبناني ، كالمادة /  ُِٕي العراقي ، كالمادة /مف القانكف المدن
 مصادر الحؽ عبد الرزاؽ أحمد ، السنيكرم ، :انظرمف القانكف المدني األردني ،  َُْكالمادة / ، المدنية اإلماراتي 

 ِ المجمد األكؿ ، ج:، ـ  ُٖٗٗالطبعة الثانية ،  ، كقيةمنشكرات الحمبي الحق ،بيركت ، لبناف في الفقو اإلسالمي ، 
 . ْٕ، ص: 

 .  ٕٗ: ص، مرجع سابؽ ،  المدنيالمطوؿ في القانوف  تاف ،جاؾ غس( ّ
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دائمة بقصد  ةلمتعديؿ أك المناقشة ، كيكجييا لمجميكر بصكر محددة غير قابمة  شركطان الفعمي  

 ( ُمعينة " )االنضماـ إليو ، كيعرض بمكجبيا سمعة أك خدمة 

العقد الذم يسمـ فيو القابؿ بشركط مقررة يضعيا  " :بأنو عبد المنعـ الصدة كعرفو الدكتكر  -ّ

قانكني  المكجب كال يقبؿ مناقشة فييا ، كذلؾ فيما يتعمؽ بسمعة أك مرفؽ ضركرم تككف محؿ احتكار

 . (ِ) "أك فعمي أك تككف المنافسة محدكدة النطاؽ في شأنيا 

أطرافو تـ إعداده مسبقا ، حيث يتكلى أحد العقد الذم ي"لدكتكر محمد حسيف منصكر بأنو :كعرفو ا -ْ

يككف  أفتحديد مضمكنو ببياف الحقكؽ كااللتزامات الناتجة عنو بالطريقة التي تحقؽ مصمحتو ، دكف 

 . (ّ) "حؽ مناقشة ذلؾ المضمكف اآلخرلمطرؼ 

العقد الذم يتحدد مضمكنو العقدم كميا أك جزئيا  كعرفو الدكتكر حساـ الديف األىكاني بأنو :" -ٓ

 ( .ْبصكرة مجردة كعامة قبؿ الفترة العقدية " )

،   (ٓ)قاربة لتعريفات القانكنييفمعقكد اإلذعاف بتعريفات  المعاصركف ؼ فقياء الشريعةقد عرٌ ك      

ذج نمطي لمعقد ، استخداـ أنمك  عمى صيغة مف صيغ إبراـ العقكد تعتمد:" اأنيكمف تمؾ التعريفات 

 لو إال س ػبصكرة منفردة كيعرضو عمى الطرؼ اآلخر ، الذم لييعده أحد طرفي العبلقة التعاقدية 

------------------------------ 
الجزائر ، المؤسسة الكطنية لمكتاب  ، عقد اإلذعاف في القانوف المدني الجزائري والمقارف،  حامد ، لعشب محفكظ( ُ
 .  ُّص:  ،  ـَُٗٗ ،
 .  ُّْ، ص :  نظرية العقد في قوانيف البالد العربية،  عبد المنعـ الصدة ، (ِ
 ،لجديدة ا، اإلسكندرية ، دار الجامعة  النظرية العامة لاللتزاـ ) مصادر االلتزاـ (،  محمد حسيفمنصكر ،  (ّ

 . ٕٓ، ص: ـ  ََِٔ
 . ٕٗ، ص: ـُِٗٗ-ُُٗٗ،  اإلرادية (مصادر االلتزاـ ) المصادر ( األىكاني ، حساـ الديف كامؿ ، ْ
نما تعرض لو الفقياء بعد تبمكره كبركزه كقضية اقتصادية  ( ال غرك في ذلؾ ؛ إذ إفٓ منشأ ىذا العقد قانكني ، كا 

 كقانكنية .
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 .( ُالمكافقة عميو كما ىك..." ) 

 تي تبـر بيف أفراد: " العقكد ال اكمنيا كذلؾ : تعريؼ الدكتكر صالح الغميقة ، حيث عرفيا بأني     

 ال تستطيع الطبقة قكية اقتصاديا ، كفيياطبقتيف مف الناس ، طبقة ضعيفة اقتصاديا ، كأخرل 

 . (ِ) الضعيفة أف تناقش شركط العقد ، بؿ ىي حرة في قبكؿ العقد برمتو أك رفضو برمتو "

عقكد ، يقع عمى منفعة كعرفو الدكتكر حسف محمد الغزالي فقاؿ :" عقد اإلذعاف نكع شائع مف ال      

مف المنافع العامة الضركرية كالكيرباء كالماء تخضع الحتكار جية معينة ، فيقكـ ىذا المحتكر 

 .  (ّبعرض ىذه الخدمة عمى المحتاجيف إلييا بشركط كتفاصيؿ ينفرد بكضعيا " )

 التعريفات السابقة نبلحظ أنيا تتجو إلى اتجاىيف :خبلؿ التأمؿ في مف       

ة ، كىذا ىك المفيكـ التقميدم ؿ: يبني تعريؼ اإلذعاف عمى احتكار طرؼ قكم لسمعة ضركرياألك 

، كالدكتكر الغزالي ، كقد  الصدة كالدكتكر لعشب محفكظ رالدكتك  لى ىذا االتجاه نحالئلذعاف ، كا  

ما كضحت ذلؾ كأكثر القكانيف العربية ،  وي تٍ كى مى الذم سى تكر الغميقة ، كىك االتجاه أشار إليو ضمنا الدك

 مذكراتيا التكضيحية .

مساكاة بيف فيو العدـ تن اإلشارة إلى أف عقد اإلذعاف عقد نمكذجي: يكتفي أصحابو باالتجاه الثاني

 د ظيرػ، كق( ْ)ذعاف كمة ، كىذا ىك المفيـك الحديث لئلانعداـ المسا فينشأ عف ذلؾطرفي العقد 

-------------------------------------- 
، ص :  ّلرابع عشر ، ج:العدد اقو اإلسبلمي ، جمة مجمع الفرجع سابؽ ، مم ، عقود اإلذعافعيد ، لقرم بف ا (ُ

َّٖ . 
، الرياض ، كنكز إشبيميا ، الطبعة األكلى ،  صيغ العقود في الفقو اإلسالميالغميقة ، صالح بف عبد العزيز ،  (ِ

 . ٗٗ، ص:  ـََِٔ – ىػُِْٕ
 . ّٕٖ، مرجع سابؽ ، ص: ء االلتزاـ في حقوؽ العباد نشاإ( الغزالي ، حسف ، ّ
  . مف ىذا البحث ، كما بعدىا ّٓ ( انظر ص:ْ
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الديف كالدكتكر حساـ ىذا االتجاه في تعريؼ جاؾ غستاف ، كتعريؼ الدكتكر محمد حسيف منصكر ، 

حكؿ  يؼ فقد دارت كؿ ىذه التعار  كالدكتكر محمد عمي القرم بف عيد.... ، كعمى كؿو األىكاني ، 

 : ة عناصرأربع

 ؿ ىذه العقكد عمى االحتكار .ااشتم -ُ

 انفراد الطرؼ القكم بكضع شركطيا  -ِ

 انعداـ المساكمة فييا . -ّ

 اإلعداد المسبؽ ليذه العقكد .  -ْ

 التعريؼ المختار :

كسنأتي عمى شرحيا كتحميميا في  تشكؿ خصائص عقكد اإلذعاف ،السابقة عناصر ال كؿ ما ذكر مف

:  نعرؼ عقود اإلذعاف بأنيا، لكننا مف خبلؿ ما سبؽ يمكننا أف  - إف شاء اهلل -الثاني  ثمبحال

يتاح لممستيمؾ االنضماـ إلييا ، دكف مساكمة أك ، ك ، ترسـ كفؽ إرادة المكجب  جاىزةنمكذجية  عقكد

 مناقشة .
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 (ُ) نشأة عقكد اإلذعافالفرع الخامس : 

التعاقدية التي تربط بيف  لمناقشة ىي السمة الغالبة عمى العبلقاتالمساكمة كا لقد كانت     

 ، كذلؾ لسببيف : ف كأرباب السمع قديما المستيمكي

 . صادية التي كانت تتسـ باليسر كالبطء في تمؾ اآلكنةاالقتطبيعة الحياة االجتماعية ك  :األكؿ

 ،مجتمعات الغربية ال( في ِفردية)الثاني: ظيكر نظريات اقتصادية كفمسفية كسياسية متشبعة بركح ال

 كالعقكد كفؽ ماالفرد لو الحرية المطمقة في إنشاء التصرفات كااللتزامات كتتمخص ىذه الفمسفة في أف 

 خير مدافع عف مصالحو .يتناسب مع إرادتو الحرة ، ألنو 

 كضع قبكؿ مفمي نظر ىذا االتجاه الفمسفي مقدسة ، ألنيا ثمرة تآلؼ اإلرادات ، ك فالعقكد ف      

مصمحة  لؾ تحقؽكىي كذ ف ،مقانك بالنسبة لتفرض عمييما ، كما ىك الحاؿ  حيث إنيا لـطرفي العقد 

 مر أفضؿ تكزيع لمثركات كالخدمات .العقد ، كتث طرفي

----------------------------- 
د اإلذعاف في القانوف عقو ، الصدة ، عبد المنعـ فرج  سع حكؿ نشأة عقكد اإلذعاف ، انظر:( لمزيد مف التك ُ

، كما بعدىا ، فاطمة  ِْ، ص:  ـُْٔٗالقاىرة ، كمية الحقكؽ ،  ، جامعة فؤاد األكؿ ، اه، رسالة دكتكر  المصري
لمعيد الحقكؽ كالعمـك اإلدارية ، جامعة الجزائر، ، رسالة ماجستير غير مطبكعة ، مقدمة  مفيـو اإلذعافنساخ ، 

عقد اإلذعاف في القانوف ، لعشب محفكظ بف حامد  ، ككذلؾ ، ٔ-ُص: ، ـُٕٗٗ – ُٕٗٗالسنة الجامعية: 
نحو مفيـو أوسع لحماية ،  دارمنب إبراىيـ ، كبحث الدكتكر محمد ِِ - ٕ: ص،  المدني الجزائري والمقارف

منشكر في مجمة األمف ، ) دراسة مقارنة في القانوف المصري واإلماراتي والفرنسي( المستيمؾ في عقد اإلذعاف
ص: ،  ـ َََِيناير/  – ىػَُِْكالقانكف الصادرة عف كمية شرطة دبي ، السنة الثامنة ، العدد األكؿ ، شكاؿ / 

 ، كما بعدىا  . ْٓص:  جاؾ غستاف ،،  المطوؿ في القانوف المدني ) تكويف العقد (: ، كراجع كتاب ٕٔ – ّٕ
أف يتمتع بيا كؿ فرد مف أفراد المجتمع أال كىي الحرية الحقكؽ اإلنسانية التي يجب يدعك الفكر الفردم إلى تقرير  (ِ

حسف ،  ، الكحبلني :راجعلبلستزادة ،  الفردية ، كالعدالة كالمساكاة ، كىذه ىي الركائز الثبلثة التي تقـك عمييا الفمسفة
 .، كما بعدىا   ِّ ، ص:ـ  ََِْمكتبة مدبكلي ،  القاىرة ، ، الفردانية في الفكر الفمسفي المعاصر
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أك بكؿ ما شاء مف الشركط كمف ىنا نبعت فكرة حرية اإلنساف في إبراـ أم رابطة قانكنية ، كق     

العامة    عمى اإلرادةالمككنة لمعقد ىي مصدر الحقكؽ بيف األشخاص ، كىي مقدمة  ة، فاإلراد إلغائيا

المساكمات الحرة  ار عقكدإط انت العقكد التي تبـر حينيا ال تخرج عفعميو فقد ك) القانكف ( ، كبناء 

قتصادم اليائؿ إال أف التطكر اال، ( ُكقد بقي الحاؿ عمى ذلؾ إلى أكاخر القرف التاسع عشر )، 

 : اإلذعاف ، كذلؾ ألمريف  نتج عنو ظيكر عقكد في أكائؿ القرف العشريف قد كتيرتو تتسارعكالذم 

كاقتصادية قكية طبقة اجتماعية  حدكث خمؿ اجتماعي كاقتصادم ، فظيرت ل  إلىاألكؿ: أنو أدٌ  

 ، كأخرل ضعيفة تمثؿ عامة الشعب ، كتحتكر األسكاؽ كالسمع كالخدماتتتحكـ بالماؿ كالتجارة ، 

           كفاؼ .كغدت العبلقة بيف ىاتيف الطبقتيف عبلقة مف يممؾ كؿ شيء بمف ال يممؾ إال ال

غير المتزف لتحقيؽ مصالحيا عمى حساب  باستغبلؿ ىذا الكضع ةفقامت ىذه القكل االقتصادي      

  م لـ يكف لو في ذلؾ صرؼ كال عدؿ .الذ طرؼالىذا  مصالح الطرؼ األضعؼ ، دكف اعتبار إلرادة

أمكاؿ  إلى رؤكس الكبرلة االقتصاد ، كاحتياج المشركعات تراكـ اإلنتاج كتسارع عجم الثاني : أف  

 المساىميفأكبر قدر مف أمكاؿ  اكلة استقطابحدا بأصحاب تمؾ الشركات إلى مح كؿ ذلؾ ضخمة ،

كقت كبأقؿ مجيكد  قؿكبر عدد ممكف مف العقكد في أطمكبة ؛ فتطمب ذلؾ إبراـ أ، لتكفير السيكلة الم

إرادة كاحدة  كفؽمعالميا  ترسـتكتب ك  نمطية ) النمكذجية ( التيالعقكد ال ثر ذلؾت عمى إر فظي ،

 (.ِ) مف الجميكر ، كتطرح لمف يرغب بيا)إرادة المكجب( 

 

--------------------------------  
  كما بعدىا . ّْ، ص :  ةنظرية العقد في قوانيف البالد العربي جع: الصدة ، عبد المنعـ فرج ،را(ُ

 . ُّٓ(المرجع السابؽ ، ص: ِ 
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 ىذاإال أف ي أكاسط القرف التاسع عشر كقد ابتدأت المجتمعات الغربية التعامؿ بعقكد اإلذعاف ف      

( كذلؾ عمى يد ُ( )َُُٗلـ يستقر في الفكر القانكني إال في أكائؿ القرف العشريف )المصطمح 

مف لفت األنظار إلى ىذا النكع مف لقانكني الفرنسي الذم كاف أكؿ ا( Saleilles)األستاذ سالي 

 إليو دكف مناقشة .عقد إنما ينضـ ال ألف مف يقبؿ بيذا ، ـ عقكد االنضماـكأطمؽ عميو اسالعقكد ، 

 لنقؿ، فعقكد ا ةعمى أكثر المعامبلت التجاري لقرف العشريف ىيمنت عقكد اإلذعافمنذ مطمع اك        

كات التأميف ككثير ، كأكثر معامبلت البنكؾ كشر  تاالتصاال) البحرم كالجكم كالبرم ( ، كخدمات 

 قد تشتمؿ عمى التعسؼ العقكد كؿ ىذه ، كاالكتتاب في أسيـ  الشركات العامة ، مف عقكد العمؿ

 اإلذعاف .ك 

 ـ التشريعي بيذا النكع مف العقكدكقد شكمت ىذه الضركرة االقتصادية حاجة ممحة إلى االىتما     

-رحمو اهلل -(ِنكف العربي الدكتكر السنيكرم)، فكاف عميد القاالذم تعكزه المساكاة االقتصادية 

آثر أف يطمؽ عمييا مصطمح " عقكد اإلذعاف " لما نو إال أصاحب قصب السبؽ في ىذا المضمار 

 ى االضطرار كالرضكخ في القبكؿ .في ىذه التسمية مف إظيار لمعن

رره السنيكرم رحمو اهلل ، كمف ثـ كقد تبنت القكانيف المدنية العربية مفيكـ اإلذعاف كفؽ ما ق     

   ـػكد أكال ، ثػكع مف العقػػػػػػػبكؿ في ىذا النارة إلى الخمؿ الكارد في القػػػػػػػػعالجت قضية اإلذعاف باإلش

 

--------------------------------- 
 . َٖ، ص :  عقد اإلذعافنحو مفيـو أوسع لحماية المستيمؾ في بندارم ،  (ِ
،  مصادر الحؽ في الفقو اإلسالمي، لممؤلؼ نفسو ، كانظر كذلؾ  ِٕٗ، ص:  ُ، ج : ، نظرية العقد السنيكرم (ّ

 ، كما بعدىا . ْٕ: مد األكؿ ، الجزء الثاني ، صالمج
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 أضفت عمييا صبغة الحماية مف خبلؿ أمريف:

 .أك إلغائيا الشركط التعسفية  تشريع التدخؿ القضائي لتعديؿ -ُ

 .تفسير العقد عند الشؾ بما يحقؽ مصمحة المذعف  -ِ

 كنمك كعي الشعكب بحقكقيا ،  كنتيجة لمحراؾ االجتماعي، كنشكء مؤسسات المجتمع المدني ،        

، سكاء (ُ)تطكرت النظرة القانكنية لمفيكـ اإلذعاف لتشمؿ العقكد التي تتـ بيف الميني كالمستيمؾ 

ماية المستيمؾ ، كقد كاف ىذا التكجو خطكة مكفقة نحك حأـ ال ضركرية اشتممت عمى احتكار لسمعة 

  ( .ِ)كالتكتبلت االقتصادية في مكاجية القكل االستثمارية 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------  
" الشخص الذم يتصرؼ ألغراض مينتو كحاجاتيا ....، كالمستيمؾ ىك الشخص الطبيعي أك الميني ىك  (ُ

فكرة الميني ، الحكمي.. الذم يتممؾ أك يستعمؿ أمكاال أك خدمات ألغراض غير مينية " ) انظر: سرحاف ، عدناف ، 
منشكر في  لمؤتمر مسؤكلية المينييف ، كمية القانكف ، جامعة الشارقة ،، بحث مقدـ ات القانونية المفيـو واالنعكاس

 .  ْٔ، ص:  ـََِٔ -ىػُِْٕكتاب الكقائع ، مركز البحكث كالدراسات بجامعة الشارقة ، 

 مف ىذا البحث .، كما بعدىا  ِٓ انظر ، ص: (ِ
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 (ُ)  اإلرادة العقدية فأ سمطامبدبعقود اإلذعاف وعالقتيا  : المطمب الثاني 

إذ ، سمطاف اإلرادة العقدية ظيكر عقكد اإلذعاف مف األسباب التي ساىمت في الحد مف  يعد     

مطرؼ القكم ، يضع ما يشاء مف الشركط ، كيمـز بيا الطرؼ الضعيؼ ، لشريعة إنيا جعمت العقد 

و إرادة الطرؼ القكم مف شركط كبذلؾ لـ يعد إلرادة الطرؼ الضعيؼ سمطاف يذكر عمى ما تفرض

 ىذا المبدأ العريؽ .في  ان كبير  ان تعسفية ، فكاف ذلؾ قدح

 :كيقصد بو،  (ِ)مف مفردات المغة القانكنية األلمانية  ةالعقدي اإلرادةسمطاف ذ مصطمح خً كلقد أي       

  . (ّ)عميو ، كتحدد اآلثار التي تترتب  انكنياإلرادة قادرة عمى أف تنشيء التصرؼ القأف 

،  في القكانيف الكضعية إال منذ بضعة قركفكفي الكقت الذم لـ تتبمكر فيو معالـ ىذه النظرية      

في الفقو اإلسبلمي عرفت ، ك  ما يزيد عمى ألؼ كأربعمائة عاـف أرست الشريعة قكاعد ىذا المبدأ م فقد

 . (ْ) باسـ الحرية العقدية

نو ال تزاؿ إال أليا ، لنظرة القانكنية االشرعية لمحرية العقدية ك  كبالرغـ مف ذلؾ التقارب بيف النظرة     

 . ىناؾ ثمة فركؽ جكىرية بيف االتجاىيف 

---------------------------------- 
 ـُٖٖٗالجامعية ،  الدار،  في الشريعة اإلسالمية الممكية ونظرية العقداحمد فراج ، ، حسيف لبلستزادة ، انظر:  (ُ
مصطفى  ، كما بعدىا ، الزرقا ، ِِّ، ص:  الممكية ونظرية العقدما بعدىا ، أبك زىرة ، محمد ، ، ك  ُٖٔص: ، 

، كما  ّٕٓ، ص:  ُج: ،  ـََِْ -ىػُِْٓدمشؽ ، دار القمـ ، الطبعة الثانية ، ،  المدخؿ الفقيي العاـ أحمد ،
، المجمد  مصادر الحؽا ، السنيكرم ، ، كما بعدى ِّٕ،  المدخؿ لدراسة الشريعةبعدىا ، زيداف ، عبد الكريـ ، 

 ، كما بعدىا . ٖٓ، ص:  ُ، ج:  نظرية العقد،  َٖ، ص:  ُاألكؿ ، ج: 
 . ْٖ:  ْٕ، ص  المطوؿ في القانوف المدنيجاؾ غستاف ، ( ِ
 . ِِّ: ، ص الممكية ونظرية العقد، أبك زىرة ،   ُْ، ص:  نظرية العقد في قوانيف الدوؿ العربية، الصدة ( ّ
نظرية العقد والتعسؼ في ، سراج ، محمد ،  ِْ، ص:  نظرية العقد في قوانيف الدوؿ العربية: الصدة ، انظر (ْ

 . ُٖص:  ، دار المطبكعات الجامعية ،  اإلسكندرية ، استعماؿ الحؽ مف وجية الفقو اإلسالمي
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ارع ، فالشرع ىك فالشريعة اإلسبلمية ترل أف العقكد أسباب جعمية ، بمعنى أنيا مف جعؿ الش     

كىك الذم يجعؿ في ، عمى العقد صفة الشرعية ، كىك الذم يرتب عمى العقكد آثارىا الذم يضفي 

لزامو مراعاة الشركط الكاردة فييا .  العقد قكة ممزمة لممتعاقديف مف خبلؿ أمره بإيفاء العقكد كا 

األكؿ كاألخير المفكض بإبراـ  أف اإلرادة ىي السيدمف القانكنييف بينما يرل أنصار ىذا المبدأ     

 العقد ، كصياغة الشركط بما يحقؽ مصمحة العاقديف ، كيتناسب مع حاجياتيما .

كحيث أف ىذه القاعدة قد برزت في كتابات القانكنييف ، فسأكتفي ىنا بالتأكيد عمى أصالتيا في      

العريقة  تحميؿ ىذه القاعدةكب ،..الشريعة مف خبلؿ ذكر األدلة الشرعية عمى ما تتضمنو مف مبادمء

   :(ُ) مبادمءتتضمف أربعة تضح أنيا ا

 :  في ثبلثة أمكرعند إبراـ العقد  ، كتظير: حرية التعاقد  المبدأ األوؿ

 صؿ التعاقد .حرية العاقد في أ األكؿ:األمر 

أف  كقد كفؿ الشرع ىذه الحرية بأف جعؿ الرضا ىك األساس الذم يبنى عميو العقد ، كاعتبر     

 . (ِ)اإلكراه العقدم صكرة مف الصكر الباطمة أك الفاسدة لمعقكد 

د ك ، إال أف اشتماؿ عق(ّ) يياالحرية مكفكلة ف ىذه نا نرل أفعقكد اإلذعاف فإنكبالنظر إلى      

 . ىذه الحرية مف جانب آخر كماؿ يقدح فيقد اإلذعاف عمى االحتكار كحاجة المستيمؾ إلى السمعة 

 فيا ػكىذه الحرية ثابتة لكبل العاقديف ما دام ،رفض إبرامو إتماـ العقد أك  العاقد فيحرية  :الثاني

-------------------------------    
، ص:  ُج : ،  لمدخؿ الفقيي العاـ، ا: الزرقا ر، كانظ ّٓص:  ، المطوؿ في القانوف المدني ( جاؾ غستاف ،ُ

الرضا في مبدأ  ،عمي محيي الديف ، كانظر: القره داغي، َْ، ص:  ربيةنظرية العقد في القوانيف العالصدة ، ، ّٕٓ
         . ُُْٖص:  ،ِ، ج: ـََِِ - ىػُِّْثانية ، اإلسبلمية ، الطبعة ال، بيركت ، لبناف ، دار البشائر  العقود

 . ّٖٓ، ص:  ُ، ج:  المدخؿ الفقيي العاـ( الزرقا ، ِ
 ، كما بعدىا . ُْص:  :في ىذا البحث اقتصادم ، انظر عاف إكراه( اإلكراه الذم تشتمؿ عميو عقكد اإلذّ
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(، فإف تفرقا لـز العقد ، إال أف يشترط ُ:" البيعاف بالخيار ما لـ يتفرقا....." ) لقكلو مجمس العقد 

 احد العاقديف الخيار بعد تماـ العقد كانقضاء المجمس ؛ فمو ذلؾ مدة محدكدة .

الطرؼ ير متحققة فييا مف جانب المكجب )يتبيف لنا أف ىذه الحرية غ كبالنظر إلى عقكد اإلذعاف   

فيو الشركط ، كىذا إلزاـ قانكني  تنو ممتـز ببذؿ الخدمة أك السمعة لكؿ مف تكافر أالقكم ( حيث 

 يذا النكع مف العقكد .االحتكارية لطبيعة الاقتضتو 

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڤ   ٹ  ڤ چ :تعالى قاؿ، في اختيار شخص المتعاقد :  الثالث

ه مع دعقك  إبراـفممعاقد الحرية في ،  (ِٗالنساء: )  چ...ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ 

 مف يرتضيو مف الناس .

ضطر إلى إذ إف المستيمؾ م ، كذلؾ تتضرر ىذه الحريةبالنظر إلى عقكد اإلذعاف نجد أف ك       

ؾ تنعدـ لديو الخيارات في اختيار مف النعداـ المنافسة ، كبذل التعاقد مع محتكر السمعة أك الخدمة

 يتعاقد معو .

مجردة عف أم  ،، أم أف تككف اإلرادة كحدىا  قادرة عمى إنشاء التصرؼ(ِ): الرضائية  المبدأ الثاني

                                                                                                     (ْالنساء: ) چ ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے    ۓ  ۓ    ...چ قاؿ تعالى :" ،شكمية 

ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ  :كقاؿ، 

 ح مبدأ الرضائية في عقكد اإلذعاف مف كجييف :قدى يي ، ك  (ِٗالنساء: )  چ...ڃڃ 

-------------------------- 
 باب : إذا بيف البيعاف ، كلـ يكتما كنصحا . ،كتاب البيكع  ، مف َِٕٗ :برقـ البخاري في صحيحوأخرجو  ( ُ
 . ّٖٓ، ص:  ُ، ج:  المدخؿ الفقيي العاـالزرقا ،  :انظر (ِ
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 األكؿ : فيما يتعمؽ بأصؿ التراضي فييا ، إذ يقدح فيو اإلكراه االقتصادم .

يجرم كفقو التعاقد في  النمطي الذمو الشكؿ عف الشكمية ، فقد يقدح فيفيما يتعمؽ بالتجرد  الثاني :

عقكد اإلذعاف ، إذ تككف العقكد عبارة عف نماذج معدة سمفا ، تفرض عمى المتعاقد ، كال يقبؿ التعاقد 

 بغيرىا مطمقا .

ما لشرع لممتعاقديف اكىذه الحرية قد كفميا عقكد غير مسماة ، حرية اإلرادة في ابتداع  :المبدأ الثالث

عقكد  ستند ليذا المبدأ في تأييد( ، كيمكف أف يي ُ)رع في المعامبلت العقد منضبط بضكابط الش داـ أف

رحميـ -  اإلذعاف ، حيث إنيا تعتبر مف صكر العقكد المستحدثة ، كاألصؿ في ذلؾ ما قرره فقياؤنا

 إذا مباح:" فأصؿ البيكع كميا افعيػػػػػالشقاؿ اإلماـ  ،(ِ)مف أف المعامبلت مبنية عمى الحؿ -اهلل

------------------------------- 
ال خبلؼ بيف أىؿ العمـ في عدـ جكاز استحداث عقد فيو مخالفة صريحة لدليؿ قطعي مف الكتاب كالسنة ، ( ُ

:" ما باؿ أقكاـ  كنحك ذلؾ ......كفي معنى ذلؾ يقكؿالفاحش كالعقكد التي تشتمؿ عمى الربا أك القمار أك الغرر 
      كاف كاف مائة شرط.." ، هلل فيك باطؿما كاف مف شرط ليس في كتاب ا يشترطكف شركطا ليست في كتاب اهلل ،

، كلكف الخبلؼ كقع بينيـ في حكـ استحداث عقكد جديدة لـ يرد ( ف كتاب الصبلة، م ْٔٓبرقـ ،  البخاريصحيح  )
حؿ كاإلباحة العقكد ىك الجكاز ذلؾ بناء عمى أف األصؿ في  بخصكصيا دليؿ شرعي ، فذىب جميكر أىؿ العمـ إلى

التكسيع عمى  يقتضي ممات ، مقاصد الشرع في أبكاب المعامبلمف أىـ عد يتحقيؽ المصالح كدفع المفاسد كألف  ،
انظر: )عقكد ىك الحظر حتى يرد الدليؿ . ذىبكا إلى أف األصؿ في ال، ف، كخالؼ في ذلؾ الظاىرية  العقكدالناس في 

بيركت ، لبناف ، دار الفكر ،  ، أصوؿ األحكاـ اإلحكاـ شرح،  الظاىرمابف حـز ، أبك محمد عمي بف احمد بف سعيد 
 ( .  َُ، ص:  ِج : ،  ـُٕٗٗ -ىػُُْٕالطبعة األكلى ، 

... قاؿمباحة ، كباإلباحة  ...أك بعده:" األعياف المنتفع بيا كالعقكد المنتفع بيا قبؿ كركد الشرع، بف النجارقاؿ ا (ِ
) كقد( أكمأ إليو أحمد  ، كال حكمة إال انتفاعنا بيا .. ، ..ألف خمقيا ال لحكمة عبثالحنفية كالظاىرية كابف سريج 
الشرعية دلت ا.. قاؿ ابف قاضي الجبؿ: األدلة قاؿ : ال بأس ، لـ نسمع في قطعو شيئفحيث سئؿ عف  قطع النخؿ ؟ 

:" إف  كقكلو، (ِّاألعراؼ:) چ..ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤچ  :عمى اإلباحة ، قاؿ تعالى
الكوكب المنير )، (ِٖٕٗ، برقـ:  البخاري)"مسألتو المسمميف جرما مف سأؿ عف شيء لـ يحـر ، فحـر ألجؿأعظـ 

يكر الفقياء كقاؿ ابف القيـ :"جم( .  ِّٔ – ِِّ، ص:  ُج : ،  ـُّٗٗ،  الرياض ، مكتبة العبيكاف ، شرحوو 
إعالـ القكؿ ىك الصحيح..") كىذا نيى عنو ، أبطمو الشارع أك أف األصؿ في العقكد كالشركط الصحة إال ماعمى 

  ( .ُِّ- َِّ، ص: ُ، ج: ـُٔٗٗ -ىػُُْٔ،  ُط:، ار الكتاب العربي دبيركت ، لبناف ،  ، الموقعيف
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كما كاف ، منيا  ، إال ما نيى عنو رسكؿ اهلل  األمر فيما تبايعاذا كانت برضا المتبايعيف الجائزم إ

فارؽ ذلؾ داخؿ في المعنى المنيي عنو ، كما ، محـر بإذنو   عنو رسكؿ اهلل ما نيىفي معنى 

 . (ُاهلل تعالى " ) في كتاب البيع أبحناه بما كصفنا مف إباحة

 . (ّ) (ِ) الشركطاشتراط ما يبلئميا مف  : حرية اإلرادة فيالمبدأ الرابع

 

------------------------------ 
،  ـُّٗٗ-ىػُُّْ، الطبعة األكلى ، دار الكتب العممية  بيركت ، لبناف ، ، األـ س ،محمد بف إدري ( الشافعي ،ُ
 . ّ، ص:  ّج:
 ، كما بعدىا . ْٕٓ، ص:  المدخؿ في التعريؼ بالفقو اإلسالميانظر: شمبي ، محمد مصطفى ،  (ِ
نو مقيد ا يناسبو ، أـ أم أم ىؿ يستطيع العاقد أف يفرض مف الشركط :حرية العاقديف في اشتراط الشركطمعنى  (ّ

 بحدكد معينة في ذلؾ ؟ .
 تحرير محؿ النزاع : 

فالمسممكف عند شركطيـ إال  عدـ جكاز اشتراط شرط يتعارض مع النصكص الشرعية ، يال خبلؼ بيف الفقياء ف -
 شرطا أحؿ حراما أك حـر حبلال.

 ى إباحتيا .كال خبلؼ بيف أىؿ العمـ في جكاز اشتراط الشركط التي نص الشارع عم -
كلقد كثرت كتشعبت آراء العمماء في ، في معيار صحة أك فساد ما سكل ذلؾ مف الشركط  لكف الخبلؼ كقع بينيـ -

  .ىذه المسألة ، كسرد تفاصيؿ ىذه األقكاؿ سيؤدم إلى اإلطالة الشديدة التي ال تتناسب كحجـ ىذا البحث 

العقد   خر بسبب العقد ما لو فيو منفعة ، كمحؿ المعتبر منيا صمبالمقصكد بالشرط ىنا ىك: إلزاـ أحد المتعاقديف اآلك 
 ِّٗ، ص:  ْج :  ، ـُِٗٗ، ىػ ُُّْالطبعة الخامسة ،  ، مع حاشية ابف قاسـ الروض المربعالبيكتي ، )  ،
اه ما كاف كصفا مكمبل لمشركطو فيما اقتضاه ذلؾ المشركط ، أك فيما اقتض"، كقد عرؼ الشاطبي الشرط بأنو :  (

، كيرل الباحث خطأ مف يعرؼ (  ِِٔ، ص:  ُدار المعرفة ، ج :، بيركت ، لبناف ،  لموافقات، ) ا" الحكـ فيو 
فقو البيع  عمي أحمد ، ، السالكس كقع لبعض الباحثيف )انظر: الشرط في البيع بالتعريؼ األصكلي لمشرط ، كما

 ََٔص: ،  ـََِْ - ىػُِْٓرياف ، الطبعة األكلى ، بيركت، لبناف ، مؤسسة ال ، واالستيثاؽ والتطبيؽ المعاصر
مف عدمو العدـ ، فالشرط في اصطبلح األصكلييف يمـز و ألنو ال يصح أف يطمؽ عمى الشرط في باب البيكع بأن ؛( 

كلذلؾ مشركط كماىيتو ، ركف ال إلىالشرط في البيع فيك كصؼ خارجي ال يعكد  أمايتصؿ بماىية المشركط كذاتو ، 
الشركط في البيع فقد  أمايمـز مف عدميا العدـ ،  البيععمماء بيف الشركط في البيع كبيف شركط البيع ، فشركط يفرؽ ال

ؿ ، كال يمـز مف طي بٍ كانت تخالؼ مقتضى العقد مثبل ، كلك كاف الشرط فاسدا فإنو يى  إذاكذلؾ ، يمـز مف كجكدىا العدـ 
 عدمو العدـ .
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بيا إلى مسبباتيا التي أكجبيا ليتكصؿ عمية كضعيا الشارع سبؽ معنا أف " العقكد أسباب ج    

مزمة في العقد ، كىك ( فالشارع ىك الذم جعؿ إلرادة المتعاقديف ىذه القكة المُآثارا ليا " )كجعميا 

 چک...ژ  ژ  ڑ  ڑ  کٹ ٹ چ ، قي ىاتيف اإلرادتيف آثار العقد رتب عمى تبل الذم

:" ، كقاؿ  (ّْاإلسراء: ) چۅ           ٴۇ  ۋ  ۋ ۆ  ۆ  ۈۈ  ...ٹ ٹ چك ، (ُالمائدة: ) 

 . (ِأحؿ حراما " )ى شركطيـ إال شرطا حـر حبلال أك عم..المسممكف 

ىنا لـ يسغ ألم مف العاقديف أف  كمف إنما تثبت بقكة الشرع ،) الشركط ( كالعيكد فيذه اآلثار       

شترط في ي، أك  لبيع عدـ تسميـ المبيعشترط في اكأف ييشترط في العقد ما يخالؼ مقصكد الشارع ، 

ف باب الشركط بأ لدل بعض الفقياء تصكر كقد نشأ عف مبدأ جعمية العقكد، النكاح عدـ الكطء...

المضيقيف في ، كىذا ىك مذىب  ما أذف بو الشارع نصايصح منيا إال  بل، فتكقيفي عمى الشرع 

 الشركط ، كىـ الظاىرية كعمى رأسيـ ابف حـز .

مف تكسيع لباب الشركط ، كعمى رأسيـ ابف تيمية  قيض مف ذلؾ ما ذىب إليو الحنابمةالن كعمى   

كالكفاء بيا كاجب ، ما لـ يخالؼ ذلؾ  المعتبرة في العقكد ، فاألصؿ في الشركط عندىـ ىك اإلباحة ،

كبيف ىذيف الفريقيف برز مذىب الجميكر الذم تبنى نظرية مقتضى العقد ، عمى نصا شرعيا ، 

  اشتراط كال شؾ أف، ؿ الشركط لمخالفتيا لمقتضى العقدتبلؼ بيف أصحاب ىذه المذاىب في إبطااخ

------------------------- 
 . ُٖٔ، ص:  الممكية ونظرية العقد في الشريعة اإلسالميةفراج ،  أحمد، حسيف  (ُ
  : ما ذكر عف رسكؿ اهللابب ،، مف كتاب األحكاـ عف رسكؿ اهلل  ُِّٓبرقـ  الترمذي في سننو( أخرجو ِ

فىو  أخرجفي الصمح بيف الناس ، كقاؿ الترمذم : ىذا حديث حسف صحيح ، كقد  تعميقا  البخاري في صحيحوطىرى
، كقد صححو  َْٔ: :" المسممكف عند شركطيـ " ، باب: أجر السمسرة ، صبصيغة الجـز ، كلفظو: قاؿ النبي 

،  ـُٔٗٗ- ىػُُْٕالرياض ، مكتبة المعارؼ ، الطبعة األكلى ،  ، ةالسمسمة الصحيحاأللباني بمجمكع طرقو ) 
 ( . ِٗٗالمجمد السادس ، القسـ الثاني ، ص: 
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لكف  ما يخالؼ مقتضى العقد ) مقصكد العقد ( أمر يناقض حكمة الشارع كمقصكده في العقكد ، 

المعامبلت ، صة في أبكاب تكسيع ىذا الباب كالمغاالة فيو ينتج عنو حرج ال تأتي الشريعة بمثمو ، خا

أك المطمؽ ، يقكؿ ابف تيمية :" مف قاؿ إف الشرط ينافي مقتضى لعقد قيؿ لو : أينافي مقتضى العقد 

ف أراد الثاني ، لـ يسمـ لو( ، ُمقتضى العقد مطمقا ) نما فإف أراد األكؿ فكؿ شرط كذلؾ ، كا  ، كا 

ىذا ىك ،..نكاح ، أك اشتراط الفسخ في العقدالمحذكر أف ينافي مقصكد العقد ، كاشتراط الطبلؽ في ال

 . (ِ)"..كاالعتبار مع االستصحاب، القكؿ الصحيح بداللة الكتاب كالسنة كاإلجماع 

كبقي عمينا أف نشير إلى أف كثيرا مف الفقياء قد خالفكا المعتمد مف أصكليـ في باب الشركط      

 األصكليةالستصبلح ، فاألخذ بيذه القكاعد لكجكد معارض أقكل كأرجح ، كالعرؼ أك االستحساف أك ا

المذاىب عمى نظرية مقتضى العقد في رد  تمؾقد ساىـ في التخفيؼ مف الحرج الذم نتج عف اعتماد 

 كثير مف الشركط .

، استنباطا مف مذىب الحنابمة  اإلسبلـلكف المعتمد في الفتكل في ىذا الزماف ىك ما قرره شيخ      

صر ، كيتسؽ مع كىذا ىك الذم يتفؽ مع ركح العد كالشركط ىك اإلباحة ، مف أف األصؿ في العقك 

  .فقيائنا معاصرم مف  ، كىك الذم رجحو المحققكفيسر الشريعة كمركنتيا 

------------------------- 
ؿ ، بقبكؿ يظير أثره في المح إيجابمقتضى العقد المطمؽ : لفظة المطمؽ ىنا كصؼ لمعقد ، كالعقد ىك ارتباط  (ُ

لمسمعة ـ الثمف كتسمـ المشترم ف العقد بيعا مثبل ، فمقتضاه تسميفمقتضى العقد ظيكر أثره في المحؿ ، فإف كا
 ينافي مطمؽ العقد . -كانتفاع البائع بالسمعة مدة محدكة  –،فاشتراط أم شرط 

شمؿ أمكرا أكد الشرع كما يقتضيو العقد ي ىنا كصؼ لكممة مقتضى ، فاإلطبلؽ ،مقتضى العقد مطمقاقكلو: كأما 
ط ما كرد بو الشرع ا، قاؿ عمي الخفيؼ :" كاشتر  صحتيا لتكافقيا مع مقصكده مف ىذا العقد ، كأمكرا لـ يعتبرىا الشرع 

ف كاف مخالفا لمقتضى العقد "  ) الخفيؼ ،     كاشتراط تأجيؿ الثمف كتقسيطو ، ىك شرط صحيح لكركد الشرع بو ، كا 
 ( ، كعميو فالمحظكر ىنا ىك مخالفة مقصكد الشارع في العقد . َِّص:  ، أحكاـ المعامالتعمي ، 

 . ُّٖ – ُّٕ، ص:  ِٗج : دار الرحمة ،  ، جمع : ابف قاسـ ككلده ، مجموع الفتاوىابف تيمية ،  (ِ
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كعمى كؿو فالذم ييمنا في ىذا ىك تحديد مكقؼ الفقو اإلسبلمي مما يرد في عقكد اإلذعاف مف شركط 

، بفرض ما يشاء مف الشركط  الجدؿ في ىذه العقكد يكمف في انفراد المكجبف مثار إ تعسفية ؛ إذ

الشركط ، فيؿ كغالبا ما تككف ىذه الشركط شركطا تعسفية ، في حيف يعجز القابؿ عف مناقشة ىذه 

 يجيز الفقو اإلسبلمي اشتراط ىذه الشركط ابتداء ؟

 لمخالفتيااء عمى أنيا شركط فاسدة أك باطمة يحقيقة ، إف المتأمؿ في أكثر الشركط التي نص الفق

المحاقرم شركط شركط تعسفية ، يقكؿ الدكتكر لمقتضى العقد أك لسبب آخر ، يرل أف غالب ىذه ال

العقدم ىي  كتخؿ بالتكازفلشركط التي كانت تبدك تعسفية ، :" كفي كؿ األحكاؿ يبلحظ أف جميع ا

د مف العقد ، أك تجر نفعا مفرطا ألحد المتعاقديف ، أك عند الجميع باطمة ، إما ألنيا تفكت المقصك 

                  .(ُركط المتضمنة غررا كربا .." )تجيؿ بالمعقكد عميو أك الثمف فضبل عف الش

  :ذلؾ مثمةأكمف قمت : 

  .( ِآخر باإلضافة إلى العقد األساسي كقرض كبيع ) إف اشترط أحدىما عمى اآلخر عقدان  -ُ 

 ،  كط التعسفية التي حكـ عمييا الفقياء بالبطبلف أف يشترط المشترم أال خسارة عميومف الشر  -ِ

 

------------------------------- 
دراسة فقيية قضائية مقارنة ،  الحماية القانونية لعديـ الخبرة مف الشروط التعسفية ، محمد المحاقرم ، إسماعيؿ (ُ

ذك الحجة ،  َّ /العممي ، الككيت ، العدد الرابع ، السنة مجمس النشر عف في مجمة الحقكؽ الصادرة، بحث منشكر 
  . ّّٕ، ص:  ـََِٔ،  ديسمبر،  ىػُِْٕ، 
،  ُبلف ، ج: تحقيؽ إلياس قب ، بيركت ، لبناف ، الجوىرة النيرةالزبيدم ، أبك بكر بف عمي بف محمد الحداد ، ( ِ

، دكلة اإلمارات ، كزارة العدؿ كالشؤكف الشرح الصغير ، أبك البركات احمد بف محمد ، ، الدردير  ْٕٔص: 
أبك زكريا محيي لنككم ، ا،  َُّ، ص:  ّ، ج:  ، تخريج : مصطفى كماؿ كصفي ـُٖٗٗ – َُُْاإلسبلمية ، 

كماؿ: محمد  ،ـُٓٗٗ -ىػُُْٓناف ، دار إحياء التراث العربي ، بيركت ، لب ، وعمالمجالديف بف شرؼ ،  تحقيؽ كا 
 . َُْ، ص:  ْ، ج:  لروض المربع بحاشية ابف قاسـا، البيكتي ،  ّْٓ، ص:   ٗج: ،  نجيب المطيعي
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ال رده )    ( .ُأك متى نفؽ المبيع كا 

 ( .ِأف يشترط البائع عمى المشترم أال يبيع السمعة ) -ّ

 ( . ّأف يشترط البائع عمى المشترم أف يبيع المبيع أك ييبو لشخص ما ) -ْ

أثناء التعاقد أك  إرادتو المنفردة ،الثمف ب أكفسو الحؽ بتغيير أكصاؼ المبيع أف يشترط البائع لن -ٓ

 .(ْ)  بعده

جديدة مف مراحؿ ضمكر قاعدة سمطاف مرحمة  تعد اإلذعافعقكد أف تضح لنا مما سبؽ وي     

 العقدية ، كذلؾ لكجييف :  اإلرادة

-------------------------- 
   . َِْ، ص:  ْ، ج:  ية ابف قاسـالمربع بحاش( البيكتي ، الركض ُ
،  ، الشرح الصغير، الدردير  ْٔٔ، ص:  ُ، ج:  الجوىرة النيرةمحمد الحداد ، ( الزبيدم ، أبك بكر بف عمي بف ِ

، ج:  المجموع، النككم ،  َِْ، ص:  ْ، ج:  الروض المربع بحاشية ابف قاسـالبيكتي ، ،  َُِ، ص:  ّج: 
  . ّْٓ، ص:  ٗ
 .َّْ، ص:  ْ، ج:  الروض المربع بحاشية ابف قاسـالبيكتي ،  ، ّْٓ، ص:  ٗ، ج:  المجموعالنككم ،  (ّ
 ككجو بطبلف ىذا الشرط مف ناحيتيف : (ْ
 عف بيع نيى النبيكقد  رث النزاع بيف العاقديف ،ما ينشأ عنو مف جيالة في المبيع أك الثمف جيالة فاحشة تك  -ُ

عمما يرفع عنو الجيالة المفضية إلى  أف يككف معمكما برؤية أك كصؼ المبيعالفقياء في  الغرر ، كمف ىنا اشترط
يككف المبيع معمكما عند المشترم ،  مف مجمة األحكاـ العدلية : يمـز أف َُِ- ََِ ، جاء في المادة/التنازع 

،  ُ، ج:شرح عمي حيدرمجمة األحكاـ العدلية ب )كيصير المبيع معمكما ببياف أحكالو كصفاتو التي تميزه عف غيره....
،  ٗ، ج: المجموع، النككم ، ِِ، ص:  ّ، ج: الشرح الصغير،  الدردير :، انظر لبلستزادةك  ، ُٖٕ-ُٕٕص: 
 .(  ُْٕص: 

ألنو تصرؼ بإرادة منفردة ) إرادة الطرؼ القكم ( في عقد ال يتـ انعقاده ، كال تسمـ أركانو إال باتفاؽ كتراضي  -ِ
ألنو زمف ،  ، كمف ىنا قرر فقياؤنا أف محؿ الشرط ىك صمب العقدالعقد شريعة المتعاقديف  ألف ؛ طرفي العقد إرادتي

عمى بطبلف ىذا الشرط ، لبلستزادة ،  ِِٔفي المادة/كقد نص القانكف المدني اليمني التعاقد كالتساـك عمى شركطو ، 
، قمت: كيمكف مبلحظة ىذا  ّْٗص:  ، لتعسفيةاالحماية القانونية لعديـ الخبرة مف الشروط انظر: المحاقرم ، 

خدمة الشرط في كثير مف العقكد التي ينص فييا عمى أحقية المؤسسة أك الييئة في زيادة الرسـك المقررة ، أك إلغاء 
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 ُٖٗص:  ، كلمزيد مف التكضيح ليذه القضية انظر:معينة أك إضافة شركط محددة دكف الرجكع إلى الطرؼ اآلخر 
 . مف ىذا البحث

، العاقديف  إرادتيؿ : أنيا نقمت العقد مف مرحمة المساكمة كالمناقشة التي تقكـ عمى تبلقي األك 

 . كتنعدـ فييا المساكمة كالمناقشة  ، بإرادة طرؼ قكم ـي سى رٍ كرضاىما إلى عقكد نمكذجية تي 

ط الثاني : أف القضاء اضطر لمتدخؿ في ىذه العقكد لتحقيؽ التكازف بيف العاقديف بتعديؿ الشرك 

 .مف جانب آخر كحد مف سمطانيا ، كقد قدح ذلؾ في حرية اإلرادة  ، لتعسفية أك إلغائياا
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 طبيعة عقود اإلذعاف وشروطيا الثاني :  المبحث

طبيعة خاصة ، كشركط محددة تميزىا عف غيرىا مف عقكد المساكمة ، ليا عقكد اإلذعاف       

 .صائص كالشركط كسنمقي الضكء فيما يمي عمى ىذه الخ

  طبيعة عقود اإلذعاف مب األوؿ :المط

لتكييؼ في اف يختبلؼ القانكنيسببا ال لقد كانت الحالة الخاصة لئليجاب كالقبكؿ في عقد اإلذعاف    

 الدقيؽ ليذا النكع مف العقكد ، كذلؾ عمى ثبلثة مذاىب : 

يف كتخضع لمقكاعد العامة التي تضبط ألنيا تتـ بتكافؽ إرادت حقيقية ، ف عقكد اإلذعاف عقكداألكؿ: أ

 . (ُ) ، كقد نحا إلى ىذا االتجاه غالبية فقياء القانكف المدني العقكد

منظمة  قانكنيةال يصح أف يطمؽ عمييا مسمى العقد ، كلكنيا مراكز النمطية الثاني: أف ىذه العقكد  

، كمف كالمستيمكيف ف مقدـ الخدمة حة تنظـ العبلقة بيتنشئيا إرادة منفردة ، فيي بمثابة قانكف أك الئ

كقد استندكا  العاـ أمثاؿ ديجي، كىكريك،القانكف كثير مف شراح أصحاب ىذا االتجاه األستاذ سالي ، ك 

 :  أىمياعدة مؤيدات ، مف  إلى

 .المشتركة (  اإلرادة)  التعاقدية اإلرادةىذا العقد ال تتكافر فيو  أف -ُ

 ساكاة التي تفترضيا فكرة العقد .أف ىذا العقد ال تكجد فيو الم -ِ

 .(ِ)أف قبكؿ المذعف في ىذه العقكد ال يككف عف حرية كبينة  -ّ

 

----------------------------- 
   . ُِّ:، ص عقود اإلذعاف، الصدة ،  ِْٖ- ِّٖ: ، ص ُ، ج : نظرية العقدالسنيكرم ،  (ُ
  .، كما بعدىا  َُٖ، ص:  عقود اإلذعاف( انظر ، الصدة ، ِ
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 :  (ُ)كقد فند أصحاب الرأم األكؿ ىذه المزاعـ كأجابكا عنيا بما يمي

 بانضماـال ثر ليا إأ أف عقكد اإلذعاف ىي نتيجة لتبلقي إرادتي طرفي العقد ، فإرادة المكجب ال -ُ

 .فاإلرادة التعاقدية مكجكدة في ىذا العقد قبكؿ القابؿ إلييا ، 

 مساكاة االقتصادية فميست ببلزمة .ىذا العقد ، أما ال أف المساكاة القانكنية مكجكدة في -ِ

كلـ  ، أف تككف بنكد العقد محؿ نقاش -قانكنا  -ال يشترط لتحقؽ المساكاة بيف طرفي العقد أنو  -ّ

  عيبا مف عيكب الرضا في العقد  .  أف اإلكراه االقتصادم يعتبر القانكف

 حقيقية تضـ نكعيف مف الشركط : كد اإلذعاف عقكديرل أف عق: (ِ)االتجاه الثالث 

 األكؿ : شركط جكىرية ، كىي التي تككف محؿ نقاش بيف الطرفيف ، كاإلرادة المشتركة ظاىرة فييا . 

النكع الثاني : شركط تبعية ، كالغاية منيا في الغالب تكميؿ أك تحديد أك تقييد ، أك بياف الشركط 

 سمفا .ة ، كىذه عادة ما تككف جاىزة ، ك مطبكع الجكىرية

 إلى النظرية العقدية  يانضمامعربية النزاع في ىذه المسألة بات القكانيف المدنية الك قد حسم      

 

 

 

------------------------ 
،  ُِٓ، ص:  عقود اإلذعافالصدة ، ،  ِْٖ- ِّٖ: ، ص ُ، ج :  نظرية العقد السنيكرم ، عبد الرزاؽ ، (ُ

 . كما بعدىا 
 ـُّٗٗ،  منشأة المعارؼاإلسكندرية ،  ، تفسير العقد في القانوف المدني المصري والمقارفـ ، كعبد الح ( فكدة ،ِ

، ص:  محاضرات في القانوف المدني،  ُُْ، ص:  عقود اإلذعافالصدة ، عبد المنعـ ، ،  َّٕ – َّٔ: ، ص
 . ُ :، ىامش ٖٗ
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 . ( ُ) ِٔٔ -ِْٖ -ُْٓفي المكاد رقـ  كمنيا قانكف المعامبلت المدنية اإلماراتي ،

، فيك  (ِالذم استقرت عميو القكانيف الحديثة ، ألف القابؿ يممؾ الحرية التعاقدية ) كىذا ىك الرأم 

 حر اإلرادة في إتماـ العقد أك رفض إبرامو .

ارتباط  عي يعرؼ بأنو:االصطبلح الشر  مف الناحية الشرعية ، فقد سبؽ معنا أف العقد في أما      

العقكد يتضح  إلى طبيعة ىذه، كبالنظر  عمى كجو مشركع يظير أثره في المعقكد عميو إيجاب بقبكؿ

 قكؿكىي ، أال النظرية العقدية الشرعية ، إال أف ىناؾ نقطة تبقى محؿ تأمؿ  لنا أنيا تندرج في

، فثبكت مشركعية ىذه العقكد ال يزاؿ محؿ نظر  : ".. عمى كجو مشركع "في تعريفيـ  العمماء

ف كاف لتراضي تشكبيا شكائب اإلكراه ، كا  د ، خاصة كأف قاعدة العقكد في الشريعة أال كىي اكاجتيا

ىذا اإلكراه اقتصاديا إال أنو يبقى محبل لمنظر في صحة العقد مف عدمو ، كىذا البحث خطكة في ىذا 

الشرعي  ف لـ تثبت خرجت عف المعنى، كا   الطريؽ ، فإذا ثبتت مشركعيتيا ، ثبت ليا أحكاـ العقكد

 .( ّلمعقد )

 

----------------------------- 
: عمى أف القبكؿ في عقكد اإلذعاف يقتصر عمى مجرد التسميـ بشركط  ُْٓنص المشرع اإلماراتي في المادة / (ُ

 متماثمة يضعيا المكجب لسائر عمبلئو ، كال يقبؿ مناقشتو فييا  .
عاف ككاف قد تضمف شركطا تعسفية جاز لمقاضي أف يعدؿ ىذه : إذا تـ العقد بطريقة اإلذ ِْٖ/كجاء في المادة 

 الشركط أك أف يعفي الطرؼ المذعف منيا كفقا لما تقضي بو العدالة ، كيقع باطبل كؿ اتفاؽ عمى خبلؼ ذلؾ .
، نص عمى أف الشؾ يفسر لمصمحة المديف ، كمع ذلؾ ال يجكز أف يككف تفسير العبارات الغامضة  ِٔٔكفي المادة /

 قكد اإلذعاف ضارا بمصمحة الطرؼ المذعف .في ع
جائزة العكيس ، بحث فائز ب دولة اإلمارات العربيةالحماية القانونية لممستيمؾ في زىرة ، محمد المرسي ،  (ِ

 . َُٖ، الجزء الثاني ، ص: ـ  ُٔٗٗ، الدكرة السابعة دبي ، لمدراسات كاالبتكار العممي ، ندكة الثقافة كالعمـك ، 
 .، كما بعدىا  ٕٔ، ص: لفصؿ الثاني مف ىذا البحث انظر ا (ّ
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 خصائصيااني : شروط عقود اإلذعاف و المطمب الث

إال أف الباحث اتجو إلى مثؿ ىذا  ،ليس ىناؾ حد فاصؿ بيف شركط ىذه العقكد كخصائصيا      

غيرىا  ي تميز عقكد اإلذعاف عفلمتكضيح ، فقدـ الشركط ألنيا تعد مف أىـ الخصائص التيـ التقس

 العقكد . مف

 شركط عقكد اإلذعافالفرع األوؿ : 

 :  (ُ)ثة شركط ثبلب المساكمةىا مف عقكد عقكد اإلذعاف عف غير تتميز      

 السمعأف أكضحت محكمة النقض المصرية الضركرية ، كقد أك الخدمات  أف يتعمؽ العقد بالسمع -ُ

في كضع  يككنكايـ مصالحيـ بدكنيا ، بحيث الضركرية ىي التي ال غنى لمناس عنيا ، كالتي ال تستق

 ا المكجب ، كلك كانت جائرة يضطرىـ إلى التعاقد بشأنيا ، كال يمكنيـ رفض الشركط التي يضعي

(ِ). 

 ، كتككف الشركط محددة كمكحدة لجميع المستفيديف أف تعد نماذج العقكد كشركطيا كبنكدىا مسبقا -ِ

كينحصر دكر ، كمتكافقة مع مصمحة المكجب ،  قدةما تككف صياغة ىذه الشركط معكغالبا  ،

 .(ّ)الخدمة المستيمؾ في التكقيع عمى العقد ، إف رغب في الحصكؿ عمى السمعة أك

 

------------------------------- 
نظرية العقد في قوانيف الدوؿ الصدة ، عبد المنعـ فرج ، ،  َِٖ، ص:  ُ: ، ج نظرية العقدالسنيكرم ،  انظر:( ُ
مجمة مجمع في  ، ُِّ، كراجع قرار مجمع الفقو اإلسبلمي بخصكص عقد اإلذعاف برقـ:  ُّٔ: ص،  عربيةال

 . ِّٓ، ص:  ّ، الدكرة الرابعة عشرة ، ج:  اإلسالميالفقو 
، القاىرة ، مكتبة كىبة ، الطبعة الثالثة ،  التقنيف المدني في ضوء القضاء والفقو( عبد العزيز ، محمد كماؿ ، ِ

 . ٖٔٗ، ص:  ـََِّ -ىػ ُِْْ
 . ٕٗص: ، مرجع سابؽبندارم ، ،  َُٖ: ، ص الحماية القانونية لممستيمؾ في دولة اإلمارات،  زىرة( ّ
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يحتاج إلى  احتكار المكجب لمسمعة أك الخدمة احتكارا يخكلو فرض شركطو عمى المستيمؾ الذم -ّ

إلذعاف ، كفقا لما قرره التقميدم لعقد المفيكـ اتمؾ الخدمة ، كقد كاف ىذا الشرط شرطا أساسيا في 

العربية  الدكؿ كغيرىا مفكالقضاء في مصر  ) القانكني ( خذ بو الفقو، كقد أ -رحمو اهلل  -السنيكرم

عقكد اإلذعاف مصطمح ": كنصو ، إلسبلمي بجدة مؤيدا ليذا االتجاهكقد صدر قرار مجمع الفقو ا، 

 ئص كالشركط اآلتية : قانكني غربي حديث التفاقيات تحكميا الخصا

كالكيرباء كالغاز كافة كال غنى ليـ عنيا ، كالماء  تعمؽ العقد بسمع أك منافع يحتاج إلييا الناس -ُ 

 كالياتؼ كالبريد كالنقؿ العاـ ....

أك عمى  ، احتكار : أم سيطرة المكجب لتمؾ السمع أك المنافع أك المرافؽ احتكارا قانكنيا أك فعميا -ِ

 و عمييا بشكؿ يجعؿ المنافسة فييا محدكدة النطاؽ .األقؿ سيطرت

انفراد الطرؼ المكجب بكضع تفاصيؿ العقد كشركطو دكف أف يككف لمطرؼ اآلخر حؽ في  -ّ

 مناقشتيا أك إلغاء شيء منيا أك تعديمو .

صدكر اإليجاب ) العرض ( مكجيا إلى الجميكر ، مكحدا في تفاصيمو كشركطو كعمى نحك  -ْ

 .(ُ)مستمر " 

 (ِ) : نقطتيففي كيمكف تمخيص ذلؾ  ، كاالتساع فيما بعد د أخذ بالتطكرىذا المفيـك قلكف      

 ار الػث نص عمى أف االحتكػ( ، حيّدني المصرم)ػاالتجاه الذم سمكو الفقو كالقضاء الم -

------------------------- 
 . ِْٓ- ِّٓجزء الثالث ، ص: بجدة ، الدكرة الرابعة عشرة ، ال مجمة مجمع الفقو اإلسالمي( ُ
 . ٖٖ – ْٖص:  ، نحو مفيـو أوسع لحماية المستيمؾ في عقد اإلذعاف ، بندارم (ِ
،  ُج: ،  ُٗٗٗمنشأة المعارؼ ، اإلسكندرية ،  ، قضاء النقض المدني في العقودانظر: شعمة ، سعيد أحمد ،  (ّ

 . ُِٖص: 
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 . (ُ)محدكدة ال ؿ كذلؾ حالة المنافسةيشمبؿ  ، يقتصر عمى االنفراد بالسمعة أك الخدمة

د عقفي  (ّ)استقر عمى عدـ اشتراط كجكد االحتكار الذم (ِ)المفيكـ الحديث لعقد اإلذعاف -

 أف عقد اإلذعاف ىك ما تكافر فيو شرطاف : اإلذعاف ، كبناء عميو فقد تقرر

 م منيا .األكؿ : انفراد المكجب بكضع بنكد العقد كشركطو بدكف مساكمة أك مناقشة أل

 

-------------------------- 
دكؿ العربية تحتكر ىذه ففي غالب ال ، قطاع االتصاالت،  ةأشير المجاالت التي تككف المنافسة فييا محدكدمف  (ُ

 : شركةتيف ىماعمى شركفي ىذا المجاؿ مثبل ، تقتصر المنافسة  اإلمارات دكلة ففي،  شركة أك شركتيف الخدمة
 . (دك)، كشركة  اتصاالت

، المطوؿ في القانوف المدني ) انظر: جاؾ غستاف ، ىذا المفيـك ىك ما استقر عميو نظر فقياء القانكف في فرنسا  (ِ
حماية المستيمؾ في ذىب إلى ىذا االتجاه عدد مف الباحثيف ، منيـ : رمزم فريد مبركؾ ، في بحثو (، كقد  ٕٗص: 

 ، كما بعدىا ، كمحمد ّٓص:  ،ـ  ََِِمكتبة الجبلء الجديدة ،  المنصكرة ، ، إطار مفيـو جديد لعقد اإلذعاف
د المرسي زىرة ، ، كمحم ُٗ، ص: نحو مفيـو أوسع لحماية المستيمؾ في عقد اإلذعافإبراىيـ بندارم ، في بحثو: 

 :يا، كفاطمة نساخ في رسالت، كما بعدىا  ُٖٓ، ص:  الحماية القانونية لممستيمؾ في دولة اإلمارات: في بحثو
عقود سمطاف العمماء ، كمحمكد أبك ليؿ في بحثيما محمد عبد الرحيـ ، ك ، كما بعدىا  ٗ، ص:  مفيـو اإلذعاف

، كالدكتكر مصطفى محمد  ِٕٗ، ص:  ّ، ج : الدكرة الرابعة عشرة ، المقدـ لمجمع الفقو اإلسبلمي ،اإلذعاف 
، كما بعدىا ، كالدكتكر  ٕٗ، الطبعة األكلى ، ص: ـ االلتزا القانوف المدني في ثوبو اإلسالمي ، مصادرالجماؿ ، 

 . ٕٓص:  ، ) مصادر االلتزاـ ( النظرية العامة لاللتزاـمحمد حسيف منصكر ، في كتابو 
 : اشتراط االحتكار العتباريف  اإلذعافأىمؿ االتجاه الحديث في تحديد مفيـك  (ّ
نما ىك قرينة عمى، االحتكار ليس شرطا مستقبل  أف -ُ   : أمريف كا 

 أف القبكؿ قد اقتصر عمى مجرد التسميـ بشركط المكجب. :األكؿ
لحاجة لتحقيؽ االمكجب في مركز قكم يسمح لو بفرض شركطو عمى المكجب ، كبالتالي استغبلؿ ىذه  أف الثاني: 

 .بمصالح المستيمكيف  كاإلضرارمصالحو 
كرية لشخص قد تككف مف الحاجيات لشخص أف االحتكار أمر نسبي يختمؼ مف شخص آلخر ، فالسمعة الضر  -ِ

 ص: ، نحو مفيـو أوسع لحماية المستيمؾ في عقد اإلذعاف بندارم ،راجع: ) .آخر ، كربما مف الكماليات لغيرىما 
ٖٖ ) . 
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اإلذعاف  الثاني: ضعؼ مكقؼ المستيمؾ في مقابؿ المنتج أك مقدـ الخدمة ، بحيث ال يممؾ إال

لـ تصؿ إلى درجة  كلك -عدـ المساكاة االقتصادية بيف المتعاقديفف" ،( ُ)شركط المكجب كالرضكخ  ل

 .(ِ")كافية الستبعاد المناقشة مف العقد كتحقؽ اإلذعاف إال أنيا –االحتكار

 بأنيا اإلذعافؼ عقكد لمدني اليمني مكافقا ليذا االتجاه الحديث ، حيث عرٌ اكقد جاء نص القانكف     

ليذا القانكف  اإليضاحية، كقد خمت المذكرة ( ّ" )قكم عمى الضعيؼ العقكد التي كضع شركطيا ال ":

حتكار ىذه السمع احتكارا كا،  مرافؽ ضركرية أكبسمع  اإلذعافلكجكب تعمؽ عقكد  إشارة أيةمف 

كيظير أف ىذا االتجاه  ىك الذم  ، (ْ) المصريافضاء لقاك ، كما اشترط ذلؾ الفقو  فعميا أكقانكنيا 

اإلذعاف( الكاقعة في عقكد ) مساكاة البل" أف  القانكف الفرنسييف ، حيث اعتبركاراح خذ بو كثير مف شأ

فكؿ ميني ىك ؛  نتيجة قكة اقتصادية ضخمة( تككف  أف بؿ يمكف ) ،نتيجة احتكار ليست بالضركرة 

 ( .ٓزبائنو " )شركطو العامة عمى  عمكما في كضع يمٌكنو مف فرض

------------------------------ 
الجمعيات المراكز التجارية ، ك أكضح مثاؿ عممي عمى المفيـك الحديث لعقكد اإلذعاف ،المؤسسات االستيبلكية ك( ُ

التعاكنية كغيرىا ، حيث ال تحتكر السمع االستيبلكية ، كلكف عقد البيع بينيا كبيف المستيمكيف يعد عقد إذعاف كفقا 
عقد البيع أال كىك تحديد السعر ، ال يممؾ المشترم أم نقاش أك ف أىـ شرط في لممفيـك الحديث لبلذعاف ، كذلؾ أل

 تي تتاجر فييا ، كؿ ذلؾ مكنيا مفككذلؾ فإف مركزىا االقتصادم القكم كحاجة المستيمؾ إلى السمع ال مساكمة فيو ،
لمستشرية ا حممة حمى األسعار دتقك  ةيصبحت ىذه المراكز التجار بؿ لقد أ ، فرض ما تشاء مف أسعار عمى ما تبيع

ككمات الحكفي ظؿ االقتصاد الحر الذم تأخذ بيا معظـ األنظمة االقتصادية العربية ، باتت ، في المجتمعات العربية 
تكصيؼ  خبلؿ ارتفاع األسعار ، إال أف المدخؿ القانكني لذلؾ يمكف أف يككف مف عاجزة عف كبح جماح استمرار

ذعاف ، ثـ يتبع ذلؾ التدخؿ القانكني كالتشريعي لحماية ىذا اإل مفيـك تندرج في لعبلقة بيف التاجر كالمستيمؾ بأنياا
 . زيد تفصيؿ ليذه المسألةكسيأتي ميؼ في مقابؿ تمؾ القكل االقتصادية ، المستيمؾ الضع

 . َُ، ص:  مفيوـ اإلذعاف( فاطمة نساخ ، ِ
 . ُِّ( القانكف المدني اليمني ، المادة/ ّ
 . ِٖٗص:  ، الحماية القانونية لعديـ الخبرة مف الشروط التعسفيةحمد ، ( انظر:المحاقرم ، إسماعيؿ مْ
 ، بتصرؼ يسير . ٕٗ، ص:  المطوؿ في القانوف المدني ، تكويف العقدجاؾ غستاف ، ( ٓ
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 كذلؾ مراعاةف كفقا لممفيكـ الحديث لئلذعاف ، إلى تكسيع دائرة اإلذعا (ُ)لذا فإف الباحث يميؿ،  

، كال تزاؿ  االقتصادية ، حيث ال يزاؿ في مكقؼ الضعؼ تجاه تكتبلت القكل (ِالمستيمؾ )لمصمحة 

، كحمايتو عاجزة عف الحفاظ عمى حقكؽ المستيمؾ  -في الدكؿ العربية  – الييئات التنفيذية المعنية

 . خدمات كالسمع الضركرية لممستيمؾ ال لشركات كالمؤسسات التي تسيطر عمىاستغبلؿ ا مف

فرضنا ف الشركات عمى السمع كالخدمات ، كا   ىذه المؤسسات كالمراكز التجارية كتمؾ كسيطرةي         

القانكف بالتكاطؤ  نو ينشأ بينيا ما يعرؼ فيإال أ ، -في بعض األحياف  -أنيا ليست سيطرة احتكارية 

 قرب إلى االحتكار منوكالمشركعات التجارية المتنافسة أ الضمني ، كالتكاطؤ الضمني بيف الشركات

 .( ّإلى المنافسة الكاممة )

كىذا ىك كاقع العمؿ في أكثر مراكز التسكؽ ، فعمى سبيؿ المثاؿ كالتكضيح : تعيف جمعية        

قرارات التسعير التي تصدرىا المراكز التجارية  قبةالشارقة التعاكنية االستيبلكية مكظفة ميمتيا مرا

    .(ْ)األخرل ، كذلؾ بيدؼ تثبيت السعر أماـ المستيمؾ 

 

----------------------------------------- 
ي فيـ معنى االحتكار الفعمي ، فطبيب القرية إذا لـ يكجد غيره يعد فكىناؾ ميؿ في التكسع  "قاؿ السنيكرم : (ُ

 محتكرا ، ككذلؾ الصيدلي كالخباز كبائع األقمشة كغيرىـ ممف يتخذ تجارة تسد حاجة ضركرية لمناس ، كمعنى ذلؾ أف
نظرية )    . "  مثؿ ىذه الميف تأخذ شيئا فشيئا صبغة المنافع العامة ، كيصبح القائمكف بيا مجنديف لخدمة الجميكر

 . ( ِٖٓ، ص: ُ، ج: العقد
،  ُ، ج : نظرية العقدالسنيكرم ،  :انظر ،ذعاف المتمسكيف بالنظرية التقميدية لئل اإلطبلع عمى قكؿ( لمزيد مف ِ

 .  اإلذعاففي تحقؽ مفيـك  أساسياالحتكار شرط  أفرحمو اهلل عمى  أكديث ح،  ُ:مش، ىا َِٖص: 
، دار ، اإلسكندرية  الحد مف آليات االحتكار منع اإلغراؽ واالحتكار مف الوجية القانونيةشمبي ، أمؿ محمد ،  (ّ

 .  ُٗٔ، ص: ـ  ََِٔإلسكندرية ، الجامعة الجديدة لمنشر ، ا
 . ََِص: ، مرجع سابؽ ، مجمة مجمع الفقو اإلسالميذعاف ، ، عقكد اإل الفرفكر انظر:( ْ
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كىذا ىك جكىر التكاطؤ الضمني"  فأىـ ما يميز أسكاؽ التكاطؤ الضمني ىك سياسة التفاعؿ        

بؿ بينيـ ..،  اتصاؿ مباشر فاؽ أكدكف ات اإلنتاجالسعر كحجـ  تثبيت بيف الشركات المتنافسة عمى

مت عمى ا، كيعتمد ىذا التفاىـ الصف تفاىما صامتا حكؿ السعر..ك تك أفىذه التفاعبلت ال تعدك  إف

كقد حظر قانكف تنظيـ المنافسة كمنع الممارسات ( ، ُ) .."مراقبة كؿ شركة لسمكؾ الشركات األخرل 

أك الممارسات العقكد  أكاالتفاقات ( ّ، كقانكف حماية المستيمؾ اإلماراتي)(ِ)االحتكارية ) المصرم (

التكاطؤ الضمني ،  كىذا الحظر يشمؿ بإطبلقو ،ككف مف شأنيا اإلخبلؿ بحرية المنافسة " ..التي ي

 .( ْألف أثره كنتيجتو مساكية ألثر كنتيجة التكاطؤ المنظـ )

صنعة فإنو يمحؽ بصكر التكاطؤ بيف أىؿ  أما بالنسبة لمنظرة الشرعية مف ىذا االتفاؽ الضمني       

حكـ يدكر مع عمتو كالار بالمستيمكيف ، ة في كمتا الحالتيف ، كىي اإلضر أك حرفة معينة ، لتحقؽ العم

نكع مف أنكاع االحتكار المحـر الذم  الصناع أك المينييف تكاطؤ كقد قرر فقياؤنا أفكجكدا كعدما ، 

 ( .ٔ)كقد ألحقو الفقياء المعاصركف بعقكد اإلذعاف في الحكـ ،  (ٓ)نيى عنو الشرع 

---------------------------- 
 . َُٕ، ص:  الحد مف آليات االحتكار أمؿ شمبي، (ُ
الشياكم ، قدرم عبد الفتاح ، المادة السابعة مف قانكف تنظيـ المنافسة كمنع الممارسات االحتكارية ، ) انظر  (ِ

لتشريع في ااالحتكارية ع الممارسات نقانوف حماية المستيمؾ ، ومذكرتو اإليضاحية ، وقانوف حماية المنافسة وم
 ، ّٓص:  ،  ََِٔ، الطبعة األكلى ،  ، القاىرة ، المركز القكمي لئلصدارات القانكنيةالمصري 

 .( ّ، الفقرة رقـ )( مف البلئحة التنفيذية لقانكف حماية المستيمؾ اإلماراتي ٓانظر: المادة )( ّ
 . ُُٕ – َُٕ، ص:  الحد مف آليات االحتكار( انظر : أمؿ شمبي ، ْ
 - ىػُِّْدار الحديث ، الطبعة األكلى ،  القاىرة ، ، الطرؽ الحكمية في السياسة الشرعيةابف القيـ ،  :( انظرٓ

 . َِٗص:  ،ـ  ََِِ
، دراسة مقارنة بالقانكف الكضعي ، بحث  عقود اإلذعاف في الفقو اإلسالميالفرفكر، محمد عبد المطيؼ صالح ،  (ٔ

،  ـََِْ - ىػُِْٓ، الدكرة الرابعة عشرة ، العدد الرابع عشر ، منشكر في مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي ، جدة 
،  ّج: ،مرجع سابؽ ،  بجدة مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي،  عقود اإلذعافسانك ،  ،، كما بعدىا  َِٓص:،  ّج:

  = جدة،  مجمع الفقو اإلسبلمي مجمةبحث منشكر في  ، عقود اإلذعافالندكم ، ، كما بعدىا ،  ُّٓص: 
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 خصائص عقد اإلذعاف الثاني :  الفرع 

 يتميز عقد اإلذعاف عف غيره مف العقكد المعتادة بعدة مميزات أىميا :      

 (  ُ)شمكؿ كعمـك اإليجاب كاستمراريتو  -ُ

، الجميكر ، أك إلى فئة مخصكصة منو  إلىعاـ يكجو  فاإليجاب في عقكد اإلذعاف إيجاب    

 .  ا بصفة مستمرةكيككف باب القبكؿ ) االشتراؾ( مفتكح

فشركة االتصاالت  تعرض شركطيا عمى جميع فئات المجتمع ، ككؿ مف يرغب في االستفادة      

التي يريد االستفادة  مف خدماتيا المتنكعة ، فما عميو إال أف يقكـ  بالتكقيع عمى نمكذج طمب الخدمة

باستمرار ، كىذا مف الخصائص منيا ) كىذا ىك القبكؿ ( ، كالتقديـ ليذه الخدمات مفتكح لمجميكر 

 التي تميز عقكد اإلذعاف عف غيرىا مف عقكد التراضي .

حتمية اإليجاب ، فيتكجب عمى محتكر الخدمة أك السمعة أف يقدـ الخدمة لمف يطمبيا مف  -ِ

 . (ِ) الجميكر، كيجب أف ينشر ىذا اإليجاب بحيث يككف في كسع الجميكر أف يطمع عميو

ذعاف إلرادتو ، فبل يممؾ القابؿ أما القبكؿ في عق -ّ كد اإلذعاف فيك مجرد تسميـ بشركط المكجب كا 

إال أف يبـر العقد برمتو أك يرفضو جممة كتفصيبل ، كعميو فالعقد ليس شريعة المتعاقديف ، بؿ شريعة 

   . (ّ) الطرؼ األقكل

----------------------------------- 
  . ، كما بعدىا َُْص: ،  ّبع عشر، ج: العدد الرا الدكرة الرابعة عشرة ، =
الحماية القانونية لممستيمؾ في ، زىرة ، محمد المرسي ،  ُِٖ، ص:  ُ، ج: نظرية العقدالسنيكرم ، انظر: ( ُ

  . ُْٖص:  قانوف دولة اإلمارات ،
 .  ْٗ، ص:  محاضرات في القانوف المدنيالصدة ، ك ،  ٕٗص: رجع سابؽ ، ، م بندارم: ( انظرِ
 . َٖ، ص :  مرجع سابؽبندارم ،  انظر:( ّ
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تفاكت القكة االقتصادية بيف المكجب كالقابؿ ، كتنبع ىذه القكة االقتصادية مف تفرد المكجب بتقديـ  -ْ

 ىذه الخدمة ، أك احتكاره لمسمعة الضركرية ، سكاء كاف ذلؾ االحتكار احتكارا قانكنيا أك احتكارا فعميا

(ُ) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------- 
،  بنداري ،، كما بعدىا  ٔٗص:  ، (تكويف العقدلقانوف المدني )االمطوؿ في  جاؾ غستاف ،انظر:  لبلستزادة ، (ُ

 . ٕٗ- ٖٕ، ص: مرجع سابؽ 
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  التمييز بيف اإلذعاف واإلكراه:  المبحث الثالث

ىك أساس الرضا ذلؾ أف العقد ،  اإلرادة  فيالتي تشكب  العيكب كاخطريعد اإلكراه مف أىـ       

ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  چ : ؿ، قاؿ اهلل عز كجفي الشريعة لتعاقد ا

يشكب الرضا فييا  ( ، لكف عقكد اإلذعاف ِٗالنساء: )  چڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ 

ث إلى الباحشكائب مف اإلكراه ، بحيث تككف في برزخ بيف تماـ الرضا كتحقؽ اإلكراه ، كىذا ما دعا 

،  التمييز بيف اإلكراه كاإلذعاف ، في محاكلة لتحديد المكاف الذم تحتمو ىذه العقكد بيف اإلكراه كالرضا

دراؾ تاـالحكـ عمييا عف عمـ  اليتسنى لن  .لحقيقتيا  كبصيرة كا 

بما يغني عف إعادتو  وشروطو وخصائصو ، فاإلذعا لقد أشرت فيما سبؽ معنا إلى تعريؼو     

الفرؽ  لبيافكمف خبلؿ ذلؾ ندلؼ  ، شروطوو  ،عمينا أف نبيف حقيقة اإلكراه وصوره  ىنا ، ويبقى

 بيف اإلكراه كاإلذعاف .

  تعريؼ اإلكراه في المغة واالصطالح :المطمب األوؿ 

 (ُ) تعريفو في المغة :الفرع األوؿ 

ىك  :هي رٍ ، كالكي  ىان رٍ كي  هى رً الرضا ، أصميا كى ك  المحبةً ضد كىك  ره ،إيقاع الكي  : ةاإلكراه في المغ      

 .   (ِٔٓالبقرة: ) چی  جئ    حئ  مئىئ  چ   تعالى: ه، قاؿكارً  ىك لوي  عمى أمرو  وي : حممتي وي تي ، كأكرىٍ المكركه 

 

 

------------------------- 
 . كره، مادة :  لساف العرب المحيط،  انظر: ابف منظكر (ُ
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 عي كالقانكنيتعريؼ اإلكراه في االصطبلح الشر  :الفرع الثاني 

،  (ُ) إلزاـ الغير بما ال يريده :أنو الشرعي بعدة تعريفات ، منيا ؼ اإلكراه في االصطبلح ر  عي      

 ، يدفعو لفعؿ ما تأباه نفسو.ه كرى نتيجة خكؼ يتكلد في نفس المي  ـكيككف ىذا االلتزا

 تعريؼ اإلكراه في القانوف  -

: إجبار الشخص بغير حؽ عمى بأنو ة لدكلة اإلماراتالمدنيالمعامبلت قانكف اإلكراه في  ؼى ر  عي      

 . (ِأف يعمؿ عمبل دكف رضاه ، كيككف اإلكراه ممجئا كغير ممجيء )

اإلكراه المبطؿ لمرضا ال يتحقؽ إال بالتيديد المفزع في أف محكمة النقض المصرية : كقد قررت       

حتماليا أك التخمص منيا ، كيككف ؿ لممكره بابى أك باستعماؿ كسائؿ ضغط أخرل ال قً ، النفس أك الماؿ 

 .( ّشديد يحمؿ المكره عمى اإلقرار بقبكؿ ما لـ يكف ليقبمو اختيارا ) ذلؾ خكؼه نتيجة مف 

يعرؼ اإلذعاف نميز بينيما بأف أف  يمكننا كمف خبلؿ تأممنا لتعريؼ اإلكراه كتعريؼ اإلذعاف      

جبار كسيمة عقد بيف طرفيف ، أما اإلكراه فيكبأنو   .  ضغط كتخكيؼ كا 

---------------------------------------- 
، ص  ُٔج: ،  لقاىرة ، دار أبي حيافا ،فتح الباري ني ، بف حجر العسقبلد بف عمي احمأبك الفضؿ  ابف حجر، (ُ
الدعاء إلى  ":كى، حيث قاؿ  الكاساني بو عرفوما اإلكراه لتي عرؼ بيا ااألخرل  مف التعريفات الشرعيةك  ، ٖٕ:

 ،دار إحياء التراث العربي  ،، بيركت ، لبناف في ترتيب الشرائع  بدائع الصنائع)  "الفعؿ باإليعاد كالتيديد بشركطو
بأنو:  () المبل محمد بف فرامكز( ، كعرفو منبل خسرك ُْٖ، ص:  ٔ :ج ، ـُٖٗٗ – ىػُُْٗ الطبعة الثانية ،

 ،ـ ََِِالمكتبة األزىرية لمتراث، القاىرة ، ، آة األصوؿ شرح مرقاة الوصوؿ مر رىو بالكعيد ) حمؿ الغير عمى ما يك
مباشرتو لك خمي ى أف يفعؿ ما ال يرضاه كال يختار عمبأنو:" حمؿ الغير  التفتازاني وعرف، ك ( َْٔ، ص:  ِج : 
 كقاؿ، (  ُْْ، ص:  ِج :  ، دار الكتب العممية بيركت ، لبناف ، ، شرح التمويح عمى التوضيح)  " كنفسو

 . (  ُُّ، ص:  ٕ، ج: األـكراه ىك أف ييغمىب بغير فعؿ منو " ) اإل الشافعي:
 عمر السيدمؤمف، :انظر ، كلبلستزادة ، ُٖٕالمادة /، ةقانوف المعامالت المدنية لدولة اإلمارات العربية المتحد (ِ

كقد عرفو  ، ُُ: ص ىرة ، دار النيضة العربية ،القا ، اإلكراه المفسد لمرضا في قانوف المعامالت المدنية اإلماراتي
 .(ُْٗ، ص :  ُج :  ، العقد نظرية دفع إلى التعاقد " )، فين : بأنو ضغط تتأثر بو إرادة الشخصالسنيكرم

 .  ِٔص:  ، ُ، ج  المدني في العقود قضاء النقض ، ( سعيد احمد شعمةّ
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 ه وحقيقتوشروط اإلكراه وصور :  المطمب الثاني 

 ( : ُشركط اإلكراه ) : األوؿ الفرع 

 عدة شركط لتحقؽ اإلكراه  ، ألخصيا بما يمي :  –رحميـ اهلل  –كضع العمماء       

 .(  ِ) أف يككف مف قادر بسمطاف أك تغمب -ُ

 .( ّالكعيد بو إف لـ يجبو إلى طمبو ) ؿزك أف يغمب عمى ظنو ن -ِ

   . (ْ) ه أف ال يظير مف المأمكر ما يدؿ عمى اختيار  -ّ

 

 

--------------------------------------- 
، تحقيؽ: عبد اهلل التركي ، عبد  ـُٖٖٗ، ىػ  َُْٖالقاىرة ، دار ىجر ، الطبعة األكلى ، ،  المغني ابف قدامة ، (ُ

بيركت ، دمشؽ ، المكتب  ) روضة الطالبيفنحكىا  النككم في  ، كقد ذكر ّّٓ: ، ص َُج : الفتاح الحمك ، 
: أف كىك ،كأضاؼ إلييا شرطا آخر، (  ٗٓ- ٖٓ، ص:  ٖج:  ، ـُُٗٗ-ىػُُِْي ، الطبعة الثالثة ، اإلسبلم

اؼ األحناؼ كذلؾ الشرط األكؿ يغني عنو ، كقد أض: ك عف الدفع بفرار أك مقاكمة ، قمت يككف المكره مغمكبا عاجزا
شرح  عمي حيدر ، انظر:) يو قبؿ اإلكراه نعا عف المكره عمىذه الشركط كىك : أف يككف المكره ممت شرطا رابعا عمى

ألنو لك لـ يكف ؛ ال حاجة  ليذا الشرط " ( ، قاؿ الشارح معمقا عمى ىذا الشرط :  ِٕٕ: ص ، ِج :  ،المجمة 
 . ( ُّٕ، ص :  ِج :  شرح المجمة ، ، )عمي حيدر" . يتحقؽ اإلكراهممتنعا منو كاف راضيا بو فبل 

راه ال يككف إال مف السمطاف ، كقاؿ أبك يكسؼ كمحمد:  يتحقؽ مف السمطاف كغيره ، ( ذىب أبك حنيفة إلى أف اإلكِ
( ، ُْٖ، ص:  ٔ، ج:  لبدائع: انظر) ا بتغير الحاؿ في زماف الصاحبيف جمع  الكاساني بيف ىذيف القكليف كقد
ف المنعة لو ، كالقدرة ال تتحقؽ قاؿ في اليداية : " كالذم قالو أبك حنيفة أف اإلكراه ال يتحقؽ إال مف السمطاف لما أك 

 (. َْ: ، ص ُُج :  ،لبناية شرح اليداية االعيني ،  ) انظر:بدكف المنعة .." 
، حيدر ال يتحقؽ بدكف قدرة الحامؿ ) ف ىذا الخكؼ : ىذا الشرط يغني عف الشرط األكؿ ألشرح المجمة قاؿ في ( ّ

 .( ُّٕ، ص:  ِج :
، أبك النجا  لحجاكما،  َِٕ: ، ص ّ، ج :  األـ الشافعي ، ، ٖٕ: ، ص ُٔ، ج : فتح الباري  ، ابف حجر (ْ

 . ٓ، ص:  ْ، ج :  ، دار المعرفة بيركت ، لبناف،  إلقناعشرؼ الديف مكسى ، ا



 62 

يشترط  هلدكلة اإلمارات عمى أف اإلكرا قانكف المعامبلت المدنية مف ُُٖ/ ت المادة كقد نص      

جبل إف لـ ف يغمب عمى ظف المكره كقكع اإلكراه عا، كأ ما ىدد بو ر عمى إيقاعفيو أف  يككف مف قاد

 . كره عميويفعؿ ما أي 

ف مراكمف خبلؿ التأمؿ في شركط كخصائص كؿ مف اإلكراه كاإلذعاف يتبيف لنا بجبلء أنيما أ     

 عدـ التساكم ة ، كىيكاحد ، باستثناء قضيةاتفاؽ بيف شركطيما  أكمتغايراف ، فميس ىناؾ تطابؽ 

إال أف ىذا ( ، ه ه كالمكرً المستكرى ) اإلكراه طرفي ك  كالقكة االحتكارية (، المذعف) اإلذعافبيف طرفي 

بالنسبة  أماكقع في القكة االقتصادية ،  إنماالتفاكت بيف المذعف كالمحتكر  أفعميو  ري ب  غى التشابو يي 

باإلضافة إلى ذلؾ في الجاه  بؿ يككفه ال يقتصر عمى القكة االقتصادية ه فإف تفكقو عمى المستكرى لممكرً 

 . الخكالسمطاف ، كالقدرة عمى البطش ....

حيث يكصؼ في عقكد اإلذعاف بأنو ، بينيما في القبكؿ  تشابيان  كقد يمحظ المتأمؿ كذلؾ       

،  كذلؾ  الطرؼ القكم إلرادةيرضخ الطرؼ المستكره  اإلكراهرضكخ إلرادة الطرؼ القكم ، كفي 

 اإلذعاففي عقكد إليو الخضكع ، فالدافع  أكذلؾ القبكؿ  إلىيختمفاف في الدافع قع األمر في كالكنيما 

ه أما الدافع في اإلكراه فيك الرىبة المتكلدة في نفس المستكره مف بطش المكرً ىك الحاجة االقتصادية ، 

 ، فاإلكراه  في جكىره شيء كاإلذعاف شيء آخر .

 

 

 

 

 



 63 

 اه : مف صكر اإلكر  الفرع الثاني 

نزيد مف  ىك إلقاء الضكء عمى األمثمة العممية لئلكراه حتىالصكر اليدؼ مف تعداد ىذه         

سبعة أكجو فيما يككف  (ُ، كقد ذكر النككم )مف الناحية العممية اإلذعاف إيضاح الفركؽ بيف اإلكراه ك 

 : اء عض ىذه الصكر التي ذكرىا العممالتخكيؼ بو إكراىا ، كسأشير فيما يمي إلى ب

 القتؿ أك قطع الطرؼ أك الضرب الشديد كالحبس المديد .يككف اإلكراه ب -

 بما يسمب االختيار .  يؼخك يتحقؽ اإلكراه بالت   -

 عمؽ بالبدف  . تاإلكراه ال يككف إال بعقكبة شديدة ت -

  .( ِالتيديد بإتبلؼ ماؿ اإلنساف كامبل يعد إكراىا ممجئا ) -

لضرب كلك يسيرا ، عمى كجو يككف إخراقا بو ، كغضا لو ، كشيرة في حقو إىانة ذكم المركءات با  -

بخكؼ قتؿ أك لذم ال حنث بو في صيغة البر يككف ( ، قاؿ في الشرح الصغير : " ثـ إف اإلكراه اّ)

أخذ ماؿ ك خكؼ ضرب مؤلـ أك سجف أك قيد ، كصفع بكؼ في قفا لذم مركءة بمؤل ......أك خكؼ 

 .( ْ) قتؿ كلد ..."

ه مف خبلليا إلى مف خبلؿ ما سبؽ يتضح لنا أف اإلكراه كسيمة ضغط كتيديد ، يتكصؿ المكرً      

تنفيذ رغباتو ، بينما تخمك عقكد اإلذعاف مف كؿ أساليب الضغط كالتخكيؼ ىذه ، فإبراـ عقد اإلذعاف 

ف شاء رفضو . ، يخضع إلرادة المتعاقد إف شاء أمضاه  كا 

------------------------------ 
 ، بتصرؼ . َٔ- ٗٓ، ص :  ٖج :  ،روضة الطالبيف  (ُ
 . ُٔٔ، ص:  ِ،  ج :  شرح المجمة عمي حيدر ، ( ِ
  . ِٔٔ، ص :  ِ، ج : شرح المجمة ،  ، عمي حيدر  ّّٓ، ص :  َُج :  ، المغني ، ابف قدامة (ّ
 . ْٕٓ – ْٔٓ، ص:  ِ، ج :  الشرح الصغير، الدردير  (ْ
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 في عقكد اإلذعافة اإلكراه حقيق : الفرع الثالث

 :( ُمظاىر اإلكراه في عقكد اإلذعاف تبرز في ثبلث نقاط )    

كبنكده كيضع  يصكغ العقد، فالطرؼ القكم ىك الذم  ممكجبالمنفردة لاألكلى : تحرير العقد باإلرادة 

 شركطو .

 بكضع شركط العقد النفراد المكجب الثانية: اشتماؿ العقد عمى شركط تعسفية ، كىذه نتيجة طبيعية

انعداـ المناقشة في بنكد العقد ، كسبب ذلؾ احتكار المكجب لمسمعة أك الخدمة ، كقد نتج عف  :الثالثة

 ذلؾ االحتكار أمراف : 

ة الطمب عميو النفراده استغناء الميني ) مقدـ السمعة أك الخدمة ( عف ذلؾ المستيمؾ لكثر  -ُ

 بتقديميا.

 السمعة أك الخدمة . اشتداد حاجة المستيمؾ إلى -ِ

( الذم سبؽ أف ذكرناه ، ال مف الناحية الشرعية كال ِال يدخؿ في اإلكراه المادم) ككؿ ذلؾ       

مف الناحية القانكنية ، أما اإلكراه المعنكم فإنني أقكؿ إف اضطرار المستيمؾ إلى السمعة لحاجتو إلييا 

جدا  الخاصة االتػالحة اإلكراه المعنكم في بعض ى درجػني( إلييا قد يصؿ إلػج ) الميػكاحتكار المنت

(ّ. ) 

--------------------------------- 
ص:  القاىرة ، دار النيضة العربية ،، السكوت واإلذعاف مشكمتاف متعمقتاف بالقبوؿ ، البيو ، محسف ، : انظر( ُ

ُِٗ – َُّ  . 
، أما اإلكراه ئؿ الحسية المادية ، كالسجف أك الضرب ..مف اإلكراه المادم أم اإلكراه الذم يقع بالكسا دلمقصك ا( ِ

 . المعنكم فأكضح أمثمتيا التيديد كالتخكيؼ ، كعمى العمـك فإف اإلكراه بنكعيو يككف أثره معنكيا في األصؿ
 ٕٔ، انظر مف ىذا البحث ، ص:   ٖٖ، ص:  عقد اإلذعاف في القانوف المدني الجزائري( انظر:لعشب محفكظ ، ّ

 . ُ، ىامش:
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 لكف عند المقارنة العامة بينيما ؛ نجد أف ىذه الحاجة ال تصؿ إلى درجة التخكيؼ أك التيديد        

يقاع األذل ، كما ىك الحاؿ في اإلكراه ، فالدافع إلى التعاقد في عقكد اإلذعاف ىك دافع اقتصادم  ، كا 

إلرادة  ألف إبراـ العقد يخضع( يعيب الرضا كال يعدمو ، ُ، كلذا فإف اإلكراه فيو إكراه اقتصادم)

ف شاء رفضو المت ضغط ال، بخبلؼ اإلكراه المعنكم أك المادم الذم يمارس فيو عاقد إف شاء أمضاه كا 

 عمى المستكرىه لينفذ رغبات الميكًره رغما عف إرادتو كاختياره .تيديد الك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------  
،  التقنيف المدنيلة الضركرة التي تحمؿ المذعف عمى التعاقد ) محمد شتا أبك سعد ، اإلكراه االقتصادم ىك: حا (ُ

 ( . ِِٓاإلسكندرية ، دار المطبكعات الجامعية ، الجزء األكؿ ، ص: 
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 المطمب الثالث: عالقة اإلذعاف باإلكراه والتمييز بينيما 

 .الفرع األكؿ : عبلقة اإلذعاف باإلكراه 

 : عقكد اإلذعاف بيف ثبلثة اتجاىات النظرة القانكنية إلى  لقد ترددت         

إرادة العاقد ،  أنكاع اإلكراه االقتصادم ، الذم ال يؤثر فيمف  ا(: اعتبار اإلذعاف نكعُاألكؿ ) -

، كليس التدليس كاالستغبلؿ  بناء عمى أف القانكف قد قصر عيكب الرضا عمى اإلكراه ، الغمط ،

 دا منيا  .اإلكراه االقتصادم كاح

، أك العقد  د باإلكراه االقتصادم كسبب لبطبلفمف األسباب التي دعت القكانيف إلى عدـ االعتداك     

 يعيب الرضا :  اعيباعتباره 

 كماديا .متساكيتيف اقتصاديا  كف اإلرادتاف المتعاقدتافأنو لـ يشترط أم قانكف كضعي أف تك -ُ

 ( .ِشرط أساسي في صحة التعاقد" ) العقد بيف المتعاقديف أف القانكف لـ يعتبر أف مناقشة بنكد -ِ

 يرل أصحابو أف اإلكراه االقتصادم قد يصؿ إلى اإلكراه الذم يعيب الرضا  (:ّاالتجاه الثاني ) -

 كمف المؤيدات التي استندكا إلييا :  ،

 

---------------------------------- 
مشكمتاف متعمقتاف بالقبوؿ)السكوت ، البيو ، محسف ،   ِِٗ ، ص: ُ، ج : الوسيط السنيكرم ، :( انظرُ

 . ّّٓ، ص:  عقود اإلذعاف، الصدة ، عبد المنعـ ،  ُِٗ، ص:  واإلذعاف (
،القاىرة ،  طبعة: معيد الدراسات العربية العالية ، ج  محاضرات في القانوف المدنيالصدة ، عبد المنعـ فرج ، ( ِ
 ، كما بعدىا . ٖٕ، مرجع سابؽ ، ص:  يوـ اإلذعافمف، فاطمة نساخ ،  ٕٗ، ص :  ُ:
 ،، عبد الفتاح عبد الباقي  ٖٗ -ٖٖ، ص:  عقد اإلذعاف في القانوف المدني الجزائري: لعشب محفكظ ، ( انظرّ

، كنقؿ الدكتكر الصدة ىذا  ّٕٕص: ، ـ ُْٖٗدار الكتاب الحديث ،  الككيت ،،  نظرية العقد واإلرادة المنفردة
 .  ّّٓ، ص:  عقود اإلذعافبعض شراح القانكف الفرنسييف ، انظر: المذىب عف 
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نكع مف  ير المعنكم ، كاإلكراه االقتصادماألكؿ : أف اإلكراه المفسد لمرضا يككف بالتأثير الحسي كالتأث

 . -مع نمطية العقد  خاصة عند اجتماع الحاجة -أنكاع الضغط المعنكم 

جاء في  كؼ المقارنة لو ،نو يراعى في تقدير اإلكراه الظر ت عمى أأف القكانيف المدنية قد نص: الثاني 

اإلكراه باختبلؼ " يختمؼ ما نصو : امبلت المدنية لدكلة اإلماراتمف قانكف المع َُٖ مادة /ال

كضعفا ، ككؿ ظرؼ ة تأثرىـ كتألميـ مف اإلكراه شدة يـ كضعفيـ كمناصبيـ كدرجاألشخاص كسنٌ 

 . (ُامة اإلكراه " )آخر مف شأنو أف يؤثر في جس

: يرل أصحابو أف تكسيع نطاؽ اإلكراه ليشمؿ الحاالت التي يككف فييا الشخص (ِاالتجاه الثالث )

خاضعا لمنفكذ األدبي ، أك اإلكراه االقتصادم ، أك تحت تأثير الخكؼ مف خطر كلدتو الظركؼ 

عيكب رت االستغبلؿ عيبا مف ، ليس لو ما يبرره في ظؿ القكانيف الحديثة التي اعتب المحيطة ذاتيا

الحاالت  مى أصيؿ  مدلكلو ، تاركا أمركبالتالي فإنو يتعيف أف يقصر اإلكراه عالرضا في العقد ،" 

 .( ّالتي أريد إقحاميا عميو لتجد مكانيا الصحيح في دائرة االستغبلؿ " )

 بالنظر إلى كاقع أكفؽ كأنسب  (ْفي صكر االستغبلؿ) عقكد اإلذعاف كيرل الباحث أف إدراج     

---------------------------- 

لعشب محفكظ :" كمف أمثمة اإلكراه المعنكم الذم يصيب عقد اإلذعاف ما يمكف حصكلو في عقد العمؿ ، إذ يقكؿ ( 1
، كمف لمغاية يرل بعض الفقياء أف مفيـك اإلكراه المعنكم يمكف أف يعيب رضا األجير الذم يعاني مف بؤس البطالة 

، فيقبؿ األجر المعركض عميو مذعنا خاصة عندما يككف رب العمؿ صاحب كحدة  كرم أف يحصؿ عمى عمؿالضر 
. كعمى كؿ فاف اإلكراه إف كصؿ إلى الحد الذم ينعدـ فيو الرضا فإنو يبطؿ فريدة تشغؿ نفس اختصاص العامؿ.....

المتعاقد الشركط التعسفية فإف المشرع قد قرر عقد اإلذعاف ، أما إف كاف العقد قد احتكل عمى إكراه أدل إلى أف يقبؿ 
 ( ٖٗ -ٖٖ،ص:  عقد اإلذعاف في القانوف المدني الجزائريكتعديؿ العقد ")إبطاؿ الشرط التعسفي 

 ، كما بعدىا . ُّْ، ص:  عقود اإلذعاف( انظر: الصدة ، عبد المنعـ ، ِ
 .  ّٕٕص: ،   نظرية العقد واإلرادة المنفردة،  عبد الفتاح عبد الباقي( ّ
 .، كما بعدىا  ٕٗ( انظر في ىذا البحث ص:ْ
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فقد  ، أما النظرة القانكنيةمف إلحاقو باإلكراه  ىذه العقكد ، كأقرب مف حيث النظرة الشرعية كالقانكنية

 أقربيا عندم ، كأما مف الناحية الشرعية فميا كجياف :  االتجاه الثالث كىك أشرت إلييا في

 . (ُاإلكراه ، كاإلذعاف )بيف صكر في الشريعة ضحا : أف ىناؾ فرقا كاؿاألك  

أبكاب قرر أف  كثيرا مف كثير مف صكر االستغبلؿ ، كمف المبيف اإلذعاف ك  اأف ىناؾ تقارب الثاني:

 :  المحرمات في البيكع نيى الشرع عنيا دفعا لبلستغبلؿ ، كمف أمثمة ذلؾ

 يمكيف .النيي عف االحتكار لما فيو مف استغبلؿ حاجة المست -ُ

 عف تمقي الركباف لما فيو مف استغبلؿ لجيؿ البائع بثمف السمعة في السكؽ المحمي .النيي  -ِ

 المستكردة .بلؿ حاجة المستيمؾ كتشكفو لمسمع النيي عف بيع الحاضر لمبادم لما فيو مف استغ -ّ

ة اإلكراه في نظر نو نكع مف اإلكراه ال يتناسب مع حقيقتكييؼ اإلذعاف عمى أ كبالتالي فإف       

 القانكف المدني .يتكافؽ مع النظرة الحديثة لشراح  ، ككذلؾ الالفقو اإلسبلمي 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------- 
 مف ىذا البحث .كما بعدىا   َٕص:  ( انظر ،ُ
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  كراهتمييز بيف اإلذعاف كاإلالفرع الثاني: ال

 :  اإلكراه كاإلذعاف يتمخص فيما يمييف يتبيف لنا مما سبؽ أف ىناؾ فرقا شاسعا ب

بينما  ،أف الدافع إلى إبراـ العقد في حالة اإلكراه ىك الخكؼ كالرىبة المتكلدة مف المكره كسمطانو -

 .في اقتناء السمعة أك االستفادة مف الخدمة إلى إبراـ عقد اإلذعاف ىك الحاجة يككف الدافع 

رس عمى المستكره إلجباره عمى إبراـ عقد معيف ،  بينما أك معنكم مباشر يما اإلكراه ضغط مادم -

إف اإلكراه نكع مف  :يخمك عقد اإلذعاف مف أم ضغكط جسدية أك معنكية مباشرة ، كبعبارة أخرل أقكؿ

 عف اختبلؿ في القكة االقتصادية بيف طرفي العقد . اإلرىاب بخبلؼ اإلذعاف ، فيك ناشيء

          هة الشديدة مف قبؿ المكرً يتعرض لمعقكبيبـر العقد فإنو  لـ إذايغمب عمى ظف المستكره أنو  -

أك الضرب أك القتؿ أك مصادرة األمكاؿ ، أك اإلضرار باألقارب ( ، بينما إذا لـ يشأ المذعف ) السجف 

 .فإنو ال يتعرض ألم ضغكط مف قبؿ المكجب ، إبراـ العقد 

بينما ال  ، الشرع المطير كالقكانيف الكضعية ظرفي حالة اإلكراه في ن - أك فاسد -الرضا منعدـ  -

 يعتبر القانكف انتفاء المناقشة في بنكد العقد مف عيكب اإلرادة في العقكد .

أبكاب الفقو كاألنكحة كالجنايات  مجاؿ اإلكراه أعـ مف مجاؿ اإلذعاف ، فيك يشمؿ كثيرا مف -

 لية .ىك المعامبلت الما دكد كالردة ، أما اإلذعاف فمجالوكالح
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  أثر اإلذعاف عمى الرضا واالختيارالمطمب الرابع : 

لمعاصريف أف عقد اإلذعاف يتحقؽ فيو االختيار إال أنو يخمك مف الرضا بعض الفقياء ا يرل         

عقد اإلذعاف تكفرت فيو اإلرادة الباطنة مف كؿ مف الرضا كاالختيار ؟ ، حيث قاؿ :" كعمى كؿ فيؿ 

ذا مف مذىب الحنفية أف عقد اإلذعاف كجد فيو عنصر االختيار فقط دكف عنصر الذم يظير لي أخ

أف االختيار منعدـ كذلؾ في عقكد اإلذعاف ، قاؿ الدكتكر الندكم  إلى، كذىب بعضيـ  (ُالرضا " )

 :" كفيما يظير أف ىناؾ شبيا بيف العقكد الجبرية كبيف عقكد اإلذعاف ، كىك مف ناحية فقداف االختيار

...كىكذا في عقد اإلذعاف حيث ال تتاح فرصة المفاكضة بالنسبة راضي الحر عمى إنشاء العقكدكالت

( كقاؿ في مكضع ِلممستفيد مف العقد ، بؿ يذعف لمشركط المفركضة عميو مف قبؿ المكجب .." )

لتحقيؽ آخر :" كتتشابو عقكد اإلذعاف بالبيع الجبرم مف حيث فقداف االختيار إال أف البيع الجبرم يقع 

مصمحة.....، أما عقكد اإلذعاف فالمشترم فييا يككف مظمكما ميضكـ الحؽ بسبب كجكد شركط 

 .( ّجائرة مفركضة مف البائع المكجب " )

كقاؿ الدكتكر محمد عمر الزبير :" أنا في اعتقادم أف في سكؽ االحتكار الكامؿ ىناؾ نكع مف     

        . (ْ." )البيع اإلجبارم ، كنكع مف اإلكراه الممجيء 

                                                          

---------------------------- 
،   ِّٓ، ص:  ، مرجع سابؽ عقود اإلذعاف في الفقو اإلسالمي( انظر: الفرفكر ، محمد عبد المطيؼ صالح ، ُ

 ُِٖكاإلكراه غير الممجيء ، ص: كراه الممجيء مع مبلحظة أف الدكتكر سبؽ كأف رجح خمك عقكد اإلذعاف مف اإل
. !!! 

 . ّٕٗ، ص:  ، مرجع سابؽ عقود اإلذعافالندكم ، عمي احمد ، ( ِ
 . ُْٗ( المرجع السابؽ ، ص: ّ
 . ْٔٗ، ص:  ـََِْ -ىػُِْٓ،  ّج:العدد الرابع عشر ، ة ، ، الدكرة الرابعة عشر  مجمة مجمع الفقو (ْ
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       ، (ُ) الختيار باختصاركا رضاالمفيكـ يف مذاىب أىؿ العمـ في لتحرير ىذه المسألة نبك      

 اختمؼ الفقياء في ىذه المسألة عمى قكليف :  فقد 

اف ال ينفصبلف عف بعضيما أف الرضا كاالختيار أمراف متبلزم كىك ،( ِالجميكر) ذىبماألكؿ :   -

كعمى ذلؾ فيـ يركف أف  إلى ذلؾ ، كقصده، فالرضا عندىـ ىك اختيار العاقد إنشاء العقد  البعض ،

رادة إنشاء العقد ك كبنكا عمى ذلؾ عدـ التفريؽ  ،ميا ألفاظ تمتقي عند معنى كاحد الرضا كاالختيار كا 

ما رغب  ألف المكرهاإلكراه عندىـ مبطؿ لمعقد مطمقا ؛ بيف اإلكراه الممجيء كاإلكراه غير الممجيء ، ف

 .بارتو في آثار العقد كال قصد إلى إنشائو بع

، كعممكا ذلؾ بأف جميع األفعاؿ ( ّ)لرضا كاالختياربيف ا التفريؽكىك  ، الحنفيةالثاني : مذىب   -

كلذلؾ ال ؛  الصادرة مف اإلنساف البد ليا مف اختيار ، كال يمـز مف كجكد الفعؿ مف اإلنساف رضاه بو

يو طمب باختيار أىكف األمريف ه فعمى اعتبار أف اإلكرا ينعدـ أصؿ القصد كاالختيار عندىـ باإلكراه ،

، كفرقكا بناء عمى ذلؾ بيف اإلكراه الممجيء الذم ينعدـ فيو االختيار ، كاإلكراه غير الممجيء الذم 

 قسػػػػػػػػػػػػػػميف: إلى رفاتػالتصيميـ ػينعدـ فيو الرضا ، كثمرة ىذا التفريؽ عندىـ تظير في  تقس

------------------------------------------- 
 . منبع الخبلؼ في أنكاع اإلكراه يكمف في خبلؼ الفقياء في تحديد المقصكد بالرضا كاالختيار (ُ
 ُّْ، ص: ـُٔٗٗ- ُُْٕالقاىرة ، الطبعة األكلى ،  ، دار الفكر العربي ،أحكاـ المعامالت  ، عمي ، الخفيؼ (ِ
 التعبير عف اإلرادة في الفقو اإلسالميحيد الديف ، سكار ، محمد ك ،  ُّٗ، ص:  الممكية ونظرية العقد، أبك زىرة ، 
،  النككم :انظر ، كلؤلمثمة التطبيقية ، ِْٓ:ص دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ، ، دراسة مقارنة بالفقو الغربي ، عماف ،

 .ّْٓ، ص : َُ، ج : المغنيابف قدامة ، ، كما بعدىا  ، ٔٓ: ، ص ٖ، ج :  روضة الطالبيف
لبناف ، الطبعة األكلى ،  – دار إحياء التراث العربي ، بيركت ،لمبسوط ك بكر محمد بف احمد ، السرخسي ، أب( اّ

، عبلء  ُْٖ، ص :  ٔ، ج :  بدائع الصنائع ، الكاساني ، َْ: ، ص ِْالمجمد الثامف ، ج:  ، ـََِِ -ُِِْ
،  ِط: : محمد المعتصـ باهلل ، بيركت ، لبناف ، دار الكتاب العربي ، تحقيؽ، كشؼ األسرار ، الديف البخارم 

مرآة ، المبل خسرك  ، َٔٔ :، ص ِ، ج :  المجمة  شرح عمي حيدر ، ، ِّٔ، ص :  ْج : ،  ُْٗٗ-ُُْْ
  .ُِْ: ، ص ُ، ج: مبدأ الرضا في العقود،القره داغي ، ُْٔ، ص: ِج:  ، األصوؿ شرح مرقاة الوصوؿ
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ؽ كالعتاؽ كالنكاح كالرجعة ..، فيذه تنعقد مع تصرفات يشترط ليا االختيار دكف الرضا كالطبل -ُ

 .ألنيا ال تحتمؿ الفسخ  ؛  انعداـ الرضا

تصرفات يشترط ليا االختيار كالرضا كمنيا عقكد المعاكضات بأنكاعيا ، كىذه تفسد بانعداـ  -ِ

ى ف الفساد يعكد إلى كصؼ العقد ال إل؛ أل الرضا ، كالفاسد مف ىذه العقكد ىك الذم يمكف تصحيحو

كمف ىنا يتضح لنا أف :" في تقريره لمذىب األحناؼ (ُ) عمي الخفيؼيقكؿ األستاذ حقيقتو كاصمو ، 

ستمـز كذلؾ الرضا بسببو ، ككجكد يبالحكـ يستمـز كجكد االختيار فيو كفي سببو ، ك رضا كجكد ال

ء عميو يككف الرغبة ، كبنا ف مجرد القصد إلى شيء ال يمـز منوستمـز كجكد الرضا ألياالختيار ال 

تيار الرغبة في حكـ العقد ، كاالخ :فالرضا عندىـ ىك ، الرضا كاالختيار عند الحنفية أمريف مختمفيف

 .(ِ)القصد إلى عبارتو "  :عندىـ ىك

---------------------------- 
 . ّّْ، ص :  أحكاـ المعامالت( الخفيؼ ، عمي ، ُ
 شرح مجمة األحكاـ العدليةت متعددة ، منيا : ما ذكره عمي حيدر في ( عرؼ الرضا كاالختيار عند الحنفية بتعريفاِ

 ( ، حيث عرؼ االختيار بأنو:" عبارة عف إرادة أحد طرفيف جائزيف ألمر متردد بيف الكجكد  ٗٓٔ، ص :  ِ) ج : 
كد كاآلخر عدـ ، : بيع ماؿ زيد ، فيذا أمر أحد جانبيو كجكمثالو ،فعمو مف الفاعؿ بترجيحو أحدىما  كالعدـ ، كمقدكر

كقد عرؼ ابف عابديف  ، كالطرفاف جائزاف ، فإذا باع زيد ذلؾ الماؿ مرجحا  طرؼ الكجكد ، يككف عممو ىذا اختيارا "
: إيثار شيء كاستحسانو ، أما الرضا فعرفو بأنواالختيار بتعريؼ أقؿ غمكضا ، فقاؿ: االختيار ىك القصد إلى ال

الرياض ، السعكدية ، عالـ ،  رد المحتار عمى الدر المختار حمد أميف بف عمر ،مالشيء كاستحسانو ) ابف عابديف ، 
الختيار فقد : نياية االختيار ، كأما ا( ، كعرؼ الرضا كذلؾ بأنو ُٗص:  ، ٕج : ،  ـََِّ-ىػُِّْالكتب ، 

 ح مرقاة الوصوؿمرقاة األصوؿ في شر بل خسرك ، رفي الممكف بترجيحو عمى اآلخر) معرؼ بأنو : القصد إلى احد ط
تعريؼ الشيخ الخضرم ، حيث عرؼ االختيار ، كمف أحسف التعريفات التي كقفت عمييا  ( ، ُْٔ- َْٔ،  ِ ، ج :

بأنو :" ترجيح فعؿ الشيء عمى تركو ، كأما الرضا فقد عرفو بأنو : االرتياح إلى فعؿ الشيء" ) الخضرم ، محمد ، 
 .(  َُٓص :  ،ـ ََُِ-ىػُِِْبعة األكلى ، القاىرة ، دار الحديث ، الط ، أصوؿ الفقو
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مفيـك كيمكنني أف أستخمص مف ذلؾ أف األحناؼ يركف أف ) االختيار كالرضا ( يدخبلف ضمف     

لؾ عمى ذكاالختيار ، كبناء إال عند تحقؽ الرضا تكتمؿ حرية اإلرادة ، فبل ا فيياإلرادة ، كيندرجاف 

 :الي يرل الباحث أف تعرؼ ىذه المصطمحات كالت

 ( .ُ) فاإلرادة : ىي التمكف مف الفعؿ كالقدرة عميو  -

 .كاالختيار : ىك ترجيح فعؿ الشيء عمى تركو   -

تأممنا كلك ، كأقصى درجات الرضا تتمثؿ في الرغبة ،  أما الرضا : فيك االرتياح إلى فعؿ الشيء -

يسعى باختياره إلبراـ ىذا العقد راغبا في عقد اإلذعاف لرأينا أف إرادة القابؿ فيو إرادة حرة ، فيك الذم 

المكجب ) الطرؼ  أك خدمة ما يقدميا لو مرة ىذا العقد مف االنتفاع بسمعةراضيا في حصكلو عمى ث

 : كحتى أزيد ىذه األمكر كضكحا ، أشير إلى ما يقابميا مف معاف إشارة مكجزة،  القكم(

 ، عندما يككف الممجألة اإلجبار كاإللجاء ي حافاإلرادة ) فيما نحف بصدده مف البحث ( تنعدـ ف  -

 ه فيقع عمى آخر فيقتمو .رمى المكرى كاآللة في  يد مف يكرىو ، كأف يي 

 .اإلكراه الممجيء  كاالختيار ينعدـ في -

بنكعيو يث أننا ميزنا بكضكح بيف اإلكراه اإلكراه الناقص )غير الممجيء( ، كحكالرضا ينعدـ في  -

 إكراه  كػى الجكاب عمى ىذه الدعكل قد اتضح ، إذ اإلكراه في اإلذعاف ؛ فإف( ِكبيف اإلذعاف )

 

------------------------------- 
، القره داغي ، عمي محيي  ُْٓ، ص: ُ، ج :  الفقيي العاـالمدخؿ الزرقا ، مصطفى أحمد ، ( لبلستزادة انظر: ُ

 بعدىا . ، كما ُْٗ، ص :  ُج :  ، مبدأ الرضا في العقودالديف عمي ، 
 ، مف ىذا البحث . كما بعدىا ٗٔ( انظر ، ص: ِ
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اقتصادم ، كليس إكراىا معنكيا أك ماديا ، كأما اشتماؿ العقد عمى التعسؼ كانعداـ المساكمة إكراه  

 ، إال أف ىذا الرضا ال صؿ العقد وفي أكثر شروطوأفيذا ال يمنع مف تحقؽ الرضا والرغبة في فيو 

ية ، كىذا يكجب تعيب الرضا ، كليس انعدامو بالكمية ، إذ لك انعدـ الرضا يتحقؽ في الشركط التعسف

قاؿ الدكتكر محمد  ، ىب األحناؼلكاف إكراىا مبطبل لمعقد عمى مذىب الجميكر ، كمفسدا لو عمى مذ

رضا ، يشيد لذلؾ عمي :" إف اإلذعاف لشركط الطرؼ اآلخر ليس دليبل كافيا لكجكد اإلكراه كانعداـ ال

مف أف المكره إذا تصرؼ بعد التعاقد تصرفا لـ يكف فيو مكرىا فقد حصؿ منو الرضا   ه الفقياءما ذكر 

( "ُ ). 

ىذه السمعة ، " فاإلكراه إذا غير كىذا ما يقع مف المذعف قبؿ العقد كبعده ، لحاجتو إلى         

 (ِ)عمى الغير" الكعيد بتكجو الضرر مكجكد في عقد اإلذعاف لعدـ كجكد مكره عمى الفعؿ ، كعدـ

الذم يدفع البائع كبيف عقكد اإلذعاف ، كىك أف كحقيقة فإف ىناؾ فرقا جكىريا بيف البيع الجبرم        

طرؼ ثالث  كيجبره عميو ىك -في البيع الجبرم بنكعيو ) إكراه بحؽ أك إكراه بغير حؽ (  -إلى البيع 

الدافع إلى التعاقد متكلد مف رغبة المذعف  أما في عقكد اإلذعاف فإف ،البائع بغير رضا  كيككف ذلؾ ،

، فالطرؼ القكم ال يرغـ الطرؼ في االستفادة مف الخدمة أك السمعة التي يقدميا الطرؼ اآلخر 

 .العقد ، كال يكرىو عمى ذلؾ الضعيؼ عمى الدخكؿ في 

 

 

-------------------------------- 
 . ِّْص: ، مرجع سابؽ ،  عقود اإلذعاف، القرم بف عيد  (ُ
، بحث منشكر في مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي ، بجدة ، العدد الرابع عشر ،  عقود اإلذعاف حسف ، الجكاىرم ، (ِ

 . ّْْ، ص:  ـََِْ- ىػُِْٓالجزء الثالث ، 
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 الفصؿ الثاني
   تكييؼ عقد اإلذعاف وموقؼ الشريعة منو   
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، ة أك طريقة خاصة لئليجاب كالقبكؿ لقد سبؽ معنا اإلشارة إلى أف عقد اإلذعاف ىك مسمى لحال     

فيك عبارة عف جممة مف الخصائص تعارؼ الفقياء عمى تسمية العقد المتصؼ بيا بعقد اإلذعاف ، 

نما لمحالة الخاصة لئليجاب كالقبكؿ في كمف ىنا أنبو إلى أف التكييؼ ىن ا ليس لعقد اإلذعاف ككؿ ، كا 

 .العقكد النمطية الجاىزة التي ترسـ كفؽ إرادة كاحدة ، كيعجز القابؿ عف مناقشة شركطيا 

 التالييف :كسنكضح ىذه القضية مع بياف حكميا في الشريعة مف خبلؿ المبحثيف        

 ف في الشريعة اإلسبلمية . : تكييؼ عقد اإلذعاالمبحث األكؿ 

 الثاني: مكقؼ الشريعة مف عقكد اإلذعاف . المبحث 
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    المبحث األوؿ : تكييؼ عقد اإلذعاف في الشريعة اإلسالمية .

اف البد كأف أعكد إلى تحديد نقطة اإلشكاؿ خكض في غمار التكييؼ الفقيي لعقد اإلذعقبؿ ال      

 .الذم نسعى إلى تكييفو  لنا بكضكح ما عقكد ، حتى يتبيففي ىذه ال

 . ، كتحديد مكطف اإلشكاؿ فييا إلذعافاتحميؿ قضية األوؿ : المطلب 

 ص المشكمة في جانبيف :يخيمكف تم

 : ما يتعمؽ بشكؿ العقد ، كيشتمؿ عمى عنصريف : الجانب األوؿ

 العنصر األكؿ : حداثة ىذا النكع مف العقكد ، كعدـ معرفة الشرع لو .

 .طي )النمكذجي(الجاىز ليذه العقكد نصر الثاني : الشكؿ النمالع

 : ما يتعمؽ بصمب العقد كفحكاه ، كيتمخص النظر فيو في ثبلثة عناصر : الجانب الثاني

 .عدـ المساكاة االقتصادية بيف طرفي العقد   -ُ

 .انفراد الطرؼ األقكل بكضع شركط العقد ) عدـ المساكمة بيف طرفي العقد (  -ِ

استغبلؿ الطرؼ األقكل لياتيف المقدمتيف لكضع شركط تعسفية تحقؽ مصالحو عمى حساب  -ّ

 .الطرؼ األضعؼ 

كيمكننا أف نمحظ تمؾ العبلقة بيف عناصر ىذا الجانب ، فعدـ المساكاة االقتصادية ىي التي        

التعسفية  مشركط ف ىما سبب كضع القابؿ لالطرؼ األقكل بكضع الشركط ، كىذاف األمرا سببت انفراد

.  
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فكيؼ يكيؼ  في عقكد اإلذعاف ، تتككف الحالة الخاصة لمقبكؿ ثكباجتماع ىذه العناصر الثبل      

 القبكؿ في عقد اإلذعاف ؟ كما درجة صحة ىذا النكع مف العقكد  ؟

 كنبدأ بالجانب األكؿ :

نا أف لة في الفصؿ األكؿ ، كبيٌ فيما يتعمؽ بحداثة عقكد اإلذعاف ، فنقكؿ : قد تـ تحقيؽ ىذه المسأ -

جديدة ال تتعارض  نو ال مانع شرعا مف استحداث عقكدأاإلباحة ، ك  األصؿ في العقكد كالشركط ىك

 .( ُ) ، كالقكاعد الشرعية العامةمع نصكص الكتاب كالسنة 

إليو أما ما يتعمؽ بنمطية العقكد ) العقكد النمكذجية الجاىزة ( ، فيذا الشكؿ مف العقكد دعت  -

 ( : ِالضركرة االقتصادية المتمثمة فيما يمي)

مع أكثر  دف نماذج العقكد الجاىزة تمكف الشركات مف التعاقير الكقت كالجيد كالماؿ ، كذلؾ ألتكف -ُ

 قؿ كقت مطمكب ، كبأقؿ جيد ، كأقؿ مصركفات إدارية .عدد ممكف مف العمبلء في أ

 ( . تحقيؽ المساكاة بيف العمبلء ) المستيمكيف -ِ

  تقميؿ األخطاء كالخبلفات ، كتسييؿ عمؿ المحاكـ في فض النزاعات إف كقعت  . -ّ

  ىؿ يحـر الشرع العقكد ) النمطية (الجاىزة ؟ :ىنا ىكلكف السؤاؿ الذم يطرح نفسو        

نو صكرة مف الصكر الحديثة لمعقكد التي ال تتنافى مع المقاصد الشرعية ، ما داـ الصكاب في ذلؾ أ

 العقد قائـ عمى المساكمة كالتراضي كحفظ حقكؽ المتعاقديف  . أف

-------------------------- 
 ، مف ىذا البحث . ُْانظر، ص:  (ُ
، مرجع سابؽ ، مجمة المجمع الفقيي بجدة ، الدكرة الرابعة عشر ، الجزء  عقود اإلذعافالقرم بف عيد ،  :انظر (ِ

  . َُّ – َّٗ: ص الثالث ،
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فكؿ  تيمية :" القكؿ الثالث : أف العقكد تنعقد بكؿ ما دؿ عمى مقصكدىا مف قكؿ أك فعؿ ، قاؿ ابف   

جارة ، كا  ما عده الناس بيع .، كاألفعاؿ..ف اختمؼ اصطبلح الناس في األلفاظ ا أك إجارة ، فيك بيع كا 

، كىذا  كليس لذلؾ حد مستمر ال في شرع كال في لغة ، بؿ يتنكع اصطبلح الناس كما تتنكع لغاتيـ

: كىذه القاعدة  -رحمو اهلل  –حمد ...، إلى أف قاؿ كظاىر مذىب أىك الغالب عمى أصكؿ مالؾ 

تدؿ  الجامعة التي ذكرناىا مف أف العقكد تصح بكؿ ما دؿ عمى مقصكدىا مف قكؿ أك فعؿ ىي التي

 . (ُ)عمييا أصكؿ الشريعة .." 

بينما كف أف يككف العقد نمطيا ، رضا ، فمف الممكليس مف لكاـز النمطية في العقد أف يتعيب ال      

، كأحيانا تككف مثؿ ىذه العقكد تحت إشراؼ الدكلة أك النقابات العمالية  يخمك مف اإلذعاف كالتعسؼ

  األضعؼ . أك جمعيات حماية المستيمكيف بما يكفؿ التساكم بيف العاقديف كحماية حقكؽ الطرؼ

 أشير إليو فيما يمي :ف بالجانب الثانيأما فيما يتعمؽ    

 : عدـ المساكاة بيف طرفي العقد ، كىذا العنصر لو سبباف : العنصر األوؿ

عمى السبب األكؿ : ما يتعمؽ بالفركؽ بيف طبقات المجتمع في القكة االقتصادية ، كىذا مف أقدار اهلل 

كقد ، (َّ اإلسراء:) چ...ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄچ  العباد أف يككف منيـ الغني كالفقير ،

 چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ         ... چكرد الحث عمى السعي لتحصيؿ الرزؽ ، قاؿ تعالى :

 ، فبل كجو لتحريمو شرعا أك قانكنا . ( ُٓالممؾ: )

 

------------------------------ 
  . ُّ-ٕ، ص:  ِٗابف قاسـ ككلده ، ج : : ، جمع  فتاوىمجموع الابف تيمية ، ( ُ
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سمعة معينة ، كمف ثـ التحكـ في  أكثاني : ما يقع بسبب سيطرة فئة محددة عمى خدمة السبب ال

ع كبيع الحاضر لمبادم ، فيذا الذم يرفضو مكما يحدث في االحتكار كصكره كتمقي الس  ،سعرىا 

  فقدكلذلؾ  القانوف أنواعا مف االحتكار سماىا باالحتكار القانوني ،الشرع ، كينيى عنو ، بينما أباح 

 .(ُ) ىي قضية العقدقديف اعمى أف المساكاة بيف العنص غير كاحد مف فقيائنا 

ما قرره الشرع المطير مف كجكب التساكم بيف الربكيات عند البيع  المؤيدات لذلؾكمف أقكل  قمت : 

كما في حديث أبي سعيد الخدرم :" ال تبيعكا الذىب بالذىب إال مثبل بمثؿ ، كال تشفكا  أك اإلقراض ،

( ، ِبعض ")كال تشفكا بعضيا عمى ، ؽ إال مثبل بمثؿ رً ؽ بالكى رً بعضيا عمى بعض ، كال تبيعكا الكى 

ف ىك لمكاف الغب قاؿ في بداية المجتيد :" ..الذم يظير مف الشرع أف مقصكده بتحريـ الربا إنما

إدراؾ التساكم  سرالكثير الذم فيو ، كأف العدؿ في المعامبلت إنما ىك مقاربة التساكم ، كلذلؾ لما ع

  ( .ّ) "درىـ لتقكيميا .....في األشياء المختمفة الذكات جعؿ الدينار كال

: انفراد الطرؼ األقكل بكضع شركط العقد )عدـ المساكمة بيف طرفي العقد( ، فيذه العنصر الثاني

 تغبلؿ ػاس ككى) المسألة في حد ذاتيا ال تشكؿ خمبل في العقد ، إال إذا انضاؼ إلييا العنصر الثالث

-------------------------- 
، كذلؾ بعدـ السماح ألحد طرفي العقد باحتكار  ( المساكاة بيف العاقديف تشمؿ المساكاة بينيما في القكة االقتصاديةُ

كعدـ السماح بالغبف أك التغرير ، السمعة كالتحكـ في سعرىا ، كتشمؿ كذلؾ المساكاة بيف بدلي المعاكضة في العقد 
مف أنيا خالفا لمقوانيف الوضعية التي أجازت الفوائد الربوية بالرغـ ، ككؿ ذلؾ قرره الشرع  أك االستغبلؿ ، تدليس ،كال

حيث تنعدـ المساكاة بينيما ،  ،)المقترض(طرؼ الضعيؼحاجة الالمصرؼ (ل )القكمالستغبلؿ الطرؼ  صكرة صارخة
الشرعية كسبلمتيا في ىذه الجكانب االقتصادية ، خبلفا لمقكانيف يظير لنا بجبلء اطراد القكاعد  كمف خبلؿ ىذه النقطة

  الكضعية .
 ، مف كتاب البيكع ، باب: بيع الفضة بالفضة . ُِٕٕ :، برقـ البخاري في صحيحوأخرجو  (ِ
، تحقيؽ : عمي محمد معكض ، كعادؿ احمد عبد  بداية المجتيد،  القرطبي بف رشدأبك الكليد ، محمد  ، ( ابف رشدّ

 . َٓٓ، ص: ْ، ج:  ـُٔٗٗ - ىػُُْٔالمكجكد ، بيركت ، لبناف ، دار الكتب العممية ، الطبعة األكلى ، 
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ىذه الحالة لفرض شركط تعسفية ( ، قاؿ النككم في المجمكع :" قاؿ المتكلي كاألصحاب : تقديـ 

بألؼ ، فقاؿ :  المساكمة عمى البيع ليس بشرط لصحتو ، بؿ لك لقي رجبل في طريقو ، فقاؿ بعتؾ ىذا

عمى قرينة كال  قبمت أك اشتريت ، صح البيع ببل خبلؼ ، ألف المفظ صريح في حكمو فبل يتكقؼ

 ( .ُسابقة .." )

األصمي ،  كقد عيرؼ في الفقو اإلسبلمي بيكع األمانة ، كىي التي يحدد البائع  فييا ثمف السمعة      

أك يبيعيا بخسارة كىك بيع المكاضعة أك يبيعيا بربح محدد ، كىك ما يسمى بالمرابحة ، ثـ يبيعيا 

: " البيع جائز مساكمة كمرابحة ، السعر ، كىك بيع التكلية ، قاؿ القاضي عبد الكىاب  بنفس

يخبر برأس مالو ، بؿ يبيع السمعة بما يسكـ بيا ، كيكافقو المبتاع عميو مف مقدار مف  أالفالمساكمة 

  . (ِ" )، كيمتمس الربح عمى حساب معمـك  لوس ماكالمرابحة أف يخبر برأالثمف ، 

تعسفية ، القكم ليذه الحالة لفرض شركط ، كىك استغبلؿ الطرؼ  العنصر الثالث دراسةكبقي معنا  -

 التفصيؿ فيو إلى المبحث الثاني حتى ال يتكرر الكبلـ فيو . ءجينر كىذا 

عمينا أف نشير إلى أف ىذه العناصر كبعد ىذه الدراسة التفصيمية لعناصر عقد اإلذعاف ، بقي       

ف كاف بعضيا ال يمثؿ في انفراده مشكمة شرعية أك قانكنية إال أف اجتماع العناصر الثبلث            كا 

لمقبكؿ في عقكد اإلذعاف + فرض شركط تعسفية ( يمثؿ الحالة الخاصة ساكمة ) انعداـ المساكاة كالم

 ذا المبحث .كالتكييؼ الفقيي في ى محؿ الدراسة كىي، 

 

-------------------------- 
 . َُِ، ص:  ٗ، ج: المجموع( النككم ، ُ
بيركت ، لبناف  عبد الحؽ ،، تحقيؽ : حميش  المعونة عمى مذىب عالـ المدينة لبغدادم ،االقاضي عبد الكىاب  (ِ

  .  َُٕٓص:  ، ِج : ،  ـُٗٗٗ -ىػُُْٗ، ، دار الفكر 
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عمى ثبلثة  عقد اإلذعاف في ( اإليجاب كالقبكؿ) صركف في تكييؼعاالفقياء المكقد اختمؼ       

 : أقكاؿ

            .المعاطاة  بيع أنو يقاس عمى -ا

 .نو يمحؽ بالبيكع التي يتعيب فييا  الرضا أ -ِ

 نو يمحؽ باالحتكار كما في معناه .أ -ّ

 .كسنتناكؿ ىذه االجتيادات الفقيية في المطالب التالية بمشيئة اهلل  
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 . نو بيع معاطاة مف حيث ثبات الثمفأعمى  عقد اإلذعاف تكييؼ: ثانيالمطمب ال

نو في عقد اإلذعاف ال مجاؿ أإف مف أىـ البنكد التي تخضع لممناقشة في العقد ىك الثمف ، إال  -

اإلسبلمي ، فيأخذ  لممناقشة أك المساكمة ، فيؿ يمكف أف يمحؽ ذلؾ ببيع المعاطاة المعركؼ في الفقو

 حكمو أـ ال ؟

 : تعريؼ بيع المعاطاة ، كبياف حكمو  الفرع األوؿ

ات متقاربة ، كمنيا : "أف يعطيو الثمف ، فيعطيو المثمكف مف غير عرؼ بيع المعاطاة بتعريف   

 (.ُ) إيجاب ، كال استيجاب" 

 :بيع التعاطي صكر حديثة ل

عيات التعاكنية الجممثؿ  ،لتسكؽ كالبيع بالتجزئة امراكز أكضح الصكر عمى بيع التعاطي :  مف

فالسعر مكجكد عمى السمعة ، كيدخؿ المشترم فيأخذ السمعة كيدفع ثمنيا ثـ  ..الخ ،االستيبلكية 

 ..الحافبلت أك القطار كنحكىاينصرؼ ، كمف أمثمتو كذلؾ قطع البطاقات لرككب 

 حكـ عقد التعاطي : 

 نو عقد صحيح .( ، األكؿ : أِأما األحناؼ فميـ فيو قكالف ) -

 ( .ّالثاني : انو يصح في الخسيس دكف النفيس ، لكف الذم عميو الفتكل عندىـ ىك األكؿ )

---------------------------- 
 . ٔ، ص:  ٓ، ج:  مواىب الجميؿالحطاب ،  انظر: (ُ
 . ِٕ، ص:  ٕ، ج :  المرجع السابؽ( ِ
ا أف المقصد األصمي مف اإليجاب كالقبكؿ ىك تراضي الطرفيف ينعقد البيع ( جاء في مجمة األحكاـ العدلية :" بمّ

درر الحكاـ شرح مجمة بالمبادلة الفعمية الدالة عمى التراضي ، كيسمى ىذا بيع التعاطي ." انظر: عمي حيدر ، 
 . ُّْ، ص:  ُ، ج : األحكاـ 
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 .لى صحة بيع التعاطي ( إّ( كجمع مف محققي الشافعية)ِ( كالحنابمة)ُكذىب المالكية ) -

 .( ْكخالؼ في ذلؾ الشافعية ، فذىبكا إلى أنو ال يصح البيع بالمعاطاة ) -

 الراجح في ذلؾ ىك ما ذىب إليو الجميكر لقكة أدلتيـ بالنظر في أدلة الفريقيف يتبيف لنا أف ك         

 كمف ىذه األدلة : ككضكحيا ، 

جب الرجكع فيو إلى العرؼ ، كما رجع إليو في القبض أف اهلل أحؿ البيع كلـ يبيف كيفيتو ، فك  -ُ

  صيغة معينة في معامبلتيـ .  كصحبو يمتزمكف النبي ، حيث لـ يكف( ٓكاإلحراز كالتفرؽ " )

لكف ذلؾ لـ يرد  لمناس ، أف البيع مما تعـ بو البمكل ، فمك اشترط لو اإليجاب كالقبكؿ لبينو -ِ

 ( .ٔ)جة ال يجكز تأخير البياف عف كقت الحا، ك  عنو

ال دخمنا في أف األصؿ في العادات اإلباحة كالعفك ، فبل يحظر منيا  -ّ إال ما حرمو اهلل كرسكلو ، كا 

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ    ے  ے   چ قكلو تعالى :

 ( .ٕ) (ٗٓيكنس: )  چۓ  

--------------------------- 
شرح اقرب المسالؾ :" ) كركف العقد ، عاقد كمعقكد كما دؿ عمى الرضا ، كاف معاطاة...( كلك في ( قاؿ الدردير في ُ

 لبائع كعكسو .." انظر:غير المحقرات كالثياب كالرقيؽ ، بأف يدفع المشترم الثمف لمبائع كيأخذ المثمف أك يدفعو لو ا
 . ُْ، ص:  ّ، ج:  الشرح الصغير

 المغنيحمد ..") أفيذا بيع صحيح نص عميو  فيأخذه ،ف يقكؿ خذ ىذا الثكب بدينار أك( قاؿ ابف قدامة :" المعاطاة ِ
 ( . ٖ -ٕ، ص:  ٔ، ج : 

 .  ّّٗ، ص:  ّ، ج :  روضة الطالبيف( انظر: النككم ، ّ
 ( . ّّٖ، ص:  ّ :، ج روضة الطالبيف ست بيعا عمى المذىب .." ) ( قاؿ النككم : "المعاطاة ليْ
مجموع ، ابف تيمية ،   ّّٗ، ص:  ّ، ج:  روضة الطالبيف، النككم ،   ٖ، ص:  ٔ، ج :  مغنيالقدامة ،  ( ابفٓ

  . ُٔ -ُٓ، ص:  ِٗ، ج :  الفتاوى

 . ُٔ، ص:  ِٗ، ج :  مجموع الفتاوى، ابف تيمية ،   ٖ، ص:  ٔ، ج :  المغني( ابف قدامة ، ٔ
 . ُٕ، ص:   ِٗ، ج :  مجموع الفتاوىابف تيمية ،  (ٕ
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 نو نكع مف التعاطي عاف عمى أتكييؼ اإليجاب كالقبكؿ في عقد اإلذ:  لثانيالفرع ا

 اختمؼ الفقياء المعاصركف في ىذه النقطة عمى قكليف :       

،  (ُأف عقكد اإلذعاف تكيؼ عمى أنيا نكع مف التعاطي مف حيث انعداـ المساكمة فييما ) األكؿ :

 قبكؿ ، ككذلؾ الحاؿ في عقكد اإلذعاف ، إذ إف دكف تمفظ بإيجاب أكلتعاطي تعاقد بالفعؿ ، فا

، جميكر بالدعكة إلى التعاقد ( م) أك اإلعبلف المكجو ل اإليجاب فييا ىك تقديـ العقد النمكذجي لمعميؿ

 كالقبكؿ يككف بتكقيع العميؿ عمى ىذا العقد دكف مساكمة أك مناقشة  . 

طي مف حيث ثبات الثمف ، إال أف ىناؾ الثاني : أف ىناؾ عبلقة بيف عقكد اإلذعاف كبيع التعا

 .( ِاختبلؼ بينيما في مكاطف أخرل )

نكع مف  عقكد اإلذعاف عمى أنو اإليجاب كالقبكؿ في كالذم يترجح لمباحث أنو يصح تكييؼ      

 التالية : ، كذلؾ لؤلسباب التعاطي

 عقد المعاطاة   ككذلؾ ،في عقكد المعاكضات تكافؽ مجالي اإلذعاف كالمعاطاة ، فاإلذعاف يككف  -ُ

 حػيككف في البيع كاإلجارة كاالستصناع كالصرؼ...الخ ، قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية بعد أف رج

 

---------------------------------------- 
،  عقود اإلذعافالمطيؼ ، ، محمد عبد  ، الفرفكر ُْٓ، ص:  ُ، ج :  المدخؿ الفقيي العاـ( انظر:الزرقا ، ُ

بحث ،  عقود اإلذعافالجكاىرم ، حسف ،  ، ُِْ، ص:  ّ، الدكرة الرابعة عشر ، ج :  جمع الفقو اإلسبلميمجمة م
 ّج :  ، ـََِْ -ىػُِْٓمنشكر في مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي بجدة ، الدكرة الرابعة عشرة ، العدد الرابع عشر ، 

 . َْٓ، ص: 
منشكر في مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي بجدة ، الدكرة  ، بحث عقود اإلذعاف، قطب مصطفى ،  سانك :انظر (ِ

الندكم ، عمي احمد ،  ، ّّْ – َّْ، ص :  ّج :  ، ـََِْ -ىػُِْٓالرابعة عشرة ، العدد الرابع عشر ، 
، بحث منشكر في مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي بجدة ، الدكرة الرابعة عشرة ، العدد الرابع عشر ،  عقود اإلذعاف

 .  ّْٗ، ص:  ّج :  ، ـََِْ -ىػُِْٓ
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 لؾ في اليبة ، كاإلجارة ،صحة بيع التعاطي :" فكؿ ما عده الناس بيعا فيك بيع ، ككذ 

 . (ُ) حمد ىؿ يقع الخمع بالمعاطاة ...."أصحاب أ حتى اختمؼ، ( ع)االستصناك

 ، كذلؾ مف حيث :اتحاد خصائص اإلذعاف كالمعاطاة  -ِ

  ب كالقبكؿ .انعقاد العقد دكف التمفظ باإليجا -أ

 عدـ تساكم طرفي العقد في القكة االقتصادية . -ب

 نفراد الطرؼ القكم ) الميني ، أك البائع ( بتحديد سعر السمعة .ا -ج

           إلرادة المكجب دكف مناقشة أك مساكمة . إذعاف الطرؼ الضعيؼ ) المستيمؾ ( -د

 النقاط اآلتية :       ، فسنجيب عنيا مف خبلؿ  انيأما مكاطف االختبلؼ التي ذكرىا أصحاب القكؿ الث  

: أف التعاطي في عقد المعاطاة ىك المنيج الكحيد لمتعبير عف الصيغة ، خبلفا لعقد  االعتراض األوؿ

 اإلذعاف فإنو يمكف أف يتـ بالتمفظ بالصيغة .

نقيس بيع التعاطي ف نقكؿ : إنيا غير مؤثرة في الحكـ الشرعي إذ أننا ال كالجكاب عف ىذه الشبية بأ

يصح عمى عقكد اإلذعاف ، بؿ نمحؽ عقكد اإلذعاف ببيع التعاطي ، كعميو فمك كاف عقد المعاطاة  

اإلذعاف ، أكلى أف يصح عقد  نو يقتصر عمى التعاطي ، فمف بابشرعا كما رجحنا ، بالرغـ مف أ

 اقع .ف كاف ذلؾ أمر نادر في الك اإليجاب كالقبكؿ ، كا  بكىك الذم يمكف أف يتـ 

 

 

--------------------------- 
 .، بتصرؼ يسير   ٖ، ص:  ِٗج : جمع ابف قاسـ ككلده ، ،  فتاوىالمجموع  ابف تيمية ،  (ُ
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ى تحديد الثمف ، كما ىك الحاؿ في أف التسميـ في عقد اإلذعاف ال يقتصر عم : الثاني االعتراض

 التعاطي ، بؿ يتعداه لكضع شركط جكىرية .

ف عدـ المساكمة ، خاصة كأال كىك صؿ المبدأ ، أأ، إال أف التعاطي يقرر الفرؽ صحيح  كىذا     

 الثمف يعد أىـ النقاط التي تككف محؿ المساكمة كالمناقشة .

، بينما يككف مجالو في التعاطي  محؿ العقد في عقكد اإلذعاف ىك الضركرياتأف :  االعتراض الثالث

في الفصؿ األكؿ حيف قررنا أف المفيكـ الحديث لعقد  ى ذلؾكقد سبؽ التنكيو عم ، عـ مف ذلؾأ

 .( ُ)ألغى ىذا الشرط اإلذعاف قد 

أما التعاطي فيك عبارة عف عممية تبادؿ الغالب في عقكد اإلذعاف ىك الكتابة ،  أف :العتراض الرابعا

 تتـ بالفعؿ أك المشافية .

ككذلؾ  رىا ،بالكتابة كغي نو يتـبيف أاف يمف مفيكـ حديث لعقد اإلذع ف ما قررناهيجاب عنو بأ     

 عدـ التمفظ بالصيغة ، كىذا متحقؽ في كبل العقديف .فإف كجو اإللحاؽ ىك 

ال يعني غض النظر  التعاطيببيع  اإلذعافكالقبكؿ في عقكد  اإليجاب إلحاؽ أفنقرر  أفكيبقى       

آخر يوجب النظر في صحة  اإلذعاف مف شروط تعسفية ، فيذا جانبيشتممو عقد  أفعما يمكف 

 ىذه الشروط .مثؿ ىذا العقد الذي يشتمؿ عمى 

 

 

 
------------------------- 

 ، مف ىذا البحث . ِٓ( انظر ، ص ُ
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 . : إلحاؽ عقد اإلذعاف بالبيوع التي يتعيب فييا الرضا لثالثاالمطمب 

 شير البيكع التي تندرج تحت ىذا العنكاف ثبلثة بيكع : أ      

 ( :ُ) المضطر أك شراؤه ، كبيع المضطر لو صكرتاف : بيعي  اأولي

 . (ِ) ما كال يجدىا إال عند تاجر معيفالصكرة األكلى : أف يحتاج شخص سمعة 

الصكرة الثانية : أف يفمس الرجؿ كعميو ديكف حالة ، فيضطر إلى بيع شيء مف متاعو أك أمبلكو 

، السعر ة األكلى أف يستغؿ حاجة المشترم فيرفع عميو ( ، فبل يجكز لمبائع في الحالّإليفاء الديكف )

كال يجكز لممشترم في الحالة الثانية أف يستغؿ حالة البائع فيبخسو سمعتو ، كفي ىذا المعنى جاء 

 ( .ْالخبر بالنيي عف بيع المضطر )

 لة عمى قكليف :اختمؼ العمماء في ىذه المسأ و :حكـ بيع المضطر أو شرائ

  ( .ٓبيع المضطر أك شراءه فاسد ، كىك مذىب الحنفية ) القكؿ األكؿ : أف

 األصؿ كالكراىة ىنا ألف( ،ٔصحيح ، مع الكراىة ، كىك مذىب الجميكر) البيعالقكؿ الثاني : أف 

----------------------------- 
، القاىرة ،  لسنفمعالـ ا) انظر ، الخطابي ، .كىي بيع المكره عمماء صكرة أخرل لبيع المضطر ، أضاؼ بعض ال( ُ

 ( ، إال أننا آثرنا عدـ ذكرىا ألنيا تندرج في البيع الجبرم . ْٕ، ص:  ٓ، ج : مكتبة ابف تيمية 
، ج :  رد المحتار عمى الدر المختار، ابف عابديف ،  ُّٔ، ص:  ِٗ، ج:  مجموع الفتاوى: ابف تيمية ، انظر (ِ
 . ِْٕ، ص: ٕ
،  ٕ، ج:  رد المحتار عمى الدر المختار، ابف عابديف ،  َِْ، ص:  ّ:  ، ج روضة الطالبيف: النككم ، ( انظرّ

 . ِْٕص: 
باب :  ،بيع المضطر .."  عف  نيى النبيمف حديث عمي بف أبي طالب ، قاؿ : " أبو داود في سننو ( أخرج ْ

، كقاؿ عنو  ُٖٗ، ص:  ٗ، ج :  المجموع، كضعفو النككم في  ِّّٖكتاب البيع ، برقـ :  لمضطر ،في بيع ا
 . ( ْٕ، ص:  ٓج :  ، معالـ السنفالخطابي : في إسناده رجؿ مجيكؿ ) انظر: 

 . ِْٕ، ص:  ٕ، ج:  رد المحتار عمى الدر المختارانظر ابف عابديف ،  (ٓ
،  ِْٗ: ، ص ْج: ، ُِٗٗ -ُُِْ، الطبعة الثالثة ،  دار الفكربيركت ، لبناف ،  ، مواىب الجميؿ، الحطاب  (ٔ

  ِّّ، ص:ْ:ج،مع حاشية ابف قاسـ الروض المربع البيكتي ،،  َِْ، ص:ّ، ج:  روضة الطالبيف النككم ،
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خاصة إذا ، أف يعاف المضطر أك ينظر إلى ميسرة ، فالشراء منو عمى ىذه الحالة يخالؼ المركءة  

 استغؿ المشترم حاجتو .

  مفسدات .ط كاألركاف ، خاليا مف الكأما صحة البيع ، فمكقكعو مكتمؿ الشرك  -

 . مضطر إلى البيع فميست إكراىاكأما حاجة ال -

إنو ، كعمى فرض صحتو ف (ُكأما الحديث الذم كرد فيو النيي عف بيع المضطر ، فإنو ال يصح ) -

ف النيي منصب عمى كصؼ خارج عف الماىية ، كالمقصكد مف ىذا النيي أل، يحمؿ عمى الكراىة 

 لمتكافؿ بينيـ . اإعانة المسمـ ألخيو المسمـ تحقيقلى الدعكة إرفض االستغبلؿ بكؿ صكره ، ك 

 نو بيع مضطر ؟ يصح تكييؼ عقد اإلذعاف عمى أ ىؿ

حد طرفي العقد مقابؿ الطرؼ بيف العقديف مف ناحية ضعؼ مكقؼ أ شبيا قكيا يرل الباحث     

 ىذه الناحية .اآلخر ، كحاجتو إلى ما في يده ، كعميو فيمكف إلحاؽ عقد اإلذعاف ببيع المضطر مف 

  ( .ِأف يخاؼ غصب مالو ،  فيتفؽ مع آخر عمى التظاىر ببيعو لو ) ة ، كىك: بيع التمجئ ثانييا 

 اختمؼ العمماء في ىذه المسألة عمى قكليف :حكـ بيع التمجئة : 

 . (ْكركاية عف أبي حنيفة ) ، (ّنو بيع صحيح ، كىك مذىب الشافعية)القكؿ األكؿ : أ

 

 

-----------------------------  
 . ْ، ىا:  ٖٖص: في ىذا البحث  انظر (ُ
، ج :  روضة الطالبيف،  النككم ،   ِْٓ، ص:  ٕ، ج :  عمى الدر المختار رد المحتارانظر : ابف عابديف ، ( ِ
 . َّٖ، ص:  ٔ، ج : المغني ،  ، ابف قدامة ّٕٓ، ص:  ّ
 . ّٕٓ، ص:  ّ، ج :  روضة الطالبيف: النككم ، انظر (ّ
  . ُِٕ، المجمد الثامف ، الجزء الرابع كالعشركف ، ص: المبسوط السرخسي ،  :انظر (ْ
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( ، كىك الصكاب ِ(، كمذىب الحنابمة )ُنو بيع باطؿ ، كىك المشيكر عند األحناؼ )القكؿ الثاني : أ

 ، ألف الممجأ غير قاصد لمحكـ ، فمـ يصح بيعو كاليازؿ .

 بيع تمجئة ؟ نوىؿ يصح تكييؼ عقد اإلذعاف عمى أ

 مف خبلؿ ما سبؽ معنا يتضح لنا انو ال كجو إللحاؽ عقد اإلذعاف ببيع التمجئة ، كذلؾ لما يمي :

 . أف العاقد في عقكد اإلذعاف يقصد العقد ، كيرغب في ترتيب آثاره بخبلؼ بيع التمجئة -

، لكف الدافع إلى  كنحكه ئة ىك الخكؼ عمى الماؿ مف الغصبأف الدافع إلى التعاقد في بيع التمج -

 التعاقد في عقكد اإلذعاف ىك الحاجة إلى السمعة أك الخدمة ، كالرغبة فييا . 

 ىك اإلكراه عمى البيع ، كاإلكراه عمى البيع نكعاف :ك :  (ّ)البيع الجبرم: ثالثيا 

 كىذا يقع صحيحا باتفاؽ العمماء .إكراه بحؽ ،   -

 أقكاؿ :يف الفقياء عمى ثبلثة كقع فيو الخبلؼ ب كىذا ، إكراه بغير حؽ  -

 أبك حنيفة  ك ما ذىب إليوىإذا زاؿ اإلكراه ، ك  أف عقكد المكره فاسدة تقبؿ التصحيح: القوؿ األوؿ 

 

--------------------------------------- 
د المحتار ر : ابف عابديف ، ظر، كان ُِٕ، المجمد الثامف ، الجزء الرابع كالعشركف ، ص: المبسوط السرخسي ، ( ُ

 ، كما بعدىا . ِْٓ، ص:  ٕ، ج:  عمى الدر المختار
، ص:  ٔ، ج:  المغني ، ابف قدامة ، ٖٓ، ص:  ِج :، اإلقناع أبك النجا شرؼ الديف ،  ( انظر، الحجاكم ،ِ

َّٖ . 
، الطبعة  كقاؼ بالككيت، كزارة األ الموسوعة الكويتية( قصر بعض العمماء البيع الجبرم عمى اإلكراه بحؽ ، انظر ّ

، إال أف عبارة الفقياء تشيد لما قررناه ، قاؿ خميؿ في مختصره :"  َٕ، ص:  ٗ، ج: ـََِٓ -ىػُِْٓالخامسة ، 
حراـ  :قاؿ الحطاب في شرحو: "كلما كاف الجبر عمى قسميف ،كشرط لزكمو تكميؼ ال إف اجبر عميو جبرا حراما ..." 

 . ِْٖ، ص:  ْ، ج:  مواىب الجميؿحراما .."  و جبراغير الـز ، كشرعي الـز احترز عف الثاني بقكل
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إجازة  عمى(ّ) مكقكؼ( في ىذه المسألة،  فرأل أف بيع المكره كشراءه ِكخالفيـ  زفر)(، ُ) كصاحباه

 . (ْ) لمكره كاختيارها

 . (ٓ)مذىب المالكية ، كىك  عقكد المكره غير الزمة: أف  القوؿ الثاني 

----------------------------------- 
كال اليبة كال ، كال الشراء كال اإليجار  تبر البيع الذم كقع بإكراه معتبر: " كال يع( جاء في مجمة األحكاـ العدليةُ 

قاؿ ر بعد زكاؿ اإلكراه يعتبر" ، ، لكف لك أجاز المكره ما ذك اإلكراه أك غير ممجيء ، ممجئا كافار ...إلقر كال ا الصمح
العقكد  اه سكاء أكاف ممجئا أـ غير ممجيء فيك معدـ لمرضا ، كبما أف الرضا شرط في لزـكالشارح: " ذلؾ الف اإلكر 

 إلى المكره " ) اإلكراه عائدا فتفسد العقكد بفكات الرضا ، كيككف حؽ الفسخ كاإلمضاء بعد زكاؿ ،كالمعامبلت المذككرة 
 . ( ّّٕ - ِّٕ: ص ، ِ، ج : شرح مجمة األحكاـ العدلية عمي حيدر ، 

، كلد سنة عشر كمائة ،  صاحب أبي حنيفة ، ، الفقيو ، الثقة ( زفر بف اليذيؿ بف قيس العنبرم البصرم ، اإلماـِ
مما اثر عنو أنو قاؿ: ما خالفت أبا حنيفة في قكؿ  ،  جيد المساف ذا عقؿ كديفو اهلل، كاف رحم كتكلى قضاء البصرة

، بف نصر اهلل  عبد القادر بف محمد رشي، محيي الديف أبك محمد)أبك الكفاء القإال كقد كاف أبك حنيفة يقكؿ بو .
 .(َِٗ – َِٖ، ص: ِج: ، محمد الحمك ، مكتبة اإليماف ، تحقيؽ عبد الفتاح الجواىر المضية في طبقات الحنفية

بيف قكؿ ( العقد المكقكؼ ال يعتبر الزما لتخمؼ احد شركط لزـك العقد في العاقد لتعمقو بحؽ المكىره، لكف الفرؽ ّ
يرل الحنفية فساد عقد تكره ، بينما الحنفية كقكؿ زفر أف زفر يرل صحة عقد المكره مع تكقؼ نفاذه عمى إجازة المس

، أحكاـ لزوـ العقد المكره ، كيظير أف الثمرة العممية لكبل القكليف متقاربة ، انظر: الجمعكد ، عبد الرحمف بف عثماف ، 
 . ّٕ،  ص:  ـََِٕ -ىػُِْٖاألكلى ، الرياض ، كنكز إشبيميا ،الطبعة 

 ُُ، لمعيني ، ج :  البناية شرح اليداية، كانظر متف اليداية ، في  َُٖ، ص :  ٗ، ج : حاشية ابف عابديف  (ْ
اإلماـ كانظر : الجبكرم ، أبك اليقظاف عطية ،  ، ََِ، ص :   ٔج :  ، بدائع الصنائع ، ، الكاساني ّْ: ، ص

 . ِْٓ  -ِْْلبناف ، ص :   –دار الندكة الجديدة ، بيركت  ، زفر وآراؤه الفقيية
)     المكره شيء"قاؿ أبك البركات الدردير المالكي :" مف أكره غيره عمى عقد أك حؿ أك إقرار أك يميف لـ يمـز ( ٓ

ء مف ز عمى المستكره شيكفي المدكنة :" قاؿ مالؾ :" ال يجك ( ،  ْٖٓ،  ص:  ِ، ج : الشرح الصغير  الدردير ،
ركاية سحنكف  ، المدونة الكبرى ، مالؾ بف أنس كال بيع كال شراء ، ...." ) ، ال عتؽ كال طبلؽ ك ال نكاح،  األشياء

كالذم ظير لي بعد التأمؿ في نصكص  ،(  َّّ، ص:  ٓ، ج :  ىػُِِْلسيد عمي الياشمي ، ا :تحقيؽ التنكخي ،
ممية لكبل القكليف كاحدة ، فالخبلؼ بينيما قريب ، قاؿ المرغيناني الحنفي الحنفية كالمالكية في ىذه المسالة أف الثمرة الع

ذا أكره الرجؿ ، فباع أك  بالقتؿ أك بالضرب الشديد أك بالحبس ى بيع مالو أك عمى شراء سمعة..عم في اليداية :"كا 
ف شاء فسخو كرجع بالمبيع ")اشترل فيك بالخيار إف شاء أمض ، ص  ُُ، ج :  يدايةال لبناية شرحا العيني، ى كا 

يمـز المشترم البيع ، كبيف أف  :" إذا قمنا أف المكره ال يمزمو بيعو ، فإنو مخير بيف أف، كقاؿ الحطاب المالكي ) ُْ:
 ( .  ِْٗ، ص:  ْج :  ،مواىب الجميؿ  ، لحطابا يأخذ مبيعو " )
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 . (ّ( كالظاىرية )ِبمة )كالحنا( ُ) : أف عقكد المكره باطمة ، كىك مذىب الشافعية القوؿ الثالث

سكاء كصفناىا  - تنفذ كال يترتب عمييا أثر شرعيد التأمؿ أف عقكد المكره الظير لي بعكالذم     

 .، بإجازة المكرىه التاـ  اإال إذا تحقؽ فييا الرض ، -أك الكقؼ بالفساد أك البطبلف

، كلذا فإف إلحاؽ ( ْ)إلكراه سابقا أف اإلذعاف يختمؼ في جكىره عف ا كعمى كؿ ، فقد أيدنا      

فإنو ال  اإلذعاف في الحكـ باإلكراه غير صحيح ، كبذلؾ يتبيف لنا أف العقد إذا اشتمؿ عمى اإلذعاف

 يبطؿ .

 

 

 

 

 

---------------------------------- 
كاف القكؿ شراء أك  اؿ اإلماـ الشافعي :" فإذا خاؼ ) المكره مف الكعيد ( سقط عنو حكـ ما أكره عميو مف قكؿ ما( قُ

        " .    م ىذا أحدث كىك مكره لـ يمزموأ ا بنكاح أك عتؽ أك طبلؽ....بيعا أك إقرارا لرجؿ بحؽ أك حد أك إقرار 
 .(  َِٕ، ص:  ّ، ج:   األـلشافعي ، ا )
أم مف  ، التراضي منيما :" كيشترط لمبيع سبعة شركط : أحدىاعقاؿ صاحب الركض المربع شرح زاد المستقن (ِ

مع المربع الروض  إنما البيع عف تراض" ) : "كره ببل حؽ ، لقكلو عميو السبلـالمتعاقديف ، فبل يصح البيع مف م
 . ( ِّّ، ص :  ْج : ،  حاشية ابف قاسـ

قكلو ما  المحمى :" اإلكراه عمى الكبلـ ال يجب بو شيء ، ...كالطبلؽ كالبيع كاالبتياع ...ألف فيقاؿ ابف حـز في ( ّ
أبك محمد عمي بف  أكره عميو إنما ىك حاؾ لمفظ الذم أمر أف يقكلو ، كال شيء عمى الحاكي ببل خبلؼ " ) ابف حـز ،

 . (  ِّٗ، ص:  ٖج :  دار الجيؿ ،، بيركت ، لبناف ،  المحمى احمد بف سعيد الظاىرم ،
 ، مف ىذا البحث . ٗٔ( انظر ، ص: ْ
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  .ع الحاضر لمبادم ، كتمقي السمع( ) بي، وما في معناهحتكارعالقة عقود اإلذعاف باال:المطمب الرابع

 . (ِ) خدمات تربصا الرتفاع سعره كأما يحتاجو الناس مف سمع  حبسىك :  (ُ)تعريؼ االحتكار

 " ال يحتكر إال كقد كرد في التحذير منو كالنيي عنو الكثير مف النصكص النبكية ، منيا قكلو    

ركم ك ( ، ْالعاصي اآلثـ )المغة : الخاطيء ىك  اـ النككم نقبل عف أىؿقاؿ اإلم ( ،ّخاطيء " ) 

(، كقكلو ٓ) "ما ضربو اهلل بالجذاـ كاإلفبلسطعاالمسمميف :" مف احتكر عمى  مرفكعا انو قاؿ عنو 

" أف حبس أم  عمىه األحاديث النبكية تدؿ بعمكميا ( ، فيذٔ) :" الجالب مرزكؽ كالمحتكر ممعكف

 ، (ٕية )ػب المالكػمذىبر احتكارا ، كىذا ػيا يعتػالمستيمككف بحبسرر ػسمعة يتض

--------------------------- 
( عرؼ االحتكار بتعريفات مختمفة بناء عمى اختبلؼ المذاىب في شركطو ، إال أف ىذا التعريؼ ىك الذم ترجح ُ

رد المحتار عمى الدر  ابف عابديف ، انظر:)ما أضر بالعامة حبسو فيك احتكار"  لمباحث ، قاؿ أبك يكسؼ :" كؿ
( ، كقاؿ القاضي عبد الكىاب :" الحكرة إذا أضرت بأىؿ البمد ممنكعة في كؿ ما بيـ  ُٕٓ، ص:  ٕ، ج :  المختار

 ِ، ج :المعونة ) ك أم شيء كاف مف أنكاع األمكاؿ "حاجة إليو كضركرة إلى شرائو ككثرتو سكاء كاف طعاما أك ثيابا أ
 . ( َُّٓ، ص: 

بيركت ، لبناف ، مؤسسة ،  بحوث مقارنة في الفقو اإلسالمي وأصولو، محمد فتحي ،  يالدرين :انظر لبلستزادة ، (ِ
وآثاره في  راالحتكا، قحطاف عبد الرحمف ،  الدكرم،  ْْٕ: ص ، ـُْٗٗ -ىػُُْْ ، الطبعة األكلى ، الرسالة

 . ِّ، ص:  ـَََِ - ىػُُِْ،  دار الفرقافعماف ، األردف ،  ، الفقو اإلسالمي
 باب: تحريـ االحتكار في األقكات .، مف كتاب المساقاة كالمزارعة ،  ُِّْبرقـ :  مسمـ في صحيحو( أخرجو ّ
 -ىػُُْٓقالقاىرة ، دار أبي حياف ، الطبعة األكلى ، ،  المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاجالنككم ،  (ْ

 . ْٗ- ْٖص: ،  ٔج: ، عماد عامر ، ، تحقيؽ : عصاـ الصبابطي ، حاـز محمد  ـُٓٗٗ
كحسف إسناده الحافظ في  ، مف كتاب التجارات ، باب : الحكرة كالجمب ، ُِٓٓ: برقـ ابف ماجو في سننوأخرجو  (ٓ

 .  ُْٔ، ص:  ٔ ، ج: الفتح
ر حج، مف كتاب التجارات ، باب : الحكرة كالجمب ، كضعؼ سنده ابف  ُِّٓبرقـ : ابف ماجو في سننو( أخرجو ٔ

الثاني ، الجزء الثالث ، ص:  المجمد،  ـُْٔٗ، بعناية :عبد اهلل اليماني ، المدينة المنكرة ،  التمخيص الحبير) في 
 .(  ُٓٔ ص:،  ٔ: ج:  الفتح كفي،  ُّ
 . َُّٓ، ص:  ِج : ،  لمدينةالـ المعونة عمى مذىب عا( القاضي عبد الكىاب البغدادم ، ٕ
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ع ، لتكافقو م ( ، كىك الراجحْ) كتمميذه ابف القيـ (ّكابف تيمية ) ، (ِ) الظاىرية( ك ُ) كأبي يكسؼ،

 متطمباتو . تنامي حاجيات المستيمؾ ، كتعدد

 حكـ االحتكار : 

 ، أك عدميا .: مف حيث صحة العقد الذم يشتمؿ عميو  أوال

  . (ٓ)، مف حيث تكافر الشركط كاألركاف ذىب الجماىير إلى صحة ىذا العقد  -

ف أل؛  ، كالصكاب ىك األكؿلعقد الذم يشتمؿ عمى االحتكار اض الحنابمة إلى بطبلف كذىب بع -

 العقد .كلذا ال يترتب عميو بطبلف النيي عف االحتكار نيي خارج عف ماىية العقد كركنو ، 

 . مف حيث الكراىة أك التحريـ ثانيا :

مف القكؿ  ؿ عف بعض الشافعيةإال ما نق( ؛ ٔ)اتفقت مذاىب الفقياء عمى تحريـ االحتكار        
كالكعيد ي النيي عنو مف المعف ػمـ ، كلما كرد فػ؛ ألنو نكع مف الظىك األكؿ ، كالصكاب  (ٕ)بالكراىة 

 لكعيد ال يككف إال عمى محـر .ا ىذامثؿ شديد ، ك ال

------------------------ 
 .  ُٕٓ، ص:  ٗ، ج :  رد المحتار عمى الدر المختار( ابف عابديف ، ُ
 .  ْٔ، ص:  ٗ، ج:  المحمى( ابف حـز ، ِ
 .  ٕٓ، ص:  ِٖ، ج:  مجموع الفتاوى( ابف تيمية ، ّ
 . َِٔص:  ، الطرؽ الحكمية في السياسة الشرعية بف القيـ ،ا (ْ
الطبعة  ، لكتب العمميةابيركت ، لبناف ، دار  ، إلنصاؼا عبلء الديف أبك الحسف عمي بف سميماف ، المرداكم ، (ٓ

،  انظر: الدكرم  كلبلستزادة ، ، ِّٔ، ص:  ْج: ، ، تحقيؽ : محمد حسف الشافعي  ـُٕٗٗ-ىػ ُُْٖلى ، األك 
، كما بعدىا ، مع مبلحظة أف أكثر الفقياء ال يتطرقكف لمسألة صحة  ِٖ، ص:  االحتكار وآثاره في الفقو اإلسالمي

رعية التي تفرض عمى العقكبات الشميـ حكؿ العقد الذم يشتمؿ عمى االحتكار صراحة ، كلكف يستفاد ذلؾ مف كبل
 بطبلف بيع المحتكر . ضمنيايذكركف  حيث ال، ة....اإلكراه عمى البيع أك المصادر التسعير أك المحتكر ، ك

المعونة عمى مذىب ، عبد الكىاب البغدادم ،  ُٕٓ:، ص ٗ، ج: رد المحتار عمى الدر المختار ابف عابديف ،  (ٔ
لبناف ، ، بيركت ، الميذب ،إسحاؽ إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ أبك الشيرازم ،،  َُّٓ، ص:  ِ،ج: عالـ المدينة 

 . ِّٓص:، ْج: ، إلنصاؼا ، مالمرداك ،  ْٔ، ص:  ِج:  ، ـُٓٗٗ – ىػُُْٔ، ُدار الكتب العممية ، ط:
 . ْٔ، ص:  ِج: ،  الميذب الشيرازم ، (ٕ
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 ىؿ يمحؽ عقد اإلذعاف باالحتكار ؟  -

 متأمؿ في عقد اإلذعاف كقضية االحتكار يتضح لو أف ىناؾ أكجيا لمشبو بينيما ، منيا :إف ال      

 كانفراده بتقديـ السمعة أك الخدمة لمجميكر .،  سيطرة الطرؼ القكم -ُ

 اختصاصيما بالسمع التي تتعمؽ بيا حاجة المجتمع . -ِ

 عدـ تساكم طرفي العقد في القكة االقتصادية . -ّ

 كضع الشركط أك السعر الذم يناسبو .ب ؼ األقكلانفراد الطر  -ْ

 :  كيفترقاف

فيو  عمى الشكؿ ف السمة المميزة لعقد اإلذعاف ىي انعداـ المساكمة ، كاقتصار اإليجاب بأ -أ 

انعداـ ، بحيث يتـ طرحو لمجميكر ، كيككف القبكؿ بالتكقيع عميو ، بينما ال يمـز مف االحتكار  النمطي

الخدمة أك إلى السمعة المستيمؾ  حاجة ، لكف ـ المحتكر عقكده باإليجاب كالقبكؿيبر  المساكمة ، فقد

 يؤثراف كال شؾ في قدرتو عمى ذلؾ .

االحتكار مف األسباب التي تؤدم إلى اإلذعاف ، فاالحتكار  سبؽ يرل الباحث أفكمف خبلؿ ما       

 حديث لبلذعاف .لكف اإلذعاف ال يقتصر عميو كفقا لممفيـك ال يدخؿ في اإلذعاف ،

 عقكد اإلذعاف تتطابؽ مع االحتكار كالقانكنييف إلى أف( ،ُذىب كثير مف فقياء الشريعة )كقد      

 

----------------------------. 
، بحث مقدـ لمجمع الفقو اإلسبلمي ، الدكرة الرابعة عشرة، العدد  عقود اإلذعاف، عمي احمد ،  : الندكم( انظرُ

، بحث مقدـ لمجمع الفقو  عقود اإلذعافحمداتي شبيينا ، ، ماء العينيف ،  َِْص:  ، زء الثالثالرابع عشر ، الج
الدكرم ، قحطاف عبد ، كما بعدىا ،  ْٓٔ ، ص: ، العدد الرابع عشر ، الجزء الثالث اإلسبلمي ، الدكرة الرابعة عشرة

 ا .، كما بعدى ِّٕ، ص:  االحتكار وآثاره في الفقو اإلسالميالرحمف ، 
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كعمى رأس القائميف بذلؾ العبلمة السنيكرم حيث قاؿ :" كال ننتظر أف المعركؼ في الفقو اإلسبلمي  

كلكف  ،...ربي الحديث في صدد عقد اإلذعاف ،..نجد في الفقو اإلسبلمي ما نراه في الفقو الغ

كيبيعيا الجكىرم في كؿ ذلؾ ىك كما قدمنا أال يحتكر الشخص سمعة ضركرية فيغمي مف سعرىا ، 

 (  .ُ، كترضخ لمسعر الذم يفرضو .." ) لمناس عمى ما يريد ، فتذعف الناس إلرادتو

ذعاف في تحقؽ اإلذعاف في قضايا نصار النظرية التقميدية لئلكبذلؾ نككف قد اتفقنا مع أقمت :      

  االحتكار، كخالفناىـ في أف اإلذعاف ال يقتصر عمى االحتكار .

 :منيي عنيا ومف صور االحتكار ال -

                          تمقي الركباف( ُ 

 ( كبيع الحاضر لمبادم ِ 

 كقد كرد النيي عنيما في كثير مف األحاديث النبكية الشريفة منيا : 

قاؿ  أف رسكؿ اهلل  -رضي اهلل عنو   -ما أخرجو البخارم في صحيحو مف حديث ابف عمر      

 . (ِ) كال تمقكا السمع حتى ييبط بيا السكؽ "بيع بعض ،  بعضكـ عمى ع:" ال يب

:" ال يتمقى  ي اهلل عنو ، قاؿ : قاؿ رسكؿ اهلل مسمـ كغيره مف حديث أبي ىريرة رض كأخرج     

 .( ّ)، كال يبع حاضر لباد ...." ع بعض...الركباف لبيع ، كال يبع بعضكـ عمى بي

 
 

-------------------------------- 
الصدة ، عبد المنعـ ، ، انظر:  ، كلبلستزادة ٕٕالمجمد األكؿ ، الجزء الثاني ، ص :  ، مصادر الحؽ( السنيكرم ، ُ

 .، كما بعدىا  ُّٓ، ص: نظرية العقد في قوانيف البالد العربية
 : النيي عف تمقي الركباف .، مف كتاب البيكع ، باب ُِٔٓقـ :، بر  البخاري( ِ
 .البيكع ، باب : تحريـ بيع الرجؿ عمى بيع أخيو   ( ، مف كتاب ُّٖٓ، برقـ ) مسمـ  (ّ
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الجمب ، فمف تمقى فاشترل منو ، فإذا أتى سيده  :"  ال تمقكاف أبي ىريرة قاؿ : قاؿ رسكؿ اهلل كع

 .( ُ" )يار السكؽ فيك بالخ

أف  يتمقى الركباف كأف يبيع حاضر  نيى رسكؿ اهلل " قاؿ : كعف ابف عباس رضي اهلل عنو ،    

 . (ِ)"  : ال يكف لو سمسارار لباد ؟ قاؿ اد ، قاؿ : فقمت البف عباس : ما قكلو حاضلب

ا الناس يرزؽ اهلل بعضيـ مف دعك ، مرفكعا :" ال يبيع حاضر لباد  كفي ركاية جابر        

ف كاف أخاه أك أباه " ) (ّبعض")  .  (ْ، كفي ركاية :" ال يبع حاضر لباد كا 

 ركباف تفسير تمقي ال -ٔ

 ، الجمب ( بتفسيريف كبلىما يصح : فسر العمماء تمقي الركباف ) السمع    

يأتي التاجر مف بمد كالصيف مثبل بسمع معينة ليبيعيا في أسكاقنا ، فيستغؿ أف  الصكرة األكلى :

كىذا تغرير  ،يشترييا منو بثمف بخس المتمقي جيؿ ىذا البائع بثمف السمعة في األسكاؽ المحمية ، ك 

ضرار بوبالبائع  لسكؽ فيك بالخيار" ، كىذا خيار فإذا أتى سيده ا" كلذلؾ جاء في آخر الحديث  ، كا 

 . (ٓ) الغبف

------------------------- 
 ( ، مف كتاب البيكع ، باب : تحريـ تمقي الجمب . ِّّٖ، برقـ )  مسمـأخرجو ( ُ
 . ُِّٔ، كأصمو عند البخارم ، برقـ :  لمبادم( ، كتاب البيكع ، باب : تحريـ بيع الحاضر  ِّٖٓبرقـ )  مسمـ( ِ
 . ، باب : تحريـ بيع الحاضر لمبادمتاب البيكع ( مف ك ِّٖٔ، برقـ)  مسمـ في صحيحوأخرجو  (ّ
 ، مف كتاب البيكع ، باب : تحريـ بيع الحاضر لمبادم . ِّٖٖالمرجع السابؽ ، برقـ :  (ْ
     ،  ْ: ، ج بدائع الصنائع، الكاساني ،  ُٖ، ص:  ٓ، ج :  تيذيب السنفابف القيـ ،  :انظرلبلستزادة ،  (ٓ

 . ُْٓ، ص:  ّ، ج :  روضة الطالبيف، النككم ،  َْٖص: 
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بقدـك إلى أف صكرة تمقي السمع ) الركباف ( ىي : أف يسمع الرجؿ   (ُكذىب بعض أىؿ العمـ ) -

ائع ، كيبيعيا في المدينة بزيادة في قافمة بميرة عظيمة ، فيتمقاىـ ، كيشترم جميع ما معيـ مف البض

الثمف ، كىذا التفسير الثاني يتحقؽ فيو معنى االحتكار ، ألنو حبس لمسمعة بقصد رفع ثمنيا عمى 

) السمع ، الجمب ف تمقي الركبا ، أما عمى التفسير األكؿ فيدخؿالمستيمكيف ، كىذا ىك عيف االحتكار 

 ( في معنى الغبف كالتغرير .

 : ) تمقي السمع أك الجمب ( كبافحكـ تمقي الر 

 ف ك خالؼ التاجر ، أثـ كصح البيع أل، فم (عمى تحريـ تمقي الركبافِاتفقت المذاىب األربعة )    

 .توالبيع كحقيق ركفي لكصؼ خارج عف الني

 ( إلى فساد ىذا البيع  لكركد النيي .ْحمد في ركاية أخرل )أك ( ، ّكذىب المالكية في قكؿ) -

، ، حؿ البيع ل الباحث أف التحريـ ىنا متعمؽ بتحقؽ الضرر ، فإذا انتفى اإلضرار بالعامةكير        

 (ٓ)" الجالب مرزكؽ كالمحتكر ممعكف ": يشيد لذلؾ قكلوالحكـ يدكر مع عمتو كجكدا كعدما، فأل

------------------------------ 
        َُٖ، ص:  ّ، ج : الشرح الصغيردردير ، ، ال َْٖ، ص:  ْ، ج : بدائع الصنائع : الكاساني ، ( انظرُ
   . ُْٓ، ص:  ّج:  ، روضة الطالبيفالنككم ،  
،   َُٖ، ص:  ّ، ج : الشرح الصغيرالدردير ، ،  َْٖ، ص: ْ، ج :  بدائع الصنائع: الكاساني ، ( انظرِ

، مع  ّْْ، ص:  ْ:  ، ج حاشية الروض المربع. ابف قاسـ ،  ُْٓص:  ، ّ، ج:  روضة الطالبيفالنككم ، 
طبلؽ الكراىة عندىـ يحمؿ عمى الكراىة التحريمية ،"  قاؿ  مبلحظة أف أكثر الحنفية عبركا عف ذلؾ بالكراىة ، كا 

كؿ مكركه فيك حراـ ، إال انو لما لـ يجد فيو نصا قاطعا لـ يطمؽ عميو لفظ الحراـ ، كقاؿ ابف القيـ محمد بف الحسف : 
   . َٓ، ص:  ُج:  ، إعالـ الموقعيفالحتكار ، كمرادىـ التحريـ .." راجع ، ابف القيـ ، ..كقاؿ الحنفية يكره ا" :
  .                    ّٕٗ، ص:  ْ، ج:  مواىب الجميؿ( الحطاب ، ّ
 . ُّّ، ص:  ٔ، ج : المغني ، ( ابف قدامةْ
 . ُٕ( سبؽ تخريجو ، ص: ٓ
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 كلو صكرتاف :   ، بيع الحاضر لمبادديث ىك الذم كرد النيي عنو في ىذه األحا واألمر الثاني

يأتي الفبلحكف أك القركيكف ببعض منتجاتيـ لبيعيا في المدينة بأسعار مناسبة ، فيأخذ األكلى : أف 

فيضر ذلؾ بحاجة أىؿ البمد ، كىذا ما كضحتو  كيبيعيا عمى ميؿ بسعر أغمى ،الحضرم ىذه السمع 

 قاؿكأف يبيع حاضر لباد ، أف يتمقى الركباف  ى رسكؿ اهلل :" نيلركاية الثانية عف ابف عباس قاؿ ا

 .(ُ)أم ككيبل لو في بيع سمعو، مسارا " لو س ففقمت : ما قكلو حاضر لباد ؟ قاؿ : ال يك ،

الحكمة مف ك ، ( ِغاؿ) أف يككف لرجؿ طعاـ كعمؼ ال يبيعيما إال ألىؿ البادية بثمف :الصكرة الثانية

 . " مف بعضبعضيـ اهلل بقكلو :" دعكا الناس يرزؽ   ىذا النيي كضحيا النبي

كبالتأمؿ في النصكص الكاردة في النيي عف االحتكار كما في معناه ، يتضح لنا أف مقصد      

طرفي عدـ إتاحة الفرصة ألم مف الشارع مف ذلؾ ىك تحقيؽ المساكاة االقتصادية بيف طرفي العقد ، ك 

لزامو أك إرغامو عمى القبكؿ العقد باف يككف في مركز يخكلو التحك بشركطو ، ـ في الطرؼ اآلخر كا 

ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ںں           ڳ  ...چ  :كيمكف أف يستأنس لذلؾ بقكلو تعالى في آخر آية تقسيـ الفيء

ألقكياء بيا دكف كفائدتو ) أم النيي ( أال يستبد ا "قاؿ القاضي عبد الكىاب :،  (ٕالحشر: ) چ...

 .( ّ) ال قدرة لو عمى مشاركتيـ  .." ، كمف  الضعفاء

 

 

----------------------------- 
 . ُْْ، ص:  ّ، ج :  روضة الطالبيفالنككم ،  ( انظر:ُ
 . َْٖ، ص:  ْ، ج :  بدائع الصنائع( الكاساني ، ِ
 . َُّّ، ص:  ِ، ج:  المعونة عمى مذىب عالـ المدينةعبد الكىاب البغدادم ، ( ّ
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قضية  : " (ِ)كقاؿ العبلمة أحمد الشمبي(،ُيقتضي المساكاة " ) اـ الزيمعي:" العقداإلم قاؿك       

  .(ّ" ) المساكاة بيف العاقديف العقد

 :  حكـ بيع الحاضر لمبادي

لكركد النيي ، كاألصؿ في النيي ىك  ( ْ) اتفقت المذاىب األربعة عمى تحريـ ىذا البيع      

( كالظاىرية ٓحمد كباطؿ عند الحنابمة)كركاية عف أ، كالشافعية  التحريـ كىك بيع صحيح عند الحنفية

(ٔ).  

كالقكؿ  ،ف النيي لمعنى خارج عف ذات البيع ث أف ىذا البيع يصح مع التحريـ ألكيرل الباح      

في ىذيف البيعيف كالقكؿ في االحتكار مف حيث عبلقتو بعقد اإلذعاف ، حيث إف مقصد الشرع مف 

عاقديف ، ىك المنع مف االحتكار ، كذلؾ بغية تحقيؽ المساكاة االقتصادية بيف المت كراء النيي عنيما

 حد العاقديف لحاجة الطرؼ اآلخر إلى ما في يده .كسد ذريعة استغبلؿ أ

-------------------------------- 
ية العبلمة احمد الشمبي ، حاش، كبيامشو  تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽالزيمعي ، فخر الديف عثماف بف عمي ، ( ُ

،  ْج: تحقيؽ : أحمد عزك عناية ، ،  ـَََِ-ىػَُِْالطبعة األكلى ،  ،بيركت ، لبناف ، دار الكتب العممية 
 .   ََّص: 

،  مصرم حنفي فقيو، الشمبي  بابف المعركؼ الديف شياب العباس أبك ، محمد بف يكنس بف أحمد،  الشمبي ابف (ِ
 حفيده جمعيا األزىرية ( في) مخطكطة  ، كالفتاكل لمكنز الزيمعي شرح عمى حاشية لو،  ْٕٗ عاـ: بالقاىرةتكفي 
، بيركت ، لبناف ، دار العمـ لممبلييف  األعالـ الزركمي ، خير الديف ،: ، انظر ىػََُُ سنة المتكفى ، محمد بف عمي

  . ِٕٔ: ، ص ُج:  ، ـُْٖٗ، ، الطبعة السادسة 
 ْ، ج: ، مرجع سابؽ  ََّ، ص:  ْ، ج:  لشمبي عمى تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽحاشية العالمة احمد ا (ّ

 . ََّ، ص: 
النككم ،  َُٕ، ص:  ّ، ج:  الشرح الصغيرالدردير ، ،  َٖص:  ، ْ، ج : بدائع الصنائعالكاساني ، : انظر( ْ
 .  ُّٖ، ص:  ْ، ج :  حاشية الروض المربعقاسـ ، ابف ك  ، ُْْ، ص:  ّ، ج:  روضة الطالبيف، 
 .( راجع المصادر السابقة ٓ
 . ّْٓ، ص:  ٖ، ج:  المحمى( ابف حـز ، ٔ
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  موقؼ الشريعة مف عقد اإلذعاف:  المبحث الثاني

ىذه العقكد مف خبلؿ التركيز عمى ثبلث نقاط محكرية بالنسبة ليذه سنبيف مكقؼ الشريعة مف     

الشرعي مف خبلؿ  ثـ باإلشارة إلى حكميا  القضية ، كىي اشتماؿ ىذه العقكد عمى االستغبلؿ ،

 .تخريجيا عمى القكاعد الفقيية ، كبياف أقكاؿ الفقياء في األحكاـ المتعمقة باإليجاب كالقبكؿ 

 النيي عف االستغالؿ بكؿ صوره : المطمب األوؿ

دل نظرية ذات جذكر عميقة في الفقو اإلسبلمي ، يشيد لذلؾ ذلؾ الم (ُإف نظرية االستغبلؿ )    

البسيط الذم شممتو ..، فترل آثارىا بادية في تحريـ الربا الذم تقكـ فكرتو عمى استغبلؿ حاجة الفقير 

الركباف كبيع ، كفي النيي عف االحتكار ، كفي النيي عف كثير مف البيكع كبيع المضطر ، كتمقي 

الفقياء بتحرير القكؿ تشتبو باالستغبلؿ كعني التي  المناىي في البيكعأشير كمف ،...الحاضر لمبادم

 ( .ِاالستغبلؿ ) بينيما كبيف زلغبف كالتغرير ، كلذا فإني سأميفييا ا

------------------------------- 
(إال أف القانكف المدني المصرم  الغمط ، الغبف كالتغرير عيكب الرضا في القكانيف العربية ثبلثة ، كىي ) اإلكراه ، (ُ

إذا كانت  عمى أنو ُِٗ /آخر مف عيكب الرضا ، أال كىك االستغبلؿ ، فنصت المادةالجديد اتجو إلى إضافة عيب 
التزامات احد المتعاقديف ال تعادؿ البتة مع ما حصؿ عميو ىذا المتعاقد مف فائدة بمكجب العقد أك مع التزامات المتعاقد 

جاز  ستغؿ فيو طيشا بينا أك ىكل جامحاقد اف المتعاقد اآلخر اقد المغبكف لـ يبـر العقد إال ألكتبيف أف المتع ،اآلخر
 "لمقاضي بناء عمى طمب المتعاقد المغبكف أف يبطؿ العقد أك أف ينقص التزامات ىذا المتعاقد 

،  َُّ /كالقانكف السكرم ، المادةلعربية تقؿ ىذا النص إلى قكانيف الببلد انا ، كمف القانكف المدني المصرم ... 
نظرية العقد :عبد الفتاح عبد الباقي ، ، انظر ُُٔ-ُٗٓ، كالككيتي في المكاد ُِٓ كالعراقي/ ، ُِٗ/كالميبي 

التغرير والغبف كعيبيف في الرضا في قانوف ، ، كما بعدىا ، عمر السيد مؤمف  ّٖٖ، ص:  واإلرادة المنفردة
  ِ،ىا: ُِٔص: ، ـُٕٗٗ،اإلسبلميالفقو دراسة مقارنة بالقانكف المدني المصرم ك  ،المعامالت المدنية اإلماراتي 

 فاالستغبلؿ حيث أف فييا طرفا يحقؽ فائدة عمى حساب طرؼ آخر ، ىناؾ تقارب بيف اثر كنتيجة ىذه التصرفات (ِ
أك بحقيقة  ، بالسعر كما في بيع المسترسؿ، إما منيما يقـك عمى استغبلؿ جيؿ المتعاقد  يشمؿ الغبف كالتغرير الف كبل
إف الجامع بيف  يس ، كبالتالي فيمكننا أف نقكؿ:أك جيمو بعيكبيا كما في التدل ،الغررالسمعة ككصفيا كما في بيكع 

 =كقد ، امات المترتبة عمى كبل الطرفيفالتغرير كالغبف كاالستغبلؿ ىك عدـ التعادؿ بيف االلتز 
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ؤدم بو يييعىٌرؼي االستغبلؿ بأنو: االستفادة مف عكز المتعاقد أك ضعفو ، كدفعو إلبراـ تصرؼ         

 ( .ُفادح )إلى غـر 

 .( ِأما الغبف فيك: عدـ التعادؿ بيف االلتزامات المتقابمة )

 مف( ، كذلؾ لما ينطكم عميو ىذا البيع ّكمف صكر الغبف التي نيى الشرع عنيا بيع المسترسؿ )    

أخرل :"  ( ، كفي ركايةْاستغبلؿ لحالة ىذا المشترم ، كلذا جاء في الحديث :"غبف المسترسؿ حراـ")

، الذم كاف كثيرا ما يغبف كيخدع  ك(، كأصؿ ىذا الباب حديث منقذ بف عمر ٓغبف المسترسؿ ربا ")

 .     ( ٔ:" إذا بايعت فقؿ : ال خبلبة " ) في البيع كالشراء فقاؿ لو الرسكؿ 

-------------------------------- 
 أكسعاالستغبلؿ  مجاؿ إال أفسبب آخر غير االستغبلؿ ، كقد يقع الغبف ل كسيمة تؤدم إلى الغبف =يككف االستغبلؿ
 . بينما ال يقع الغبف كالتغرير إال في عقكد المعاكضات، يككف في المعاكضات كالتبرعات مف الغبف حيث 

 ، دراسة مقارنة بالفقو اإلسبلمي ، ص: نظرية العقد واإلرادة المنفردةعبد الفتاح عبد الباقي ،  :انظر، ( لبلستزادة ُ
،  التغرير والغبف كعيبيف في الرضا في قانوف المعامالت المدنية اإلماراتيعمر السيد مؤمف ، ، كما بعدىا ،  ّٖٔ

 ، ُُّ، ص: مرجع سابؽ
نظرية العقد واإلرادة ، عبد الفتاح عبد الباقي ،  ّْٕ، ص:  ِ، ج:  مبدأ الرضا في العقودالقره داغي ، : ( انظرِ

 . ْْٔ، ص:  ُ، ج:  نظرية العقد،  يكرم، السن َِْ، ص:  المنفردة
 . ( َّٔ، ص:  ِٗج:  ، مجموع الفتاوى ( المسترسؿ ىك: الجاىؿ بقيمة السمعة الذم ال يماكس ) ابف تيمية ،ّ
، ط : كزارة  ، مف ركاية مكحكؿ الشامي عف أبي أمامة ٕٕٔٓبرقـ :  ،الطبراني في معجمو الكبير( أخرجو ْ

 فيو مكسى بف ":، كقاؿ عنو الييثمي في المجمع ُِٕ، ص:  ٖ، ج:  ُٖٓٗة الثانية ، األكقاؼ العراقية ، الطبع
  . (، باب:الغبف في البيع ٕٗ، ص:  ْج: ، الفوائدالزوائد ومنبع مجمع ، يالييثما)"ألعمى كىك ضعيؼ جدا عمير ا

كرد في غبف المسترسؿ ، ، مف كتاب البيكع ، باب : ما  ُٕٓ، ص:  ٓج: ،  السنف الكبرى يالبييقي ف( أخرجو ٓ
البف الجكزم ،  التحقيؽ :انظركالذىبي ) الجكزم  كضعفو اإلماماف ابف، ، كأشار إلى ضعفو  َُِّٗبرقـ : 
القاىرة ، الفاركؽ الحديثة لمطباعة كالنشر ، بعناية حسف بف ، لئلماـ شمس الديف الذىبي ،  تنقيح التحقيؽكبيامشو 

 . ( ُٖٕ-ُٕٕ، ص:  ٔ عباس بف قطب ، ج:
كقد اختمؼ في ،  كره مف الخداع في البيع، مف كتاب البيكع ، باب: ما يُُِٕ :برقـ البخاري في صحيحو( أخرجو ٔ

انو منقذ بف عمرك ، فقد الركايات فقيؿ ىك حباف بف منقذ بف عمرك ، لكف الصكاب الذم عميو أكثر ، صاحب القصة 
، أخرجو سو "رأ بف عمرك ، ككاف رجبل قد أصابتو آمة في ، قاؿ : ىك جدم منقذكرد عف محمد بف يحيى بف حباف 

 ( .ِٕٖٓ)، برقـ : السمسة الصحيحةالبييقي كالدارقطني كابف أبي شيبة كابف ماجو ، انظر:األلباني ، 
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قبؿ كمف صكر الغبف في البيع التي نيى عنيا الشرع كذلؾ ، تمقي السمع كشراؤىا مف أصحابيا      

فإذا أتى سيده خيار الغبف ، فقاؿ:"  سكؽ ، كلذلؾ أثبت ليـ المصطفى أف يعممكا قيمتيا في ال

 .(ُ)لسكؽ فيك بالخيار" ا

 كأما التغرير فيك : خداع المتعاقد ، كالتدليس عميو ، كمف أمثمتو : أف يصؼ السمعة بما ليس      

،  (ْكالغنـ )( اإلبؿ ّعف تصرية)  كمف ىذا الباب نيى المصطفى ( ،ِأك أف يخفي عيكبيا )فييا 

 . ( ٓكحـر التناجش )

 . ( ٔ)المذاىب األربعةفقياء مكجب لمخيار عند  ) التغرير بالمشترم(كالتدليس

 كمف خبلؿ ما سبؽ يتبيف لنا أف النيي عف االستغبلؿ كما في معناه مف الغبف كالتغرير اصؿ        

ؼ في العقد ، بغية تحقيؽ ، يقصد مف كرائو حماية الطرؼ األضعالشريعة اإلسبلمية  متأصؿ في

 التحريمية كرأينا أف ىذه العقكد التي يتحقؽ فييا االستغبلؿ تدكر بيف الكراىةف العاقديف،المساكاة بي

-------------------------- 
 . ٕٗسبؽ تخريجو ص:  (ُ
 . ُٔ،  ُٓ، ص:  التغرير والغبف عمر السيد ، مؤمف ، :لبلستزادة ، انظر (ِ
ضركعيا بخيط كنحكه حتى تمتميء ضركعيا بالمبف ، فيظف المشترم أنيا محفمة )  ىي: شد   لغنـ( تصرية اإلبؿ كاّ

 . ُٖٔ، ص:  ٔالبف حجر ، ج:  فتح الباري، راجع : كثيرة الدر ( 
، مف كتاب البيكع ، باب : النيي لمبائع أف ال يحفؿ اإلبؿ كالبقر كالغنـ  ُِْٖ :في صحيحو برقـ البخاري( أخرجو ْ

 . ظو :"ال تصركا اإلبؿ كالغنـ ، فمف ابتاعيا بعد فإنو بخير النظريف .." ، كلف
عف  النبي :" نيى المتفؽ عمى صحتو  في الحديث كردكقد  يد في ثمف السمعة كىك ال يريدىا ،يز  أفنجش ىك:ال( ٓ

، ار الكتب العممية دبيركت ، لبناف ، ،  تيذيب األسماء والمغات النككم ، أبك زكريا يحيى بف شرؼ ، )النجش " 
 .(  ٖٖٓ، ص: ِ.ج:  ُِْٖ -ََِٕالطبعة األكلى ، 

المعونة عمى مذىب ، القاضي عبد الكىاب البغدادم ،  ْْٓ، ص:  ْ، ج: بدائع الصنائعالكاساني ،  ( انظر:ٔ
ي المغن،  ، ابف قدامة ْٗٔ، ص: ّ، ج:  روضة الطالبيف،  النككم ، َُُٓ – ََُٓ، ص:  ِ، ج:عالـ المدينة 

  . ِِِ- ُِِ، ص:  ٔج: 
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 كعدـ المزكـ ، كبالنظر إلى عقكد اإلذعاف يتبيف لنا أنيا تنطكم عمى قدر كبير مف االستغبلؿ . 

ؼ كالكاقع أف مبدأ الحرية التعاقدية بصكرتو القديمة أصبح ال يتفؽ مع مكقيقكؿ الدكتكر الصدة :"    

بدأ في حدكده الكاسعة قد يؤدم إلى استغبلؿ القكم االحتفاظ بيذا الم المتعاقديف في عقكد اإلذعاف فإف

يو كشجع عم،  لمضعيؼ ، ذلؾ االستغبلؿ الذم ىيأ لو التفاكت الفادح بيف القكل المتقابمة في العقد

 " . (ُ)كاف في ذلؾ تضحية بالطرؼ اآلخر كبر فائدة ممكنة في العقد كلكحرصو عمى تحقيؽ أ

 ي عقكد اإلذعاف مف خبلؿ نقطتيف : قمت : كيتضح جانب االستغبلؿ ف        

 ار الفعمي أك القانكني لمسمعة أككذلؾ مف خبلؿ االحتك ، تفاكت القكة االقتصادية بيف طرفي العقد -

 الخدمة  .

 حاجة المستيمؾ إلى ىذه السمعة أك الخدمة .  -

مى الطرؼ فياتاف الميزتاف تجعبلف صاحب الخدمة أك السمعة في مركز يخكلو فرض شركطو ع      

 تضمنت شركطا تعسفية تضر بمصمحة الطرؼ الكاقع يشيد أف عقكد اإلذعاف قد اآلخر ، ك 

التي لنا أف الشرع نيى كحـر المعامبلت الضعيؼ ، كلك نظرنا إلى ما سبؽ معنا مف نصكص لتبيف 

كبيع يختؿ فييا كضع طرفي العقد كما في االحتكار ، ككتمقي السمع ، كبيع الحاضر لمبادم ، 

 ببػػػس رعية أفػػػ، كيتبيف لنا مف خبلؿ التأمؿ في ىذه المناىي الش(ِ)المسترسؿ ، كالمضطر كالمكره

 

------------------------ 
  . ٓ، ص: اإلذعاف  عقود ،عبد المنعـ  ، ( الصدةُ
ـ ، حيث نص عمى عقد السمعمى نفي االستغبلؿ بلت المدنية اإلماراتي قانكف المعام مف التطبيقات التي أكد فييا (ِ

يطالب بتعديؿ بنكد العقد  أفأف المشترم إذا استغؿ حاجة المزارع فاشترل منو بسعر أك شركط مجحفة ، كاف لمبائع 
مف ،  ْٕٓ :انظر المادة ىذا الحؽ ، ، كأبطؿ القانكف كؿ اتفاؽ أك شرط يقصد بو إسقاطكالتعسؼ  بما يزيؿ اإلجحاؼ

 مارات العربية .قانكف المعامبلت المدنية لدكلة اإل
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 النيي ىك تعيب الرضا أك انعدامو ، أما انعداـ الرضا فمثالو اإلكراه كاإللجاء .  

كبيع كأما تعيب الرضا فمثالو بيع المضطر كالمسترسؿ كالغبف كالتغرير كالتدليس ، كتمقي الركباف  

بقكلو:" إذا فاتت اإلماـ الكاساني سبب تعيب الرضا في ىذه البيكع  الحاضر لمبادم ، كيكضح لنا

أنيا عمى المساكاة ) أم بيف الثمف كالمثمف( كاف لو الخيار) الطرؼ األضعؼ ( كما إذا اشترل جارية 

في بكر ، فبانت غير ذلؾ...، فالمعاكضات مبناىا عمى المساكاة عادة ، كحقيقة كتحقيؽ المساكاة 

مقتضيا لمسبلمة ، فإذا لـ يسمـ المبيع  فكاف إطبلؽ العقد؛ مقابمة البدؿ بالمبدؿ ، كالسبلمة بالسبلمة 

اجز عف ف المشترم يطالبو بتسميـ قدر الفائت بالعيب بحكـ العقد كىك علو الخيار ؛ أللممشترم يثبت 

ف السبلمة لما كانت مرغكبة المشترم ، كلـ يحصؿ ، فقد اختؿ رضاه ، فيثبت الخيار ، كأل ؛تسميمو

ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  چ :، قاؿ تعالى بيعكىذا يكجب الخيار الف الرضا شرط صحة ال

فانعداـ الرضا    (ِٗالنساء: )  چ...ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ 

 ( .ُ" ) يمنع صحة البيع ، واختاللو يوجب الخيار فيو إثباتا لمحكـ عمى قدر الدليؿ

 ا ،صفتي كمف ىنا ندرؾ أف تعيب الرضا يككف بجيؿ البائع أك المشترم بحاؿ السمعة أك       

ككؿ ذلؾ متحقؽ في عقكد ، كيككف كذلؾ باحتياج المستيمؾ إلى السمعة أك الخدمة كاضطراره إلييا 

يتعيب فييا الرضا لكجكد اإلكراه  ، كعميو فيمكننا أف نخمص إلى أف عقكد اإلذعافاإلذعاف 

ذا يعطي في ؛كاستغبلؿ الطرؼ القكم ليذه الحالة لفرض شركطو عمى الطرؼ اآلخر ، االقتصادم 

الحؽ لمطرؼ الضعيؼ أف يطعف في صحة نفاذ ىذا العقد ، كمف ثـ  يكقؼ العقد كيصحح الثمف إف 

 ف ؿ بياكاة كالعدػؽ المسػحؼ أك يعدؿ بما يحقػكاف فيو غبف أك استغبلؿ ، أك يمغى الشرط المج

------------------------- 
 . ْْٓ، ص:  ْ، ج: بدائع الصنائع( الكاساني ، ُ
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 كبيذا نككف قد قضينا عمى جانب االستغبلؿ في عقكد اإلذعاف .، اقديف المتع 

إلى تشريع جديد يعالج قضية االستغبلؿ  ُْٔٗكقد دعا الصدة في رسالتو عقكد اإلذعاف/     

سير تكافر كسائؿ الحماية في كؿ مراحؿ كبذلؾ يمكف أف تلتشمؿ بأحكاميا عقكد اإلذعاف ، فقاؿ :"...

يتأكد بككنيا جزائية تزيؿ آثار التعسؼ كاالستغبلؿ بعد كقكعو ، كلك لـ بتدمء عقد اإلذعاف فيي ت

فإذا ما تميز العقد كتجمت نكاحي التعسؼ كاالستغبلؿ فيو أمكف أف تككف ىذه  بعد كعقد إذعاف ،العقد 

 : يككف، فالتدخؿ التشريعي  الكسائؿ احتياطية تحـر مظاىر التعسؼ كتحكؿ دكف كقكعو

 نص عاـ لبلستغبلؿ . أكال: بتقرير 

 . (ُ" )ثانيا : بتنظيـ خاص لمعقكد التي تستحؽ ىذا التنظيـ 

يعالج قضية ( ِ)القانكف المدني المصرم إضافة نص قانكني في كبالفعؿ تـ بعد ذلؾ       

يقكؿ الدكتكر  ، فصار مف الضركرم معالجة عقكد اإلذعاف في ضكء ىذا القانكف الجديد ؛االستغبلؿ 

خذ عيب رابع مف عيكب الرضاء ، كىك االستغبلؿ يثبت أقدامو في أ:" أما كقد ح عبد الباقيعبد الفتا

 الفكر القانكني المعاصر ، كتتحدد معالمو كأخذ بو قانكننا المصرم الحالي بالفعؿ ، فإنو يتعيف أف

 حيح فيالحاالت التي أريد إقحاميا لتجد مكانيا الص ، تاركا أمريقصر اإلكراه عمى أصيؿ مدلكلو 

 .(ّاالستغبلؿ  " )دائرة 

-------------------------- 
  .  ُّْ، ص: عقود اإلذعاف ( الصدة ، ُ
مع ما حصؿ عميو ىذا المتعاقد مف فائدة بمكجب  ة( نص القانكف :" إذا كانت التزامات احد المتعاقديف ال تتعادؿ البتِ

ف المتعاقد اآلخر قد استغؿ فيو قد المغبكف لـ يبـر العقد إال ألاكتبيف أف المتعد أك مع التزامات المتعاقد اآلخر، العق
جاز لمقاضي بناء عمى طمب المتعاقد المغبكف أف يبطؿ العقد أك أف ينقص التزامات ىذا ، طيشا بينا أك ىكل جامحا 
  ( . َٕٓ، ص:  ُ، ج: قضاء النقض المدني في العقود المتعاقد...) انظر: شعمة ، 

 .  ّٕٕ، ص:  نظرية العقد واإلرادة المنفردةد الباقي ، ( عبد الفتاح عبّ
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الحاجة  قمت : لكف القانكف المدني المصرم ال يزاؿ بحاجة إلى تكسيع دائرة االستغبلؿ لتشمؿ حالتي

حينيا كستككف ، ، إذ إف ىاتيف الحالتيف ليما أىمية قصكل مف الناحية العممية (ُ)كعدـ الخبرة 

ذا خطا القانكف ىذه الخطكة  إلذعاف ،ستغبلؿ في عقكد انصكصا قطعية في معالجة اال فإنو يككف كا 

قي شرعية في معالجة قضية االستغبلؿ ، كىذا ما أخذ بو القانكف المدني العرابذلؾ قريبا مف الكجية ال

نو:"  إذا كاف أحد المتعاقديف قد استغمت حاجتو أك طيشو أك عمى أ ُِٓ، حيث نص في المادة /

جاز لو خبلؿ سنة مف كقت ، برتو أك ضعؼ إدراكو ؛ فمحقو مف تعاقده غبف فاحش ىكاه أك عدـ خ

العقد أف يطمب رفع الغبف عنو إلى الحد المعقكؿ ، فإذا كاف التصرؼ الذم صدر منو تبرعا جاز لو 

 "  .  في ىذه المدة أف ينقضو

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------- 
، ال يزاؿ  ُِٗ /نص االستغبلؿ في القانكف المدني المصرم في المادةجاء في قضاء النقض المصرم :" إف  (ُ

انو لـ يعالج بصكرة إذ ، عاجزا عف تحقيؽ اليدؼ الذم قصد إليو مف حماية الطرؼ الضعيؼ في العبلقات التعاقدية 
"  مية عممية كبيرةمباشرة صريحة استغبلؿ الحاجة ، كاستغبلؿ عدـ الخبرة كذلؾ عمى الرغـ مما لياتيف الحالتيف مف أى

 ( . َٕٓ، ص:  ُ، ج: قضاء النقض المدني في العقود: سعيد شعمة ، ) انظر.
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  مراعاة القواعد الشرعية العامة:  المطمب الثاني

نظر في القضايا عند الالتنبو إليو إف مراعاة القكاعد الفقيية مف أىـ ما يتكجب عمى الباحث     

كلذا فإني سأعرج  ؛كتبيف تأصيميا الشرعي ، المسائؿ كالجزئيات نيا تضبط إذ إ،  المستجدةالفقيية 

 الفقو مما لو صمة بمكضكع البحث .في ىذا المطمب عمى جممة مف قكاعد 

 .(  ُالقاعدة األكلى : منع التعسؼ في استعماؿ الحؽ )

اقشة من أكتحدد مقدما بكاسطة المكجب دكف مساكمة تكضع كتاإلذعاف عقد بنكد  أفسبؽ معنا      

أكثرىا كتحتكم عمى شركط مفصمة  ،...ةصيغة مطبكعمف القابؿ ، كغالبا ما تككف ىذه الشركط في 

 كأخرل تشدد في مسؤكلية الطرؼ اآلخر، فيي تارة تخفؼ مف مسؤكليتو التعاقدية ،  لمصمحة المكجب

التعسفية الشركط كىذه ىي  ، كىي في مجمكعيا مف التعقيد بحيث يعسر فيميا عمى أكساط الناس ،

، كمف  اإلذعافالتعسؼ في الشركط في عقكد ت أكثر القكانيف المدنية العربية قضية كقد عالج ، (ِ)

إذا تـ العقد بطريؽ أنو  ":، ِْٖالمادة /في  ذلؾ ما نص عميو قانكف المعامبلت المدنية اإلماراتي

يعفي الطرؼ  ، أكدؿ ىذه الشركط اإلذعاف ، ككاف قد تضمف شركطا تعسفية جاز لمقاضي أف يع

 . ، كيقع باطبل كؿ اتفاؽ عمى خبلؼ ذلؾ "العدالةكفقا لما تقضي بو  المذعف منيا

،  ال شؾ أف تحديد سعر المبيع كشركط البيع حؽ لمالؾ السمعةأما مف الناحية الشرعية فنقكؿ:       

 تفاع بحقكؽ الممكية مقيد فيتعماؿ الممؾ كاالنػػػػػػػػػػإال أف ىذا الحؽ ليس حقا مطمقا بغير قيكد ،" فاس

------------------------- 
 . َُّ، ص:  مشكمتاف متعمقتاف بالقبوؿ لبلستزادة ، انظر: البيو ، (ُ
عؿ مف ىذه العقكد مصدرا لمتعسفات بالحقكؽ ، كىذا ما ج تقكؿ فاطمة نساخ :" عقكد اإلذعاف تثير مشكمة التمسؾ (ِ

في حيف يفتقر ليذه الممارسة جميكر  .ف حقكقيـ التي خكليا ليـ المشرع.مارسك ككنيا أداة قانكنية في يد األقمية ي
 .(ٗ، ص: مفيوـ اإلذعافاعتبر التعسؼ معيارا لبلذعاف.") األفراد بسبب ضعؼ اقتصادم كاجتماعي، كلذا
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سمعتو ف حؽ مالؾ السمعة في التصرؼ في كعميو فإ،  (ُالشريعة بعدـ اإلضرار باألفراد كالجميكر " )

أك ضركرية  مت الحاجة إلييا ، كأف تككف سمعةالسمعة ، خاصة إذا ع قابمو حؽ المجتمع في ىذهي

، أك أف يككف مالؾ السمعة يحتكرىا احتكارا فعميا أك قانكنيا ، كفي ىذه الحالة يفرض الشارع حاجية 

 لسمعةفي احقو في التصرؼ  ، ليحكؿ دكف استغبلؿ الطرؼ القكم رقابة عمى مثؿ ىذه المعامبلت

كىذا ما رأيناه  ف المصمحة العامة مقدمة عمى المصمحة الخاصة ،اإلضرار بمصمحة الجميكر ، ألب

حتكار ، كىذا ما ينطبؽ كاالكبيع المضطر كبيع الحاضر لمبادم ، عف تمقي الركباف في نيي الشارع 

مة أك السمعة عقكد اإلذعاف ، إذ إف حؽ الشركة أك المؤسسة في فرض شركطيا عمى الخدتماما عمى 

ف لمتعسؼ في استعماؿ الحؽ ، خاصة كأيجب أف يضبط بعدـ اإلضرار بمصالح المستيمكيف منعا 

            الفرصة كيذلميا لمثؿ ىذا التعسؼ .مناخ عقكد اإلذعاف يييئ 

 مف الجزاء عمى التعسؼ :  أنكاع أربعةتقرر الشريعة " الدريني :يقكؿ      

فالجزاء فييا إبطاؿ ذات ، ...عني بذلؾ العقكد التعسفية كأ ،رفات القكلية التصي ف الجزاء العيني -ُ

...كقد يككف الجزاء بإجبار الممتنع عمى استعماؿ حقو كما في آثاره عميوع ترتيب نالتصرؼ لم

ضراره بالجماعة ... عمى البيع بثمف المحتكر ، فإنو يجبر  المثؿ ، دفعا لتعسفو كا 

 الحؽ مف استعماؿ الحؽ فعميا ... قد يككف الجزاء بمنع صاحب..كفي التصرفات الفعمية :.

..فيتدارؾ عف طريؽ التعكيض المالي كذلؾ إف لـ يمكف إزالة ىذا الضرر.الجزاء التعكيضي :  -ِ

 العادؿ .

-------------------------  
 . ُّْ: ص  ، نظرية العقد والتعسؼ في استعماؿ الحؽسراج ، محمد احمد ،  (ُ  
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 ...لجزاء التعزيرم كىذا مككؿ إلى كلي األمرا -ّ

فقصد اإلضرار أك التحايؿ عمى قكاعد ، ...كىذا مف مزايا الشريعة اإلسبلمية، الجزاء األخركم  -ْ

 . ( ُ) ضبل عف الجزاء الدنيكم الذم ذكر "ف اإلثـالشرع يترتب عميو 

اليب الشرعية ثؿ ىذه العقكد كاألسالرقابة عمى م إف شاء اهلل إلى طرؽ الثالثالفصؿ كسنشير في     

 جكانب الخمؿ فييا .كالقانكنية لمعالجة 

 (ِالقاعدة الثانية : الضرر يزاؿ )

 ( ، كتقضي برفع الضرر الذم يمحؽّ:" ال ضرر كال ضرار " ) صؿ ىذه القاعدة ىك قكلوأ     

بالطرؼ حؽ فييا الضرر سبؽ بيانو عقكد يم بالحقكؽ العامة أك الحقكؽ الخاصة ، كعقكد اإلذعاف كما

المتعاقديف ، الضعيؼ ، كلذا فإف الشرع يقضي بإزالة ىذا الضرر تحقيقا ألصؿ العدالة كالمساكاة بيف 

( ، كيزاؿ ضرر غبلء الثمف بالتسعير عمى البائع ، كيزاؿ ْفيزاؿ ضرر الشركط التعسفية بإلغائيا)

 أفكىكذا ، ذلؾ ،.....رتغبلؿ بإعطاء المغبكف حؽ الخياضرر التغرير كالغبف كاالس

---------------------------- 
  .بتصرؼ ، ُِٗ-ِٖٖ، مؤسسة الرسالة ، ص: ، بيركت ، لبناف نظرية التعسؼ في استعماؿ الحؽالدريني ،  (ُ
، عماف ، األردف ، دار عمار ،  المدخؿ إلى القواعد الفقيية الكمية: الحريرم ، إبراىيـ محمد ، لبلستزادة انظر (ِ

 .  ِٗ- ُٗ ص:
،  َِٗ، ص:  ِ، ج:   ُُِٕالقضاء في المرفؽ ، برقـ :  :، كتاب األقضية ، باب الموطأ( أخرجو مالؾ في ّ

انظر: باجكر ، احمد ، ) األربعيف النوويةالمحقؽ ) بشار عكاد معركؼ(  لتعدد طرقو ، كحسنو النككم في كصححو 
 أبيو عف يحيى بف عمرك عف مرسبل المكطأ في مالؾ ركاه :ؿ، كقا ( 106ص: ،  األربعيف حديثا النووية مع شرحيا

 . بعضا بعضيا قكمي طرؽ كلو ، سعيد أبا فأسقط ،  النبي عف
المظير األساسي لمحماية التي يضفييا القانكف عمى الطرؼ المذعف تتمثؿ في ... ( يقكؿ عبد الفتاح عبد الباقي :"ْ

لعقد مف شركط تعسفية أف يمحقو بو ، كذلؾ بتخكيمو الحؽ في أف رفع الضرر الذم مف شأف إعماؿ ما قد يتضمنو ا
بما يرفع عنو إجحافيا أك بإعفائو كمية منيا ، ، يرفع األمر إلى القضاء طالبا منو الحكـ بتعديؿ تمؾ الشركط المجحفة 

 ( . ُِِ، ص:  نظرية العقد واإلرادة المنفردةكذلؾ عمى نحك ما تقتضيو العدالة ") 
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زالة الضرر مف أعظـ المقاصد الشرعية  في المعامبلت .تحقيؽ الع   دؿ كمنع الظمـ كا 

 (ُ)القاعدة الثالثة : تقديـ المصمحة العامة عمى المصمحة الخاصة 

في عقكد اإلذعاف تتعارض مصمحة القكل االقتصادية مع مصالح األفراد كالمستيمكيف ، فيقدـ      

ف المصمحة العامة تقدـ عمى ؛ ألمعة أك الخدمة الشرع مصمحة المجتمع عمى مصمحة محتكر الس

أك التسعير عميو  ، جبران  المصمحة الخاصة ، كمف التطبيقات الشرعية ليذه القاعدة بيع طعاـ المحتكر

 ، كىذه الصكر تتطابؽ مع عقكد اإلذعاف .

 (ِ) القاعدة الرابعة : الحاجة تنزؿ منزلة الضركرة

القكؿ بجكاز ىذه العقكد لنمكذجية ) النمطية ( لمعقكد يدعك إلى فعمكـ حاجة الناس إلى الصكر ا     

ف كاف ذلؾ خبلفا ألصؿ مؿ عمى محظكر شرعي أك إضرار بحؽ أحد طرفي العقد ، كا  ما لـ تشت

يبيح مثؿ ىذا االستثناء  ادية كحاجة المجتمعالمساكمة كالمماكسة في العقكد ، إال أف الضركرة االقتص

ؿ لمطرؼ األضعؼ كما في عقكد اإلذعاف ، كعميو فمك خمت عقكد اإلذعاف ما لـ يترتب عميو استغبل

 مف صكر التعسؼ كاالستغبلؿ لمطرؼ األضعؼ فإنيا حينئذ تككف عقكدا جائزة .

 

-------------------------- 
بحث منشكر ،  عقود اإلذعاف، محمد عبد الرحيـ ،  حمد ، كسمطاف العمماء، محمكد أليؿ  أبكلبلستزادة ، انظر: ( ُ

، ص:  ّ، ج: ـََِْ -ىػُِْٓفي مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي ، جدة ، الدكرة الرابعة عشرة ، العدد الرابع عشر ، 
ِْٗ .  

المقصكد ، كالحكـ الثابت ألجميا مستمر الحالة التي تستدعي تيسيرا أك تسييبل ألجؿ الحصكؿ عمى  :الحاجة ىي( ِ
: انظر، فة معينة كأىؿ حرفة أك بمد معيف جة عامة لممجتمع أك خاصة بطائبخبلؼ الضركرة ، سكاء كانت ىذه الحا

 . ِٕٔ -ِٔٔص:  ـ ،ُٗٗٗ، الطبعة األكلى ،  القواعد الفقيية عمى المذىب الحنفي والشافعيالزحيمي، محمد ، 
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 بقدر اإلمكاف طالشر  يمـز مراعاة القاعدة الخامسة:

عمى التعسفية ، فكاف لزاما أف نعرض ىذه الشركط  بؽ معنا أف معيار اإلذعاف ىك الشركطس     

نص عمييا الفقياء الضكابط التي  لنرل مدل صحتيا مف عدمو ، كمفالضكابط الفقيية في ىذا الباب 

 ( :ُ)في ىذا الباب 

 . ( ِ) :" مقاطع الحقكؽ عند الشركط "كما قاؿ عمر ، يمـز مراعاة الشرط بقدر اإلمكاف  -

، (ّ)" :" المسممكف عند شركطيـ كابط في ىذا الباب ، كدليمو قكلوف أىـ الضالضابط م فيذا      

:" إال شرطان الضابط بقكليـ : يمـز مراعاة الشرط الجائز ، كذلؾ لقكلو  أف أىؿ العمـ يقيدكف ىذا إال

 حؿ حراما أك حـر حبلال " ، كيفيدنا ىذا الضابط في عقكد اإلذعاف في أمكر : أ

 شركط ىك اإلباحة ، كبعبارة أخرل يمكننا أف نقكؿ :"  كؿ شرط كاف مفأف األصؿ في ال -ُ

 مف مقتضاه فيك جائز " . مصمحة العقد أك

 نو يجب عمى طرفي العقد أف يحترما الشركط التي يتفقاف عمييا في العقد . أ -ِ

لـ يجز :" الشرط الباطؿ إذا شرط في العقد كبعبارة أخرل  ، أم شرط يخالؼ الشرع فيك لغكأف  -ّ

 افيينو لـ يتحقؽ ، كيمكف تنزيؿ ىذا الضابط عمى الشركط التعسفية عمى اعتبار أ (ْ) "الكفاء بو 

 فإنو ال يمـز الكفاء بو .خضع لممناقشة كالمساكمة ، كلذا تلـ  رضا القابؿ حيث

-------------------------------------- 
دكم ، عمي : النانظر لبلستزادة ،، ك  ْٖ، ص:  ُ، ج:  اـشرج مجمة األحكدرر الحكاـ  : عمي حيدر ، انظر (ُ

،  ْٕٓ، ص:  ِ، ج:  ـَََِ،  ىػُُِْ،  جميرة القكاعد الفقيية في المعامبلت المالية ، شركة الراجحياحمد ، 
 كما بعدىا .

 . ْٕٗمعمقا ، كتاب الشركط ، باب : الشركط في المير عند عقدة النكاح ، ص:  البخاري في صحيحوذكره ( ِ
 . ّْ( سبؽ تخريجو ص: ّ
،  ـََِِ، ىػ  ُِّْالطبعة الثانية ،  مؤسسة الرسالة ،بيركت ، لبناف ،  ، المعاد زاد،  ابف قيـ الجكزيةانظر:  (ْ

 . ٖٗ ص:،  ٓج: 
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  اإليجاب والقبوؿ في عقود اإلذعافالمطمب الثالث : 

نو لخفائو أقاـ الشارع مقامو إال أ ـ عميو العقكد في الشريعة ،إف الرضا ىك األساس الذم تقك       

ف الباحثيف في مكضكع اإلذعاف يعبركف عف إشكالية ىذه يجاب كالقبكؿ ، كلذا فإكىك اإل،  ظاىران  أمران 

، كتارة بتعيب القبكؿ كما درج (ُ)العقكد تارة بتعيب الرضا كما درج عميو أكثر الباحثيف مف الفقياء 

 .(ِمف القانكنييف )عميو كثير 

كقد جاءت معظـ نصكص القكانيف المدنية التي تعرضت لعقكد اإلذعاف بالنص عمى أف القبكؿ      

 فييا مجرد رضكخ كتسميـ إلرادة الطرؼ القكم .

، فمف الكاجب أف نحرر  في اإليجاب كالقبكؿ في عقكد اإلذعاف يكمف اإلشكاؿ كحيث أف مكطف     

 في عقكد اإلذعاف . امييكالخمؿ الكارد ع احقيقتي ، كأف نبيف قضيةىذه ال

 الفرع األوؿ : اإليجاب في عقود اإلذعاف 

يككف ، كال فرؽ أف ألجؿ إنشاء التصرؼ حد المتعاقديف : ما يذكر أكال مف كبلـ أاإليجاب ىك      

 مبدؤه مف البائع أك مف المشترم .

 ( .ّكاإليجاب كالقبكؿ ركف مف أركاف البيع باتفاؽ الفقياء ) -ُ

-------------------------------- 
الدكرة الرابعة عشرة، العدد الرابع عشر ، الجزء  ، جدة ، مجمة مجمع الفقو اإلسالمي،  : القرم بف عيدانظر( ُ

 . َّٕص:  ، الثالث
  . ُِِ، ص:  مشكمتاف متعمقتاف بالقبوؿ ) السكوت واإلذعاف (البيو ،  انظر: (ِ
،  ْ، ج:  بدائع الصنائعالقبكؿ ( ىك ركف العقد ، انظر: الكاساني ، ذىب الحنفية إلى أف الصيغة ) اإليجاب ك  (ّ

 الشرح الصغير، كأضاؼ الجميكر إليو ركنيف آخريف ، كىما: العاقداف ، كالمعقكد عميو ، انظر: الدردير ،  ُّٖص: 
، ص:  ِ: ، ج شرح منتيى اإلرادات، ابف النجار ،  ُْٕ، ص:  ٗ، ج:  المجموع، النككم ،  ُْ، ص:  ّ، ج : 
، زيداف ،  ُْٖ، ص:  المدخؿ في التعريؼ بالفقو اإلسالميانظر: شمبي ، محمد مصطفى ،  ، كلبلستزادة ، ِْٗ

 . ِِْ، ص:  المدخؿ لدراسة الشريعة اإلسالميةعبد الكريـ ، 
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كاإليجاب في عقكد اإلذعاف غالبا ما يصدر عاما غير مكجو إلى شخص بعينو ، كقد اعتد  -ِ

المعامبلت المدنية قانكف  قرره ، كىذا ماا كانت شخصية القابؿ غير معتبرة اإليجاب إذ القانكف بيذا

المقابؿ الخدمات مع بياف " يعتبر عرض البضائع ك نو حيث نص عمى أ ، ُّْاإلماراتي في المادة /

 . (ُ) " إيجابا

، بؿ يصح  (ِ)في اإليجاب أف يككف مكجيا إلى شخص معيفلـ ييشترط  الفقو اإلسبلميكفي       

كقدح  (ّ)عمى حمس قد يستأنس لذلؾ بحديث مزايدة النبي ك  اإليجاب كلك كاف عاما لمجميكر ،

 :" مف يشترم ىذيف ؟  فقاؿ رجؿ : أنا آخذىما بدرىـ ، قاؿ : مف الذم جاء يسألو ، فقاؿ الرجؿ

  ( الحديث .ْيزيد ،  فقاؿ رجؿ : أنا آخذىما بدرىميف .." )

دعا إلى التفاكض في شراء السمعة في المرة األكلى ، كأعطى  لحديث : أف النبي كالشاىد مف ا    

 إيجابا معمقا عمى زيادة ثمف السمعة في المرة الثانية ، ككاف ىذا اإليجاب إيجابا عاما  .

 ٹ  چ  : كمف أمثمة اإليجاب العاـ في الفقو كذلؾ عقد الجعالة ، قاؿ تعالى حكاية عف يكسؼ   

----------------------------- 
 عقد اإلذعاف في القانوف الجزائري، لعشب محفكظ ،  َِٕ، ص:ُج: ،  الوسيطالسنيكرم ، : رلبلستزادة ، انظ( ُ

 . ٕٕ، ص: 
،  ٖ، ج:  المغني ابف قدامة ، ، ِٗٔ، ص:  ٓ، ج:  روضة الطالبيفانظر : النككم ،  ،( ىذا مذىب الجميكر ِ

،  ية ، فأجاز بعضيـ اإليجاب المكجو لطائفة معينة ، كلـ يجيزكا المكجو لمجميكركخالؼ في ذلؾ الحنف ، ِّٓص: 
انظر: حسف الغزالي ،  ، ، كلبلستزادة َِص: ،  الجزء الحادم عشرالمجمد الرابع ،  ، لمبسوطانظر السرخسي ، ا

 .  ُٖٗ، ص:  إنشاء االلتزاـ في حقوؽ العباد
  ، مادة : حمس . حمختار الصحا الرازم ، :انظر ط تحت حر الثياب ،بس: كساء ي( الحمس ىكّ
: ف كتاب البيع ، كقاؿ عنو الترمذم: ما جاء في بيع مف يزيد ، ماب، ب ُُِٖبرقـ : الترمذي في سننو( أخرجو ْ

و ابف القطاف بجيؿ حاؿ أبي بكر أعمٌ "أىؿ العمـ ، كقاؿ عنو ابف حجر:  حسف صحيح ، كالعمؿ عميو عندىذا حديث 
 (.ُٓالمجمد الثاني ، الجزء الثالث ، ص: ،يص الحبيرلتمخا) " .البخارم انو قاؿ: ال يصح حديثونقؿ عف الحنفي، ك 
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 ، كىذا إيجاب عاـ يمتـز ( ِٕيكسؼ:  ) چٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  

  . (ُ) ، كقد اتفؽ الفقياء عمى مشركعية الجعالة في الجممةما اشترطو عمى نفسو  مقتضاهالمكجب ب

عميو العمؿ في أكثر ما جرل  (ِ)كمف التطبيقات المعاصرة التي أباحيا الفقو في ىذا الجانب       

اإلعبلنات التجارية عف البضائع المراكز التجارية مف عرض السمع محددة السعر ، ككذلؾ يمحؽ بيا 

كؿ  ، لمجميكر تكجوي العامة التأك االكتتابات إذا كانت محددة السعر كالشركط (،  )أك الخدمات 

يمـز بو، يقكؿ ف البيع كالقبكؿ ، فإ، فكؿ لفظ أك فعؿ يفيـ منو اإليجاب عاما معتبرا إيجابا  ذلؾ يعد

 (.ّ)بكؿ لـز بو البيع كسائر العقكد "يجاب كالقكؿ لفظ أك إشارة فيـ منو اإلالباجي:"

 صككؾ المقارضة ، يؤيد كقد صدر قرار مجمع الفقو اإلسبلمي بخصكص اإليجاب كالقبكؿ في    

ما قررناه ، كنصو :" ....العنصر الثاني : يقكـ العقد في صككؾ المقارضة عمى أساس أف شركط 

تعبر  التعاقد تحددىا نشرة اإلصدار ، كأف اإليجاب يعبر عنو االكتتاب في ىذه الصككؾ ، كأف القبكؿ

 . (ْ) عنو مكافقة الجية المصدرة ...."

 

------------------------------- 
ص:  ، ُج : ، الطبعة الثالثة ،دمشؽ ،  دار الفكر  ، موسوعة اإلجماع في الفقو اإلسالمي،  سعدم أبك جيب (ُ

ِّٕ  . 
-ىػُِْٔمكتبة الرشد ، الرياض ،  ، اإليجاب والقبوؿ بيف الفقو والقانوفالدبياف ، أبك عمر دبياف ،  :انظر( ِ

، ص:  فقو البيع واالستيثاؽ والتطبيؽ المعاصر، كالسالكس ، عمي ،  ِٕ -ِٔ، الطبعة األكلى ، ص: ـ ََِٓ
 ، كما بعدىا . ٔٗ، ص:  صيغ العقود في الفقو اإلسالمي، الغميقة ، صالح ،  َّ -ِٗ
 بيركت ، لبناف ، دار الكتاب العربي ،  ، المنتقى شرح موطأ مالؾ( الباجي ، سميماف بف خمؼ بف سعد بف أيكب ، ّ

 . ُٕٓ، ص:  ْ، ج :  ـُْٖٗ -ىػَُْْة ، الطبعة الرابع
 . ٖٔ، ص: الطبعة الثانيةار القمـ ، ، ددمشؽ  ، بجدة قرارات وتوصيات مجمع الفقو اإلسالمي( ْ
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كغير ،  بصكرة قاطعة شامبل كؿ شركط العقدكاإليجاب في عقكد اإلذعاف يصدر مف المكجب  -ّ

، لكنو ليس بالضركرة أف يككف العقد لئلذعاف  ، كىذا ىك اإلطار العاـقابؿ لممناقشة أك المفاكضة 

مينية تتحقؽ فييا ىذه الشكمية ، لكف إذعانيا لذلؾ ، إذ إف العقكد النمكذجية المعدة مف قبؿ جمعيات 

 ة مصالح كحقكؽ أبناء تمؾ المينة .يراد منيا حقيقة حماي

فجكىر اإلذعاف ىك الشرط  كمف ىنا يمكننا أف نقكؿ إف الذم يحدد نطاؽ التعاقد ىك الشرط ،       

  . (ُالتعسفي الذم يحقؽ مصمحة الطرؼ األقكل عمى حساب الطرؼ األضعؼ )

بما  في أكؿ الفصؿ الثانيمف ىذه القضية  مكقؼ الشريعة اإلسبلمية شرنا إلى أ كقد سبؽ أف      

 .(   ِإعادتو ىنا . ) يغني عف

أم نو يقتضي أيضا أف يككف دائما ، ة فإصدر بصكرة قاطعة ، كبصكرة عامكما داـ اإليجاب ي -ْ

ضركرة أف يككف ممزما لمدة تككف أطكؿ مما عميو الحاؿ في عقكد المساكمة ، كطكؿ مدة اإليجاب 

كىذا أمر ال حرج  ، (ّألنو يصدر بصكرة عامة كقاطعة )ا الحالة الخاصة التي يتميز بيا ؛ تقتضيي

 ، مخالفة في ذلؾرع ، كال ما لـ يخالؼ قكاعد الشفيو شرعا ، إذ إف األصؿ في المعامبلت اإلباحة 

الحرج كالتيسير  كرفعي  ،امبلتيـ ، كتسييبل كتيسيرا عمييـ بؿ إف في إقراره تكسعة عمى الناس في تع

  ،رعيةػعمى الناس مبدأ متأصؿ في الشرع خاصة في أبكاب المعامبلت الش

 

-------------------------- 
  . ٖٕ، ص: ف المدني الجزائري عقد الذعاف في القانومحفكظ ،  لعشب :انظر ، لبلستزادة (ُ
 . ، كما بعدىا  ُْص: مف ىذا البحث ( انظرِ
 . ُّٔ ، مشكمتاف متعمقتاف بالقبوؿالبيو ،  :( لبلستزادة ، انظرّ
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ہ  ہ  چ ، كقاؿ :( ُٖٓالبقرة: ) چ ....ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋچ يقكؿ تعالى :

 ( . ٖٕالحج: ) چ...ے  ۓۓ      ہ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے

كقد تعرض فقياؤنا لمثؿ ىذه المسألة في مناقشتيـ لحكـ تراخي القبكؿ عف اإليجاب ، فذىب       

صاحب مجمس العقد ، قاؿ جائز شرعا ما داما في عف اإليجاب القبكؿ  إلى أف تراخي(ُالجميكر )

 سكاء كاف ، ف كاف التراخي طكيبلكا  ، مس :" ..اإليجاب ال يبطؿ بتراخي القبكؿ في المج درر الحكاـ

نما قمنااإليجاب خطابا أـ كتابة ، ألف  ؛ إف خيار القبكؿ ممتد إلى آخر المجمس ميما طاؿ :...كا 

كالحرج  ،  كلك كاف خيار القبكؿ فكرا لمـز الحرج....، كالتركم في أمكرهاإلنساف مضطر إلى التفكير 

 .(ِ) ( ٖٕالحج: سكرة ) چھ   ھ  ے   ے  ۓۓ   ھ  ھ    چقاؿ تعالى :"  مدفكع بالنص ،

الحرج ما ال  ( فرأكا عدـ جكاز تأخير القبكؿ عف اإليجاب ، كىذا القكؿ فيو مفّكخالؼ الشافعية )    

 تأتي بمثمو شريعة اليسر كالرحمة .

 (،كال شؾ أف ضركراتْالمجمس )أجازكا تراخي القبكؿ عف اإليجاب ما داما في  فاألحناؼ إذان    

-------------------------- 
،  الروض المربع مع حاشية ابف قاسـ البيكتي ، ،، كما بعدىا  ِّٗ، ص:  ْ ج:،  مواىب الجميؿ( الحطاب ، ُ
 . ِّٗ ، ص: ْج:
 . ُْٓ، ص: ُ، ج:  درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـعمي حيدر ، ( ِ
 .  ِّْ، ص:  ّ ، ج: روضة الطالبيف،  ُٗٗ، ص:  ٗ، ج:  المجموع النككم ،( ّ
جمس كال ينعقد بو بو الماتحاد المجمس حقيقة ، فذىبكا إلى أف المشي أك السير عمى الدابة يختمؼ  اشترط األحناؼ (ْ

بدائع ) الكاساني ، عقد فينة ( فانو ينتبعا لذلؾ ، أما إذا اختمؼ المجمس بالتنقؿ غير االختيارم ) جرياف الس البيع
ما ال  ( قاؿ السنيكرم معمقا عمى ذلؾ :" كىذا فيو مف الحرج في المعامبلت ِّٓ- ِّْ، ص:  ْ، ج: الصنائع 
مع انو ال يكجد ما يدعك إلى الكقكؼ عند االتحاد الحقيقي لممجمس ، فيكفي االتحاد الحكمي ، كقد اعترؼ  ...يخفى ،

عمينا أف  ذاتيا ىي التي تقضيفقياء الحنفية بيذا االتحاد الحكمي في التنقؿ غير االختيارم لمضركرة ، كالضركرة 
 ( . َِٓ، ص: ُ، ج:  نظرية العقدنكتفي باالتحاد الحكمي في التنقؿ االختيارم أيضا ....") 
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التعامبلت االقتصادية المعاصرة قد كسعت مف المفيكـ التقميدم لمجمس العقد ، فالعقكد التي تتـ  

تمؾ العقكد  كس( أك )االنترنت ( ...الخ ، كؿبكاسطة الياتؼ أك المراسبلت البريدية أك )التمكس كالفا

مقررا جكاز مجمس العقد فييا حكميا ، كقد صدر قرار مجمع الفقو اإلسبلمي في دكرتو السادسة  يككف

( ، عمى اعتبار انعقاد مجمس العقد حكما ، كىذا ينسحب عمى ُإجراء العقكد باآلالت الحديثة )

في صككؾ  لقرار الصادر بخصكص اإليجاب كالقبكؿمسألتنا كذلؾ ، كسبؽ معنا اإلشارة إلى ا

 ( .ِالمقارضة )

 كلعمو مف الضركرم اإلشارة ىنا إلى أف مجمس العقد ال يقتصر مفيكمو عمى المكاف الذم يتـ     

(،         ّالتعاقد فيو ، بؿ قد يطمؽ ىذا المصطمح عمى الفترة الزمنية التي تفصؿ بيف اإليجاب كالقبكؿ )

 ( ْ) ، كقد جاء في اليداية: كالراجح أف المراد باتحاد المجمس ىك اتحاد الزماف كالكقت قاؿ البعمي 

نما يمتد خيار القبكؿ إلى آخر المجمس ألف المجمس جامع المتفرقات ، فاعتبرت ساعاتو ساعة :"  كا 

  ( .ٓكاحدة دفعا لمعسر كتحقيقا لميسر "  )

-----------------------------  
إذا تـ التعاقد بيف طرفيف في كقت كاحد كىما في مكانيف متباعديف ، كينطبؽ ىذا عمى الياتؼ  ثانيا: ":نص القرار (ُ

لكسائؿ إيجابا محدد المدة ا..ثالثا : إذا أصدر العارض بيذه .كالبلسمكي ، فإف التعاقد بينيما يعتبر تعاقدا بيف حاضريف
 قرارات وتوصيات مجمع الفقو اإلسالمي بجدة ،) " . الرجكع عنو  لمدة ، كليس لوابالبقاء عميو خبلؿ تمؾ ما يككف ممزى 
 ( . ُُِص: 

  ، مف ىذا البحث . ُُٓ( انظر ص: ِ
دكف اضطرار  ، فيقبؿ في خبللو، لمقبكؿ يككف لمقابؿ فيو حؽ التركم  كنظرية مجمس العقد تحدد أجبل"( قاؿ الزرقا: ّ

في األصؿ مف الكجية النظرية يجب أف يتصؿ باإليجاب مباشرة  كتعميؿ ذلؾ أف القبكؿ، إلى القبكؿ فكر اإليجاب 
 المدخؿ الفقيي العاـ)  " .كفكرا لينعقد العقد ، كلكف لصعكبة ذلؾ جعؿ فقياؤنا لمعقد مجمسا تعتبر ساعاتو كحدة زمانية

 ( . ِّْ، ص:  ُ، ج: 
  . ِْ، ص: ّ، ج:  اليداية شرح بداية المبتدي( المرغيناني ، ْ
 . ّٔ، ص: ُ، ج:  ضوابط العقود في الفقو اإلسالمي، عبد الحميد محمكد ، ( البعمي ٓ
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فبل يجكز لممكجب الرجكع عنو ما داـ أف  ، (ُ) كيتصؼ اإليجاب في عقكد اإلذعاف بالحتمية -ٓ

 شركطو قد تحققت ، ىذا ىك الكصؼ القانكني لئليجاب في عقكد اإلذعاف .

يعد مف باب اإلجبار عمى البيع ، إال أف ىذا اإلجبار ليس  ف ىذا، فإأما مف الناحية الشرعية       

نما مف قكانيف الدكلة تحقيقا لمصمحة األفراد ، حتى يتحقؽ نكع مف التكازف بيف تشريعمف   شخص كا 

القكانيف لبلحتكار ) القانكني( كتمبية حاجات المستيمكيف ، فكمما تأكدت صبغة المنفعة العامة في 

، كبناء عميو فحكمو في الشرع  محتكر كاف مطالبا بسد حاجات الجميكر بشأنوالعمؿ الذم يقكـ بو ال

ـ ميزاف العدالة بيف طرفي العقد  فبل حرج  يخضع لممصمحة كالمفسدة ، فإذا كاف مثؿ ىذا االتجاه يقك 

كيستأنس لذلؾ باإلكراه بحؽ الذم في إجازتو شرعا استثناء مف مبدأ الحرية التعاقدية في الشريعة ، 

يفاء لمحقكؽ أ بيف حاجات كتحقيؽ لمتكازف ، قره الفقياء باتفاؽ ، كلما فيو مف تحقيؽ لمعدؿ كا 

 حتمية " كتتضح: لعشب محفكظ يقكؿ  ، ةالمستيمكيف كبيف احتكار المكجب لمسمعة أك الخدم

ألف المحتكر  اإليجاب في عقد اإلذعاف بصكرة أكثر جبلء مف غيرىا في حالة االحتكار القانكني ؛

السمعة أك يؤدم الخدمة لكؿ مف يطمبيا مف الجميكر بناء عمى عقد االلتزاـ المبـر  ي ىذه الحالة يقدـف

تأكدت صفة الضركرة بينو كبيف السمطة العامة ، ككذا الحاؿ في حالة االحتكار الفعمي ، فإنو كمما 

 " . (ِمطالبا بسد حاجات الجميكر فييا )لمسمعة أك الخدمة يككف المكجب 

  مف ىذه المصالح فإنو ال يعتبر صحيحا مف الناحية الشرعية (ّ)أما إذا خبل اإللزاـ باإليجاب       

---------------------------- 
 .  ُٗ، ص:  عقود اإلذعاف، كالصدة ،  ِٕٓ، ص: ُ، ج:  نظرية العقد:السنيكرم ، انظر (ُ
 . ٕٗ، ص:  جزائريعقد اإلذعاف في القانوف المدني ال لعشب محفكظ بف حامد ، (ِ
 ( اإللزاـ في اصطبلح نظرية العقد يقع عمى معنييف : ّ
 إنشاء االلتزامات ، فيقاؿ عقد ممـز ، بمعنى : أنو ينشيء عمى العاقد التزاما . -ُ
 =عدـ إمكاف رجكع العاقد عف العقد بإرادتو المنفردة ، فيقاؿ عقد ممـز بمعنى : أف العاقد ال يحؽ لو فسخ العقد  -ِ
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 ،يقكؿ اإلماـ أبك زىرة : "كقد قرر الفقياء قاطبة أف اإليجاب غير ممـز لممكجب ما لـ يكف قبكؿ ،

 ممـز كلذلؾ يككف لممكجب أف يرجع في إيجابو متى شاء ما لـ يكف قبكؿ ، فميس في الشريعة إيجاب

ؿ لقد عممت ب، ...بؿ الممـز ىك القبكؿ مع اإليجاب يمتنع عمى المكجب أف يرجع فيو ، كيعدؿ عنو ،

أف بعض الفقياء احتاط لجعؿ اإلرادة مف الطرفيف جازمة حرة بعيدة عف أم غرر ، فجعؿ لكبل 

المتعاقديف الحؽ في العدكؿ عف كبلمو ماداـ مجمس العقد قائما ، كلـ يتفرقا ، لذلؾ نقرر أف الحالة 

ؤخذ مف عبارات فقيائيا التي يسمييا الفقو الحديث باإليجاب الممـز حالة ال تقرىا الشريعة ، بؿ ي

كقكاعدىـ ما ينفييا كيناقضيا كؿ المناقضة ، كال ندرم بأم حؽ تقرر القكانيف الحديثة أف يقيد احد 

الشريعة بو عاقديف الذي تتمسؾ إف مبدأ المساواة بيف الالطرفيف حيث الثاني طميؽ ال يقيده شيء ، 

 (. ُ" )كؿ التمسؾ ينافي ذلؾ كؿ المنافاة 

بعقكد ا قد استثنينا منو الحالة الخاصة ىك المبدأ العاـ ، إال أنن : ىذا الذم يقرره أبك زىرة قمت        

     .( ِ)اإلذعاف ، كذلؾ تحقيقا لممساكاة بيف العاقديف ، كدفعا لضرر االحتكار عف المستيمكيف 

------------------------ 
 بالتراضي ، كذلؾ ال يفسخ إال بالتراضي .انظر : الزرقا ، ، فكما أف العقد ال ينعقد إال إال برضى العاقد اآلخر =

اإليجاب الذم ال  :المعنى الثاني أمىك  اإللزاـ ىنامف : كالمقصكد ، قمت  ُّٓ، ص: ُ، ج:  خؿ الفقيي العاـدالم
ف تتكافر فيو حيث تمـز القكانيفي المحتكرى ببذؿ السمعة لم يجكز لممكجب الرجكع عنو كما ىك الحاؿ في عقكد اإلذعاف ،

 إال أف يككف استثناء لمصمحة راجحة . ال شؾ أف مثؿ ىذا اإللزاـ ال تقره الشريعةك الشركط ، 
(: لك رجع أحد  ُْٖ، كجاء في مجمة األحكاـ العدلية )المادة/  ُٕٖ، ص:  الممكية ونظرية العقد( أبك زىرة ، ُ

لمكجب البيع أف يرجع عف البيع قبؿ " اب، قاؿ الشارح :المتبايعيف عف البيع بعد اإليجاب كقبؿ القبكؿ ، بطؿ اإليج
، ج  درر الحكاـ) عمي حيدر ،  "قبكؿ اآلخر ، كليس في ذلؾ إبطاؿ لحؽ الغير ألف اإليجاب بغير قبكؿ ال يفيد حكما

س في كلي(،  َُِٕبرقـ:  البخاري) :البيعاف بالخيار ما لـ يتفرقا ..": كدليؿ ىذا الحكـ قكلو ، قمت ُٔٓ، ص: ُ:
ى القابؿ شرط المكجب ، استكف إذا إالال يمـز  اإليجابمنفردة فإف مثؿ ىذا  بإرادةممـز ، حتى لك كاف  إيجابالشريعة 

  فاإللزاـ باإليجاب ىنا تابع لمشرط كالكعد ، فيك استثناء كليس قاعدة عامة .
ممف ال يريد ، كال بما ال يريد ، إال أف  ( قاؿ ابف عبد البر : " ال يسعر عمى أحد مالو ، كال يكره عمى بيع سمعتوِ

 طاف في ذلؾ ، كال يحؿ لو ظمـ أحد= يتبيف في ذلؾ ضرر داخؿ عمى العامة ، كصاحبو في غنى عنو ؛ فيجتيد السم
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 القبوؿ في عقود اإلذعاف الفرع الثاني :

عد اإليجاب ، ، تنشأ بفي عقكد التراضي عبارة عف إعبلف عف إرادة حقيقية كأكيدة  (ُ)القبكؿ      

يككف في عقكد اإلذعاف عبارة عف رضكخ بينما  ،( ِكىك العقد )، تتجو إلى إنشاء تصرؼ قانكني ك 

ف القبكؿ في عقكد أ كيظير مف ىذا ،اإلذعاف كىذا ىك معيار  كتسميـ إلرادة كشركط المكجب ،

سميـ كالقبكؿ في عقكد كيمكف تشبيو الت، ( ّ)في عقكد اإلذعافتسميـ بشركط المكجب يقابمو ال التراضي

 ي ، كقبكؿي ، فكما أف الكصية تنشأ بإرادة المكصً (ْ)ى لو اإلذعاف بقبكؿ الكصية مف قبؿ المكصى 

 ( . ٓفكذلؾ القكؿ في عقكد اإلذعاف ) ، ى لو ليس إال شرطا لمزكـ ىذه الكصية كليس لنشكئياالمكصى 

د أك في ػسميـ مؤثرا في صحة العقىؿ يعتبر مثؿ ىذا التكالسؤاؿ الذم يطرح نفسو ىنا ىك:      

 صحة الشركط التي يشترطيا المكجب ؟

------------------------------- 
 . َّٔاف ، دار الكتب العممية ، ص: ،بيركت لبن الكافي في فقو أىؿ المدينةأبك عمر يكسؼ بف محمد النمرم ، =
مجمة األحكاـ ) حيدر ، .نشاء التصرؼ كبو يتـ العقد : ما يذكر ثانيا مف اآلخر ، ألجؿ إعرؼ الحنفية القبكؿ بأنو (ُ

الجميكر ، فرأكا أف اإليجاب ىك الذم يصدر  خالفيـقد ك ،  َُِ -َُُ، المادة : َُْ-َُّ، ص: ُ، ج:  العدلية
مف صاحب السمعة ، إال أننا اقتصرنا عمى التعريؼ المختار مف باب االختصار ، كألف الخبلؼ بيف الجميكر كالحنفية 

ؼ لفظي ال ثمرة لو إذ إنيـ أجازكا تقدـ القبكؿ عمى اإليجاب ، لبلستزادة ، انظر: الدبياف ، أبك عمر دبياف بف خبل
    ، كما بعدىا . ُُ، ص: اإليجاب والقبوؿ بيف الفقو والقانوف محمد ، 

 . ُّْ، ص:  مشكمتاف متعمقتاف بالقبوؿ ، السكوت واإلذعافالبيو ،  (ِ
 . ُِٔ: المرجع السابؽ ، ص (ّ
نما يشترط  (ْ اتفؽ أىؿ العمـ عمى أف الكصية تنشأ بإيجاب مف المكصي ، كأنو ال يشترط القبكؿ لصحة إنشائيا ، كا 

بينما ،  لمزكميا كتماميا ، كيشترط أيضا النتقاؿ ممكية المكصى بو إلى المكصى لو ، عمى قكؿ جميكر أىؿ العمـ
إنشاء  ، حسفالغزالي ، انظر: .كال النتقاؿ الممؾ ،لمزـك الكصية كؿ حمد إلى عدـ اشتراط القبذىب زفر كركاية عف أ

بدائع لكاساني ، ا ، َُٖ، ص:  الممكية ونظرية العقد أبك زىرة ، ، ُٕٔص: ،  ُج:،  االلتزاـ في حقوؽ العباد
 . َُْ، ص:  ُٔج:  ، المجموع، المطيعي  ، ِْٓ، ص:  ٔ، ج:  الصنائع

  . ُّّ، ص: بالقبوؿ ، السكوت واإلذعاف مشكمتاف متعمقتافالبيو ،  (ٓ 
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كضع  نو( ، إال أُاعتبر التسميـ كاإلذعاف قبكال صحيحا ينعقد بو العقد )،  مف الناحية القانكنية      

 الشركطبعض القكاعد التي يمكنيا أف تخفؼ مف آثار ىذا اإلذعاف ، كذلؾ بالتدخؿ القضائي إللغاء 

اعد التي القك مر ، ككضع قاعدة خاصة لتفسير ىذه العقكد تختمؼ عف التعسفية أك تعديميا إذا لـز األ

  . (ِ)  المساكمة كالتراضي تسرم عمى عقكد

أما مف الناحية الشرعية فإننا ال بد أكال أف نقرر بعض القكاعد الشرعية العامة في أبكاب      

عمى ، كذلؾ تكسيعا  احة كما سبؽ معناالمعامبلت ، كىي أف األصؿ في العقكد كالشركط ىك اإلب

بنى يي  كدفعا لمحرج عنيـ في معامبلتيـ ، لذلؾ فإف النظر فيما يستجد مف معامبلت ينبغي أفالناس، 

كيستأنس ، فيو جانب الحرمة الشرعية ، فيصحح مف العقكد ما ال يظير عمى مثؿ ىذه المبادمء 

لعقد إذا أمكف حممو عمى الصحة اأف  " لذلؾ بالضابط الفقيي الذم يذكره الفقياء في ىذا الباب كىك:

 .( ّ) الفساد "لـ يحمؿ عمى 

أما ، ف إنما العمـ عندنا الرخصة مف ثقة قكلو:" -رحمو اهلل  –الثكرم  كقد كرد عف سفياف        

لتي ينفرد بكضعيا كعميو فيمكننا أف نقكؿ : إف الشركط التعسفية ا، ( ْ) التشديد فيحسنو كؿ أحد"

ألنيا لـ ؛ ثر ليا شرعا أتعتبر شركطا فاسدة ال  كتضر بمصمحة القابؿ، م ( لقك ا ) الطرؼالمكجب

 كالرضا ىك أساس ،كلـ يتحقؽ فييا رضا الطرؼ اآلخر ) القابؿ ( ،تكافؽ اإلرادتيفترسـ مف خبلؿ 

------------------------------ 
  .  َِٓص ،  ُ، ج: التقنيف المدني، شتا أبك سعد  محمد  (ُ
 . ُٔٓ، ص:  ُج :  ،، انظر: المرجع السابؽ ةلبلستزاد (ِ
 .  ّٗ،  ص:   ٔ، ج: المغني ( انظر: ابف قدامة ،ّ
 . َٖ، ص: ُ، ج:  المجموعذكره النككم في ( ْ
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 د ، كذلؾ تحقيقاػكما سبؽ معنا ، لكف فساد الشرط ال يؤثر عمى صحة العق الشريعة في العقكد

ف أل ، ككذلؾات الناس كالتكسيع عمييـ في معامبلتيـ لممبادمء الشرعية التي تيدؼ إلى تمبية حاج

، إذ إف القابؿ لـ يبـر العقد إال لرغبتو في السمعة  العقد ككثير مف شركطومتحقؽ في أصؿ  الرضا

 أال كىي الشركط التعسفية، فاقتضت ، لكف ىذا الرضا يتعيب في بعض شركط العقد ،كحاجتو إلييا

إلى تقدير ذلؾ تمغى الشركط التعسفية ، كيرجع في ف أصؿ العقد كأأف يصحح النظرة الشرعية الدقيقة 

ما يصاحبيا مف  فعقكد صحيحة ، كا   اقاضي المكضكع ، كعميو فالحكـ الشرعي ليذه العقكد أني

 شرعا ، فالعقد صحيح كالشرط باطؿ .شركطا فاسدة  دشركط تعسفية تع

رضي اهلل عنيا  -لما أرادت عائشة ، -يا رضي اهلل عن – حديث بريرةكيستأنس ليذا الحكـ ب        

" ما باؿ رجاؿ يشترطكف : فقاؿ  ، فأبى أىميا إال أف يشترطكا ليـ الكالء، فتعتقيا أف تشترييا  -

 فحكـ ،  (ُشركطا ليست في كتاب اهلل ، مف اشترط شرطا ليس في كتاب اهلل فيك باطؿ " )

 . ه المسألةالشرط ، وىذا الحديث نص في ىذ بصحة العقد وأبطؿ

ف       مما ينبغي التنبو إليو أف النظرة الشرعية ال تكتفي بمعالجة الخمؿ بعد كقكعو ، كلكنيا  كا 

 ة ، فيجب أف يككف ىناؾ دكر رقابيتصحح الخمؿ كتعالج أسبابو كذلؾ ، كىنا يبرز دكر الدكل

ف خبراء قانكنيف لجنة فنية م العقكد قبؿ أف تبـر ، فتقكـ بإنشاء كلة عمى ىذهالمسؤ  لمجيات

كاقتصادييف لمنظر في العقكد النمطية التي يتـ مف خبلليا التعاقد مع المستيمكيف ، كيتـ تعديؿ ىذه 

 طتػػميكر ، كقد خػػػػما ، ثـ بعد ذلؾ تطرح لمجػػكقيػػظ حقػػػيف ، كيحفػػؽ مصمحة الطرفػػكد بما يحقػػالعق

----------------------------------- 
لمسجد ، ا: ذكر البيع كالشراء عمى المنبر في ، مف كتاب الصبلة ، باب ْٔٓ: برقـ لبخاري في صحيحواأخرجو ( ُ

 ، مف كتاب الشركط ، باب: ما يجكز مف شركط المكاتب إذا رضي بالبيع عمى أف يعتؽ . ِِٕٔ :كبرقـ
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    أصحاببيف  باالتفاؽ مثؿ ىذه الخطكة خاصة في عقكد العمؿ المكحدة التي تبـر (ُ)بعض الدكؿ  

 العقكدعف ىذه م شبية إذعاف أزلنا أ، كمف خبلؿ ىذا المسمؾ نككف قد  يةالعمال نقاباتالالعمؿ ك 

يقكؿ البيو :"  ، ليذه العقكد متقاربة النظرة الشرعية كالنظرة القانكنية كنستنتج مف ىذا العرض أف 

فانو عمى ؛ ح بإبراـ عقد اإلذعاف مسف كاف التراضي ) في عقكد اإلذعاف ( ...يحاصؿ القكؿ : أنو كا  

سيككف  كليذا ، ؽ العقدماعكس ما ىك قائـ بالنسبة لعقكد التراضي ال يحؿ تمقائيا مشكمة تحديد النط

فمك أف  ، العقدية النسبة لعقكد اإلذعاف أف يتكافر نكع مف إشراؼ القضاء عمى نشكء الرابطةبضركريا 

ذعاف ال يؤدم بالضركرة إلى فاعمية كؿ بنكد المشارطة فإف اإل، العقد المشارطة كاإلذعاف ينشئاف 

(ِ) . 

قمت : نخمص مما ذكرنا مف مسائؿ أف اإليجاب كالقبكؿ في عقد اإلذعاف ينعقد بيما العقد      

كنصو :" يبـر  قرار مجمع الفقو اإلسالمي مؤيدا ذلؾصحيحا في الجممة شرعا كقانكنا ، كقد جاء 

كىما كؿ ما يدؿ عرفا عمى ، ) التقديرييف ( لقبكؿ الحكمييف اإليجاب كا عقد اإلذعاف بتبلقي كارتباط

مف غير ، تراضي طرفيو كتكافؽ إرادتييما عمى إنشائو كفقا لمشركط كالتفاصيؿ التي يعرضيا المكجب 

 ( .ّمحدد " ) اشتراط لفظ أك كتابة أك شكؿ

ى أم صكرة مف صكر االستغبلؿ اشتماؿ عقد اإلذعاف عمومف الجدير بالذكر أف نشير إلى أف      

 مع ـ ػمـ ، ويوجب اإلثػنوعا مف الظ التعسفية أك االحتكار....( يعد لمطرؼ الضعيؼ ) كالشركط

----------------------------- 
 . ، كما بعدىا  ُِٕانظر مف ىذا البحث ، ص: ( ُ
 . ُٓٓ، ص:مشكمتاف متعمقتاف بالقبوؿ البيو ،  (ِ
  .ِْٓ، ص:  ّ، الدكرة الرابعة عشرة ، ج:المنبثؽ عف منظمة المؤتمر اإلسبلمي  سالميمجمة مجمع الفقو اإل( ّ
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في معرض حديثو عف صكرة مف الصكر القديمة  -رحمو اهلل  -يقكؿ ابف القيـ بطبلف ىذا الشرط ،

 إيجار الحانكت عمى الطريؽ ، أك في القرية ، بأجرة معينة ،  لئلذعاف :" كمف أقبح الظمـ :

خذ أمكاؿ ، كىك نكع مف أ( ُ) عمى المؤجر كالمستأجرحراـ  ـ، فيذا ظم حد غيره يبيع أعمى أال

حجر اهلل عنو رحمتو كما ، فُيخاؼ عميو أف يُ الناس قيرا ، كأكميا بالباطؿ ، كفاعمو قد تحجر كاسعا 

 . (ِ)" حجر عمى الناس فضمو ورزقو 

عدـ المساكاة بيف طرفي  المفيـك الحديث )كيرل الباحث أف العقد إذا اشتمؿ عمى اإلذعاف ب      

وتزيد ىذه الكراىة إلى أف  لمسمعة مع كجكد بدائؿ ليا ( فإف حكـ ذلؾ ىك الكراىة ، راحتكاك العقد ، 

 قاؿ صاحب ،مستيمؾ تصؿ إلى التحريـ عمى قدر ما يشتمؿ عميو العقد مف استغالؿ لحاجة ال

يىقىعي : قىٍكليوي ) :" تكار االحتحريـ ؽ في معرض الكبلـ عمى ئتبييف الحقا ٍأثىـً  ًفي التَّفىاكيتي  كى أم (  الخ.. اٍلمى

ـَ  َأف   يىٍعًني، كقاؿ الشمبي :" (ّ)بيف أف يتربص العزة كبيف أف يتربص القحط"  اْلَقْحطَ  َتَرب َص  َمفْ  إْث

      ."(ْ) اْلَغاَلءُ  َوِىيَ  ، الط َعاـِ  ِعز ةَ  َتَرب َص  َمفْ  إْثـِ  ِمفْ  َأْعَظـُ 

يث الصحة حمف  -يقسـ عقكد اإلذعاف إلى قسميف ل (ٓ)مجمع الفقو اإلسالميكقد جاء قرار        

  : - كتدخؿ الدكلة في تعديؿ شركطيا

---------------------------- 
( حراـ عمى المؤجر ؛ ألنو يشرط ماال حؽ لو فيو شرعا ، الف اإلجارة تمميؾ لممنفعة ، كمقتضى ذلؾ نفاذ تصرؼ ُ
المستأجر ، الف التزامو بشرط المؤجر يعني حرماف الناس مف ىذه السمعة التي يبيعيا ، مؤجر في ممكو ، كحراـ عمى ال

 فيذا الشرط يؤدم إلى االحتكار المزدكج .
 . َِٖ، ص:  الطرؽ الحكمية في السياسة الشرعية( ابف القيـ ، ِ
ص:  ، ٕاحمد الشمبي ، مرجع سابؽ ، ج: حاشية العبلمة ، كبيامشو  تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ( الزيمعي ، ّ

ُٔ  . 
 . ُٔ، ص:  ٕج:،  حاشية الشمبي عمى تبييف الحقائؽ (ْ
 ، كما بعدىا . ِّٓ ، ص: ّعشر ، ج:د الرابع ، الدكرة الرابعة عشرة، العد مجمة مجمع الفقو اإلسالمي (ٓ
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شرعا  ما بالطرؼ المذعف ، فيك صحيحأحدىما : ما كاف الثمف فيو عادال ، كلـ تتضمف شركطو ظم 

المكجب  ، ممـز لطرفيو ، كليس لمدكلة أك لمقضاء حؽ التدخؿ في شأنو بأم إلغاء أك تعديؿ ، النتفاء 

لطالبيا لسمعة أك المنفعة باذؿ ليا ، غير ممتنع عف بيعيا االشرعي لذلؾ ، إذ الطرؼ المسيطر عمى 

شرعا ،  ) أك مع غبف يسير ، باعتباره معفكا عنو بالثمف الكاجب عميو شرعا ، كىك عكض المثؿ

لعسر التحرز عنو في عقكد المعاكضات المالية ، كتعارؼ الناس عمى التسامح فيو (،  كألف مبايعة 

 المضطر ببذؿ عادؿ صحيحة باتفاؽ أىؿ العمـ .

 (ف فاحشمذعف ، ألف الثمف فيو غير عادؿ )أم: فيو غبالثاني: ما انطكل عمى ظمـ بالطرؼ ال    

ضارة بو ، فيذا يجب تدخؿ الدكلة في شأنو ابتداء ) قبؿ طرحو لمتعامؿ بو  ةأك تضمف شركطا تعسفي

( كذلؾ بالتسعير الجبرم العادؿ ، الذم يدفع الظمـ كالضرر عف الناس المضطريف إلى تمؾ السمعة أك 

ديؿ الشركط الجائرة بما يحقؽ ى فيو إلى ثمف المثؿ ، أك بإلغاء أك تعالمنفعة ، بتخفيض السعر المتغالى 

 العدؿ بيف طرفيو ، استنادا إلى :

نو يجب عمى الدكلة ) كلي األمر ( شرعا دفع ضرر احتكار فرد أك شركة لسمعة أك منفعة أ -أ

ضركرية لعامة الناس ، عند امتناعو عف بيعيا ليـ بالثمف العادؿ ) عكض المثؿ ( بالتسعير الجبرم 

عنيـ الناشيء عف تعدم المحتكر في  ة الحقيف : حؽ لمناس بدفع الضرريالعادؿ ، الذم يكفؿ رعا

 المحتكر بإعطائو البدؿ العادؿ .األسعار أك الشركط ، كحؽ 

 كىي مصمحة المضطريف إلى السمع أك المنافع  –أف في ىذا التسعير تقديما لممصمحة العامة  -ب

 ىي مصمحة المحتكر الظالـ بامتناعو عمى المصمحة الخاصة ، ك  –في أف يشتركىا بالثمف العادؿ 

 المقرر في القكاعد الفقيية أف  عف بيعيا ليـ إال بربح فاحش أك شركط جائرة ، إذ مف الثابت

 . الضرر الخاص لمنع الضرر العاـ نو يتحمؿكألعامة مقدمة عمى المصمحة الخاصة ،المصمحة ا
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   ذعافالمعاصريف في حكـ عقود اإل الفقياء مذاىب المطب الرابع :

 تعددت اتجاىات المعاصريف في الحكـ عمى ىذه العقكد ، كفيما يمي نشير إلى بعض ىذه اآلراء :

أف العمماء اختمفكا في حكـ عقكد  ذكر حفظو اهلل :رأي الدكتور محمد عبد المطيؼ الفرفور -ٔ

قدية الباطنة في ىذه المذىب األكؿ : المنع مطمقا لفقداف اإلرادة الع":  اإلذعاف عمى ثبلثة أقكاؿ

أخذ بيذا المذىب جميكر الفقياء المعاصريف فمـ يكردكا عقد اإلذعاف مطمقا في العقكد ك ، ...العقكد.

  (.ُ) " المالية المستجدة

لحاقا لعقد ىب الثانيالمذ ببيع التعاطي ، كمفاده االكتفاء باإلرادة الظاىرة  اإلذعاف: اإلباحة مطمقا ، كا 

 .(ِ)في ىذه المسألة   – رحمو اهلل –كنقؿ كبلـ الزرقا ، ، كىي صيغة العقد 

الدكتكر السنيكرم ، لما قرره مف اشتماؿ  راىة التحريمية مطمقا ، كعزاه إلىكىك الكالمذىب الثالث : 

 ىذا العقد عمى االحتكار .

 كىك التفصيؿ :  ،المذىب الرابع  

اه ، كتمقي الركباف ، كبيع الحاضر فإما أف يشتمؿ عقد اإلذعاف عمى احتكار أك ما في معن -ُ 

 لمبادم ، كىك حينئذ مكركه تحريما لكجكد الضرر بالفرد كالجماعة ، كالضرر يزاؿ .

ما أف ال يشتمؿ عمى احتكار أك تمقي الركباف -ِ  الممجيءراه ػكع مف اإلكػنو يشتمؿ عمى نػ..، كلك..كا 

-------------------------- 
قدرم باشا المصرم ، كالعبلمة أبك زىرة ، كالدكتكر كىبة الزحيمي ، كلـ يكثؽ ىذه النقكؿ  كقد عزا ىذا القكؿ إلى : (ُ

 . بالعزك إلى أم كتاب مف كتب العمماء المذككريف
كيمكف أف يعتبر نكعا مف التعاطي اليـك الطريقة المعتادة في العقكد التي تسمى بمغة الحقكؽ الحديثة :" قاؿ الزرقا ( ِ

كاالشتراؾ في المياه كالغاز كالياتؼ ، فإنيا تتـ بتقديـ  طمب مكتكب ، كقياـ المؤسسة المختصة.... عقكد اإلذعاف ، 
 .(   ُْٓ، ص:  ُ، ج: المدخؿ الفقيي العاـ) . " لبلزمةبالتمديدات ا
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) كلـ يتضح لي مراد الشيخ مف  وىو يجعؿ العقد قابال لمفسخ عند زواؿ عنصر اإلكراه الممجيء،  

 .األخيرة ( ىذه الفقرة 

ما أف يخمك العقد مف عنصرم االحتكار كاإلكراه ، كحينئذ ال بد مف تفصيؿ آخر في حالتيف  -ّ كا 

 اثنتيف :  

فمك منع لحصؿ في الناس حرج كما كيجرم بو التعامؿ ، ، الحالة األكلى : إما أف يحتاج إليو الناس 

كالطائرات كالحافبلت ، كالشراء مف  اليكـ في أكثر مرافؽ الحياة ، كاستئجار السيارات ىك األمر

...بحيث لك حكـ الفقياء بالحظر لصار في في القطاع العاـ كالقطاع المشترؾاالستيبلكية المؤسسات 

كالحاجيات تنزؿ منزلة الضركرات في إباحة  ، كثيرة مف الحاجيات أمكرالناس ضيؽ كتعطمت 

  المحظكرات ، كال تعد ىذه العقكد احتكارا كال إكراىا .

كالحالة الثانية : أف يستغنى عف ىذه العقكد ، بحيث ال يصير في الناس حرج عند فقدانيا ، كما كاف 

لمخالفتيا  اإلذعافكما كاف ..لما قمنا بعقكد  األمرفمك رجع  ر منذ عقكد مف الزمف في ببلدنا ،األم

ببلد بدائية ..ال  إلىعف القكاعد العامة لعقد البيع لدل الفقياء ، كعمى ىذا فمك سافر شخص 

التحريمية كالحظر شرعا ، كما في بعض الببلد اإلسبلمية  كراىةال إلىلحكـ ايحتاجكف ىذا العقد رجع 

 كلمباحث عمى ىذا القكؿ جممة مف المبلحظات :  ، (ُ" )النائية ...

ه ال يعني عدـ تعرضيـ ليذك أف نسبة القكؿ بالمنع إلى مف ذكر مف العمماء نسبة فييا نظر ،  -ُ

طبلعيـ عمى حقيقة ىذه ، بؿ يحتمؿ أف يككف سبب ذلؾ عدـ االعقكد أنيـ يعتبركنيا عقكدا باطمة 

 تدالؿ ترد ىنا ، فاالسقد العقكد ، لعدـ تكافر بحكث شرعية تبيف حقيقتيا ، كىناؾ احتماالت أخرل 

------------------------------- 
 . ِّٗ، مرجع سابؽ  ، ص:  عقود اإلذعاف( الفرفكر ، محمد عبد المطيؼ ، ُ
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 أبكأمر في غير محمو ، كاهلل أعمـ ، كقد كقفت عمى نقؿ لمعبلمة  بعدـ ذكرىـ ليا عمى تحريميـ ليا 

زىرة يقكؿ فيو :"كمف ىذا كمو يستفاد أف العرؼ دليؿ شرعي عند الحنفية يثبت أحكاما في كؿ مكضع 

، كعمى ذلؾ إذا كاف عاما ، كيعتبر دكنوخبل مف دليؿ غيره عمى حكـ فيو ، بؿ إنو يعارض القياس 

ا أكجده التعامؿ في منقكؿ: إف كؿ العقكد التي يقرىا عرفنا الحاضر كشركات المساىمة كغيرىا م

العصر الحاضر ىي عقكد شرعية يقرىا فقو أبك حنيفة ما دامت لـ تخالؼ نصا في الشرع ، كيككف 

رساليا غير مقيدة   . (ُ)إال بالعرؼ " ىذا مف تقرير حرية التعاقد ، كا 

، كال قمت : كال يخفى أف عقكد االكتتاب في األسيـ ىي نكع مف عقكد اإلذعاف التي تعد مسبقا      

 ناقش شركطيا بيف العاقديف .تي 

كبلـ الزرقا كرد مجمبل عزك القكؿ باإلباحة المطمقة إلى الزرقا أمر يحتاج إلى تأمؿ ، كذلؾ أف  -ِ

 ، فيك إشارة سريعة مقتضبة .لمكضكع جكانب اممـ بمختصرا ، غير 

ف التخصص الذم و البعض بأعزك القكؿ الثالث إلى عبلمة القانكف السنيكرم قد يعترض عمي -ّ

في الفقو مثبل في كتابو القيـ مصادر الحؽ يغمب عميو ىك القانكف ، مع احترامنا لتراثو الشرعي مت

 .اإلسبلمي

لفقياء المعاصريف الباحثيف ض مف ناحية اعتباره قكال ألحد اكأما القكؿ الرابع ، فميس عميو اعترا -ْ

المكضكع ، كىك مف ىذه الناحية ال غبار عميو ، إال أننا سنناقشو مف الناحية العممية مف عدة  ليذا

 نقاط : 

----------------------------- 
  . ُِّ، ص: الممكية ونظرية العقدأبك زىرة ،  (ُ
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كراىة عقد اإلذعاف إذا اشتمؿ عمى االحتكار كراىة تحريمية مف  حفظو اهلل الشيخ ما ذىب إليوأما  -

 كجيو .، فيذا قكؿ 

اهلل في الحالة الثانية إذا اشتمؿ عقد اإلذعاف عمى اإلكراه الممجيء ،  أما ما ذىب إليو الشيخ حفظو -

ف إذا بمغ إلى حد فمـ يتضح لي ما يقصد بالفسخ إذا زاؿ اإلكراه ، لكف الذم أقرره ىنا أف اإلذعا

فإف الذم يطمئف القمب إليو في ىذا المقاـ ىك ما ذىب إليو ؛ اإلكراه ) كاإلكراه ىنا غير ممجيء ( 

األحناؼ مف فساد ىذا العقد ، لكف إف أجازه المكره ، صح كنفذ ، لكننا نخالؼ الحنفية ىنا في أف ىذا 

أف ىذا القكؿ كسط بيف قكؿ  ، كيرل الباحث ثر مف آثاره في حالة فسادهأالعقد الفاسد ال يترتب عميو 

 . ( ُ)الجميكر كقكؿ الحنفية 

 مف نكعاف ىذاف:" ..ك  قريب ، قاؿ شيخ اإلسبلـ فيككأما ما ذكره الشيخ رحمو اهلل في الفقرة الثالثة  -

 أمر كاف فإف وحينئذ،  فساد ىذا يكف،  المثؿ بثمف بيعو يككف فأك ،  يبيع أف الشخص إلزاـ،  الظمـ

 ال ىذا بدوف كاف إف وأما،  راجحة مصمحة بال الفساد ىذا احتماؿ يجز لـ ىذا بدوف صالحا لناسا

 ما يحصؿ وبذلؾ مرتفعة بأثماف إال ذلؾ يمقوف ال أو نحوه و الطعاـ مف يكفييـ ما لمناس يحصؿ

 (ِ." ). المنع مف ذكر ما جانبيا في يغتفر العامة المصمحة فيذه؛  المثؿ بثمف يكفييـ

---------------------- 
ىك الحكـ في بيع  قاؿ عمي الخفيؼ :" كقد جرل عمى لساف بعض الحنفية أف بيع اليازؿ غير منعقد ...، كىذا( ُ

الخبلؼ تظير فيما إذا باع المكره شيئا مف مالو ، ثـ تسممو مكرىا ، فإف المشترم يممكو عندىـ  ةالمكره ،....، كثمر 
الممؾ بالقبض ، ما عدا بيع اليازؿ ، كعند زفر ال يممكو بالقبض ألف البيع المكقكؼ ال  بالقبض ألف البيع الفاسد يفيد
ـ يكف عمى ما تقدـ فالعاقد إذا لـ يتحقؽ منو الرضا بالعقد عند الجميكر ل، ....، كبناء  يترتب عميو أثر ما داـ مكقكفا

) ". ندئذ فسمو كما تشاء باطبل أك فاسدا : إذا لـ يكف مختارا لـ يصح العقد ، كعالعقد صحيحا ، كاف شئت قمت
 . ( ّْٗ-ّْٖ، ص:  أحكاـ المعامالتالخفيؼ ، 

  . ِٓٓ ، ص: ِٗج : ،  مجموع الفتاوى ، بف تيميةا (ِ
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 رأي الدكتور قطب مصطفى سانو  -ٕ

 كبلـ  الكقكؼ عمى بياف لحكـ ىذه العقكد مف -أك تعذر  -بعد أف قرر حفظو اهلل ندرة         

 ر لو مف حكـ ليذه القضية كذلؾ باعتباريف : ا المعاصريف ، أشار حفظو اهلل إلى ما يظيفقيائن

 ف األصؿ في المعامبلت ىك الحؿ .عقكدا مستحدثة ، كىك الجكاز ؛ أل األكؿ : باعتبارىا

االعتبار الثاني : حكميا مع ما يخالميا مف شركط كقيكد ، كىك ال يختمؼ عف حكـ بقية عقكد 

كىك المشركعية كخضكعيا لما يخضع لو غيرىا مف تأثير الشركط عمى صحتيا  المعاكضات ،

كفسادىا كبطبلنيا ؛ فإذا كانت شركطيا مف نكع الشركط التي تبطؿ العقكد أك تفسدىا فإنيا تككف 

باطمة ، ككذلؾ الحاؿ فيما لك كانت شركطيا مف الشركط الفاسدة غير الباطمة ، فالنظر ىنا ينصب 

ثـ  ، تعذر ذلؾ إفؿ شرط عمى حدة ، فيصحح إف كاف قاببل لمتصحيح ، كيمغى عمى مشركعية ك

نو ال حاجة في بكاب الشركط ، كقاؿ : كيعني ىذا أسرد حفظو اهلل جممة مف الضكابط الشرعية في أ

نظرنا المتكاضع إلى البحث عف جذكر قديمة ليذه العقكد ما دامت األركاف كالشركط العامة تتكفر فييا 

 . (ُامت شركطيا ال تعارض قاعدة شرعية معتبرة ...)، كما د

 كلمباحث تعميؽ عمى ىذا القكؿ ، ألخصو في النقاط اآلتية :     

أما ما ذكره حفظو اهلل ككفقو مف ندرة أك تعذر كجكد كتابات لمعاصرم فقيائنا عف ىذا المكضكع  -ُ

 كبلـ فضيمة الدكتكر الفرفكر . ، فيذا أمر  صحيح ، كىك مطابؽ لما ذكره الباحث في تعميقو عمى

 

 

-------------------------- 
 . ّّٕ، مرجع سابؽ ، ص  عقود اإلذعافسانك ،  (ُ
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 أما ما ذكره الشيخ حفظو اهلل في االعتبار األكؿ ، فيك مطابؽ لما ذىب إليو الباحث فييا . -ِ

 كأما ما ذكره الشيخ في االعتبار الثاني فمنا معو كقفات :  -ّ

ة األكلى : أف الشيخ أشار في مطمع حديثو إلى أف مرد ىذه الشركط ىك ذات مرد غيرىا مف الكقف

عقكد المعاكضات مف تأثير الشركط عمييا ، ثـ قاؿ بعد ذلؾ : الشرط حكمو الصحة ، فيك صحيح ، 

ي نو قد أغفؿ اتجاىا بارزا عند الفقياء فط ، كىذا كبلـ جيد في مجممو إال أأك الفساد فيمغى الشر 

تعامميـ مع الشركط في العقكد ، كىي الشركط التي تخالؼ مقتضى العقد ، كىي شركط باطمة ، 

 .تفسد العقد عند األحناؼ ، وتبطمو عند الشافعية إذا تعمؽ بو غرض يورث النزاع 

 .ضية بمثيبلتيا مف العقكد القديمة: ال حاجة لنا لقياس ىذه الق- حفظو اهلل -الكقفة الثانية : مع قكلو 

كىذا المبلحظة ترد حقيقة عمى جؿ ما قرأت مف بحكث شرعية حكؿ ىذه القضية ، كسببيا عدـ تحميؿ 

مشكمة البحث ، كعدـ تحديد معالميا ، كقد سبؽ أف أشرت في ثنايا ىذا البحث إلى أف التكييؼ 

نما لمحالة الخاصة لئليجاب كالقبكؿ فيو ، أما مجمؿ  العقد ، فقد الفقيي ليس لمجمؿ عقد اإلذعاف ، كا 

ف صحيحيا مف يككف عقد بيع أك إجارة ....، كىذه عقكد مقررة في الشريعة ، كاضح حكميا ، بي  

 فاسدىا .

ج عمى العقكد السابقة ، استئناسا بحكميا رٌ خى فالحالة الخاصة لئليجاب كالقبكؿ في حاجة إلى أف تي      

 ، مف حيث الصحة أك عدمو . 

الحتكار غفؿ جكانب أخرل لحكـ ىذه العقكد ، مف حيث اشتماليا عمى اأ الكقفة الثالثة : أف الدكتكر

 أك التعسؼ كاالستغبلؿ .
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  رأي الدكتور عمي الندوي -ٖ

قؿ بذاتو ، لـ يسبؽ لو مثاؿ في مستعصرم د عق اإلذعافعقد أف  –حفظو اهلل  –قرر الدكتكر  -أ

  العقكد المعركفة .

حتى كلك لـ تتكافر الحماية الكافية مف الدكلة لكجكد ذىب إلى أف عقد اإلذعاف عقد صحيح  -ب

 التراضي في أصؿ العقد .

نفى أم كراىة عمى المذعف في االنضماـ إلى ىذا العقد ؛ إذ الظمـ إنما يكجب التحريـ عمى  -ج

 .(ُ)الظالـ 

 كلمباحث تعميؽ عمى ىذا القكؿ : 

ه ، أما مف ناحية التفصيؿ فمنا عدة ال نخالؼ الدكتكر فيما ذىب إليو في الجممة مما سبؽ ذكر  -

 مبلحظات عمى ىذا القكؿ : 

نو لـ يتعمؽ في بياف حكـ عقكد اإلذعاف الشتماليا عمى الشركط التعسفية ، كاالستغبلؿ أ -ُ

 كاالحتكار مف حيث الكراىة أك التحريـ .

ى العقد إطبلؽ القكؿ بصحتيا ، ىؿ يعني بو حاؿ اشتماليا عمى شركط تعسفية  تخالؼ مقتض -ِ

 كذلؾ أـ ال ؟

جاء في منتيى اإلرادات :" كمف ضمف  نخالؼ الدكتكر في إطبلؽ نفي أم كراىة عف المذعف ، -ّ

 ( .ِببل حؽ")كيحـر عميو أخذ زيادة ..،بال حاجةكره الشراء منو ا ليبيع فيو ، كيشترم فيو كحده ،مكان

--------------------------------- 
 . ُْٕ - ُْٓ، مرجع سابؽ ، ص:  افعقود اإلذع( الندكم ، ُ
 . ِٖٓ، ص: ِ، ج:  منتيى اإلراداتابف النجار ، (ِ
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ألمثاليـ عف  فبل شؾ إذان أف ترؾ التعامؿ مع المحتكريف ىك األكلى ، كذلؾ مف باب الزجر       

 . (ُ)، لكف إف دعت الحاجة إلى التعامؿ معيـ فبل كراىة في ذلؾ ىذا الفعؿ 

ل في الحكـ الشرعي ليذه العقكد لـ يتطرؽ ليا الشيخ حفظو اهلل ، كسنشير كىناؾ جكانب أخر  -ْ

 إلييا عند بياف القكؿ المختار في حكـ ىذه العقكد .

 (ِ)رأي الدكتور نزيو حماد  -ٗ

 تكمـ حفظو اهلل عف حكـ عقكد اإلذعاف مف حيث الصحة كعدميا ، فقسميا إلى قسميف :       

ىذه عقكد صحيحة ، ال إشكاؿ كال ظمما ، ككاف الثمف عادال ، ك  ما لـ تتضمف شركطا تعسفية -أ

 فييا.

 عمى الطرؼ المذعف ، كىذه تستكجب تدخؿ الدكلة . أك ظممان  العقكد التي تضمنت جكران  -ب

حد جكانب حكـ ىذه العقكد بطريقة كتعميؽ الباحث عمى ىذا القكؿ أنو اقتصر عمى تناكؿ أ       

ه العقكد مف حيث الصحة كعدميا في الحالة الثانية ، فضبل عف بياف مقتضبة ، فمـ يبيف حكـ ىذ

يا مف حيث الحؿ كالحرمة كالكراىة ، كلـ يشر حفظو اهلل إلى حكـ ىذه العقكد مف حيث اشتماليا حكم

 االستغبلؿ كاالحتكار كالتعسؼ  . عمى

 

 

----------------------------- 
 ، مف ىذا البحث . ُْٓانظر ، ص:  (ُ
 -ىػُِْٓ، بحث مقدـ لمجمع الفقو اإلسبلمي بجدة ، الدكرة الرابعة عشرة ،  عقود اإلذعافحماد ، نزيو ،  (ِ

 . ّْٕ: ِّٕ، منشكر في مجمة المجمع ، العدد الرابع عشر ، الجزء الثالث ، ص:  ـََِْ
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   رأي الدكتور حمداتي ماء العينيف -٘

إشارة سريعة بقكلو :" إف عقد الذعاف المعتمد عمى  أشار الدكتكر الفاضؿ إلى حكـ ىذه العقكد     

محرما في الشريعة احتكار ما تدعك الضركرة إليو مف أقكات كغيرىا ، ليس محبكبا ، إف لـ يكف 

 . (ُاإلسبلمية " )

 : القوؿ المختار  -

تحميؿ يبدك لمباحث بعد اإلطبلع عمى أقكاؿ فقيائنا في ىذه القضية ، كتصكر حقيقتيا ، ك الذم      

 مكطف اإلشكاؿ فييا ، أف الكبلـ في حكـ عقكد اإلذعاف لو عدة جكانب : 

استغبلؿ ، فيككف الحكـ عمى قدر ىذا االستغبلؿ تعسؼ ك عمى احتكار ك  العقد إف اشتمؿ -ُ

 كاالحتكار ، مف حيث الكراىة كالتحريـ :

ؿ ( فإف الكراىة ىي حكـ فإذا اشتمؿ العقد عمى اإلذعاف بالمفيكـ الحديث ) تعسؼ مع كجكد بدائ -

ف في ىذا العقد مف استغبلؿ ىذا التصرؼ ، كتتدرج ىذه الكراىة إلى التحريـ بقدر ما يكك 

 .(ِ)كتعسؼ

 أما إف اشتمؿ العقد عمى االحتكار لسمعة أك خدمة ضركرية ، فإف حكمو ىك التحريـ ، كاإلثـ  . -

يا الفساد ، إال إف أجاز المستكره العقد ، إف بمغ اإلذعاف حد اإلكراه فإف حرمة ىذا العقد يصاحب -ِ

  .(ّ)كرضي بو 

 

------------------------------ 
 .  ْٔٔ، مرجع سابؽ ، ص:  عقود اإلذعافماء العينيف ، حمداتي ،  (ُ
 . ُِٓانظر مف ىذا البحث ، ص:  (ِ
 ، كما بعدىا . َٗ( انظر مف ىذا البحث ص: ّ
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، فإف الباحث يرل ىنا أف الشركط التعسفية في عقد اإلذعاف  إف اشتمؿ العقد عمى شركط تعسفية -ّ

، كيكفى أف نقضي بتعديميا أك إلغائيا بحسب ما تقتضيو الحالة مطمقا ال تكجب الحكـ ببطبلنو 

الشرط كصحح العقد ، كألف  حيث أبطؿ الرسكؿ ( ،ُالمتنازع فييا ، كنستأنس لذلؾ بحديث بريرة )

إلى ذلؾ  دى جً كي الحؿ ، كتصحيحيا أكلى مف إبطاليا ما ، كاألصؿ فييا العقكد مف أبكاب المعامبلت 

ؿ عمى الصحة ما أمكف ، فإذا كاف مقصكد الشرع يحصؿ حمى ، كقد سبؽ معنا أف العقد يي  شرعي سبيؿه 

 .(ِ)بإبطاؿ الشرط الباطؿ ، فمماذا نمجأ إلى إبطاؿ العقد أيضا 

فإف حكميا يرجع إلى ما ذكرناه ؛ الحؿ كالحرمة ىذا مف ناحية الصحة كالبطبلف ، أما مف حيث    

 في الفقرة األكلى .

إف كاف الثمف في عقد اإلذعاف عادال ، كلـ يشتمؿ عمى أم صكرة مف صكر االستغبلؿ أك  -ْ

 االحتكار ) الظمـ ( ؛ فإنو يككف عقدا جائزا صحيحا .

ؼ ، فبل مانع شرعا منيا ، إذا لـ يترتب عمييا استغبلؿ كظمـ لمطرؼ األضع نمطية ىذا العقد -ٓ

 خاصة إذا كانت الحاجة داعية إلى مثؿ ىذه الصكرة .

 استحداث ىذا العقد أمر ال تمانع منو قكاعد الشريعة . -ٔ

------------------------------ 
 . ُِّ( سبؽ تخريجو ص: ُ
مد في ركاية ، كىك قكؿ المنصكص عف أحكصحة العقد ىك  -الذم يخالؼ مقتضى العقد  -بطبلف الشرط الفاسد( ِ

كذىب أبك  ، ِّٓ، ص:  ٔ، ج:  المغنينظر: ابف قدامة ، ، ا كأبي ثكرابف أبي ليمى ك  الحسف كالشعبي كالنخعي
انظر : ، ، كلبلستزادة  ِٖٓ، ص:  ْ، ج: بدائع الصنائع، انظر : الكاساني : بالشرط الفاسد  فساد العقدإلى حنيفة 

، كعند الشافعية يفسد العقد إذا  تعمؽ بو غرض يكرث النزاع ، فإف   ِِّ ، ص:  ـ المعامالتاأحكالخفيؼ عمي ، 
ىذا  ىك المشيكر ، كلنا قكؿ ركاه أبك ثكر ": -بعد أف قرر مذىب الشافعية  -العقد ، قاؿ النككملـ يكف كذلؾ لـ يفسد 

، ص: ّ، ج:  روضة الطالبيفكم ، النك انظر: ،  "لقصة بريرة رضي اهلل عنيا؛ أف البيع ال يفسد بفساد الشرط بحاؿ 
َُْ . 
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كبيذا يتضح أف المختار ىك صحة ىذه العقكد ، كأف اإلذعاف كالتعسؼ ال يفسدىا إال إذا       

     فرضنا أنو يصؿ إلى حد اإلكراه .

يتكجب عمى الجيات المعنية في الدكلة أف تتدخؿ بتنظيـ ىذه العقكد كاإلشراؼ أنو ىنا كنؤكد         

الناس يصدؽ عمييـ قكؿ اهلل  كثيرا مففإف  ، منعا لمتعسؼ كحماية لمضعفاء مف بغي األقكياء ،عمييا 

 )سكرة       چ﮾﮿  ۓ  ﮲  ﮳     ﮴   ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺ ﮻   ﮼    ﮽    ے  ۓ         چ : عز كجؿ 

 . (24ص: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 138 

 ؟   عقدا مستقالنو يعد أىؿ يندرج عقد اإلذعاف في العقود المسماة ، أـ مسألة : 

 بياف النظرة الشرعية : 

مف خبلؿ ما ذكرنا سابقا مف محاكالت لتكييؼ عقد اإلذعاف يتبيف لنا أف عقد اإلذعاف كاف كاف      

بعض يتشابو مع بعض العقكد مف بعض النكاحي كبيع المعاطاة مف حيث انعداـ المساكاة ، ككتطابؽ 

مف العقكد السابقة الذكر ، ينطبؽ عميو تماـ االنطباؽ ، نو ال يكجد عقد صكره مع االحتكار ، إال أ

 فالتشابو بيف عقد اإلذعاف كبيف ما ذكرنا مف صكر لمعقكد ال يعدكا ككنو تشابيا جزئيا ، 

عقد مستحدث ال تعرؼ لو الشريعة مثيبل مطابقا ، كعميو  اإلذعافف عقد القكؿ بأ إلىكىذا ما يدعكنا 

عمى بعض  أركانوج بعض ية ، كال مانع مف تخر القكاعد الشرعيك  األصكؿفإف تخريجو يبنى عمى 

 .العقكد المعركفة شرعا 

 كاإليجابكالقبكؿ ،  اإليجاب إلىالخمؿ الكاقع في ىذا العقد يرجع  أفف مما يؤكد ىذا االتجاه كا       

كالجميكر نو الركف الكحيد لمعقد ، باتفاؽ الفقياء ، فالحنفية يركف أ األىـكالقبكؿ ىك ركف العقد 

 في تكييؼ أم عقد ، األساس كالقبكؿ يعد المرجع اإليجاب إلىالنظر ، ف أخرلليو أركانا إكف فيضي

 ممتعاقديفالحقيقية ل كاإلرادة"  ، ذلؾ أف العقكد تختمؼ عف بعضيا البعض في مكضكعيا كأحكاميا

يدؿ لغة أك عرفا لقبكؿ في كؿ عقد اتكشؼ عنيا الصيغة ، كطالما أف المفظ المستعمؿ لئليجاب ك 

د بمفظ اليبة طالما اقترف البيع ينعقجازية كجب العمؿ بيا ، فنكع العقد سكاء داللة حقيقية أك م عمى

  . (ُ)"  قريف عمى البيع .. ف الثمف؛ أل ....بالثمف

-------------------------- 
المصرم  لفقو اإلسبلمي كالقانكف المدنيدراسة تحميمية تأصيمية في ا ، دور القاضي في تعديؿ العقدكض ، ( فؤاد معُ

 . ُِْص:  ،ـ  ُٗٗٗ، الطبعة األكلى ، 
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عقكد اإلذعاف ال تختمؼ عف عقكد المساكمة  كىك أفىنا اعتراض عمى ىذا التكجو،لكف قد يرد      

، رضكخ كتسميـ إلرادة الطرؼ القكم إال فيما يتعمؽ باإليجاب كالقبكؿ ، إذ يكصؼ بأنو عبارة عف

 عقد مف شركط تعسفية أك استغبلؿ ،ما يتضمنو مف مكافقة قسرية عمى ما ينطكم عميو الكذلؾ ل

 ضات المالية إذا اشتمؿ ذلؾ العقدفاإلذعاف كصؼ يمكف أف ينطبؽ عمى أم عقد مف عقكد المعاك 

بيع  سكاء كاف ذلؾ عقد، عمى شركط تعسفية يفرضيا الطرؼ القكم دكف أف يتيح لمضعيؼ مناقشتيا 

 ، عقد مستقؿ يدعى بعقكد اإلذعاففميس ىناؾ  كبالتالي ، ..الخ ،ميف أك صرؼ أك تأ أك إجارة

 كالجكاب عمى ىذا االعتراض مف ناحيتيف : 

كصؼ اإلذعاف  أف مسألة معتبران في ىذه ال الخبلؼ قطع القانكفنية فقد أما مف الناحية القانك      

نو يختمؼ عف عقكد المساكمة مف إال أ ، -مسماة أك غير مسماة  -أم عقد مف العقكد يدخؿ عمى 

، كىذا ال يؤثر في  (ُ) ( كرضكخ إلرادة المكجبعف تسميـ  حيث القبكؿ ) حيث يكصؼ بأنو عبارة

 إال..، ميفتأ عقد أكعقد بيع  أك إجارة، فيك عقد تكييفو قانكنا  أكسبلمة العقد كال يغير مف حقيقتو 

  . (ِ)ى الشركط التعسفية بسبب اشتمالو عم إذعافعقد  بأنونو يكصؼ أ

---------------------------------------- 
القانكف فقد أشاركا إلى أما شراح  ، كلذلؾ اقتصرت القكانيف العربية في تعريفيا لبلذعاف عمى الكبلـ عف القبكؿ فيو (ُ

مكف أف تندرج في عقكد يقكؿ لعشب محفكظ :" كؿ العقكد سكاء كانت مسماة أك غير مسماة ي،  لة بكضكحىذه المسأ
 .  ُُٗ، ص:  عقد اإلذعاف في القانوف المدني الجزائري والمقارفاإلذعاف ..." 

أكرد بعض القانكنييف اعتراضا عمى مصطمح عقكد  ، بناء عمى ىذا التكجو القانكني في نظرتو لعقكد اإلذعاف (ِ
االقتصادية لمعقد ، أما تعبير عقد اإلذعاف  ةيفعمى أساس أف ما تضاؼ إليو كممة عقد إنما ىك لبياف الكظ؛ اإلذعاف 

نما عف خضكع كانقياد ،  نما لبياف أف رضاء المتعاقد لـ يكف عف حرية كمشيئة كا           فبل يتعمؽ بيذه الكظيفة ، كا 
( ٕٔ، ص: مرجع سابؽ ،  نحو مفيـو أوسع لحماية المستيمؾ في عقد اإلذعاف) راجع بندارم ، محمد إبراىيـ ، 

خاصة إذا كاف لو أثر في تحديد حكمو ، ال مانع مف نسبة العقد إلى الكسيمة التي يتـ بيا ،  حتى عمى ىذا القكؿ :قمت
 ، كقد كرد في الفقو اإلسبلمي اصطبلحات شبيية بذلؾ كبيع المعاطاة كالبيع الجبرم ..
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بيذا النكع مف العقكد فة اإلذعاف التي تمحؽ ف صما مف الناحية الشرعية ، فإف الباحث يرل أكأ      

مف ناحية الحالة  فيصح أف تعتبر عقكدا مستقمة ترددة بيف أمريف ،م حالة كسط ت منياجعمقد 

ليس سكل  اإلذعاف أف عمى تقديركد المسماة مف العقتككف كالقبكؿ ، كيصح أف  الخاصة لئليجاب

 . ...الخميف ..عقد البيع أك عقد التأاإلجارة أك  حد ىذه العقكد:أركب عمى كصؼ 

كىك اشد مف  –كسأكضح ما ذىبت إليو ببعض األمثمة :  فبيع المكره ) بحؽ ( لـ يجعمو اإلكراه      

نما  قيد ىذا البيع بصفة اإلكراه ، كبيع السمـ لـ يغيره تعجيؿ الثمف  –اإلذعاف  عقدا مستقبل ، كا 

نما قيد بصفة السمـ ، فسمي بيع السمـ .  كتأخير المثمف ، كا 

أنكاع البيع )بيع منافع (، إال أنيا أخذت اسما آخر بسبب مف ا اإلجارة ، فبالرغـ مف أنيا نكع كأم     

أحكاميا كشركطيا ، كاعتبرت بناء عمى ذلؾ عقدا جديدا مستقبل ) عقد إجارة ( ، فعمى أم اختبلؼ 

 المثاليف يخرج عقد اإلذعاف ؟

 أفكالقبكؿ فيو ، يظير  يجاباإلبعد التأمؿ في شركط عقد اإلذعاف كخصائصو ، كخصكصية 

د المساكمة ىذا العقد كركنو كشركطو تختمؼ عف عقك  أساسف قرب ، ألأ اإلجارةتشبييو بعقد 

ماء  إلىلة الماء المطمؽ كالماء المقيد ، كمتى يتحكؿ الماء المطمؽ المعركفة ، كىذه المسألة تشبو مسأ

فامتزجت بو ، مركبات  إليو أضيفت إذاء فالما ؟ آخرمسمى  إلىكمتى يخرج عف صفة الماء  ؟ مقيد

( مثبل ،  أك قيكةعصير  فيقاؿ عنو ) آخرمسمى  إلىمسمى الماء عف فإنو يخرج ؛ أكصافو ت ر كغي

 ، إما مطمقا  يككف ماءن  ، كلـ يغمب عميو فإنو أكصافولكف لك لـ يغير ىذا الطاىر 
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لؾ أف غمبة ىذا الكصؼ ) اإلذعاف ( ، كالمقصكد مف ذ ....ماء الكرد مثبل: يقاؿ ف ،أك مقيدا 

عقد جديد  أكسبتو سمات(  .الخميف ..أ، ت، بيع  إجارةبخصائصو كشركطو عمى العقد المسمى ) 

،  فيك مف ىذه الناحية يعد عقدا مستحدثا مستحدث ليس لو مثيؿ في العقكد المعركفة في الشرع ،

:" ...الذم يتجو إليو النظر عقب ( ُ) حيث قاؿيؤكد ما ذىبنا إليو ،  نقؿ ىنا كبلما لمدكتكر الندكمكأ

ىذه الدراسة : أف يعد عقد اإلذعاف عقدا مستقبل بذاتو بغض النظر عما يرد عميو مف بعض 

ف مشابية عقد بعقد آخر في بعض السمات كالخصائص ال تقتضي اندماج أحدىما المبلحظات ، أل

 في اآلخر .

ألخرل قد لحظنا تشابيا فيما بينيا ، السيما في رفع فمف خبلؿ مقارنة العقد ببعض العقكد ا    

الضرر عف عامة الناس ، كلكف لـ تظير مماثمة ظاىرة بينو كبيف غيره مف العقكد ، كلذا ال تستدعي 

ظاىرة التشابو مع كجكد بعض الفركؽ المؤثرة فيما بينيا أف يمحؽ ىذا العقد بأحد العقكد المسماة أك 

الفقو اإلسبلمي ، كال ضير في اكتسابو اسما جديدا ، إذ األصؿ في البيكع بإحدل الصكر المذككرة في 

الخراجية عمى  األرضعمؽ بشراء تة تاإلماـ ابف تيمية سئؿ عف مسأل أف، كنظير ذلؾ كالعقكد اإلباحة 

نو بيع بالثمف المقسط الدائـ ، كما إفقاؿ :"قد قيؿ :  ، المشترم عميو مف الخراج ما عمى البائع أف

المقسطة المؤبدة المدة ، كما يقكلو أصحابنا ،  باألجرة إجارةلو بعض الككفييف ، كقد قيؿ : انو يقك 

تحقيؽ : أنيا معاممة جارات ، كالإلالبيكع كاكالمالكية كالشافعية ، ككبل القائميف خرج في قكلو عف قياس 

  . " (ِ).."  اإلجارةذات شبو مف البيع ومف ،  قائمة بنفسيا

----------------------- 
 . ُْٓ، ص:  ّ، مرجع سابؽ ، ج: عقود اإلذعاف، الندكم  (ُ
  . َِْ، ص:  ِٗ، جمع : ابف قاسـ ككلده ، ج :  مجموع الفتاوى ابف تيمية ، (ِ
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 فإف قيؿ: ىؿ العقد مف باب اإلجارات أك :"  كقاؿ نحك ذلؾ اإلماـ ابف القيـ في تكييفو لعقد الرىاف    

مستقؿ  ستقؿ بنفسو ..؟ فالجكاب: انو عقدقد منو عأك مف باب المشاركات ..أـ الت ، أمف باب الجعا

   . (ُقكد ، النتفاء أحكاميا عنو " )غير داخؿ في شيء مف ىذه العبنفسو قائـ برأسو ،

 كما االحتكار ،  اؽ عقد اإلذعاف بقضيةأما ما اتجو إليو السنيكرم كمف نحا نحكه ، مف إلح        

 : مف الناحية القانونية ألمريفيذا قكؿ متكجو في معناىا ؛ ف

حد أتكار االح أف ترلتقميدية في اإلذعاف ، كالتي أف السنيكرم ىك صاحب النظرية العربية ال -ُ

 شركطو الجكىرية التي يمـز مف عدميا العدـ .

لقانكف ة ، فاإلذعاف في نظر االتكييؼ القانكني لعقد اإلذعاف ال يخرجو عف العقكد المسما أف -ِ

يمحؽ اإليجاب كالقبكؿ ، لكنو ال يغير مف جكىر العقد كحقيقتو في شيء ، كقياسو باالحتكار  كصؼ

ر عمى ذلؾ ما يدعيو البعض مف تكافر متكجيا ، كال يغبٌ بناء عمى ىذه النظرة يككف قياسا قريبا 

القكؿ جدال ، فإننا  منا بيذا، فإننا لك سم اإلذعافعقكد  كانعداميا فيالمساكمة في عقكد االحتكار 

تجرم  ألنيا ؛ المساكمة التي تككف في عقكد االحتكار مساكمة صكرية غير حقيقية بأف :نجيب عنو 

مضطر  أكمحتاج ، طرؼ  ابيف طرفيف غير متكافئيف ، طرؼ قكم اقتصاديا كطرؼ ضعيؼ اقتصادي

يو الكثير مف طرؼ ليس لو بديؿ عف ىذه السمعة ، كطرؼ لد، تكر ليا السمعة كطرؼ مح إلى

 فيؿ تعد المساكمة ذه السمعة التي ينفرد باحتكارىا،المستيمكيف الراغبيف في شراء ى

 مساكمة حقيقية معتبرة ؟! -إف كجدت  -بعد ذلؾ 

----------------------------- 
  . ُٕٔ، ص:  ـََِٓ -ىػُِْٓ، بيركت ، لبناف ، دار ابف حـز ، الطبعة األكلى ، الفروسية ابف القيـ ،  (ُ
 



 143 

 : أما مف الناحية الشرعيةالنظرة القانكنية ،  ىذا بخصكص

ف االحتكار قضية اقتصادية ، ، أل -كما أسمفنا  -فاف اإلذعاف كعقد مستقؿ ال يقاس باالحتكار  -

 كليست عقدا مستقبل بذاتو .

بؿ يكفي  ، نو ال يشترط فيو االحتكارأحديث لئلذعاف مف مفيكـ  كقد أشار الباحث فيما اختاره -

 . (ُ)اف كالتعسؼ في ىذا العقد لكجكد اإلذع انعداـ المساكاة بيف طرفي العقد ليككف ذلؾ شبية

كفيو يؼ العقكد في الفقو اإلسبلمي ، نالزرقا حكؿ تص تـ ىذه المسألة بكبلـ قيـ لمشيخكلعمي أخ      

 فيف : صن إلىالتسمية كعدميا  إلى:" تصنؼ العقكد بالنظر  -رحمو اهلل  – يقكؿ

 عقكد مسماة ، كىي التي أقر التشريع ليا اسما يدؿ عمى مكضكعيا .. -أ

 عقكد غير مسماة ، كىي التي لـ يصطمح عمى اسـ خاص لمكضكعيا ، كلـ يرتب التشريع  -ب

--------------------------- 
ذم يبرمو المحتكر بشركط تعسفية ( قاؿ الدكتكر الصدة :" كيتفؽ القانكف الكضعي مع الفقو اإلسبلمي في أف العقد الُ

يككف صحيحا ، كلكنيما يختمفاف في مكقؼ القانكف مف ىذا العقد ، ففي الفقو اإلسبلمي يكجو اإلجراء إلى شخص 
المحتكر ، حيث يجبر عمى البيع بما يبيع الناس ، كبزيادة يتغابف الناس بمثميا ، كفي رأم ينيى الحاكـ المحتكر عف 

بينما يتناكؿ القانكف  ، عزره بالحبس عمى ما يرلالقاضي ، فإف ظؿ مصرا عمى عادتو نتو ىدده االحتكار ، فإف لـ ي
يعفي الطرؼ المذعف منيا  أفشركط التعسفية في ىذا العقد ، ك الكضعي عقد اإلذعاف ذاتو ، فيجيز لمقاضي أف يعدؿ ال

، بحث منشكر في مجمة األمف كالقانكف  اإلذعافعقد لصدة ، عبد المنعـ فرج ، ) ا، كذلؾ كفقا لما تقضي بو العدالة " 
( ،  َِٔ، ص:  ـُٔٗٗ /يناير -ىػُُْٔ /العدد األكؿ ، شعباف ، السنة الرابعة ، الصادرة عف كمية شرطة دبي

قمت : كنحف ال نسمـ بذلؾ ، بؿ إف الشريعة قد تعاممت مع عقكد اإلذعاف في إطار نظرتيا إلى العقكد كالشركط ، 
الجكانب األخرل التي تتعمؽ باالستغبلؿ كالتعسؼ كاالحتكار ، كأدؿ دليؿ عمى ذلؾ ىك اعتبار ىذه باإلضافة إلى 

العقكد عقكدا مستقمة كما ىك اتجاه بعض المعاصريف مف الفقياء ، كقد سبؽ معنا اإلشارة إلى مكقؼ الشريعة مف 
ـ النظرية الشرعية في التعامؿ مع الشركط التعسفية ، كمف صكر االحتكار المعاصرة ، لكف ىذا القصكر في في

اإلذعاف سببيا ىك ما تصكره القانكنيكف مف تساكم النظرة الشرعية كالقانكنية إلى ىذه العقكد ، كقد كضحت ىذه النقطة 
 في مناقشتي لقياس اإلذعاف عمى االحتكار مف كبلـ السنيكرم بما يغني عف إعادتو .
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كسماىا الفقياء بأسماء  ، و اإلسبلمي عقكد جديدة كثيرةليا أحكاما تخصيا ، ...كقد نشأت في الفق

خاصة ، كقرركا ليا أحكاما فأصبحت عقكدا مسماة ..كقد تبقى بعض العقكد زمنا ببل أسماء إلى أف 

كمف يصطمح ليا عمى اسـ ،..كاالستصناع الذم كاف يتردد اعتباره بيف البيع كالكعد كاالستئجار ، 

مضايفة " ) النزكؿ في الفنادؽ بالطعاـ كالشراب ( ؛ فإنو مركب مف ذلؾ في ىذا العصر ..عقد " ال

كبيع بالنسبة إلى الطعاـ كالشراب ، فيذا العقد لما عقديف ، فيك إجارة بالنسبة إلى المكاف كالخدمة ، 

 .( ُيكضع لو اسـ خاص رغـ شيكعو كضركرتو ..." )

ؿ اإليجاب كالقبكؿ عقد إضافي ركب ؟ ) ىىؿ تعتبر عقود اإلذعاف مف العقود المركبة  مسألة: 

كصؼ يمكف أف يدخؿ عمى أم عقد مسمى أك  فاإلذعافعمى عقد مسمى ؟ ( كالجكاب ىنا بالنفي ، 

نو عقد إضافي ، كما أف أه منفردا(  ال يمكف أف يكيؼ عمى غير مسمى ، كىذا الكصؼ )باعتبار 

، كحالة اإليجاب كالقبكؿ في عقد اإلكراه )بحؽ (أك االضطرار ال يمكف أف يكصؼ بأنو عقد إضافي 

اإلذعاف حالة خاصة جدا لـ تعرؼ في التعامبلت السابقة ال مف الناحية القانكنية ، كال مف الناحية 

، كاعتبرىا كذلؾ مجمع الفقو اإلسبلمي في  الشرعية ، كقد اعتبرىا القانكف إيجابا تاما في عقد صحيح

عدة أسباب ، أىميا الضركرة االقتصادية التي تكجب معرض بحثو لقضية اإلذعاف ، كىذا يرجع إلى 

 التعامؿ بمثؿ ىذا العقكد ، كعمـك البمكل بيا .

 

 

 

----------------------------------- 
  . ّّٔ -ِّٔ، ص:  ُ، ج:  المدخؿ الفقيي العاـالزرقا ،  (ُ
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 مسألة: حكـ انضماـ المذعف إلى عقد اإلذعاف    

ف اشتمؿ عمىحرج عميو شرعا فال        ف ، ألالشركط التعسفية ي االنضماـ إلى عقد اإلذعاف ، كا 

( ، ُ) رشكة ( ليدفع عف نفسو الظمـ ) ، فحالو كحاؿ مف يدفع ماالىي التي تدفعو لذلؾ الحاجة 

الشركط المجحفة بحؽ أخيو المسمـ ، أما المذعف فاإلثـ ىنا عمى الطرؼ اآلخر الذم يفرض مثؿ ىذه 

كراىة في ىذا العقد مطمقا بالنسبة إلى المذعف ، فيما لك  (:" الِقكؿ الدكتكر الندكم )فبل إثـ عميو ، ي

إنما يكجب التحريـ عمى الظالـ ال حصؿ إجحاؼ بغبلء السعر في ىذا النمط مف العقكد ، إذ الظمـ 

.  ممكو المغصكب مف الغاصب ، فإف البائع يحـر عميو أخذ..كىك كما لك اشترل الرجؿ عمى المظمـك

 .( ّالثمف ، كالمشترم ال يحـر عميو أخذ ممكو ، كال بذؿ ما بذؿ مف الثمف " )

)    لكف السؤاؿ الذي يرد في ىذا المقاـ ىو حكـ التعامؿ مع المتعسؼ عند انتفاء الحاجة         

بمعنى كجكد البدائؿ ( ؟ كالجكاب عمى ىذه المسألة قد ذكره صاحب كتاب اإلنصاؼ ، حيث قاؿ :" 

اـ في المساكاة بيف ينتج عنو انعد، ) احتكار قانكني  مف مكانا ليبيع فيو ، كيشترم كحدهكمف ض

ذكره الشيخ تقي الديف ،  ادة بال حؽويحـر عميو أخذ زيكره الشراء منو ببل حاجة ،  طرفي العقد (

  ( .ْ) ابف تيمية "

كالقكانيف العصرية ؛ إذ  مي التي سبؽ بيا غيره مف النظـقمت: كىذا مف عجائب الفقو اإلسبل    

 يقصد مف كراء ىذا الحكـ الفقيي تكعية السمكؾ االستيبلكي لممجتمع ، كتنمية حس المستيمؾ، كفيو

--------------------------------- 
 . ِٖٓ، ص:  ِٗ، جمع ابف قاسـ ككلده ، ج:  مجموع الفتاوىانظر : ابف تيمية ،  (ُ
  ، كما بعدىا  . ُْٔ، مرجع سابؽ ، ص:  اإلذعاف عقودالندكم ، عمي احمد ،  :نظرا (ِ
 .  ِٖٓ، ص:  ِٗ، جمع ابف قاسـ ككلده ، ج:  مجموع الفتاوى: ابف تيمية ، انظر (ّ
  . ِّٔ، ص:  ْ، ج:اإلنصاؼ  ( المرداكم ،ْ
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فمقاطعة ستغؿ المستيمؾ كيرفع عميو السعر ،  أيضا دعكة مبطنة إلى مقاطعة كؿ مف يحاكؿ أف ي

 ف ألمثاؿ ىؤالء الجشعيف ىك أمثؿ األساليب لردعيـ عف مثؿ ىذه السمككيات المنحرفة .المستيمكي

كأخيرا فإف حاجة الناس إلى مثؿ ىذه العقكد ، كجرياف العرؼ بالتعامؿ بيا ، يعد مف األسباب التي 

لصفقات تدعك إلى القكؿ بإباحتيا ، ألف الحاجة العامة تنزؿ منزلة الضركرة ، يقكؿ أبك زىرة :" إف ا

يشترطو العاقدكف حتى التجارية قد اتسع أفقيا ، كتشعبت أنكاعيا ، كتنكع بحسب العرؼ التجارم ما 

لـ تكف ، كتفنف الناس في الشركط تفننا باعد ما بيف العقكد كأصكليا المذككرة في كتب  كجدت عقكد

ت ج كضيؽ ، كليشمٌ حر  الناس فيالشركط لصار  تمؾنا ببطبلف تمؾ العقكد كفساد الفقو ، كلك حكم

فبل تنمكا  ، بيف الناس ، بؿ لقطعت األسباب ةالحركة في األسكاؽ ، كلتقطعت العبلقات التجاري

 . (ُالجماعات ...." ) ةثركات آحاد الناس ، كال تنمك ثرك 

االستحساف كاالستصبلح عند  كقاعدتي: ىك مقتضى إعماؿ القكاعد األصكلية،بإباحتيا لقكؿ كا :قمت

، العرؼ اعتبار العادة ك ، ك  المشقة تجمب التيسير كقاعدةالقكاعد الفقيية ، كذلؾ ك  ، لمالكيةالحنفية كا

 كىك مقتضى النظر في مقاصد التشريع كتحقيؽ مصالح العباد ، كرفع الحرج عنيـ .

 

 

 

 
----------------------------------- 

 . ِِٖ، ص:  الممكية ونظرية العقدأبك زىرة ، ( ُ
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 تمييد                                            

ي الشريعة كالقكانيف كاإلدارية لممذعف ف ، كالقضائية التشريعيةقبؿ الخكض في بياف الحماية       

 . (ُ)يميزه عف النكع اآلخر ما ك ، ا إلى حقيقة كؿ منيجالة في عي  اإلشارةالبد لنا مف  ، لكضعيةا

لسمطة التشريعية ، : ا ىي ثثبلنقكؿ: تتككف الدكلة مف سمطات ؛ كلبياف الفرؽ بيف كؿ منيا       

، بيف الناس عف طريؽ حسـ منازعاتيـ قضائية التي تقيـ العدؿ الكتختص بكضع القكانيف ، كالسمطة 

كالمؤسسات العامة كالكزارات  يؽ أجيزتيا اإلدارية ،ف عف طر كالسمطة التنفيذية التي تتكلى تنفيذ القكاني

 ( .ِكالييئات العامة كالبمديات...)

عمى حسب الكاقعة  المطبؽ كالمقرر ليذا الحكـ القضاء ىكىك المنشيء لمحكـ ، ك إذا  فالتشريع      

اإلدارة فتعمؿ ما ة كاألىداؼ العميا لمدكلة ، كأالتي تعرض عميو ، ككبلىما يصباف في تحقيؽ السياس

 األىداؼ كلكف بكسائؿ تنفيذية أخرل .عمى تحقيؽ ذات 

 بيف العمؿ التشريعي والعمؿ القضائي : التمييز

 اء ػالمنازعة ، فالكاقعة ) المنازعة ( حينما تعرض عمى القض " العمؿ التشريعي سابؽ عمى -ُ

 

---------------------------- 
ىذا ، لكف مبلمح زا محددا كما ىك الحاؿ في األنظمة المعاصرة كاإلدارة كالقضاء تميي لـ تميز الشريعة بيف التشريع( ُ

لدكلة في تنظيـ الحياة مف عصر إلى الما اقتضاه دكر ت بالظيكر مع كالدة الدكلة اإلسبلمية كتطكرىا كفقا أبد التنظيـ
في دولة اإلمارات العربية المتحدة في دور اإلدارة العامة  ،، لبلستزادة ، انظر: فراج ،  شمس مرغني عمي آخر 

منشكر في مجمة العدالة الصادرة بحث  ، حماية المستيمؾ دراسة مقارنة بيف األنظمة الوضعية والشريعة اإلسالمية
سنة السادسة عشرة ، ذك الحجة لظبي ، العدد التاسع كالخمسكف ، ا، أبك  إلسبلمية كاألكقاؼاعف كزارة العدؿ كالشؤكف 

 . ِْ، ص: ـ ُٖٗٗكليك ي – ىػَُْٗ
 . ّٔ، ص: سابؽ المرجع ال( ِ
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 ينظر القاضي في التشريع ) القانكف ( لمبحث عف القاعدة القانكنية التي تنطبؽ عمى النزاع فيطبؽ 

 عميو ، كيحكـ بمضمكنيا .

نما  -ِ    العمؿ التشريعي ال يصدر في منازعة أك خصكمة ، كما ىك الحاؿ في الحكـ القضائي ، كا 

 مؿ مف طرؼ كاحد .ىك ع

 يتصؼ العمؿ التشريعي بالعمـك كالتجريد ، بحيث تنطبؽ عمى كؿ الحاالت التي تحدث في -ّ

الحكـ  ة بشخص معيف أك حالة معينة كما فيالمجتمع مما يتعمؽ بتمؾ القاعدة ، كليست خاص

 . القضائي

 :  اإلداري القضائي والقرارالفرؽ بيف الحكـ 

 القرار اإلدارم بما يمي : كيفترؽ الحكـ القضائي عف 

ال يصدر إال بناء عمى طمب مف صاحب الحؽ ) دعكل ( ، كال يجكز لمقضاء القضائي  الحكـ  -ُ

فتسير المرافؽ ،  –كىذا مف كاجباتيا  –أف يتدخؿ مف تمقاء نفسو ، أما اإلدارة فتتدخؿ مف تمقاء نفسيا 

ة منيا ، اإلدارية التي تحقؽ أىدافيا المرجك كتحافظ عمى المصالح ، كتحفظ النظاـ ، فتصدر قراراتيا 

 كلك لـ يطمب منيا ذلؾ  .

 .القضائي  ؼ الحكـال يشترط إلصدار القرار اإلدارم أف يككف في منازعة بخبل -ِ

،  يضاؼ إلى ما سبؽ أف الحكـ القضائي ال بد إلصداره مف شركط كشكميات خاصة باألحكاـ -ّ

جراءات معينة ليست مطمكبة مف اإلد  ( .ُ)ارة حاؿ إصدارىا القرارات اإلدارية " كا 

---------------------------- 
عماف ، األردف ، دار النفائس ،  نظرية الحكـ القضائي في الشريعة والقانوف ، عبد الناصر مكسى أبك البصؿ ، (ُ
رة العامة في دور اإلداشمس مرغني ، انظر: ك بتصرؼ ،  ، ّٗ -ِٗص: ،  ـَََِ -ىػَُِْالطبعة األكلى ،  ،

 .  ّٔ، ص:  حماية المستيمؾ في دولة اإلمارات العربية
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  القضائية في الشريعة والقانوفالتشريعية و  الحماية:  األوؿالمبحث 

إف ميمة القضاء األكلى ىي تحقيؽ العدؿ بيف أفراد المجتمع في كؿ العبلقات التي تربط بينيـ ،      

في إصدار  يعات كالقكانيف التي يستند إلييافي ذلؾ ىي التشر  كمادتوككؿ العقكد التي تبـر بينيـ ، 

سبؽ معنا أف عقكد اإلذعاف مف العقكد التي يختؿ فييا ميزاف العدؿ كالمساكاة بيف  كقد ، أحكامو

يفرضيا طرفي العقد ، مما يسبب اإلجحاؼ بحؽ الطرؼ األضعؼ مف خبلؿ الشركط التعسفية التي 

يقكـ بدكره  أفرؼ األضعؼ ، كلذا كاف لزاما عمى الجياز القضائي الطرؼ القكم ، كيرضخ ليا الط

كذلؾ مف خبلؿ ما يستمده مف نصكص  ، كتحقيؽ المساكاة في ىذه العقكدفي إعادة التكازف 

  في المطمبيف التالييف . ما سنتطرؽ لبيانوكىذا التشريعات التي عالجت ىذه القضية ، 

 في الشريعة  قضائيةالالتشريعية و الحماية المطمب األوؿ : 

مذاىب األئمة ، كىذه بدكرىا تستمد ى الثركة الفقيية ليعتمد القضاء الشرعي في إصدار أحكامو عم

القضائية ي عرضنا ليذا المطمب بيف الحماية ، كلذلؾ سندمج ف لمتشريعالكمية  مصادرالأحكاميا مف 

 . لصمة بينيمااعية لقكة كالتشري

 : عدة أمكر  ية لممذعف في الشريعة فيريعحماية التشالتتبمكر         

 . التأكيد عمى أف الرضا المطمؽ ىك أساس صحة العقد -ُ

 .نيي الشرع عف االحتكار كما في معناه  -ِ

 .تحريـ االستغبلؿ ، كما يندرج تحتو مف العقكد أك الشركط  -ّ

 .التعسفية المنع مف التعسؼ في استعماؿ الحؽ ، كما يترتب عميو مف إبطاؿ لمشركط  -ْ
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 تقديـ المصمحة العامة عمى المصمحة الخاصة ، كدفع الضرر عف الناس . -ٓ

كما  ) ، كخيار الغبف الشرع المطير،  كخيار المجمس كخيار الشرط اقررىنظرية الخيارات التي  -ٔ

:"  ، الذم كاف كثيرا ما يغبف كيخدع في البيع كالشراء ، فقاؿ لو الرسكؿ  كفي حديث منقذ بف عمر 

ط التعسفية ، كتعطي ، كؿ ىذه الخيارات تخفؼ مف كطأة الشرك (ُإذا بايعت فقؿ : ال خبلبة " )

ذلؾ بتشريع التعسؼ كالظمـ بعد إبراـ العقد ك كبر مف الحرية أثناء التعاقد ، كترفع عنوالمذعف قدرا أ

أك لشرط التعسفي ، ا إبطاؿ أكالذم يخكؿ المغبكف طمب التعكيض خيار الغبف كالتغرير ) التدليس ( 

 العقد بسبب الغبف كالتغرير .فسخ 

ال اعتبر ذلؾ مف التدليس الذم يإلزاـ ال -ٕ كجب منتج بإعبلـ المستيمؾ بحقيقة السمعة كعيكبيا ، كا 

ف عدـ تكضيح الشركط في العقد أك إخفائيا في ثناياه أك عدـ تمكيف الخيار أك التعكيض ، كعميو فإ

كؿ ذلؾ يعد مف صكر  –كما ىك الحاؿ في كثير مف عقكد اإلذعاف  -ا ، المتعاقد مف اإلطبلع عميي

 التدليس كالتغرير كاالستغبلؿ المحـر شرعا .

كمف أكجو الحماية التشريعية قرار مجمع الفقو اإلسبلمي بشأف عقكد اإلذعاف ، كالذم أكجب  -ٖ

 تدخؿ الدكلة لمقضاء عمى التعسؼ الكارد في عقكد اإلذعاف .   

 وقؼ القضاء الشرعي في حماية المذعف في ثالثة نقاط :  مويبرز 

فإذا تقدـ  ،(ِ): فصؿ الخصكمات ، كحؿ النزاعات كفؽ ما تقتضيو أصكؿ العدالة اإلسبلمية ىاألول

  ينظر في لما لحؽ بو مف تعسؼ في العقد الذم أبرمو مع طرؼ قكم ، فإف القاضيالمذعف بتظمـ 

------------------------------- 
 . َُِ( سبؽ تخريجو ص: ُ
 . ٔٔ، ص:  الحكـ القضائي في الشريعة والقانوف نظرية،  البصؿ أبك :( انظرِ
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قراره  يصدرد ، مف ناحية الحؿ أك الحرمة ، أك الصحة كالبطبلف ، كمف ثـ العق الحكـ الشرعي ليذا

يقترف معكض : " قد  ، يقكؿ الدكتكر فؤاد كفؽ ما تقتضيو األصكؿ الشرعية ، كاألحكاـ التشريعية

العقد ابتداء بشركط تعسفية جائرة ، فييا مف العنت ما ال يتحممو الطرؼ المذعف الذم لـ يرتض العقد 

إال نزكال عمى حاجتو الماسة لمسمعة أك الخدمة التي يقدميا مف فرض ىذه الشركط ، كىنا يتدخؿ 

قالة الطرؼ المذعف منيا كمية ، القاضي لمتخفيؼ مف غمك ىذه الشركط ، كقد يصؿ بو الحاؿ إلى إ

 . (ُأك تخفيفيا بالتعديؿ حتى تتكازف العبلقة العقدية .." )

 (ِ): الحكـ بالصحة كالحكـ بالمكجب  ةلثانيا

كىذا مف جممة أعماؿ القاضي ، "  فإذا رفع عقد لقاض كحكـ بصحتو فإف ىذا الحكـ يعتبر مف       

ككجكب النفاذ كاكتساب الحجية " أما الحكـ ، شركط كاألحكاـ كيدؿ عمى تكافر ال، أقكل أنكاع األحكاـ 

 أك أركانوك تكثيقو دكف النظر في شركط صحتو بالثبكت أك بالمكجب فإنو يشبو التصديؽ عمى العقد أ

في شركطو مف خبلؿ النظر  حكـ عمى العقد بالصحة أك البطبلففالشرع قد خكؿ القاضي بال ( ،ّ" )

كأركانو كاممة عمى عقد اإلذعاف مف حيث تكافر شركطو  ذلؾ أف يحكـ بصحة، فمو بناء عمى  كأركانو

ثبكت عقد أف يحكـ ب ، كلمقاضي أف اإلكراه االقتصادم ال يبمغ درجة اإلكراه المبطؿ لمعقداعتبار 

ما يسمى في لغة كىذا  ،اإلذعاف بغض النظر عف اشتمالو عمى شركط تعسفية رضخ ليا القابؿ 

 .كجب القضاء بالحكـ بالم

---------------------------------- 
 . ُُٖ، ص: دور القاضي في تعديؿ العقد ( معكض ، فؤاد محمكد ، ُ
تبصرة الحكاـ في أصوؿ األقضية ومناىج ، اليعمرم  الكفاء : ابف فرحكف ، برىاف الديف أبكظرلمتمييز بينيما ، ان (ِ

،  ـُٓٗٗ -ىػ ُُْٔقيؽ : جماؿ مرعشمي ، الطبعة األكلى ، ، بيركت ، لبناف ، دار الكتب العممية ، تحاألحكاـ 
 .، كما  بعدىا  ُٗ، ص :  ُج: 
 . ّٖ، ص:  نظرية الحكـ القضائي في الشريعة والقانوفأبك البصؿ ، ( ّ
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 . (ُ) تفسير العقد: دكر القاضي في  الثالثة 

ك البحث عف اإلرادة أيقصد بتفسير العقد : تحديد معنى الشرط التعاقدم كالغرض منو ،       

األصؿ الذم يعتمد عميو ك  ،( ِالصحيحة لممتعاقديف ، كتحديد اليدؼ مف شركطيـ كتعاىداتيـ )

كالمصادر الكمية  –رحميـ اهلل  -ىك الثركة الفقيية التي خمفيا فقياؤنا (ّ)القاضي في تفسير العقد 

 اإلذعافعقكد لالصكرة التقميدية  فأ ، كقبؿ أف أشير إلى ىذه القكاعد أحب أف أقرر أكالفي الشريعة 

 ير ػكاألصؿ في صحة التعب، ( ْ) مكتكبة( ) مسبقا تككف محررة البنكد كالشركط أف ىي

----------------------------------- 
يقكؿ الدكتكر فؤاد معكض :" الفرؽ بيف التفسير كالتعديؿ أف التفسير يستند فيو القاضي إلى إرادة العاقديف ،  (ُ

رسو بمكجب سمطة أصمية ، كييدؼ مف كرائو إلى البحث عف النية المشتركة لمعاقديف كالكشؼ عنيا ، أما تعديؿ كيما
العقد فانو يتـ خارج إرادة العاقديف كرغما عنيا ، كيمارسو القاضي بمكجب سمطة استثنائية ، كيقـك بو القاضي بمكجب 

، ص: دور القاضي في تعديؿ العقد داءات في العقد " ) نص آمر ، كييدؼ مف كرائو إلى تحقيؽ التكازف بيف اال
ُِٓ . ) 

 . ُِٖ -ُِٕ، ص:  دور القاضي في تفسير العقدفؤاد معكض ،  (ِ
قد يسبغ العاقداف عمى فشابيا لبس ،.....،  التياالت العبارة غير الكاضحة أك في ح إالتفسير العقد ال يككف " (ّ

غير العقد المسمى الذم ابرماه  آخرعقد  إلى إرادتيمابنكده كشركطو ، كقد تتجو العقد المبـر بينيما كصفا ال يتفؽ مع 
لقاضي في مجاؿ اخر ، كىنا يظير دكر آلاما كقبكؿ ىحدأ بإيجابلمجيؿ بالكصؼ الشرعي لمتصرؼ الذم انعقد 

دور القاضي ض ، معك  فؤاد " عد التفسير اء قك العاقديف في ضك تفسير العقد حيث يكجو اجتياده لمكقكؼ عمى إرادة 
 . ُِْص: ،  في تعديؿ العقد

ي قاؿ المرغينان، بدال عف المفظ كاف مف قادر حاضر  مة لمتعبير عف اإلرادةككسي التعاقد بالكتابة يجيز الجميكر (ْ
، ص:  ّالكتب العممية ، ج: ، بيركت ، لبناف  ، دار  اليداية شرح بداية المبتدي) الحنفي : " كالكتاب كالخطاب " 

شرح الحموي عمى " ) انظر:  في باب أحكاـ الكتابة: يصح البيع بيا في األشباه والنظائر كقاؿ ابف نجيـ، (  ِْ
 َُِ، ص:  ّج: ، ـََِْ-ىػُِْْالطبعة الثانية ،  ف كالعمـك اإلسبلمية ،، باكستاف ، إدارة القرآاألشباه والنظائر 

الرضا مف قكؿ أك إشارة أك كتابة مف الجانبيف أك أحدىما )  عاقد ...كما دؿ عمى :قاؿ الدردير : كأركاف العقدك ، 
عميو بمفظ أك ابف النجار في كتاب اإلقرار :" كىك إظيار مكمؼ ما  كيقكؿ( ،  ُْ، ص:  ّ، ج:  الشرح الصغير

 ، ص: ٓج:  الطبعة األكلى ،بيركت ، لبناف ، مؤسسة الرسالة ،  ، منتيى اإلرادات.."  كتابة أك إشارة مف أخرس
المغني شرح مختصر .حنث " انظر لك حمؼ أف ال يكممو ، فكتب إليو..كجاء في مختصر الخرقي :" ك  ( ّٖٗ

 مشيكر منيما عدـ إنشائو لبللتزاـ=الكعند الشافعية كجياف ،  ( ُِٔ، ص:  ُّ، ج:  الخرقي البف قدامة
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀڀ  ڀ  ٹ ٹ  چ ،  بالكتابة آية الديف

ڦ  ڦ    ٺٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦڀ  ٺ  

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ    ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ       ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ   ڃ  ڃ 

نو يشمؿ البيكع إبؿ ،  يف ىنا أعـ مف مجرد القرضكالمقصكد بالدَّ ،  (ِِٖالبقرة: )چ...ڎڈ

ۈ  ۈ  ٴۇ     ...چ ى:لتعا وبدليؿ قكل، حد العكضيف التجارية التي يؤجؿ فييا أعامبلت كغيرىا مف الم

البقرة: ) چ...ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې    ېې  ى  ى  ائائ ۆ ۋ  ۋ

 كيستفاد مف ىذه اآلية عدة قكاعد : (  ، ِِٖ

العقد كبياف الحؽ فيو ىك أف الذم يقكـ بإمبلؿ بنكد : القاعدة األولى التي تستفاد مف ىذا النص

، كيظير مف مفيـك اآلية   چ...ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ...چالطرؼ األضعؼ ) المديف ( 

 طرفي العقد .  الكتابة تككف في حضكر كذلؾ أف

( فيو مخالفة صريحة لنص أف انفراد مف لو الحؽ في كتابة الديف ) االلتزاـ  كبذلؾ يتضح       

ة ىك ضرر كال شؾ أف مف أىـ العيكب التي لحقت العقكد نتيجة ىذه المخالفة الصريح الشريعة،

 الذم عقد مف صنع الطرؼ القكم )حيث تككف نماذج اللتعسفية كاإلذعاف الذم يصاحبيا ،ا الشركط

------------------------------- 
:" كلك  المذىب انعقاد البيع بالمكاتبة بيف غائبيف لحصكؿ التراضيبعد أف قرر أف =إال بقرينة خارجية ، قاؿ النككم 

ال فكجياف.."  ) فإف ة ، تبايع حاضراف بالمكاتب  ُّْ، ص: ّ، ج:  روضة الطالبيفمنعناه في الغيبة ، فينا أكلى ، كا 
:"كالكتابة تقـك مقاـ المفظ في إنشاء العقكد اتفاقا ، إذا كانت مستبينة كالكتابة عمى الكرؽ ، ألنيا قاؿ عمي الخفيؼ ( ،

أحكاـ ) .الكتابة في اليكاء أك عمى الماء فبل اعتداد بيا" كالقكؿ في اإلبانة عف المراد ، أما إذا كانت غير مستبينة ك
 إنشاء االلتزاـ في حقوؽ العبادالغزالي ، حسف بف أحمد ،  :، كلبلستزادة ، راجع ( َِٕ، ص:  المعامالت الشرعية

 ، كما بعدىا .  َِ، ص:  ِ، ج: 



 155 

 . (ُ)لشركط التعسفية القضاء عمى ابىذا األدب القرآني كاف كفيبل  ، فااللتزاـ بمثؿلو الحؽ(

ظرية حؽ الممتـز في نتحت عنكاف  (التشريع الجنائي) في كتابو عكده عبد القادر يقكؿ األستاذ      

يممي العقد  أفىك ك في كتابة العقكد  أكجبتوبمبدأ عاـ  اإلسبلميةجاءت الشريعة  " :إمبلء العقد

ىك حماية  المبدأصكد مف ىذا لمقاأضعؼ الطرفيف ، ك  آخربمعنى  أكالشخص الذم عميو الحؽ 

كاف الضعيؼ مف القكم ، فكثيرا ما يستغؿ القكم مركزه فيشترط عمى الضعيؼ شركطا قاسية ، فإف 

ف كاف صاحب عمؿ سمب العامؿ كؿ حؽ ، كاحتفظ لنفسو بكؿ حؽ ،  دائنا مثبل قسا عمى المديف ، كا 

الشريعة كجعمت بحقكقيما ، فجاءت ييما أك يحتفظا كال يستطيع المديف أك العامؿ أف يشترطا لنفس

إمبلء العقد لمطرؼ الضعيؼ لتحفظ بو حقكقو ، كلتحميو مف التكرط ، كلتككف شركط العقد معمكمة لو 

حؽ العمـ ، كليقدر ما التـز بو حؽ قدره ، كىذه الحالة التي عالجتيا الشريعة مف يكـ نزكليا ىي مف 

الماضي عمى اثر نمك  د برزت في أكركبا في القرفأىـ المشاكؿ القانكنية في عصرنا الحاضر ، كق

النيضة الصناعية ، كتعدد الشركات ككثرة العماؿ كأرباب األعماؿ ، ككاف أظير صكر المشكمة أف 

فيفرض عمى العامؿ أك ؛ يستغؿ رب العمؿ حاجة العامؿ إلى العمؿ أك حاجة الجميكر إلى منتجاتو 

يقدـ عقد العمؿ أك عقد  المستيمؾ كىك صاغر ، إذمؿ أك ؾ شركطا قاسية يتقبميا العاعمى المستيم

، بينما العقد يعطي  االستيبلؾ مكتكبا مطبكعا فيكقعو تحت تأثير حاجتو لمعمؿ أك حاجتو لمسمعة

 العقد الذم نسػػػػػػػػميوأك المستيمؾ كؿ التبعات ، ذلؾ عمى العامؿ  لصاحب العمؿ كؿ الحقكؽ كيرتب

------------------------------ 
 . ُِّ - َّٖ: ص ،  الحماية القانونية لعديـ لخبرة مف الشروط التعسفية، انظر: المحاقرم (ُ
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  .(ُ" ) اإلذعاففي اصطبلحنا القانكني عقد اليـك ا

ڃ  ڃ        ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ    ڇ   ڍ     چ   : الثانية التي تستفاد مف قولو تعالىالقاعدة 

ينبغي أف نيابة عف المديف أف الذم يتكلى كتابة العقد  (ِِٖالبقرة: ) چ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ 

، كمتناغما مع إرادة طرفي العقد لمشرع  يككف فقييا عالما بالشركط كاألحكاـ حتى يجيء مكتكبو مكافقا

،  أمانةف الكتابة مكضع عدال ؛ أل إاليستنيب ) في الكتابة (  أفقاؿ ابف قدامة :" ...كال يجكز  ،

كيفرؽ بيف الكاجب كالجائز ،  األحكاـالتي تتعمؽ بيا  األلفاظيككف فقييا ليعرؼ مكاقع  أفستحب كي

بسط قكاعد كط التعسفية في العقد يتناقض مع أكمف البدييي أف نقرر أف كتابة الشر  ( ،ِ..." )

 العدالة المعركفة .

،  (ّ، كتجنب األلفاظ المبيمة ): أنو يتكجب عمى الكاتب اختيار األلفاظ الكاضحة  القاعدة الثالثة

أف التحايؿ إلسقاط الحقكؽ مف صكر كأنكاع ة الكضكح في التعاقد ، كقرركا ضركر  كقد أكد الفقياء

التدليس المحـر ، كىذا ما ينطبؽ تماما عمى حالة الشركط التعسفية في عقكد اإلذعاف ، كأمثمة ىذا 

 في عقكد اإلذعاف كثيرة منيا :

 التعسفية بخط صغير غير كاضح .أف تكتب الشركط  -ُ

 أف يستخدـ في كتابة الشركط ألفاظا مغمقة يتعذر عمى أكساط الناس فيـ معناىا  . -ِ

 

------------------------- 
، بيركت ، لبناف ، مؤسسة الرسالة ،  مي ، مقارنا بالقانوف الوضعيالتشريع الجنائي اإلسال ،، عبد القادر عكدة (ُ

 . َٔ – ٗٓ، ص : ُ، ج :  ـُٕٗٗ -ىػُُْٖشرة ، الطبعة الرابعة ع
 . ّٓ -ِٓ، ص:  ُْ، ج :  المغنيابف قدامة ،  (ِ
 . ُّّ، ص:  الحماية القانونية لعديـ الخبرة مف الشروط التعسفية المحاقرم ، إسماعيؿ محمد ، انظر: (ّ



 157 

 .كشركط مطبكعة  ،شركط تكتب بخط اليد ككف في العقد نكعاف مف الشركط ، ي أف -ّ

عمى  اإلحالةشرط ، مع  ألمكتفى بتكقيع العميؿ عمى المكافقة عمى الشركط ، دكف ذكر يي  أف -ْ

 فكؿ ىذه تعد مف طرؽ التبلعب في كتابة الشركط ، كتدفع بمزكـ تدخؿ القاضي  ،كتاب الشركط 

 "عيف:جاء في إعبلـ المكق لمعالجتيا إما بالتفسير لمصمحة المديف أك بإلغائيا أك بتعديميا ...،

نو يقصد بو معنى أـ جائز يقصد بو معنى صحيحا ، كيكىـ غيره المعاريض ىي أف يتكمـ الرجؿ بكبل

 ،عرفيتيف أك شرعيتيف ....تيف لغكيتيف أك فيككف سبب ذلؾ الكىـ ككف المفظ مشتركا بيف حقيق،  آخر

ما لككف داللة إما لككنو لـ يعرؼ  نو إنما عنى اآلخر ،امع لو أحد معنييو كيكىـ السفيعني أ إال ذلؾ كا 

ما لقرينة ، الحاؿ تقتضيو  بو رفع  ....فيذا كمو إف كاف المقصكدحالية أك مقالية يضميا إلى المفظكا 

شيادة أك إقرار أك عمـ أك كلك تضمف كتماف ما يجب إظياره مف ، .....ضرر غير مستحؽ فيك جائز

...، أو إجارة فإنو غش محـر بالنص أو التعريؼ بصفة معقود عميو في بيع أو نكاح نصيحة مسمـ 

ويدخؿ في ىذا كالضابط في ذلؾ: أف كؿ ما كجب بيانو فالتعريض فيو حراـ ، ألنو كتماف كتدليس ، 

 .(ُ)..."  اإلقرار بالحؽ والتعريض في الحمؼ عميو والشيادة عمى العقود ووصؼ المعقود عميو

د إلييا في تفعيؿ الحماية القضائية لممذعف كمف التشريعات اإلسبلمية التي يمكف لمقاضي أف يستن -

 . مبدأ التعزيرفي عقكد اإلذعاف ) االحتكار كاالستغبلؿ ( 

 

----------------------------- 
، مع مبلحظة أف ىذا النص ينقمو ابف القيـ عف شيخو  َُِ - َِٗ، ص: ّ، ج : إعالـ الموقعيفالقيـ ، ( ابف ُ

 .ابف تيمية رحـ اهلل الجميع 
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كنمحظ  ،( ُ)تأديب عمى أفعاؿ نيت عنيا الشريعة كلـ تشرع ليا عقابا محددا  : كالتعزير ىك        

الحاؿ في كما ىك  -كر االحتكار كاالستغبلؿ مى كؿ صنو ينطبؽ تماـ االنطباؽ عمف ىذا التعريؼ أ

،  األسكاؽكالمنافسة غير المشركعة ، كغير ذلؾ مف صكر المنكرات التي تقع في  -عقكد اإلذعاف 

 أك، كما ىك الحاؿ في الحدكد عقكبات معينة  انو لـ يحدد ليأ إالالتصرفات نيى عنيا الشرع  هفيذ

تدخؿ في إطار  إنماالضارة  األفعاؿالقصاص ، كبناء عميو فإف العقكبة التي تقرر عمى مرتكبي ىذه 

يقوؿ الشريعة اإلسبلمية ،  ، عمما أف باب العقكبات التعزيرية مف أكسع أبكاب العقكبات فيالتعزير 

لتعزير عمى كؿ فمو أف يقرر عقكبة ا،كىذا مككؿ إلى كلي األمر  :" الجزاء التعزيري عف الدريني

فضبل نيا حد مقدر في الشرع ..، كقد رأينا مف األئمة مف يقكؿ بتعزير المحتكر معصية لـ يرد في شأ

لحكاـ :" افي تبصرة جاء ك ،  (ِ) ف أبى .."ع بثمف المثؿ أك البيع جبرا عميو إعف جبره عمى أف يبي

كالربح ،( كتباع ألىؿ األسكاؽ ،..كتنزع )منو السمعةبد  قى السمع، فإف عاد أي ينيى الذم يتم : قاؿ مالؾ

، كفيو كذلؾ :"  (ّ" ) لئال يستبد أىؿ القوة بالسمع دوف الضعفاءكالكضيعة عمى المتمقي ، ، بينيـ 

ال ردكىا عمى كأما إف تمقى الركباف فأرل أ ف تعرض السمعة عمى أربابيا بالثمف ، فإف أخذكىا بو ؛ كا 

 .( ْبائعيا ، كأدبو ضربا كجيعا ، إال أف يعذر بجيالة .." )

قاؿ أحمد خمؼ :" ..كعمى ذلؾ يتضح أنو في سبيؿ حماية المستيمؾ يحؽ لكلي األمر تقرير        

 ةػقؽ ىذه الحماية انطبلقا مف أف العقكبات المتعمقالعقكبات المناسبة كالمبلئمة كالكافية لكؿ ما يح

--------------------------------- 
 . ّْٓ، ص: ٓ، ج:  لصنائعابدائع الكاساني ، :  ( راجعُ
 . َِٗص: ،  نظرية التعسؼ في استعماؿ الحؽ في الفقو اإلسالميفتحي ،  الدريني ، (ِ
 . ُٖٓ، ص:  ِ، ج:  تبصرة الحكاـ( ابف فرحكف ، ّ
 . ُٖٓ: ( المرجع السابؽ ، صْ
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المشرع المصرم مف  ه، كيتضح مف ىذا أف ما قرر بحماية المستيمؾ ىي مف العقكبات التعزيرية 

قكانيف لحماية المستيمؾ يعد متفقا مع الشريعة اإلسبلمية في ىذا المجاؿ باعتبار أف العقكبة في ىذه 

 .( ُ) " التعزيريةالقكانيف تعد مف العقكبات 

يقررىا عمى المحتكريف كالمستغميف لحاجة  أفالتعازير التي يمكف لمقاضي  أكجوكمف : قمت       

 المستيمكيف كضعؼ مكقفيـ االقتصادم :

 .المحتكر عمى البيع بثمف المثؿ  إجبار -ُ

 معاممةن  ، إتباع سياسة إغراؽ األسكاؽ عف طريؽ استيراد السمعة ، كعرضيا بأسعار مناسبة -ِ

 .يض قصدىـ ممحتكريف بنقل

 ، كتكزيعيا عمى المستيمكيف .مصادرة السمعة المحتكرة  -ّ

 .التسعير عميو  -ْ

 

 

 

 

 

 

------------------------------ 
، الحماية الجنائية لممستيمؾ في مجاؿ عدـ اإلخالؿ باألسعار وحماية المنافسة وعدـ حمد محمد ( خمؼ ، أُ

 . ِّٓ، ص : ـ  ََِٖديدة ، ، اإلسكندرية ، دار الجامعة الج االحتكار
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 (ُ)ظؿ القوانيف المدنية في  القضائية التشريعية و الحماية  المطمب الثاني :

فقد كرد في  ، اإلذعافة لممذعف في عقكد يلعربية حماية تشريعانية المدالقكانيف  أكثركفمت        

حد أف  س حرية الفرد إلى:"إف المشرع ال يقد المصرم المدني القانكف مشركعل اإليضاحيةلمذكرة ا

جميا بمصمحة الجماعة ، كال يجعؿ مف سمطاف اإلرادة المحكر الذم تدكر عميو الركابط يضحي مف أ

فؽ ما بيف حرية الفرد كمصمحة الجماعة ، ثـ ىك بيف الفرد كالفرد ال يترؾ القكم االقانكنية ، بؿ ىك يك 

س الفرد حرا في أف يتخذ مما ىيأتو لو فمي؛ يصرع الضعيؼ بدعكل كجكب احتراـ الحرية الشخصية 

لمقنف إلى جانب الضعيؼ ليتعسؼ كيتحكـ ، لذلؾ يقؼ ا ةأى كى تي النظـ االجتماعية كاالقتصادية مف قكة 

 : ذه الحماية في الحمكؿ التشريعية اآلتية كتتبمكر ى( ِ)" فيحميو ..

 . (3)تعديميا  أو لتعسفيةاالشروط  إلغاء -ٔ

 لقاضي بتعديؿ الشركط التعسفية أك إلغائيا  في عقد اإلذعاف كفؽ ما تقتضيوفقد خكؿ القانكف ا    

------------------------------------ 
 ُّٗ ، مرجع سابؽ ، ص: الحماية القانونية لممستيمؾ في دولة اإلمارات العربية محمد المرسي ، زىرة ، ( راجع :ُ

، كما بعدىا ، لعشب محفكظ بف حامد  ّٗ، ص:  عقد اإلذعافنحو مفيـو أوسع لحماية المستيمؾ في ، بندارم ، 
، ص:  ُ، ج:  نظرية العقد ، السنيكرم ، كما بعدىا ، ُْْ، ص:  عقد اإلذعاف في القانوف المدني الجزائري، 

 ، كما بعدىا . ِٖٔ
مقارنة بالشريعة الحماية الجنائية لممستيمؾ في القانوف المصري والفرنسي ، دراسة ، ( خمؼ ، أحمد محمد عمي ِ

 . ُُِ، ص: ر الجامعة الجديدة دا اإلسكندرية ، ،ـ  ََِٓ، اإلسالمية 
 بيانا لمعيار الشركط التعسفية ، ، كال في قانكف المعامبلت المدنية اإلماراتي ، ( لـ يرد في القانكف المدني المصرمّ

تعسفية إذا كانت متجافية مع ما  ف الشركط تعدرة أساسية مفادىا أتبمكرت حكؿ فك ت شراح القانكفإال أف معظـ تعريفا
حماية رمزم فريد مبركؾ ،  انظر:) ، كينتج عنو اختبلؿ تكازف العقد ينبغي أف يسكد التعامؿ مف ركح الحؽ كالعدؿ

نحو مفيـو أوسع لحماية ، بندارم ،  ، كما بعدىا ْٖ، ص:  اإلذعافالمستيمؾ في إطار مفيـو جديد لعقد 
، كقد (  ُِِ، ص : نظرية العقد واإلرادة المنفردة، عبد الفتاح عبد الباقي ،  ٓٗص: ،الذعاف  المستيمؾ في عقود

لعقد باعتباره مخالفا لمنظاـ االشرط الذم يأتي متناقضا مع جكىر بأنو: الشرط التعسفي  محكمة النقض المصرية فتعرٌ 
 . ُٕص: ،  اإلذعافحماية المستيمؾ في إطار مفيوـ جديد لعقد  مبركؾ ،: ، انظر العاـ
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كقد العقد شريعة المتعاقديف ،كقاعدة  ، العقدية اإلرادةسمطاف  مبدأاستثناء مف كذلؾ ،  مبادمء العدالة

اإلذعاف ،  بطريؽـ العقد إذا ت":  نوعمى أدنية اإلماراتي لمعامبلت المامف قانكف  ِْٖ /لمادةا نصت

الشركط أك أف يعفي الطرؼ المذعف منيا  ككاف قد تضمف شركطا تعسفية جاز لمقاضي أف يعدؿ ىذه

 .كفقا لما تقضي بو العدالة ، كيقع باطبل كؿ اتفاؽ عمى خبلؼ ذلؾ " 

 : كيبلحظ عمى ىذا النص عدة أمكر      

لة عمى ااألكؿ : أف القاضي ىك الذم يقدر الصفة التعسفية لمشرط في ضكء ظركؼ كمبلبسات كؿ ح

 .(ُ)حدة 

، كىذا تقصير كاضح مف (ِ)ؿ تدخؿ القاضي في عقد اإلذعاف أمرا جكازيا الثاني : أف المشرع قد جع

كعميو يجب أف يتـ تعديؿ ىذه العبارة إلى ، المشرع ، إذ إف تحقيؽ العدالة كدفع الظمـ أمر كاجب 

 .  المزكـ

نو ال يجكز االتفاؽ عمى سمب القاضي سمطة تعديؿ أك إلغاء بعض الشركط التي يراىا الثالث: أ

إلى جعمو نصا أساسيا في  ) المكجب ( غفؿ القانكف ىذه القضية لمجأ الطرؼ القكم، إذ لك أ تعسفية

 . (ّكؿ عقكده )

 كغ ػالرابع : أنو حدد سمطة القاضي في عقكد اإلذعاف بإلغاء الشركط التعسفية أك تعديميا ، فبل يس

 

---------------------------------- 
  ُِٗ، ص:  الحماية القانونية لممستيمؾ في دولة اإلمارات ، محمد المرسي ،زىرة : راجع (ُ
 . ُِٗالمرجع السابؽ ، ص:  (ِ
لعشب محفكظ ،   ٕٔص:  المجمد األكؿ ، الجزء الثاني ،،  مصادر الحؽ في الفقو اإلسالمي السنيكرم ، :انظر( ّ
 . ُْٓص: ،  عقد اإلذعاف في القانوف الجزائري، 
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 .( ُاإلذعاف الشتمالو عمى الشركط التعسفية )لمقاضي أف يحكـ ببطبلف عقد 

 . (ِ)مصمحة المذعف تفسير الشؾ ل -ٕ

عمى ما يحقؽ مصمحة إذا كقع إبياـ كشؾ في تفسير شرط أك بند مف بنكد العقد ، فإنو يحمؿ     

مف ،  ِٔٔ /مف القانكف المدني المصرم كالمادة  ُُٓ/، كىذا ما قررتو المادة الطرؼ األضعؼ 

معامبلت المدنية اإلماراتي ، كنصيا : يفسر الشؾ في مصمحة المديف كمع ذلؾ ال يجكز أف قانكف ال

 . " يككف تفسير العبارات الغامضة في عقكد اإلذعاف ضارا بمصمحة الطرؼ المذعف

كىذا تكجو منطقي إذ إف الطرؼ القكم ىك الذم ينفرد بتحرير العقد ، كغالبا ما يتـ ذلؾ عمى يد     

لنصكص المشتبية في العقد يكرث الشؾ في نيتو ارة مف القانكنييف ، فإيراده لمثؿ ىذه متخصصيف مي

، كلذا كجب أف  ىك االستغبلؿ المطمؽ لحاجة الضعيؼ ف شعار الطرؼ القكمة كأكأىدافو ، خاص

 .( ّ)يحمؿ تبعة ىذا التقصير في تحرير العقد بمغة كاضحة مفيكمة 

 يعية لممذعف في القانكف الميبي ، كذلؾ في مادتيف : كقد تجمت الحماية التشر            

 ثر لشركط تحد مف ، كنصيا :" ....كعمى كؿ حاؿ ال أ مف القانكف المدني الميبي َُٓ/ المادة  -ُ

المسؤكلية أك تحمؿ مف العقد ، أك تكقؼ تنفيذه إذا كانت لصالح مف كضعيا ، كال أثر لشركط تفرض 

 ة ػد كتحديد صبلحية االعتراض بالدفكع أك قيكد تمس حريعمى المتعاقد اآلخر سقكط المد

 

---------------------------- 
 . ِٖص:  ، حماية المستيمؾ في إطار مفيوـ جديد لعقد اإلذعاف، مبركؾ  انظر:( ُ
 . ُِٓ، ص:  نظرية العقد واإلرادة المنفردةعبد الفتاح عبد الباقي ،  :انظر (ِ
نظرية العقد في قوانيف الدوؿ الصدة ، ،  ٕٕلمجمد األكؿ ، الجزء الثاني ، ص: ا ، مصادر الحؽالسنيكرم ،  (ّ

، ص:  دور القاضي في تعديؿ العقد، فؤاد معكض ،  ُّٕ، ص: تفسير العقد ، فكدة ،  ُْٗ، ص:  العربية
ِّٔ. 
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مف صبلحية  التعاقد في العبلقات مع الغير ، كتمديد العقد أك تجديده ، كال أثر لشركط التممؾ أك الحد

 . (ُالقضاء إذا لـ يتـ االتفاؽ عمى تحديدىا خطيا " )

ترد مطبكعة في  أفيعمـ بيا المذعف ، كال يكفي  أففكفقا ليذا النص ال يكفي لسرياف تمؾ الشركط     

 أفعد مسبقا ، بؿ يجب االتفاؽ عمى تحديدىا خطيا ، كبذلؾ يصبح المتعاقد في مأمف مف نمكذج أ

 .( ِ)تعسفي " ع بشرط يفاجأ عند النزا

ج لعقكد المبرمة بالتكقيع عمى نماذفي ا "كنصيا : ،، مف القانكف المدني الميبي  ُُٓ/المادة  -ِ

تمؾ النماذج تتغمب عمى الشركط  إلىفإف الشركط المضافة ؛ جاىزة لتكحيد تنظيـ عبلقات تعاقدية 

 . (ّ) فية "حتى كلك لـ تشطب تمؾ الشركط المنا، تنافت معيا  إذا األصمية

 الحماية التشريعية لرضاء المذعف  -ٖ

بعد إبراـ العقد فقط أثناء التعاقد ك ما ذكرناه في أكؿ ىذا المطمب مف صكر الحماية تؤدم دكرىا       

المقصكد مف ذلؾ ىك جعؿ إبراـ العقد ، ك  حمى رضاء المذعف قبؿالضركرم أف يي  ، كلذا كاف مف

عقد ، بحيث يككف في حالة تمكنو مف معرفة حقيقية كفعمية بشركط كعيا كتنكيرا  أكثررضاء المذعف 

 .( ْاإلذعاف )

 

 

--------------------------------- 
 .   َُٓ - ُْٗ، ص:  نظرية العقد في قوانيف الدوؿ العربيةالصدة ،  (ُ
 . َُٓ، ص:  السابؽ المرجع (ِ
 .  ُُٓالمرجع السابؽ ، ص: (ّ
  . َُٗ : ، ص اية المستيمؾ في إطار مفيوـ جديد لعقد اإلذعافحمرمزم فريد ،  ، مبركؾ (ْ
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بنصوص خاصة تشترط توافر شكمية  عقود اإلذعافأىـ  وتحقيقا ليذا المبدأ فقد خص التشريع -

 في ىذه العقكد ، مف ذلؾ : الجوىرية معينة في الشروط

 ، َُِٖتي في المادة /مدني ، كالمقنف اإلمارا َٕٓما نص عميو المقنف المصرم في المادة/  -

 : اآلتيةميف مف الشركط أمعامبلت مدنية عمى انو يقع باطبل ما يرد في كثيقة الت

كؿ شرط مطبكع لـ يبرز بشكؿ ظاىر ككاف متعمقا بحالة مف األحكاؿ التي تؤدم إلى البطبلف  -ُ

 .كالسقكط 

فاؽ خاص  في صكرة اتال، لمطبكعة اشرط التحكيـ إذا كرد في الكثيقة بيف شركطيا العامة   -ِ

 .منفصؿ عف الشركط العامة 

إال إذا انطكت ىذه  ، ميف بسبب مخالفة القكانيف كالمكائحأالشرط الذم يقضي بسقكط الحؽ في الت -ّ

 .المخالفة عمى جناية أك جنحة 

السمطات الشرط الذم يقضي بسقكط حؽ المؤمف لو لتأخره في إعبلف الحادث المؤمف منو إلى  -ْ

 .(ُ)لعذر مقبكؿ  المختصة

بعض الشركط التي تحمي  ت أكثر القكانيف المدنية العربيةفقد كضعوأما بالنسبة لعقد العمؿ         

 المذعف في ىذا العقد ، مف أىميا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر :رضاء 

 

---------------------------------- 
، كما بعدىا ،   ّٖٕ، ص:  وف المدني المصري والمقارفتفسير العقد في القان، فكدة ، عبد الحكـ ( انظر: ُ

نحو مفيـو أوسع لحماية لمستيمؾ في ، بندارم ،  ُْٖ، ص:  نظرية العقد في قوانيف الدوؿ العربيةالصدة ، 
، ص:  حماية المستيمؾ في إطار مفيـو جديد لعقد اإلذعاف رمزم فريد ، ، مبركؾ ، َُُ، ص:  ود اإلذعافعق

 ىا .، كما بعد ُُٓ
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العمؿ  اشتراط القانكف المدني المصرم كقانكف المعامبلت المدنية اإلماراتي ضركرة تحرير عقد -

حتى يتمكف العامؿ مف معرفة حقكقو كالتزاماتو في ىذا العقد بدكف أم بالمغة الكطنية )المغة العربية( 

 (  .ُ) أك كىـ لبس

مزكد ، عمى كجكب التزاـ  ٕالمادة / في اإلماراتينص القانكف  وبخصوص حماية المستيمؾ    

عمى المزكد لدل "، كجاء في البلئحة التنفيذية ليذه المادة : بالمغة العربيةبكتابة بيانات السمعة السمعة 

كاضحة  بالمغة العربيةعرض أية سمعة لمتداكؿ االلتزاـ بأف يمصؽ عمى غبلفيا أك عبكتيا بطاقة 

اف تفصيمي داخؿ العبكة يكيتعيف عمى المزكد إرفاؽ ب.، شكؿ بارز..كمقركءة كمفيكمة المعنى كب

 .(ِ) بالمغة العربيةكمخاطرىا ، كمكاصفاتيا كقكاعد استعماليا ، بمككنات السمعة 

كمف ذلؾ القانكف  ، ؾقوانيف حماية المستيمصدور لممذعف ومف وجوه الحماية التشريعية  -ٗ

  .المستيمؾ ف حماية ،  في شأ ََِٔ/ لسنة  ِْ: رقـ  لدكلة اإلمارات ، االتحادم

، ككما قرره القانكف  التوسع في مفيـو عقد اإلذعاف كما ىو االتجاه الحديث لشراح القانوف -٘

  . (ّ) ُِّ /في المادةالمدني اليمني 

 . (ْ)إقرار نص عاـ يعالج قضية االستغالؿ في المعامالت  -ٙ

-------------------------- 
لحماية  أوسعنحو مفيـو ، بندارم ،  ُْٖ، ص:  نظرية العقد في قوانيف الدوؿ العربية، ( الصدة ، عبد المنعـ ُ

 . ُُِ، ص:  اإلذعافالمستيمؾ في عقد 
مف التكسع في ىذه القضية ،  ، كلمزيد، مف البلئحة التنفيذية لقانكف حماية المستيمؾ اإلماراتي  ِٖالمادة /  (ِ

،  كاإلماراتي، دراسة في القانكنيف الفرنسي  بتزويد المستيمؾ بالمعمومات التزاـ المحترؼ: سرحاف ، عدناف ، انظر
، ص:  ـََِٕبحث مقدـ إلى ندكة حماية المستيمؾ ، كمية القانكف ، جامعة اإلمارات ، منشكر ضمف بحكث الندكة ، 

 . ، كما بعدىا  ُّٗ
 ، كما بعدىا . ّٓص: مف ىذا البحث ، انظر ( ّ
 ، كما بعدىا  . َُُص:  ( انظر مف ىذا البحث ،ْ
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  (ُ)ثانيا : الحماية القضائية لممذعف في ظؿ القوانيف المدنية

لضعيؼ االقديـ نصكصا تشريعية تعمؿ عمى حماية الطرؼ  المصرم لـ يتضمف التقنيف المدني      

القضائية  األحكاـبعض ، كلكف ىذا القصكر لـ يمنع القضاء المصرم مف إصدار  اإلذعاففي عقكد 

 .، كاف كانت غير كافية  اإلذعافبعض الحمكؿ لقضايا  أعطتتي ال

 :الحموؿ القضائية لحماية الطرؼ المذعف 

قاـ القضاء المصرم في ظؿ التقنيف القديـ بدكر مممكس في التخفيؼ مف حدة بعض الشركط      

 التعسفية الكاضحة ، كذلؾ مف خبلؿ إعماؿ المبادمء التالية : 

 . (ِ)حتجاج بالشركط التبعية اشتراط العمـ لبل -ُ

كلـ يكف في ، فقد كاف القضاء يقضي بعدـ سرياف الشرط الذم لـ يعمـ بو الطرؼ المذعف      

إمكانو أف يعمـ بو عند التعاقد ، كما ىك الحاؿ في اشتراط عدـ مسؤكلية الناقؿ عف تمؼ األمتعة إذا 

 . كاف ىذا الشرط لـ يتـ التعاقد عميو 

 ط الجكىرية ) المخطكطة ( عمى الشركط المطبكعة عند التعارض .تقديـ الشرك  -ِ

 إذا كاف القضاء قد سكل بيف الشركط الجكىرية كالشركط التبعية ، كلـ يفرؽ بينيا مف حيث القكة     

 ارض ، كذلؾ بناء عمى أف ػالممزمة إال انو قدـ الشركط المخطكطة عمى المطبكعة عند التع

----------------------------------- 
نظرية العقد كالصدة ، ،  ّٕٕ -ّٔٔ، ص:  ف المدني المصري والمقارفتفسير العقد في القانو، فكدة  انظر:( ُ

 . ِٖٖ - ِٕٖ، ص: ُ، ج : نظرية العقد ، كالسنيكرم ،  ُْٕ -ُّْ، ص:  في قوانيف الدوؿ العربية
لمستيمؾ في إطار احماية رمزم فريد ، مبركؾ ، ،  ُْْ، ص:  نظرية العقد في قوانيف الدوؿ العربية( الصدة ، ِ

،  عقد اإلذعاف في القانوف المدني الجزائري، كما بعدىا ، لعشب محفكظ ،  ٕٗ، ص:  مفيـو جديد لعقد اإلذعاف
 . ُٖٓص : 
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تقكـ عمى  ي الغالبفأما الشركط المخطكطة ف، المطبكعة أعدت سمفا بإرادة الطرؼ القكم الشركط 

 عقد .طرفي ال إرادة

 . لصريحة السابقة االضمنية البلحقة الناسخة لئلرادة  باإلرادةاالعتداد  -ّ

بيف  األمرلة التي ينفذ فييا الشرط عمى نحك مغاير لمضمكنو الصريح ، كيستقر اكىي تمؾ الح      

ي ضمنيا عف المزية الت طالطرفيف عمى ىذا النحك لمدة مف الزمف مما يفيد تنازؿ المستفيد مف الشر 

 إلىتبعث بمندكبيا  أفميف طالما اعتادت شركة التأ أفيقررىا لو ، كلقد اعتبر القضاء المصرم 

فإنو ال يحؽ  ؛ ينتظر المندكب ليتسمـ القسط أف األخيركاعتاد ،  األقساطلتحصيؿ مكطف المستأمف 

 تأمفالمسيتكجو محؿ  أفكاف عمى المندكب  إذ؛ لمشركة فسخ العقد بحجة عدـ الكفاء بالقسط 

 .(ُ)عمى القسط  ؿليحص

 .  تضميف العقد التزامات قانكنية في صالح الطرؼ المذعف -ْ

المسؤكلية  إثباتفقد كاف يقع عمى عاتؽ الراكب  يتضح ذلؾ بالتطبيؽ عمى عقد النقؿ ،      

إثبات ذلؾ تساىؿ القضاء نو لما لكحظ صعكبة أ إالالتقصيرية عمى الناقؿ حتى يستحؽ التعكيض ، 

بتضميف عقد النقؿ التزاما القضاء خطكة ميمة  أحكاـبالبينة كالقرائف ، ثـ خطت بعض  إثباتوفي 

تككف  أفكبذلؾ أصبحت مسؤكلية الناقؿ تعاقدية بدال مف ، كجيتو  إلىالمسافر حتى يصؿ  بسبلمة

 .(ِ)تقصيرية 

---------------------- 
، لعشب محفكظ  ّٖٔ، ص: تفسير العقد ، فكدة ،  ُْٓص: ،  نظرية العقد في قوانيف الدوؿ العربيةالصدة ،  (ُ
ص: ،  ّ:  مشىا، ُ، ج : نظرية العقد كالسنيكرم ،  ، ُٗٓ، ص:  عقد اإلذعاف في القانوف المدني الجزائري، 

 . ٖٔ، ص:  حماية لمستيمؾ في إطار مفيوـ جديد لعقد اإلذعاف ، رمزم فريد ، مبركؾ ، ِٖٖ
لعشب محفكظ  ، ّٗٔ، ص: تفسير العقد، فكدة ،  ُْٔ، ص:  قوانيف الدوؿ العربية نظرية العقد في( الصدة ، ِ
 . ُٗٓص: ،  عقد اإلذعاف في القانوف المدني الجزائري، 
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 . (ُمراعاة حسف النية في تفسير عقكد اإلذعاف ) -ٓ

قد التأميف طبؽ القضاء ىذا المبدأ عمى عقكد اإلذعاف اليامة كعقد العمؿ كعقد التاميف ، ففي ع      

التي اعتقد بحسف نية أنيا ال تيـ غفؿ بعض البيانات بسقكط الحؽ إذا كاف المستأمف قد أيقض لـ 

 المؤمف .

 . (ِ)المسؤكلية  اإلعفاء أك التخفيؼ مفالحد مف شركط  -ٔ

 إثباتف جعمت عبء دـ مسؤكليتيا عف سبلمة المسافر بأفقد قيد القضاء اشتراط شركة النقؿ ع      

 مى عاتؽ المسافر .علؾ ذ

القضاء  أصدر المبدأليذا  كتأكيدا، (ّ)مدينا  أـالمذعف دائنا كاف تفسير الشؾ لمصمحة الطرؼ  -ٕ

درجة الغش ، كأف العبارات  إلىرقى مقيادة في حالة السكر( ال يلالجسيـ )  أالخط أفحكما مفاده 

 . ( ْ) لخطأ العمدما إالالتي لـ يستثف منيا  المستأمف أخطاءميف تغطي العامة لمتأ

 . (ٓ)الحديثدني المصري لتقنيف الماالحماية القضائية في ظؿ 

   :( ٔ)تبمكرت ىذه الحماية في ثبلث خطكات      

-------------------------------- 
 . ُٖٓ ، ص:عقد اإلذعاف في القانوف المدني الجزائري، لعشب محفكظ ،  ُّٕ، ص:  العقدتفسير فكدة ، ( ُ
عقد اإلذعاف ، لعشب محفكظ ،  ِّْ، ص:  الحماية القانونية لعديـ الخبرة مف الشروط التعسفية، حاقرم الم (ِ

فكدة ، ،  ُْٔص : ، نظرية العقد في قوانيف الدوؿ العربيةالصدة ،  ، َُٔ ص:في القانوف المدني الجزائري ، 
 . ُّٕ، ص:  تفسير العقد

نحو مفيـو أوسع لحماية بندارم ،  ،  ٕٕص: ، الجزء الثاني ،  األكؿ، المجمد مصادر الحؽ  السنيكرم ، (ّ
 . َُِ، ص:  المستيمؾ في عقد اإلذعاف

 . ُّٕ، ص:  تفسير العقد( فكدة ، ْ
 حديثا ، كلكف كصفناه بذلؾ اعتبارا بما سبؽ مف حديث عف أكجو الحماية في التشريعات القديمة . اآلفلـ يعد  (ٓ
، كما  ّّٕ، ص:  تفسير العقد، فكدة ،  َُٗ -ِٗ، ص:   لحماية المستيمؾنحو مفيـو أوسع بندارم ،  (ٔ

 . بعدىا



 169 

 (ُ): صدكر تشريعات خاصة تنظـ أىـ أنكاع عقكد اإلذعاف ، كىي عقد العمؿ كعقد التأميف األولى 

عادةف فصؿ العامؿ المصرية بأ كقد قضت محكمة النقض" ،  كبمرتب اقؿ  أدنىتعيينو في كظيفة  كا 

مف القانكف ،  ْٓ/قصدت بو الشركة مخالفة المادة  إجراءيعتبر  الفصؿدعكاه بكقؼ قرار بعد رفع 

 ، فيعد باطبل كال اثر لو . ُُٖٗلسنة ،  ُّٕ

ف األجر إنما يحدد باتفاؽ الطرفيف ، كال يجكز تعديمو إال كفي مكضكع آخر قضت محكمة النقض بأ

 .( ِنا" )باتفاقيما متى كاف ال ينزؿ عف الحدكد المقرة قانك 

 :: صدكر نصيف قانكنييف يتعمقاف بعقكد اإلذعاف الثانيةالخطوة 

، معامبلت مدنية إماراتي ( ، كالتي  ِْٖالمادة / تطابقيا  ي مصرم )مدن ُْٗالمادة / أكليما : 

 أك إلغائيا كفؽ ما تقتضيو العدالة .أعطت لمقاضي سمطة تعديؿ الشركط التعسفية 

التي ك  ، (إماراتيمبلت مدنية ا، مع ِٔٔ / المادة ) تطابقيادني مصرم م ُُٓ/المادة  كثانييما :

بما يحقؽ مصمحة المذعف ، كتطبيقا لذلؾ حكمت المحكمة  اإلذعافبتفسير عقد القاضي  ألزمت

بما يحقؽ مصمحة المذعف ،  اإلذعافك مف عقكد كى، ميف سير عقد التأاالتحادية العميا بكجكب تف

ميف مف عقكد حسف النية تراعى و مف غير السائغ عقبل ، كعقد التأذلؾ ان" ....نص الحكـكجاء في 

   . (ّ)في تفسيره األحكاـ الخاصة بتفسير عقكد اإلذعاف أف يضار المؤمف لو ...." 

 

 

---------------------------- 
 . ْٕ، ص:  حماية المستيمؾ في إطار مفيوـ جديد لعقد اإلذعاف،  مبركؾ (ُ
 . ّٕٓ :، ص ر العقدتفسي ، فكدة (ِ
 ؽ . ُ، لسنة  ُِٓ :، الطعف رقـ ُٕٗٗيكنيك ٔ( اتحادية عميا ، ّ
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 . (ُ)رضاء المذعف القضائية ل حمايةال : الثالثةالخطوة 

شرط  أفلقاىرة مف امف التطبيقات القضائية بيذا الخصكص ما قضت بو محكمة استئناؼ        

 المستأنؼالمطمع عمى العبارة التي يتمسؾ  أف إال أجازه ف كاف القانكف قدكا  ، مف المسؤكلية  اإلعفاء

مؤمف عمييا الغير عة البضا:  اآلتيةتعفيو مف المسؤكلية يتبيف أنيا كردت بالصيغة  بأنيا األصمي

مطبكعة ال تسترعي  أخرل تإليو ، كقد كردت في سياؽ عباراكالمرسؿ  المرسؿتسافر عمى مسئكلية 

نو رآه فميس أكعمى فرض ..لـ ير ىذا الشرط المرسؿيككف  أفكلو الحتماؿ كال تفيد قب،  المرسؿ انتباه

 . (ّ)( ِيبطمو ) أفتعسفي يحؽ لمقاضي  إذعافاعتباره شرط ثمة شؾ في 

 

 

 

 

 

 

-------------------------- 
 ، كما بعدىا . ٔٗ، ص:  حماية المستيمؾ في إطار مفيوـ جديد لعقد اإلذعاف،  رمزم فريد مبركؾ ، (ُ
، كما  ٕٗ، ص:  نحو مفيـو أوسع لحماية المستيمؾ، كانظر : بندارم ،   ّْٕ، ص:  تفسير العقدفكدة ، ( ِ

  بعدىا .
( يبلحظ القارمء في ىذه المباحث تركيزا عمى دكر القضاء كالتشريعات المدنية المصرية في حماية المذعف ، كسبب ّ

الثركة القضائية التي خمفيا ، باإلضافة إلى الخدمة العممية ذلؾ ىك أسبقية ىذا القضاء في ىذا المجاؿ ، كضخامة 
 التي قدمت لو .
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  الشريعة والقانوفالحماية اإلدارية في :  لمبحث الثانيا

البد أف نشير في بداية ىذا المطمب إلى أنو ثمة تداخؿ بيف مجاالت اإلدارة كمجاالت       

، فيناؾ الكثير مف األعماؿ سبلمية عمى حد سكاء ـ العصرية كفي الشريعة اإلالنظفي  ( ُ)السياسة

الصبلحيات كالمياـ التي د فاصؿ حقيقي بينيما ، فالمشتركة بينيما ، كفي حقيقة األمر ليس ىناؾ ح

، بؿ إف المصطمحات اإلدارية الحديثة التي تعتبر  (ِتقـك بيا اإلدارة  تختمؼ مف دكلة ألخرل )

خؿ اأف التد -رحمو اهلل  -، كقد بيف ابف القيـ  (ّ) كلة أخرلمألكفة في دكلة قد تبدك غريبة في د

، "  إذ إف ىذه الكاليات تتمقى مف  معينة افي الشريعة ليس لو حدكدكالسياسي اإلدارم كالقضائي 

األلفاظ كاألحكاؿ كالعرؼ ، كليس ليا حد في الشرع ، فقد يدخؿ في كالية القضاء في بعض األزمنة 

كالية الحرب في زماف كمكاف آخر ، كبالعكس ، ككذلؾ الحسبة ككالية الماؿ ، كاألمكنة ما يدخؿ في 

  ."  (ْ.)..كجميع ىذه الكاليات في األصؿ كاليات دينية ، كمناصب شرعية.

 –بأنيا : النشاط الذم تقـك بو الحككمة  لممستيمؾ ) المذعف ( يمكننا أف نعرؼ الحماية اإلداريةك      

 ية حقكؽ المستيمؾ كتقكية مركزه .لحما -ئية كالسمطة التشريعية خارج إطار السمطة القضا

لغاء ما تحتكيو مف شركط  لممذعف الحماية اإلدارية تمثؿكت       في مراقبة العقكد النمكذجية ، كا 

لتي تتـ بيف طرفيف غير كالخدمات ا ات البيع كالشراء لمسمعتعسفية أك تعديميا ، كمراقبة عممي

 االقتصادية ) ميني ، كمستيمؾ ( ، كمحاكلة تحقيؽ التكازف بيف طرفي العقد .متساكييف في القكة 

-------------------------- 
ىي الكسيمة لتنفيذ ىذه األىداؼ، انظر : شمس مرغني : ىداؼ العامة كصياغتيا ، كاإلدارةىي كضع األ: ( السياسةُ
 . ُِ، ص:  دور اإلدارة العامة في دولة اإلمارات في حماية المستيمؾ، 
 . ُّ  -ُِ، ص:  دور اإلدارة العامة في دولة اإلمارات في حماية المستيمؾ( انظر شمس مرغني ، ِ
 . ُّبؽ ، ص: ( المرجع الساّ
 . َِِ، ص:  طرؽ الحكمية في السياسة الشرعيةال، ابف قيـ الجكزية  (ْ
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 (ُ) الحماية اإلدارية في الشريعة:  المطمب األوؿ 

ىك جياز األمر في الدكلة اإلسبلمية  لحماية المذعف مؿ اإلدارمصكر العف أكضح إ       

بالمعركؼ كالنيي عف المنكر ، المعركؼ باسـ الحسبة ، فيذا الجياز يمثؿ األداة الحككمية الرقابية 

التي تمارس دكرا رقابيا عمى ممارسات األفراد كسمككيـ بمختمؼ صكره كأشكالو ، كمف ضمف ىذه 

تدخؿ في صميـ عمؿ المحتسب مراقبة األسكاؽ كما يتـ فييا مف بياعات ، كما يبـر  المجاالت التي

يقكؿ ابف  ،  (ِ) فييا مف عقكد ، كما يقع فييا مف منكرات أك أعماؿ مخمة باآلداب أك النظاـ العاـ

ا القيـ مبينا مياـ المحتسب :" كأما كالية الحسبة فخاصتيا األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر فيم

) المحتسب      نيىكيى  :إلى أف قاؿليس مف خصائص الكالة كالقضاة كأىؿ الديكاف كنحكىـ..... ،

المكاييؿ  أحكاؿكيتفقد  ، (عف الخيانة كتطفيؼ المكياؿ كالميزاف كالغش في الصناعات كالبياعات

الغش صاحب كؿ صناعة مف كالمكازيف كأحكاؿ الصناع الذيف يصنعكف األطعمة كالمبلبس...كيمنع 

 كد ػكلو مف العقػرات ما نيى اهلل عنو كرسػكيدخؿ في المنك، ...في صناعتو

----------------------------- 
: تنظيـ لمقدرات البشرية لتكظيؼ مكارد البيئة بالقدر الذم يشبع حاجات الناس كيؤمف اإلدارة في اإلسبلـ ىي( ُ

شمس مرغني  ) الدكلة كذلؾ عف طريؽ القرار اإلدارم السميـمستقبميـ كيضمف حدا أدنى لممعيشة في ظؿ تغير كظيفة 
 .(  ِٗ، ص:  دور اإلدارة العامة في دولة اإلمارات في حماية المستيمؾعمي ، 

المصطمحات لـ تكف معركفة لممذعف إذ إف ىذه  اإلداريةنا لف نجد في تراثنا الفقيي القديـ ذكرا لمحماية نأ غركال( ِ
منا ىنا سينصب عمى بياف المكقؼ اإلدارم مف التصرفات أك العقكد التي تحمؿ في طياتيا ، كلكف عمفي ذلؾ الحيف 

( في مقابؿ المذعف)فير مظمة الحماية لممستيمؾ الضعيؼمعنى اإلذعاف ، لنتبيف مف خبلليا دكر جياز الحسبة في تك 
انكف في أنيا لـ تنص عمى عف القتختمؼ  نصكص الكحييف، مع مبلحظة أف الطرؼ القكم ) الميني أك المنتج ( 

نما عنيت ببياف األحكاـ عمى ىيئة نصكص عاالقضايا ، جزئيات تفصيبلت ك  مة كقكاعد كمية في األغمب األعـ ، كا 
  فتفصيؿ األحكاـ ، كتنزيميا عمى الحكادث ىك مف عمؿ الفقياء .
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كالذم يتعمؽ  ، (ُ) كسائر أنكاع التدليس ....."،.. الربا كعقكد الميسر كالنجشعقكد المحرمة مثؿ 

الجياز الحككمي عمى العقكد التي تشتمؿ عمى االحتكار أك التي يقع بمكضكعنا ىنا ىك رقابة ىذا 

 . فييا استغبلؿ طرؼ قكم لطرؼ آخر ، كىذه المعاني ىي جكىر قضية اإلذعاف كما سبؽ معنا

ف      مجرد التكعية كالتنكير  جاكزتأنيا ت اإلسبلـما يتميز بو ىذا النكع مف الرقابة اإلدارية في  كا 

يممؾ كامؿ الصبلحية ؽ ( إلى ممارسة دكر رقابي لممستيمكيف أك المنتجيف ) المتعامميف في السك 

 .لمنظاـ العاـ كاآلداب اإلسبلمية  إلنزاؿ العقكبة بأم مخالؼ

،  ت () إشارة إلى ما سبؽ مف المنكراذلؾ كمو  إنكاريقكؿ ابف القيـ : " فعمى كالي الحسبة     

التي فإف ذلؾ مف المنكرات ، كالنيي عنو ، كعقكبة فاعمو ، كال يتكقؼ ذلؾ عمى دعكل كمدعى عميو 

 .( ِ)"  يجب عمى كلي األمر إنكارىا كالنيي عنيا

االحتكار بصكره المختمفة كتمقي السمع ، ،  قمت : كمف التصرفات التي تحمؿ معنى اإلذعاف      

لتصرفات تعد مف صكر المنكرات التي يتصدل ليا جياز الحسبة كبيع الحاضر لمبادم ، كىذه ا

نزاؿكالتجريـ  باإلنكار حماية  اإلسبلـفي  اإلدارمالعقكبات المناسبة ، كؿ ذلؾ يقرره النظاـ  كا 

خرل نقكؿ إف ذلؾ يعد صكرة مف العادم مف استغبلؿ المنتجيف أك المينييف ، أك بعبارة ألممستيمؾ 

ممذعف في الشريعة اإلسبلمية ، يقكؿ ابف القيـ :" كمف المنكرات تمقي السمع الحماية اإلدارية لصكر 

 رر ػحاضر لباد..لما فيو مف ض أف يبيع النبيكمف ذلؾ نيي ،....قبؿ أف تجيء إلى السكؽ

--------------------------- 
 . َِْ -َِّص:  ، الطرؽ الحكميةابف القيـ ،  (ُ
  .  َِٓالسابؽ ، ص: ( المرجع ِ
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شراء ما يحتاج  إلى، كالمحتكر ىك الذم يعمد  إليو....كمف ذلؾ االحتكار لما يحتاج الناس لممشترم ،

 .( ُ)يـ ، كىك ظالـ لعمـك الناس ..."غبلءه عميسو عنيـ كيريد إالناس مف الطعاـ فيحب إليو

، تعسفية  التي تتضمف شركطاك عقكد اإلذعاف مف الصكر القديمة ل ةصكر  ثـ يذكر رحمو اهلل       

 عمى أف ال يبيع أحدٌ  جرة معينةبأفي القرية  أكعمى الطرؽ الحانكت  إيجارالظمـ  أقبحكمف :" فيقكؿ 

قيرا  الناس أمكاؿخذ أفيذا ظمـ حراـ عمى المؤجر كالمستأجر ، كىك نكع مف ) شرط تعسفي (،  هغيرُ 

عنو رحمتو كما حجر عمى  كأكميا بالباطؿ ، كفاعمو قد تحجر كاسعا ، فيخاؼ عميو أف يحجر اهلل

يمـز الناس أال يبيع الطعاـ أو غيره مف األصناؼ إال ناس ، كمف ذلؾ أف الناس فضمو كرزقو 

فمك باع غيرىـ  ، ثـ يبيعكنيا ىـ بما يريدكف ، () احتكار مزدكج معروفوف فال تباع السمعة إال ليـ

  . (ِ)"  ..م يحبس بو قطر السماءكالظمـ الذ فيذا مف البغي في األرض كالفساد، ذلؾ منع كعكقب 

ثـ بيف رحمو اهلل بعد ذلؾ الصبلحيات التي منحيا التشريع اإلسبلمي لجياز الرقابة العامة         

اإلسبلمية ) الحسبة ( / قسـ رقابة األسكاؽ كالمعامبلت المالية ، لعبلج ىذه المنكرات  ةفي الدكل

مف  ، فقاؿ :" ) كأما إف ( امتنع أرباب السمع ألسكاؽكالقضاء عمى ىذه المخالفات التي ترتكب في ا

 ، فينا بيعيا مع ضركرة الناس إلييا إال بزيادة عمى القيمة المعركفة ) صكرة مف صكر اإلذعاف (

 

------------------------------- 
 . َِٔ، ص:  الطرؽ الحكميةابف القيـ ، ( ُ
  . َِٖالسابؽ ، ص: ( المرجع ِ
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إلزاـ  اىاىنإلزاميـ بقيمة المثؿ ، فالتسعير  إالعيا بقيمة المثؿ ، كال معنى لمتسعير يجب عمييـ بي 

 .(ُ" )بالعدؿ الذم الزميـ اهلل بو 

التي تتخذىا الجية المختصة لحماية  اإلداريةالقرارات  مف أىـ إفنقكؿ  أفكعميو يمكننا       

عمى (ِ)تكار كاالستغبلؿ ىك التسعير كما في معناىا مف صكر االح اإلذعافالمستيمكيف في عقكد 

 . المنتجيف ) المينييف ، المحتكريف (

يقكؿ الدكتكر رمضاف الشرنباصي :" يجكز تدخؿ كلي األمر بتسعير السمع ، كاتخاذ كؿ ما        

تسعير السمع محافظة عمى المصمحة العامة ، فيككف  إلىتيمؾ ، كمف ىنا نميؿ مسمف شأنو حماية ال

كبالتالي ، المحددة مف الشرع كالمختصيف ، كيحظر مخالفة ذلؾ  باألسعارع ـز البيكالبلمف الضركرم 

يككف المخالؼ مرتكبا لمحـر يستكجب عميو التعزير ..كالقكؿ بغير ذلؾ فيو ضرر كبير بالمصمحة 

الحرجة ، كىذا ينافي مقاصد الشرع  األكقاتالتبلعب بأقكات الناس في بعض  إلىالعامة ، كقد يؤدم 

 (ّ" .) اإلسبلمي

 

 

------------------------------ 
 . َِٕ، ص:  الطرؽ الحكميةيـ ، قابف ال (ُ
 صبح مف مسؤكليات كزير االقتصاد ،التسعير كاف قديما مف عمؿ كلي أمر المسمميف ، لكنو في العصر الحاضر أ (ِ

في األمر ىك مف مسؤكليات المحتسب  كعمى كؿ فمراقبة التجار في مدل التزاميـ باألسعار المحددة مف قبؿ كلي
نو يعد مف صكر أم أ، في دكلة اإلمارات  لجنة حماية المستيمؾ في كزارة االقتصاد النظاـ اإلسبلمي ، كمف مسؤكليات

 الحماية اإلدارية لممستيمكيف في الشريعة كالقكانيف الكضعية عمى حد سكاء .
، دراسة مقارنة ، مصر، مطبعة األمانة ،  لفقو اإلسالميحماية المستيمؾ في ا( الشرنباصي ، رمضاف عمي ، ّ

 . ْٕىػ ، ص:  َُْْالطبعة األكلى ، 
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 . (ُ) في القانوف اإلداريةالحماية :  المطمب الثاني

جزء  ألنيا؛ القضائية  أكحماية التشريعية في النظـ الكضعية ال تنفصؿ عف ال اإلداريةالحماية        

 ، كيمنحياصبغة الشرعية ال لنص القانكني الذم يضفي عميياىك افييا  األصؿ فإ إذمنيا ، 

المذعف في  اإلدارية التي يتمتع بياالحماية  ف: إ أقكؿ أفالصبلحيات المطمكبة ، كبناء عميو يمكنني 

 االحتكار كاالستغبلؿ تتبمكر في صكرتيف : عقكد 

 ، كمقرىالحماية المستيمؾ  ماراتاإلجمعية  أمثمتياكمف ، جمعيات حماية المستيمؾ تأسيس : األكلى

،  ـُٕٖٗ/ ّ/ ُُ، المكافؽ ىػَُْٕ/ ٕ/ُُبتاريخ  اإلماراتفي دكلة  تأسست قدك  ، رقةاالش إمارة

كرفع مستكل الثقافة االستيبلكية لديو بما يمكنو مف  ، ميسرة بأساليببيدؼ السعي لحماية المستيمؾ 

بقرار  الجمعية رسميا  شيرتأي المضممة ، كقد  اتكاإلعبلنالتصدم لظكاىر عديدة مثؿ الغش كالتدليس 

ف تأسيس ، بشأ ـُٖٗٗ/ ٗ/  ُٔ) في دكلة اإلمارات ( المؤرخ  كزارة العمؿ كالشؤكف االجتماعية

 الجمعياتبشأف تنظيـ  ـُْٕٗ :، لسنة ٔرقـ :  طبقا لمقانكف االتحادم، جمعية حماية المستيمؾ 

 . ـُُٖٗ :تحادم لسنةذات النفع العاـ كتعديبلتو بالقانكف اال

 : كمف المياـ التي تضطمع بيا ىذه الجمعية     

ذات الصمة بمصمحة كاألىمية ة الحككمية كشبو الحككمية ، كنشاطات األجيز  المساىمة في أعماؿ -

 . كتحديد األسعار لقياسية كمراجعةاكخاصة تمؾ المعنية بإعداد المكاصفات ،  المستيمؾ

---------------------------- 
برز مظاىر نشاط الدكلة المعاصرة ، بخبلؼ ما كاف عميو األمر في العصكر السابقة العامة تعتبر أ اإلدارة إف( ُ

عصرنا الحالي ىك عصر الثكرة  إفحد الفبلسفة : ة السياسية لمدكلة ، كلذلؾ يقكؿ أحيث كانت مندمجة في الكظيف
حماية المستيمؾ العربية المتحدة في  اإلماراتالعامة في دولة  ةاإلدار دور : شمس مرغني عمي فراج :انظر،  اإلدارية
 . ٖ، ص: 
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 ؿ اآلدمي كسبلمتيا لمصحة العامة .ستعمابلكمتابعة صبلحيتيا ل، مراقبة المكاد االستيبلكية  -

 أماـالمستيمكيف في رفع دعاكييـ حؽ تمثيؿ جمعية اإلمارات لحماية المستيمؾ  (ُ) كيخكؿ القانكف -

تعسفي شرط  إلبطاؿالقضاء  أماـيستعيف بيذه الجمعية لرفع دعكل  أف، كلذلؾ يمكف لممذعف القضاء 

 ىذه الجمعية تقكـ بيذا العمؿ مجانا دكف مقابؿ . أفتعديمو ، عمما  أك

في حماية المستيمؾ  ة )العربية (اإلداري الجيكد أف في ىذا المقاـكمما يجدر التنكيو إليو            

البناء كالتنظيـ كالنضكج ، عمى  ةغير مكتممحديثة زاؿ ت ال عمى كجو الخصكصذعف عمكما ، كالم

كاف ليا قصب (  عمى كجو الخصكص الرغـ مف أف التشريعات العربية ) القانكف المدني المصرم

إال ، المدنية الفرنسية عمى القكانيف  كتفكقت بذلؾ ،في مجاؿ حماية المذعف في عقكد اإلذعاف  السبؽ

الشركط  إجحاؼمف المستيمؾ  في مجاؿ حماية مف دكر اإلدارة  طكرتشريعات الفرنسية قد أف الت

  : (ِ)كذلؾ مف خبلؿ عدة خطكات  ،التعسفية 

ي العقكد ،  فقد عرفت المادة تكسيع مفيكـ الشركط التعسفية ، كما ينتج عنيا مف إذعاف ف -ُ

أنيا : الشركط التي تفرض عمى غير مف قانكف االستيبلؾ الفرنسي الشركط التعسفية ب ُ –ُِّ

كتمنح  استعماؿ القكة االقتصادية لمطرؼ اآلخر في العقد ،   المينييف أك المستيمكيف عف طريؽ سكء

 مزية مفرطة في العقد . األخير

---------------------------------- 
 ة السادسة .المادة الرابعة ، الفقر ،  حماية المستيمؾاإلمارات لدولة قانوف : انظر (ُ
حماية رضاء المستيمؾ ، دراسة في القانونيف عرابي ، غازم خالد ،  أبك( انظر في تفصيؿ ىذه الخطكات : ِ

بحث مقدـ إلى ندكة حماية المستيمؾ التي عقدت في جامعة اإلمارات ، كمية القانكف ، بالتعاكف ،  والمصري اإلماراتي
 . ٖٗ- ٕٗماية المستيمؾ في جامعة اإلمارات ، ص: مع كزارة االقتصاد ، منشكر ضمف بحكث ندكة ح

 



 178 

أجاز المشرع الفرنسي لمجمس الدكلة أف يصدر مراسيـ ليا صفة آمرة لحظر أك تقييد الشركط  -ِ

 التعسفية في عقكد االستيبلؾ  .

كسيمة أكثر فاعمية لحماية المذعف مف (  ـُٖٖٗ ) كف االستيبلؾ الفرنسي الصادر عاـاعتمد قان -ّ

الغاية منيا حذؼ الشركط التعسفية ،  الحذؼ في إنشاء دعكل تسمى دعكلط التعسفية تتمثؿ الشرك 

مف العقكد النمطية المطركحة عمى المستيمكيف ، كأعطى جمعيات حماية المستيمؾ الحؽ في رفع ىذه 

 . ٔ – ُِْالدعكل ، كىذا ما نصت عميو المادة 

شارية تختص بمراجعة العقكد النمكذجية تأسيس لجنة الشركط التعسفية ، كىي لجنة است -ْ

المطركحة في األسكاؽ عمى غير المحترفيف ، كما تضطمع بكؿ ما ييدؼ إلى بياف الشركط التي 

  . (ُ)الكزير المختص بنشر ىذا التقرير يجب تعديميا أك حظرىا بكصفيا تعسفية كيقـك 

)     حماية الكاممة لممذعف ؽ التيدؼ لتحقيكجيكد إدارية  ككما ىك كاضح فإف ىذه خطكات        

 ( مف الشركط التعسفية التي يفرضيا الطرؼ القكم عميو .المستيمؾ

تسجيميا بعد التأمؿ في ىذه الجيكد التشريعية كاإلدارية في القكانيف  كالمبلحظة التي أكد         

ف مف الشركط اإلدارم في حماية المذعكظ الذم يتصؼ بو العمؿ ىك ذلؾ التطكر الممحالفرنسية 

ي أضيؽ الحدكد ، كال شؾ ف كؿ العربية إالدفي الما ال نجد لو مثيبل التعسفية عمى كجو الخصكص ب

 ية المستيمؾ ) المذعف ( مف إجحاؼتنظيـ العمؿ اإلدارم في مجاؿ حماأف الحاجة داعية إلى 

 تمع كؿ اإلدارات الشركط التعسفية ، كلعؿ أكلى الخطكات التي أرل أىميتيا في ىذا المجاؿ أف تج

 

------------------------------ 
 . ُّّ، ص:  الحماية القانونية لعديـ الخبرة مف الشروط التعسفية: المحاقرم ، إسماعيؿ ، ( انظرُ
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يسيؿ عمى المستيمؾ الحككمية المعنية بحماية المستيمؾ تحت مظمة إدارية كاحدة بحيث كالمجاف 

إذ مف المبلحظ أف  ؛نتيجة ضعؼ مكقفو االقتصادم  ك استغبلؿحاؿ تعرضو لتعسؼ أ الرجكع إلييا

ىناؾ عدة إدارات حككمية تعنى بحماية المستيمؾ منيا عمى سبيؿ المثاؿ ) البمدية ، لجنة فض 

جارية ، جمعيات حماية المستيمؾ ، إدارة حماية المستيمؾ بكزارة االقتصاد ، المجنة يالمنازعات اإل

، فإذا  ...(كزارة العمؿ كالعماؿ فيما يتعمؽ بالشركط في عقكد العمؿ ، العميا لحماية المستيمؾ ،

لحماية  عامة أك ىيئةكاحدة  إدارةتحت  اإلداراتىذه  اجتمعت الجيات المختصة بحماية المستيمؾ في

 إلى باإلضافةعمى المستيمكيف ، كبير مف التيسير  رالمستيمؾ تنظـ عمميا فإف ذلؾ سيككف فيو قد

 اإلدارمالمرجكة ، ككذلؾ فإنو سيثرم العمؿ  أىدافوسيؿ تحقيؽ يبما  اإلدارمذا العمؿ نو سينظـ ىأ

 ف فيو خبرة في كيفية التعامؿ مع مثؿ ىذه القضايا .يممجاؿ حماية المستيمؾ كيعطي العامفي 

لحكـ في المنازعات التي تقع بيف صبلحية ا إعطاء ىذه اإلدارةنو ال مانع مف كيرل الباحث أ       

ستيمؾ لكثير مف العقبات التي تقؼ في طريؽ الممثؿ ىذه الخطكة تذليؿ كفي المستيمكيف كالمنتجيف ، 

، كقد يستثنى مف ذلؾ حالة عدـ رضى احد طرفي النزاع بالحكـ  عند رغبتو في رفع الظمـ عف نفسو

 لقضاء لمفصؿ فيو .حينيا إلى ايرفع األمر ف ، الصادر عف ىذه اإلدارة

مراجعة الشركط في بتأسيس لجنة خاصة ل ركرم التنبيو ىنا عمى كجكب االىتماـكمف الض      

إذ إف أكثر الجيكد اإلدارية المبذكلة في حماية المستيمؾ في الدكؿ العربية لـ تكؿ ،  لعقكد النمكذجيةا

كستككف ىذه خطكة مؤثرة في إضفاء قدر كبير مف الحماية ىذا الجانب أىميتو التي يستحقيا ، 

 . برامو لعقد اإلذعاف كبعدهقبؿ إرية لممذعف اإلدا
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ة حماية إدار  تأسيس ،في دولة اإلمارات في عقود اإلذعاف  ومف صور الحماية اإلدارية لممذعف -

لمستيمؾ ، كقد اأف حماية بش  ٕٙٓٓلسنة  ٕٗلقانوف االتحادي رقـ طبقا لما اقره االمستيمؾ 

كؿ بناء عمى اقتراح الكزير لجنة تسمى " المجنة العميا :" تشكف عمى أف مف ىذا القان ِ/المادة  نصت

  . يميا ممثميف عف جمعيات حماية المستيمؾككف برئاسة الكزير كيدخؿ ضمف تشكلحماية المستيمؾ ت

عددا تتكلى ممارسة  :" تنشا بالكزارة إدارة تسمى إدارة حماية المستيمؾعمى أف  ْكنصت المادة /    

 منيا : االختصاصات مف 

العمؿ عمى تحقيؽ مبدأ المنافسة الشريفة كمحاربة االحتكار ، كقد كرد في البلئحة التنفيذية ليذا  -

 :في المادة الخامسة ، كمنيا مف االحتكار  الحاالت التي تعدالقانكف بياف 

ة أك الخدمة التي يراد عاشتراط المزكد عمى المستيمؾ شراء سمعة أك خدمة إضافية إلى جانب السم -

 كؿ عمييا .الحص

 أكالتفاقات ا أكلممارسات انو :"تحظر ئحة التنفيذية عمى أكنصت المادة السادسة مف البل      

االتفاقيات  أككاف اليدؼ مف ىذه الممارسات  إذاضمنية  أكشفيية صريحة كانت  أكالعقكد مكتكبة 

 .لة مف حاالت االحتكار االمترتب عمييا قياـ أم ح األثر أكلعقكد ا أك

لتدابير اك  اإلجراءاتاتخاذ  اإلدارة: " عمى نو يتكجب مف ىذه البلئحة أالمادة السابعة كجاء نص       

لتعامبلت االحتكارية اات المنفذة لو حياؿ الممارسات ك ار كىذه البلئحة كالقر القانكف  ألحكاـالبلزمة كفقا 

 .لمستيمكيف الكطني ك اقتصاد التي تمحؽ الضرر باال
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نسيؽ مع تالمستيمكيف كال شكاكلتمقي  اإلدارةالتاسعة مف ىذه البلئحة :" عمى  لمادةاكفي       

صدارالتقصي كالبحث كالتحقيؽ  إجراءاتكاتخاذ ،  الشأفالسمطات المحمية في ىذا   القرار المناسب كا 

 القانكف كىذه البلئحة . ألحكاـا كفقا ينأفي ش

، ما تقـو بو وزارة  تضطمع بيا الدكلة المصريةالتي لممتعاقديف دارية ومف صور الحماية اإل       

اية ز حماتفعيؿ دكر جي ، تتبمكر فيالتمويف والتجارة الداخمية مف جيود لحماية المستيمكيف 

 :المستيمؾ الذم يتككف مما يمي

 . ساعة ( ِْغرفة العمميات الدائمة بالكزارة ، حيث تقكـ بتمقي الشكاكل عمى مدار اليـك )  -ُ"

الدائـ لحماية المستيمؾ ، كيمثؿ بو الجيات الحككمية المعنية بحماية المستيمؾ  المجمس -ِ

 كالجمعيات األىمية كالشخصيات العامة .

 المجالس اإلقميمية لحماية المستيمؾ بالمحافظات المختمفة برئاسة المحافظ المختص . -ّ

 ة .مكتبا عمى مستكل الجميكري (ُِْكعددىا )، مكاتب حماية المستيمؾ  -ْ

 اإلدارة العامة لئلرشاد االستيبلكي كتبصير المستيمؾ حتى يشارؾ في حماية نفسو بنفسو . -ٓ

 معرض دائـ بالكزارة لحماية المستيمؾ . -ٔ

حماية المنافسة كمنع الممارسات ك  ، حماية المستيمؾ ) ي:ىذا باإلضافة إلى إقرار قانكن -ٕ

 . (ُلممستيمكيف " ) ساسيةجميع الحقكؽ األ ف أكدا عمىمذيال ( االحتكارية

---------------------------- 
كرقة عمؿ مقدمة إلى الممتقى العربي ،  تجارب عربية في مجاؿ آليات حماية المستيمكيف( فايزة محمد عمي ، ُ

يات حماية المستيمؾ ، كرشة عمؿ عف أساليب كآل – الثالث ، بشأف االتجاىات المعاصرة لمتسكيؽ في الكطف العربي
،  ْص: برعاية المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية ، كالجمعية العربية لمتسكيؽ ،  ، القاىرة ، جميكرية مصر العربية

 بتصرؼ يسير .
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 عمى، ارية حماية المنافسة كمنع الممارسات االحتكبشأف   ََِٓ :، لسنة ّ :قانكف رقـ نصكقد    

 ، ممارسات االحتكارية يككف مقره القاىرة الكبرلجياز يسمى جياز حماية المنافسة كمنع الإنشاء " 

كقد احتكل ىذا القانكف عمى مكاد تحظر ،  (ُ) .."بارية العامة ...لو الشخصية االعت كتككف

كنصيا :"  يحظر لمف تككف لو السيطرة ،  ٖ :الحؽ ، منيا المادةاالستغبلؿ كالتعسؼ في استعماؿ 

 عمى سكؽ معينة القياـ بأم مما يمي : 

تعميؽ إبراـ عقد أك اتفاؽ ببيع أك شراء لمنتج عمى شرط قبكؿ التزامات أك منتجات تككف بطبيعتيا  -ُ

 . أك بمكجب االستخداـ التجارم لممنتج غير مرتبطة بو أك بمحؿ التعامؿ األصمي

أف يشترط عمى المتعامميف معو أال يتيحكا لشخص منافس لو استخداـ ما يحتاجو مف مرافقيـ أك  -ِ

 تيـ ..خدما

 ( .ِ) إلزاـ مكرد بعدـ التعامؿ مع منافس .. -ّ

  :ـمف االحتكار كما يترتب عميو مف استغبلؿ لحاجتيلحماية المستيمكيف  ومف الوسائؿ اإلدارية    

ية كنقص المكاد ، كىذا نيج اتبعتو أكثر الدكؿ ، خاصة في أكقات األزمات االقتصاد التسعير الجبري

ممستيمؾ ، كقد تعمد الجيات المختصة ) كزارة االقتصاد أك ما يتفرع عنيا مف ل كالسمع الغذائية حمايةن 

فييا  لربح التاجر أك إدارات تختمؼ مف بمد آلخر ( إلى تحديد سعر السمعة أك الحد األقصىلجاف 

(ّ) . 

------------------------------- 
، ومذكرتو اإليضاحية، وقانوف  ـٕٙٓٓ، لسنة  ٚٙقانوف حماية المستيمؾ انظر: الشياكم ، قدرم عد الفتاح ،  (ُ

 . َٕ، ص:  في التشريع المصريحماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية 
 . ْٓ( المرجع السابؽ ، ص: ِ
 ، القاىرةالحماية الجنائية لممستيمؾ ، دراسة مقارنة وتطبيقاتيا في السعودية انظر، القاضي ، محمد  مصباح ،  (ّ

 .ُْٖ، ص:  ـََِٖضة العربية ، ، دار الني
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حماية المستيمؾ في كزارة االقتصاد بدكلة  إدارة التي صدرت عف اليامةاإلدارية  تكمف القرارا      

 :اإلمارات 

محتكريف إلنتاجيا أك بعض السمع اليامة التي كقع التبلعب بسعرىا مف قبؿ بعض ال تسعير -ُ

 استيرادىا  .

طكؽ احتكار ىذه السمع  رغبة منيا في كسر، في المكاد الغذائية  يةإلغاء كؿ الككاالت التجار  -ِ

مف  انكع ، كال شؾ أف اتخاذ مثؿ ىذه القرارات يمثؿىا دة ارتفاع أسعار حمف تخفيؼ ملالضركرية 

  ذعاف .كفؽ ما قررناه مف مفيـك مكسع لئل ارية لممذعفالحماية اإلد

نو في دفع ضرر التعسؼ عنو ، ما أف يستفيد مكمف صكر العمؿ اإلدارم الذم يمكف لممذعف      

مف تأسيس لجنة لمتكفيؽ بيف العماؿ كأرباب العمؿ في حالة نشكب العمؿ بدكلة اإلمارات ره قانكف أق

خبلؼ أك نزاع بينيـ ، فتقكـ ىذه المجنة بمحاكلة التكفيؽ بيف طرفي النزاع بالكسائؿ الكدية ، كال 

 حاـ لحضكر جمسات التحكيـ في ىذه المرحمة .يسمح ألم مف طرفي النزاع بتككيؿ م

كالتي تتكلى النزاعات التي ال ، بمكجب قانكف العمؿ المجنة العميا لفض النزاعات كذلؾ كأسس       

مخكلة بالحكـ في القضايا العمالية التي تعرض عمييا ، فما ذه المجنة يمكف الفصؿ فييا كديا ، كى

مبدأ العدالة في عقكد العمؿ ، يخفؼ مف كطأة الشركط التعسفية تقـك بو ىاتاف المجنتاف مف تحقيؽ ل

 التي يمكف لرب العمؿ أف يفرضيا عمى العامؿ استغبلال لضعؼ مكقفو كحاجتو إلى العمؿ .

يمكف لمجمعيات العمالية أف تطمب مف كزارة العمؿ التدخؿ في تحديد أجكر بعض الميف التي ك        

كال شؾ أف مثؿ ىذا العمؿ يعد نكعا مف الحماية اإلدارية ألىـ أنكاع يقع فييا إجحاؼ بحؽ العامؿ ، 

 العقكد التي يكثر كقكع اإلذعاف فييا .
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ىذه جممة مف صكر كأساليب كأنكاع الحماية التي تكفميا التشريعات القانكنية كالقرارات اإلدارية         

ثقافة عامة لكؿ فرد مف أفراد  لتصبح مزيد تفعيؿ تحتاج إلى أنيا، كال شؾ  لممذعف في عقكد اإلذعاف

برز أىمية دكر كسائؿ اإلعبلـ في تثقيؼ المجتمع كزيادة كعي أفراده بحقكقيـ كىنا تالمجتمع ، 

 االستيبلكية .
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 المستجدة لعقود اإلذعاف الصور:  المبحث األوؿ

إف جكىر االحتكار كفكرتو األساسية تدكر حكؿ التحكـ في السمع ) أك الخدمات ( المتاحة في        

السكؽ ، كيككف ذلؾ تارة باالستحكاذ عمى ىذه السمع تربصا لمغبلء ) كما ىي الصكرة التقميدية 

مف المحتكر ، فإف لـ يتمكف (ُ)لسكؽ لبلحتكار( ، كتارة أخرل يككف بالقضاء عمى المنافسيف في ا

كقد  أسعاره ،يـ ، كبناء شركة عمبلقة تحتكر السكؽ كتتحكـ في فإنو يتجو إلى االندماج مع؛ ذلؾ 

كتقسيـ حصص ،  كأسعاره اإلنتاجتحديد كمية عمى  مع ىذه الشركات يتجو إلى االشتراؾ كالتكاطؤ

 .(ِ)السكؽ فيما بينيـ 

لذلؾ  نتيجة ىذا العصرفي  ت قد تنكعت كتعدد مارسات االحتكارية الم كخبلصة القكؿ أف      

الشرع قد كضع مف النصكص كالقكاعد ما يبيف  إال أف ،(ّ) تو التجارةلتطكر كاالتساع الذم بمغا

، لنرل  بلحتكاربعض الصكر الجديدة ل سنتناكؿ في المطالب التاليةك  ،، كحبلليا مف حراميا أحكاميا 

 قد اإلذعاف . ا مع مفيـك عكمدل اتساقي منيا ، بلميةمكقؼ الشريعة اإلس

---------------------------- 
تخفيض سعر السمعة عف ثمف التكمفة ،  :منيا عمى سبيؿ المثاؿ، المنافسيف مف السكؽ لو عدة طرؽ  داستبعا( ُ

لبلئحة التنفيذية ااء في ، كقد ج فيتسبب ذلؾ بخسارة غيره مف التجار ككساد بيعيـ ، فيضطركا لمخركج مف السكؽ
بشأف حماية المستيمؾ ما يؤكد عمى حظر مثؿ ىذه التصرفات ، كنصو :" يعتبر مف  اإلماراتي  لمقانكف االتحادم

االحتكار بيع السمع أك الخدمات بأسعار تقؿ عف سعر التكمفة لخمؽ كضع احتكارم في السكؽ يترتب عميو إلحاؽ 
 . ( ُمسة ، الفقرة /الضرر بالمستيمكيف " ) المادة الخا

كبيذا يتضح لنا أف احتكار السمعة كالتحكـ في سعرىا يككف تارة بطريؽ مباشر ) االحتكار بالمفيـك التقميدم ( ،  (ِ
كىك ما كرد النيي عنو في النصكص النبكية التي حرمت االحتكار ، كقد يككف عف طريؽ إقصاء المنافسيف في السكؽ 

راه في المناىي النبكية عف بيع الحاضر لمبادم ، كعف تمقي السمع ، إلى آخر تمؾ كاستبعادىـ منيا ، كىذا ما ن
 .في اإلسبلـالنصكص الشرعية التي نيظمت بيا األسكاؽ 

، الطبعة ،عماف ، األردف ، دار المناىج  أساسيات االقتصاد اإلسالمي( لبلستزادة ، انظر: صكاف ، محمكد حسف ، ّ
 . ُّٖ ص:،  ـََِْ -ىػُِْْاألكلى ، 
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 . تواطؤ أىؿ الصنعة أو الحرفة:  المطمب األوؿ

، كشدد الكعيد عمى  لقد نيى الشرع عف االحتكار المضر نييا مؤكدا ، كحرمو المصطفى       

ذلؾ نكعا مف الظمـ كالتعدم في استعماؿ الحؽ ، مما يكجب تدخؿ السمطة  يقكـ بو ، كعدَّ مف 

كذلؾ عف بعض  .، كسدا لذريعة االحتكار فقد نيى النبيالحاكمة إلعادة األمكر إلى نصابيا ..

ىذه البيكع التي تحمؿ معناه كبيع الحاضر لمبادم ، كتمقي السمع ) الجمب ( ، كمف الكاضح أف غالب 

الجماعي التي أف العصر الحاضر قد برزت فيو صكر مف االحتكار الصكر كانت صكرا فردية ، إال 

السمعة التي ف أك التجار أك الحرفييف عمى سعر معيف لمخدمة أك يتكاطأ فييا مجمكعة مف المينيي

فيما كاتفاقيا ، مف البمداف العربية  التأميف في كاحدشركات  مف أمثمة ذلؾ تكاطؤيقدمكنيا لمجميكر ، 

بل شؾ أف مثؿ ف ، (ُ)العمبلء بينيا بالتساكم كيكزعإنشاء مكتب خاص يمثميا جميعا ، عمى بينيا 

ألنو يقضي عمى المنافسة الجميكر ،  كيضر بمصالح ، ب في مصمحة تمؾ الشركاتلتكاطؤ يصىذا ا

مف صكر االحتكار كىذه صكرة ،  ال يتناسب كقيمتيا الفعميةأك السمعة بما سعر الخدمة  ، كيثبت

قاؿ ابف ، كبينكا تحريميا ،  كأشباىياؿ ىذه الصكر امثأالمنيي عنو ، كقد تكمـ فقياؤنا رحميـ اهلل عف 

الناس نا التسعير الكاجب :" كأما الثاني ، فمثؿ أف يمتنع أرباب السمع مف بيعيا ، مع ضركرة يـ مبيٌ الق

 ( .ِالمثؿ ،..." )بيعيا بقيمة  عمى القيمة المعركفة ، فينا يجب عمييـإلييا إال بزيادة 

---------------------------- 
، الفقرة  ٓ) المادة /  تنفيذيةحيث نصت الئحتو الالسمككيات ،  ظر القانكف اإلماراتي لحماية المستيمؾ مثؿ ىذه(  حُ
تكزيع الجغرافي أك حجـ عمى انو يعد مف االحتكار :" اتفاؽ المتنافسيف عمى تقسيـ السكؽ فيما بينيـ كفقا لم(  ْ/ 

تفاقيات أك العقكد تحظر الممارسات أك اال :المبيعات ، كأكد القانكف المذككر ىذا المعنى في مادتو السادسة ، كنصيا
سكاء كانت العقكد مكتكبة أك شفيية ، صريحة كانت أك ضمنية ، إذا كاف اليدؼ مف ىذه الممارسات أك االتفاقيات أك 

 العقكد أك األثر المترتب عمييا قياـ أم حالة مف حاالت االحتكار .

 .  َِٕص: ،  الطرؽ الحكمية في السياسة الشرعيةابف القيـ ، ( ِ
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القساميف الذيف ( ُرحمو اهلل :" كمف ىنا منع غير كاحد مف العمماء كأبي حنيفة كأصحابو )كقاؿ     

أغمكا عمييـ فإنيـ إذا اشترككا كالناس يحتاجكف إلييـ ، يقسمكف العقار كغيره باألجرة أف يشترككا 

كتى كالحماليف المالحسبة أف يمنع مغسمي ...، قمت) كالكبلـ البف القيـ ( : ككذلؾ ينبغي لكالي األجرة

ليـ مف االشتراؾ لما في ذلؾ مف إغبلء األجرة عمييـ ، ككذلؾ اشتراؾ كؿ طائفة يحتاج الناس إلى 

نو إذا منع القسامكف كنحكىـ مف الشركة لما فييا كالدالليف كغيرىـ ...، كالمقصكد أمنافعيـ كالشيكد 

يبيعكا إال بثمف مقدر أكلى مى أال مف التكاطؤ عمى إغبلء األجرة ، فمنع البائعيف الذيف تكاطئكا ع

 . (ِكأحرل " )

 ؟( ّ) ىؿ ىذا التواطؤ يدخؿ ضمف مفيـو عقد اإلذعافمسألة :

ألنو يتحقؽ ؛ الجكاب نعـ ، الشؾ أف ىذا النكع يدخؿ في اإلذعاف كفؽ المفيكـ التقميدم أيضا       

 كىي :، فيو شركط كخصائص اإلذعاف 

 صيغةأك تحديد ،خدمة عمى تحديد سعر مبالغ فيو لسمعة أك تكاطؤ الحتكار، فالنو يشتمؿ عمى اأ -ُ

------------------------------ 
فُ اتخذ القاضي جماعة مف القساميف فذلؾ حسف ، كلكف األكلى أف ال يشرؾ بينيـ ، فإنو أجدر  ( قاؿ السرخسي :" كا 

، المجمد السادس المبسوط حكمكا عمى الناس " ) أال يتحكمكا عمى الناس ، ألنو إذا أشرؾ بينيـ تكاضعكا عمى شيء فت
 ( . َُٖ، الجزء السادس عشر ، ص: 

 . َِٗص: ، لطرؽ الحكمية في السياسة الشرعية ابف القيـ ، ا (ِ
 ىك نكع مف اإلذعافأك شركط معينة تكاطؤ التجار عمى سعر محدد لسمعة  أفإلى  ذىب أكثر الفقياء المعاصريف (ّ

عبد المطيؼ محمد ، كالدكتكر  ُّٓ، ص:  عقود اإلذعاففي بحثو  قطب سانك رىب الدكتك ، كالى ىذا االتجاه ذ
 ، َُْ، ص:  عقود اإلذعاف، كالدكتكر عمي الندكم في بحثو  ُِٓ -َِٓ، ص: عقود اإلذعافالفرفكر ، في بحثو 

في بحثو  جكاىرم ،حسف ال، كممف نحا ىذا النحك  ،تككف تمؾ السمع ضركرية  أف كاشترط بعضيـ إضافة إلى ذلؾ
ضراراشتمؿ عمى احتكار  إفىذا التكاطؤ  أف، كيرل الباحث  ِْٓ - ُْٓص:  ، عقود اإلذعاف  إذعاففيك ؛  كا 

كفؽ المفيـك الحديث الذم رجحناه في  إذعافمتحقؽ لتكفر البدائؿ فيك  إضراركفؽ المفيـك التقميدم ، كاف لـ يكف فيو 
 ىذا البحث .
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 .كقانكنا  ( لتقديـ خدمة معينة ىك نكع مف أنكاع االحتكار شرعاكشركط )تنطكم عمى تعسؼ 

نو ينشأ عف ىذا التكاطؤ تكحيد األسعار كالشركط ليذه الخدمة أك السمعة ، فيككف ذلؾ بمثابة أ -ِ

 . اإليجاب الموحد لجميع المستفيديف

يجد لمستيمؾ لف ف اأف ىذا التكاطؤ يعطي المكجب قكة اقتصادية ، كيضعؼ مركز المستيمؾ ، أل -ّ

يشاء  ىذه السمعة أك الخدمة إال عند أكلئؾ المتكاطئيف ، مما يمٌكف الميني ) المكجب ( مف فرض ما

 مف  أسعار كشركط عمى تمؾ السمعة أك الخدمة . 

انعداـ المساكاة بيف العاقدىيف ينتج عنيا انعداـ المساكمة عمى بنكد العقد أك شركطو أك سعر  -ْ

بديبل ف المستيمؾ لف يجد مة صكرية أل، كأم مساكمة تحدث تككف عبارة عف مساك  السمعة أك الخدمة

مقدمي ىذه سكل ىذه الشركط كاألسعار ، لتكاطؤ ليذه السمعة أك الخدمة ، فحيثما كٌلى كجيو فمف يجد 

أك ، األسعار  لتمؾخيار سكل أف يرضخ ليذه الشركط كيذعف مف السمعة أك الخدمة ، فميس لو 

 ىذه الخدمة أك السمعة ، كىذا ىك جكىر اإلذعاف كقضيتو .يتخمى عف 

السؤاؿ الذم يطرح نفسو ىنا ، إذا كاف تكاطؤ التجار عمى سعر أك شركط لسمعة أك خدمة ك       

 كمو الشرعي مف حيث الحؿ كعدمو ؟يدخؿ في مفيـك اإلذعاف ، فما ىك ح

  : (ُ) لئلجابة عمى ىذا السؤاؿ نقكؿ       

 

-------------------------------------- 
، بحث منشكر في مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي ، جدة ، الدكرة  عقود اإلذعاف: سانك ، قطب مصطفى ، انظر (ُ

، ص:  عقود اإلذعاف، كما بعدىا ، الندكم ، عمي ،  ُّٓ، ص:  ـََِْ -ىػُِْٓالرابعة عشرة الجزء الثالث ، 
 . ُِٓ، ص:  اإلسالمي لفقواعقود اإلذعاف في  ، كما بعدىا ، الفرفكر ، محمد ، َُْ
 



 190 

 إف ىذا التكاطؤ لو عدة حاالت كصكر يختمؼ حكميا تبعا ليا :        

: أف ال يككف في ىذا التكاطؤ أم صكرة مف صكر االحتكار ، أم أف تتكافر لمسمعة بدائميا في  األولى

 ة بحؽ المستيمؾ .ف ال ينتج عف ىذا التكاطؤ أم شركط أك أسعار مجحفسكؽ ، كأال

فحكـ ىذه الصكرة الجكاز ، كىذا التكاطؤ ال يعدكا ككنو نكع مف التنظيـ لمسكؽ ، كألساليب       

كشركط البيع ، كقد يككف فيو نكع مف رفع الظمـ عف الباعة أك التجار ، كتحقيؽ العدالة بيف طرفي 

ر أىؿ الصناعات عمى ما تحتاج جب" كالمقصكد ىنا أف كلي األمر إف أالعقد ، قاؿ شيخ اإلسبلـ :

فال يمكف المستعمؿ  إليو الناس مف صناعاتيـ كالفبلحة كالحياكة كالبناية ؛ فإنو يقدر أجرة المثؿ ؛

، كال يمكف الصانع مف المطالبة بأكثر مف ذلؾ حيث تعيف عميو مف نقص أجرة الصانع عف ذلؾ 

 .( ُالعمؿ ، كىذا مف التسعير الكاجب ...." )

كينتج عنو فرض شركط أك ، : أف يككف في ىذا التكاطؤ احتكار لسمعة ضركرية  ثانيةالصورة ال

 .أسعار مجحفة عمى المستيمكيف 

لحاجة المستيمكيف ، كقد شتمؿ عميو مف احتكار كاستغبلؿ كـ ىذه الصكرة ىك التحريـ ، لما تكح     

 .( ِ)المحرمة لذلؾ  عنيما نيي تحريـ ، كقد سبقت معنا اإلشارة إلى األدلة نيى النبي

إال كرية ، أك أف تككف السمعة ضركرية : أف تشتمؿ عمى االحتكار لكف لسمعة غير ضر الصورة الثالثة

ال التقميدم ،  ،ذعافيدخؿ في المفيـك الحديث لئلأف ليا بدائؿ في السكؽ ، كىذا التكاطؤ بيذا المعنى 

  . تضييؽ عمى أرزاؽ الناسف فيو أل ذم يرجحو الباحث ىك كراىة مثؿ ىذا التصرؼكال

------------------------------- 
 . ٖٔ، ص:  ِٖ، جمع ابف قاسـ ككلده محمد ، ج:  مجموع الفتاوى،  ( ابف تيميةُ
 .، كما بعدىا مف ىذا البحث  ّٗانظر ص: ( ِ
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 كما ىك مكقؼ القانكف منو ؟ -ِ

عمى التبلعب بأسعار سمعة أك  لمينييفا القانكف أف التكاطؤ بيف مجمكعة مف التجار أك يرل       

رة مف صكر االحتكار غير المشركع ، كقد قضت المادة السادسة مف القانكف المصرم خدمة ما صك 

، بأف : " يحظر االتفاؽ أك التعاقد بيف ـ ََِٓلحماية المنافسة كمنع الممارسات االحتكارية ، لسنة 

 نو إحداث أم مما يأتي : شأأشخاص متنافسة في أية سكؽ معنية إذا كاف مف 

 ( .ُرفع أك خفض أك تثبيت أسعار البيع أك الشراء لممنتجات محؿ التعامؿ " ) -

ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لمقانكف اإلماراتي لحماية المستيمؾ ، حيث كرد في الئحتو التنفيذية /          

 الحاالت التالية احتكار :  : تعد( ٓالمادة رقـ )

 كد بالتحالؼ بحيث يشكؿ إضرارا باالقتصاد الكطني أك بمصالح المستيمكيف .قياـ أكثر مف مز  -

بصكرة معمنة أك سرية بما  ، اتفاؽ المزكديف صراحة أك ضمنا عمى تثبيت أك خفض أك رفع السعر -

 .يشكؿ إضرارا باالقتصاد الكطني أك بمصالح المستيمكيف 

 أكاالتفاؽ الصريح  ةمنافسة غير المشركعيعتبر مف أعماؿ ال "يقكؿ محمد سمماف الغريب :     

الضمني بيف التجار عمى تحديد سعر البضائع أك الخدمات إلى الغير بغية تفادم المنافسة بينيـ ، 

 .( ِ)" كمنع قانكف العرض كالطمب مف أف يمعب دكره في تحديد سعر البضائع أك الخدمات 

 

-------------------------- 
،  قانوف حماية المستيمؾ ، وقانوف حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكاريةالفتاح ،  الشياكم ، قدرم عبد (ُ

 . ْٗص: 
 – ىػُِْْالقاىرة ، دار النيضة العربية ،  ،االحتكار والمنافسة غير المشروعة  ، محمد سميماف ، الغريب (ِ

 . ٕٔ، ص:  ، الطبعة األكلى  ـََِْ
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 ( Cartel System) الكارتؿ نظاـ أوقتصادي اتفاؽ التكتؿ اال:  المطمب الثاني

تصب زيادة المنافسة بيف الشركات دكما في مصمحة المستيمؾ ، إال أنيا غالبا ما تؤدم إلى        

تقميؿ أرباح تمؾ الشركات ، كىذا ما حدا ببعض الشركات التي تتفؽ في نشاطيا التجارم ) تنتج ذات 

لتكتؿ في مكاجية المستيمؾ ، فتتفؽ فيما بينيا عمى اقتساـ السمعة ، أك تقدـ ذات الخدمة ( إلى ا

السكؽ ، كتثبيت سعر منتجاتيا بيامش ربح عاؿ ، فيصبح المستيمؾ عاجزا أماـ ىذه القكة االحتكارية 

، فبل يممؾ سكل اإلذعاف كالرضكخ لما يفرض عميو مف سعر أك شركط ، كبذلؾ تحقؽ ىذه الشركات 

ا لمسكؽ ، كتحكميا في سعر السمعة عمى حساب استغبلؿ حاجة المستيمؾ أرباحا كبرل نتيجة احتكارى

بال  وىو، (  Cartel System) (ُ)الكارتؿ نظاـ أكاتفاؽ التكتؿ االقتصادم كىذا ما يعرؼ ب، 

اتفاؽ بيف عدد مف  ": بأنورؼ نظاـ الكارتؿ كقد عي ،  تواطؤ الصناع أو المينييفمف صور  شؾ واحد

التجارية الكبرل عمى تثبيت أسعار منتجاتيا ، كتكزيع حصص السكؽ في كالمشركعات الشركات 

 . (ِ)" رية ...المناطؽ كالقطاعات كالدكؿ المختمفة بيدؼ التكصؿ إلى أرباح احتكا

كقد حظر القانكف المصرم ) الخاص بتنظيـ المنافسة كمنع الممارسات االحتكارية ( االتفاقات      

 حظر االتفاؽ أك التعاقد : "عمى  منو السكؽ ، كنصت المادة السادسةة في ؿ بحرية المنافسالتي تخ

----------------------------------------- 
 :كىك صة ، الكارتؿ أك اتحاد المنتجيف ،قاؿ الدكتكر محمكد صكاف :" كمف النماذج األخرل لبلحتكارات الخا (ُ

االتفاؽ أك التكاطؤ عمى تحديد سعر المنتج مف السمعة مجمكعة منتجيف أك مؤسسات يجمعيا ىدؼ مشترؾ لؤلعضاء ب
أك الخدمة ، كاقتساـ السكؽ فيما بينيا بتحديد كمية اإلنتاج كحصص المبيعات لكؿ عضك في االتحاد ، مع احتفاظ كؿ 

 (، كىي منظمة الدكؿ المصدرة لمنفط مثاال لمكارتؿ في سكؽOBECالمستقمة ، كتعتبر منظمة أكبيؾ ) وعضك بإدارات
 . ( ُٖٓص: ،  أساسيات االقتصاد اإلسالمي) احتكار القمة "

 . ُٕٓ، ص: الحد مف آليات االحتكار شمبي ، أمؿ محمد ،  (ِ
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 أشخاص متنافسة في أية سكؽ معينة إذا كاف مف شأنو إحداث أم مما يمي :بيف 

 رفع أك خفض أك تثبيت أسعار البيع كالشراء لممنتجات محؿ التعامؿ  .  -ُ

ساـ أسكاؽ المنتجات أك تخصيصيا عمى أساس مف المناطؽ الجغرافية أك مراكز التكزيع أك تاق -ِ

 ( .  ُنكع العمبلء أك السمع أك المكاسـ أك الفترات الزمنية " )

كال يختمؼ المكقؼ الشرعي مف ىذه الممارسة االحتكارية عف النظرة القانكنية ، إذ إنيا ببل شؾ       

كقد نيى الشرع عف ذلؾ نيي تحريـ ،  الذم يشتمؿ عمى االحتكار كالتعسؼ ،تتفؽ كمفيكـ اإلذعاف 

 مف صنؼ يباع ال أف األمكر كالة مف ضمف عمف -رحمو اهلل  –ابف تيمية  كقد سئؿ شيخ اإلسبلـ

 ؟ ال أـ المحتكر ىذا مف االبتياع يجكز فيؿ...، عنده مف إال األصناؼ

 : كجييف مف يفعؿ أف لو ؿيح فبل نفسو ىك أما،  هلل الحمد : فأجاب 

 منو الشراء إلى الناس يضطر أنو جية كمف،  الحبلؿ البيع مف غيره يمنع أنو جية مف          

 لـ حبلؿ لو بماؿ اشتراه قد كاف فإف منو شترليي  ما كأما ، الثمف بزيادة فيظمميـ يريد ما يشتركا حتى

؛  لو البائع لظمـ أخذه ما يحـر كال،  يأثـ لـ اشترل كمف المظمكـ ىك المشترم ألف ؛ منو شراؤه يحـر

 . (ِ" ) المظمكـ عمى ال الظالـ عمى يحـر إنما ىذا مثؿ فاف

..كفي ظؿ النظاـ الرأسمالي ، باسـ حرية العمؿ كحرية التصرؼ كقاؿ الدكتكر عمي الندكم :"        

االحتكارية باتفاؽ أفرادىا  بدكف قيد كال ضابط ، نشأ تكتؿ المنافسيف في صكر متنكعة مف التنظيمات

 تجارية تيدؼ إلىسات ػتكبة بيف مؤسػفي صكرة الكارتؿ : أم اتحاد المنتجيف ... ، كىي اتفاقية مك

------------------------- 
،  قانوف حماية المستيمؾ وقانوف حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية في التشريع المصري، ( الشياكم ُ

 . ْٗص:
 . ِّٗ- ِّٖ، ص:  ِٗ، ج:  مجموع الفتاوىبف تيمية ، ( اِ
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كالتسكيؽ ، كىي  التحكـ في أسعار منتجات معينة ، بتفادم المنافسة فيما بينيا ، فتؤثر عمى اإلنتاج 

تتفؽ سنكيا عمى تحديد أسعار عالية مقبكلة لكؿ منيا ، فتتكدس األرباح لصالحيا ، كيصبح المستيمؾ 

 . (ُ...." ) ىك المتضرر الكحيد منيا

كقاؿ الدكتكر محمد األمير : " كىذه الكارتبلت تعتبر تعاكنا عمى اإلثـ كالعدكاف ، ال عمى البر        

حبلؿ االحتكار محميا....."   . (ِ)كالتقكل ، إذ الغرض منيا التخمص مف المنافسة كا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------ 
 . ُِْ-ُُْ: ، مرجع سابؽ ، ص اإلذعاف عقودحمد ، ( الندكم ، عمي أُ
، ـ ََِٔ، اإلسكندرية ، دار الفكر الجامعي ،  االحتكار ومعالجتو في الفقو اإلسالمياألمير ، محمد أبك زيد ،  (ِ

 . ٔٔص: 
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  الحصريةالتجارية التعامؿ مع أصحاب الوكاالت  : لثالمطمب الثا

عرض ، أك تقديـ  بكاسطة ككيؿ لتكزيع أك بيع ، أك تمثيؿ المككؿ "الككالة التجارية: يقصد ب        

 .  نظير عمكلة أك ربح، داخؿ الدكلة سمعة ، أك خدمة 

ر أك المكزع ج ، أك الصانع في الداخؿ ، أك الخارج ، أك ىك المصد  كالمككؿ : ىك المنتً       

 .( ُالحصرم المعتمد مف المنتج بشرط أال يزاكؿ المنتج أعماؿ التسكيؽ بنفسو " )

 ؟ كما ىك لجية أو شركة معينة احتكار خدمة أو سمعة حؽ تمنح لمدولة أف ىؿ يسوغمسألة : 

 مكقؼ الفقو المعاصر مف ذلؾ  ؟

حؽ مزاكلة أعماؿ الككالة التجارية لبعض مكاطنييا لقد خكؿ القانكف الدكلة صبلحية إعطاء         

 ، ُُٖٗ/ ٖ/ُُ، بتاريخ :  ُٖرقـ  تحادمبشركط محددة ، كقد صدر في دكلة اإلمارات القانكف اال

، مف ىذا القانكف عمى أنو " ال يجكز  ِِ، كقد نصت المادة/ الككاالت التجارية أعماؿ الذم ينظـ 

إدخاؿ بضاعة أك منتجات أك مصنكعات أك مكاد أك غير ذلؾ مف أمكاؿ مكضكع أية ككالة تجارية 

لجمارؾ في اإلمارات ار طريؽ الككيؿ ، كعمى دكائر مقيدة في الكزارة باسـ غيره بقصد االتجار عف غي

عدـ اإلفراج عف ىذه المستكردات الكاردة عف غير طريؽ الككيؿ إال بمكافقة الكزارة أك الككيؿ ، كعمى 

دكائر الجمارؾ أك السمطات المختصة في اإلمارات كؿ فيما يخصو بناء عمى طمب الكزارة الحجز 

يداعيا  د حتى يتـ الفصؿ في أك مخازف المستكرً  ءفي مخازف المكانيعمى تمؾ المستكردات ، كا 

 ."النزاع

 

--------------------------- 
 ، بشأف تنظيـ الككاالت التجارية . ُٖالمادة األكلى مف القانكف االتحادم رقـ  :انظر (ُ



 196 

ى مسألة شبيية الشرعية ؛ فإف الفقو اإلسبلمي قد تطرؽ إلمف الناحية القانكنية ، أما مف الناحية ىذا 

كاإلقطاع في المغة مصدر قكلؾ أقطعو : إذا ممكو كأذف لو بيذه القضية ، أال كىي مسألة اإلقطاع ، 

 (ُ) اؿ اهلل شيئا لمف يراه أىبل لذلؾ"اإلماـ مف م : تسكيغفي الشرع ىكك في التصرؼ في الشيء ، 

مف إقطاع  قديما مشيكركيككف بتمميؾ األصؿ كالمنفعة ، كبتمميؾ المنفعة فحسب ، كما ىك ال

 األراضي الخراجية .

ا المَّوي  رىًضيى  بىٍكرو  أىًبي ًبٍنتً  أىٍسمىاءى  كاألصؿ في جكازه ما أخرجو الشيخاف مف حديث      ٍنييمى  ،  عى

بىٍيرً  أىٍرضً  ًمفٍ  النَّكىل أىٍنقيؿي  ٍنتي كي :قىالىتٍ  مىى  المَّوً  رىسيكؿي  أىٍقطىعىوي  الًَّتي الز  مىى ًمن ي يى كىىً  رىٍأًسي عى  ثيميثىيٍ  عى

قىاؿى ،  فىٍرسىخو  ٍمرىةى  أىبيك كى مَّى النًَّبيَّ  أىفَّ  أىًبيوً  عىفٍ  ًىشىاـو  عىفٍ  ضى مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى بىٍيرى  أىٍقطىعى  كى ا الز   ًمفٍ  أىٍرضن

 .(ِ) النًَّضيرً  بىًني أىٍمكىاؿً 

مَّاؿو  ٍبفً  أىٍبيىضى  عىفٍ ك        فىدى  نَّوي أى  حى ك ؿً  اٍبفي  قىاؿى ) ، اٍلًمٍمحى  فىاٍستىٍقطىعىوي  المَّوً  رىسيكؿً  ىًإلى  كى  الًَّذم :اٍلميتىكى

ٍأًربى  لَّى أىفٍ  فىمىمَّا،  لىوي  فىقىطىعىوي ( ًبمى ؿه  قىاؿى ،  كى ا أىتىٍدًرم :اٍلمىٍجًمسً  ًمفٍ  رىجي  اٍلمىاءى  لىوي  قىطىٍعتى  ًإنَّمىا،  لىوي  قىطىٍعتى  مى

  ( الحديث .ْ،....." ) ًمٍنوي  تىزىعى فىانٍ  قىاؿى ، (ّ)  اٍلًعدَّ 

 الحارث بف ببلؿ أقطع النبي أف:" كعف عبد اهلل بف عمرك بف عكؼ المزني عف أبيو عف جده     

  . ( الحديثٓ" ).... القبمية معادف المزنيٌ 

---------------------------- 
 . اآلثار صحاح عمى األنكار رؽمشاعياض في ،  نقبل عف  ْٖٕ، ص:  ٔ، ج:  فتح الباري( ابف حجر ، ُ
مف كتاب فرض الخمس ، باب : ما كاف النبي يعطي المؤلفة قمكبيـ  ، ُُّٓ :برقـ في صحيحوالبخاري  أخرجو (ِ

 . ٕٗٓكنحكه ، ص: كغيرىـ مف الخمس 
 . ْْٔ، ص:  ِ، ج:  تتيذيب األسماء والمغا،  مالدائـ الذم ال ينقطع ، انظر: النكك  العد: أم (ّ
 ، باب : ما جاء في القطائع . مف كتاب األحكاـ عف رسكؿ هلل  ،  َُّٖبرقـ :  الترمذي في سننوجو أخر  (ْ
 . رضيفاأل : ما جاء في إقطاعكالفيء ، باب مارة، مف كتاب الخراج كاإل َِّٔبرقـ داود في سننو  أخرجو أبك (ٓ
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، كاختمفكا في  (ُات ما شاء )مف المك قطع عمى أف لئلماـ أف يي كقد اتفقت المذاىب األربعة       

أف يقطع مف لو إلماـ إليو الحنفية مف أف اذىب لباحث ىك ما اإال أف الذم يترجح لدل  غير ذلؾ ،

كمستند ىذا الترجيح ىك ما ، المكات كغيره مما ليس ممكا ألحد ، بشرط عدـ اإلضرار بمصالح الرعية 

عمى الرعية منكط بالمصمحة ، كقد  اإلماـؼ ، كألف تصر مف أحاديث في ىذا الباب  كرد عف النبي 

 تتغير المصمحة مف زماف لزماف كمكاف لمكاف .

أف الشريعة ال تحـر مبدأ الترخيص لمككاالت التجارية الحصرية ، لكنيا  كبناء عميو يرل الباحث      

لعدالة تضبط ىذه المعاممة بضكابطيا المرعية كقكاعدىا الشرعية التي تحفظ الحقكؽ كترسي أسس ا

  في المجتمع . 

 مف البيوع: االعالقة بيف الوكاالت التجارية الحصرية وقضية االحتكار وما في معناى

 ، (ِ)، كتمقي الركبافبيع الحاضر لمبادم كعفاالحتكار  المتأمؿ في األحاديث التي نيت عفإف     

------------------------------------- 
" قاؿ أبك يكسؼ : كلئلماـ أف يقطع كؿ مكات ككؿ ما ليس فيو ممؾ ألحد ، كيعمؿ : شية ابف عابديفاحجاء في  (ُ

ت ، كقد ابما يرل أنو خير لممسمميف كأعـ نفعا .." ، قاؿ ابف عابديف : كىذا صريح في أف القطائع قد تككف مف المك 
( ، كقاؿ  ُّْ، ص:  ٔتككف مف بيت الماؿ لمف ىك مف مصارفو ، كانو يممؾ رقبة األرض ") ابف عابديف ، ج: 

: كال يقطع اإلماـ معمكر ارض العنكة ممكا ) كمصر كالشاـ كالعراؽ (  ُٗ، ص:  ْ) ج:  الشرح الصغيرالدردير في 
الحب (، بؿ يقطعيا إمتاعا كانتفاعا ، كأما ما ال يصمح لزرع الحب ، كاف صمح لغرس الشجر ،  ، الصالحة لزرع

المجمكع : كأما اإلقطاع ، فإنو ال يصح إال في مكات  قاؿ فيك " . مكا كانتفاعا كليس مف العقار فيك مكات ، يقطعو م
 أقطعيا الزبير ركض فرسو مف مكات البقيع..") المطيعي ، حيف النبيلـ يستقر عميو ممؾ ، كعمى ىذا كاف قطائع 

لمف يحييو ، ...أما كقاؿ ابف قدامة :" كلئلماـ إقطاع المكات ،  ( ُْٓ، ص:  ُٔ، ج:  المجموعمحمد نجيب ، 
المعادف الظاىرة ، كىي التي يكصؿ إلييا مف غير مؤنة ينتابيا الناس كينتفعكف بيا ، كالممح كالماء ، كالكبريت ، 
كالقير ...) فإنيا ( ال تممؾ باإلحياء ، كال يجكز إقطاعيا ألحد مف الناس ..، الف فيو ضررا بالمسمميف كتضييقا عمييـ 

 ، بتصرؼ يسير .  ُٓٓ:ُّٓ، ص:  ٖ، ج:  المغنياؿ ( " ، )كلحديث ابيض بف حم
 .ف ىذا البحث م ٕٗ-ٔٗ:انظر: ص( ِ
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مف ىذه المناىي الحفاظ عمى اتزاف األسكاؽ ، كاستقرارىا ، كالسبيؿ األمثؿ قصد رع االشأف يتبيف لو 

سعار دم إلى تذبذب األلذلؾ ىك تحقيؽ التكازف بيف العرض كالطمب ، كاستبعاد المؤثرات التي تؤ 

، (ُ)كبيع الحاضر لمبادم في االحتكار ، كفي تمقي السمع ، كلذلؾ كرد النيي كالتشديد ؛ كاضطرابيا 

كا الناس يرزؽ عد :"كقاؿ(، ِ)"اهلل ىك المسعر  إف :"عف التسعير ، كقاؿ كلذلؾ امتنع النبي

سكاؽ ، تقكـ عمى اإلسبلـ في التعامؿ مع األنظرية أف ، فيذه النصكص تبيف لنا (ّ) " بعضيـ بعضا

إعطاء السمع قيمتيا الحقيقية ، كفقا لقانكف العرض كالطمب ، كذلؾ حفاظا عمى حقكؽ البائعيف 

الفرؽ بينيما  أف إالكحقكؽ المشتريف ، كفي ىذه النقطة تتفؽ النظرة الرأسمالية مع النظرة اإلسبلمية ، 

المؤثرات التي تيدد حيث منع مف  المبدأ ،يتضح في ثبات المنيج االقتصادم اإلسبلمي عمى ىذا 

 جميع المعامبلتك  ثبات األسعار كاستقرارىا ، كاالحتكار كبيع الحاضر لمبادم ، كتمقي السمع ،

،  األسكاؽالعرض كالطمب في بآلية  اإلخبلؿ إلىمثؿ ىذه التصرفات تؤدم  إباحةف ؛ أل ...الخالربكية

، فيك نكع  الضيؼ ، كالتبلعب بمتطمباتو  استغبلؿ حاجة الطرؼ التصرفات قائمة عمىىذه إذ إف 

فسادفساد  ضراركالطمب ، لقانكف العرض  كا  ضرار، بمنع السمعة عنيـ ،  اآلخريفبالبائعيف  كا   كا 

غبلء استغبلؿ حاجتيـ ك ، ببالمشتريف   . السعر عمييـا 

 

 

----------------------------- 
 . ، كما بعدىا مف ىذا البحث  ٕٗ -ٔٗانظر ص: ( ُ
مىى الس ٍعري  غىبلى ، مف كتاب البيكع ، باب ما جاء في التسعير ، كلفظو :"  ُُّّبرقـ  الترمذي في سننوأخرجو ( ِ  عى

زَّاؽي  اٍلبىاًسطي  اٍلقىاًبضي  اٍلميسىع ري  ىيكى  المَّوى  ًإفَّ  :فىقىاؿى  ، لىنىا سىع ٍر  المَّوً  رىسيكؿى  يىا فىقىاليكا،  المَّوً  رىسيكؿً  عىٍيدً  ك ن يكىا ً  الرَّ ىٍرجي  أىفٍ  ألى
ب ي أىٍلقىى لىٍيسى  رى ده  كى ـٍ  أىحى ٍظًممىةو  يىٍطميبيًني ًمٍنكي ًديثه  ىىذىا قاؿ الترمذم:،  مىاؿو  كىالى  دىـو  ًفي ًبمى سىفه  حى ًحيحه  حى  . صى
 .ٕٗؽ تخريجو ص: سب( ّ
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صؿ النيي الشرعي عف اىا كالككاالت التجارية تدخؿ في أفكؿ ىذه التصرفات كما في معن    

، كأسعار قطع غيارىا ،  كيؿ في كجكد السمع في األسكاؽ ، كأسعارىاك االحتكار ، حيث يتحكـ ال

 كغالبا ما يرفع ىذه األسعار عمى الناس ، فيذعف الناس إلرادتو لحاجتيـ إلى ىذه السمع .

قكؿ كبلما البف تيمية في مسألة شبيية بمسألة الككاالت التجارية الحصرية ، حيث يىنا نقؿ كأ     

 : كجييف مف ظالـ فيذا،  ىك إال يبيعيا ال أف عمى السمع مف نكعا الرجؿ ضمف إذا أما:"  رحمو اهلل

 .  يجكز ال كىذا،  بيعيا مف غيره منع أنو جية مف -

  ( .ُ).....فيغمييا الثمف مف يختار بما لمناس يبيعيا أنو جية كمف -

 أف األصؿ عدـ جكاز أىؿ العمـ يتبيف لنا  ص كنقكؿ عفمف خبلؿ التأمؿ فيما سبؽ مف نصك       

----------------------- 
 :يقاؿ أف يبقى ، كقد قاؿ رحمو اهلل بعد ذلؾ :" .. ِٓٓ -ِّٓ: ، ص ِٗ، ج:  مجموع الفتاوىابف تيمية ،  (ُ

 إال يبيعكه ال كاف؟  غيرىـ دكف الصنؼ ليذا البائعيف ىـ يككنكا أف عمى الكجو ىذا عمى ذلؾ بمثؿ التزاميـ يجكز فيؿ
 يفعؿ أحدا يترؾ ال أف عميو يجب أـ؟  ذلؾ بيـ يفعؿ أف لئلماـ يجكز فيؿ؟  عمييـ يكضع مكس غير مف المثؿ بقيمة
 أف عمى المثؿ بقيمة إال يبيعكىا ال كاف المبيعات تمؾ مف إليو الناس يحتاج بما يقكمكا أف اختاركا إذا أما :قيؿ ؟ ذلؾ
 ىذا في يككف قد بؿ،  تحريمو يتبيف ال فيذا ؛  فك  مي  ذلؾ في معيـ يدخؿ أف اختار كمف،  البيع مف غيرىـ يمنع

،  األسكاؽ أىؿ بسعر تبيع كنت إف :"قاؿ كأنو،  التسعير في عمر عف نقؿ ما يشبو كىذا،  لمناس عامة مصمحة
ال ،  المثؿ بقيمة إال يباعكا ال أفك ،  إليو يحتاجكف بما يباعكا أف ذلؾ في العامة الناس مصمحة فإف" ،  تبع فبل كا 
،  المثؿ بثمف بيعو يككف فأك ،  يبيع أف الشخص ، إلزاـ الظمـ مف نكعاف ىذاف :يقاؿ قد...ك جميمتاف مصمحتاف فتاكىا
 وأما،  راجحة مصمحة بال الفساد ىذا احتماؿ يجز لـ ىذا بدوف صالحا الناس أمر كاف فاف وحينئذ،  فساد ىذا يكف
 ما يحصؿ كبذلؾ مرتفعة بأثماف إال ذلؾ يمقكف ال أك نحكه ك الطعاـ مف يكفييـ ما لمناس يحصؿ ال ىذا بدوف كاف إف

 فيو فيذا بذلؾ الناس لـزأ إذا ، كأما المنع مف ذكر ما جانبيا في يغتفر العامة المصمحة فيذه؛  المثؿ بثمف يكفييـ
 المثؿ بقيمة ليـ يايبذل أف عميو كجب،  فعةكالمن السمعة مف اإلنساف عند ما إلى اضطركا إذا الناس ف: فإتفصيؿ
 أنو ريب ال،  يختار بما يبيعياك  ، ىك إال السمعة يبيع ال أف عمى المكمؼ مف كمفة يضمف فالذم،  ذلؾ تبيف ،...إذا

 يكره كأنو صار،  يختار بما ىك إال يبيع ال كاف إذا فانو...، تقدما المذيف الكجييف مف السمطانية الكمؼ ظمـ جنس مف
 ."  عمييـ يجب مما أكثر منيـ فيأخذ ؛ يختاره بما منو الشراء عمى الناس
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، الشتماليا عمى االحتكار، كلعمكـ النيي الكارد عف تمقي  (ُ)عمؿ الككاالت التجارية الحصرية

الركباف ، كبيع الحاضر لمبادم ، لكف قد ييخالىؼ ىذا األصؿ لمصمحة راجحة قد يقتضييا تنظيـ 

كؽ ، أك تقتضييا المصمحة العامة لممشتريف كالبائعيف عمى حد سكاء ، كأؤكد ىنا عمى العمؿ في الس

أف المصمحة المعتبرة ىنا ىي المصمحة العامة ، كليست مصمحة أحد التجار ، كمف المعمـك أف 

 الشريعة ما قامت إال لجمب المصالح كدفع المفاسد كما قرر ذلؾ عمماؤنا رحميـ اهلل .

في  عمى ىذا المبدأ في قضايا المعامبلت في مناسبات متعددة ، منيا ترخيصو  كقد أكد نبينا  

 الناس كذلؾ تمشيا مع حاجات كمتطمبات ، استثناء مف مبدأ تحريـ ربا الفضؿ (ِ)بيع العرايا خرصا 

 ، كتفصيؿ ىذه القضية يراجع في مظانيا .

فما اشتمؿ منيا عمى  ،  حالتيا كصكرىاكعميو فإننا نقكؿ إف حكـ ىذه القضية يختمؼ باختبلؼ       

في تنظيـ العمؿ التجارم ،  امندرج تيـ فإنو محـر ، كما كافاإلضرار بالناس كاالستغبلؿ لحاجا

 كتحقيؽ الربح الحبلؿ بعيدا عف االستغبلؿ كاإلضرار بالناس فإنو ال بأس بو .

يفرؽ ضية ، كنصو كالتالي :"، مكضحا حكـ ىذه الق كقد صدر قرار مف مجمع الفقو اإلسبلمي      

 الككاالت الحصرية لبلستيراد بيف ثبلث حاالت :  في

 األكلى : أف ال يككف ىناؾ ضركرة أك حاجة عامة أك خاصة بفئة مف الناس إلى المنتج الذم تتعمؽ 

---------------------------- 
ستغبلؿ ، أما مف حيث انو يعتبر تككيبل عف األصؿ مف حيث اشتماؿ ىذا التصرؼ عمى االحتكار كاال الكبلـ ىنا (ُ

انو دفع إلى عركة  قاؿ السرخسي: ركم عف النبي باتفاؽ األئمة األربعة ،الجكاز ذلؾ ىك  األصؿ فيبالبيع ، ف
،  ُِد الرابع ، الجزء: ، المجم المبسوطالبارقي دينار ليشترم بو أضحية ، فدؿ عمى أف التككيؿ جائز في البيع ) 

 ( .ُٖٗ/  ٕ: المغني ) اؿ ابف قدامة:" ال تعمـ خبلفا في جكاز التككيؿ في البيع كالشراء"( ، كقُٕٗص: 
، مف كتاب: المساقاة ، باب: الرجؿ يككف لو ممر أك شرب في حائط  ِِّٖ، برقـ:  البخاري في صحيحو( أخرجو ِ

 أكسؽ " .بيع العرايا بخرصيا مف التمر فيما دكف خمسة  في أك نخؿ ، كلفظو:" رخص النبي
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السمع أك المنافع الترفييية ، التي يمكف االستغناء عنيا ، أك  الككالة الحصرية ، نظرا لككنو مفبو 

عادؿ  لو متكفر في السكؽ بسػعرف ىناؾ ضركرة أك حاجة غير متعينة إليو ، لكجكد مثيؿ أك بديؿ اك

عميو ، كليس لمدكلة أك رم و بالثمف الذم يتراضى مع المشت، فإف مف حؽ الككيؿ المستكرد أف يبيع

القضاء حؽ التدخؿ بالتسعير عميو فيو ، إذ األصؿ في صحة العقكد التراضي ، كمكجبيا ما أكجبو 

بالمعنى المغكم  -العاقداف عمى أنفسيما بو ، كألف اختصاص صاحب الككالة بالمنتج كاحتكاره لو

ذم يرضى بو ، كال يتضمف ظمما أك جائز شرعا ، حيث إف مف حقو بيع ما يممؾ بالثمف ال -لبلحتكار

  إضرارا بعامة الناس ، كال يجكز التسعير عميو فيو .

ف أكالثانية : أف يككف ىناؾ ضركرة أك حاجة عامة أك خاصة متعينة بمتعمؽ الككالة الحصرية ، ك 

تدخؿ ز ، كعندئذ فبل يجك  ظالمان  أك تحكمان  فاحشان  يككف الككيؿ باذال بثمف عادؿ ، كال يتضمف غبنان 

ف اختصاصو كاحتكاره المنتج تصرؼ مشركع في ممكو ال ظمـ فيو ألحد ، الدكلة بالتسعير عميو ، أل

  كال إضرار بالناس المحتاجيف إليو ، فبل يتعرض لو فيو .

كالككيؿ متعينة بمتعمؽ الككالة الحصرية ، كالثالثة : أف يككف ىناؾ ضركرة أك حاجة عامة أك خاصة 

تتدخؿ لرفع  ففي ىذه الحاؿ يجب عمى الدكلة أفبغبف فاحش أك بشركط جائرة ، ممتنع عف بيعو إال 

 . (ُ) لتسعير الجبرم عمى الككيؿ "الظمـ عف المحتاجيف إليو بطريؽ ا

 

 

---------------------------- 
 . ِٔٓ -ِٓٓ، العدد الرابع عشر ، الجزء الثالث ، ص:  مجمة المجمع (ُ
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 مفيـو اإلذعاف  ؟ الت الحصرية فيىؿ يدخؿ عمؿ الوكامسألة: 

، كلك لـ يفرض  تنو عقد إذعاف في كؿ االحتماالكر محمد عبد المطيؼ الفرفكر إلى أالدكت ذىب -ُ

السعر فرضا ، كذلؾ لعدـ كجكد البديؿ لمف لـ يشأ أف يخضع لمسعر المتفؽ عميو ، " فعمى جميع 

ككالة االستيراد الحصرية ال تعطي فرصة االحتماالت يعد العقد مف عقكد اإلذعاف اقتضاء ، ألف 

 (ُلزبائنيا مطمقا في إيجاد البديؿ ، ال في السمعة ، كال في السعر ، كىذا ىك جكىر عقد اإلذعاف " )

. 

قمت : كىذا الكبلـ يككف مطردا كفقا لممفيكـ الحديث لئلذعاف ، أما عمى المفيـك التقميدم الذم      

ف السمعة التي تحتكرىا الككالة ألضركرية لممستيمؾ فبل يستقيـ ؛  يشترط أف تككف السمعة المحتكرة

 الخاصة قد تككف ضركرية كقد تككف حاجية كقد تككف ترفييية ، كقد يكجد ليا بدائؿ في 

 السكؽ مما يزيؿ عنيا شبية االحتكار .

 رأم الدكتكر عمي الندكم في الككاالت الحصرية لمسمع . -ِ

م حديثو عف حكـ ىذه القضية بنقؿ عف الكسيط لمسنيكرم يبيف فيو أف قدـ الدكتكر بيف يد       

غبلء سعرىا فيك غير مشركع .إذا كاف المقصكد مف إنشائيا ىك االحتكار لسمعة م الشركة  ا ، كا 

قمت : كىذا النقؿ في غير محمو الف الكبلـ ىنا عف الككاالت الحصرية ، كىذه الككاالت         

، فالقانكف ال يعتبر كؿ أنكاع االحتكار ممنكعة ، بؿ يجيز بعض صكره ، تشرع بمقتضى القانكف 

  كتسمى في اصطبلح القانكنييف باالحتكار القانكني .

 

--------------------------------- 
 . ِّٓ، العدد الرابع عشر ، ص:  مجمة المجمعالفرفكر ،  (ُ
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 عدـ مشركعيتيا إذا قصد مف كرائياالبيع ، ك ثـ انتقؿ بعد ذلؾ إلى بياف مشركعية الككالة في       

كخمص إلى أف ىذا ىك ما ، بيع الحاضر لمبادم عف نيي الكاستدؿ عمى ذلؾ ب، اإلضرار بالسكؽ 

، كىذا ما سبؽ أف  (ُينطبؽ عمى الشركات كالككاالت الحديثة التي تستكرد السمع بكمية كبيرة )

 رجحناه ، كاهلل أعمـ .

الككاالت التجارية الحصرية صكرة مف الصكر العصرية لبلحتكار ، كتندرج  فكخبلصة القكؿ : إ     

  في مفيـك اإلذعاف .

: حكـ االحتكارات الحككمية العامة ، كما ىك الحاؿ في ىيئات الكيرباء كالماء ، كمؤسسات مسألة 

 المكاصبلت... الخ .

 عاف الشتماليا عمى االحتكارالذم عميو أكثر الفقياء كالقانكنييف أف ىذه صكرة مف صكر اإلذ   

  ( .ِلخدمة ضركرية لعمـك الناس )

لكني أرل أف أشير إلى صكر كأنكاع ىذا االحتكار ابتداء حتى يتسنى لنا الحكـ عمى كؿ منيا      

 بكضكح .

" فاالحتكارات العامة : ىي االحتكارات التي تقـك بيا الدكلة أك أشخاص القانكف العاـ ، كالمدف       

ديريات كالقرل التي ليا شخصية معنكية ، كىذه االحتكارات العامة تنقسـ مف حيث اليدؼ الذم كالم

 ترمي إليو إلى قسميف :

------------------------------ 
  . ُْْ-ُّْ، ص:  ّ، مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي ، العدد الرابع عشر ، ج: عقود اإلذعاف لندكم ، ا (ُ
، القرم بف عيد ،  ِٖٕ، أبك ليؿ ، كسمطاف العمماء ، مرجع سابؽ ، ص:  ََِص: ، مرجع سابؽ ، ر( الفرفك ِ

 . ّّٓ، مصطفى سانك ، مرجع سابؽ ، ص:  ُّْ- ُّّمرجع سابؽ ، ص: 
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الفرنسية احتكارات مالية : كغرض ىذا النكع مف االحتكارات زيادة مكارد الدكلة كاحتكار الحككمة  -ُ

 لصنع الدخاف كالكبريت .

: كتقصد بيا الدكلة القياـ ببعض الخدمات العامة ، كدافعيا إلى ذلؾ في رات اجتماعيةاحتكا -ِ

المقاـ األكؿ ىك مصمحة المجتمع دكف النظر إلى تحقيؽ أرباح احتكارية ، كيمثؿ ىذا النكع مف 

.الخ ..،  لنقكداخدمات البريد كالتميفكف كالتمغراؼ كسؾ ك ارات التي تتكلى الخدمات ،االحتكارات باإلد

 . (ُ)"كالقصد مف كراء ذلؾ ىك حماية حقكؽ المستيمكيف مف جشع التجار كالشركات ، 

قمت: يتضح لنا مما سبؽ أف الصكرة األكلى قد تدخؿ في مفيكـ اإلذعاف ، أما الصكرة          

استغبلؿ حاجة المستيمكيف إلييا ، بؿ  اتفميس المقصكد مف احتكار الحككمة ليذه الخدمالثانية ، 

ألىميتيا االستراتيجية العكس ىك الصحيح ، فمقصد الحككمة ىك السيطرة عمى ىذه الخدمات 

  األساس تحكؿ دكف استغبلؿ ىذه الخدمات مف قبؿ الشركات الخاصة التي تقـك في كيك  لممجتمع ،

 عمى استغبلؿ حاجات الناس ، كالمتاجرة فييا . 

التي تبـر بيف الحككمة د الكيرباء كالماء ك عق يرل الباحث أف عمى ما قدمنابناء            

،...، كما كالمستيمكيف ليست عقكد إذعاف ، ككذلؾ الحكـ في عقكد رككب المكاصبلت العامة ، كالبريد

 . الخدمات الحكومية غير الربحيةفي معناىا مف 

المتعمقة  نكفنا إليو ، مبينا أف نصكص القاقد أيد قضاء النقض المصرم ىذا االتجاه الذم ذىبك       

تككف  سرم عمى العقكد اإلدارية ، كىي العقكد التيعمى العقكد المدنية ، فبل ت إال باإلذعاف ال تسرم

ف احتكتاإلدارة طرفا فييا ، كتبرميا بقصد تسيير مرفؽ عاـ ، ك   شركطا غير مألكفة. ا 

------------------------ 
 . ُِّ -ُِِ، ص:  ر المشروعةاالحتكار والمنافسة غيالغريب ، محمد سمماف ، ( ُ
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عمى ما جرل بو قضاء ىذه  –لمقرر امف  وبأن :"المصرية  قضنكقد جاء في حكـ محكمة ال       

مألكفة لعقد عمى شركط غير ااء كاحتك  –كاستغبلؿ المحبلت  –أف الترخيص باالستغبلؿ  –المحكمة 

ذ كاف االستا قكصف إدارمالخاص يجعؿ كصؼ ىذا العقد بأنو عقد  في القانكف ثناء انكنيا صحيحا ، كا 

المدنية ، فإف النعي عمى الحكـ  بالعقكدمف القانكف المدني في شأف خاص ،  ُْٗ/الكارد بالمادة 

 ُِٓ، طعف رقـ   ُٖٕٗ/  ٔ/ ٕالمطعكف فيو بالخطأ في تطبيؽ القانكف يككف عمى غير أساس ) 

الركابط بيف الطرفيف يحكميا قرار  فأمتى ثبت  كبأنو ( ُُْ – ِٗ –ـ نقض ـ  –ؽ  َْ، لسنة 

كأف قبكؿ الطاعنة ليا تـ بطريؽ ، فإنو ال يجكز التحمؿ مف أحكاميا بدعكل أنيا جائزة ؛ إدارم 

خاص  اإلذعاف، مف القانكف المدني في شأف عقكد ُْٗ /إذ إف االستثناء الكارد بالمادة؛  اإلذعاف

  .( ُ)"  يةاإلدار كال يسرم عمى القرارات  بالعقكد المدنية ،

( :" كما تقكـ بو الدكلة ِكأختـ ىذا المبحث بكبلـ قيـ لمدكتكر قحطاف الدكرم ، حيث قاؿ)      

كمؤسساتيا مف احتكارات لبعض الكسائؿ العامة ، كاحتكارىا سكؾ الحديد ، كالطيراف ، كسؾ النقكد ، 

سالة الماء ..الخ،  كاستخراج البتركؿ، كنقؿ البريد ، كصنع األدكية ، كتكريد الكيرباء ، كالغاز ، كا 

 العبث ، كدفع  الجشعيف ، فذلؾ مف كاجباتػيا في حفظ النظاـ العػاـ مف حماية لمناس مف احتكارات

 

 

-----------------------------  
التقنيف المدني ( محمد كماؿ عبد العزيز ،  ِٔ -ُّ –ـ نقض ـ  –ؽ  ِٓلسنة  ْْٖ، طعف  ُِٔٗ/ُ/ْ( ) ُ

 . ٖٔٗ – ٕٔٗ، ص:  ـََِّ- ىػُِْْ، الطبعة الثالثة ،  ََِّ ضاء والفقو ،في ضوء الق
 . َٖ، ص:  االحتكار وآثاره في الفقو اإلسالمي ( الدكرم ، قحطاف ،ِ
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، كلكال قياميا بيذا المكف مف االحتكارات التخذت منو الشركات االحتكارية ( ُ)الضرر عف الناس  

 . "  ات الناس بما يتفؽ مع مصمحتيا الخاصة فقط سبيبل لمغنى الفاحش ، كالمعب بمقدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------ 
تككف غايتيا حماية المستيمؾ عمكما ، كىك بيذه الصكرة  أف،  الحتكاراتاألصؿ فيما تقـك بو الدكلة مف ا( ىذا ىك ُ

مستثمر يتاجر في متطمبات  إلىكلة دت التحكل إذا أماكال ينطكم عمى تعسؼ كاستغبلؿ ،  اإلذعافال يحمؿ معنى 
؛ فإنو كالحاؿ كذلؾ ال يختمؼ حكميا عف حكـ غيرىا مات كالرسـك الباىظة كضركريات الشعكب ، كتفرض عمييـ الغرا

عمى حساب حاجات الناس ، فالمعتبر ىنا ىك تحقؽ التعسؼ كاالستغبلؿ ،  أرباحيا تكار التي تراكـمف شركات االح
شركات احتكارية خاصة ، كبيذا يتضح الخبلؼ بيف نظرة مع  أك ) عقكد إدارية (،حككمة عقكد مع التمؾ ال سكاء كانت

، فمظمة العدالة في النظاـ  الباحث ، كاالتجاه الذم اتجيت إليو محكمة النقض المصرية في الحكـ السابؽ الذكر
، مرجع سابؽ ،  عقود اإلذعافب مصطفى ، انظر سانك ، قط لبلستزادة: كحككمات ،أفرادا ن ، اإلسبلمي تشمؿ الجميع 

 . ّّٓص: 
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 . اتفاقات الربط:  رابعالمطمب ال

متـز بمقتضاه بشراء سمعة إضافية أف يفرض البائع عمى المشترم شرطا ي: ىي اتفاقات الربط       

منتج ، كيسمى المنتج األكؿ بالمنتج الرابط ، بينما يسمى ال عند شرائو لممنتج الذم يرغب في شرائو

 . (ُ) الثاني بالمنتج المرتبط

كبر قدر مف األرباح تحقيؽ أبلؿ حاجة المستيمؾ ، ك مف مثؿ ىذه االتفاقيات استغ كالمقصكد     

كلذلؾ فقد حظرت قكانيف المنافسة المختمفة " ، ( ِ)التجارية ، كاإلضرار بالمنافسيف في السكؽ 

، كمف تمؾ القكانيف  (ّ) " ريتي التجارة كالمنافسةاتفاقات الربط لما تنطكم عميو مف آثار ضارة عمى ح

ظيـ المنافسة كمنع الممارسات االحتكارية نقانكف تالتي حظرت مثؿ ىذه الممارسة الضارة ، ، 

اتفاؽ أك بيع أك شراء لمنتج عمى  إبراـ عقد أكعمى حظر تعميؽ الثامنة  نص في المادة إذالمصرم ، 

بطبيعتيا أك بمكجب االستخداـ التجارم لممنتج غير مرتبطة بو  شرط قبكؿ التزامات أك منتجات تككف

  . ( ْ) أك بمحؿ التعامؿ األصمي أك االتفاؽ

 

------------------------------- 
 . ُْٓ، ص: الحد مف آليات االحتكار ( انظر: شمبي ، أمؿ محمد ، ُ
 كضع االقتصادييف شركطا لنجاح اتفاقات الربط كىي :  (ِ

             . أف يحتكر البائع السمعة احتكارا قانكنيا أك فعميا  -ُ         
 أف يككف المنتج الرابط ) السمعة التي يرغب فييا المشترم ( سمعة ضركرية لو . -ِ         
 (ُْٔ، ص:، الحد مف آليات االحتكار) انظر أمؿ شمبي أف يترتب عمى ىذا الفعؿ ضرر بالسكؽ . -ّ         

 . ُْٓالسابؽ ، ص: المرجع  (ّ
قدري عبد الفتاح ، قانوف حماية المستيمؾ وقانوف حماية المنافسة منع الممارسات االحتكارية في ( الشياكم ، ْ

 . ٓٓ، ص: التشريع المصري 
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المستيمؾ  :" تعتبر  ةحماياإلماراتي لمقانكف لالبلئحة التنفيذية في المادة الخامسة مف كجاء      

 ف االحتكار :الحاالت التالية م

اشتراط المزكد عمى المستيمؾ شراء سمعة أك خدمة إضافية إلى جانب السمعة أك الخدمة التي يراد  -

   . "الحصكؿ عمييا 

ىذه المسألة ، إذ إف قكاعد  المكقؼ القانكني فيقمت : كال يختمؼ المكقؼ الشرعي عف         

ف مثؿ ىذه المعاممة خاصة كأ ، االستغالؿ يي عفن، والنفي الضررمتفقة عمى  الشريعة اإلسبلمية

يستغؿ فييا طرؼ إلذعاف ، إذ إنيا صكرة مف صكر االحتكار المعاصرة التي ينطبؽ عمييا مفيكـ ا

قكم حاجة المشترم إلى سمعة ضركرية ليمزمو بشراء سمعة إضافية ال يحتاج إلييا ، فالضرر 

، في السكؽ ضرر ليؤثر عمى حرية المنافسة بالمشترم متحقؽ في مثؿ ىذه الصكر ، كقد يمتد ىذا ال

عمى المشترم شراء ط المحتكر اشتراحكـ ىذه المعاممة ىك التحريـ ، ك  أف: ء عميو يرل الباحث كبنا

أكؿ ألمكاؿ  ، كىك فييا يعد شرطا ممغيا كفقا لما تقتضيو قكاعد الفقو اإلسبلمي ضافية ال يرغبسمعة إ

 .الناس بالباطؿ ، كاستغبلؿ لحاجتيـ 
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 . عمى عقود اإلذعافعقدية وتطبيقات قضائية  نماذج:  المبحث الثاني

المقصكد مف ىذا المبحث ىك ذكر أمثمة عممية عمى عقكد اإلذعاف ، كذلؾ باإلشارة إلى بعض      

تعسفية ، كالتنكيو ببعض التطبيقات القضائية في التعامؿ مع شركط لنماذج العقدية التي تشتمؿ عمى ا

، كذلؾ حتى يجتمع لنا في ىذا البحث  اإلذعاف كالتعسؼ الكاقع في بعض شركط العقد قضية

، كتتضح معالـ التعسؼ فتكتمؿ بذلؾ الصكرة لدل القارمء  الجانبيف النظرم كالعممي لعقكد اإلذعاف ،

 ، كسنكضح األمثمة العممية لعقكد اإلذعاف مف خبلؿ مطمبيف :  الكاقع في عقكد اإلذعاف

 . نماذج عمى الشروط التعسفية في عقود اإلذعاف:  األوؿالمطمب  

 أكؿ نمكذج لعقد اإلذعاف سنتعرض لو ، كنحدد بعض الشركط التعسفية الكاقعة فيو عقد إجارة     

مع مبلحظة أف جكىر  ( Business One) الشركط كاألحكاـ الخاصة بخدمة خدمات اتصاالت 

 .اتصاالت شركة تكرر في معظـ عقكد البحث تكه بيا في ىذا نالتي سن الشركط التعسفية

 االسـ كالسرياف  -ُ

مف  األكؿكيبدأ سريانيا اعتبارا مف ، خدمة اتصاالت (  كأحكاـتدعى ىذه المكائح ) شركط       

 . ـُٓٗٗلعاـ  أغسطس

 مصطمحات تعريفات ال -ِ

لمثاؿ ال الحصر : الخدمة : تعني الكصكؿ إلى خدمات االنترنت ، نذكر منيا عمى سبيؿ ا ُ-ِ

( ، كخدمة  Business Oneالكصكؿ إلى الخدمة عف طريؽ الخط المؤجر ..كخدمة بزنس كف ) 

 كاالتصاؿ عبر خطكط الياتؼ ....، الشامؿ 

 .: المشترؾ ، ىك أم شخص طبيعي أك قانكني يبـر عقد خدمة مع اتصاالت  ِ-ِ
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عة حسب األصكؿ مف قبؿ المشترؾ. : عقد الخدمة : استمارة ) اتصاالت ( لطمب الخدمة مكق ّ-ِ

...... 

نو عقد نمطي جاىز معد مسبقا مف قبؿ الطرؼ مبلحظة نسجميا عمى ىذا العقد ، أ كأكؿ       

كاالحتكار يككف باالستحكاذ الكمي عمى ،  ىنا شركة اتصاالت ، كىك القكم المحتكر ليذه الخدمة

،  اآلف، كما ىك الحاؿ ع كجكد منافسة ضئيمة م أك،  اإلماراتالسكؽ كما كاف الحاؿ سابقا في دكلة 

 ( بدخكؿ سكؽ االتصاالت اإلماراتي .دك) شركة بعد سماح الدكلة  ل

: مف أف العقد ىك استمارة ( ّ-ِ) ةالفقر ، كقد نص العقد عمى ذلؾ صراحة ، في المادة الثانية       

 .) اتصاالت ( لطمب الخدمة مكقعة حسب األصكؿ ..

  داـشروط االستخ -َُ

 : تحتفظ ) اتصاالت (بحقيا في تعديؿ أك تغيير أك استبداؿ شركط كأحكاـ خدمة اتصاالت  ّ-َُ

(Etisalat أك خياراتيا شامبل أية خدمات ذات صمة خاصة أك )استحداث أو إضافة أحكاـ أو 

 شروط جديدة إلييا سواء بإشعار أو بدوف إشعار مسبؽ لممشتركيف .

ا في إجراء تفتيش عمى المعدات وطريقة التركيب في أي وقت بدوف تحتفظ اتصاالت بحقي:  ْ-َُ

إشعار مسبؽ ، وخالؿ التفتيش ال يحؽ لممشترؾ فرض أية شروط أو تحفظات عمى المعمومات 

 . والمعدات موضوع التفتيش

 Business) فيذه صكرة مقتضبة جدا ألحكاـ كشركط عقد االشتراؾ في خدمات االنترنت      

One )  اكتفيت بذكر شرطيف مف جممة شركط ىذا العقد :، كقد 
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  إشعارفي ىذا العقد بدكف  أحكاـ أكف شركط يناسبيا مالشرط األكؿ : يسمح لمشركة باستحداث ما 

  : كجييفف البطبلف مف كىذا شرط بي   مسبؽ ،

 مرأالتعاقد ، عمى  أثناء، أم (ُ)ىك صمب العقد  المعتبر شرعا محؿ الشرط أف: األكؿالكجو 

طرفي  ألحدبعد انقضاء مجمس العقد فبل يحؿ  أما،  بعض الفقياء رأمالجميكر ، كقبؿ التعاقد عمى 

 نفرد بكضع شركط جديدة .أف يالعقد 

القابؿ ، كىذا  إلىالشركة كضع ما تشاء مف الشركط دكف الرجكع ىذا الشرط يخكؿ  أفالكجو الثاني: 

 ال يقبؿ بمثؿ ىذا الشرط عاقؿ .كاإلجحاؼ بحؽ الطرؼ الضعيؼ ، ك  منتيى التعسؼ

الحقكؽ مبادمء أبسط بفيك يحكي استخفاؼ ىذه الشركات االحتكارية  ، كأما الشرط الثاني       

 رض ىذا الكطف .عمى أ إنسافكؿ يتمتع بيا يجب أف اإلنسانية كالحرية الشخصية التي 

حد عمبلئيا أك مقر زؿ أمن فبل يحؽ ألم شركة احتكارية أف تعطي لنفسيا الحؽ لدخكؿ        

دكف إذف أك إشعار مسبؽ ، فمف ذا الذم يقبؿ بمثؿ ىذا الشرط ، كليت األمر اقتصر عمى شركتو 

ىذا اليجكـ عمى منازؿ العمبلء ، بؿ يحؽ ليذه الشركة كفؽ ىذا الشرط أف تجرم التفتيش عمى 

شركة أف يبدم أم المعدات المركبة كطريقة التركيب ، دكف أف يحؽ لرب البيت أك لصاحب ال

 ح في نظاـ ػذا الشرط يصػإف مثؿ ى لعمر اهلل راض أك امتعاض أك تحفظات أك شركط...،اعت

---------------------------- 
ابف القيـ ، ،  ُِٖ، ص:  ٕ، ج:  رد المحتار عمى الدر المختارابف عابديف ، )  انظر: مذىب الجميكر ،ىذا ( ُ

،  ِٖٔ، ص:  ِ، ج: منتيى اإلرادات، ابف النجار ، تقي الديف الفتكحي ،  َُِ، ص:  ّ، ج: إعالـ الموقعيف
، إال أف الشافعية اعتبركا الشرط الذم يشترط بعد  ِّٗص:  ، ْ، ج: الروض المربع لمبيوتي مع حاشية ابف قاسـ

، المجموع ككم ، : الن) انظر .: كىك ظاىر نص الشافعي النككم تماـ العقد في خيار المجمس أك خيار الشرط ، قاؿ
، كقد رجح ابف القيـ أف الشرط المتقدـ يؤثر كذلؾ ، كىذا القكؿ يتكجو إذا كاف مثؿ ىذا الشرط (  ُْٔ، ص:  ٗج: 

 متفؽ عميو .
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القرف  أكاسطالذم كاف سائدا في الغرب أك سائدا قبؿ اإلسبلـ في ببلد العرب ، الذم كاف  العبكدية

 الماضي .

قينا الضكء عمى شرطيف مف الشركط التعسفية في عقد اتصاالت الذم يعد لكبيذا نككف قد أ       

 النمكذج األكضح لعقكد اإلذعاف .

العمؿ بيذا النمكذج قد تكقؼ في الكقت الحاضر ليحؿ محمو نمكذج  أفكمف الجدير بالذكر        

نما، (ُ) أحكاـ أكشركط  أم، ال يتضمف  آخرعقدم  شركط ، كذلؾ في اكتفي فيو بالتنكيو بيذه ال كا 

 البند السابع حيث جاء فيو : 

التفكيض بتركيب خدمات  أكف لدم / لدينا الصبلحية ك// نؤكد بمكجبو ؿ"اتصاالت " بأ أؤكد -ٕ

 . المعموؿ بيا لدى اتصاالت واألحكاـونقر بالقبوؿ بالشروط ،  أعبلهاتصاالت في العنكاف المدكف 

 ختـ الشركة ........                             .                      ..التكقيع ....

: كىذه مرحمة أخرل مف مراحؿ اإلذعاف كاالستخفاؼ بالعمبلء ، لدرجة عدـ ذكر الشركط  قمت       

 . كاألحكاـ دكف أف يطمع عمى تفاصيمياكاألحكاـ في العقد ، بؿ يكقع العميؿ عمى الشركط 

تنتفي فييا المناقشة أك المساكمة ك  ، ى التعسؼ كاإلذعافتشتمؿ عم فإذا كانت الصكرة األكلى     

الجيالة كالتغرير كاالستغبلؿ لحاجة المستيمؾ إلى ىذه ب د العقد ، فإف ىذه الصكرة تزيد عمييالبنك 

 ، لدرجة االستخفاؼ بأدنى حقكقو .الخدمة 

-------------------------------- 
سة اتصاالت طالبا كتيب الشركط كاألحكاـ المعمكؿ بيا في ىذه مركز خدمة العمبلء في مؤس راجعةبم ( قمتُ

المكقع المذككر ، فكجدت إلى مكقع االتصاالت ، كقد رجعت ؿ أحالني عمى المكظؼ المسؤك إال أف ، المؤسسة 
الشركط كاألحكاـ ، كلكنيا كانت الشركط كاألحكاـ الستخداـ مكقع اتصاالت ، كاالستفادة مما تقدميا مف خدمات 

 عمى شبكة االنترنت ، كليس الشركط كاألحكاـ العامة لما تقدمو مف خدمات كمنتجات لمجميكر .كتركنية ، إلنتجات كم
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، كسنكتفي ىنا باإلشارة (ُ)كأما النمكذج الثاني لعقكد اإلذعاف فيك عقكد الخدمات المصرفية      

 . مصرؼ الشارقة اإلسبلميشركط كأحكاـ الخدمات المصرفية في إلى 

 (شركط كأحكاـ اإلصدار كاالستخداـ ) ) A.T.M)ِِ نموذج طمب بطاقة الصراؼ اآللي -        

، كيحؽ لممصرؼ  كقاتاألفي كؿ  اإلسبلمي ةالشارقممكا لمصرؼ  اآلليتظؿ بطاقة الصراؼ  -ٔ

 أيةمسبؽ ، كال تترتب عمى المصرؼ  إخطاركدكف  أسباب أية إبداءحؽ استعماؿ البطاقة دكف  إلغاء

 . اإللغاءية تجاه ىذا مسئكل

 كيتضح التعسؼ في ىذا الشرط مف خبلؿ ثبلث نقاط :       

استخراجيا ، البطاقة التي تحمؿ العميؿ تكاليؼ : إعطاء المصرؼ لنفسو حؽ التصرؼ في ىذه األكؿ

 باإللغاء أك اإليقاؼ .

بإبداء أية أسباب  : عدـ أحقية العميؿ بمعرفة سبب اإللغاء ، كبناء عميو ال يمتـز المصرؼالثاني

 إللغائو بطاقة العميؿ ، كىذا استخفاؼ بحقكؽ العميؿ .

بمصالح  إضرار أك إساءةمف  مسؤكلية تجاه ما ينشأ عف ىذا التصرؼ: براءة المصرؼ مف أم الثالث

 ىذا العميؿ .

فيذا الشرط يصب في حماية مصالح الطرؼ القكم ) المصرؼ ( ، كتبرئتو مف أم صكرة مف       

حقكؽ العميؿ ) الطرؼ الضعيؼ ( في التصرؼ فيما يممؾ ، كفي  ، كانتزاع بعضالمسؤكلية صكر 

 التعكيض عما يصيبو مف أضرار نتيجة قرارات المصرؼ الذم يتعامؿ معو .

----------------------- 
في القانوف المدني عقود اإلذعاف لعشب محفكظ ،  :راجع، ( لبلستزادة حكؿ اإلذعاف في العقكد التي تجرييا البنكؾ ُ

 . َُْ، ص: الجزائري والمقارف 
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عف قد تنشأ  لف يككف المصرؼ مسؤكال بصكرة مباشرة أك غير مباشرة عف أية خسائر أك أضرار -ٕ

أك خمؿ في البطاقة أك آلة الصراؼ اآللي أك جياز الشراء االلكتركني أك نتيجة عدـ كجكد  رقصك 

 .(ُ)خبلؼ ذلؾ ميما كانت األسباب أمكاؿ كافية لدل آلة الصراؼ اآللي أك 

أك التخفيؼ مف المسؤكلية ، كقد  اإلعفاءالتعسفية التي يقصد بيا شركط الالشرط مف  ايعد ىذ       

قاؿ الشاطبي :"  كالنكع الثاني مف الشركط فساد ىذا النكع مف الشركط ،  إلى ذىب جماىير الفقياء

ف يصدقو في دعكل ، كأتمؼ  إفر عميو مستأجى ال يضمف ال أفيشترط الصانع عمى المستصنع  أف

كاف شرط  :" ..قدامة قاؿ ابفك ، ( ِ).."  ..،  فيذا القسـ الشؾ في بطبلنو ذلؾ أشبوكما ، التمؼ 

لى ىذا النحك نحا ، ك  (ّاف لـ يغيره الشرط " )كؿ عقد اقتضى الضمنفي الضماف لـ يسقط ...ألف  ا 

ذا"القانكنييف ، قاؿ المحاقرم :  أكثر في  مف الضماف كاستثناءو  اإلعفاءكجد مف يرل صحة شرط  كا 

 اإلعفاءمف تحمؿ تبعة اليبلؾ بقكة قاىرة ، أما شرط  اإلعفاء منو ىك بعض العقكد ؛ فإف المقصكد

 (. ْ)" جائز عند الجميع كفي كؿ العقكد مف الضماف الناشيء بالتعدم كالتقصير فغير

------------------------------- 
إذ إنني استعممت بطاقة الصراؼ اآللي لسحب مبمغ خمسمائة درىـ  ؛مثؿ ىذه الشركط شخصيا بتجربة مع  مررت (ُ

مف آلة الصراؼ اآللي التابعة ليذا المصرؼ ، ففكجئت بأف المبمغ الذم خرج مف اآللة ىك مائة درىـ ال غير ، كقامت 
امت بطباعتو ، فراجعت المصرؼ بخصكص اآللة بخصـ الخمسمائة درىـ مف رصيدم كفقا لكشؼ الحساب الذم ق

ىذا الشأف ، فأنكر المصرؼ أف يككف ىناؾ خطأ ، بعد مراجعتيـ لمحسابات ) كما زعمكا ( ، كأعطكني الخيار بتقديـ 
كىذا طبعا نتيجة العتمادىـ عمى مثؿ ىذه الشركط التعسفية ، التي ترفع عنيـ  ، –إف شئت  –شككل عمى المصرؼ 
كالسؤاؿ الذم يـ مف أضرار أك خسائر لمعمبلء ، ة نتيجة ما يترتب عمى قصكر آالت صرافتأم قدر مف المسؤكلي

  . يطرح نفسو ىنا مف الذم يتحمؿ ىذه الخسائر ؟ كأيف تذىب مثؿ ىذه األمكاؿ ؟!
 . ِْٖ، ص: ُج:  ،الموافقات  الشاطبي ،( ِ
 . ِّْ، ص: ٕ، ج: المغني قدامة ،  ابف (ّ
 دراسة فقيية قضائية مقارنة ،مف الشروط التعسفية الحماية القانونية لعديـ الخبرةحمد ، المحاقرم ، إسماعيؿ م (ْ

 . ّّْ، ص: 
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 بذلؾ. حكاـ دكف إعطاء إشعار مسبؽيحؽ لممصرؼ في أم كقت أف يغير مف ىذه الشركط كاأل -ٖ

مكافقة شرط تعسفي يطمؽ يد المصرؼ في ما ال يحؽ لو مف كضع الشركط كاألحكاـ دكف  ىذا       

إذ إف العقد شريعة ؛  العقكد في الشريعة كالقانكف كىذا أمر مخالؼ لمبادمء لطرؼ اآلخر ،ا

المتعاقديف ، كليس شريعة الطرؼ القكم ، فبل يسكغ ألحد طرفي العقد أف ينفرد بكضع ما يحمك لو مف 

ر آخف جانب مالشركط دكف مكافقة الطرؼ اآلخر ، كقد سبقت اإلشارة إلى بطبلف مثؿ ىذا الشرط 

(ُ) . 

لشركط التعسفية ، كنحف إذ نشير إلى اشتماؿ بعض عقكد المنتجات المصرفية اإلسبلمية عمى ا      

 في معامبلت البنكؾ الربكية الربكية مف ذلؾ ، بؿ إف التعسؼ كاإلذعاف  البنكؾ عقكدال يعني براءة 

 التي كالمآثـ المظالـمف  ركاـىي إال  ما الربكية بيف البنؾ كالعميؿ صكره ، فالعبلقةيتمثؿ في أقبح 

 سبيؿ في األقكل الطرؼ شركط لقبكؿ األضعؼ الطرؼ اضطرار عمى مبنية إذعاف عبلقة تفرضيا

 ظممان  كأكثر رىقان  منيا أشد ىك فيما تكرط أنو يكتشؼ أف يمبث ال ، كحاجة ضعؼ لحظة مف الخبلص

ف مثؿ ىذه المعامبلت الربكية قد استقر ؛ أللتكضيح ىذا الجانب  يشأ التعرض ، كلكف الباحث لـ

 (ِ) تحريميا بإجماع مف يعتد بقكلو مف عمماء ىذه األمة .

لكننا نييب بالقائميف عمى الرقابة الشرعية في المصارؼ اإلسبلمية مراجعة مثؿ ىذه الشركط      

، كيتخذ  التي تشترط في خدمات كمنتجاتيـ المصرفية ، حتى ال يساء إلى ىذه التجربة الرائدة

  المتربصكف ذلؾ مطية لمغمز كالممز في ىذه الجيكد المباركة .

------------------------------ 
 . ُُِ( انظر في ىذا البحث ، ص: ُ
ضمف قرارات منشكر  ، الدكرة الثانية ،، بجدة مجمع الفقو اإلسبلمي  عف ، الصادر َُرقـ :  قرارالانظر ( ِ

 . ِٓ، ص:  وتوصيات مجمع الفقو اإلسالمي
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 ميف عقد التأ -ٖ

ميف مف عقكد اإلذعاف ، كالمؤمف ىك الجانب القكم ، كال يممؾ المؤمف لو السنيكرم:" عقد التأقكؿ ي

ميف يضرب عادة كأبرز محفكظ :" ..عقد التألعشب  يقكؿ( ، ك ُإال أف ينزؿ عند شركط المؤمف .." )

 أف... اإلذعافميف ضمف فئة عقد أعقد الت بإدراجالميـ الذم يؤدم  كاألمر،  اإلذعافمثاؿ لعقد 

ميف ، كغالبا ما منفردة يذعف ليا مف يرغب في التأ بإرادةحدد بصكرة عامة شركط العقد المكجب يي 

كالمؤمف ىك الجانب القكم ، كال يممؾ  متخصصيف .....استعماؿ  إلىيمجأ في تحديد تمؾ الشركط 

ضة عمى الناس كافة شركط أكثرىا مطبكعة كمعرك  المؤمف لو إال أف ينزؿ عند شركط المؤمف ، كىي

 . ( ِ) .."ىي أىـ خصائص اإلذعاف  ه، كىذ

االحتكار  ميف مف القطاعات التي تخضع غالبا لبلحتكار ، إما أف يككف ذلؾقمت : كقطاع التأ       

ارا قانكنيا احتكأك أف يككف ، أك عمنيا (  ميف ) تكاطأ ضمنيارا فعميا بالتكاطؤ بيف شركات التأاحتكا

 .( ّ)كما ىك الحاؿ في الجزائر ،  تمارسو شركات تأميف تابعة لمدكلة

بعض  بإبطاؿ ميف ، كقضىبتنظيـ عقد التأ انكف المعامبلت المدنية اإلماراتيكلذلؾ تدخؿ ق       

 ( .    ْ) َُِٖ/ كذلؾ في المادة ميف ، سفية التي تتضمنيا بعض كثائؽ التألشركط التعا

جاء في المذكرة اإليضاحية ليذا القانكف :" عدَّدىت ىذه المادةي الشركطى التي تعتبر باطمة إذا كقد       

 ائد بيفػػػػػػػاع العرؼ السػػػػتضمنتيا كثيقة التأميف ، كالقصد مف ىذه المادة تجنب الغرر في العقد كاتب

-------------------------- 
 . ُُُْني ، ص: ، الجزء الثإ، ج:  الوسيط( السنيكرم ، ُ
 . ُِّ، ص:  عقد اإلذعاف في القانوف المدني الجزائري والمقارف( لعشب محفكظ ، ِ
 . ُِِ، ص:  المرجع السابؽ( ّ
 ، مف ىذا البحث . ُِٕ( انظر ص: ْ
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، سكرم ،  ُٕٔ، أردني ،  ِْٗ :الناس كرعاية مصالحيـ كمقاصدىـ ، كىذه المادة تقابؿ المكاد

  . (ُ)مصرم  َٕٓعراقي ،  ٖٓٗ

تماما لمفائدة نعرض ىنا نمكذج لبعض الشركط التعسفية الكاردة في كثيقة تأميف سيارة ضد        كا 

 ميف ، حيث كرد في الشركط العامة ليذه الكثيقة :مدنية لشركة أبك ظبي الكطنية لمتأالمسؤكلية ال

لمؤمف لو أف يخطر في حالة كقكع حادث قد ترتب عميو مطالبة كفقا ليذه الكثيقة يجب عمى ا  -ٓ

بذلؾ مع إعطائيا جميع البيانات الخاصة بو ، ككؿ خطاب بالمطالبة أك إنذار أك أكراؽ  فوراً  الشركة

بمجرد تسمـ المؤمف لو إياىا ، كما يجب عمى المؤمف لو  فوراً قضائية يجب أف تبمغ أك تسمـ لمشركة 

 يات خاصة بالحادث المذككر ...بمجرد عممو بقياـ دعكل أك تحقيؽ أك تحر  فوراً إخطار الشركة 

كؿ كىمة ، إال أف ذلؾ يتضح : قد ال تبدك معالـ التعسؼ في ىذا الشرط لمناظر فيو ألالتعميؽ       

شرنا إلى أف كثيرا مف الحكادث ينتج عنيا إصابات بالغة ، كقد تمنع المصاب مف اإلعبلـ الفكرم إذا أ

إلى االحتجاج بيذا الشرط عمى سقكط حؽ العميؿ في لمشركة بكقكع الحادث ، كىذا ما يدفع الشركة 

المطالبة بالتعكيض ، لعدـ التزامو باإلعبلـ الفكرم المنصكص عميو في ىذه الكثيقة ؛ كلذلؾ فقد أبطؿ 

، العمؿ بيذا الشرط إذا كاف  ِ، الفقرة /  َُِٖقانكف المعامبلت المدنية اإلماراتي في المادة / 

 التأخر لعذر مقبكؿ .

--------------------------------- 
،  ٕٔٔ، ص:  ـُٖٓٗ( لسنة ٓالصادر بالقانكف االتحادم رقـ ) المذكرة اإليضاحية لقانوف المعامالت المدنية( ُ

عقد كما بعدىا ، لعشب محفكظ ، ،  ُُُْ، الجزء الثاني ، ص:  ٕج: ، الوسيط: السنيكرم ، كلبلستزادة ، انظر
عقد التأميف  ، ، الحكيـ ، عبد اليادم السيد محمدُِٖ: ص،  لجزائري والمقارفاإلذعاف في القانوف المدني ا

 – ىػُِْْبيركت ، لبناف ، منشكرات الحمبي الحقكقية ، الطبعة األكلى ،  ، حقيقتو ومشروعيتو ، دراسة مقارنة
 . َِٕص: ،  ـََِّ
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 كيض في الحاالت التالية: يجكز لمشركة أف ترجع عمى المؤمف لو بقيمة ما تككف قد أدتو مف تع -ُُ

ميف أك قبكؿ ركاب أك كضع حمكلة أكثر مف في غير الغرض المبيف بكثيقة التأ ب : استعماؿ السيارة

المقرر ليا أك أف تككف حمكلتيا غير محزكمة بشكؿ فني محكـ أك تجاكز حدكد العرض كالطكؿ أك 

 العمك المسمكح بو .

ما يذكر فيو مف مخالفات ال  أفالشرط تعسفيا بناء عمى  ىذا(ُ)القضاء اإلماراتي كقد عدَّ       

 .مف قانكف المعامبلت المدنية لدكلة اإلمارات  َُِٖ/يعتبر جناية أك جنحة عمدية كفقا لممادة 

ميف بعدـ أحقية العميؿ لتمييز بدبي ، تطالب فييا شركة تأفي قضية رفعت أماـ محكمة اف     

الشرط الذم ينفي مسؤكليتيا عف الضرر الذم يقع أثناء قيادة بالمطالبة بالتعكيض تمسكا منيا ب

أك المشركبات الكحكلية ، قضت ، أك حالة الكقكع تحت تأثير المخدر ، السيارة بدكف ترخيص

 جنحة عمدية .جناية أك  مف مخالفات ال تشكؿالمحكمة باستبعاد ىذيف الشرطيف ألف ما كرد فييما 

ميف ، عسى التعسفية التي ترد في كثائؽ التأ كء عمى بعض الشركطلقينا الضكبيذا نككف قد أ      

 نككف بذلؾ قد أكضحنا بالمثاؿ العممي المقصكد منيا . أف

 
 
 
 
 

--------------------------- 
،  ِٕٗص: ،  ـُّٗٗمارس سنة  ُْ األحد، جمسة  ـُٔٗٗ ، العدد الرابع ، يكنيو والتشريع مجمة القضاء( ُ

 . َٓ) حقكؽ (  ـُِٗٗلسنة ،  ِّْالطعف رقـ 
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  تطبيقات قضائية في التعامؿ مع عقود اإلذعاف: المطمب الثاني 

القضائية بعض القضايا كاألحكاـ  -في ىذا البحث  كىك األخير -سنذكر في ىذا المطمب       

 ل ، ، كبعض الدكؿ العربية األخر  في دكلة اإلمارات العربية المتحدة القضاء المدنيالتي صدرت عف 

 فيما يتعمؽ بعقكد اإلذعاف كالتعسؼ الكارد فييا .

 .(  استقبلؿ عقد النقؿ الجكم عف عقد التأميف )عقد النقؿ : األوؿ التطبيؽ القضائي

مكضكع ىذه القضية ىك مسؤكلية شركة التأميف عف الشحنات المنقكلة ، كقد جاء في نص         

ذ اقتصرت معاىدة ، فو كمحمو كسببو عف عقد النقؿ أف عقد التأميف يستقؿ بأطرا "حكـ المحكمة : كا 

المنقكلة ، فإف أحكاـ التقادـ  ى الشحناتميف عمأعمى تنظيـ عقد النقؿ الجكم ، دكف عقد الت (كارسك)

المقررة بيا ال تسرم إال عمى الحقكؽ الناشئة عف عقد النقؿ دكف تمؾ المستمدة مف عقد التأميف ، كأما 

مسؤكليتيا  أفالرأم السديد بتقريره  إلىنة فإف الحكـ المطعكف فيو قد انتيى عف مدل مسؤكلية الطاع

في  إلييماالتعكيض عف فقد الشحنة ذاتيا ؛ ألنو يدخؿ في معنى الخسارة أك الضرر المشار  إلىتمتد 

يككف التأميف فقط عمى  أفإذ ال يتصكر ؛ البند الرابع مف العقد كىك ما يتفؽ مع قصد العاقديف 

الذم يصيب الشحنة ، بؿ المعيكد في العرؼ العاـ لمنقؿ أف التأميف يشمؿ فقط البضاعة  الضرر

المشحكنة ، كأيضا فإف الحكـ المطعكف فيو قد كافؽ صحيح القانكف بتقريره أنو ال يعفي الطاعنة مف 

كع المسؤكلية ما تمسؾ بو مف تراضي المؤمف ليا في تكجيو المطالبة لمشركة الناقمة ؛ ذلؾ أف كق

رر ، كسنده عقد الضرر المكجب لمتعكيض يكلد لممؤمف ليا حقاف ، أحدىما : قبؿ أف يحدث الض

قبؿ شركة التأميف ، كسنده عقد التأميف ، كمف ثـ يككف ليا الخيار في الرجكع  :النقؿ ، كثانييما

بالحادثة وأنو ال يجدي الطاعنة االحتجاج بعدـ إخطارىا بالتعكيض عمييما معا ، أك عمى أييما ، 

الشروط المطبوعة  مفف ىذا الشرط بدوره ضحقيا في التعويض ، وذلؾ أل  فور وقوعو ، وسقوط
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،  ٕٛٓٔ/ الفقرة دوف إبرازه بشكؿ واضح يميزه عف باقي الشروط ، وىو ما يتفؽ مع ما تستوجبو 

بقوليا  يبرز بشكؿ ظاىر أفمف قانوف المعامالت المدنية لتضمنو مثؿ ىذا الشرط إذا كاف مطبوعا 

ج : كؿ شرط مطبوع لـ يبرز  يقع باطال كؿ ما يرد في وثيقة التأميف مف الشروط التالية : ... :" 

بشكؿ ظاىر إذا كاف متعمقا بحالة مف األحواؿ التي تؤدي إلى بطالف العقد ، أو سقوط حؽ المؤمنة 

مما يتعيف معو ؛  ساس، كبيذا تككف أكجو الطعف الثبلثة الكاردة في ىذا السبب ال تقكـ عمى ألو 

 . (ُ) "القضاء برفضيا 

 –كالسير في االتجاه المعاكس ، شرط استثناء مخاطر السرعة الزائدة  : التطبيؽ القضائي الثاني

 شرط باطؿ .

مطالبة شركة تأميف بعدـ أحقية العميؿ بالمطالبة بالتعكيض تمسكا منيا بالشرط  مكضكع القضية :

ر الذم يقع أثناء قيادة السيارة بسرعة زائدة عف السرعة القانكنية أك الذم ينفي مسؤكليتيا عف الضر 

 السير في االتجاه المعاكس لمسير .

مف قانكف المعامبلت ،  َُِٖتنص المادة / اء في نص حكـ محكمة التمييز بدبي : " جكقد       

ي بسقكط الحؽ في اطبل كؿ ما يرد في كثيقة التأميف مف الشركط التي تقضنو يقع بعمى أالمدنية 

إال إذا انطكت المخالفة عمى جناية أك جنحة عمدية ، كلما كاف ، التأميف بسبب مخالفة القكانيف 

، كالسير في االتجاه المعاكس ، لسرعة الزائدة االشرط الذم تتمسؾ بو شركة التأميف يتعمؽ بمخاطر 

 مدية مما يترتب عميو أف كعدـ احتراـ الضكء األحمر ، كىي حاالت ال تككف جناية أك جنحة ع

------------------------------- 
انظر:  ، ـُْٗٗ/ ُُ/  ُّ، ؽ ، جمسة :  ُٓ، لسنة  ُُّ،  ُُُالطعناف رقما ،  المحكمة االتحادية العميا( ُ

 .  ّّْ -ِّْ، ص:  قضاء النقض في دولة اإلمارات خالؿ خمسة عشر عامامحمد محمكد ،  
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يف يعتبر باطبل ، كال أثر لو قبؿ المؤمف لو أك لغير المستفيد مف التأميف ، ماستثنائيا مف التأشرط 

ككاف الحكـ المطعكف فيو قد استبعد الشرط كحكـ عمى شركة التأميف بأداء ما التزمت بو ، فإنو يككف 

 .( ُ" )صحيحا في نتيجتو 

لـ تحـز بشكؿ فني شرط شرط استثناء تحميؿ السيارة محؿ التأميف حمكلة  :ثالثال التطبيؽ القضائي

 باطؿ .

مف قانكف ،  َُِٖ/ مف المادة  ( أ المقرر بنص الفقرة )" جاء في حكـ محكمة تمييز دبي :      

يقع باطبل الشرط الذم يرد في كثيقة التأميف ،  أنو، ـُٖٓٗ/ ، لسنة ٓالمعامبلت المدنية رقـ 

جناية أك جنحة  إذا انطكت المخالفة عمىكانيف إال كيقضي بسقكط الحؽ في التأميف بسبب مخالفة الق

ذ كاف الشرط الذم تتمسؾ بو شركة التأميف يتعمؽ بتحميؿ السيارة محؿ التأميف حمكلة لـ  عمدية ، كا 

جنحة عمدية ، كمف  أكتحـز بشكؿ فني أك تركت عمى السيارة مفككة ، كىي حاالت ال تككف جناية 

 ، كال أثر لو قبؿ المؤمف لو أك لغير المستفيد مف ثـ فإف شرط استثنائيا مف التأميف يعتبر باطبل

 .( ِ)"  يفالتأم

 ذعاف الذم يشترط االحتكار فيو كشرط أساسي .ؽ قضائي عمى المفيـك التقميدم لئل: تطبي الرابع

 تتمخص كقائع الدعكل التي صدر فييا ىذا الحكـ في أف شركة النصر لصناعة السيارات        

----------------------------- 
، ص:  ُج : ،  يعمجمة القضاء والتشر ، ـ ُٖٗٗ/ٔ/ّـ حقكؽ ، جمسة ُٖٗٗلسنة  ٗالطعف رقـ  تمييز دبي ، (ُ

 . َْْ، ص:  قضاء النقض في دولة اإلمارات خالؿ خمسة عشر عاماانظر: محمد محمكد ،  ،  ُٕٔ
مجمة القضاء ،  ـُٖٗٗ/ ُِ/  ٗحقكؽ ، جمسة  ـ،ُٖٗٗ، لسنة  ٖٕ -ٕٓالطعناف رقما تمييز دبي ، ( ِ

،  عاما قضاء النقض في دولة اإلمارات خالؿ خمسة عشرانظر: محمد محمكد ،    ، ُٕٕ، ص: ُج: ،  والتشريع
 . َْٓص: 
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، كعرضت عمى الجميكر أف يقكـ مف يريد الشراء بالحجز  ( ََُّ)عف إنتاج سيارة نصر أعمنت 

اإلعبلف أف إتماـ إجراءات التعاقد متكقؼ عمى  لدل مكزعييا مع دفع المعجؿ مف الثمف ، كذكرت في

فتقدـ أحد أعضاء مجمس الدكلة بحجز سيارة لدل أحد المكزعيف ، كلكنو لـ يحظ مع ذلؾ مكافقتيا ، 

 أفبالسيارة ، فرفع دعكل اختصـ فييا مع الشركة المنتجة كالشركة المكزعة ، كأسس دعكاه عمى 

لشركة المنتجة تحتكر إنتاجيا ، كأف بيع السيارة لو يعتبر مف ثـ السيارة تعتبر مف لكاـز الحياة ، كأف ا

عقد إذعاف ، كأف إعبلف الشركة المنتجة عف حجزىا يعتبر منيا إيجابا بالبيع ، كأف تقدمو بالحجز مع 

 .دفع مقدـ الثمف يمثؿ قبكال منو ينعقد بو البيع 

ة الشركة المنتجة ، قد يتكقؼ عمى مكافقالتعا إجراءات إتماـمف أف  اإلعبلفا كرد في مأما         

، كقد أجابت محكمة  ُْٗ/ عفاءه منو إعماال لممادة إنو شرط تعسفي ، تممؾ المحكمة فقد قاؿ عنو إ

 المكضكع المدعي في دعكاه ، كحكمت لصالحو .

كلكف محكمة النقض نقضت ىذا الحكـ عمى أساس أف العقد ىنا ال يعتبر عقد إذعاف لتخمؼ        

، كقد قالت في ىذا المعنى :" مف المقرر في قضاء ىذه المحكمة أف مف خصائص التي يتميز بيا ال

 أكالمستيمكيف  إلىخصائص عقكد اإلذعاف أنو تتعمؽ بسمع أك مرافؽ تعتبر مف الضركريات بالنسبة 

، أك تككف المنتفعيف ، كيككف فييا احتكار المكجب ىذه السمع أك المرافؽ احتكارا قانكنيا أك فعميا 

تجعؿ المنافسة فييا محدكدة النطاؽ ، كأف يككف صدكر اإليجاب منو  فسيطرتو عمييا مف شأنيا أ

، كبشركط كاحدة كلمدة محدكدة ، كالسمع الضركرية ىي التي ال غنى لمناس عنيا إلى الناس كافة 

... "(ُ ). 

--------------------------- 
 . ُْٗص: ،  كاإلذعاف،  ؿ ، السكوتمشكمتاف متعمقتاف بالقبوالبيو ، ( ُ
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 التطبيؽ القضائي الخامس :

عمى عدـ مسؤكلية المؤجر عما جاء في قضاء محكمة النقض المصرية ما نصو :" االتفاؽ       

كال مخالفة فيو لمنظاـ العاـ ، كما جائز قانكنا ، اتفاؽ يصيب المحصكؿ مف ىبلؾ بسبب القكة القاىرة 

  . (ُ)ال يعتبر مف عقكد اإلذعاف ىذا االتفاؽ تضمنو عقد اإليجار الذم يأف 

  التطبيؽ القضائي السادس: 

 التعاقد مع الحككمة عمى مناقصة إنشاء طريؽ ليس مف عقكد اإلذعاف .الموضوع : 

جاء في نص حكـ المحكمة :" مف خصائص عقكد اإلذعاف أنيا تتعمؽ بسمع أك مرافؽ تعتبر       

أك  ى المستيمكيف أك المنتفعيف ، كيككف فييا احتكار المكجب ليذه السمعمف الضركريات بالنسبة إل

احتكارا قانكنيا أك فعميا ، أك تككف سيطرتو عمييا مف شأنيا أف تجعؿ المنافسة فييا محدكدة  المرافؽ 

ذا فمتى النطاؽ ، كأف يككف صدكر اإليجاب إلى الناس كافة كبشركط كاحدة ، كلمدة غير محددة ،  كا 

الحككمة قد أشيرت شركط مناقصة في عممية إنشاء طريؽ ، ككاف مف مقتضى ىذه الشركط كانت 

فيو مستمرا لزمف  اإليجابأف يتقدـ كؿ ذم عطاء بشركط العمؿ ، كتحديد زمنو كتكاليفو ، كلـ يكف 

الرفض بعد تقديـ عطائو أصبل أك بتضمينو الشركط  أكحرية القبكؿ  إنسافغير محدد ، ككاف لكؿ 

( ِ) " اإلذعافيذه العممية ال يعتبر عقدا مف عقكد التي ال يقبميا ، فإف التعاقد بيرتضييا ، كتمؾ التي 

.  

------------------------- 
مجموعة المباديء القانونية التي قررتيا أنكر طمبة ، ؽ(  ،  ِْس  َِّطعف  ـُٖٓٗ – ُُ – ُّ) نقض ( ُ

 . ُْالجامعية ، ص:  ، اإلسكندرية ، دار المطبكعات محكمة النقض
مجموعة المباديء القانونية التي قررتيا محكمة أنكر طمبة ، ،  ؽ ( ُِس َِٖطعف  ـُْٓٗ-ْ-ِِ) نقض ( ِ

 . ُْ، ص:  النقض
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 اخلامتة
 ؿفمو عز كجحمد اهلل عز كجؿ عمى تكفيقو كىدايتو ، إال أف أال يسعني في ختاـ ىذا البحث      

فيو كقتا كجيدا كبيريف ، فأسأؿ اهلل أف يجعمني  بذلت فيو، كقد عمى تماـ ىذا البحث كآخرا  الحمد أكال

 مف أصحاب األجريف .

 ، أىميا : عدة نتائجإلى كقد تكصمت مف خبلؿ ىذا البحث    

 عقكد اإلذعاف نتيجة طبيعة لمتطمبات الحياة االقتصادية المعاصرة . -ُ

القرف التاسع عشر ، إال أنيا لـ تتبمكر كنظرية قانكنية إال في ظيرت عقكد اإلذعاف في أكاسط  -ِ

 مطمع القرف العشريف .

 عقكد اإلذعاف مرحمة مف مراحؿ ضمكر مبدأ سمطاف اإلرادة العقدية . تعد  -ّ

 ينشأ عنيا انعداـ المساكمة . ذعاف ، يشترط فيو احتكار لسمعة ضركرية ،المفيـك التقميدم لئل -ْ

  ، يرتكز عمى مبدأ انعداـ المساكاة كالمساكمة بيف طرفي العقد .ذعاف يث لئلالمفيـك الحد -ٓ

 لمستيمؾ مف جشع كاحتكار المنتجيفتكسيع مفيـك اإلذعاف ضركرة قانكنية كاقتصادية لحماية ا -ٔ

، فاإلكراه ضغط يمارسو طرؼ ثالث ، ليتكصؿ مف خبللو إلى تحقيؽ يختمؼ اإلذعاف عف اإلكراه  -ٕ

 بينما ينشأ اإلذعاف نتيجة حاجة المستيمؾ إلى سمعة أك خدمة ما . مرغكب لو ،

 .الرضا في اإلكراه ، كيتعيب اإليجاب كالقبكؿ في عقكد اإلذعاف  يفسد -ٖ

اإليجاب كالقبكؿ في عقكد اإلذعاف يختمؼ عف اإليجاب كالقبكؿ في عقكد المساكمة ، إال أف ذلؾ  -ٗ

كقع في العقكد الشرعية ما يقارب ىذه الصكرة ، كما ىك الحاؿ ال يمنع مف انعقاد العقد صحيحا ، كقد 

 في بيع التعاطي ، كفي عقد الجعالة .
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اشتماؿ عقد اإلذعاف عمى االحتكار أك التعسؼ يأخذ حكـ االحتكار في الشريعة ، كتجرم عميو  -َُ

ر ، كتحريـ القكاعد الشرعية المتعمقة بقاعدة منع التعسؼ في استعماؿ الحؽ ، كقكاعد رفع الضر 

 االستغبلؿ .

لقانكف كصفا يمحؽ عقدا مستقبل مستحدثا مف الناحية الشرعية ، بينما يعتبره ا اإلذعافيعد عقد  -ُُ

 . العقكد

  عقد اإلذعاف ليس مف العقكد المركبة . -ُِ

نو نكع مف التعاطي مف حيث انعداـ أيمكف تكييؼ اإليجاب كالقبكؿ في عقكد اإلذعاف عمى  -ُّ

 ة فييا بيف طرفي العقد .المساكم

 إيجاب صحيح معتبر شرعا كقانكنا . –في عقكد اإلذعاف  –اإليجاب العاـ  -ُْ

حتمية اإليجاب في عقكد اإلذعاف تقرىا القكانيف الكضعية ، بينما تعتبر مخالفة لنظرية الخيارات  -ُٓ

 ية العقدية .مف مبدأ الحر  ءفي البيكع شرعا ، إال أف المصمحة تقتضي إجازة ذلؾ استثنا

ال حرج عمى المذعف في انضمامو إلى عقكد اإلذعاف عند انعداـ البديؿ ، أما إذا كجد البديؿ  -ُٔ

 فيكره التعامؿ مع المتعسؼ ردعا ألمثالو عف استغبلؿ حاجة المعكزيف .

عد تنبع الحماية التشريعية كالقضائية كاإلدارية لممذعف في الشريعة مف مبادمء العدالة ، كقكا -ُٕ

دفع الضرر ، كمقاصد التشريع في أبكاب المعامبلت ، مثؿ منع االستغبلؿ ، كتحريـ الغش ، 

 كاالحتكار .

خطت التشريعات المدنية العربية خطكة ميمة نحك حماية المذعف في عقكد اإلذعاف ، مف  -ُٖ

  خبلؿ الخطكات التالية:

 اإلذعاف أك تعديميا .لكاردة في عقكد لتدخؿ بإلغاء الشركط التعسفية اقاضي المكضكع ال تأجاز  -أ
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      تفسير الشؾ لمصمحة المذعف مطمقا . -ب 

االستغبلؿ في ؿ اشتراط عدة شركط تحد مف مجاؿ حماية المذعف قبؿ التعاقد ، كذلؾ مف خبل -ج 

 ىذا النكع مف العقكد .

قتصادية المعامبلت اال تعددت صكر االحتكار كتنكعت في العصر الحاضر نتيجة لتطكر -ُٗ

 كتعقدىا . 

شرعت القكانيف الكضعية عمؿ الككاالت التجارية الحصرية ، بينما يذىب الفقو اإلسبلمي إلى   -َِ

 الضرر .  االحتكار ك  ضركرة تحديد مشركعية ذلؾ بالمصمحة العامة كانتفاء

مك مف ، ال تدخؿ في مفيـك اإلذعاف كمعناه ، ألنيا تخ غير الربحيةاالحتكارات الحككمية  -ُِ

االستغبلؿ ، كيراد منيا تنظيـ االستفادة مف مكارد الدكلة ، كحماية المستيمكيف مف جشع التجار 

 كاالحتكارييف .

كالككاالت التجارية الحصرية ، تعد مف  ، اتفاقات الكارتؿ ) اتحاد المنتجيف ( كاتفاقات الربط -ِِ

 الصكر المعاصرة لبلحتكار كتدخؿ في مفيـك اإلذعاف . 

 يسكغ لكلي األمر أف يرخص لمككاالت التجارية استئناسا بجكاز اإلقطاع في الفقو اإلسبلمي.  -ِّ

ألغى القضاء المدني الشركط التعسفية الكاردة في عقكد اإلذعاف كعقد التأميف ، كعقد اتصاالت  -ِْ

 ، كعقكد العمؿ .
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 التوصيات 

عك الباحث كسائؿ اإلعبلـ إلى المساىمة بشكؿ فعاؿ في زيادة كعي المستيمكيف بحقكقيـ فيما يد -ُ

  يبرمكنو مف عقكد مع الشركات أك التكتبلت االحتكارية .

معامبلت مدنية إماراتي ، كنظيرىا مف مكاد  ُْٖيرل الباحث ضركرة تعديؿ نص المادة / -ِ

ف ذلؾ مقتضى لتعديؿ الشركط التعسفية إلى الكجكب ألالقكانيف العربية مف إجازة تدخؿ القاضي 

 . العدالة كدفع الضرر عف المذعف

يدعك الباحث المشرع اإلماراتي إلى إقرار نص قانكني يعتبر االستغبلؿ عيبا مف عيكب اإلرادة ،  -ّ

 بحيث يككف مظمة لحماية الطرؼ الضعيؼ في العقد .

ية المستيمؾ تنضكم تحت لكائيا كؿ اإلدارات كالمجاف يدعك الباحث إلى إنشاء إدارة عامة لحما -ْ

المعنية بحقكؽ المستيمكيف ، كيككف ليا األىمية القانكنية لفض النزاعات التي تنشأ عف انعداـ التساكم 

 بيف طرفي العقد .

كبيا يتـ ىذا البحث  ىذه ىي أىـ النتائج كالتكصيات التي تكصمت إلييا مف خبلؿ ىذا البحث ،     

يطاف ، كاهلل كرسكلو منو ا كاف فيو مف صكاب فمف اهلل ، كما كاف مف خطأ فمني كمف الشفم ،

 بريئاف.

 

  الحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن                         

  محمد وعلى آله وصحبه أجمعيننبينا وصلى الله على                     
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 فهرس اآليات القرآنية
 

 اسـ  السورة                                                       رقـ اآلية     رقـ الصفحة    
 

 سورة البقرة     -ٔ

                                   ُُٕ            ُٖٓ            چ ....ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋۇ  چ قكلو تعالى : -

ٗٓ           ِٔٓ                 چ...ی  جئ    حئ  مئىئ  يئ  جب  حب    خب  مبىب   چ   قكلو تعالى : -  

    ُٔٓ-ُْٓ      ِِٖ       چ..ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   چ   قكلو تعالى : -
                   

 
  سورة النساء -ٕ

                                                                                         َْ              ْ            چ ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے    ۓ  ۓ  ...چقكلو تعالى : -

 َُٓ،ٗٓ،َْ                              ِٗ                                                  چ...ڃ      ڦ      ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ :قكلو تعالى -
  

    

 سورة المائدة -ٖ

 ّْ، ِٔ        ُ                     چ......   کژ  ژ  ڑ  ڑ  کچ :قكلو تعالى -
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 رقـ الصفحة  رقـ اآلية                 اسـ  السورة                                            

 

 سورة األعراؼ  -ٗ

 ُْ        ّّ                      چ..ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤچ 

 

  سورة يونس -٘
                            ْٖ        ٗٓ      چ....ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہچ قكلو تعالى :

 

 سورة يوسؼ  -ٙ

 ُُٓ-ُُْ     ِٕ    چٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  چ  :قكلو تعالى

 

 سورة اإلسراء  -ٚ

 ٕٗ         َّ                      چ...ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄچ قكلو تعالى:  -

 ّْ          ّ                       چۅ           ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ ...چقكلو تعالى: -

 

 سورة النور -ٛ

 ِٖ          ْٗ                                                                                                                                                                                            چ .....ھ  ھ  ھ  ھ    ے     ے    ۓ  چ :قكلو تعالى -
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 الصفحة رقـ  رقـ اآلية    اسـ  السورة                                                          

 
 سورة الحج -ٜ

 ُُٕ            ٖٕ             چ...ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓۓ   چ :قكلو تعالى -

 

 سورة ص -ٓٔ

 ُّٕ          ِْ                    چ...﮴  ﮵   ﮶    ۓ  ﮲  ﮳   ے  ۓ         چ:قكلو تعالى -

 

 سورة الحشر  -ٔٔ

 ٗٗ           ٕ                      چ...ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ںں           ڳ  ...چقكلو تعالى: -

       

 سورة الممؾ -ٕٔ

 ٕٗ         ُٓ               چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ         ... چتعالى : قكلو -
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 فهرس األحاديث النبوية
 

 طرؼ الحديث                                                                       رقـ الصفحة 

 َُِ                  ........................................  إذا بايعت فقؿ : ال خبلبة .. -

بىٍيرى  أىٍقطىعى  - ا الز    ُٔٗ                  ........................     النًَّضيرً  بىًني أىٍمكىاؿً  ًمفٍ  أىٍرضن

 ُٔٗ                     ........... القبمية معادف المزنيٌ  الحارث بف ببلؿ أقطع النبي أف -

 ُٖٗ                      ..............................................إف اهلل ىك المسعر   -

 َْ                       يعاف بالخيار ما لـ يتفرقا.......................................الب -

 ٖٗ-ّٗ                     كالمحتكر ممعكف ................................الجالب مرزكؽ  -

 ََِ                       ...مف التمر ............. يع العرايا بخرصيافي ب رخص النبي -

 َُِ                        ...........................................ـ غبف المسترسؿ حرا -

 َُِ                        ...............................رسؿ ربا ..............غبف المست -

 ُِّ                        .......................طكف شركطا ليست ...ا باؿ رجاؿ يشتر م -

 ُُِ-ّْ           أحؿ حراما .....          ى شركطيـ إال شرطا حـر حبلال أك عمالمسممكف  -

 ّٗ             ....          ..طعاما ضربو اهلل بالجذاـ كاإلفبلسالمسمميف مف احتكر عمى  -

 ُُْ                         .............فقاؿ رجؿ : أنا آخذىما بدرىـ  رم ىذيف ؟مف يشت -

 ٕٗ             .....          حاضر لباد ...أف  يتمقى الركباف كأف يبيع  نيى رسكؿ اهلل -
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 رقـ الصفحة        طرؼ الحديث                                                                 

 ٖٖ              ..................................    عف بيع المضطر .. نيى النبي  -

فىدى  -  ُٔٗ                    .....................فقطعو لو اٍلًمٍمحى  فىاٍستىٍقطىعىوي  المَّوً  رىسيكؿً  ًإلىى كى

 َُّ-ٕٗ                  .سيده السكؽ ....فإذا أتى الجمب ، فمف تمقى فاشترل منو ،  ال تمقكا -

 َُّ                   ...   بتاعيا بعد فإنو بخير النظريف ..ال تصركا اإلبؿ كالغنـ ، فمف ا -

 َٖ    ال تبيعكا الذىب بالذىب إال مثبل بمثؿ ، كال تشفكا بعضيا عمى بعض ...            -

 َُُ          ..................................................ال ضرر كال ضرار   -

 ّٗ         ..................................................ال يحتكر إال خاطيء  -

 ٔٗ                قكا السمع ....................... تمبعضكـ عمى بيع بعض ، كال عال يب -

 ُٖٗ-ٕٗ             زؽ اهلل بعضيـ ...................ير  ا الناسدعك ، ال يبيع حاضر لباد  -

ف كاف أخاه أك أباه ال يبع حا -  ٕٗ               ..............................ضر لباد كا 

 ٔٗ                 ...............ع بعض ال يتمقى الركباف لبيع ، كال يبع بعضكـ عمى بي -

 ُُِ                 عند الشركط " ........................... ر :" مقاطع الحقكؽمأثر ع -
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 املصادر واملراجعفهرس 
   

       ة ػػػمكتب ػاض ،الري،  ةػػالصحيحاألحاديث سمسمة ،  األلباني ، محمد ناصر الديف -ُ
 . ـُٔٗٗ -ىػُُْٕاألكلى ،  الطبعة  ، المعارؼ

 

، اإلسكندرية ، دار الفكر  االحتكار ومعالجتو في الفقو اإلسالمياألمير ، محمد أبك زيد ،  -ِ
 . ـََِٔ،  الجامعي

 
، اإلسكندرية ، دار  مجموعة المباديء القانونية التي قررتيا محكمة النقضأنكر طمبة ،  -ّ

 المطبكعات الجامعية . 
 

 .ـ ُِٗٗ-ُُٗٗ،  مصادر االلتزاـ ) المصادر اإلرادية (،  األىكاني ، حساـ الديف كامؿ -ْ
 

 .) بدكف معمكمات عف الطبعة (  األربعيف حديثا النووية مع شرحياحمد ، باجكر ، أ -ٓ
 

المنتقى  ، ىػْْٕت:  الباجي ، أبك الكليد سميماف بف خمؼ بف سعد بف أيكب بف كارث ، -ٔ
 –ىػَُْْالطبعة الرابعة ،  ار الكتاب العربي ،، د لبنافبيركت ،  ،شرح موطأ اإلماـ مالؾ 

 .ـ ُْٖٗ
 
ية ، دار الكتب العمم بيركت ، لبناف ،،  صحيح البخاري، البخارم ، محمد بف إسماعيؿ  -ٕ

 . ـََِِ-ىػُِّْضبط النص : محمكد نصار ، الطبعة الثانية ، 
 

، عماف ،  والقانوفنظرية الحكـ القضائي في الشريعة ،  عبد الناصر مكسى أبك البصؿ ، -ٖ
 . ـَََِ -ىػَُِْاألردف ، دار النفائس ، الطبعة األكلى ، 

 
) بدكف معمكمات عف ضوابط العقود في الفقو اإلسالميالبعمي ، عبد الحميد محمكد ،  -ٗ

 . الطبعة ( 
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 ،بف عمي بف نصر بف أحمد بف الحسيف ، أبك محمد  القاضي عبد الكىاب، البغدادم  -ًَُِ    
                              ت: 

 اف،  بنػيركت ، لػب ، تحقيؽ : حميش عبد الحؽ ، المعونة عمى مذىب عالـ المدينة ، ِِْ      
 . ـُٗٗٗ -ىػُُْٗ دار الفكر ،     
  

) دراسة  ع لحماية المستيمؾ في عقد اإلذعافنحو مفيـو أوس ، بندارم ، محمد إبراىيـ -ُُ
قانكف الصادرة عف منشكر في مجمة األمف كال اإلماراتي والفرنسي(في القانوف المصري و مقارنة 

  – ىػَُِْشكاؿ/ ،منة ،العدد األكؿالسنة الثا ، اإلمارات العربية المتحدة ،كمية شرطة دبي
 .ـ َََِيناير/ 

 
 الطبعة الخامسة ،  ، الروض المربع مع حاشية ابف قاسـ،  يكنس بف منصكر البيكتي ، -ُِ    

 .ـُِٗٗ- ىػُُّْ    
 

  ، القاىرة ، دار النيضة مشكمتاف متعمقتاف بالقبوؿ ، السكوت واإلذعاف البيو ، محسف ،  -ُّ    

  العربية .         
 
    يؽ : ػ، تحق نف الكبرىػالس،  ْٖٓالبييقي ، أبك بكر احمد بف الحسيف بف عمي ، ت:  -ُْ    

  –ىػُُْْار الكتب العممية ، الطبعة األكلى ، محمد عبد القادر عطا ، بيركت ، لبناف ، د       
 ـ .ُْٗٗ        

                                                  
     ،  ارؼػ، الرياض ، دار المع سنف الترمذيالترمذم ، محمد بف عيسى بف سكرة ،   -ُٓ    

 طبعة األكلى .مشيكر حسف آؿ سمماف ، ال بعناية         
 
              التوضيحشرح التمويح عؿ  ،ىػ ِٕٗت:  ،سعد الديف مسعكد بف عمر ، التفتازاني -ُٔ   

 اريػ، بعناية: زك العممية ، بيركت ، لبناف ، دار الكتب  أصوؿ الفقو التنقيح فيمتف ل
 . عميرات       
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    د ػعب، جمع : اوىمجموع الفت بف عبد الحميـ ،أحمد  تقي الديف أبك العباس ابف تيمية ، -ُٕ     
 . ، دار الرحمةمحمد ككلده ، قاسـ  الرحمف بف     

 
( لعقد ( ، )منصكر القاضي ، مترجـ) تككيف ا المطوؿ في القانوف المدنيجاؾ غستاف ،  -ُٖ

 -ـَََِبيركت ، لبناف ، المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع ، الطبعة األكلى ، 
 .  ىػَُِْ

 
دار الندكة ، لبناف ، ، بيركت  اإلماـ زفر وآراؤه الفقييةم ، أبك اليقظاف عطية ، الجبكر  -ُٗ 

 ديدة .الج
 

الطبعة  ، الرياض ، كنكز إشبيميا ،أحكاـ لزـو العقد الجمعكد ، عبد الرحمف بف عثماف ،  -َِ 
 .  ـََِٕ -ىػُِْٖاألكلى ، 

 
 ، تزاـ (ػ) مصادر االلالميػاإلس لقانوف المدني في ثوبوامد ، ػمصطفى مح،  الجماؿ -ُِ    

 األكلى .الطبعة  ،لمطباعة كالنشر الفتح  اإلسكندرية ،         
 

، بحث منشكر في مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي بجدة ،  عقود اإلذعافلجكاىرم ، حسف ، ا -ِِ
 .  ـََِْ -ىػُِْٓالجزء الثالث ، الدكرة الرابعة عشرة ، العدد الرابع عشر ، 

 
، لئلماـ شمس الديف الذىبي  تنقيح التحقيؽكبيامشو  التحقيؽأبك الفرج ،  ف الجكزم ،اب -ِّ 

 عباس بف قطب . ، القاىرة ، الفاركؽ الحديثة لمطباعة كالنشر ، بعناية حسف بف
 

 ، ؿ ػمد بف حنبػاـ أحػفي فقو اإلم إلقناعالحجاكم ، أبك النجا شرؼ الديف مكسى ، ا -ِْ    
 ، تصحيح كتعميؽ : عبد المطيؼ السبكي . دار المعرفةبناف ، بيركت ، ل        
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 .ىػ ِٖٓت:  احمد بف عمي بف حجر العسقبلني ،شياب الديف ، أبك الفضؿ  ابف حجر  -ِٓ   

 .، القاىرة ، دار أبي حياف  البخاريبشرح صحيح  فتح الباري  -ُ       
      بعناية : عبد اهلل ىاشـ اليماني ، ي الكبير ، التمخيص الحبير ، في تخريج أحاديث الرافع -ٕ       
 . ـُْٔٗ -ىػُّْٖ المدينة المنكرة ،       

 
، عماف ، األردف ،  المدخؿ إلى القواعد الفقيية الكمية،  محمكد الحريرم ، إبراىيـ محمد -ِٔ

  . ـََُِ-ىػُِِْدار عمار ، الطبعة الثانية ، 
 
 احمد بف سعيد الظاىرم  د عمي بفابف حـز ، أبك محم -ِٕ   

، الطبعة األكلى ،  ، بيركت ، لبناف ، دار الفكر اإلحكاـ شرح أصوؿ األحكاـ -ُ
  . ـ ُٕٗٗ -ىػُُْٕ

 دار الجيؿ . ، بيركت ، لبناف ، باآلثار المحمى -ِ
 

 ، الدار الجامعية ،  الممكية ونظرية العقد في الشريعة اإلسالميةحمد فراج ، حسيف ، أ -ِٖ    
 .ـ ُٖٖٗ         

 
مواىب ، ىػْٓٗأبك عبد اهلل محمد بف محمد بف عبد الرحمف المغربي ، ت: الحطاب ،  -ِٗ

 .ـُِٗٗ -ىػُُِْ، الطبعة الثالثة ،  بيركت ، لبناف ، دار الفكر، لشرح مختصر خميؿ  الجميؿ
 

،  ارنةعقد التأميف حقيقتو ومشروعيتو ، دراسة مقالحكيـ ، عبد اليادم السيد محمد ،  -َّ
 . ـََِّ –ىػ ُِْْبيركت ، لبناف ، منشكرات الحمبي الحقكقية ، الطبعة األكلى ، 

 
    اإلسبلمي بجدة ، الدكرة الرابعة  ، بحث مقدـ لمجمع الفقو عقود اإلذعافحماد ، نزيو ،  -ُّ    
 .ث عدد الرابع عشر ، الجزء الثال، منشكر في مجمة المجمع ، ال ـََِْ -ىػُِْٓعشرة ،     
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 عيوف غمز،  الحسيني الديف شياب ، العباس أبك ، مكي محمد بف أحمد الحمكم ، -ِّ

ف كالعمكـ اإلسبلمية ، الطبعة الثانية ، ، باكستاف ، إدارة القرآ والنظائر األشباه شرح في البصائر
 . ـََِْ-ىػُِْْ

  
منشكر في  سبلمي ،، بحث مقدـ لمجمع الفقو اإل عقود اإلذعافحمداتي ماء العينيف ،  -ّّ

 .ـََِْ -ىػُِْٓ،الدكرة الرابعة عشرة ، العدد الرابع عشر  مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي ،
 

  -ىػُِِْ، الطبعة األكلى ، القاىرة ، دار الحديث  ،أصوؿ الفقو ، محمد ، الخضرم  -ّْ     
 .ـََُِ        

 
معالـ السنف ،  ىػ ّٖٖب ، ت: أبك سميماف حمد بف محمد بف إبراىيـ بف خطا الخطابي ، -ّٓ

 .مكتبة ابف تيمية ، تحقيؽ : احمد شاكر ، كمحمد حامد الفقي ، القاىرة ، 
 

الطبعة األكلى ،  ، دار الفكر العربي ، القاىرة ،أحكاـ المعامالت ، الخفيؼ ، عمي  -ّٔ
 . ـُٔٗٗ-ىػُُْٕ

 
، مكتبة اليبلؿ ، لبناف  ، بيركت مقدمة ابف خمدوفابف خمدكف ، عبد الرحمف بف محمد ،  -ّٕ
 .ـُٖٖٗ، 
 

 حمد محمد عميأخمؼ ،  -ّٖ
      عػؿ باألسعار وحماية المنافسة ومنالحماية الجنائية لممستيمؾ في مجاؿ عدـ اإلخال  -ُ     

 .ـ ََِٖدار الجامعة الجديدة ،  ، اإلسكندرية ، االحتكار
      بالشريعةدراسة مقارنة لفرنسي ،مؾ في القانوف المصري واالحماية الجنائية لممستي -ِ     

 ، اإلسكندرية ، دار الجامعة الجديدة . ـََِٓ، اإلسالمية         
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المعارؼ ، الرياض ، بعناية ،  سنف أبي داودأبك داكد سميماف بف األشعث السجستاني ،  -ّٗ
 . ف آؿ سمماف مشيكر حس

، الرياض ، مكتبة الرشد ،  فقو والقانوفاإليجاب والقبوؿ بيف الالدبياف ، أبك عمر دبياف ،  -َْ
 . ـََِٓ-ىػُِْٔ، الطبعة األكلى 

 
أقرب المسالؾ إلى مذىب  ىعم الشرح الصغيرحمد بف محمد ، ، أبك البركات أالدردير  -ُْ

، تخريج :  ـُٖٗٗ -ىػَُُْالعدؿ كالشؤكف اإلسبلمية ،  ، دكلة اإلمارات ، كزارةاإلماـ مالؾ 
 . مصطفى كماؿ كصفي

 
 ، محمد فتحي  يالدرين -ِْ

 ،   ػالةة الرسػلبناف ، مؤسس ركت ،ػي، ب بحوث مقارنة في الفقو اإلسالمي وأصولو -ُ     
 .  ـُْٗٗ -ىػ ُُْْاألكلى ، الطبعة 

 ة ػعالطب ة الرسالة ،ػ، مؤسس ركت ، لبنافػ، بي نظرية التعسؼ في استعماؿ الحؽ -ِ     
 . ـُٖٗٗ – ىػُُْٗالثانية ،         

 
، عماف ، األردف ،  وآثاره في الفقو اإلسالمي راالحتكاالدكرم ، قحطاف عبد الرحمف ،  -ّْ

 .  ـَََِ - ىػُُِْدار الفرقاف ، 
 

،  المنصكرة ، حماية المستيمؾ في إطار مفيـو جديد لعقد اإلذعاف رمزم فريد مبركؾ ، -ْْ
 .ـ ََِِمكتبة الجبلء الجديدة ، 

 
شرح مختصر القدوري في  الجوىرة النيرةبف عمي بف محمد الحداد ،  الزبيدم ، أبك بكر -ْٓ

 ـ.ََِٔ -ىػُِْٕ بلف ، الطبعة األكلى ،بيركت ، لبناف ، تحقيؽ إلياس قب ،فقو الحنفية
 

، الطبعة األكلى ،  القواعد الفقيية عمى المذىب الحنفي والشافعي، محمد ،  الزحيمي -ْٔ
 .  ـُٗٗٗ
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 ، دمشؽ ، دار القمـ ، الطبعة الثانية ، المدخؿ الفقيي العاـد ، مصطفى أحم الزرقا ، -ْٕ
  .   ـََِْ -ىػُِْٓ
، الطبعة ـُْٖٗ، بيركت ، لبناف ، دار العمـ لممبلييف ،  األعالـالزركمي ، خير الديف ،  -ْٖ

 السادسة .
 

ف ، دار ، بيركت ، لبنا ، أساس البالغةالزمخشرم ، جار اهلل أبك القاسـ محمكد بف عمر  -ْٗ
 . الفكر 

 
، بحث فائز  الحماية القانونية لممستيمؾ في دولة اإلمارات العربيةزىرة ، محمد المرسي ،  -َٓ

 ُٔٗٗ، بجائزة العكيس لمدراسات كاالبتكار العممي ، ندكة الثقافة كالعمكـ ، دبي ، الدكرة السابعة 
 . ـ

 
 .الطبعة الثانية دار الفكر العربي ،،  ، القاىرة الممكية ونظرية العقدأبك زىرة ، محمد ،  -ُٓ
 

، بيركت ، لبناف ، مؤسسة المدخؿ لدراسة الشريعة اإلسالمية زيداف ، عبد الكريـ ،  -ِٓ
 . ىػُِْْ،  ، الطبعة السادسة عشرة الرسالة

 
، كبيامشو حاشية  تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽالزيمعي ، فخر الديف عثماف بف عمي ،  -ّٓ

 َََِ-ىػَُِْحمد الشمبي ، بيركت ، لبناف ، دار الكتب العممية ، الطبعة األكلى ، العبلمة أ
 .  تحقيؽ : أحمد عزك عناية ، ـ

  
، لبناف ،  ، بيركت فقو البيع واالستيثاؽ والتطبيؽ المعاصرالسالكس ، عمي أحمد ،  -ْٓ

 . ـََِْ -ىػُِْٓة األكلى ، مؤسسة الرياف ، الطبع
 

، بحث منشكر في مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي  عقود اإلذعاففى ، ، قطب مصط سانك -ٓٓ
 . ـََِْ -ىػُِْٓالعدد الرابع عشر ،  بجدة ، الدكرة الرابعة عشرة ،
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،  نظرية العقد والتعسؼ في استعماؿ الحؽ مف وجية الفقو اإلسالميسراج ، محمد ،  -ٔٓ 
 دار المطبكعات الجامعية .  اإلسكندرية ،

 دناف سرحاف ، ع - ٕٓ
 ، بحث مقدـ لمؤتمر مسؤكلية المينييففكرة الميني ، المفيـو واالنعكاسات القانونية  -ُ         

   كث ػع ، مركز البحػائػالكقاب ػكر في كتػ، كمية القانكف ، جامعة الشارقة ، منش             
 . ـََِٔ -ىػُِْٕارقة ، ػالش  امعةػكالدراسات بج              

 ي ػة في القانكنيف الفرنسػ، دراس د المستيمؾ بالمعموماتػالتزاـ المحترؼ بتزوي -ِ         
 كاإلماراتي ، بحث مقدـ إلى ندكة حماية المستيمؾ ، كمية القانكف ، جامعة اإلمارات ،              
 . ـ ََِٕمنشكر ضمف بحكث الندكة ،              

 
 

ف ، لبنا – بيركت، دار إحياء التراث العربي ، لمبسوط ا السرخسي ، أبك بكر محمد بف احمد ، -ٖٓ
 .ـ ََِِ -ىػُِِْالطبعة األكلى ، 

 
 الثالثة.، الطبعةدار الفكر ،، دمشؽ  موسوعة اإلجماع في الفقو اإلسالميب ، سعدم أبك جي -ٗٓ
 

 سنيكرم ، عبد الرزاؽ أحمد ال -َٔ
         ـ. ُٖٗٗحقكقية ، الطبعة الثانية ، ، بيركت ، لبناف ، منشكرات الحمبي ال نظرية العقد -ُ
ة ، ػاف ، منشكرات الحمبي الحقكقيػبيركت ، لبنمصادر الحؽ في الفقو اإلسالمي ،  -ِ

 .ـ ُٖٗٗالطبعة الثانية ، 
 ر ػدار النش )نظرية االلتزاـ بكجو عاـ ( القاىرة ، في شرح القانوف المدني الوسيط -ّ    

 . ـُِٓٗ لمجامعات المصرية ،        
 
و ػقارنة بالفقػ، دراسة م التعبير عف اإلرادة في الفقو اإلسالميسكار ، محمد كحيد الديف ،  -ُٔ

 .ـ ُٖٗٗدار الثقافة لمنشر كالتكزيع ، ،  األردف الغربي ، عماف ،
 

، بيركت ، لبناف ، دار الكتب  األـ،  ىػَِْت: إدريس ، محمد بف أبك عبد اهلل ، الشافعي ، -ِٔ
 . ـُّٗٗ-ىػُُّْاألكلى ، ية ، الطبعة العمم
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الموافقات في  ، ىػَٕٗالشاطبي ، أبك إسحاؽ إبراىيـ بف مكسى المخمي الغرناطي ، ت:  -ّٔ

 . ـُٕٓٗ -ىػُّٓٗ، الطبعة الثانية ،  ، بيركت ، لبناف ، دار المعرفة أصوؿ الشريعة 
 

، دراسة مقارنة ، مصر،  ميحماية المستيمؾ في الفقو اإلسالالشرنباصي ، رمضاف عمي ،  -ْٔ
 ىػ . َُْْمطبعة األمانة ، الطبعة األكلى ، 

 
،  ة المعارؼمنشأ اإلسكندرية ، ، قضاء النقض المدني في العقودشعمة ، سعيد احمد ،  -ٓٔ

 .ـ ُٗٗٗ
 
،  منع اإلغراؽ واالحتكار مف الوجية القانونيةو الحد مف آليات االحتكار شمبي ، أمؿ محمد ،  -ٔٔ

 . ـ ََِٔدرية ، دار الجامعة الجديدة لمنشر ، اإلسكندرية ، اإلسكن
 
، بيركت ، لبناف ، دار  المدخؿ في التعريؼ بالفقو اإلسالميشمبي ، محمد مصطفى ،  -ٕٔ
 . ـُٖٓٗلنيضة العربية ، ا
 

                   ة ، وقانوفػتيمؾ ، ومذكرتو اإليضاحيػة المسػقانوف حمايالشياكم ، قدرم عبد الفتاح ،  -ٖٔ
 رة ، المركز ػ، القاى االحتكارية في التشريع المصريلمنافسة ومنع الممارسات ا حماية         
 .ـ ََِٔ، الطبعة األكلى ،  لئلصدارات القانكنية القكمي         
 

، بيركت ، لبناف  في فقو الشافعية الميذب،  الشيرازم ، أبك إسحاؽ إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ -ٗٔ
 .ـ ُٓٗٗ – ىػُُْٔبعة األكلى ، طالر الكتب العممية ، ، دا
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 فرج الصدة ، عبد المنعـ  -َٕ

 .ـُْٕٗ،  ، بيركت ، لبناف ، دار النيضة العربيةنظرية العقد في قوانيف الدوؿ العربية  -ُ 
     ، رسالة دكتكراة ، جامعة فؤاد األكؿ ، كمية  عقود اإلذعاف في القانوف المصري -ِ 

 .ـ ُْٔٗىرة ، القاقكؽ ، الح
 ي   ػة دبػة شرطػلصادرة عف كمي، بحث منشكر في مجمة األمف كالقانكف ا عقد اإلذعاف -ّ 

 . ـُٔٗٗ /يناير -ىػُُْٔالرابعة ، العدد األكؿ ، شعباف ، السنة      
 ية ، العربالعربية ، جامعة الدكؿ ، معيد الدراسات  محاضرات في القانوف المدني الجديد -ْ     

 .ـُٖٓٗ         
 

ناىج ، ػاف ، األردف ، دار المػعم ، أساسيات االقتصاد اإلسالميصكاف ، محمكد حسف ،  -ُٕ
 . ـََِْ -ىػُِْْالطبعة األكلى ، 

 
، ط : كزارة األكقاؼ العراقية ، الطبعة المعجـ الكبير،  أيكب بف أحمد بف سميمافالطبراني ،  -ِٕ

 . ـ ُٖٓٗالثانية ، 
 

، الرياض ، السعكدية ،  رد المحتار عمى الدر المختارف عابديف ، محمد أميف بف عمر ، اب -ّٕ
 . ـََِّ-ىػُِّْعالـ الكتب ، 

 
بيركت لبناف  ، الكافي في فقو أىؿ المدينةابف عبد البر ، أبك عمر يكسؼ بف محمد النمرم ،  -ْٕ

 ، دار الكتب العممية .
 

دراسة معمقة كمقارنة بالفقو اإلسبلمي( ) لعقد واإلرادة المنفردةنظرية اعبد الفتاح عبد الباقي ،  -ٕٓ
 .ـ ُْٖٗالحديث ، ، الككيت ، دار الكتاب 

 
 ، مطبكع باآللة الكاتبة .  نظرية العقد في الشريعة اإلسالميةالعدكم  ، محمكد شككت ،  -ٕٔ
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،  اإلماراتي والمصري حماية رضاء المستيمؾ ، دراسة في القانونيفعرابي ، غازم خالد ،  أبك -ٕٕ
بحث مقدـ إلى ندكة حماية المستيمؾ التي عقدت في جامعة اإلمارات ، كمية القانكف ، بالتعاكف مع 

 في جامعة اإلمارات . كزارة االقتصاد ، منشكر ضمف بحكث ندكة حماية المستيمؾ
 
 ف ،   يركت ، لبنا، بأحكاـ القرآف  ،ىػ ّْٓت:  ابف العربي ، أبك بكر محمد بف عبد اهلل ، -ٖٕ 

 المعرفة ، تحقيؽ : عمي محمد البجاكم . دار       
 
، تعريب : فيمي الحسيني ، الرياض ، السعكدية  درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـعمي حيدر ،  -ٕٗ

 . ـََِّ –ىػ ُِّْ، دار عالـ الكتب ، 
 
عف أصوؿ فخر  اركشؼ األسر  ،  ىػ َّٕت:  البخارم ،عبد العزيز بف أحمد عبلء الديف  -َٖ

 ،البغدادم ، بيركت ، لبناف ، دار الكتاب العربي ، تحقيؽ : محمد المعتصـ باهلل  اإلسالـ البزدوي
 . ـُْٗٗ-ىػُُْْالطبعة الثانية ، 

 
، بيركت ، لبناف ، التشريع الجنائي اإلسالمي ، مقارنا بالقانوف الوضعي ،  عكدة ، عبد القادر -ُٖ

 .ـُٕٗٗ - ىػُُْٖلرابعة عشرة ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة ا
 
البناية ، ىػ  ٖٓٓمحمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف الحسيف ، ت: ،  بدر الديف ، العيني -ِٖ

 . حقيؽ : أيمف صالح شعباف ، بيركت ، لبناف ، دار الكتب العممية ، تشرح اليداية 
 

القاىرة ، دار النيضة العربية  ،االحتكار والمنافسة غير المشروعة ، محمد سميماف ،  الغريب -ّٖ 
 .، الطبعة األكلى  ـََِْ – ىػُِْْ، 
 

، الرياض ، دار عالـ نشاء االلتزاـ في حقوؽ العباد الغزالي ، حسف بف احمد بف محمد ، إ -ْٖ
 . ـَََِ-ىػَُِْ،  الكتب ، الطبعة األكلى
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، الرياض ، كنكز إشبيميا ،  صيغ العقود في الفقو اإلسالميالغميقة ، صالح بف عبد العزيز ،  -ٖٓ
 . ـََِٔ – ىػُِْٕالطبعة األكلى ، 

 
ة ، مكتب ، مصر المغة سمعجـ مقايي،  ابف فارس ، أبك الحسيف احمد بف فارس بف زكريا -ٖٔ

 ، تحقيؽ : عبد السبلـ ىاركف . ـُُٖٗ –ىػَُْْالخانجي الطبعة الثالثة ، 
 

ير غير مطبكعة ، مقدمة لمعيد الحقكؽ كالعمـك ، رسالة ماجست مفيـو اإلذعاففاطمة نساخ ،  -ٕٖ
 .  ـُٖٗٗ – ُٕٗٗ، السنة الجامعية:  اإلدارية ، جامعة الجزائر

 
، كرقة عمؿ مقدمة إلى  تجارب عربية في مجاؿ آليات حماية المستيمكيففايزة محمد عمي ،  -ٖٖ

كرشة عمؿ عف  –ربي الممتقى العربي الثالث ، بشأف االتجاىات المعاصرة لمتسكيؽ في الكطف الع
أساليب كآليات حماية المستيمؾ ، القاىرة ، جميكرية مصر العربية ، برعاية المنظمة العربية لمتنمية 

 .اإلدارية ، كالجمعية العربية لمتسكيؽ 
 

دور اإلدارة العامة في دولة اإلمارات العربية المتحدة في حماية  شمس مرغني عمي ، فراج ، -ٖٗ
، بحث منشكر في مجمة العدالة  ارنة بيف األنظمة الوضعية والشريعة اإلسالميةالمستيمؾ دراسة مق

الصادرة عف كزارة العدؿ كالشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ ، أبكظبي ، العدد التاسع كالخمسكف ، السنة 
 . ـُٖٗٗ /يكليك – ىػَُْٗ /السادسة عشرة ، ذك الحجة

 
تبصرة الحكاـ في أصوؿ األقضية ومناىج مرم ، ىاف الديف أبك الكفاء اليعابف فرحكف ، بر  -َٗ

، بيركت ، لبناف ، دار الكتب العممية ، تحقيؽ : جماؿ مرعشمي ، الطبعة األكلى ، األحكاـ 
 .ـ ُٓٗٗ -ىػُُْٔ

 
، دراسة مقارنة بيف الفقو اإلسبلمي كالقكانيف  النظرية العامة لاللتزاماتالفضؿ ، منذر ،  -ُٗ

 .ـ ُٔٗٗمكتبة دار الثقافة ،  المدنية الكضعية ، عماف ،
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، دراسة مقارنة  عقود اإلذعاف في الفقو اإلسالمي، محمد عبد المطيؼ صالح ،  الفرفكر -ِٗ
بالقانكف الكضعي ، بحث منشكر في مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي ، جدة ، الدكرة الرابعة عشرة ، العدد 

 . ـََِْ –ىػُِْٓالرابع عشر ، 
 

، اإلسكندرية ، منشأة  تفسير العقد في القانوف المدني المصري والمقارف، ، عبد الحكـ  فكدة -ّٗ
 . ـُّٗٗالمعارؼ ، 

 
دراسة تحميمية تأصيمية في الفقو اإلسبلمي  ، دور القاضي في تعديؿ العقدفؤاد معكض ،  -ْٗ

 . ـ ُٗٗٗالمصرم ، الطبعة األكلى ،  كالقانكف المدني
 

ية الجنائية لممستيمؾ ، دراسة مقارنة وتطبيقاتيا في الحماالقاضي ،  محمد  مصباح ،  -ٓٗ
 .ـ ََِٖ، دار النيضة العربية ،  ىرة، القاالسعودية 

 
،  المغنيابف قدامة ، مكفؽ الديف أبي محمد عبد اهلل بف أحمد بف محمد المقدسي الحنبمي  ،  -ٔٗ

اهلل عبد المحسف التركي د عب ، بتحقيؽ :ـ ُٖٖٗ - ىػَُْٖ ، دار ىجر ، الطبعة األكلى ،القاىرة 
 .فتاح الحمك عبد ال ،

 
، تحقيؽ : عمي محمد معكض ، كعادؿ  بداية المجتيدالقرطبي ، أبك الكليد ، محمد بف رشد ،  -ٕٗ
 .ـ ُٔٗٗ - ىػُُْٔحمد عبد المكجكد ، بيركت ، لبناف ، دار الكتب العممية ، الطبعة األكلى ، أ
 

نية ، دار الطبعة الثا،  َُ-ُالدكرات مف  بجدة ، ميقرارات وتوصيات مجمع الفقو اإلسال -ٖٗ
 القمـ ، دمشؽ .

 
اإلسبلمي ) دراسة مقارنة في الفقو  مبدأ الرضا في العقودالقره داغي ، عمي محيي الديف ،  -ٗٗ

  . ـََِِ -ىػُِّْالطبعة الثانية ، سبلمية ،دار البشائر اإل ، بيركت ، لبناف ،كالقانكف المدني (
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، بحث منشكر في مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي  عقود اإلذعافم بف عيد ، محمد عمي ، القر  -ََُ
 .ـ ََِْ -ىػ ُِْٓ ، الجزء الثالث ، ، بجدة ، الدكرة الرابعة عشرة ، العدد الرابع عشر

 
 أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف أيكب .، الجكزية قيـ ابف  -َُُ

 .  ـََِٓ -ُِْٓىػار ابف حـز ، الطبعة األكلى ، ، بيركت ، لبناف ، دالفروسية  -ُ     
 .ـََِِ،  ىػُِّْ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثانية ، بيركت ، لبناف ، زاد المعاد -ِ     
     ة ػي ، الطبعػبيركت ، لبناف ، دار الكتاب العربإعالـ الموقعيف عف رب العالميف ،  -ّ     

 . ـُٔٗٗ -ىػُُْٔاألكلى ،         
 ى ، ػث ، الطبعة األكلػ، القاىرة ، دار الحدي الطرؽ الحكمية في السياسة الشرعية -ْ     

 . ـََِِ – ىػُِّْ           
 ، مطبكع مع مختصر سنف أبي داكد لممنذرم ، كمعالـ السنف   تيذيب سنف أبي داود -ٓ      

 تيمية . لمخطابي ، تحقيؽ محمد حامد الفقي ، القاىرة ، مكتبة ابف         
 

بدائع الصنائع في ، ىػ ٕٖٓعبلء الديف أبك بكر بف مسعكد الكاساني ، ت:  الكاساني ، -َُِ
الطبعة  تحقيؽ: محمد عدناف دركيش ، ، بيركت ، لبناف ، دار إحياء التراث العربي ،ترتيب الشرائع 

 . ـُٖٗٗ –ىػ ُُْٗالثانية ، 
 
 ََِْ، القاىرة ، مكتبة مدبكلي ، فمسفي المعاصرالفردانية في الفكر ال، ، حسف  الكحبلني -َُّ 
 .ـ

 
، الجزائر ،  عقد اإلذعاف في القانوف المدني الجزائري والمقارفلعشب محفكظ بف حامد ،  -َُْ

 .ـ َُٗٗالمؤسسة الكطنية لمكتاب ، 
 
بعناية  ،و سنف ابف ماج،  ىػِٕٗت :  ابف ماجو ، أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني ، -َُٓ

  . ، الطبعة األكلى مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع  ،الرياض  مشيكر حسف آؿ سمماف ،
 . ىػُٕٗ) إماـ دار اليجرة ( ، ت: مالؾ بف أنس  -َُٔ
 .ىػ ُِِْ، ركاية سحنكف التنكخي ، تحقيؽ: السيد عمي الياشمي ،  المدونة الكبرى -ُ
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: بشار عكاد معركؼ ، بيركت، لبناف ، ، تحقيؽ  ) بركاية يحيى بف يحيى الميثي (الموطأ  -ِ
 . ـُٕٗٗ -ىػُُْٕدار الغرب اإلسبلمي ، الطبعة الثانية ، 

 
مجموعة األحكاـ الصادرة مف دوائر المواد المدنية والتجارية والشرعية المدنية واألحواؿ  -َُٕ

ة كالقانكف في كمة االتحادية العميا بالتعاكف مع كمية الشريع، إعداد المكتب الفني بالمحالشخصية 
 . ـُٖٗٗ -ىػُُْٗجامعة اإلمارات ، الطبعة األكلى ، 

 

، إعداد المكتب الفني بمحكمة التمييز ، دبي ، العدد الرابع ، يكنية /  مجمة القضاء والتشريع -َُٖ
 .ـ ُٔٗٗ
 
 . العدد الرابع عشر بجدة ، الدكرة الرابعة عشرة ، مجمة مجمع الفقو اإلسالمي -َُٗ

 
األحكاـ والمباديء القانونية الصادرة في المواد المدنية والتجارية والعمالية  موعةمج -َُُ

 إعداد : المكتب الفني بمحكمة التمييز بدبي ، دائرة العدؿ .واألحواؿ الشخصية ، 
 

دراسة ،  الحماية القانونية لعديـ الخبرة مف الشروط التعسفيةالمحاقرم ، إسماعيؿ محمد ،  -ُُُ
في مجمة الحقكؽ الصادرة عف مجمس النشر العممي ، الككيت ، ارنة ، بحث منشكر فقيية قضائية مق

 .ـ ََِٔ، ديسمبر ، ىػُِْٕ، ذك الحجة ،  َّالعدد الرابع ، السنة/ 

 
ة ، دار ، اإلسكندري النظرية العامة لاللتزاـ ) مصادر االلتزاـ (محمد حسيف منصكر ،  -ُُِ

 . ـ ََِٔالجامعة الجديدة ، 
 
) نصكص التقنيف المدني المصرم معمقا عمييا بمذكرتو  التقنيف المدنيمد شتا أبك سعد ، مح -ُُّ

 اإلسكندرية ، دار المطبكعات الجامعية .اإليضاحية كأعمالو التحضيرية كآراء ثقات شراحو ( 
 

مقدـ لمجمع بحث  ،عقود اإلذعاف  سمطاف العمماء ، كمحمكد أبك ليؿ ،محمد عبد الرحيـ  -ُُْ
 .  كرة الرابعة عشرة ، الجزء الثالثالد اإلسبلمي ، الفقو
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، القاىرة ، مكتبة كىبة ،  التقنيف المدني في ضوء القضاء والفقومحمد كماؿ عبد العزيز ،  -ُُٓ
 . ـََِّ -ىػُِْْالطبعة الثالثة ، 

 
، ، الطبعة الثانية  عاما قضاء النقض في دولة اإلمارات خالؿ خمسة عشرمحمد محمكد ،  -ُُٔ

 .ـ ُٕٗٗ-ىػُُْٖ
 
، بيركت ، لبناف ، دار الكتب  إلنصاؼالمرداكم ، عبلء الديف أبك الحسف عمي بف سميماف ، ا -ُُٕ

  ، تحقيؽ : محمد حسف الشافعي . ـُٕٗٗ-ىػُُْٖالعممية ، الطبعة األكلى ، 
 

شرح بداية  اليداية ، الفرغاني الجميؿ عبد بف بكر أبي بف عمي،  الديف برىاف المرغيناني ، -ُُٖ
 .، بيركت ، لبناف ، دار الكتب العممية   المبتدي

 
، الرياض ، دار السبلـ  صحيح مسمـمسمـ بف الحجاج بف مسمـ القشيرم النيسابكرم ،   -ُُٗ

 .  ـُٖٗٗ –ىػ ُُْٗلمنشر كالتكزيع ، الطبعة األكلى ، 
 

،  ىلقمـ ، الطبعة األكلدار ا، دمشؽ ، سكريا ،  الخطر والتأميف،  المصرم ، رفيؽ يكنس -َُِ
 .  ـََُِ -ىػُِِْ

 
    ) دراسة تحميمية كتأصيمية في الفقو   دور القاضي في تعديؿ العقدمعكض ، فؤاد محمكد ،  -ُُِ

 . ـُٗٗٗكلى ، اإلسبلمي كالقانكف المدني الغربي ( ، الطبعة األ
 

، القاىرة مرقاة الوصوؿ  مرآة األصوؿ شرحبف عمي ( ،  المبل محمد بف فرامكز) منبل خسرك  -ُِِ
 .ـ ََِِالمكتبة األزىرية لمتراث ، ، 
 

ِى أبك الفضؿ  ، ابف منظكر -ُِّ ٌِ  لساف العرب ،  ىػُُٕجبلؿ الديف ، ت:  ـ بفمحمد بف مكٌر
 التراث العربي ، الطبعة الثالثة .بيركت ، لبناف ، دار إحياء ، المحيط 
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      -ىػُِْٓقاؼ بالككيت ، الطبعة الخامسة ، ، كزارة األك الفقيية  الموسوعة الكويتية -ُِْ
 . ـََِٓ

 
 مؤمف ، عمر السيد ،  -ُِٓ
 فك ػة مقارنة بالقانػدراس ،اإلكراه المفسد لمرضا في قانوف المعامالت المدنية اإلماراتي  -ُ

 ـ .ُٖٗٗ، دار النيضة العربية ، ، القاىرة  المصرم كالفقو اإلسبلمي المدني        
 ارنة، دراسة مقكعيبيف في الرضا في قانوف المعامالت المدنية اإلماراتي الغبف التغرير و  -ِ
 .ـ ُٕٗٗبالقانكف المدني المصرم كالفقو اإلسبلمي ،     

 
 شرح الكوكب المنيرحمد بف عبد العزيز بف عمى الفتكحي الحنبمي ، ابف النجار ، محمد بف أ -ُِٔ

 . ـُّٗٗ -ىػُُّْياض ، مكتبة العبيكاف ،، تحقيؽ : محمد الزحيمي ، نزيو حماد ، الر 
 

 . حمد، عمي أالندكم  -ُِٕ
   ، بحث منشكر في مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي بجدة ، الدكرة الرابعة  عقود اإلذعاف -ُ      

 . ـََِْ -ىػُِْٓالعدد الرابع عشر ،  عشرة ،          
  –ىػ ُُِْ، شركة الراجحي ،  ةػية في المعامالت الماليػجميرة القواعد الفقي -ِ      

 .ـ  َََِ          
 
 ، دار ، الرياض سنف النسائيالرحمف أحمد بف شعيب بف عمي ،  أبك عبدالنسائي ،  -ُِٖ

 ة مشيكر حسف آؿ سمماف .المعارؼ ، بعناي
 

 بف شرؼ ، يحيىالنككم ، أبك زكريا محيي الديف  -ُِٗ
-ُٓٗٗإحياء التراث العربي ، ، بيركت ، لبناف ، دار  شرح الميذب المجموع -ُ

كماؿ: محمد نجيب المطيعي ُُْٓ  . ، تحقيؽ كا 
بيركت ، دمشؽ ، المكتب اإلسبلمي ، الطبعة ،  الطالبيف وعمدة المفتيفروضة  -ِ

 .ـ ُُٗٗ – ىػُُِْالثالثة ، 
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، القاىرة ، دار أبي حياف ، الطبعة  لمنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاجا -ّ
، تحقيؽ : عصاـ الصبابطي ، حاـز محمد ،  ـُٓٗٗ -ىػُُْٓاألكلى ، 

 .عماد عامر 
الطبعة األكلى بيركت ، لبناف ، دار الكتب العممية ،  ، تيذيب األسماء والمغات -ْ

  ـ .ََِٕ -ىػُِْٖ، 

 

مجمع  ،ىػ َٕٖت:  ، الديف نكر ، الحسف أبك ، سميماف بف بكر أبي بف عمي، الييثمي  -َُّ
 . ـُٖٔٗ-ىػَُْٔلبناف ، مؤسسة المعارؼ ، بيركت ، ،  الزوائد ومنبع الفوائد

 
، الجواىر ، محيي الديف أبك محمد عبد القادر بف محمد بف نصر اهلل  أبك الكفاء القرشي -ُُّ

 .عبد الفتاح محمد الحمك  :، مكتبة اإليماف ، تحقيؽ المضية في طبقات الحنفية
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 ٜٔ-ٛٔ        ..................................................................منيج البحث  

 ٕٕ-ٕٓ        ...................................................................خطة البحث  

                           ؼ بعقود اإلذعاف في التعري الفصؿ األوؿ :                      

 ِٔ            .……….اإلرادة مطافكعبلقتيا بمبدأ س ، :  تعريؼ عقكد اإلذعاف المبحث األوؿ

                                         ّٕ -ِٔ        ..…………………………المطمب األكؿ : تعريؼ عقد اإلذعاف كبياف نشأتو  

 ْٕ-ّٖ         ............اإلرادة العقدية ، كعبلقتو بعقكد اإلذعاف  فالمطمب الثاني : مبدأ سمطا

 ْٖ.......................         .........اإلذعاف كشركطيا  عقكد : طبيعة المبحث الثاني

 َٓ-ْٖ        ...........................................المطمب األكؿ : طبيعة عقكد اإلذعاف 

 ٖٓ -ُٓ        ..............................خصائصياالمطمب الثاني : شركط عقكد اإلذعاف ك 
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 ٗٓ          ...................................ف كاإلكراه التمييز بيف اإلذعا المبحث الثالث:

 َٔ -ٗٓ        .........................المطمب األكؿ : تعريؼ اإلكراه في المغة كاالصطبلح 

 ٓٔ -ُٔ         ..............................المطمب الثاني : شركط اإلكراه كصكره كحقيقتو 

 ٗٔ -ٔٔ       ......................المطمب الثالث :عبلقة اإلذعاف باإلكراه ، كالتمييز بينيما 

 ْٕ-َٕ        ........................ر اإلذعاف عمى الرضا كاالختيار ...المطمب الرابع : أث

                 لشريعة منو لفصؿ الثاني :  تكييؼ عقد اإلذعاف وموقؼ اا                 

 ٕٕ            …………………ة اإلسبلمية: تكييؼ عقد اإلذعاف في الشريع المبحث األوؿ

 ِٖ -ٕٕ       ..........   إلذعاف ، كتحديد مكطف اإلشكاؿ فييااتحميؿ قضية :  األكؿالمطلب 

  ٕٖ -ّٖ         .…………بيع المعاطاة مف حيث ثبات الثمف: تكييفو عمى أنو الثاني  المطمب

 ِٗ-ٖٖ           ..…………………: إلحاقو بالبيكع التي يتعيب فييا الرضا الثالث المطمب 

 ََُ -ّٗ          ..……………:عبلقة عقد اإلذعاف باالحتكار، كما في معناه الرابع المطمب 

 َُُ            ..………………………عقد اإلذعاف : مكقؼ الشريعة مف  المبحث الثاني

 َُٕ -َُُ          ...……………………المطمب األكؿ : النيي عف االستغبلؿ بكؿ صكره  

 ُُِ -َُٖ          ......……………………المطمب الثاني : مراعاة القكاعد الشرعية العامة 

 ُِٔ-ُُّ          .....………………… كؿ في عقد اإلذعافالمطمب الثالث : اإليجاب كالقب 

  ُْٔ-ُِٕالمطمب الرابع :آراء المعاصريف في حكـ عقكد اإلذعاف ...................           
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 في عقود اإلذعاف  صؿ الثالث :  حماية المذعف  الف                  

 َُٓ             ...................الشريعة كالقانكف : الحماية القضائية في  المبحث األوؿ

 ُٗٓ-َُٓ            .................ةالقضائية في الشريعالتشريعية ك المطمب األكؿ : الحماية 

 َُٕ-َُٔ            .................القضائية في القانكفك  التشريعية المطمب الثاني : الحماية

 ُُٕ               ..................لشريعة كالقانكف : الحماية اإلدارية في ا المبحث الثاني

 ُٕٓ -ُِٕ             ...........................المطمب األكؿ : الحماية اإلدارية في الشريعة 

 ُْٖ-ُٕٔ               ...........................الحماية اإلدارية في القانكف المطمب الثاني : 

 مستجدة ، ونماذج تطبيقية لعقود اإلذعاف  رالفصؿ الرابع : صو            
 ُٖٔ                ....................كد اإلذعاف ...: الصكر المستجدة لعق المبحث األوؿ

 ُُٗ-ُٕٖ              .......................الحرفة .ىؿ الصنعة أك : تكاطؤ أالمطمب األكؿ 

 ُْٗ-ُِٗ               ...........اتفاؽ التكتؿ االقتصادم ) نظاـ الكارتؿ ( .المطمب الثاني : 

 َِٔ-ُٓٗ               ....الحصرية  التجارية التعامؿ مع أصحاب الككاالت المطمب الثالث :

 َِٖ-َِٕ              ......................................: اتفاقات الربط . المطمب الرابع

 َِٗ                 عقكد اإلذعاف..عقدية ، كتطبيقات قضائية عمى   : نماذج المبحث الثاني

 ُِٖ-َِٗ               ......في عقكد اإلذعاف  المطمب األكؿ : نماذج عمى الشركط التعسفية

 ِِّ-ُِٗ               ......ئية في التعامؿ مع عقكد اإلذعاف الثاني : تطبيقات قضا المطمب
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 ِِٖ-ِِْ                ............................................................ الخاتمة 

 ِِّ-َِّ                ...............................................فيرس اآليات القرآنية

  ِّْ-ِّّ                .............................................فيرس األحاديث واآلثار

 ِِٓ-ِّٓ                 .......................................... فيرس المصادر والمراجع

 ِٔٓ-ِّٓ               .................................................عاتفيرس الموضو 

                                                         
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                   
 

         


