
  

)٨٢٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 
 

 
 

 

 

 

  وات اا  ادو
رتواوا ور اام ظ    

" درا"  

 

 الدكتــــــور

د أ ا   ا أ  
 ا  رسا  

   ارات ا وا  ق



 

)٨٢٦( ت اوا دوا  اروا ام ظ  توا ور ا " درا"  
  

  

  
  

ِبسم ٱ� ٱلرحمن ٱلرحیم ِِ َِّ َِّ َِٰ ۡ َّۡ  
  

ُی��ا أیھ��ا ال��ذین آمن��وا ال ﴿  َ َ ِ َّ َ ُّ َ
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)٨٢٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

)٨٢٨( ت اوا دوا  اروا ام ظ  توا ور ا " درا"  
  

   الطبیة واحتكارها المنافسة على األدویة والمستلزمات 

  ظل انتشار األوبئة والمعدیاتفي 

  -دراسة فقهیة - 

  .أبو الوفا محمد عبد الحي أحمد دسوقي

، جامعة األزهر، كلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیة للبنین بدسوق ،قسم الفقه

  .جمهوریة مصر العربیة، مدینة دسوق

 Aboelwafadosoke.e20@azhar.edu.eg :البرید اإللیكتروني
  

ا :  

 يف ظل انتشار األوبئة واملعديات تزداد حدة املنافـسة، خاصـة يف جمـال     

األدوية واملستلزمات الطبية، ويكثر االسـتغالل؛ األمـر الـذي جعلنـي أتنـاول 

ًهذا املوضوع مبينا مفهـوم املنافـسة، وأدلـة مـرشوعيتها، وضـوابطها، وكـذا 

ـــع ب ـــان حكـــم بي ـــةي ـــة واملـــستلزمات الطبي ـــة األدوي ـــشار األوبئ  يف ظـــل انت

واملعديات، وضوابط ذلك، وما ينشأ عن ذلك من آثار كاحتكار وغش لتلك 

األدويــة واملــستلزمات، وطــرق معاجلتهــا، وبيــان مفهــوم الدعايــة واإلعــالن 

لتلك األدوية واملستلزمات، وضوابط ذلك، وأثرمها عىل املنافسة، وكيفيـة 

 .عالج اآلثار الضارة الناشئة عنهام

ت ااملنافسة، األوبئة، املعديات، املستلزمات، الطبية، البيع، :ا 

 .االستغالل، االحتكار، الغش، الدعاية، اإلعالن



  

)٨٢٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  
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Abstract:  

   In light of the spread of epidemics and infectious diseases, 

competition increases, Especially in the field of medicines and 

medical supplies, and the exploitation is frequent, Which made 

me address this topic clarifying the concept of competition, 

and evidence of legitimacy, and controls, As well as 

explaining the ruling on selling medicines and medical 

supplies in light of the spread of epidemics and infectious 

substances, and the controls for that, And the resulting effects 

of monopoly and fraud for those medicines and supplies, and 

the methods of their treatment, Explaining the concept of 

advertising for these drugs and supplies, the controls for that, 

their impact on competition, and how to treat the harmful 

effects arising from them. 

Keywords: Competition, Epidemics, Ferries, Supplies, 

Medical, Sale, Exploitation, Monopoly, Fraud, Advertising, 

Advertising.     



 

)٨٣٠( ت اوا دوا  اروا ام ظ  توا ور ا " درا"  
  

ا :  
 أن ســيدنا ، وأشــهد أن ال إلــه إال اهللا شــهادة املوحــدين، وأشــهداحلمــد هللا رب العــاملني

ُ َِْد   ": -صلوات اهللا وسالمه عليـه–ًحممدا رسول اهللا إىل البرشية أمجعني، القائل 

ا ِ ُُْ اًَْ ِِ ُ١("...ا(.      

و: 

ًفإن الفقه من أفضل العلوم قدرا، وأجلها أثرا، وأعمها فائدة؛ إذ إن متعلقه األحكام كام جاء  ً

، )٢(" ا  ا ا ا  أد ا    " : تعريفه بأنهيف

َّوالتي من خالهلا يميز احلالل من احلرام، وتراعى املصالح، وتنتظم عالقـة اإلنـسان مـع 

غريه من بني جنسه املتمثلة يف احلكم عىل معامالته وسائر ترصفاته؛ وملا كـان اإلنـسان 

خلري، وجلب ما فيه مصلحته، والتنافس مع غـريه فيـه؛ ممـا حيقـق لـه جمبول عىل حب ا

ًنفعا، أو يدفع عنه رضرا، والناظر هلذا األمر جيد أنه قد يطرأ عىل اإلنـسان مـن الظـروف  ً

ًواملستجدات ما مل يكن متوقعا عنده؛ مما يغري من مـساره الطبيعـي الـذي يعيـشه؛ األمـر 

يف شـتى املجـاالت هبـدف حتقيـق تلـك املـصالح الذي تزداد معه املنافسة بـني البـرش 

، ومن يدقق النظر يف ذلك جيد باآلخريناملختلفة؛ حتى ولو أدى ذلك إىل إحلاق الرضر 

ــة  ــىل األدوي ــسة ع ــا املناف ــن أمثلته ــي م ــامالت، والت ــسات إىل املع ــك املناف ــرد تل أن م

 ألجل املحافظة واملستلزمات الطبية، وغريها من الرضوريات التي ال غنى لإلنسان عنها؛

ًعىل حياته، وهذا ما اهتمت به رشيعتنا اهتامما بالغا ونظمته تنظيام دقيقا؛ فبينت ما جيب  ً ًً

أن تقــوم عليــه تلــك املنافــسات، وخاصــة يف الظــروف الطارئــة التــي تنتــرش فيهــا األوبئــة 

                                                        
 وسـننه - - أمـور رسـول اهللا  اجلامع املسند الصحيح املخترص مـن  أخرجه اإلمام البخاري يف)١(

، )٧١(بـرقم ًمـن يـرد اهللا بـه خـريا يفقـه يف الـدين، : العلـم، بـاب: ، كتـاب) البخـاريصحيح(وأيامه 

: دار طـوق النجـاة، ط: حممـد زهـري، نـرش:  ملحمد بن إسامعيل البخاري اجلعفي، حتقيـق،١/٢٥

 .هـ١٤٢٢األوىل، 

ــرحيم العراقــيأمحــد بــن، ٢٦ ص الغيــث اهلــامع رشح مجــع اجلوامــع )٢(  ،هـــ٨٢٦ :، ت عبــد ال

 .م٢٠٠٤- هـ١٤٢٥األوىل، : ، طدار الكتب العلمية: ، نرشحممد تامر حجازي: حتقيق

 



  

)٨٣١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

واملعديات كاألسس والضوابط الرشعية التي تراعى من خالهلا احلقوق كـالتزام العـدل 

عدم الظلم، والبعد عن التسبب يف إحلاق الرضر باألخرين، كام جيب أن يكون سبيلها و

حتقيق املساواة، وتكافؤ الفرص بني املتنافسني، والبعد عن الغش والتدليس، والغرر يف 

ــا،  ــع ثمنه ــوق كرف ــضيعا للحق ــارا م ــا احتك ــة، أو احتكاره ــستلزمات الطبي ــة وامل ًاألدوي ً

ًبطها، وتـرويج املغـشوشات منهـا، وخـصوصا يف وقـت والتالعب بأسعارها، وعـدم ضـ

ًاألزمـات والتــي تــستدعي مـن اإلنــسان أن يكــون أكثــر دقـة، وحرصــا يف حتــري احلــالل 

 أَ اَِ آَُا َ ا      ﴿: واجتناب احلرام، واملحافظة عىل احلقوق، قال تعاىل

  ِطِ ََْْ ْاْتقف رشيعتنا عند هـذا احلـد بـل حـذرت ومنعـت مـن ، ولن)١(﴾أ 

املنافسات التي تؤدي إىل التأثري عىل األخرين سـواء مـن الناحيـة املاليـة أو البدنيـة كـأن 

ًتكون تلك املنافسات سببا يف انتشار األوبئة واملعديات؛ وملا كان هذا األمر من األمهية 

 ": ًأحكامه، وجعلته موسـوما بــــبمكان فقد نظمته يف موضوع فقهي بقصد التعرف عىل 

ــي ظــل انتــشار األوبئــة واحتكارهــا المنافــسة علــى األدویــة والمــستلزمات الطبیــة  ف

  ."-دراسة فقهیة-والمعدیات 
  :أ اع وأب اره

     إن وجــود املنافــسات وخاصــة يف الظــروف التــي يمــر هبــا العــامل مــن انتــشار األوبئــة 

ًعنها من أرضار تصيب الفرد عـىل وجـه اخلـصوص، وتـؤثر تـأثريا واملعديات، وما ينشأ 

ًكليا عىل املجتمـع بأكملـه؛ األمـر الـذي يتطلـب إبـراز األحكـام الفقهيـة املتعلقـة هبـذا 

املوضوع؛ حتى نكون عىل دراية تامة هبذا األمر من حيث معرفة الوقت الـذي يكـون فيـه 

م مـن أمهيـة هبـذا املوضـوع؛ فقـد املنافسة مـرشوعة، أو ممنوعـة، وإضـافة إىل مـا تقـد

 :ة أب أ  استدعاين للكتابة فيه 

ً ارتباطه ارتباطا كليا بالواقع املعارص الذي يعيشه املجتمع، وما ينـشأ عـن :ا اول  ً

تلك املنافسات وخاصة يف تلك الظروف أثناء التعامل هبا من انتشار للغـش، والتـدليس 

قوق، وكذا االستغالل، وجتاوز األمر إىل الغش املدمر، خاصـة املؤديني إىل ضياع احل

                                                        
 .١٢٩: النساء، من اآلية:  سورة)١(



 

)٨٣٢( ت اوا دوا  اروا ام ظ  توا ور ا " درا"  
  

ًفيام يتعلق برضورياهتم، املتصلة اتصاال وثيقا بالصحة العامـة، والتـي هـي أحـد مقاصـد  ً

 .الرشيعة

ما إن التنافس وإن كان مرشوعا حتقيقا جللب مصالح العامة أو اخلاصة، إال :ا ً ً

رته الرشيعة اإلسالمية من ضوابط كعدم االعتداء عىل حقوق ًأنه جيب أن يكون وفقا ملا أق

اآلخرين، أو إحلاق الرضر هبم، وما وضع من عقاب لذلك، وكذا تقديم املصالح العامة 

عىل اخلاصة عند التعارض، وما يرتبط هبـذا األمـر مـن حقـوق ماليـة أو بدنيـة، وكـام هـو 

ً؛ نظـرا لكونـه أحـد مقاصـد الـرشيعة؛ معلوم لنا أن املال عصب احلياة، وال تستقيم إال به

ــة  ــة األدوي ــارة خاص ــاء التج ــسة أثن ــام املناف ــان أحك ــه بي ــن ورائ ــصدت م ــذي ق ــر ال األم

واملستلزمات، وما ينشأ عن ذلك من ظلم كالتالعب باألسعار، والغش فيام يتعلق بحيـاة 

 .اإلنسان؛ وألجل ذلك أردت إبراز األحكام الفقهية املتعلقة هبذا األمر

  اإال إذا ) املنافسة(  بيان حماسن الرشيعة من حيث كوهنا ال حترم التعامل :ا

ًاشتملت عىل أرضار متنع صحة هذا التعامل كتجاوز احلد املعقول يف الكسب خروجا 

من دائرة املباح، والدخول يف االحتكارات املحرمة املنهي عنا؛ وملا كان األمـر يتعلـق 

ق األخرين، وتعلقـه بـالواقع التطبيقـي مـن منـع األرضار باملصالح، ومنع املساس بحقو

التي تنشأ عن هذا النوع من التعامل، وبيان الطرق العالجية والوقائيـة ممثلـة فـيام وضـعته 

ًالرشيعة اإلسالمية من عالج لتاليف هذا الرضر؛ قاصدا من وراء ذلـك إبـراز الـدور الـذي 

 .هتا العدل يف سائر الترصفاتتقوم به الرشيعة يف معاجلتها لألرضار، ومراعا



  

)٨٣٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

١(ا( ا ا    يا:  
عند عرض أقوال الفقهاء يف املسائل الفقهية، وكـذا املواضـع التـي : )٢( ا ارن  -١

  .تستدعي املقارنة

٢-  اا ٣( ا( طوا)وذلك عند استقراء كتب الفقـه؛ ملعرفـة أقـوال :  )٤

 .هاء، وكذا كتب التفاسري ورشوح األحاديث؛ ملعرفة أوجه الدالالت منهاالفق

                                                        
هو : أبانه وأوضحه، واملنهج: أوضحه وهو مستقيم، وهنج الطريق: هنج يل األمر: المنھج لغة )١(

  صحاح ملحمــــد بـــن أيب بكـــر بــــن عبـــد القـــادر الــــرازي خمتـــار الـــ. ِّالطريـــق الواضـــح البــــني

َهنج(، مادة )١/٢٨٤(، )هـ٧٢١: ت( ، )م١٩٩٥- هــ١٤١٥(بـريوت  –مكتبة لبنان، نـارشون : ، ط)ََ

معجم مقاييس اللغة أليب احلسن أمحد بن زكريـا املعـروف بـابن :  حممود خاطر، ويراجع:حتقيق

َهنج(، مادة )٥/٣٦١(فارس،   ).م١٩٧٩- هـ ١٣٩٩ (وت،بري- الفكردار : ، ط)ّّ

منـاهج  .طائفة مـن القواعـد العامـة املـصوغة مـن أجـل الوصـول إىل احلقيقـة يف العلـم: ًوالمنھج اصطالحا

 .٣م، ص ١٩٧٧الكويت، - وكالة املطبوعات: الثالثة، نرش: البحث العلمي، عبد الرمحن بدوي، ط

 أو مسألتني، أو أكثر، ونبحث ًيفرتض دوما وجود موضوعنيالذي نهج املهو : المنھج المقارن )٢(

منـاهج وأسـاليب . ِّعن النقاط التي متيز بعضهام عن اآلخر، كـام نبحـث عـن نقـاط االتفـاق والتـشابه

: ، ط)٥٦( عثامن حممـد غنـيم، ص/ حيي مصطفى عليان، د/ النظرية والتطبيق، د –البحث العلمي

اسـة يف إعـداد البحـث القـانوين ، در)م٢٠٠٠- هــ ١٤٢٠(دار صفاء للنرش والتوزيع، عامن، األوىل 

 . ٢٠١٦اإلسكندرية،  – دار اجلامعة اجلديدة:ط، ١٠٨ –١٠٦ص  –ميادة عبد القادر/ د

هو املنهج الذي يقوم عـىل دراسـة أفـراد الظـاهرة دراسـة كليـة أو جزئيـة، : االستقرائي المنھج )٣(

، وهـو دراسـة عينـات حمـددة وتسمى الدراسة الشاملة باالسـتقراء التـام، ويقابلـه االسـتقراء النـاقص

ورقـات يف البحـث . للوصول إىل احلكم العام الذي ينطبق عليهـا، وعـىل غريهـا مـن أفـراد الظـاهرة

كيفيـة إعـداد البحـث العلمـي، : ً، ويراجع يف ذلك أيضا)٣٦( عبد احلميد اهلرامه، ص/ والكتابة، د

دار اجلامعــة اجلديــدة، :  نــرشميــادة عبــد القــادر إســامعيل،/ دراســة يف إعــداد البحــث القــانوين، د

 ).٩٧، ٩٦( ، ص)م٢٠١٦(اإلسكندرية 

وهو انتقال الذهن من قضية أو عدة قضايا مسلم هبـا إىل قـضية أو قـضايا : المنھج االس�تنباطي )٤(

أخرى هي النتيجـة، وفـق قواعـد املنطـق، ودون التجـاء إىل التجربـة، والبـدهييات، واملـسلامت أو 

 ).٣٣، ٣٢(عبد احلميد اهلرامة، ص / رقات يف البحث والكتابة، دو. املصادرات، والتعريفات



 

)٨٣٤( ت اوا دوا  اروا ام ظ  توا ور ا " درا"  
  ٣-را يف ترمجة األعالم، وذكر التواريخ والسري املتعقلة باملايض:  )١( ا.  

اوأ ا إ:  
       وف اا  ت، وا  د او ا وا ا       

ا ا ا اما     تؤ ة رأ  دة؛:  
 :ًفنظرا لكونه خاص باملنافسة يف انتشار األوبئة استلزم أن نسأل

 ما املنافسة؟ وما ضوابطها؟ وما املراد باألوبئة واملعديات؟

 :  أن نسأل وملا كانت هذه املنافسة ينشأ عنها الكثري من األرضار استدعى ذلك

ما حكم استغالل واحتكار األدوية يف ظل انتشار األوبئة واملعديات؟ وما العقوبة املقررة 

 لذلك؟

       اف اأ م  فإنه هيدف إىل دراسة املنافسة وبيان مـا يرتتـب عليهـا :وأ 

ينشأ عنها من آثار يف الظروف غري الطبيعية التي تؤثر عىل معامالت اإلنسان، ومعاجلة ما 

 .من أرضار خاصة يف جمال األدوية واملستلزمات الطبية

ت اراا:  
     بالبحث والدراسة استطاع الباحث الوقوف عىل بعض الدراسات السابقة التي تناولت 

املنافسة واالحتكار بوجه عام، ومل تتطرق إليها يف جمال األدوية واملستلزمات الطبيـة، 

 الطبيعية، والتي هلا أثرها البالغ عىل معامالت اإلنـسان مـع غـريه، خاصة يف الظروف غري

وما ينشأ عنها من أرضار حتتاج إىل معاجلة من خالل الوقوف عىل الطرق الوقائيـة هلـا، 

  ت اراه ا أ و: 

دار : حممد أنور حامد عيل، نـرش/ املنافسة واالحتكار يف ظل الرشيعة اإلسالمية، د - ١

 .م٢٠٠٨القاهرة، -لنهضة العربيةا

                                                        
هو املنهج الذي يقوم بدراسة التاريخ بمعناه العام، والذي يتمثـل يف دراسـة  :المنھج التاریخي )١(

املايض بمختلف أحداثـه وظـواهره، كـذا دراسـة التـاريخ بمعنـاه اخلـاص، والـذي يعنـي البحـث يف 

ألجـل فهـم احلـارض،   ومـا تـشتمل عليـه، ويركـز يف دراسـة املـايض؛جممل حيـاة البـرش املاضـية،

عـثامن / حيي عليان، د/ ، د- النظرية والتطبيق –مناهج وأساليب البحث العلمي. والتنبؤ باملستقبل

 .)٣٧( غنيم، ص



  

)٨٣٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

  ، )دراسة وصفية فقهية مقارنة(أحكام املنافسة التجارية املعارصة يف الفقه اإلسالمي  - ٢

 .م٢٠٢٠-هـــ١٤٤١: خالد عيل حممد العاممي، ط/ د

رؤيـة فقهيـة -االحتكار يف ميزان الرشيعة اإلسالمية وأثره عـىل االقتـصاد واملجتمـع - ٣

-هــ١٤٢٧اإلسكندرية، -دار اجلامعة اجلديدة: السميع، طأسامة السيد عبد / جديدة، د

 .م٢٠٠٧

بلقيس عبد الرمحن حامد فتوتة، /  يف الفقه اإلسالمي والقوانني الوضعية، دراالحتكا - ٤

 .م٢٠١٤-هــ١٤٣٥األوىل، : عامن، ط-األردن-دار احلامد للنرش والتوزيع

ا :  
إ  ا ا ط ا:  

 و :ا         وا ،ا ره، وب اع، وأا أ  
و. 

 ي :     و ،ان ا دات  ن  :  
 : 

 ولا مفهوم املنافسة، وأدلة مرشوعيتها، وضوابطها:ا . 

 ما مفهوم األوبئة، واملعديات، والوقاية منها:ا . 

 ا األلفاظ ذات الصلة بعنوان البحث:ا . 

 .املكافحة-املسابقة-الوقاية-األمراض املزمنة

  ولا ت،          :اوا ور اام ظ  ت اوا دوا   
   و: 

 ولا هامفهوم بيع األدوية واملستلزمات الطبية وأدلة مرشوعيت: ا. 

 ما ضوابط بيع األدوية واملستلزمات الطبية: ا. 

 ا ــة :ا  حكــم بيــع األدويــة واملــستلزمات الطبيــة يف ظــل انتــشار األوبئ

 .واملعديات

  ما ا:            ور اام ظ  ت اوا دوا ر وا 
   ت، ووا: 

 ا ولا :احتكار وغش األدوية واملستلزمات الطبية مفهوم. 

 ما وسائل احتكار وغش األدوية واملستلزمات الطبية: ا. 



 

)٨٣٦( ت اوا دوا  اروا ام ظ  توا ور ا " درا"  
  

 ا غش األدوية واملستلزمات الطبية طرق معاجلة: ا. 
  ا ا:         ور اام ظ  ا  ن وأوا ا 

ت، ووا   : 
 ولا مفهوم الدعاية واإلعالن: ا. 

 ما ضوابط الدعاية واإلعالن لألدوية واملستلزمات الطبية:ا . 

 ا ا : الدعاية واإلعالن عىل املنافسة يف ظل انتشار األوبئة واملعدياتأ. 
 ت:اوا ا أ  و . 
  رس ا ز . 

أن يوفقني لإلملام  --      وبعد هذا العرض ملا يشتمل عليه هذا البحث فإنني أدعو ريب

ًبأحكامه الفقهية، وعرضها عرضا علميا دقيقا يتناسب مع زمانه؛ حيث إن الفقه صالح لكل  ً ً

  .وىل ونعم النصري قصدي ومعيني، إنه نعم امل--زمان ومكان بمرونة أحكامه، واهللا 



  

)٨٣٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

  :  ي
ان ا دات  ن :  

:  
، قـال لقد خلق اهللا اإلنسان وسـخر مـا يف الكـون خلدمتـه عـىل مـر العـصور واألزمـان     

ِْ  إنِ  ذ ٍِت    َوِ  اْرضُِْ َِ  َوِ  ْ ََ اواتِ     ﴿: تعاىل

ِ، ثم أمره باجلد والتنافس املرشوع، والبعد عن كل ما هو حمرم ممنوع، قال )١(﴾ََُوَن

َ أَ    ﴿: ، ول  أ  )٢(﴾ْمَُِوا ِ اْرض َواَُْا ْ ِْ اِ       ﴿: تعـاىل

      ط َ ْرضا ِ ِ ا ُسوكل ذلك لسد حاجاته، وتلبية متطلباتـه التـي ،)٣(﴾ ا 

ال غنــى لــه عنهــا لقــوام عيــشه، وبقــاء جنــسه، ويف ســبيل ذلــك تنــافس اإلنــسان مــع غــريه 

للحصول عىل مبتغاه، سواء أكان ذلك ألجل الطعـام والـرشاب، أو ألجـل الـدواء، وكلـه 

جيد أنـه قـد تـستجد مـن راجع إىل هدف واحد هو بقاء احلياة واستمرارها، إال أن الناظر 

الظروف التي حتيط باإلنسان، وتغري من مساره كانتشار األوبئة واملعـديات؛ ممـا جيعـل 

املنافسة تزداد بني البرش، فالكـل يريـد احلـصول والوصـول إىل هدفـه سـواء أكـان ذلـك 

بطريق مرشوع أو ممنوع؛ األمر الذي جعلني أقوم بدراسة هـذا املوضـوع؛ وحتـى نكـون 

 :وذ  ل ا ا بأحكامه فالبد من بيان مفردات عنوانه؛ عىل دراية

 ولا مفهوم املنافسة، وأدلة مرشوعيتها، وضوابطها:ا . 

 ما مفهوم األوبئة، واملعديات:ا . 

 ا األلفاظ ذات الصلة بعنوان البحث:ا . 

 )كافحة امل- املسابقة- الوقاية-األمراض املزمنة   ( 

                                                        
 .١٣: اجلاثية، اآلية:  سورة)١(

 .٤: اجلمعة، من اآلية:  سورة)٢(

 .١٦٣: البقرة، من اآلية:  سورة)٣(



 

)٨٣٨( ت اوا دوا  اروا ام ظ  توا ور ا " درا"  
  

  : ا اول
او و وأد ا :  

ل عـىل حـب املـال والتـسابق مـع إن املنافسة فطرة فطر اهللا الناس عليها، فاإلنسان جمبو

، ويف سبيل ذلك تنافس اإلنسان مع غـريه؛ )١(﴾َوَُِن اََل َ ُ ﴿: غريه، قال تعاىل

 متطلباته األساسية، وأصبح هذا أمر رضوري، ومبدأ أسايس يؤكد حقه لسد حاجاته وتلبية

يف حتقيق هدفه؛ برشط عدم اتباع الطرق املحرمة التي حذرت منها الرشيعة، كاملساس 

بحقوق األخرين، إال أن الناظر يف موضوع املنافسة جيـدها يف الغالـب تـرتبط بـاألموال 

ت واألعامل، وحتى نتعـرف عـىل املنافـسة، والنشاط االقتصادي الذي تزداد فيه التحركا

ومتى تكون مرشوعة أو ممنوعة، وما يندرج حتتها من أجزاء كان البد من بيان مفهومهـا؛ 

 وذ: 
  نفس اليشء ينفس نفاسة ونفاسا ونفوسا:ا ً : كان عظيم القيمة، وأنفس اليشء: ً

ًصار نفيسا معجبا به، ونفس عنه التسابق، فاملنافسة تطلـق ويـراد بـه : تنافسفرج عنه، وال: ً

التنازع عىل اليشء والرغبة فيه، وحب االنفراد به، واالسـتحواذ عليـه دون إحلـاق الـرضر 

 . )٢(باألخرين

   ا إن الناظر يف كتب الفقهاء القدامى جيـد أهنـم مل يتعرضـوا لتعريـف :ا 

هية يف كتبهم، والتي من خالهلـا يمكننـا املنافسة إال أهنم استعملوا بعض النصوص الفق

 .التوصل إىل تعريف املنافسة

                                                        
 .٢٠: الفجر، اآلية:  سورة)١(

القـاهرة، - دار الـدعوة: ، نرش)نفس: (، مادة٢/٩٤٠ املعجم الوسيط إلبراهيم مصطفى وآخرين )٢(

: املصباح املنري يف غريب الرشح الكبـري للعالمـة أمحـد بـن حممـد بـن عـيل املقـري الفيـومي، ت

 .بريوت –املكتبة العلمية : ، نرش)نفس: (، مادة٢/٦١٧، هـ٧٧٠



  

)٨٣٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

     ا  ء عن بيـع املزايـدة مـا يـدل عـىل وجـود املنافـسة، حيـث ذكـروا  :  

وصفة بيع املزايدة أن ينادي الرجل عىل سلعته بنفسه، أو بنائبـه ويزيـد النـاس بعـضهم  "

 .)١ ("....عىل بعض

    أ  ء : "  التاجر إذا فتح متاعه ملـشرتيه، وسـبح اهللا تعـاىل، وصـىل عـىل

 .)٢(" وأراد بذلك إعالم املشرتي جودة متاعه--النبي 

  ا  ء٣ ("...ولتوقع املنافسة يف املزايدة أكثر ": و(. 

وال بـأس بالـرشاء يف وقـت  " :وء  ا  ا  ا وااء            

يبيع يف وقت الغالء وال أن يشرتي يف وقت الغـالء لنفقـة نفـسه وعيالـه، ثـم لـو الرخص ل

 .)٤("فضل يشء فيبيعه يف وقت الغالء

)  املزايـدة يف املنـاداة فجـائزةفأمـا (" :وء  ا  ا اة           

 .)٥(" فإن املسلمني مل يزالوا يتبايعون يف أسواقهم باملزايدةًإمجاعا

 .)٦(" وإن تلقى اجللب يف أعىل األسواق، فال بأس" : أوء   

                                                        
 –دار املعرفة : نرش ،١٥/٧٦، هـ٤٨٣ :، تحمد بن أمحد بن أيب سهل الرسخيس ململبسوطا )١(

 .م١٩٩٣- هـ١٤١٤، بريوت

  حمود بن أمحد بن موسـى الغيتـابى احلنفـى ، مل٤٨٦ ص منحة السلوك يف رشح حتفة امللوك )٢(

، قطـر- وقـافوزارة األ: ، نـرش أمحد عبد الرزاق الكبييس/د: حتقيق ،هـ٨٥٥ :، تبدر الدين العينى

 .م٢٠٠٧- هـ ١٤٢٨األوىل، : ط

 ،٨/٢٩٤ـ هـ٦٨٤ :، تمحد بن إدريس بن عبد الـرمحن املـالكي الـشهري بـالقرايفأل: الذخرية )٣(

 .م١٩٩٤األوىل، : بريوت، ط- اإلسالميدار الغرب : وآخرين، نرش- حجيحممد  :حتقيق

، هــ٦٢٣ :، تي القزوينـيعبد الكـريم بـن حممـد بـن عبـد الكـريم الرافعـل: العزيز رشح الوجيز )٤(

، بريوت- دار الكتب العلمية: ، نرش عادل أمحد عبد املوجود،عيل حممد عوض: ، حتقيق٤/١٢٦

 .م١٩٩٧- هـ ١٤١٧األوىل، : ط

: ، تنــصور بــن يــونس بــن صــالح الــدين البهــوتى احلنــبىلمل: كــشاف القنــاع عــن مــتن اإلقنــاع )٥(

 .دون طبعة أو تاريخ نرشبريوت، ب- دار الكتب العلمية: ، نرش٣/١٨٣، هـ١٠٥١

 .٤/١٦٦ املغني أليب حممد بن قدامة )٦(



 

)٨٤٠( ت اوا دوا  اروا ام ظ  توا ور ا " درا"  
 يرى الباحث أن الفقهاء القدامى قد ذكروا ما يدل عىل املنافسة  ل ه اص     

كام هو مذكور يف نصوصهم املتعلقة بالبيع والرشاء، ومـا يـدل عـىل شـدة تنافـسهم فيـه 

ًوصوال للثمن الذي يريده البائع، ووصوال ل لمبيع الذي يقصده املشرتي، وهبذا فإن معنى ً

ًاملنافسة كان معروفا عندهم، وأهنم كانوا يتنافسون يف البيع والرشاء لتحصيل الربح عن 

م طريق البيع باملزايدة واجللب وغريه بقصد حتصيل الربح، وبناء عىل تلك النصوص 
م وا ا  : 

   ر واا    وا       وراء  ديا ت ا  
             ا  و أو ، عما   ء  لا  و ،

وا ال ا.  
فالتسابق يكـون مـن جمموعـة سـواء أكـان ذلـك مـن أفـراد أو رشكـات، أو غريهـا، وهـذا 

ًيشء معلوم قد يكون إنتاجا يشمل الغذاء وغريه من التسابق يكون من أجل احلصول عىل 

املنتجــات الدوائيــة وهــذا الــيشء املتنــافس عليــه يكــون الغــرض منــه منفعــة املتنــافس، 

 :او؛ وا    أرنوحتصيله يكون من خالل الطرق 

  :طريف املنافسة: الركن األول

ًار أو الصناع، أو من يبـارشون نـشاطا اقتـصاديا، وذلك باعتبار أن املنافسة تكون بني التج   ً

 .)١(ًفإن هذه األطراف قد تكون أفرادا أو رشكات

  :الشيء املتنافس عليه: الركن الثاني

فحيــث إن التنــافس، أو التــسابق يكــون يف كافــة جمــاالت النــشاط االقتــصادي لتحــصيل   

ًج وتعـدده وفقـا حلاجـة األفضل من هذا النشاط يف ظل االقتصاد اإلسـالمي وتنـوع اإلنتـا

الغذائي والصناعي (األمة ومطالبها املتعددة؛ فإن هذا اليشء املتنافس عليه يشمل اإلنتاج 

                                                        
الـصناعة، التجـارة، اخلـدمات، -  احلق يف املنافسة املرشوعة يف جماالت النشاط االقتـصادي)١(

 .، بدون اسم الطابع أو سنة نرش٢١أمحد حممد حمرز، ص / د

 فطريـة تـدعو إىل ميـل  نزعـة:وقد ذكر شراح الحدیث م�ا ی�دل عل�ى نف�س المعن�ى، وھ�ي أنھ�ا* 

العـال حممـد ، أليب حتفة األحوذي برشح جـامع الرتمـذي. النفس إىل اليشء، والرغبة يف االنفراد به

، دار الكتــب العلميــة: ، نــرش٧/١٣٧، هـــ١٣٥٣: ، تعبــد الــرمحن بــن عبــد الــرحيم املبــاركفورى

 .بترصف



  

)٨٤١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

األدوية واملستلزمات الطبية ملا هلا مـن أمهيـة يف : وتأيت من ناحية األمهية) والتجاري

لك احلياة ًحفظ صحة اإلنسان، ودفع ما هو ضار حتى يكون قادرا عىل القيام بمهامه يف ت

من ناحيـة العمـل والتكـاليف الـرشعية، إضـافة إىل أنـه قـد يقـصد مـن وراء هـذا التنـافس 

 .)١(حتصيل الربح من اليشء املتنافس عليه

  :اال الذي تتم فيه املنافسة: لثالركن الثا

وهذا املجال يشمل كافة النشاط االقتـصادي كـاملواد الغذائيـة، والـصناعات الـرضورية   

ًاملستلزمات الطبية، والنشاطات التجارية وغريها، وجيب أن يكون ذلك قائام كاألدوية و

ًوفقا لرشوط املنافسة التي حددهتا الرشيعة اإلسالمية من ناحية حتري احلالل والبعد عن 

ًاحلرام، وإتقان العمل وإجادته، واستغالل املوارد االقتصادية استغالال نافعا، والبعد عـن  ً

 . )٢(داف اإلسالميةما ال يتفق مع األه

م وا ا ون أء اف ا و:  
  "                   اأو ا ،ط  ةء، وا لق واا   ل ا

")٣(.  

                                                        
: ، نـرش٢٧- ٢٦ ص  حامـد عـيلحممد أنور/ املنافسة واالحتكار يف ظل الرشيعة اإلسالمية، د )1(

ــــة ــــاهرة، - دار النهــــضة العربي ــــرصف، م٢٠٠٨الق ــــرشيعة اإلســــالمية، ، بت ــــة يف ال   أحكــــام األدوي

: الــسعودية، ط- دار املنهــاج للنــرش والتوزيــع: ط، ١٥١،١٥٠حــسن أمحــد حــسن الفكــي، ص / د

 .هـــ١٤٢٥األوىل، 

 .٢٩- ٢٦، ص ورحممد أن/ املنافسة واالحتكار يف ظل الرشيعة اإلسالمية، د )2(

، ١٠أمـل أمحـد حممـود احلـاج ص :  املنافسة التجارية يف الفقه اإلسالمي وأثرها عىل الـسوق)٣(

أمحـد / م، احلـق يف املنافـسة املـرشوعة، د٢٠١٢: فلـسطني، ط- جامعة النجـاح- رسالة ماجستري

 .٢٠حمرز، ص 

تـدعو إىل ميـل  نزعـة فطريـة :وقد ذكر شراح الحدیث م�ا ی�دل عل�ى نف�س المعن�ى، وھ�ي أنھ�ا* 

العـال حممـد ، أليب حتفة األحوذي برشح جـامع الرتمـذي. النفس إىل اليشء، والرغبة يف االنفراد به

، دار الكتــب العلميــة: ، نــرش٧/١٣٧، هـــ١٣٥٣: ، تعبــد الــرمحن بــن عبــد الــرحيم املبــاركفورى

 .بترصف



 

)٨٤٢( ت اوا دوا  اروا ام ظ  توا ور ا " درا"  
         ى ا ت اا أن التعريـف األول أكثـر موافقـة ملفهـوم : و

عن املنافسة بكوهنا تسابق وبذل جهد يف الوصـول إىل املـراد، املنافسة؛ حيث إنه عرب 

وأن هذا التعريف حـدد الغـرض منهـا بكوهنـا ألجـل حتـصيل الـرضوريات كاملنتجـات 

؛ حيث )البائع واملشرتي(الشاملة للسلع والبضائع، كام أنه يشتمل عىل أطراف املنافسة 

ًا بأن اهلـدف مـن تلـك املنافـسة جاء فيه التجار واملنتجني واملشرتين، كام جاء فيه أيض

ًحتقيق املصلحة وفقا لألصول والقواعد الرشعية، بينام اقترص العلامء املعارصين عـىل 

كون هذه املنافـسة تقـوم ببـذل اجلهـد يف سـبيل الوصـول للـيشء دون التقيـد بالـضوابط 

ون والقواعد العامـة للـرشيعة اإلسـالمية، كـام أهنـا مل حتـدد طـريف هـذه املنافـسة، فيكـ

ًالتعريف األول جامعا مانعا ً. 

       م دا ا  أ   : التـزاحم بـني البـائعني واملـشرتين 

، واألسعار ختـضع لقـوى )السلع واخلدمات(لكسب العمالء، وترك كميات املنتجات 

 .العرض والطلب بحرية تامة؛ هبدف حتقيق أكرب ربح ممكن

  ءملنافسة هي املرشوعة، ذات اجلدوى االقتـصادية يف والـرضورية  فإن هذه ا:و

يف الــسعي؛ ألجــل التفــوق عــىل أســاس مــن املــساواة واملــرشوعية، ومراعــاة املبــادئ 

الرشعية، واملصالح املتبادلة بني مجيع األطراف املتنافسة، فإذا ما انحرفت عن املعنى 

-املجتمـع(رب يف هـذه احلالـة ًالسابق أصبحت غري مرشوعة؛ نظرا لعدم اجلدوى، وتعتـ

ومجيع الرشكات جمرد وسـائل لغايتهـا؛ فيظهـر النـصب ) املشرتين-البائعني-العاملني

وكذا الرشاوي، والغرر، والغبن، والغش، واالحتكار، والوسائل غري املـرشوعة يف هـذه 

  . )١(املنافسة

    اء اا   ة غري املرشوعة، ً نجد أهنم مل يذكروا تعريفا للمنافسو

إال أنه قد جاء فيها ما يدل عىل ممارسات التجار، واملـشرتين، يف اسـتعامهلم للوسـائل 

 .غري املرشوعة يف التنافس، كالتلقي يف البيع والرشاء، واالحتكار، والغبن، وغريها

                                                        
: ، ط١٤٨ نجـم، ص نجـم عبـود/  أخالقيات اإلدارة ومسئولية األعامل يف رشكات األعـامل، د)١(

 .القاهرة، بدون سنة طبع أو تاريخ نرش- الوراق للنرش والتوزيع



  

)٨٤٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

   ا  ء : " وألن ..... وكذا يكره تلقي الركبان إذا كان يرض بأهل املـرص

 .)١(" بالعامة ًإرضارافيه 

  ا  ءوكام هنى عن تلقي الركبان واحتكار الطعام ملصلحة العامة فمنـع " :و

 .)٢(" اخلاص من بعض منافعه ملا فيه من الرضر بالعامة

  ا  ءوحيرم تلقى الركبان، وهو أن يتلقى القافلة وخيـربهم بكـساد مـا  " :و

 .)٣("معهم من املتاع ليغبنهم

ا  ءمقتىض النهي عن تلقي الركبان إما أن يكذب يف سعر البلد فيكون " :و 

 .)٤("ً خادعاً، أو يسكت فيكون مدلساً غاشاًغارا

 السابقة فريى الباحث أن هنـاك منافـسة غـري مـرشوعة؛ حيـث إن  ل ه اص  

خمالفة لقواعد الرشيعة اإلسالمية التنافس يف البيع والرشاء إذا كان بني التجار وتم بطرق 

ًكتلقي الركبان، والذي غالبا ما يشتمل عىل الغش، واخلداع، والتدليس، وكذا االحتكـار 

ــة،  ــسعر، واإلرضار بالعام ــادة يف ال ــن وراءه الزي ــا م ــذي يقــصد غالب ــنهم، وال ــرم بي ًاملح

لـسلع أو والتضليل، واخلداع هلم، فـإن التنـافس هنـا بقـصد حتـصيل الـربح، أو تـرويج ا

  ا      ًاملنتجات، يكون غـري مـرشوعا، ومـن خـالل ذلـك فإنـه 
م وا:  

     ء  ر واوا ا )ا و أو ق ) ا
ا ا     و .  

                                                        
 :، ت بكــر بــن مــسعود بــن أمحــد الكاســاين احلنفــيأليب: بــدائع الــصنائع يف ترتيــب الــرشائع )١(

 .م١٩٨٦- هـ ١٤٠٦الثانية، : ، طدار الكتب العلمية: ، نرش٥/١٢٩، هـ٥٨٧

، ٧/٣٤٢، هــ٨٩٧: ، تمـد بـن يوسـف املـواق املـالكيحمل: التاج واإلكليل ملخترص خليل )٢(

 .م١٩٩٤- هـ١٤١٦األوىل، : ، طدار الكتب العلمية: نرش

دار : ، نرش١٣/٢٣، هـ٦٧٦ :، ت زكريا حييى بن رشف النوويأليب: املجموع رشح املهذب )٣(

 .الفكر

: ، نـرش٤/٧٧، هــ٨٨٤ :، تبراهيم بن حممد بن عبد اهللا ابـن مفلـح، إلاملبدع يف رشح املقنع )٤(

 .م١٩٩٧- هـ١٤١٨األوىل، : ، طبريوت- دار الكتب العلمية



 

)٨٤٤( ت اوا دوا  اروا ام ظ  توا ور ا " درا"  
  م ونا  :  
 وز ا       ر ،  وأ أ ا  حود ان ا

 دة ار؛    ذ إق ار   ل  ارت              
 ادئ ا وامم اة  ا، وا  اف             

  .)١(اري
 ل ذ وى ا:  

ً بأنه قد جاء يف التعريف األول بأن التسابق يكون بطرق غري مرشوعة، وهو مـا جـاء متفقـا 

جتــاوز املتنافــسون احلــدود مــع التعريــف الثــاين والــذي جــاء فيــه بــأن املنافــسة تكــون 

ًاملسموح هبا باستخدامهم أعامال وأساليبا غري سليمة، خارجـة عـن عـادة التجـار ، وهـذه ً

تكون كذلك إال إذا كانـت خمالفـة ملقاصـد الـرشيعة اإلسـالمية، كـام جـاء يف األمور ال 

ًالتعريف األول أيضا بأن اهلدف من هذا التسابق هـو حتـصيل يشء معـني، بيـنام مل يعـرب 

ً أعامال نياملتنافسالتعريف الثاين عن يشء من ذلك، وإنام ذكر فيه بأن املنافسة باستخدام 

 فيكون التعريف األول هو املختار لداللته رصاحة عىل كون ، وبذلكًوأساليبا غري سليمة

 .املنافسة غري املرشوعة غري متوافقة مع مبادئ ومقاصد الرشيعة اإلسالمية

  :مشروعية املنافسة

جاءت الرشيعة اإلسالمية متميزة عن غريها بالشمول، وصالحيتها لكل األحداث عىل مر 

والنـاظر يف املنافـسة جيـد أهنـا  -- رسـوله ؛ بام هو مستمد من كتـاب اهللا وسـنةالسنني

ًتتصل اتصاال وثيقا بالتجارة، وهذا ما سمحت بـه رشيعتنـا لكـل فـرد بـأن يكـون لـه حريـة  ً

املعامالت االقتـصادية مـن عمـل، وإنتـاج، وتبـادل، وتعاقـد، وتـرصف يف احلـدود التـي 

افسة مع مراعاة رسمتها، وجيعل من مصلحة الفرد مصلحة للجامعة؛ وبذا فقد أباحت املن

                                                        
مـاهر فـوزي / ً املنافسة التجارية يف الفقه اإلسالمي وأثرها عىل السوق، أمل احلاج، نقال عـن د)١(

ــة ص  ــة مقارن ــة دراس ــة التجاري ــة العالق ــدان يف محاي ــرش٧٠مح ــة، : ، ن ــة األردني ــشورات اجلامع من

/ دراسة مقارنة بتنظيامت إقليمية ودوليـة، د- يف اململكة العربية السعوديةم، تنظيم املنافسة ١٩٩٩

 .، بدون ذكر اسم الطابع أو سنة طبع٢٠،١٩عبد العزيز سعد الدغيثر، ص 



  

)٨٤٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

مــصلحة الطــرفني واملوازنــة بيــنهام؛ مــا دامــت أهنــا تــرتبط بالتجــارة، والتــي هــي مباحــة 

 .)١(مرشوعة؛ فإذا خالفت ما تم التحذير منه؛ كانت حمرمة

  :وا م مول و ا  اب، وا، وال
  : اب

  .)٢(﴾ة ْمَُِوا ِ اْرض َواَُْا ْ ِْ اِذا َِِ ا ﴿:    قوله تعاىل
ا و:  

، وهـو يـدل عـىل ﴾ْمَُِوا ﴿ :دلت اآلية الكريمة عىل مرشوعية املنافسة أخذا من قولـه  

  . )٣(السعي يف األرض، وابتغاء الفضل بالتنافس لتحصيل الربح
ا  :  

       روي –ر   لَ - ا  :    ُِل اَُل َر-- "         ،ٍدَِ ٌَِ َِْ 
َْ ِْ ََُْْ ا ُزقَْ َسا اُ٤("َد(.  

ا و:  
ًدل احلديث عىل جواز البيع والربح ما دام أنه خاليا عن اخلداع، بأخذهم السلعة أكثر مما 

 .)٥(سةتساوي، وهذا هو معنى املناف

                                                        
حممد الـسانويس / دراسة مقارنة، د-  التجارة الدولية يف ضوء الفقه اإلسالمي واتفاقيات اجلات)١(

 .م٢٠٠٧اإلسكندرية، األوىل، - اجلامعيدار الفكر : ، ط١٥- ١٠حممد شحاتة ص 

 .٤: اجلمعة، اآلية:  سورة)٢(

: ، تحمــد األمـني بــن حممـد املختــار الــشنقيطيمل: أضـواء البيــان يف إيـضاح القــرآن بـالقرآن )٣(

 .م١٩٩٥- هـ ١٤١٥، بريوت- دار الفكر: ، نرش١/٨٩ ،هـ١٣٩٣

سلم بـن  مل)صحیح م�سلم (- -  املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول )٤(

حتـريم : البيـوع، بـاب: ، كتـاب٣/١١٥٧ـ، هــ٢٦١ :، ت احلسن القشريي النيسابورياحلجاج أيب

- العريبدار إحياء الرتاث : ، نرشحممد فؤاد عبد الباقي: ، حتقيق١٥٢٢: بيع احلارض للبادي، برقم

 .بريوت، بدون سنة طبع

النمـري   عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبد الربأليب: نيدالتمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسا )٥(

: ، نرش حممد عبد الكبري البكري،مصطفى بن أمحد العلوي: حتقيق، ١٧/٩ ،هـ٤٦٣ :، تالقرطبي

 .املغرب- اإلسالميةوزارة األوقاف والشؤون 



 

)٨٤٦( ت اوا دوا  اروا ام ظ  توا ور ا " درا"  
 : ال  

إن التعامل مبناه عىل احلرية والرتايض، وقد أباح اإلسـالم العمـل التجـاري، وحـث عـىل   

املنافسة التجارية املرشوعة بضوابطها، وحرم االحتكار، والتحكم يف اإلنتاج، واستخدام 

ــصلحة  ــق امل ــسة تعمــل عــىل حتقي ــت املناف ــا دام ــة، وم ــراض معين ــسويق ألغ ــذ الت مناف

 .)١(ك، واحلصول عىل كل ما حيتاجه، ومنع الوسائل املحرمة؛ فتكون مرشوعةللمستهل

  ا فإذا ما خالفت املنافسة هذه النصوص كانت غري مرشوعة، وقد دل :)٢(و 

، ومـن )٣(﴾َ ا أْاِ ََْْ ِْط     ﴿: عىل ذلك القرآن الكريم، كقوله تعاىل

نََْ : "   ا ،ْلَ   -َََ- ا :"   ِل --وي عن أيب بكرة السنة ما ر

  .)٤("ِدََءْ َوأَْاََ َْْ ْاََ َِْْ َُِْ ،ٌا

                                                        
دار اجلامعـة : ، ط٣٦رمـضان عـيل الـرشنبايص، ص / د-  محاية املستهلك يف الفقـه اإلسـالمي)١(

بحــث - م، الغــش التجــاري والــضوابط الــرشعية ملحايــة املــستهلك٢٠٠٤اإلســكندرية، - جلديــدةا

م، ٢٠١٤- هــــ١٤٣٥: ، ســنة)٥/٤٤١٥ (١٨: منــشور يف جملــة كليــة اللغــة العربيــة بجرجــا، العــدد

 .١٧املنافسة التجارية يف الفقه اإلسالمي، أمل احلاج ص 

 وهـو املـسمى ،سكوت عنه خمالف حلكمهأن يشعر املنطوق بأن حكم امل : مفھوم المخالفة)2(

الدر املختار رشح . عىل القول به، واحلنفية عىل انكارهاجلمهور ف: فقد اختلف فيه بـدليل اخلطاب

ْبن عيل بن حممد احلصني احلصكفي احلنفياحمد ، مل٤/٤٣٣ تنوير األبصار وجامع البحار
 :، تِ

األوىل، : ، طدار الكتــب العلميــة: ، نــرشعبــد املــنعم خليــل إبــراهيم: ، حتقيــق٦٧٦، ص هـــ١٠٨٨

االنصاف ، ٧/١٢٣ إىل رشح املنهاج، هناية املحتاج ١/١٠٢الذخرية للقرايف  ،م٢٠٠٢- ه١٤٢٣

ْ، لعيل بن سليامن بن أمحد املرداوي، ت٥/٣٣ يف معرفة الراجح من اخلالف :  هــ، حتقيـق٨٨٥: َ

األوىل، : القـاهرة، ط- هجـر: رشعبـد الفتـاح حممـد احللـو، نـ/عبد اهللا عبد املحـسن الرتكـي، د/ د

حمــد بــن أمحــد ، مل١/٥٥٦ مفتــاح الوصــول إىل بنــاء الفــروع عــىل األصــول م،١٩٩٥- هـــ١٤١٥

مكـة املكرمـة، - املكتبة املكية: ، نرشحممد عيل فركوس: حتقيق ،٧٧١ :، تاحلسني التلمساين

 .م١٩٩٨- هـ ١٤١٩األوىل، : ط

 .١٢٩: النساء، من اآلية:  سورة)٣(

 .١٧٤١: ، برقماخلطبة أيام منى: احلج، باب: ، كتاب٢/١٧٦، خاريصحيح الب )٤(



  

)٨٤٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ا)١( ا ا  ا:  
ال املنافـسة املتعلقـة لقد حث اإلسالم عىل التخلق بالـصفات احلميـدة خاصـة يف جمـ  

ًبتجارة األدوية واملستلزمات الطبية يف ظل الظروف التي تطرأ عىل اإلنسان؛ نظرا لكوهنا 

تتعلق برضورياته، فإذا اعتقد اإلنسان يف مزاولة نشاطه أنه يتعامـل مـع اهللا قبـل تعاملـه مـع 

 تـسود ًالعباد؛ فإنه يكون حريـصا عـىل املـصلحة العامـة قبـل مـصلحته اخلاصـة؛ بحيـث

ًاملنافسة العادلة يف مجيع معامالته، وهتدف إىل ترايض مجيع األطراف املتعاملة بـدال 

ــاق األرضار  ــة، وإحل ــامالت املحرم ــرش املع ــىل ن ــل ع ــي تعم ــرشوعة الت ــري امل ــن غ م

 :وذ ؛ وألمهية ذلك فإنني أبني ضوابط املنافسة، )٢(باألخرين
  :  وا)٣(ا  ا  : ا اول

ًهنى اإلسالم أن تقوم املعامالت عموما عـىل حـساب النـاس؛ بـأن تـشتمل عـىل الغـش،   

، كاألدوية، )٤(والتضليل، واخلداع يف املنتجات، وخاصة فيام يتعلق برضوريات اإلنسان

 : ء  اًواملستلزمات الطبية، وقد حدد الفقهاء للغش ضابطا؛ 

                                                        
عمـل : ًمـن بـاب تعـب تعبـا: ًضـبطايـضبط ضـبط : مجع واملفرد ضـابط، تقـول :الضوابط لغة )1(

ًحفظه حفظا بليغا، وضبط الكتاب: بيساره كعمله بيمينه فهو أضبط، وضبطه ً أصلح خلله، فالـضبط : ً

، املعجــم الوســيط )ضــبط(، مــادة ٢/٣٥٧املــصباح املنــري  .نيطلـق عــىل اللــزوم واحلفــظ واإلتقــا

 ).طضب( ، مادة ١/٥٣٣

زيـن الـدين إبـراهيم  األشباه والنظـائر لإلمـام .ً هو ما جيمع فروعا من باب واحد:ًالضابط اص�طالحا

 .م١٩٨٠- هـ ١٤٠٠،بريوت- دار الكتب العلمية: ، ط١٦٦ ، ص احلنفيابن نجيماملعروف ب

عبــد املعــز فــضل عبــد الــرازق، ص / أخالقياتــه، د-  تطــوره–ي تارخيــه  االقتــصاد اإلســالم)٢(

ـــريس: ، ط١٦٧،١٦٦ ـــاهرة، األوىل، - اجل ــــ١٤٣١الق ـــسة ٢٠١٠- هـ ـــوابط املناف ـــرصف، ض م، بت

/ ، التجارة الدولية يف ضوء الفقه اإلسـالمي، د١٣،١٢حسن حممد حممد بودي، ص / التجارية، د

 .١٤- ١١حممد السانويس، ص 

 .ًسأفرد مبحثا يف غش األدوية واملستلزمات الطبية؛ فإنني سأتناول فيه تعريف الغشً نظرا ألنني )٣(

حممـد حممـد عـزب موسـى، / دراسة فقهيـة مقارنـة، د-  الفساد االقتصادي وأثره عىل املجتمع)٤(

- هـــ١٤٣٤: ، ط عـام٥/٣٩٢كليـة الدراسـات اإلسـالمية بدسـوق، - بحث منشور يف جملة الدرايـة

 . ١٤ حسن حممد بودي، ص/ فسة التجارية، دضوابط املنام، ٢٠١٣



 

)٨٤٨( ت اوا دوا  اروا ام ظ  توا ور ا " درا"  
  

ملحرم أن يشتمل املبيع عىل وصف نقص لو علم به املشرتي امتنع عن وضابط الغش ا "

ــه ــشا؛رشائ ــون غ ــان كــذلك يك ــون غــشاً فكــل مــا ك ــون كــذلك ال يك    ً وكــل مــا ال يك

 . )١(" ًحمرما

   ا  ء يف مبيعـه ً وهـو إبـداء البـائع مـا يـوهم كـامال، التدليس:الغش " :و 

 .)٢(" ًا وهو حمرم إمجاع، أو كتم عيبً،كاذبا

   ا  ء وضابط الغش املحرم أن يعلم ذو السلعة مـن نحـو بـائع، أو  " :و

 .)٣(" عليه مريد أخذها ما أخذها بذلك املقابلاطلع لو ً فيها شيئاىمشرت

ا  ء ٤("كل ما وقع عليه اسم الغش فالرشاء به والبيع حرام " :و(. 

يف املعـامالت، وخاصـة يف جمـال البيـع والـرشاء بكافـة فقد هنى اإلسـالم عـن اإلفـساد 

 .)٥(صوره، وهو ما يتوافق مع النصوص السابقة

 ما ا :               ت ودة اوإ ن اا   ن ا أن  
)ت اوا دوا:(  
يف اتقان العمل، وزيادة اإلنتاج حتى تكون املنافسة بناءه فالبد أن تكون مبنية عىل التسابق   

ــة(  ــستلزمات الطبي ــة وامل ــسني )األدوي ــات، والتح ــستوى وجــودة املنتج ــاء بم ، واالرتق

                                                        
 ،هــ٩٧٠ :، تزين الـدين بـن إبـراهيم بـن حممـد، ابـن نجـيم، لـرشح كنـز الـدقائق البحر الرائق )١(

 . بدون تاريخ،الثانية: ، طدار الكتاب اإلسالمي: ، نرش٦/٣٨

 .٦/١٩٥ التاج واإلكليل )٢(

: ، نـرش٤/٣٨٩، عيل بن حجر اهليتميمحد بن حممد بن ، ألحتفة املحتاج يف رشح املنهاج )٣(

 .م١٩٨٣- هـ ١٣٥٧مرص، - الكربىاملكتبة التجارية 

، ٤/٤٠ ،هــ٦٢٠ :، ت حممد عبد اهللا بـن أمحـد بـن قدامـة اجلامعـييل املقـديسيب املغني، أل)٤(

 .م١٩٦٨- هـ١٣٨٨، مكتبة القاهرة: نرش

 أمحـد، بحـث منـشور حنـان كامـل/  الغش التجاري والضوابط الـرشعية حلاميـة املـستهلك، د)٥(

الفساد االقتصادي م، ٢٠١٤- هــ١٤٣٥: ، ط٥/٤٣٨٣، ١٨: بمجلة كلية اللغة العربية بجرجا، العدد

- الفـساد االقتـصادي وأثـره عـىل املجتمـع، ٥/٣٩٢ حممد عزب موسـى،/ د، وأثره عىل املجتمع

ســكندرية، اإل- دار اجلامعــة اجلديــدة: ، نــرش٧٢أســامة عبــد الــسميع، ص / دراســة فقهيــة مقارنــة، د

 .م٢٠٠٩- هـــ١٤٢٩



  

)٨٤٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

املستمر لطرق ووسائل اإلنتاج؛ فيجب عىل جهـاز اإلنتـاج االلتـزام بتحـري احلـالل يف 

ـــشبع الرغبـــات املـــرشوعة دون ســـواها جلمهـــور  اختيـــار الـــسلع واخلـــدمات التـــي ت

؛ حتـى يعـود بـالنفع، وخاصـة يف حالـة املنافـسة املـرشوعة، ويكـون ذلـك املستهلكني

بإخراج السلع واخلدمات الضارة، وحتريم اخلبائث، فاملنافسة جيب أن تكون لتحقيـق 

الرفاهية والتقدم االقتـصادي، واسـتثامر الـسلع كاملنتجـات الدوائيـة التـي حتقـق النفـع، 

ن الالزمني له، كام تعمل عىل حسن تنظيم وتشبع حاجات املستهلك، وكذا الكفاية واألم

، كــام أن إجــادة )١(عالقــات األفــراد مــع بعــضهم، وعــدم ضــياع احلقــوق عــىل أصــحاهبا

ــتج  ــادة عمــر املن املنتجــات وتنويعهــا، وخاصــة يف املجــاالت الطبيــة؛ يعمــل عــىل زي

االفرتايض يف األسواق الدوائية، وحيقق للناس حصوهلم عىل حاجاهتم، وبـام يتناسـب 

 املطلوبة؛ وبذا يتم البعد عن املصالح اخلاصة، وتقـدم عليهـا املـصلحة إمكانياهتمع م

 .)٢(العامة

                                                        
، ٧٦- ٦٩حممد حممـد أمحـد أبـو سـيد أمحـد، ص / ، ديف الفقه اإلسالمي  محاية املستهلك)١(

، محايـة ٢٠٠٤- هـــ١٤٢٥األوىل، : دار الكتب العلميـة، منـشورات حممـد عـيل بيـضون، ط: طبعة

 . ، بترصف٣٧- ٣٤رمضان عيل الرشنبايص، ص / د- يف الفقه اإلسالمياملستهلك 

 . ١٥،١٤ حسن حممد بودي، ص/ ضوابط املنافسة التجارية، د )٢(



 

)٨٥٠( ت اوا دوا  اروا ام ظ  توا ور ا " درا"  
  

ا ا : رق اإ   ن ا ١(أ(:  
ًلقد وضعت الرشيعة اإلسالمية ميزانا للعدل، ومنع الظلم، ورد احلق إىل نـصابه؛ محايـة   

قتصاد اإلسالمي قد راعى بني مصلحة الفرد، ومصلحة املجتمـع، لألنفس واألموال، فاال

وربط العمل بأهداف سامية تنظم حقوق وواجبات العاملني؛ وبذا فقد حرم املنافسة التي 

ترض بالغري، أو باجلامعة، وكذا حرم املنافسة التي ترض بالغري أو باجلامعة، وكـذا تنميـة 

األخرين، والتـي حتـصل الـربح عـىل حـساب املال بالوسائل الغري مرشوعة التي تـرض بـ

الغري؛ وعليه فقد شجع األفراد عـىل حتـصيل الـربح بـالطرق املـرشوعة، وحفـزهم عـىل 

 .)٢(العمل واإلنتاج والتملك يف ضوابط محاية حقوق األخرين، وحقوق املجتمع

                                                        
، ٨٥األشباه والنظائر البن نجيم ص.  وقد أيدت القواعد الفقهية هذا الضابط كقاعدة الرضر يزال)١(

رشح القواعد الفقهية، ألمحد بن حممد الزرقا، . وكقاعدة يتحمل الرضر اخلاص لدفع الرضر العام

 ": - - م، ودليل إزالة الرضر من القاعدين قوله ١٩٨٩- هــ١٤٠٩، دمشق- دار القلم: ، ط١٧٩ص 

رار َال ضرر وال ِض� َ َ َ َ ََ ال رضر وال رضار، : الـصلح، بـاب: البيهقي يف سننه الكربى، كتـاب  أخرجه."َ

: حتقيـق ،هــ٤٥٨ :، تالبيهقي محد بن احلسني بن موسى اخلراساينأل، ٦/١١٤، ١١٣٨٤: برقم

، واللفظ له، م٢٠٠٣- هـ١٤٢٤الثالثة، : ، طبريوت-  دار الكتب العلمية:، نرشحممد عبد القادر عطا

 حممـد ، أليب ما حيدثه الرجل يف الطريـق:بابالديات، : ، كتاب٤/٣٨٤والزيلعي يف نصب الراية 

بــريوت، - الريـانمؤســسة : ، نـرشحممـد عوامــة: حتقيــق ،هــ٧٦٢: ت ،عبـد اهللا بــن يوسـف الزيلعــي

، ٢٣٤٥: ، بـــرقم٢/٦٦م يف املـــستدرك عـــىل الـــصحيحني ، واحلـــاكم١٩٩٧- هــــ١٤١٨األوىل، 

دار : ، نرشمصطفى عبد القادر عطا:  حتقيق،هـ٤٠٥ :، تحمد بن عبد اهللا بن محدويه النيسابوريمل

هذا حديث صـحيح اإلسـناد عـىل ": وقالم، ١٩٩٠- هــ١٤١١األوىل، : ، طبريوت- الكتب العلمية

 . "رشط مسلم ومل خيرجاه

دراسة شاملة ألسس ومبادئ االقتـصاد اإلسـالمي للمبتـدئني، أمحـد - إلسالمي مبادئ االقتصاد ا)٢(

 .م٢٠١٠- هــ١٤٣٠األردن، األوىل، - دار النفائس: ، ط٤٢- ٤٠حممد حممود نصار، ص 



  

)٨٥١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ما ا :  
  : او وات

 املعتادة التي تغـري مـن األحكـام املتعلقـة هبـا قد يطرأ عىل املنافسة بعض الظروف غري

كانتشار األوبئة واملعديات، والتي هلا أثر بالغ عليها؛ وحتى يكون هناك تصور ملا تشمله 

تلك املنافسة من أحكام تتعلق هبا فالتعريف فرع تصور اليشء كـان والبـد مـن التعـرض 

وذ  ق بموضـوع البحـث، لتعريف األوبئة واملعديات؛ ملا هلـا مـن أمهيـة كبـرية تتعلـ
: 

 وا :  
أوبئة، وقد : وباء، ومجع املمدود: مجع وباء، تقول وبأ باملد والقرص، ومجع املقصور

ــت األرض ــوء: وبئ ــي موب ــتوبأت األرضةفه ــد، : ، واس ــالن البل ــأ ف ــة، وتوب ــدهتا وبئ   وج

هـو املـرض العـام ٍكـل مـرض فـاش، أو : الطاعون، واألوبئة: استومخه، والوبأ: أو املاء

 .)١(املنترش

ا وا :  
 ال خيرج املعنى االصطالحي لألوبئة عن املعنى اللغوي، بل قد يتفقان يف املعنى،   

م ءا  :٢( اسم لكل مرض عام منترش(. 

  م ا را ا  ه ا املوت : املرض العام، وقيل :و

 .)٣( الرسيع:يع، أيالذر

                                                        

نــرص ، الــصحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة، أليب )وبــأ: (، مــادة١/١٩٠،١٨٩ لــسان العــرب )١(

أمحـد عبـد : حتقيـق، )وبـأ: ( ، مـادة١/٧٩ ،هــ٣٩٣: ، تبـن محـاد اجلـوهري الفـارايباإسامعيل 

 .م١٩٨٧-   هـ١٤٠٧ ،الرابعة: بريوت، ط- للمالينيدار العلم : ، نرشالغفور عطار

 هــ،١٠٠٥:  لرساج الدين عمر بن إبراهيم بـن نجـيم احلنفـي، ت،النهر الفائق رشح كنز الدقائق )٢(

 .م٢٠٠٢- هـ١٤٢٢األوىل، : مية، طدار الكتب العل: أمحد عزو عناية، نرش:  حتقيق،١/٣٧٦،٣٧٥

، هــ٩٢٦: تزكريا بن حممـد بـن زكريـا األنـصاري، ، لأسنى املطالب يف رشح روض الطالب )٣(

 .، بدون سنة طبع أو تاريخ نرشدار الكتاب اإلسالمي: ، نرش٣/٣٨



 

)٨٥٢( ت اوا دوا  اروا ام ظ  توا ور ا " درا"  
  

  م أ  ١( فساد يعرض جلوهر اهلواء؛ ألسباب ساموية أو أرضية:و(. 

 .)٢(، وفرد من أفرادهالوباء قسام من الطاعونوعبارات الفقهاء تدل عىل أن   

وقال علامء احلديث أهنام متباينان، فالوباء وخم يغري اهلواء؛ فتكثر بـسببه األمـراض يف 

 .لطاعون هو الرضب الذي يصيب اإلنس من اجلنالناس، وا

     أم مرح ا  ء     : " ألن اهلواء يفـسد تـارة ؛ لو كان بسبب فساد اهلواء

ـــاس وال  ـــري قي ـــىل غ ـــا ع ـــيء أحيان ـــا وجي ـــذهب أحيان ـــاعون ي ـــرى، والط ـــصح أخ   وي

لنـاس وال ولو كان من فساد اهلواء لعم الناس واحليوان وربام يصيب الكثري من ا، جتربة

يصيب من هو بجانبهم ممن هو يف مثل مزاجهم، وربـام يـصيب بعـض أهـل بيـت واحـد 

 .)٣(" ويسلم منه باقيهم

ويفهم من ذلك أن الوباء والطاعون بينهام عموم وخـصوص؛ فكـل طـاعون وبـاء، ولـيس   

 .)٤(ًوباء طاعونا

  ف     ات ر  ا، و    : و ل   ى ا أن        
 م ءاملرض العام املنترش، والناشئ عـن التغـريات الطارئـة التـي تفـسد اهلـواء، : ا

 .ويصعب احلد منها

                                                        
 زين الـدين حممـد املـدعو بعبـد الـرؤوف بـن تـاج العـارفني، لـالتوقيف عىل مهـامت التعـاريف )١(

األوىل، : ، طالقـاهرة- عـامل الكتـب: ، نـرش٣٣٤ص  ،هــ١٠٣١ :، تادي ثم املناوي القاهرياحلد

 .م١٩٩٠- هـ١٤١٠

 .٣/٣٨أسنى املطالب  )٢(

، حمـد بـن عبـد البـاقي الزرقـاين املـرصي األزهـري، ملرشح الزرقاين عىل موطأ اإلمام مالـك )٣(

- هــ١٤٢٤األوىل، ، القـاهرة –يـة مكتبة الثقافـة الدين: ، نرش سعدالرؤوفطه عبد : حتقيق، ٤/٣٧١

 .م٢٠٠٣

ــب )٤( ــالمي والط ــور الفقــه اإلس ــة مــن منظ ــة والوبائي ــراض املعدي ــة ملكافحــة األم ــدابري الوقائي  الت

كليـة الـرشيعة والقـانون - ، رسالة دكتوراه١٦- ١٤حسن عبد الفتاح السيد حممد، ص / احلديث، د

 .م٢٠١٥- هــــ١٤٣٦بتفهنا األرشاف، 



  

)٨٥٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 تا :  
وعـداه  ظلمـه،: وعدا عليه،  أحرض، وأعداه غريهً: وعدواناًعدا عدوا: مجع عدوى، تقول  

 ما يعدي من الفساد، وهي: فالعدوى جاوز غريه إليه،: وأعدى األمر، أجازه، وأنفذه: تعدية

 .)١(، أو مرض أخر؛ بمجاوزته من صاحبه إىل غريهجرب

وى اا :  
          م    ي؛ا ا  وى ا ا  :  جتـاوز

 .)٢(العلة صاحبها إىل غريه

ـــري جـــرب:   اون    ـــون ببع ـــر،أن يك ـــسان م ـــرص،ض أو بإن    ، أو ب

 .)٣( ويتعلق بك منه أذى، خمافة أن يعدو ما به إليك؛ فتتقي خمالطته ومؤاكلته،جذام أو

  م ا ا  : ،انتقــال مــسبب املــرض مــن فــريوس، أو بكترييــا   

 .)٤(أو طفيل، من مريض إىل سليم؛ فيحدث فيه نفس املرض

                                                        
، ص هــ٨١٧ : آبـادي، ت طاهر حممد بـن يعقـوب الفـريوزجد الدين أيب، مل القاموس املحيط)١(

، ُحممـد نعـيم العرقـسويس- مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسـالة: حتقيق، )عدا: (، مادة١٣٠٩

: ، مـادة٢٠٣، خمتـار الـصحاح ص م٢٠٠٥- هــ ١٤٢٦الثامنـة، : ، طبـريوت- مؤسسة الرسـالة: نرش

 ).عدا(

التــدابري الوقائيــة ملكافحــة األمــراض املعديــة ، ٢٣٨ ص تعــاريفالتوقيــف عــىل مهــامت ال )٢(

 .١٣ صحسن عبد الفتاح/ والوبائية، د

حمد بن فتوح بن عبد اهللا بن محيـد األزدي ، ملتفسري غريب ما يف الصحيحني البخاري ومسلم )٣(

ِامليورقي احلميدي   = : ، نـرش زبيدة حممد سعيد عبـد العزيـز/د: ، حتقيق١٧٦،١٧٥ ،هـ٤٨٨: ، تَ

ــة =  ــسنةمكتب ــاهرة، ط- ال ـــ١٤١٥األوىل، : الق ــراض م، ١٩٩٥ –هــ ــة األم ــة ملكافح ــدابري الوقائي الت

 .١٣ حسن عبد الفتاح، ص/ املعدية والوبائية، د

  ، -موسوعة املعارف الطبية يف ضوء القرآن والسنة-  املحرمات وصحة اإلنسان والطب الوقائي)٤(

م، ٢٠٠٢- هـــ١٤٢٣القـاهرة، األوىل، - الفكـر العـريبدار : ، ط١٢٢أمحد شـوقي إبـراهيم، ص / د

 .١٢حسن عبد الفتاح، ص / التدابري الوقائية ملكافحة األمراض املعدية والوبائية، د



 

)٨٥٤( ت اوا دوا  اروا ام ظ  توا ور ا " درا"  
  

ا ا :  
  : ااظ ذات ا ان

) اض اا-ا - ا:(  
ملا كنا بمعرض احلديث عن املنافسة يف ظل انتشار األوبئة واملعديات، وقد تم تعريف 

األوبئة واملعديات يف املطلبني السابقني أردنـا بيـان مفهـوم مـا يتعلـق هبـام مـن ألفـاظ؛ 

 :ون ذ الرتباطهام الوثيق بذات املعنى، 

أوال
ً

  :األمراض املزمنة: 

تعب وخرج عن حال الصحة : ًمرض يمرض مرضا: مجع مرض، تقول :األمراض لغة

ــول ــدال، تق ــوان مرضــا: واالعت ــصحة إىل غريهــا،  ً:مــرض احلي ــه مــن ال ــت حالت خرج

 كـل مـا خـرج :املـرضكثري السقم، و: أن يرى من نفسه املرض، وممراض: والتامرض

  .)١(و غريها أاإلنسان عن حد الصحة من علةب

األمراض اصطالحا
ً

:  

 .)٢(لبدن فيخرجه عن االعتدال اخلاصلما يعرض   

  هيئـة غـري طبيعيـة يف بـدن اإلنـسان تكـون بـسببها األفعـال الطبيعيـة والنفـسانية  :     أو

  .)٣(واحليوانية غري سليمة

  العاهة:مبتىل، والزمانة : وزمنة وزمانة، ورجل زمن أيًزمن يزمن زمنامن : املزمنة لغة

  .)٤(، فاملزمن هو ما يمر عليه الوقت الطويلطال عليه الزمان: وأزمن اليشءواآلفة، 

                                                        

 ).مرض: ( ، مادة٦٥٤، القاموس املحيط، ص )مرض: ( ، مادة٢/٥٦٨ املصباح املنري )١(

: ، حتقيـق٢١١ص  ،هـ٨١٦ :، تعيل بن حممد بن عيل الزين الرشيف اجلرجاين، لالتعريفات )٢(

 .م١٩٨٣- هـ ١٤٠٣ ،األوىل: ، طلبنان–دار الكتب العلمية بريوت : ، نرشمجاعة من العلامء

: ، نـرش٢/١٨٦ ،هــ٨٧٩: ، ت)اجاحلـ أمـري ابن (حمد بن حممد بن حممد، ملالتقرير والتحبري )٣(

 .م١٩٨٣- هـ ١٤٠٣الثانية، : ، طدار الكتب العلمية

 ).زمن: ( ، مادة١٣٧، خمتار الصحاح ص )زمن: ( ، مادة١٣/١٩٩ لسان العرب )٤(



  

)٨٥٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

املزمنة اصطالحا
ً

  .)١(العاهة املزمنة القديمة :

 هي األمراض التي يمر عليهـا زمـن طويـل، وال :ومن خالل ذلك فاألمراض املزمنة  

  .)٢(يتوقع زواهلا

ثانيا
ً

  :الوقائية: 

صانه وسرته عـن األذى ومحـاه : وذة من وقاه يقيه وقيا ووقاية وواقيةمأخ: الوقائية لغة  

تطلق عىل  :حذره وجتنبه، فالوقاية: ، وتوقاهالكالءة واحلفظ: والتوقية، وحفظه، فهو واق

  .)٣(احلفظ والصيانة، واحلذر، والدفع، وجتنب املكروه

الوقائية اصطالحا
ً

:  

مـة التـي هتـدف إىل احليلولـة دون جمموعة اإلجـراءات واخلـدمات املقـصودة واملنظ  

  .)٤(اخلطر، أو االقالل من حدوث اخللل أو القصور

  .عبارة عن محاية مأمور هبا للدفاع عن مصالح أساسية: أو هــي  

     ومــن ذلــك يفهــم أن الوقــائي بخــالف الــردع، وهــو مــا ينــزع إىل الوقايــة مــن اإلجــرام، 

 .)٥(ًأو منعه سلفا بمكافحة أسبابه

                                                        
: ، طدار النفـائس: ، ط٢٣٣، ص يبيتحامد صادق ق، حمد رواس قلعجي، ملمعجم لغة الفقهاء )١(

 .م١٩٨٨- هـ١٤٠٨الثانية، 

 :، تحمد بن أيب بكر األسـدي الـشافعي ابـن قـايض شـهبة، ملبداية املحتاج يف رشح املنهاج )٢(

ــن أيب بكــر الــشيخي الداغــستاين: حتقيــق،٣/١١٧ ، هـــ٨٧٤ ــور ب : ، طجــدة- دار املنهــاج: ، ط أن

 .، بترصفم٢٠١١- هـ ١٤٣٢، األوىل

 ).وقى: ( ، مادة٦/١٣١ معجم مقاييس اللغة، )وقى: ( ، مادة٤٠/٢٤٧،٢٤٦ تاج العروس )٣(

التـدابري ، ٩،٨، ص حسن عبـد الفتـاح/ التدابري الوقائية ملكافحة األمراض املعدية والوبائية، د )٤(

 .٩للحامية من اجلريمة يف الرشيعة اإلسالمية ص الوقائية 

أمحـد حممـد أمحـد أبـو طـه، بحـث / من الوقوع يف جريمة العرض الفعلية، دالتدابري الوقائية  )٥(

م، ٢٠١٢- هــــ١٤٣٣عـام : ، ط٢/١٠٧٥، ١٤: منشور بمجلة كلية الرشيعة والقـانون بتفهنـا، العـدد

 .٩، ص حسن عبد الفتاح/ املعدية والوبائية، د



 

)٨٥٦( ت اوا دوا  اروا ام ظ  توا ور ا " درا"  
  

ثالثا
ً

  :سابقةامل: 

سبق جاوزه وتعداه وغلبه وتقدم عليه، تقول : ًسبقايسبقه سبق  مأخوذة من :املسابقة لغة  

:  يف الكـرم قومـهوسـبقا، تناضلو وختاطروا:  واستبقوا وتسابقوا،بادروا: القوم إىل األمر

ــه زاد علــيه ،  إذا أرســلتها وعليهــا فرســاهنا لتنظــر أهيــا يــسبق:ســبقت اخليــلم فيــه، ومن

تطلق ويـراد بـه املبـادرة إىل األمـر، والغلبـة يف الـيشء، واملـسارعة والتقـدم : ةفاملسابق

 .)١(عليه

املسابقة اصطالحا  
ً

 .)٢(التقدم عىل الغري يف الوصول إليه  لتحصيلءاليش إىل اإلرساع :

 .)٣( قبل غريه املقصودةبلوغ الغايةلاملجاراة بني حيوان ونحوه كرماح  :أو هــي  

 السابقان عىل نفس املعنى مع تغاير األلفـاظ بيـنهام؛ حيـث أفـادا نفـس وقد دل التعريفان  

مسارعة بني إثنني أو أكثر نحو أمر ماء؛ لقـصد : املعنى، والذي يفهم منه أن املسابقة هي

 .احلصول عليه وحتقيق الغلبة فيه

                                                        
 ).سبق: ( ، مادة ١/٢٦٥، املصباح املنري )سبق: ( ، مادة٢٥/٤٣٢ تاج العروس )١(

 .٤٢٤ معجم لغة الفقهاء ص )٢(

ــى  )٣( ــائق أويل النه ــى اإلرادات( دق ــوتى ، مل)رشح منته ــدين البه ــالح ال ــن ص ــونس ب ــن ي ــصور ب ن

 .م١٩٩٣ - هـ١٤١٤وىل، األ: ، طعامل الكتب: ، نرش٢/٢٧٧ ،هـ١٠٥١: ، تاحلنبىل



  

)٨٥٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

  :ا اول
  : ادو وات ا  ظ امر او وات 

لقد جاءت رشيعتنا اإلسالمية بكل ما فيه منفعة للبرشية مجعا، ومن مجلـة هـذه املنـافع   

البيع والرشاء، والذي حيصل كل إنسان من خالله عىل مبتغاه، فالبائع حيصل عىل الثمن، 

واملشرتي حيصل عىل املبيع، ويف كل واحد منهام نفع لألخر؛ حيث إن يف هذا األمـر 

ورية التي ال غنى له عنها، وال تقترص تلك الرضوريات عىل بيع سد حلاجات اإلنسان الرض

ًالطعام والرشاب فقط، بل تتناول أيضا ما يتعلق بأمهها؛ ألجل املحافظة عىل مقصد مهم 

من مقاصد الرشيعة اإلسالمية أال وهو حفظ النفس من خالل توفري األدوية واملستلزمات 

مة لإلنسان، وال يتثنى ذلك إال من خالل بيع تلك الطبية الالزمة للمحافظة عىل الصحة العا

األدوية ورشائها؛ وملا كان هذا البيع البد أن يتم يف اإلطار الذي رسمته الرشيعة اإلسالمية 

ًمن حيث اشتامله عىل الضوابط املحددة رشعا؛ إذ قد حيدث لإلنسان ظروف جتعله يف 

بــد أن نبــني مــا يتعلــق ببيعهــا حاجــة شــديدة لتلــك األدويــة واملــستلزمات؛ لــذا كــان وال

وا  ف مض   ل   وضوابطها خاصة يف ظل انتشار األوبئة واملعديات، 
ا ا: 

 .مفهوم بيع األدوية واملستلزمات الطبية وأدلة مرشوعيتها: ا اول

ما ضوابط بيع األدوية واملستلزمات الطبية: ا. 

ا بيع األدوية واملستلزمات الطبية يف ظل انتشار األوبئة واملعديات حكم:ا . 



 

)٨٥٨( ت اوا دوا  اروا ام ظ  توا ور ا " درا"  
  

  :ا اول
و وأد ت اوا دوا  :  

:  

األدويـة واملـستلزمات ًنظرا لكون الناس يف حاجة إىل البيع والرشاء عامة، وبيـع ورشاء   

ن الرضورية، وحتى يمكن التعرف عىل األحكـام خاصة لتعلق ذلك بمقاصد اإلنساالطبية 

ًاملتعلقة ببيـع هـذه األشـياء وضـوابطها كـان والبـد أن نبـني أوال مفهـوم بيعهـا؛ حيـث إن 

وذ  ً، توصال من خالل ذلك إىل بيان مـرشوعيتها، )١(التعرف عىل اليشء فرع تصوره

ا ل ا: 

 . يف الفقه اإلسالميتلزمات الطبيةبيع األدوية واملس مفهوم :اع اول

مع ايف الفقه اإلسالمي األدوية واملستلزمات الطبية أدلة مرشوعية بيع:ا . 

                                                        

 :ت ، زكريـا حييـى بـن موسـى الرهـوين، أليبحتفة املسؤول يف رشح خمترص منتهـى الـسول )١(

دار : ، نــرشيوســف األخــرض القــيم/ ، د اهلــادي بــن احلــسني شــبييل/ د:، حتقيــق٢/٩٩،  هـــ٧٧٣

 .م٢٠٠٢- هـ١٤٢٢األوىل، : ، ط، اإلماراتديب- البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث 



  

)٨٥٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

  : اع اول
 ت اوا دوا ا ا  :  

 الإسـالمي األدوية واملستلزمات الطبية يف الفقه اإلالتوصل إىل بيان مفهوم بيع  ال يمكننا

من خالل بيان تعريفها، وما تشتمل عليه تلك التعريفـات مـن حمـرتزات، ثـم بيـان مفهـوم 

 :اًالرشيعة اإلسالمية، وإنزاله عليها، ويتضح ذلك جليا من خالل  يف البيع
أو :دوا )١(:  

ت هـذا من خالل ما ذكره علامء الرشيعة اإلسالمية، ومـا جـاء يف كتـب الطـب التـي عرفـ  

املصطلح، والذي يستخدم يف تشخيص ما عند اإلنسان من أمراض، أو الوقاية منها، فإنه 

 :م رة يمكن تعريف األدوية 

مادة أو مزيج من املـواد، أو مستحـرض مـسجل يف دسـتور األدويـة لغـرض االسـتعامل "

  اإلنــسان الــداخيل واخلــارجي اهلــدف منــه الوقايــة، أو العــالج، أو التــشخيص ألمــراض 

 ."أو احليوان

    مادة كيميائية حتدث تغيريا يف وظائف وأجهـزة اجلـسم عنـدما جتـد طريقهـا إىل :أو ً ُ

األجهزة، أو تقيض عىل الكائنات احلية الدقيقـة، أو الطفيليـات التـي تـسبب األمـراض أو 

حتد من نشاطها، أو ما كان من قبيل تعويض النقص الطارئ عىل اجلـسم، كـام يف حالـة 

 .)٢(قص الفيتامينات، أو اهلرمونات، أو األمالحن

 كـال التعـريفني قـد خـىل عـن قيـود قـد :و ل ا ا ى ا أن        

 :وجدت يف التعريف اآلخر

                                                        
ــداوى بالــيشء:  مــن دوي يــداوي مــداواةة مــأخوذ:األدوی��ة لغ��ة )1( يعــالج بــه، فــداوى : عــالج، وي

مـا عـولج بـه اإلنـسان واحليـوان وغريمهـا حتـى : سمنه وعلفه، فالـدواء: عاجلها، والفرس: اجلارية

: ، تابـن منظـور األنـصاري حمـد بـن مكـرم بـن عـىل، مل)دوأ: (، مـادة١٤/٢٧٩ لسان العرب .يربأ

ـــ، تــاج العــروس هـ١٤١٤ ،الثالثــة: ، طبــريوت –دار صــادر: نــرش هــــ،٧١١ ، مــن جــواهر القــاموسـ

ــرزاق احلــسيني، مل ــد ال ــن عب د بــن حممــد ب ّحم ــ ــق)دوى: ( ، مــادة٣٨/٧٨، هـــ١٢٠٥: تّ : ، حتقي

 .دار اهلداية: ، نرشجمموعة من املحققني

 .٢٢،٢١حسن الفكي، ص /  أحكام األدوية يف الرشيعة اإلسالمية، د)٢(



 

)٨٦٠( ت اوا دوا  اروا ام ظ  توا ور ا " درا"  
  

 قد اتفق كل من التعريفني يف كون الدواء مادة أو مـواد كيميائيـة، وقـد بـني التعريـف  - ١

 .األول

دواء يستخدم لغرض الوقاية والعالج؛ فقد جاء يف التعريف ً كام اتفقا أيضا عىل أن ال - ٢

جتد : (، وجاء يف التعريف الثاين....)ألغراض االستعامل الداخيل واخلارجي: (األول

 ...).طريقها إىل األجهزة، أو تقيض عىل الكائنات احلية الدقيقة

 مل يـنص يف ً اشرتط التعريف األول أن يكون الدواء مسجال يف دستور األدوية، بينام - ٣

 .التعريف الثاين عىل ذلك

 خال كل من التعريفني من كون أن هذه املواد التي تصنع منها األدوية تكـون مباحـة،  - ٤

ًوموافقة للرشع؛ وبذا فريى الباحث أنه يمكن تعريف الدواء بتعريف يكون جامعا جلميـع 

 و  ارصين،ًالقيود، ومانعا من دخول غريها فيها، وهذا ما يتفق مـع وجهـة نظـر املعـ

 رة دوأن ا ى ا: 
              ،دور اد  وا ، اد اا    أو ، اد
وا  ض و امن، أو اج  ااض ا ، وا                 

          ا ث اد اا  وأن ،   ،ا وظ 
ا ، أو           ) ات وات ا   (و  ااض    

،طأمصال التحصني، ووسائل التشخيص كالتحاليـل، والتـصوير :  ويدخل يف ذلكم

بأنواعه، واملناظري، وما شابه ذلك، وأن هذه املواد جيب أن تكون موافقة ملقصود الرشع 

 .و استخدامها، وأن تكون من خالل موافقة اجلهات املتخصصةمن ناحية تصنيعها أ

ن اا، و دوا  ن ١(و(  ا ا   : دلا  

                                                        
ً مأخوذ من الفعل باع يبيع بيعا، وهو مـن األضـداد فيطلـق عـىل البيـع وعـىل الـرشاء، :البیع لغة )1(

/ ٨( لـسان العـرب .مطلـق املبادلـة: عرضـه للبيـع، وهـو: اشرتيته، وأباع الـيشء: بعت اليشء: تقول

َبيع(:  مادة،)٢٤- ٢٣ / ٣( ،هــ٣٧٠ :تحمد بـن أمحـد بـن األزهـري اهلـروي، مل ،هتذيب اللغة، )ََ

: ، طبـريوت –دار إحيـاء الـرتاث العـريب : ، نـرشحممـد عـوض مرعـب: حتقيـق ،)باع( مادة ،)١٥٠

 .م٢٠٠١األوىل، 



  

)٨٦١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ا ل ")١(.  
  دوا   أن ى ا:  

 ا د  اد وأو   ا ،ا   ،ا   و   ا
 ض و   نما ، أو    اض   أو اا             و   ا

دور اد  ر.  
م :ت اا  )٢(:  

إن حياة اإلنسان ال تستقيم عىل الصحة، بل هي عرضة لكثري من األمراض التي ختتلف درجاهتا 

ً وضعفا، وهذه األمراض حتتاج ملا حيد منها أخذا باألسباب املرشوعة، ومن مجلة هذه قوة ً

األسباب املستلزمات الطبية التي تعمل عىل الوقاية من تلك األمراض، أو التخفيف من وطأهتا، 

وال يمكن احلصول عىل تلك املستلزمات إال عن طريق البيـع والـرشاء، وهـذه املـستلزمات 

 حسب ما ذكره علامء الطب، فمنها ما يستخدم للحفاظ عىل صحة اإلنسان مـن كثرية ومتنوعة

املعديات، ومنها مـا يـستخدم يف أغـراض اجلراحـة كالـشاش والقطـن، ومـسامري اجلراحـة، 

وغريها، ومنها ما يستخدم يف تشخيص املرض، وهي ال تكاد تنحرص يف نوع بعينه، بل إن منها 

بمـصانع الـدواء وإنتاجـه، ومنهـا مـا هـو مـستلزم طبـي ما هو مستلزم طبي صيديل كاملختص 

، ومن )٣(إلخ.... صناعي كاملعدات اجلراحية، ومسامري العظام، والقساطر، ومالبس العمليات

 :م رة خالل ذلك يمكننا تعريف املستلزمات الطبية 

                                                        
، هــ٥٩٣:تعـيل بـن أيب بكـر بـن عبـد اجلليـل املرغينـاين، ، لاهلداية يف رشح بداية املبتـدي )١(

 .بريوت –دار احياء الرتاث العريب: ، نرشطالل يوسف: ، حتقيق٤/٣٢٠

ثبت ووجب واعتنـق، والـالزم هـو : ً مأخوذة من لزم يلزم لزوما ولزامة بمعنى:تلزمات لغةالمس )2(

، خمتـار )لـزم: (، مـادة٣٣/٤١٨،٤١٧ تـاج العـروس، .الثابت واملصاحب لليشء غري املفـارق لـه

 ).لزم: (، مادة٢٨٢الصحاح ص 

عـالج اجلـسم : عـامل بالطـب، والطـب: عاجله، ورجل طبيـب: ًمن طبب يطبب تطبيبا :والطبي لغة

 ).طبب: (، مادة٢/٣٦٨، املصباح املنري )طبب: (، مادة١/٥٥٣لسان العرب . والنفس

، جريمة غش املستلزمات الطبية ٢٦ ص حسن الفكي/ أحكام األدوية يف الرشيعة اإلسالمية، د )٣(

 دار: ، نـرش٣٧،٣٦شاكر حامـد عـىل حـسن جبـل، ص / والعقوبة املقررة هلا يف الفقه اإلسالمي، د

 .م٢٠١٣اإلسكندرية، - الفكر



 

)٨٦٢( ت اوا دوا  اروا ام ظ  توا ور ا " درا"  
          ،    ء أو ، ء دة، أو أي ز أو أي  

  اض، أو ا ، أو ا  آره  امن أو اان،                   أو ج   
 ١(أو(.  

             أن  د، واا     ا ا أن ى او
            او  ن أن  ط  اده ا اإن ا  ؛

 أم  ،ا ا ض و ت ان ا    
 رة م ت اا   اان؛ ون أو اما:  

  أي مـــادة منفـــردة، أو مـــواد جمتمعـــة، أو أجهـــزة متخصـــصة لتـــشخيص األمـــراض،

 ً.باحة رشعا أو عالجها، أو الوقاية منها، أو ختفيفها، يف اإلنسان وغريه، برشط كوهنا م

                  ن تا  و ،ا ا  ل و 
:  

مبادلة املواد أو األجهزة املتخصصة للتشخيص، والتي تستخدم يف عالج اإلنسان وغريه 

بغرض وقايته ومحايته من األمراض أو ختفيفها بام يقابلها من الثمن عن طريق الرتايض، 

 . لرشوط املرشوعة بني الطرفنيًووفقا ل

ى ا و:  
أن املفهـوم الـسابق لبيـع األدويــة واملـستلزمات الطبيـة يكـون مــن خـالل طـرفني يعــرف   

، وهو املتخصص يف علم األدوية، ودراسة تـأثريات املـواد، )الصيدالين: (أحدمها بــــ

مهامـه ختتلـف حـسب وتركيبها، وتسويقها، ووصفها بدقة ومهـارة وعمـق؛ وبـذلك فـإن 

ًطبيعة عمله، فقد يكون عامال يف جمال التـصنيع، وقـد يكـون خمتـصا يف غـري ذلـك مـن  ً

املـستهلك، والـيشء : جماالت التـسويق، والـسعي، والتحـصيل، والطـرف اآلخـر، وهـو

 . )٢(املباع وهو الدواء، أو ما يتكون منه من مواد

                                                        
 .٣٦شاكر حامد، ص /  جريمة غش املستلزمات الطبية، د)١(

 . وما بعدها١٦١ ص حسن الفكي/ أحكام األدوية يف الرشيعة اإلسالمية، د )٢(



  

)٨٦٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

مع اا :  
 و أدوا دوا تا ا  ا :  

ًاتفق الفقهاء عـىل أن البيـع مباحـا ومـرشوعا يف الـرشيعة اإلسـالمية ً، ونظـرا لكـون بيـع )١(ً

األدوية واملستلزمات أحد أنواع البيوع املرشوعة وفق الضوابط التي اشـرتطتها الـرشيعة 

الكتـاب، : لبيوع وهياإلسالمية؛ فإن أدلة مرشوعيتها تكون مرشوعة بنفس أدلة مرشوعية ا

  :ون ذ والسنة واإلمجاع، واملعقول؛ 

أوال
ً

  :الكتاب: 

   : ﴿ ا َََو ََْا ُا َ٢(﴾ َوأ( . 

ا و:  
دلت اآلية الكريمة عىل أن البيع مباح ومرشوع؛ واألدوية واملستلزمات الطبية أحد أنـواع 

 .)٣(ًحة التي تشملها اآلية الكريمة؛ فتكون مرشوعة أيضاالبيوع املبا

ثانيا
ً

  :السنة: 

َّ سعيد اخلدريَأيبما روي عن  ِ ْ ُْ ٍ ِ
َ  - -يقول ُ ُ ُقال رسول اهللاَِّ : َ َُ َ َ - -: " اضََ َْ َُْا َم٤(" إ(. 

ا و:  
 طبية داخل يف مجلةاشرتط احلديث الرتايض يف البيوع، وبيع األدوية واملستلزمات ال

                                                        
، عـيل بـن أمحـد بـن سـعيد بـن حـزم، لمراتب اإلمجاع يف العبادات واملعـامالت واالعتقـادات )١(

 .بريوت- دار الكتب العلمية: ، نرش٨٣ص  ،هـ٤٥٦:  ت،األندليس القرطبي الظاهري

 .٢٧٥: البقرة، من اآلية:  سورة)٢(

ــي، ملاجلــامع ألحكــام القــرآن )٣(  ،هـــ٦٧١ :، تحمــد بــن أمحــد بــن أيب بكــر اخلزرجــي القرطب

 .م٢٠٠٣- هــ١٤٢٣: السعودية، ط- دار عامل الكتب: ، نرشهشام سمري البخاري :، حتقيق٣/٣٥٦

 ، أليب٢/٧٣٧، ٢١٨٥: ، بـرقم بيـع اخليـار:بابالتجارات، : ة يف سننه، كتاب أخرجه ابن ماج)٤(

دار إحيـاء : ، نـرشحممـد فـؤاد عبـد البـاقي: حتقيـق، هــ٢٧٣ : تعبد اهللا حممد بـن يزيـد القزوينـي،

مـصباح ، "هـذا إسـناد صـحيح رجالـه ثقـات " :وقال ص�احب الم�صباح، واللفظ له، الكتب العربية

، هــ٨٤٠: ، تمحـد بـن أيب بكـر بـن إسـامعيل البوصـريي الـشافعي، ألماجهالزجاجة يف زوائد ابن 

 .هـ١٤٠٣الثانية، : بريوت، ط- العربيةدار : ، نرشحممد املنتقى الكشناوي: ، حتقيق٣/١٧



 

)٨٦٤( ت اوا دوا  اروا ام ظ  توا ور ا " درا"  
  

 .)١(ًالبيوع؛ فيكون مرشوعا ما دام أن هناك رضا بني الطرفني

ثالثا
ً

  :اإلمجاع: 

 اتفق عىل مرشوعية البيع متى خىل عن املحرم، وأي وسيلة مباحة لشفاء املرض، أو فقد

 .)٢(ًختفيف الرضر عن املسلم؛ فهي مطلوبة رشعا، وجممع عىل مرشوعيتها

رابعا
ً

 :املعقول: 

 ففي رشعية البيع ، وصاحبه قد ال يبذلهً،حاجة اإلنسان تتعلق بام يف يد صاحبه غالبان  إ-١

، وبيع األدوية واملستلزمات الطبية من مجلـة هـذه وسيلة إىل بلوغ الغرض من غري حرج

 .)٣(ًاألغراض؛ فيكون مرشوعا

ًه أمـرا  إن الدواء من حاجات  اإلنسان الرضورية؛ ولذا كان طلبه رضورة، والبحث عنـ-٢

ومعرفة الـدواء ، )٤("َ أْمََل اُ َداًء إ أْمََل ِ ُءً     ": -- رل ا    َلًمرشوعا، 

ًمما ينتفع به املرء؛ ونظرا لكونه وسيلة إىل حفظ الصحة، ومقصد رشعي حلياة اإلنسان، 

 .)٥(ًوهذا أمر مرشوع؛ فيكون بيعه وما يتعلق به مرشوعا

                                                        

 فتح الباري رشح صحيح البخاري، ألمحد بن عيل بن حجر أيب الفـضل العـسقالين الـشافعي، )١(

 .هــ١٣٧٩بريوت، - دار املعرفة : قي، نرشحممد فؤاد عبد البا:  حتقيق،٤/٢٨٩

 .١٥١حسن الفكي، ص / أحكام األدوية يف الرشيعة اإلسالمية، د، ٨٣ص مراتب اإلمجاع  )٢(

: ، نـرش٢/١ ،هــ١١٨٢:  تحمد بن إسامعيل بن صالح بن حممـد الـصنعاين،، ملسبل السالم )٣(

 .دار احلديث

: ، برقمما أنزل اهللا داء إال أنزل له شفاء: ، بابالطب:  أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه، كتاب)٤(

٧/١٢٢، ٥٦٧٨. 

 .١٥٠،١٤٩حسن الفكي، ص /  أحكام األدوية يف الرشيعة اإلسالمية، د)٥(



  

)٨٦٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

  : ما ا
ت اوا دوا  ا:  

لقد جاءت الرشيعة اإلسالمية بكل ما فيه منفعة للبرشية فأباحت هلم البيع والرشاء؛ لتبادل   

: املنافع فيام بينهم، واحلصول عىل ما فيه مصلحتهم؛ مما يتعلق برضورياهتم، قال تعاىل

﴿ ِ واَُِْم ةا َِِ ذا ِا ْ ِْ اََُْوا ْرضا ﴾)وملا كانت األدويـة )١ ،

واملستلزمات الطبية تتعلـق بـأهم مقـصد مـن مقاصـد الـرشيعة اإلسـالمية أال وهـو حفـظ 

ًالنفس؛ فقد أباحت بيعها ورشائها، إال أهنا مل جتعل األمر مطلقا وإنام وضعت هلذا البيع 

وية واملستلزمات من خالهلا؛ األمر الـذي جيعلنـا نـربز ًضوابطا رشعية يتم بيع تلك األد

 :وا  اأهم تلك الضوابط، 
أو :  ت اوا دون ا أن:  

ًإن األصل أن يكون التداوي باليشء احلالل املباح رشعا؛ فالبد أن يكون املعقود عليه 

ًرا منتفعا به، وهو ما ذهب إليه مجهور الفقهاء من ، طاه)األدوية واملستلزمات الطبية(  ً

: ، قال تعاىل)٣( التي ال حتقق اهلدف املتعاقد عليه)٢(حرمة التعاقد عىل األشياء النجسة

﴿      َُْا َما إَُآ َِا َأ           ََ ِْ ٌْر ُْزُب َواْمَوا ََُِْوا 
 نُْهاَُِْ  َنُُِ َْ﴾)٤(. 

                                                        
 .١٠: اجلمعة، من اآلية:  سورة)١(

 أن التعاقد عىل اخلمر واخلنزير غري منعقد يف حق املسلم، أمـا يف حـق الـذمي : یرى الحنفیة)2(

ً أنه خمتلف يف كونه مباحا أو حمرما، والصحيح الثاين عندهمفمنعقد، إال  .  ٥/٢٨٠البحر الرائق . ً

 عبـد اهللا حممـد بـن عبـد يب، مواهب اجلليـل يف رشح خمتـرص خـيل، أل٢٨٠/ ٥ البحر الرائق )٣(

هــ ١٤١٢الثالثة، : ، طدار الفكر: ، نرش٢٥٩/ ٤ ،هـ٩٥٤: ، تالرمحن الطرابليس احلطاب املالكي

حمـد بـن أمحـد اخلطيـب الـرشبيني ، ملإىل معرفة معاين ألفاظ املنهـاج مغني املحتاج ،م١٩٩٢- 

، الـروض م١٩٩٤- هــ١٤١٥األوىل، : ، طدار الكتب العلمية: ، نرش٢/٣٣٩ ،هـ٩٧٧: ، تالشافعي

 خالد /د: حتقيق ،٢/١٩٥،  هـ١٠٥١ :، تنصور بن يونس البهويتاملربع برشح زاد املستقنع، مل

 .م٢/١٩٥ هـ١٤٣٨األوىل، : الكويت، ط- الركائزدار : وأخرين، نرشبن عيل املشيقح، 

 .٩٠: املائدة، اآلية:  سورة)٤(



 

)٨٦٦( ت اوا دوا  اروا ام ظ  توا ور ا " درا"  
  اا و: 
تطلق عىل مجيع ما هو مستقذر من النجاسات، واألمر :  الواردة يف اآلية﴾رٌْ   ﴿فكلمة 

بالنهي يقتيض اإلجياب باالنتهاء، وهذا شامل جلميع النجاسات بالرضورة، ومن ذلك بيع 

 .)١( هو نجساألدوية واملستلزمات إذا اشتملت عىل ما

          ، اوياز ا  ء  ا دوا    ءا ا 
  وذ:  

ً عدم جواز بيع األدوية املحرمة؛ نظرا لعـدم جـواز التـداوي هبـا، وإىل هـذا :ال اول 

 .)٥(، واحلنابلة)٤(، والشافعية يف مقابل األصح)٣(، واملالكية)٢(ذهب احلنفية

 مل اجواز بيع األدوية املحرمة بناء عىل جواز التداوي هبا عنـد الـرضورة، :ا 

 ،)٦(وإىل هذا ذهب احلنفية

                                                        
، ١/١٦٠، هـ٣٧٠: ، تمحد بن عيل أبو بكر الرازي اجلصاص احلنفي، ألأحكام القرآن )١(

ميـزان األصـول ـــ، ه١٤٠٥، بريوت- دار إحياء الرتاث العريب: ، نرشحممد صادق القمحاوي

 :، حتقيــقهـــ٥٣٩: ، ت بكــر حممــد بــن أمحــد الــسمرقندييب أل٢٢٤ ص عقــوليف نتــائج ال

 .م١٩٨٤- هـ١٤٠٤األوىل، : ، طقطر- مطابع الدوحة احلديثة: ، نرشحممد زكي عبد الرب

 أو نظـر للتلهـي، أو ، أو لطـني،وحرم االنتفاع هبا ولـو لـسقي دواب " : حیث جاء عندھم)٢(

 .٦٧٦ص الدر املختار . " أو غري ذلك، أو طعام، أو دهن،يف دواء

 .٩/١٦٢املغني . " أو رشهبا للتداوي مل يبح  ....." : حیث جاء عندھم)3(

ــح (" : حی��ث ج��اء عن��دھم)4( ــدواء: واألص ــا ل ــام ؛ )حتريمه ــدواء؛ ك ــست ب ــا داء ولي ألهن

 .٤/٢٣٩ بداية املحتاج. " ألهنا ال تزيل العطش بل تزيده؛)وعطش(

  ، أو ممزوجة بـيشء يـسري ال يـروي مـن العطـش، ًوإن رشهبا رصفا " : حیث جاء عن�دھم)5(

 .٩/١٦٢ املغني البن قدامة ." أو رشهبا للتداوي مل يبح له ذلك

رشب البــول والــدم وامليتــة للتــداوي إذا أخــربه طبيــب مــسلم أن  " : حی��ث ج��اء عن��دھم)6(

مـن فيه وجهان، وهـل جيـوز رشب القليـل ... شفاءه فيه، ومل جيد من املباح ما يقوم مقامه، 

حمد أمني بن عمـر بـن عبـد ، ملرد املحتار عىل الدر املختار ."اخلمر للتداوي؟ فيه وجهان

الثانية، : ، طبريوت- دار الفكر: ، نرش٦/٣٨٩ ،هـ١٢٥٢: ، تالعزيز عابدين الدمشقي احلنفي

 .م١٩٩٢- هـ ١٤١٢



  

)٨٦٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 .)١( والقول الثاين عند الشافعية

  :األدلــــــــــــــة

 . استدل أصحاب القول األول القائل باملنع بالكتاب والسنة واملعقول:أد ال اول

إمَ اَُْ َواَُِْ َواْمَُب َواْزُ رََ ِْ ٌْ      ﴿: ه تعـاىلقول: من الكتاب

   .)٢(﴾ اْنَُِْ ُه ُُِ ََْن
ا و:  

، واقرتنت بصيغة األمر فحـصل االجتنـاب يف لنجاستهاباجتناب هذه األمور  -- أمر اهللا

  .)٣(؛ وبناء عىل هذا التحريم فيحرم بيعها فبهذا حرمت اخلمرجهة التحريم؛

َ سـعيد اخلـدري، قـالأيب  مـا روي عـن:من الـسنة َ ِّ ِ ْ ُْ ٍ ِ
َسـمعت رسـول اهللاِ : َ ُ َ َُ ْ

ِ-- خيطـب ُ ُ ْ َ

َباملدينة، قال َ ِ َِ َْ ِإن اهللاَ تعاىل حرم اخلمر، فمن أدركته هذه اآلية وع .... ": ِ ِ ِ
َ َ ُ ْ ْ َ َُ ََ َ َ َ ْ َ َّْ َْْ َ ََ َ َّ َنده منها يشء فال ِ َ ٌَ ْ َ ْ َ ِْ

ُ

ْيرشب، وال يبع َ ِْ َ ََ َ ْ...") ٤(.  
ا و:  

دل احلديث عىل أن اخلمر حرمـة رشب اخلمـر وبيعهـا؛ بـام هـو متوافـق مـع نـص اآليـة 

 .)٥(السابقة

 حني حـرم اخلمـر سـلب منافعهـا، وألن حتريمهـا مقطـوع بـه --إن اهللا  :من املعقول

 وحصول الشفاء هبا مظنون؛

                                                        
ة النجاسـات، بالقـدر الـذي ال يـسكر كبقيـ: أي: والثاين جيوز التـداوي هبـا " : حیث جاء عندھم)1(

 .٥/٥١٨مغني املحتاج . "وجيوز رشهبا إلساغة اللقمة هبا

 .٩٠: املائدة، من اآلية:  سورة)٢(

 .٦/٢٨٨ لقرطبيلاجلامع ألحكام القرآن  )٣(

، ١٥٧٨: ، بــرقمحتــريم بيــع اخلمــر :املــساقاة، بــاب:  أخرجــه اإلمــام مــسلم يف صــحيحه، كتــاب)٤(

سلم بـن احلجـاج  مل- - عدل عن العدل إىل رسول اهللا املسند الصحيح املخترص بنقل ال، ٣/١٢٠٥

دار إحياء الرتاث : ، نرشحممد فؤاد عبد الباقي: حتقيق ،هـ٢٦١ :، ت احلسن القشريي النيسابوريأيب

 .بريوت–العريب

: ، طدار الرشوق: ، نرش٦/٣٠٤، موسى شاهني الشني/ ، دفتح املنعم رشح صحيح مسلم )٥(

 .م٢٠٠٢- هـ ١٤٢٣األوىل، 



 

)٨٦٨( ت اوا دوا  اروا ام ظ  توا ور ا " درا"  
 .)١(ال يقوى عىل إزالة املقطوع به ف  

مل اا اســتدل أصـحاب القــول الثــاين القائــل بــاجلواز بالكتــاب والــسنة :أد 

 .واملعقول

  .)٢(﴾َوَْْ ََ َ ْ َ ْ إَ  اْْرُْ إِْ  ﴿:  قوله تعاىل:من الكتاب
ا و:  

 واحلاجـة الـرضورة واملـشقة دعـتإال مـا مة عىل حرمة األشياء النجسة دلت اآلية الكري

 .)٣(إليه، وما دام األمر هكذا فيجوز بيعها

 : من السنة
ــا روي  ــكم ــن مال ــس ب ــن أن ٍع ِ

َ ِ ِْ ْ ََ ــنهام– َ ــال-ريض اهللا ع َ ق َ :"   ُ ِْ ٌسَمأ َِ)٤(   
 ََُْ ْو٥(أ( ْواََْ ،)٦(  َ َِا     ِا َُُ--          َِاَْأ ِْ اََُْ ْنَوأ حِِ 

َِمَ٧("َوأ(.  

                                                        
كــامل الــدين مجعــة / ، أحكــام التـداوي والــدواء يف الفقــه اإلسـالمي، د٥/٥١٨مغنـي املحتــاج  )1(

 .م٢٠١٣- هـــ١٤٣٤األوىل، : الكويت، ط- دار الضياء للنرش والتوزيع: ، ط٩١،٩٠بكرو، ص 

 .١١٩: األنعام، من اآلية: سورة )2(

د األمـني بـن عبـد اهللا األرمـي  حمم، الشيختفسري حدائق الروح والرحيان يف روايب علوم القرآن )٣(

- دار طـوق النجـاة: ، نـرش هاشـم حممـد عـيل مهـدي/د: ، حتقيق٩/٢٤، العلوي اهلرري الشافعي

 .م٢٠٠١- هـ١٤٢١األوىل، : ، طبريوت

ٍعكل )4( ْ جـالل  عبد الـرمحن بـن أيب بكـر، لالتوشيح رشح اجلامع الصحيح .قبيلة من تيم الرباب :ُ

ــسيوطي ــة : ، نــرشرضــوان جــامع رضــوان: ، حتقيــق١/٣٦١ ، هـــ٩١١ :، تالــدين ال - الرشــدمكتب

 .م١٩٩٨- هـ ١٤١٩األوىل، : الرياض، ط

ة )5( َعرین �� َ ْ َ ، ٤/١١٥ عجــم البلــدانم .قــرى باملدينــة: موضــع بــبالد فــزارة، وقيــل  تــصغري عرنــة،:ُ

 .م١٩٩٥الثانية، : بريوت، ط- صادردار : نرش ،هـ٦٢٦ :، تياقوت بن عبد اهللا الرومي احلمويل

ْاجتوواَف )6( َ اجتوى البلد؛ كرة املقام هبا، وإن وافقت بدنه، بخـالف اسـتوبأها؛ فإنـه إذا مل : كرهوا، يقال:  أي:َْ

حمـد ، مل٢/٢٣٥ الالمـع الـصبيح بـرشح اجلـامع الـصحيح .توافق بدنه وإن أحبها، واملراد أهنم استومخوها

جلنـة خمتـصة مـن املحققـني : ق حتقيـ،هــ٨٣١ :، تبن عبـد الـدائم النعيمـي العـسقالين املـرصي الـشافعي

  .م٢٠١٢- هـ١٤٣٣األوىل، : ، طسوريا- دار النوادر: ، نرشبإرشاف نور الدين طالب

،  أبـوال اإلبـل والـدواب والغـنم ومرابـضها:بابالطهارة، :  أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب)٧(

 .١/٥٦، ٢٣٣: برقم



  

)٨٦٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ا و:  
لو كانت حمرمة ملا جاز ف ،أبوال اإلبل، لإلذن يف رشهباب جواز االنتفاع عىل دل احلديث

 .)١( هبا؛ وبناء عليه فيجوز بيعهاالتداوي

  : من املعقول

  :  وهـو مـا يتوافـق مـع قولـه تعـاىل،)٢(اورات  ارات  أن القواعد الدالة عـىل 

﴿َ إ   ِْإ ُْْرْا﴾. 
  :القول املختار

 ض أال اء وأد م أرى أن ال ار  ال ا از               
              أ ، ورةا    ا دوا     ، ورةا 

 وذ:  
 وجود الكثري من املستجدات كعالج األمراض املستعصية التي حتتاج إىل مثل ذلك -١

يف حالة الرضورة، والفقه اإلسالمي ال يمنع من ذلك يف حالة وجودها ملرونته وسهولته، 

ورة وصالحيته لكل زمان ومكان، كام أن ذلك يتفق مع قواعده التي تبيح ذلـك عنـد الـرض

 .)٣(كقاعدة الرضورات تبيح املحظورات، وقاعدة الرضورة تقدر بقدرها

 كام أن الرشيعة راعت املصالح العامة، ومصلحة العافية واملداواة والشفاء أكمل من -٢

 .)٤(مصلحة اجتناب النجاسة؛ حيث إن حفظ النفس مقدم

از املعاجلــة  كــام ان هــذا يتفــق مــع مــا ذهــب إليــه رأي جممــع الفقــه اإلســالمي بجــو-٣

إن األحاديث املانعة مـن التعـالج بـاخلمر  ": باملحرمات يف حالة الرضورة؛ حيث جاء

                                                        
، مطبعة السنة املحمديـة: ، نرش٢/٢٣٥، بن دقيق العيد، الإحكام اإلحكام رشح عمدة األحكام )١(

 .بدون طبعة، أو تاريخ

 .٧٣ األشباه والنظائر البن نجيم احلنفي ص )٢(

،  احلـارث الغـزيحمد صدقي بن أمحـد بـن حممـد آل بورنـو أيب موسوعة القواعد الفقهية، مل)٣(

 .م٢٠٠٣-  ــهـ١٤٢٤األوىل، : ، طبريوت- مؤسسة الرسالة: ، نرش١/٦١

عز الدين عبد العزيز بن عبد الـسالم بـن أيب القاسـم الـسلمي ، ل يف مصالح األنامقواعد األحكام )٤(

- األزهريــةمكتبــة الكليـات : ، نـرشطـه عبــد الـرؤوف ســعد: حتقيــق ،هــ٦٦٠ :ت، ١/٩٥ الدمـشقي

 .م١٩٩١- هـ ١٤١٤القاهرة، 



 

)٨٧٠( ت اوا دوا  اروا ام ظ  توا ور ا " درا"  
  

حممولة عىل أن احلرمة ارتفعت بالرضورة، أو احلاجة منزلتها ملا يلحق تارك التعالج هبا 

 .)١("...من انخرام يف صحته

رة، وهـو حــديث ُ أنـه قـد ورد نــص جييـز التــداوي باألشـياء النجــسة يف حالـة الــرضو-٤

 .العرنيني

 . إن يف ذلك مجع بني األدلة كلها، وإعامهلا أوىل من إمهاهلا-٥

 :األثر املرتتب على القول املختار

يرتتب عىل هذا القول جواز استعامل األدوية التي تشتمل عىل حمرمات لعالج األمراض 

الطب يف هذا املستعصية يف حالة الرضورة والتي يقدرها املتخصصون من أهل الرشع و

ًالشأن نظرا للحاجة يف هذا األمر؛ وأما يف غري حالة الـرضورة فإهنـا حتـرم سـدا للذريعـة  ً

ًالتي تفتح بابا للمحرمات، وإنام يقيد األمر بالرضورة، والـرضورة تقـدر بقـدرها، كـام أن 

املستجدات املعارصة التي تبنى عىل ذلك من األمهية وذلك كاألدويـة املـشتملة عـىل 

 .)٢(املستهلكة يف أدوية أخرى عند الرضورةمخر و

م :                   ؛    ت اوا دون ا أن
 : 

 األدوية واملستلزمات الطبية بناء عىل اشرتاطاتفق الفقهاء عىل اشرتاط ملكية 

مالـه جمهـول، أو  يشء معـدوم أو بيـعز املعقود عليه يف عقد البيع؛ وعليه فال جيوملكية 

 .)٣(للمشرتيتسليمه إمكان لعدم وذلك  ،خطر

 ذ  ما روي عن أيب هريرة وا--ُهنى رسول اهللاِ  ":  قال ُ َ َ َ--  ِعن بيع ْ َ ْ َ 

 

                                                        
 .جدة: ، ط٣/١١٦١ جملة جممع الفقه اإلسالمي )١(

 . بترصف٩٦- ٩٤كامل الدين بكرو، ص / اإلسالمي، د أحكام التداوي والدواء يف الفقه )2(

عبـد العزيـز بـن إبـراهيم بـن ، لروضـة املـستبني يف رشح كتـاب التلقـني، ٢٧٩/ ٥البحر الرائق  )3(

دار ابـن : ، نـرشعبـد اللطيـف زكـاغ: ، حتقيـق٢/٨٩٤ ،هـ٦٧٣ :، تأمحد القريش التميمي التونيس

 املبـدع ،٣٠٧ص  الـروض املربـع ،٣٤٩/ ٢  مغني املحتاج،م٢٠١٠- هـ١٤٣١األوىل، : ط ،حزم

 .  ٤/١٦ يف رشح املقنع



  

)٨٧١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ِاحلصاة، وعن بيع الغرر َ َْ ِْ َ ْ َ َ َ
ِ َْ")١(. 

ا و:  
عـدوم وغـريه؛ ألن الغـرر مـا ال تعلـم  الـواردة يف احلـديث تـشمل امل" الغـرر"إن كلمة 

 .)٢(عاقبته، والنهي عنه يقتيض االمتناع من التعاقد عليه

 :زا     ت اوا دون ا أن: 
ة  معلوم)األدوية واملستلزمات الطبية(املبيع اتفق مجهور الفقهاء يف اشرتاط كون اليشء 

ًعلــام تامــا ــة املفــضية إىل املنازعــة، والعلــم هبــا يكــون بمعرفــة مقــدارها ً  يمنــع اجلهال

 .، ودليل هذا الرشط احلديث السابق)٣(وصفتها

را :              و  دور اد   ت اوا دون ا أن
ان ون وامج او: 

 ممـا توارثـوه، أو عرفـوه بتجـارهبم اخلاصـة وخيرج بذلك ما استخدمه الناس يف العالج

 .)٤(ًومل يكن مسجال

 :    ن ا أن) دوا م- ما  (   )    ن ا 
  ):  ا وا وار

ًفيجب عىل كل من مصنع الدواء، أو الصيدالين أن يكـون عاملـا خبـريا بمهنتـه، ومـستند    ً

 إذا مل يكن كذلك؛ حصل من عمله رضر عىل الناس، وهذا يعترب من قبيل الغش ذلك أنه

ًوالتدليس املنهي عنـه، كـام جيـب أن يكـون عـامال يف جمـال تـصنيع األدويـة بـأن يقـوم 

بالتصنيع حسب القواعـد الكيميائيـة املعمـول هبـا، وكـذا التجـارب املطلوبـة، وحتـري 

ًام جيب عىل الصيدالين أن يكون عـامال يف الدقة، والسعي يف حتصيل أنواع العالج، ك

ًجمال تسويق األدويـة، ووصـفها الوصـفة الدوائيـة الـصحيحة؛ بـأن يكـون الـدواء مطابقـا 

                                                        
 بطـالن بيـع احلـصاة، والبيـع الـذي فيـه :بـابالبيـوع، :  أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه، كتـاب)1(

   .٣/١١٥٣، ١٥١٣: ، برقمغرر

 .٤/٣٥٥حتفة األحوذي  )2(

، املبـدع يف رشح ٢/٣٥٢مغني املحتـاج ، ٢/٨٩٤ روضة املستبني ،٥/١٥٦ بدائع الصنائع )3(

 .٤/٢٦املقنع 

 .٢٣،٢٢حسن الفكي، ص /  أحكام األدوية يف الرشيعة اإلسالمية، د)٤(



 

)٨٧٢( ت اوا دوا  اروا ام ظ  توا ور ا " درا"  
  

للمواصفات القياسية املطلوبة؛ حتى ال يتم  إحلاق الرضر بالناس، أو خداعهم أو غشهم، 

ملعرفـة، وزيـادة وكذا البعد عن االستغالل، وكـل ذلـك ألجـل صـيانة لـألرواح، وتنميـة ا

اإلنتاج، والتقليل من األخطاء يف وصف وإعطاء األدوية؛ حيث إن بعضها خطري يؤدي إىل 

 .)١(أرضار بالغة

د :ج أو اأو ا    ن أن:  
، ووســائل التــشخيص )التطعــيامت(فيــدخل يف مــسمى األدويــة هبــذا أمــصال التحــصني 

 .)٢(ر بأنواعه، واملناظري، وما شابه ذلككالتحاليل والتصوي

                                                        
 .١٦٣- ١٦١حسن الفكي، ص /  أحكام األدوية يف الرشيعة اإلسالمية، د)١(

 .٢٢ املرجع السابق ص )٢(



  

)٨٧٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ا ا:  
  :  ادو وات ا  ظ امر او وات

قد تطرأ بعض الظروف التي تغري من مسار حياة اإلنسان الطبيعية فتجعله يف حاجة شديدة 

ورية، ومن مجلة ذلك األدوية لكل ما من شأنه أن يلبي متطلباته األساسية، وحاجاته الرض

واملستلزمات الطبية، والتي ال يستطيع أن حيصل عليها إال من خالل البيع والرشاء؛ األمر 

  :، ون ذ الذي نحتاج معه إىل بيان حكمها يف ظل تلك الظروف

وف ، وإباحتـه يف الظـر)١(لقد ذكرنا فيام سبق أن الفقهـاء قـد اتفقـوا عـىل مـرشوعية البيـع  

ًالعادية؛ ونظرا لكون األدوية واملستلزمات الطبية وسيلة إىل حفـظ صـحة اإلنـسان، كـام 

ًأهنا مقصد رشعي هلذا الغرض حتى يكون قادرا عىل أداء التكاليف الرشعية؛ كان البحث 

ًعنها، وطلبها عن طريق البيع والرشاء مرشوعا أيضا بنفس الضوابط املشار إليها سابقا ً ً)٢(. 

 . أدلة مرشوعيتها هي أدلة مرشوعية البيع يف الظروف العاديةويكون نفس

    ىأنه جيوز بيع الدواء، واملستلزمات الطبية التي تعمل عىل محاية :  ا

ًالصحة العامة، وحتافظ عليها حتقيقا ألهم مقصد من مقاصد الرشيعة عند توافر ضـوابط 

هذا البيع كام هو جائز يف احلاالت العاديـة، البيع، وعدم خمالفته ملقاصد الرشيعة، وأن 

ًفهو جائز أيضا يف احلاالت الطارئة كظروف األوبئـة واملعـديات، وهـذا شـامل جلميـع 

أنواع األدوية غري املحرمة برشط عدم االستغالل والبعد عن كل ما يـرض بالـصحة العامـة 

 . للناس

                                                        
 . من البحث٢٧ ينظر ص )١(

 .١٥١،١٥٠ فكي، صحسن ال/ أحكام األدوية يف الرشيعة اإلسالمية، د )٢(



 

)٨٧٤( ت اوا دوا  اروا ام ظ  توا ور ا " درا"  
  

ما ا :  
ت اوا دوا ر وتاوا ور اام ظ  :  

     لقد جاءت الرشيعة اإلسالمية بكل ما فيـه مـصلحة لإلنـسان، وخاصـة يف جمـال البيـع 

والرشاء، والذي يتم من خالله تبادل املنافع بني الناس؛ وملا كانت األدوية واملستلزمات 

ها بعيـدة عـن االحتكـار الطبية من أهم أنواع البيوع التي جيب عىل اإلنسان أن حيافظ علي

 أَ اَِ آَُا َ ا أْاْ       ﴿: الذي يؤدي إىل ضياع احلقوق، قال تعـاىل

        ِْْ اضَ َْ َرةِ َنَ ْنأ إ ِطِ ََْْ﴾)كام جيب عليه أيضا أن حيافظ )١ ،ً

من خالهلا عملية تبادل تلك األدوية واملستلزمات، عىل مجيع صور املعامالت التي تتم 

بأن تكون بعيدة عن كل ما يرض باإلنسان عن طريق الغش الذي ينشأ عنه آثار سلبية تعمـل 

وغـش عىل ضياع الصحة العامة؛ األمر الذي جعلنا نلقي الضوء عىل بيـان حكـم احتكـار 

، ومـا األوبئة واملعدياتفيها األوقات التي تنترش يف خاصة األدوية واملستلزمات الطبية 

  ينشأ عن ذلك من أرضار تستلزم بيان عقوبة من يقدم عىل هذا األمر، وهذا ما نريد بيانه
ا ا ل ا: 

 ولا احتكار وغش األدوية واملستلزمات الطبية مفهوم: ا. 

 ما يةوسائل احتكار وغش األدوية واملستلزمات الطب: ا. 

 ا االحتكار وغش األدوية واملستلزمات الطبية طرق معاجلة: ا. 

                                                        
 .٢٩: النساء، من اآلية:  سورة)١(



  

)٨٧٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

  :ا اول
ت اوا دوا ر وا :  

لقد أصبح االحتكار والغش ظاهرتني من الظواهر الواسعة االنتشار التي تستحق االهتامم، 

ًوالدراســة؛ ألهنــام يمــسان جانبــا كبــريا مــن جوانــ ب احليــاة التــي تتعلــق بحيــاة اإلنــسان ً

ًوترصفاته؛ ونظرا لكون األدويـة واملـستلزمات الطبيـة مـن الوسـائل الـرضورية لإلنـسان؛ 

ة التي جاءت  حلياته؛ لتعلقها بأحد الرضوريات اخلمسًاحيث إهنا سبب يف شفائه، وإنقاذ

ويكون ذلك مـن ، )٢(حيث إن احلكم عىل اليشء فرع تصوره ؛)١(الرشيعة للمحافظة عليها

 وغش املستلزمات الطبية ن  ارخالل بيان مفهومه؛ وألجل ذلك فقد قصدنا 

  :وذ من الناحية الفقهية، 

أوال
ً

  :مفهوم احتكار األدوية واملستلزمات الطبية: 

ًمأخوذ من حكر حيكـر حكـرا واحتكـارا: االحتكار لغة ادخـر الـيشء لوقـت احلاجـة، : ً

: ، فاالحتكارادخار الطعام للرتبض: احلكرو ،ظلمه:  وحكره،جلمع واإلمساكا: احلكرةو

  .)٣( الغالءحبس اليشء لوقت

االحتكار اصطالحا
ً

   كلهـا تـدل عـىل )٤(لقد تم تعريف االحتكار بتعريفات كثرية: 

أم و رشاء األقوات وغريها مع حاجة الناس هلا ومنعهم من الوصول إليها:وا  

                                                        
 .٥شاكر حامد، ص / جريمة غش املستلزمات الطبية، د )١(

كـامل الـدين حممـد بـن ، تيسري الوصول إىل منهاج األصول من املنقـول واملعقـول املختـرص )٢(

، عبـد الفتـاح أمحـد قطـب الدمخيـيس/ د: حتقيـق، ١/٣٠٣،  هــ٨٧٤: ، تحممد بن عبد الرمحن

 .م٢٠٠٢- هـ ١٤٢٣األوىل، : القاهرة، ط- احلديثةدار الفاروق : نرش

 ).حكر: ( ، مادة١/١٤٥، املصباح املنري )حكر: (، مادة٤/٢٠٨ لسان العرب )٣(

حمـد بـن ، ملالعنايـة رشح اهلدايـة. "حـبس األقـوات مرتبـصا للغـالء " : عرفھ الحنفی�ة بأن�ھ)4(

 . دار الفكر: ، نرش١٠/٥٨ ،هـ٧٨٦ :، تحممود مجال الدين الرومي البابريت

المنتقــى شــرح الموطــأ  ". االدخــار للمبیــع، وطلــب الــربح بتقلــب األســواق ":وعرفــه المالكیــة بأنــه

: مطبعـة الـسعادة، ط: هــ، نـشر٤٧٤ : تسلیمان بن خلف بن سعد القرطبي األندلسي،ل ،٥/١٥

  .هـ١٣٣٢األولى، 



 

)٨٧٦( ت اوا دوا  اروا ام ظ  توا ور ا " درا"  
  

 .)١(يعها يف وقت الغالءً تربصا لب

 ى اأن االحتكار قد أخذ أشكاال متعددة يف وقتنا املعارص يتم مـن خالهلـا      و َ

التأمر عىل املستهلك، وابتزاز ما لديه من قدرة رشائية من خالل تلك الـصور؛ حيـث إنـه 

ــة  ــداث االضــطرابات يف األســواق املحلي ــؤدي إىل إح ــي ت ــد مــن أكــرب األســباب الت يع

لعامليــة، والتــي ال تقتــرص عــىل األقــوات فقــط، بــل متتــد لتتنــاول غريهــا مــن األدويــة وا

  :و   ار  ا ا م، )٢(واملستلزمات الطبية
     اماد ، أو ، أو   ات مج، أو  ، أو ، أو             

 ض واى ا  ةاا  ر أ  .  
ِ       ويظهر لنا من خالل هذا التعريف أن من أهم هذه الصور هو ما ذكر من احتكار لألدوية  ُ

 : واملستلزمات الطبية، والذي يعرف بأنه

                   سا  و ت اوا دواء ا ارا     
  ة إا ءا و . 

ثانيا
ً

  :مفهوم غش األدوية واملستلزمات الطبية: 

،  مل يمحضه النصح، وأظهر له خالف ما أضمرهً: غشا يغشغش مأخوذ من :الغش لغة

،  املـرشب الكـدر:الغـشش، و خملـوط باملـاء:لـبن مغـشوشالغـل واحلقـد، و: والغش

 .)٣( إخفاء عيبهًهو ما كان خالف النصيحة بإظهار اليشء سليام مع: فالغش

                                                                                                                                        
. مسكه ويبيعه بعد ذلك بأكثر من ثمنه للتـضييق وقت الغالء لي اشرتاء القوت:وعرفھ الشافعیة بأنھ

 .٣/٤٧٣هناية املحتاج 

املبـدع يف  ." له للتجارة مع حاجة النـاس إليـهًوهو رشاء الطعام حمتكرا " :وعرفھ الحنابلة بأن�ھ

 .٤/٤٧ رشح املقنع

: ، ط١٢٠حممد حممد أمحـد أبـو سـيد أمحـد، ص /  محاية املستهلك يف الفقه اإلسالمي، د)١(

 .هـــ، بترصف١٤٢٥- م٢٠٠٤األوىل، : بريوت، ط- كتب العلميةدار ال

 .١٢١حممد أبو سيد أمحد، ص /  محاية املستهلك يف الفقه اإلسالمي، د)٢(

 ).غشش: (، مادة٢/٤٤٧، املصباح املنري )غشش: ( ، مادة١٧/٢٨٩ تاج العروس )٣(



  

)٨٧٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

الغش اصطالحا
ً

  .)١( أو كتم عيبهً يف مبيعه كاذباًإبداء البائع ما يوهم كامال :

 بحيـث إخفائـهًعدم إبداء ما يف السلعة من نقص وعيـب ولـو مل يبـذل جهـدا يف : أو هو

  .)٢(حتتمل أن يزاد يف ثمنها

أن البـائع : ريـف األول وبالنظر نجد أن التعريفني السابقني متباينان؛ حيث جاء يف التع-١

أن البائع مل يعلم املشرتي بالنقص أو : ًيظهر الكامل يف مبيعه كاذبا، ويف التعريف الثاين

أو : العيب الذي يف سلعته، كام اتفق التعريفان عىل إخفـاء العيـب؛ حيـث جـاء يف األول

 .عدم إعالمه بام يف السلعة من عيب: كتم عيبه، ويف الثاين

أن الغش يكون بقصد الزيادة يف ثمن الـسلعة، بيـنام : الثاين عىل قيد اشتمل التعريف -٢

 .خىل التعريف األول من ذلك

     أن ا ى ا اعدم إعالم البـائع للمـشرتي بـام يف الـسلعة مـن نقـص :و   

 . بكامهلا؛ بقصد خداعه، والزيادة يف ثمنهاوإهيامهأو عيب، 

  :  ت ا مو     ادو وا
 كـل خمالفـة ألصـول صـناعة األدويـة واملـستلزمات الطبيـة، أو املواصـفات القياســية "

املشرتطة هلا، والعيوب التي حتدث من اإلنتاج، وسوء اخلامات، واستعامل شتى وسائل 

الكذب واخلداع يف تروجيها، واإلعالن عنها، أو بيعها بحيث تتسبب يف إحلاق الرضر، 

 ."الوفاة، باإلنسان أو احليوان أو غريمهاأو 

ًوخمالفة املواصفات يشمل ما إذا كان عمدا أو خطئا، كام جيب أن يشمل عـىل إحلـاق    ً

 .)٣(الرضر بالغري، أو التسبب يف الوفاة

                                                        
، )رشح حـدود ابـن عرفـة للرصـاع( اهلداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمـام ابـن عرفـة الوافيـة )١(

ــة : ، نــرش٢٧١ص  ،هـــ٨٩٤ :، تبــن قاســم األنــصاري الرصــاع التونــيس املــالكياحمــد مل املكتب

 .هـ١٣٥٠األوىل، : ، طالعلمية

مكتبـة : ، ط١٤حممـد موسـى نـرص، ص /  جريمة الغش أحكامها وصورها وآثارها املـدمرة، د)٢(

 .م٢٠٠٨- هـــ١٤٢٩الفرقان، 

 .٤٠شاكر حامد، ص / تلزمات الطبية، د جريمة غش املس)٣(



 

)٨٧٨( ت اوا دوا  اروا ام ظ  توا ور ا " درا"  
  
ثالثـا
ً

أدلــة حتــريم احتكــار وغــش األدويــة واملــستلزمات الطبيــة الكتــاب : 

 :والسنة واملعقول

ً احتكار أو غش األدوية واملستلزمات الطبية كانت حمرمـة رشعـا؛ إذا أدت املنافسة إىل

 .)١(ملا فيها من اإلرضار بالغري

 .)٢(﴾َوُ َْْد ِ ٍِِد ِ ُمَ ِْ ُِاٍب أِ  ﴿:  قوله تعاىل:من الكتاب

ا و :  
حم؛ ألنـه إفـساد يف األرض، دلت اآلية عىل أن االحتكار من أشد أنـواع الظلـم، وهـو مـر

ًواحتكار األدوية واملستلزمات ينشأ عنه رضرا؛ فيكون حمرما وظلام ً ً)٣(. 

  :من السنة

ًمعمرما روي عن  َ َْ --قال َ ُقال رسول اهللاِ : َ َُ َ َ--: " ٌِطَ َُ ََْا َ ")٤(.  
ا و:  

لعايص اآلثم، ويدخل يف مجلة ذكر ا: دل احلديث عىل حتريم االحتكار؛ ألن اخلاطئ هو

 .)٥(حمتكر األدوية واملستلزمات الطبية

                                                        

، االحتكـار وأثـره يف الفقـه ١٢٧حممـد أبـو سـيد أمحـد، ص /  محاية املستهلك يف الفقـه اإلسـالمي، د)١(

: أيمـن فـوزي املـستكاوي، بحـث منـشور بمجلـة كليـة احلقـوق بطنطـا، العـدد/ دراسـة مقارنـة، د–اإلسالمي 

 .حممد عزب موسى/ ، د١٠ه عىل املجتمع ص ، الفساد االقتصادي وأثر١٢م، ص ٢٠١٠، )٥٢(

 .٢٥: احلج، من اآلية:  سورة)٢(

، ١٨/٦٠٢، هـــ٣١٠ :، تحمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــري الطــربي، ملجــامع البيــان يف تأويــل القــرآن )٣(

  .م٢٠٠٠- هـ ١٤٢٠األوىل، : ، طمؤسسة الرسالة: ، نرشأمحد حممد شاكر: حتقيق

، ١٦٠٥: ، بـرقم حتـريم االحتكـار يف األقـوات:بـاباملـساقاة، : ه، كتاب أخرجه اإلمام مسلم يف صحيح)٤(

٣/١٢٢٧.  

ــن احلجــاج )٥( ــووي، أليباملنهــاج رشح صــحيح مــسلم ب ــى بــن رشف الن ــدين حيي ــي ال ــا حمي : ، ت زكري

ــرتاث العــريب: ، نــرش١١/٤٣، هـــ٦٧٦ ــاء ال ــة، : ، طبــريوت- دار إحي ــه ١٣٩٢الثاني ــره يف الفق ، االحتكــار وأث

  .١٣أيمن املستكاوي ص / ، د- دراسة مقارنة–اإلسالمي 



  

)٨٧٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

  :من املعقول

إن االحتكــار فيــه تــضيق عــىل النــاس، بمنــع أقــواهتم، وســبل معايــشهم، وأدويــتهم، 

ومستلزماهتم، وفيه استغالل لظروف الناس والعباد، وإحلاق الرضر هبم، واحلرمة تدور 

ًمع الرضر وجودا وعدما ً)١(.  

                                                        
 .١٩أيمن املستكاوي ص /  د- دراسة مقارنة– االحتكار وأثره يف الفقه اإلسالمي )١(

 



 

)٨٨٠( ت اوا دوا  اروا ام ظ  توا ور ا " درا"  
  

ما ا :  
ت اوا دوا ر وا و:  

ً، كام حـذرت أيـضا مـن إحلـاق الـرضر لقد حرمت الرشيعة اإلسالمية الرضر بكل أنواعه

، وضياع حقوقهم بأي وسيلة من الوسائل التي تؤدي إىل يشء حمرم منهي عنه، باآلخرين

ًألدويـة واملـستلزمات الطبيـة؛ ونظـرا لتعـدد خاصة ما يتعلق برضورياته والتـي مـن بينهـا ا

الوسائل التي قد يستخدمها اإلنسان الحتكار تلك األدويـة واملـستلزمات أو غـشها، فقـد 

  :وذ قصدت بيان تلك الوسائل، 

أوال
ً

  : الطبيةاألدوية واملستلزماتوسائل احتكار : 

١-    ت اوا دوا  :أن أهم وسائل احتكـار األدويـة  اتفق الفقهاء عىل 

واملـستلزمات الطبيـة حبــسها، ومنـع العامـة مــن الوصـول إليهـا؛ بقــصد التـضييق علــيهم 

 .)٢)(١(وإحلاق الرضر هبم

                                                        
 فـإذا ، ألن ما بيع يف املرص فقد تعلق به حـق العامـة؛أن االحتكار من باب الظلم " : فقد جاء عند الحنفیة)1(

 ، وأنـه حـرام، ومنع احلق عن املستحق ظلـم، فقد منعهم حقهم؛ليهامتنع املشرتي عن بيعه عند شدة حاجتهم إ

 .٥/١٢٩ بدائع الصنائع. " لتحقق الظلم؛وقليل مدة احلبس وكثريها سواء يف حق احلرمة

يمنـع : قـال مالـك، والـسمن والعـسل والعـصفر وكـل يشء: وكل ما يرض بالسوق، قال " :وجاء عند المالكیة

، الك بـن أنـس بـن مالـك بـن عـامر األصـبحي املـدين الكربى، ملاملدونة ."من حيتكره كام يمنع من احلب

 .م١٩٩٤- هـ١٤١٥األوىل، : ، طدار الكتب العلمية: ، نرش٣/٣١٣ ،هـ١٧٩ :ت

 ليمسكه ويبيعـه بعـد ذلـك بـأكثر مـن ": ورغم أن الشافعیة قصروا االحتكار على األقوات فقد جاء عندھم

 .٣/٤٧٢هناية املحتاج . " ثمنه للتضييق حينئذ

 .٣/١٨٧املغني البن قدامة . "وحيرم االحتكار يف قوت اآلدمي " :وجاء عند الحنابلة

 أصبح االحتكار سمة مـن سـامت التجـارة فيـشمل العديـد مـن األنـواع، والتـي منهـا إال أنھ في العصر الحدیث

 ومـا ١٢١محـد، ص حممد أبو سـيد أ/ ، ديف الفقه اإلسالمي محاية املستهلك. األدوية واملستلزمات الطبية

  .بعدها

 ورغم اتفاقهم عىل أن احلـبس والتـضييق عـىل النـاس هـو أهـم وسـيلة، إال أهنـم اختلفـوا فـيام جيـري فيـه )٢(

 للاملكيـة، وأيب يوسـف، وروايـة عنـد احلنابلـة، والظاهريـة، أنـه يكـون يف :الق�ول األولاالحتكار عىل قولني، 

 عــيل بــن حممــد الربعــي، لالتبــرصة، ٤/٣٧٧يــة املبتــدي اهلدايــة يف رشح بدا. كــل مــا يــرض بالنــاس حبــسه



  

)٨٨١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

    ذ   َأن معمـرا، قـال :وا َ ً َ َْ َّ ُقـال رسـول اهللاِ : َ َُ َ َ--: "       َُ ََْا َ

ٌِطَ")١(.  
٢-  وا دوا        ا ر  اقا  ت ا : ًقياسـا عـىل مجـع

وال جيوز احتكار  " : ذ االطعام من األسواق بقصد ارتفاع األسعار وغالئها 

ما يرض باملسلمني يف أسواقهم من الطعام واألدام ومن جلب طعاما أو غريه إىل بلد خيل 

 .)٢("بينه وبني ما شاء من حبسه وبيعه

    ا  ءَاملحتكر الذي يلحقه اللعن والوعيد صاحب مال يشرتي الطعام " :و

  .)٣("وحيبسه، وال يرتكه حتى يشرتيه املساكني والضعفاء

وبناء عىل اتفاق الفقهاء عىل حرمة مجع الطعام من األسواق والـرتبص بـه لوقـت الغـالء   

 الطبية بقصد اإلرضار يكـون كام هو وارد يف نصوصهم؛ فإن حبس الدواء واملستلزمات

                                                                                                                                        
ــي ـــ٤٧٨ :، تاللخم ــق، ه ــب/د:  حتقي ــريم نجي ــد الك ــد عب ــرش أمح ــاف: ، ن ــر- وزارة األوق األوىل، : ، طقط

عـيل بـن أمحـد بـن سـعيد بـن حـزم ، لباآلثـار، املحـىل ٤/٤٧ املبـدع يف رشح املقنـع، م٢٠١١- هـ١٤٣٢

 .بريوت- دار الفكر: ، نرش٧/٥٧٢ ،هـ٤٥٦ :، تاألندليس القرطبي الظاهري

 . للحنفية يف قول، والشافعية، ورواية عنـد احلنابلـة، أن االحتكـار ال يكـون إال يف األقـوات فقـط:القول الثاني

       .٤/٤٧ املبدع يف رشح املقنع، ١٣/٤٧ املجموع رشح املهذب، ٤/٣٧٧ اهلداية يف رشح بداية

وات، بـل يـشمل كـل مـا يقـع عليـه االحتكـار؛ ألن ختـصيص مـورد  أن االحتكار ال يتقيد بـاألق:القول المخت�ار

بقوت أو غريه يستلزم جواز احتكار أشياء بالغة األمهية تؤثر عىل حيـاة املـستهلكني، كاألدويـة واملـستلزمات 

 .ًالطبية، والتي يعترب احتكارها ضارا أكثر من غريها

، ١٦٠٥: ، بـرقمريم االحتكـار يف األقـواتحتـ: املساقاة، باب: أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه، كتاب )1(

٣/١٢٢٧ . 

: ، تيوسـف بـن عبــد اهللا بـن حممـد بـن عاصـم النمـري القرطبــي، ٢/٧٣٠ الكـايف يف فقـه أهـل املدينـة )٢(

 .م١٩٨٠- هـ١٤٠٠الثانية، : ض، طالريا- مكتبة الرياض: ، نرشحممد حممد أحيد: ، حتقيقهـ٤٦٣

 ،هــ٤٧٨: تعبـد امللـك بـن عبـد اهللا بـن يوسـف اجلـويني،  ل،٦/٦٤ اية املطلـب يف درايـة املـذهب هن)٣(

 .م٢٠٠٧- هـ١٤٢٨األوىل، : ، طدار املنهاج: ، نرشّعبد العظيم الديب/ د: حتقيق



 

)٨٨٢( ت اوا دوا  اروا ام ظ  توا ور ا " درا"  
  

ًحمرما؛ ألنه أكل ألموال الناس بالباطل، وإكراه هلم عىل دفع أموال طائلة يف تلك األدوية 

 . )١(واملستلزمات

ثانيا
ً

  : الطبيةاألدوية واملستلزماتوسائل غش : 

 : ا  ات إ ااق وادو وات ا ب -١
الـرشيعة اإلسـالمية الغـش بجميـع صـوره كالـسكوت عـن العيـب أو اخفائـه، لقد حرمت 

ً، وهذا شـامل أيـضا )٢(والنقص، أو تزيني السلعة، وهذا أمر متفق عليه بني الفقهاء بتحريمه

للمخادعة، والتغرير، وكل ما من شأنه أن يؤدي إىل عدم مطابقة املبيع للمواصفات، وكذا 

دوية واملستلزمات الطبية؛ مما ينشأ عن ذلك فرق كبري تدليس السلع، ومن مجلة ذلك األ

بني املنتجات املحلية والدولية؛ مما يؤدي إىل سوء جودهتا؛ فيسهل عىل السلع األقـل 

 .)٣(جودة عىل إهنا أكثر جودة

ًوالغــش والتغريــر والتــدليس واخلــداع يقــع يف املعــامالت كثــريا، ويــشمل هــذه الــصور 

مات الطبيـة وصـناعات األدويـة احلديثـة، فخـوف العاقبـة املتنوعة، وهو مالئـم للمـستلز

يدخل فيه مجيع ما يصنع من الرتكيبات الدوائية، واملستلزمات الطبية، كـائن تـصنع مـن 

مادة رديئة مغشوشة هتدد صحة املريض، وتؤدي إىل تلف اإلنسان وهالكه، وهذا ما اتفق 

 .)٤(الفقهاء عىل حتريمه

                                                        
 .أيمن املستكاوي/ ، د١٢ االحتكار وأثره يف الفقه اإلسالمي ص )١(

- دار الفـضيلةوآخـرون،  أسـامة بـن سـعيد القحطـاين، /، د٤/١٤٠ موسوعة اإلمجاع يف الفقه اإلسالمي )٢(

 .م٢٠١٢- هـ ١٤٣٣األوىل، : ، طالرياض

ــة : ، ط٢٢- ١٨حممــد موســى نــرص، ص / جريمــة الغــش أحكامهــا وأثرهــا وصــورها املــدمرة، د )3( مكتب

  .م٢٠٠٨- هــ١٤٢٩اإلمارات، - الفرقان

دلـس لـه  ألن البـائع ....حق الـرد للمـشرتي إنـام ثبـت لـدفع الـرضر عـن نفـسه: "  فقد جاء عند الحنفیة)4(

 .١٣/٩٧ املبسوط ." من جهتهًالعيب واملشرتي صار مغرورا

وال جيــوز يف البيــوع التــدليس، وال الغــش، وال اخلالبــة، وال اخلديعــة، وال كــتامن  : "وج��اء عن��د المالكی��ة

أســهل املــدارك . "العيـوب، وال خلــط دينء بجديــد، وال أن يكــتم مــن أمــر ســلعته مــا إذا ذكــره كرهــه املبتــاع



  

)٨٨٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ــية املــشرتطة، فكــل خمالفــة ألصــول صــناعة املــست ــي، أو املواصــفات القياس لزم الطب

والعيوب، أو استعامل وسـائل الكـذب واخلـداع يف تروجيهـا، واإلعـالن عنهـا أو بيعهـا 

  خاصة يف زمن انتشار األوبئة واملعديات؛ مما يـسبب إحلـاق الـرضر أو الوفـاة باإلنـسان 

 .)١(أو احليوان

 : ا ر ارة -٢
ارة أمر رضوري خاصة ما حيـل مـن هـذه األمـور ومـا حيـرم منهـا، فالفقه بأمور التج   

وأمهية معرفة املنافسة املرشوعة من التنافس املحرم، فعدم إدراك النتائج املرتتبة عىل 

ــل التجــار  ــش التجــاري جيع ــة(الغ ــستلزمات الطبي ــة وامل ــائعي األدوي ــضعون يف ) ب ال ي

عام، وغش املستلزمات الطبية عـىل اعتبارهم األرضار اخلطرية التي يسببها الغش بوجه 

ًوجه اخلصوص، فالذي ال يضع اعتبارا بحياة اإلنسان أو املريض قد جترد من كل معاين 

اإلنسانية وأصبح شبيها بحيوان الغاب يفرتس كل من يقابله، وال يبايل بمعرفة احلالل من 

 .احلرم، وهذا كله راجع لعدم وجود رقابة عىل قطاع املستلزمات الطبية

٣ - ا  ت رالغري مصنعة يف الرشكات املعتمدة أو األماكن املعدة هلا، ظ 

ًوهذه املنتجات قد تكون مغشوشة؛ ألهنا تصنع من مواد رديئة قد تسبب أمراضا خطرية، 

 .)٢(وقد تكون مرسوقة

ى ا  و : 
ألزمات مرجعه إىل اخلداع إن غش األدوية واملستلزمات الطبية جريمة يكثر وقوعها يف وقت ا

 .يف الرتويج واإلعالن عنها وبيعها؛ مما يسبب إحلاق الرضر باإلنسان واحليوان وغريمها

                                                                                                                                        
 ،هــ١٣٩٧ :، ت بكر بن حسن بن عبـد اهللا الكـشناوي، أليب)د السالك يف مذهب إمام األئمة مالكرشح إرشا(

 .الثانية: ، طبريوت- دار الفكر: ، نرش٢/٢٥٦

حمـد بـن إدريـس بـن مل ، األم."ً  وما أخذ مـن ثمنـه حمرمـا، عليهًالتدليس حمرما ... : "وجاء عند ال�شافعیة

 .م١٩٩٠- هـ١٤١٠بريوت، - املعرفةدار : نرش ،٧/١١١، هـ٢٠٤ : الشافعي، تالعباس القريش املكي

  .٤/٨٢املبدع يف رشع املقنع . " عيبهاوال حيل للبائع تدليس سلعته، وال كتامن : "وجاء عند الحنابلة

 .٤٠شاكر حامد، ص /  جريمة غش املستلزمات الطبية، د)١(

 .٢٨،٢٧شاكر حامد، ص /  جريمة غش املستلزمات الطبية، د)٢(



 

)٨٨٤( ت اوا دوا  اروا ام ظ  توا ور ا " درا"  
          ذ  ذج اا الغـش يف أكيـاس أو فالتـر الـدم، والـدعامات، : و

والرشائح اجلراحية، واملسامري، والكاممات، واملواد الكحولية املستخدمة يف التطهري 

 فإهنـا تعـرض املـرىض ألخطـار كبـرية مـن ،غريها، فإذا كانت غري مطابقة للمواصـفاتو

  .)١(الناحية الصحية، وحتمل املواطن الكثري من املبالغ املادية، وهذا من أبشع اجلرائم
ت اوا دوا ر و ةر اا:  

١- وا دو ادا ت اا  ات ا: 
فإن اإلسالم حيرص عىل حتقيق املصلحة بني الناس، ودفع الرضر عنهم، ومن املصلحة 

يف جمال التعامل عامة ويف جمال األدوية واملستلزمات الطبية خاصة جيب توافر األدوية 

واملستلزمات الطبية باألسواق عن طريق الـرشكات اجلالبـة هلـا، وهـذا ممـا يـسهل معـه 

وية واملستلزمات يف األسواق، وترك صاحبها حتى يصل هبا إىل السوق عرض تلك األد

فيعرضها، ويعرف بسعرها، ويف ذلك تقليـل للوسـاطة بـني املنـتج واملـستهلك حتـى ال 

تتحمل السلعة زيادة للنفقات، إال أن الواقع املعارص واملـشاهد لـبعض الـرشكات، ومـا 

عليها وحدها أمر فيه رضر، وهذا ما تقوم به من جلب بعض األدوية من اخلارج وقرصها 

   :--يكيف عىل كونه تلقي حمرم وهو ما هنت عنه الـرشيعة اإلسـالمية، قـال رسـول اهللا 

" َْ ِْ ََُْْ ا ُزقَْ َسا اٍُد، َدَِ ٌَِ َِْ ")٢(. 
  :ا ا ه ارة

ة من اخلارج وقرصها عىل بعض الـرشكات يـتم تكيفـه إن تنافس الرشكات جللب األدوي

عىل أنه عقد توريد، وهو ما يسمى يف الفقه اإلسالمي باجللـب، وقـد اتفـق الفقهـاء عـىل 

، وهو أمر تبيحه الـرشيعة اإلسـالمية، وال حترمـه إال إذا اقتـرص عـىل )٣(جوازه ومرشوعيته

لرشيعة حترم اجللب بقصد رشكات بعينها بقصد احتكار تلك األدوية واملستلزمات، وا

                                                        
 .٤٢- ٤٠املرجع السابق، ص  )١(

 . ١٣ سبق خترجيه ص )٢(

ِحمد بن عيل بن عمر التميمي املازري املـالكي، ملرشح التلقني، ٥/١٢٩ بدائع الصنائع )٣( هــــ ٥٣٦: ، تَّ

ّحممد املختار السالمي: ، حتقيق٥/٨٥ م، أسـنى املطالـب ٢٠٠٨األوىل، : ، طِدار الغـرب اإلسـالمي: ، نرشَّ

  .٤/١٦٧، املغني ٢/٣٧



  

)٨٨٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

االحتكار؛ حيث إنه حمرم، وإنام تقرر الرشيعة أن التداول شعبة من اإلنتـاج؛ ألن اسـترياد 

األدوية وقرصها عىل رشكات معينة يؤدي إىل احتكارها، وقد حثـت الـرشيعة اإلسـالمية 

ًعىل عملية البيع والرشاء الطبيعية، وعدم حتميل املشرتي عبئا زائـدا عـن ثمنهـا ً مراعاتـا ً

لتحقيـق مــصلحة أهـل الــسوق بحيـث تــصل بـدون اســتغالل، أو رضر ألي مـن البــائع أو 

 .)١(ًاملشرتي عىل حد سواء، وبدون تضليل أو خداع يف سعرها، أو تغريرا هلم

والناظر جيد أن قرص األدوية عىل رشكة بعينها يؤدي إىل نشؤ أرضار عديدة تؤدي إىل قلة 

ٍبشكل كاف مما يتسبب يف غالئها، وعدم رواجها، ) ملنتجةا(املعروض من تلك األدوية 

وإحجام البعض عنها نتيجة الرتفاع السعر، وبالتايل قلة إنتـاج تلـك األدويـة، وانخفـاض 

املباع منها، وكان الوضع الطبيعي أن تقوم املنافسة بـشكل عـادل يراعـى فيـه العدالـة يف 

ق ووصوهلا إىل املحتـاجني هلـا، األسعار، وعرض تلك األدوية واملستلزمات يف السو

ولكن نجد أنه قد حدث العكس؛ وبذلك يسود الوضع اإلنتاجي االحتكـاري عـىل وضـع 

اإلنتاج التنافيس، ويكون بالتايل ثمنه يف هذه احلالـة أعـىل مـن الـثمن التنافـيس الطبيعـي، 

 األدويـة(ويف ذلك إهدار ملوارد املجتمـع لـصالح املحتكـر، وعـدم اسـتغالل املـوارد 

ًاستغالال صحيحا؛ وهذا يؤدي بدوره إىل التأثري العكيس عىل التقدم ) واملستلزمات الطبية ً

 .)٢(االقتصادي بوجه عام

٢- ت اوا دوا  زا اد ار اا  ا: 
ه يف إن حياة اإلنسان التي يعيشها إنام هي أمر حمسوس مشاهد قـد يطـرأ عليهـا مـا جيعلـ

حاجة إىل الدواء واملستلزمات الطبية التي تقيه من األمراض التي تصيبه، واحلقيقة التي ال 

ًمراء فيها أن تلك األدوية تصنع من مواد هو بحاجة إليها؛ نظرا لكوهنا الوسيلة التي حيمي  ُ

هبا نفسه، وهذا مقصد رشعي، ولكننا نجد يف الوقت املعـارص اجتـاه بعـض الـرشكات 

                                                        
: ، نـرش٦٢٣- ٦١٧سـعيد أبـو الفتـوح بـسيوين، ص /  احلرية االقتصادية يف اإلسالم وأثرهـا يف التنميـة، د)١(

 .م١٩٨٨- هــ١٤٠٨األوىل، : املنصورة، ط- دار الوفاء

أســامة / رؤيــة فقهيـة جديـدة، د- الحتكـار يف ميـزان الــرشيعة اإلسـالمية وأثـره عــىل االقتـصاد واملجتمـع ا)٢(

  .  م٢٠٠٧- هــ١٤٢٧اإلسكندرية، - دار اجلامعة اجلديدة: ، ط٨١،٨٠ ص السيد عبد السميع



 

)٨٨٦( ت اوا دوا  اروا ام ظ  توا ور ا " درا"  
  

املواد الفعالة لتلك األدوية والتنافس فيها واحتكارها، وبال شك أن هذا يـؤدي إىل جلب 

إىل غش تلك املواد الفعالـة والتـدليس فيهـا، وتغيـري صـفتها، وهـذا يظهـر تلـك األدويـة 

واملستلزمات عىل صورهتا غري احلقيقية من ناحية عدم مطابقتها للمواصفات، والتزييف 

ع واإلرضار للصحة العامة، والتضليل باملشرتي، وهذا يف عرضها؛ مما يؤدي إىل اخلدا

له أسواء األثر من الناحية االقتصادية، والواجب عىل الدولة التدخل ملنع تلك التالعبات، 

والتأكد من سالمة تلك املواد التي تصنع منها األدوية، ومنع احتكارهـا، أو قـرصها عـىل 

 .)١(ن بني مصلحة الفرد واملجتمعًرشكات معينة مراعاة للمصلحة العامة، والتواز

ومن الوسائل الرشعية التي تعمل عىل محاية املجتمع من األرضار اخلطرية التي يسببها 

التنافس الغري مرشوع، وما ينشأ عنه من غش لتلك األدوية واملستلزمات التي هتـدد حيـاة 

عة مـن اإلنسان عىل وجه العموم، واملرىض عىل وجه اخلصوص هو ما جاءت بـه الـرشي

الوالية : دور عظيم بوضع رقابة فعالة عىل التجارات واألسواق برشعية نظام احلسبة، وهي

الناشئة من فريضة األمر باملعروف، والنهي عن املنكر، وبيان خماطر الغـش والتـدليس، 

والعقوبات الرشعية للمتجاوز يف هذا األمر، وتفعيل دور الرقابـة عـىل األسـواق الدوائيـة 

 . )٢(، ونظام الرقابة اإلدارية يف هذا األمرواملعامالت

ــة  ــصنع منهــا األدوي ــي ت ــن يعمــل عــىل الغــش يف املــواد الت ــل م ــة ك وقــد جرمــت الدول

واملنتجات، وتضع مواصفات غري قياسية تؤدي إىل عدم جـودة تلـك األدويـة وفـسادها، 

ستلزمات وتأثر الصحة العامة هبا بوضع قانون يمنع الغـش يف املنتجـات الدوائيـة، واملـ

 :م، والذي كان هيدف املرشع فيه إىل أمرين١٩٩٤ لسنة ٢٨١الطبية، وهو القانون رقم 

 الرضب عىل أيدي من يلجأ إىل الغش يف سبيل حتقيق كسب غري مرشوع، :ا اول 

وما ينشأ عن ذلك من أرضار ناشئة عن تداول أو اسـتعامل املـواد املغـشوشة مـن ناحيـة 

 . وجعل جمرد حيازة تلك املواد جريمةالطرح أو العرض للبيع،

                                                        
، ١٨٥- ١٨٣حـسن الفكـي، ص / ، أحكام األدوية يف الـرشيعة اإلسـالمية، د٨٦- ٨٣ املرجع السابق ص )١(

 .، بترصف٦٢٣،٦٢٢سعيد أبو الفتوح، ص / بترصف، احلرية االقتصادية يف اإلسالم، د

 . ٣١- ٢٨شاكر حامد، ص / ات الطبية، د جريمة غش األدوية واملستلزم)٢(



  

)٨٨٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 ما معاقبـة مـن يرتكـب ذلـك، وقـد حـددت املـادة الثانيـة مـن القـانون الـسابق :ا 

باحلبس مدة ال تقل عن سنة، وال تتجاوز مخس سنوات، وبغرامة ال تقل عن عرشة آالف 

مـن أغذيـة ًغـش أو رشع يف أن يغـش شـيئا : ًجنيه، وال تتجاوز ثالثون ألف جنيها كل من

أو املنتجـــات ... أو احليـــوان، أو العقـــاقري، أو النباتـــات الطبيـــة، أو األدويـــة اإلنـــسان،

 .    )١(...األدوية املنتهية الصالحية... الصناعية

                                                        
 .٥٠،٤٩حممد موسى، ص / جريمة الغش أحكامها وصورها وآثارها املدمرة، د )١(



 

)٨٨٨( ت اوا دوا  اروا ام ظ  توا ور ا " درا"  
  

ا ا :  
ت اوا دوا ر وا  قط:  

وغش املـستلزمات الطبيـة والتـي ًوضعت الرشيعة اإلسالمية حلوال ملعاجلة أثر احتكار 

ًكثرت يف اآلونة األخرية، خصوصا يف وقت األزمات والتي انترش فيها االستغالل بطريقة 

كبرية؛ مما جعل كل إنسان يريد احلصول عىل مصلحته ومبتغاه بغض النظر عـن مراعـاة 

ًمصلحة األخرين، مما جعل الفقه اإلسالمي يضع عالجا ناجحا هلـذه الـصور املحرمـ ة؛ ً

 وذ:  
أو :ت اوا دور اا :  

 .)١(ًإذا نظرنا إىل الوسائل التي يمكن من خالهلا معاجلة االحتكار عموما نجد أهنا كثرية

 ت اوا دوا     أم إ :  

 :ا ا  ا  - أ
علة من حتريم االحتكار هي إحلاق الرضر بعامة الناس، والتـضييق اتفق الفقهاء عىل أن ال

 .)٢(عليهم، وهذا األمر شامل األدوية واملستلزمات الطبية

                                                        

ً جاء يف الفقه اإلسالمي الكثري من الوسائل ملعاجلة االحتكار عموما، وبعـضها حمـل اتفـاق بـني الفقهـاء، )١(

ــي ــذه الوســائل ه ــه، وه ــر خمتلــف في ــبعض األخ ــر، وا: وال ــسعري، التعزي ــال، والت ــر بأخــذ امل ــبس، والتعزي حل

االحتكـار . واإلتالف، واإلحراق للامل املحتكر، واإلخراج من السوق، ويضيق املقام لعـرض هـذه العقوبـات

دار :  ومـا بعــدها، ط٣٥٩بلقـيس عبــد الـرمحن حامـد فتوتــة، ص / يف الفقـه اإلسـالمي والقــوانني الوضـعية، د

 . م٢٠١٤- هــ١٤٣٥األوىل، : األردن، ط- احلامد للنرش

، ٤/١٦٠، هـــ٦٨٣ : تعبـد اهللا بـن حممــود بـن مـودود املوصــيل البلـدحي،، لاالختيـار لتعليـل املختــار )٢(

بـن اعبيـد اهللا ، ل- رمحـه اهللا - التفريع يف فقه اإلمام مالـك بـن أنـس، م١٩٣٧- هـ١٣٥٦، القاهرة–مطبعة احللبي

َّ القاسم ابن اجلالب املالكياحلسني بن احلسن أيب ، سـيد كـرسوي حـسن: ، حتقيـق٢/١١١ ،هــ٣٧٨: ، تَ

، ١٣/٤٤، املجمــوع رشح املهــذب م٢٠٠٧- هـــ١٤٢٨األوىل، : ، طدار الكتــب العلميــة، بــريوت: نــرش

 .٤/١٦٦املغني البن قدامة 



  

)٨٨٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

  ا  ا ا   ءا ا و: 
ا ، وقـد اسـتدلو)١( ذهب إليه اإلمام أيب حنيفة يف قول أنه ال جيـرب عـىل البيـع:ال اول 

 .)٢(يف معنى احلجرعليه البيع حيث إن  ؛ مسألة احلجر عىل احلربالقياس عىل عىل ذلك

 مل اذهب إليه أيب حنيفة يف قول وحممد وأيب يوسف، واملالكية، والشافعية، :ا 

 :واا   ؛ )٣(واحلنابلة إىل أنه جيرب عىل البيع

 .)٤( الواقع عىل الناسإزالة للظلمحلالة يف هذه ا عىل البيع املحتكر إن يف جرب -١

ًاستنادا للمصلحة العامة فيجوز لويل األمر ذلك؛ دفعا للرضر، وسـدا حلاجـة النـاس  -٢ ً ً

، ومـن ببيع ما فضل عن قوته وقوت أهلـهويكون ذلك األمر  ملثل هذه األشياء الرضورية،

 .)٥(مجلته األدوية واملستلزمات الطبية

ل اأن ا ى ارو :ًهو القول الثاين القائل بالبيع جربا عنه؛ وذلك لآليت: 

 . إن يف ذلك إزالة للرضر عن الناس-١

 مراعاة املصلحة العامة، وسد الذرائع؛ حيث إن القـول بـام خيـالف ذلـك فيـه - ٢

 .فتح لطرق الفساد

 .املحافظة عىل احلقوق، وعدم أكل أموال الناس -٣

                                                        
 .٥/١٢٩ بدائع الصنائع )١(

 . املرجع السابق املوضع نفسه)٢(

، كــشاف القنــاع ١٣/٣٧ح املهــذب ، املجمــوع رش٤/٢٢٨، مواهــب اجلليــل ٥/١٢٩ بـدائع الــصنائع )٣(

٣/١٨٨. 

 .٥/١٢٩ بدائع الصنائع )٤(

 .٣٥٧بلقيس عبد الرمحن، ص /  االحتكار يف الفقه اإلسالمي والقوانني الوضعية، د)٥(



 

)٨٩٠( ت اوا دوا  اروا ام ظ  توا ور ا " درا"  
  

 التعسري جربا على احملتكر  -  ب
ً)١(: 

قد نص الفقهاء عىل أحوال يرشع فيها التـسعري لـدفع الـرضر عـن العامـة بمـشاورة أهـل و

اخلربة مع اإلمام ألجل املصلحة العامة التي ال تتحقق إال بالتسعري، وذلك يف حالة ارتفاع 

  أسعار األدويـة واملـستلزمات الطبيـة، أو االتفـاق عـىل عـدم البيـع إال بزيـادة مبـالغ فيهـا، 

يف أشخاص معينـني؛ ممـا يـؤدي إىل االسـتغالل واإلرضار بـاألخرين مـع أو حرص البيع 

 .)٢(حاجة الناس إىل تلك األدوية واملستلزمات الطبية

  : سن القوانني والتشريعات-ج

اجتهت أغلب الدول إىل األخذ بنظام اقتصاد السوق احلـر؛ حيـث حتـدد األسـعار وفـق   

ادي وحـدث اضـطراب يف سـوق قاعدة العـرض والطلـب، فـإذا انحـرف النـشاط االقتـص

األدوية واملـستلزمات الطبيـة فعندئـذ تتـدخل الدولـة بـسن القـوانني التـي تـشجع وتـنظم 

املنافسة، ومتنـع االحتكـار، والتـي هتـدف إىل محايـة املنافـسة، ومحايـة املـستهلك، 

األدويــة (فاملنافــسة املــرشوعة حتمــي املــستهلك، وتــضمن لــه احلــصول عــىل الــسلع 

بأقل األسعار، وبأفضل جودة؛ وبذلك يتم القضاء عىل احتكارهـا، ) طبيةواملستلزمات ال

                                                        

  : اختلف الفقھاء في حكم التسعیر الجبري على قولین)1(

بـدائع . بلـة، إىل أن التـسعري غـري جـائز ذهب إليه احلنفية واملالكيـة يف روايـة، والـشافعية، واحلنا:القول األول

 .٤/٣٠٣بن قدامة الاملغني ، ٢/٣٨، أسنى املطالب ٩/٤٣٤١، التبرصة ٥/١٢٩الصنائع 

روايـة أخـرى، أنـه جيـوز  والـشافعية يف ،املالكية يف الرواية الثانيـةاحلنفية يف قول، و ذهب إليه: القول الثاني

ــدي. التــسعري ــة املبت ــة يف رشح بداي ــ٤/٣٧٨ اهلداي ــى رشح املوطــأ، ل ــعد ، املنتق ــن س ــف ب ــن خل سليامن ب

، هـــ١٣٣٢األوىل،: ، طمــرص–مطبعــة الــسعادة : ، نــرش٥/١٨،١٧، هـــ٤٧٤ :، تالقرطبــي البــاجي األندلــيس

: ، نـرشزهـري الـشاويش: حتقيـق، ٣/٤١٣، هــ٦٧٦، حيي الـدين حييـى بـن رشف النـووي، ملروضة الطالبني

  .م١٩٩١- ـه١٤١٢الثالثة، : بريوت، ط- املكتب اإلسالمي

 مرشوعية التسعري يف حالة الرضر الذي يـصيب العامـة مـن جـراء االحتكـار؛ وذلـك ملـا يرتتـب ویرى الباح�ث

عىل يرتتب عىل احتكار األدوية واملستلزمات الطبية من أرضار بالغة تتعلق بأهم رضوريات اإلنـسان أال وهـي 

 .الصحة العامة التي تؤدي إىل حفظ النفس

 .١٥٧- ١٥٥حممد أبو سيد أمحد، ص / ، ديف الفقه اإلسالمي لك محاية املسته)٢(



  

)٨٩١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

أما إذا اتفق املتنافسون عىل القيام بأي أعامل ضـد املنافـسة كاملامرسـات االحتكاريـة؛ 

ــة املــستهلك، ومحايــة االقتــصاد بتجــريم هــذه األعــامل  ٍفعندئــذ تتــدخل الدولــة حلامي

 . )١(واملامرسات وفرض العقوبات عليها

ث صدر يف ذلك قانون محاية املنافسة ومنع املامرسات االحتكارية، والذي نص يف حي  

 ن ر ا ادي  ا اي  دي إ    ": مادته األوىل عىل

 ارأو ا ، أو ا  ......".  
  أص     ر اق أو ا": كام جاء يف نص املادة الـسادسة  

  اث أيإ م  إذا  ق أ:  

١- ا  ت اءأو ا ر اأ  أو  أو ر . 

 .....  ا أاق ات -٢

٣- أو ا زأو ا ت ا  ......) ٢(. 

ابق، فهذا القانون يمنع املامرسات االحتكارية وقد أفادت املادة الثامنة نفس املعنى الس

التــي حتــرم املــستهلكني مــن احلــصول عــىل منــافع املنافــسة، والقــضاء عــىل األســعار 

 . )٣(املرتفعة، واحلصول عىل األدوية واملستلزمات الطبية يف صورة جيدة

م :ت اوا دوا   قط:  
     ا  قا  و       ا ا  ه ا رةت ا

  :واام ا  ،ه اق

                                                        

 . ٤١٧،٤١٦بلقيس عبد الرمحن، ص /  االحتكار يف الفقه اإلسالمي والقوانني الوضعية، د)١(

ــة، ص ٢٠٠٥ لــسنة ٣ قــانون رقــم )٢( - ٧،٢ بإصــدار قــانون محايــة املنافــسة ومنــع املامرســات االحتكاري

 .م٢٠٠٥ فرباير ١٥يف ) مكرر (٦اجلريدة الرسمية العدد 

 . بترصف٤١٨بلقيس عبد الرمحن، ص /  االحتكار يف الفقه اإلسالمي والقوانني الوضعية، د)٣(



 

)٨٩٢( ت اوا دوا  اروا ام ظ  توا ور ا " درا"  
  

 :)١(الغرامة املالية  -  أ

 :)٢( املغشوش من املستلزمات الطبيةإتالف   -  ب

يـــة واملــستلزمات املحرمـــة، ومــا ال يــصح االنتفـــاع بــه الشـــتامله عــىل حمــرم كاألد

 عند أكثر الفقهاء، إتالفهاإلنسان، فيجوز واملغشوشة، والرديئة التي تؤدي إىل اإلرضار با

كاإلمام مالك، وأشـهر الـروايتني عنـد أمحـد؛ وبنـاء عليـه فإنـه جيـب إحـراق األدويـة أو 

 املستلزمات الطبية الرديئة حتى ال تستخدم مرة أخرى فتؤدي إىل اإلرضار باإلنسان،

                                                        
 اتفق الفقهاء القدامى عىل عدم جواز فرض أي غرامة مالية؛ ألهنا من باب أكـل أمـوال النـاس بالباطـل وهـو )١(

  حمـــد بـــن أمحـــد بـــن عرفـــة، ملحاشـــية الدســـوقي عـــىل الـــرشح الكبـــري، ٥/١٦٦رد املحتـــار . ربـــا

، املغنـي البـن قدامـة ٢/١٤٢، أسـنى املطالـب دار الفكـر: ، نـرش٤/١٥٦ ،هــ١٢٣٠ :، تالدسوقي املالكي

٤/٢٤٠ . 

اختلف الفقهاء املعارصون يف فرض غرامة مالية عىل الذي يغـش يف األدويـة واملـستلزمات الطبيـة؛ بنـاء وقد 

ع، ه كاملـدين املامطـل، وذلـك عـىل قـولني مـا بـني جميـز ومـانعىل اختالفهم يف فرض غرامة مالية عىل غـري

ًويرى الباحث أنه يفـرض عليـه غرامـة ماليـة زجـرا وردعـا لـه –مـشكلة الـديون املتـأخرة يف البنـوك اإلسـالمية . ً

، ١٤:  بحث منشور بمجلة جممـع الفقـه اإلسـالمي، العـدد- ٤/٤٩٦،٤٩٥عيل داغي، ص / ، د- دراسة فقهية

ـــ١٤٢٥ ــارصة، دم، مو٢٠٠٤- هـ ــالمية مع ــوعة قــضايا إس ــزحييل، / س دار املكتبــي : ، ط٥/١٠١حممــد ال

 .م٢٠٠٩- هــ١٤٣٠ سوريا، األوىل، - للطباعة والنرش والتوزيع

 ما يمكن االنتفاع به مـن املـستلزمات الطبيـة، انقـسم الفقهـاء املعـارصين عـىل جـواز اتالفـه إىل قـسمني، )٢(

واز اتالف املغـشوش مـن الـصناعات، كـام يف الثيـاب وغريهـا، ًجيوز اتالف املغشوش قياسا عىل ج: األول

وكـذا تلـف ، - - ًوكذا يف طرح اللبن املغشوش يف األرض أدبا لصاحبه، كام فعل سيدنا عمر بـن اخلطـاب 

 لـيس لـه اتـالف ذلـك؛ حيـث يمكـن االنتفـاع بـه، ويبـاع ملـصلحة : الث�اني.البدن باملعصية كقطع يـد الـسارق

، جريمـة غـش املـستلزمات ٣/٥٠ الكـربى املدونـة. ذي غـش؛ فألنـه مل جيـز التـصدق بـهالدولة، أما اللبن ال

 .٩٨- ١٠١شاكر حامد، ص / الطبية والعقوبة املقررة هلا يف الفقه اإلسالمي، د

كما أن ھن�اك م�ن العقوب�ات لھ�ذه الجریم�ة ك�الحبس وإغ�الق م�صانع األدوی�ة وت�شمیعھا، ومنعھ�ا م�ن 
المجتم��ع، وعقوب��ة الت��شھیر، والتعزی��ر لم��ن یم��ارس تل��ك األفع��ال مزاول��ة ن��شاطھا؛ لخطورتھ��ا عل��ى 

  . ١١٦- ١١٢المرجع السابق ص . الضارة



  

)٨٩٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 .)١(ملضبوطات وهذا ما يتم عمله يف التحفظ عليها، ويأيت قرار النيابة بإعدام ا

  : بيع املغشوش ملصلحة الدولة-ج

ًوهذا األمر بالقياس عىل قول مالك يف التصدق عىل املساكني بام غشه، أدبا وزجرا لـه،    ً

سواء قـل ذلـك أم كثـر، وال خيفـى أن هـذا نـوع مـن العقوبـة جيـوز تطبيقـه عـىل األدويـة 

 هبا ملن يمكن االنتفاع واملستلزمات الطبية املغشوشة ببيعها عىل صاحبها، أو التصدق

به يف املجتمع، وهذا عالج لعدم تفـيش الغـش يف املجتمـع، ومنـع وصـول الـرضر إىل 

ًالناس بإزالته، وهذا ما تفعلـه احلكومـة حاليـا، يف ضـبط املـستلزمات الطبيـة، والـتحفظ 

 .)٢(عليها، ومصادرهتا، أو بيعها حلساب الدولة ووضعها يف اخلزينة العامة

        ل و  فـريى الباحـث أن تطبيـق هـذه العقوبـات يـؤدي إىل انـضباط عمليـة 

املنافسة التجارية خاصـة يف جمـال األدويـة واملـستلزمات الطبيـة، ومنـع األرضار التـي 

تصيب املجتمع، والتي هلا آثارها اخلطرية واملدمرة من التفيش، كام أن هلذه العقوبات 

 - -  والتي هي أحد الرضوريات التي أمرنا اهللا ًأيضا أثر يف املحافظة عىل الصحة العامة،

 .بحفظها

 

                                                        

، ٢/٢٦٢، هــ٧٧٦: ت،  للشيخ خليل بن إسـحاق اجلنـدي املـالكي،)رشح خمترص خليل(لوامع الدرر  )١(

ــشنقيطيمل ــيس ال ــامل املجل ــد س ــن حمم ــد ب ـــ١٣٠٢ ،حم ــق،ه ــوان:  حتقي ــرشدار الرض ــودار : ، ن - انالرض

، جريمــة ١٥/٣٥٣ف، يف معرفــة الــراجح مــن اخلــال، االنــصاف م٢٠١٥- هـــ ١٤٣٦األوىل، : نواكــشوط، ط

 .٩٩،٩٨شاكر حامد، ص / غش املستلزمات الطبية والعقوبة املقررة هلا يف الفقه اإلسالمي، د

 ،ي حممـد حجـ/د: ، حتقيق٩/٣١٩ ،هـ٥٢٠ :ت ،حمد بن أمحد بن رشد القرطبي، ملالبيان والتحصيل )٢(

، جريمــة غــش املــستلزمات م١٩٨٨- هـــ١٤٠٨الثانيــة، : ، طبــريوت- دار الغــرب اإلســالمي: ، نــرشوآخــرون

 .١٠٥شاكر حامد، ص / الطبية والعقوبة املقررة هلا يف الفقه اإلسالمي، د



 

)٨٩٤( ت اوا دوا  اروا ام ظ  توا ور ا " درا"  
  

ا ا :  
  :ا وان وأ  ا  ظ امر او وات

ً     حتتل عملية الدعاية واإلعالن مكانا بارزا يف اجلهود التسويقية والرتوجيية ألي منشأة  ً

لعملية املنظومة الثقافية والقيمية ألي جمتمع عـرب مـا أو مؤسسة أو سوق، وتعكس هذه ا

ختتزله يف ثناياها من إجيابيات ثقافيـة وفكريـة ونفـسية عـىل خمتلـف اجلوانـب العمليـة 

ًاإلعالنية والدعائية من خـالل املنظـور اإلسـالمي؛ ونظـرا ألمهيـة الدعايـة واإلعـالن يف 

 يف الظروف الطبيعية، والتي ختتلـف الناحية التجارية، وما حتققه هذه العملية من أهداف

عنها يف ظل انتشار األوبئة واملعديات؛ حيث إهنا يكـون هلـا آثـار بالغـة عـىل العمليـات 

؛ )١(الرتوجيية للمنتجات الدوائية؛ مما يؤثر عىل عمليـة املنافـسة يف ظـل تلـك الظـروف

ثرها عىل عملية األمر الذي جيعلنا نلقي الضوء عىل الدعاية واإلعالن لتلك املنتجات وأ

       :وذ  ل ا ا ااملنافسة؛ 

 ولا مفهوم الدعاية واإلعالن: ا. 

 ما ضوابط الدعاية واإلعالن لألدوية واملستلزمات الطبية:ا . 

 ا ا : الدعاية واإلعالن عىل املنافسة يف ظل انتشار األوبئة واملعدياتأ. 

                                                        
عبـد املجيـد حممـود الـصالحني، بحـث /  اإلعالنات التجارية أحكامها وضوابطها يف الفقه اإلسـالمي، د)١(

 .١٧م، ص ٢٠٠٤- هــ١٤٢٥احلادي والعرشون، : اجلامعة األردنية، العدد- مجلة الرشيعة والقانونمنشور ب



  

)٨٩٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ولاا  :  

  :)١( ا وان

إن الدعاية واإلعالن مها أحد أوجه النشاط االقتصادي، والذي بدأ اإلنسان بمزاولته عىل 

وجه البسيطة، فالعملية اإلنتاجية والرتويج هلا ال يمكن أن تؤيت أوكلها، وحتقق أهـدافها 

ً لتسويق هذا اإلنتاج؛ ونظرا لكون املتوخاة منها إال من خالل القدرة عىل اإلدارة الناجحة

ًالدعاية واإلعالن يقومان بدور مهم يف العملية التسويقية، وحتقيق أهـدافها؛ دفعـا لعجلـة 

التقدم االقتصادي يف خمتلف القطاعات اإلنتاجية عامة، والدوائية خاصة، والقدرة الفائقة 

؛ وملا كـان )٢(نتجاتعىل إجياد التوازن للعرض والطلب، واحلد من العجز يف تلك امل

 :وذ الدعاية واإلعالن أحد أجزاء التسويق هلا؛ كان والبد من بيان مفهومهام ؛ 

                                                        
 للـصحابة الـذين كـانوا - -  إن الناظر يف الدعاية واإلعـالن جيـد أهنـام مـرشوعان مـن خـالل إقـرار النبـي )١(

ِأبـيعرضون لبضائعهم، وينادون عليها يف سوق املدينة؛ يدل عىل ذلـك مـا رواه  َريـرة أن رسـول اهللاِ ُ هوَ ُ َ َ ْ ََّ َ َ - - : "

َمر على صبرِة طعام فأدخل یده فِیھا، فنالت أصابعھ بلال فقال ََ َ َ َ ًَ َ َ ََ ُ َ َ ُ َ َ َ ْ ُ َ َّ َُ ِْ َ ََ ََ ْ َما ھذا یا ص�اِحب الطع�ام؟ ق�ال: ٍ َ َّ َِ َ َ َ َ ُ أص�ابتھ :ََ ْ َ َ َ

َالسماء یا رسول هللا، قال ََ ِ ُ َ َ ُ َ ِأفال جعلت�ھ ف�وق الطع�ام: َّ َ ْ َ ََّ َ ََ ُ َ ْ َ ِّ ك�ي ی�راه الن�اس، م�ن غ�ش فل�یس ِمن�يَ َّ ََ ْ َّ َ ُ ُ َ َ َْ ََ أخرجـه ". ْ

، ١٠٢: ، بــرقم"مــن غــشنا فلــيس منــا": - - قــول النبــي : اإليــامن، بــاب: اإلمــام مــسلم يف صــحيحه، كتــاب

١/٩٩ . 

 مل ينكر عىل صاحب الطعام عرض صربته، وإنام أنكر عليه اإلعـالن بطريـق الغـش - - أن النبي : وجھ الداللة

 دليــل عــىل مــرشوعية - - ع؛ وذلــك بجعــل جــاف الطعــام أعــاله، ومــا فيــه بلــل أســفله؛ وعــدم إنكــاره واخلــدا

 ، هــ٧٢٧: ، تالكـويف لحسني بن حممود بـن احلـسن مظهـر الـدين، لاملفاتيح يف رشح املصابيح .اإلعالن

ــق، ٣/٤٣٨ ألوىل، ا: ، طوزارة األوقــاف الكويتيــة- دار النــوادر: ، وآخــرون، نــرشنــور الــدين طالــب: حتقي

عبـد املجيـد حممـود، / ، اإلعالنات التجاريـة أحكامهـا وضـوابطها يف الفقـه اإلسـالمي، دم٢٠١٢- هـ١٤٣٣

 .٣٦ص 

ثم إن احلاجة قائمة ملثل هذه املعاملة اإلعالنيـة الدعائيـة، سـواء أكانـت يف جوانبهـا التعريفيـة، أو الرتوجييـة؛ 

ة، والتـي مـن مجلتهـا األدويـة واملـستلزمات الطبيـة ألن عقود املعاوضات وغريها، وكذا املعـامالت التجاريـ

 .٣٨املرجع السابق ص . حتتاج إىل مثل ذلك

 .١٨ املرجع السابق ص )٢(



 

)٨٩٦( ت اوا دوا  اروا ام ظ  توا ور ا " درا"  
  

أوال
ً

  :الدعاية لغة: 

الرغبـة : ً، واملقـصود أيـضامـا يـدعى بـه اهللا مـن القـولوهو : مصدر مأخوذ من الفعل دعا

دعـا بعـضهم : بنـي فـالنتداعى القوم عـىل جتمعوا عليه، و: والسؤال، وتداعوا عىل يشء

 ،ه لنفــسهطلبــ: ادعــي الـيشءزعــم، و: املــؤذن، وادعـى: ، والــداعي حتــى جيتمعـواًبعـضا

 .)١(الدعوى إىل يشء بالكتابة أو اخلطابة أو نحومها: فالدعاية

ثانيا
ً

الدعاية اصطالحا: 
ً

:  

ًإن مصطلح الدعاية من املصطلحات املستحدثة؛ فلم يكن معروفا عند الفقهاء القـدامى   

 أو ح ا : "   ء  اإال أننا نجدهم قد تعرضوا لرتويج الـسلع؛ 

و   ")٢(. 
  ا  ءراج  ": وءاوج م ")٣(.  

  ا  ءو :"      ل ارأس ا وأ...            ، ز وإ 
 رةا ل و  وج")٤(.  

    ا  ءو :" و                وو ،   رد درا  
  .)٥("اس

ومن خالل استخدام لفظة الرتويج وأهنا تـدل عـىل معنـى الدعايـة للـسلعة إلنفاقهـا؛ فإنـه   

 : يمكن تعريف مصطلح الدعاية بأنه

                                                        
ـــروس )١( ـــاج الع ـــادة٣٨/٤٦ ت ـــدها، م ـــا بع ـــو: (  وم ـــرب )دع ـــسان الع ـــادة١٤/٢٥٧، ل ـــدها، م ـــا بع   :  وم

 ).دعا: (، مادة٢٨٧، املعجم الوسيط ص )دعا( 

 .٣/٤٤٧ ز الدقائقالنهر الفائق رشح كن )٢(

: حتقيـق، ١/٢٧٠، هــ٩١٩ :، تحمد بن أمحد بن غازي العـثامين، ملشفاء الغليل يف حل مقفل خليل )٣(

ــب/د ــريم نجي ــد الك ــن عب ــات : ، نــرش أمحــد ب ــه للمخطوط ــز نجيبوي ــاهرة- مرك ـــ١٤٢٩األوىل، : ط ،الق - ه

 .م٢٠٠٨

 :، حتقيـق٦٦٥، ص هــ٩٥٧ :، ترميلمحد بن أمحد بن محزة ال، ألفتح الرمحن برشح زبد ابن رسالن )٤(

 .م٢٠٠٩- هـ١٤٣٠األوىل، : ، طبريوت- دار املنهاج:  نرش سيد شلتوت الشافعي،/الشيخ

ــة املنتهــى )٥( ــسيوطي، ملــمطالــب أويل النهــى يف رشح غاي ــده ال ــن عب ــن ســعد ب ، هـــ١٢٤٣: ، تصطفى ب

 .م١٩٩٤- هـ١٤١٥الثانية، : ، طاملكتب اإلسالمي: ، نرش٣/٥٣



  

)٨٩٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

  "        أو ، س إه اب ام  اءات اا       ، أو ،
 ون أ ن ذو ،رت أو اأو ا ، را م ١("ط( .  

ثالثا
ً

 :اإلعالن لغة: 

شـاع :  وعالنيـةًلن األمـر يعلـن علونـاوعـ ظهـر،:  وعالنيـةًعلنا علن األمرمأخوذ من أ    

إظهار : اإلعالن، فه األمرأعلن إلي: وعالنه، املجاهرة :عالنلعالن واملعالنة واإلواوظهر، 

 .)٢(اليشء

رابعا
ً

اإلعالن اصطالحا: 
ً

:  

 .)٣( واملجاهرة بهوإظهاره باليشء اإلخبار  

   م ف ا  ن: ،التعريف بالـسلع، واخلـدمات، وعرضـها للبيـع 

 . )٤(وتروجيها بواسطة جهة تتوىل ذلك مقابل أجر مدفوع

       م أ   : " مبـاح؛ بغـرض بأسـلوب وصـف سـلعة، أو منفعـة مباحـة 

ِتروجيها بوسائل نرش عامة؛ نظري مبلغ معني يدفعه املعلن ُ")٥(. 

ًفنجد أن هذا التعريف جاء متميزا عن التعريف السابق؛ الشتامله عىل ما يفيد كون اإلعالن   

 .نيتم بطريق مرشوع، وهو ما يتوافق مع مقصود الرشيعة اإلسالمية من اإلعال

                                                        

: ، نـرش٤٤٣نبيـه غطـاس، ص / ، أ- إنكليـزي عـريب- حات االقتصاد واملال وإدارة األعامل معجم مصطل)١(

 .٢٣٠م، احلوافز التجارية التسويقية، خالد بن عبد اهللا املصلح، ص ١٩٩٧، األوىل: مكتبة لبنان، ط

 ).علن: ( ، مادة١٢١٦، القاموس املحيط، ص )علن: ( ، مادة١٣/٢٨٨ لسان العرب )٢(

  .٢٢٩، احلوافز التجارية التسويقية، خالد املصلح، ص ٧٧ ص لفقهاءمعجم لغة ا )٣(

 .٢٢٩ احلوافز التجارية التسويقية، خالد املصلح، ص )٤(

 .٢٨عبد املجيد حممود، ص /  اإلعالنات التجارية أحكامها وضوابطها يف الفقه اإلسالمي، د)٥(



 

)٨٩٨( ت اوا دوا  اروا ام ظ  توا ور ا " درا"  
  

ما ا :  
ت اوا دو نوا ا ا: 

حتــى حتقــق عمليــة الدعايــة واإلعــالن الثمــرة املرجــوة منهــا خاصــة يف جمــال األدويــة 

واملستلزمات الطبية، والتي تتطلب ضوابط خاصة تشرتط فيها حتى تتوافق مع ما هتـدف 

ً ونظرا ألمهية وخطورة هـذا النـوع مـن العمليـات إليه الرشيعة اإلسالمية يف املعامالت؛

 :، وا   االتجارية؛ فإن ذلك يتطلب توافر تلك الضوابط
  :اق  ا وان: ا اول

ملا كانت األدوية وسيلة حلفظ الصحة، وردها مما به تقـوم حيـاة اإلنـسان، وهـذا مقـصد   

 يف الطب هي حفـظ صـحة اإلنـسان، واملـرء جمبـول رشعي؛ حيث إن الغاية املقصودة

عىل صيانة ذلك؛ لكوهنا أفضل ما أنعم اهللا به عىل اإلنسان؛ وملا كان الدواء هو املحقق 

لذلك األمر؛ كان والبد من حتري الـصدق يف املعـامالت التـي جتـري فيـه، والتـي منهـا 

 .)١(الدعاية واإلعالن

 التجاريـة عامــة، ومـا يتعلــق بمجـال األدويــة لـذا كـان والبــد مـن الــصدق يف املعـامالت  

ــــه  ــــك قول ــــىل ذل ــــدل ع ــــة؛ ي ــــه البالغ ــــة ألمهيت ــــة خاص ــــستلزمات الطبي   : --وامل

"     ََ ْ َ رَِِ نََا            َََو ََ ْنَوإ ،ََِْ ِ َُ كرُ َََو ََ ْن
َ ََ ُِْ َِْ")٢(. 

فالـصدق يعتــرب دعامـة أساســية وهامــة يف املعـامالت التجاريــة خاصـة يف وصــف مزايــا   

ًالسلعة، أو اخلدمة املعلن عنها، ووجـوب جتنـب الكـذب فيهـا سـواء كـان تـرصحيا أو 

 .)٣(ًتلميحا

                                                        

 .١٥١،١٥٠حسن الفكي، ص /  أحكام األدوية يف الرشيعة اإلسالمية، د)١(

: ، بــرقم إذا بــني البيعــان ومل يكــتام ونــصحا:بــابالبيــوع، :  أخرجــه اإلمــام البخــاري يف صــحيحه، كتــاب)٢(

٣/٥٨، ٢٠٧٩. 

 .٨٤عبد املجيد حممود، ص /  اإلعالنات التجارية أحكامها وضوابطها يف الفقه اإلسالمي، د)٣(



  

)٨٩٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ما اع: اوا ا :  
ضـوح، والـصفاء، والنـصح، وقـد اتفـق فاملعامالت يف الرشيعة اإلسالمية مبنيـة عـىل الو  

الفقهاء القدامى عىل وجوب منع الغش والتدليس، وكذا التغرير؛ حلرمة ذلك، وكذا كـل 

مـــا يـــؤدي إىل معاملـــة حمرمـــة يف املعـــامالت عامـــة، والتـــي مـــن مجلتهـــا واألدويـــة 

لـك حيـث يرتتـب عـىل ذ؛ )٢("- :"    ِ َْ  َْ-، قال )١(واملستلزمات خاصة

القيام بأفعال، وأساليب احتياليـة يقـصد مـن ورائهـا إخفـاء عيـب تلـك األدويـة، واالهيـام 

ــة  ــسببه األدي ــا ت ــة، وم ــة البالغ ــرا لألمهي ــك نظ ــرتط ذل ــام اش ــا؛ وإن ــصلحة فيه ــود م ًبوج

ًواملستلزمات الطبية أمراضا كثرية حتمل املجتمع الكثري من املبـالغ املاليـة، وتعـرض 

د من أبشع اجلرائم التي ترتكب، وتسبب األرضار اجلسيمة التي حياهتم للخطر، وهذا يع

، اال حيمد عقباها، وهو ما يتعارض مع ما دعت إليه الرشيعة اإلسالمية من االلتزام بمبادئه

وأسسها العامة، إضافة إىل علة التجريم التي تنشأ من وراء الغـش واخلـداع، كاحلـصول 

 .)٣(رتتبة عىل هذه اجلرائمعىل املال الكثري دون إدراك النتائج امل

  ا ا :             دئ ا  رض ت اا  نا 
ا:  

فاملحرمات هي األشياء التي هنت الرشيعة اإلسالمية، فقد اتفق الفقهاء عىل عـدم جـواز   

 .، وغريها)٤(التعامل يف األشياء املحرمة والنجسة كامليتة واخلمر واخلنزير

  .)٥(﴾إمَُْ ََ  اََْ َواَ َوَْ اِْ َو أَِْ ِِ ِ اِ  ﴿: قال تعاىل

                                                        
 يب، املغنـي أل٤/٣٨٩ يف رشح املنهـاج جحتفـة املحتـا، ٦/١٩٥، التاج واإلكليل ٦/٣٨ البحر الرائق )١(

 .٤/٤٠حممد بن قدامة 

 .٥٥ سبق خترجيه ص )٢(

 .٤٥- ٤١شاكر حامد، ص /  جريمة غش املستلزمات الطبية د)٣(

، ٥/١٨٥، هــ٧٤٣: ، تعثامن بن عيل بن حمجن فخـر الـدين الزيلعـي، لرشح كنز الدقائق تبيني احلقائق )٤(

، ١/٥٦٤، أسـنى املطالـب ٤/١٦٠١، التبرصة هـ١٣١٣األوىل، : اهرة، طالق- املطبعة الكربى األمريية: نرش

 .٤/١٩٢املغني أليب حممد بن قدامة 

 .١٧٣: البقرة، من اآلية:  سورة)٥(



 

)٩٠٠( ت اوا دوا  اروا ام ظ  توا ور ا " درا"  
  

وبناء عىل حرمة التعامل يف األشياء املحرمة، وخاصة يف جمال األدوية واملـستلزمات؛   

الرتويج املحرم فيـه إعانـة عـىل اإلثـم ًفإنه حيرم أيضا اإلعالن عنها، أو الرتويج هلا؛ ألن 

ًوالعدوان، والنهي يقتيض التحريم؛ نظرا لكونه ذريعة لبيعها، ويف حتريمها سد للذريعـة، 

وألن الوسـائل تأخــذ حكـم املقاصــد، إضــافة إىل أنـه إشــاعة للفـساد، وتــرويج للمنكــر، 

واألخالقيـة مـا ال وافتيات عىل الرشع املطهر، وفيه من األرضار االجتامعية واالقتصادية 

خيفى؛ ملا فيه من املساس برضوريات اإلنسان، وهذا يتعارض مـع مقـصد الـرشيعة يف 

 .)٢)(١(حفظها

   

                                                        

أحكـام ، ٩٨عبـد املجيـد حممـود، ص /  اإلعالنات التجارية أحكامها وضـوابطها يف الفقـه اإلسـالمي، د)١(

 .٩٣- ٨٥  كامل الدين بكرو، ص/التداوي والدواء يف الفقه اإلسالمي، د

ً كام توجد ضوابط أخرى جيب مراعاهتا أيـضا يف عمليـة الدعايـة واإلعـالن تتمثـل يف جتنـب الطعـن يف )٢(

منتجات املنافسني وخدماهتم؛ حيث إن الرشيعة مبنية عىل املحبة واالخاء، والطعـن يف سـلع املنافـسني أمـر 

ُوال تبخس ﴿: حترمه الرشيعة، قال تعاىل ْ ََ ْوا الناس أشیاءھم ﴾َ ُ َ َْ ، وكـذا عـدم اشـتامل ٨٥: هود، من اآلية: سورة ََّ

الدعاية واإلعالن عىل التبذير املنهي عنه، وكذا جتنب اإلعالنـات التـي تتعـارض مـع املبـادئ العامـة للـرشيعة 

. األخـالقاإلسـالمية، وكـذا مراعـاة اآلداب العامـة للمجتمـع املـسلم، وكـذا مراعـاة األمانـة، والـتحيل بمكـارم 

 ومـا بعـدها، ١٠٠ عبـد املجيـد حممـود، ص/ اإلعالنات التجارية أحكامها وضوابطها يف الفقه اإلسـالمي، د

 . وما بعدها١٦٣حسن الفكي، ص / أحكام األدوية يف الرشيعة اإلسالمية، د



  

)٩٠١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ا ا :  
  :أ ا وان  ا  ظ امر او وات

ل األوبئــة ًى حتـدث عمليـة الدعايــة واإلعـالن آثـارا إجيابيـة للمنافــسة عامـة، ويف حـاحتـ

ًواملعديات خاصة، البد وأن تكون وفقا للضوابط املشار إليها سابقا، والتي تتوافق مع ما  ً

جاءت به الرشيعة اإلسالمية من احلفاظ عل احلقوق، وعدم ضياعها عىل أصحاهبا، وهو 

ما قصدت إليه رشيعتنا السمحاء من ترويج املنتجات عامة، ومـا يتعلـق بـصحة اإلنـسان 

املستلزمات الطبية خاصة؛ فإذا ما حادت عملية الدعاية واإلعالن عن املـسار كاألدوية و

ًاملرسوم إليها رشعا؛ فإهنا تأيت بنتـائج عكـسية تـؤدي إىل ممارسـات ضـارة تبتعـد عـام 

ألجله املعامالت من حيث   لعباده، وما يتوافق مع الغرض التي جاءت-تعاىل–أباحه اهللا 

احلل واإلباحة؛ األمر الذي جيعلنا نبني أثر تلك الدعاية واإلعالن عىل املنافسات يف ظل 

 :انتشار األوبئة واملعديات؛ وذلك من الناحيتني اآلتيتني

أوال
ً

آثار الدعاية واإلعالن اإلجيابيـة علـى املنافـسة يف ظـل انتـشار األوبئـة : 

  : واملعديات

 دورواج ا  ت اوا : حيث إن الدعاية واإلعالن يف حقيقة األمـر إنـام هـي 

ثنـاء عــىل الــسلع واخلــدمات املعينـة، وترغيــب هلــم فيهــا؛ وملـا كــان األصــل يف بــاب 

 وسيلتان تدعوا احلاجة إليهام املعامالت احلل واإلباحة، وال خيفى أن الدعاية واإلعالن

ًستلزمات املعارصة التي تدعوا إىل تنوعـا كبـريا مـن سيام مع واقع أسواق األدوية واملال ً

، واخلدمات عليها، فـاإلعالن والدعايـة يعرفـان النـاس بمزاياهـا ومنافعهـا، إنتاجهاحيث 

وأوجه الفرق بينها، واختاذ القرار الرشائي الصائب من حيث حتسني نوعية تلك األدوية، 

كن تلـك األدويـة واملـستلزمات، وتنافس الـرشكات فـيام بينهـا، كـام أهنـام يعرفـان بأمـا

 .)١(، والقائمني عليهاوأصحاهبا

كام يدل عىل ذلك عمل الدالل الذي يعرف بالسلعة وينادي يف األسواق عليها، وقد أجاز 

الفقهاء ذلك، وأن الداللة من األعامل املرشوعة املتوارثة بال نكري، فالدالل يذكر ويصف 

                                                        
 .٢٣٢ احلوافز التجارية التسويقية، خالد املصلح، ص )١(



 

)٩٠٢( ت اوا دوا  اروا ام ظ  توا ور ا " درا"  
  

من مزايا محيدة؛ إذا تعلقت بذلك مصلحة، ) لطبيةاألدوية واملستلزمات ا( ما يف السلعة 

َل اَ َ َِْاِ اْرض إمَِ   ﴿: ، قال تعاىل)١(وهذه من األعامل املرشوعة

  ٌَِ﴾)ففي اآلية دليل عىل جواز مدح املرء لسلعته، وعدم حتـريم ذلـك؛ ويف ذلـك )٢ ،

 .)٣(ترويج هلا إذا دعت املصلحة إليها

ت اوا دول ا  اقا دا ا ا  روح :  
حيث إن إقامة الدعاية واإلعالن عىل األخالق، ومراعاة الضوابط الرشعية التي تدعوا إىل 

ية واملستلزمات من مزايا ومواصفات قياسية والصدق واألمانة، وكذا إبراز ما يف هذه األد

نافسة مرشوعة تعمل عىل وجود منتجات من تلك األدوية واملستلزمات فإن ذلك خيلق م

جيدة الصنع، وقادرة عىل مواكبة التطورات يف هذا املجال؛ لكون كـل رشكـة أو مـصنع 

( يعمل من خالل جمال الدعاية واإلعالن عىل إبراز املواصفات واملزايا اجليدة لسلعته 

بـاقي الـرشكات بالـدخول يف املنافـسة مـن ؛ مما يعمل عىل قيام )األدوية واملستلزمات

أجل حتسن ومواكبة منتجاهتا للمنتجات األخرى؛ مما يعمل عىل خلق روح من املنافسة 

  .)٤(الطيبة داخل األسواق

ثانيا
ً

آثار الدعاية واإلعالن السلبية على املنافـسة يف ظـل انتـشار األوبئـة : 

  : واملعديات

 خيـــرب عنهــا املعلــن أو املـــروج عــن األدويـــة إن الدعايــة واإلعالنــات الكاذبـــة التــي  

 :واملستلزمات بام خيالف الواقع واحلقيقة تؤدي إىل أرضار سلبية تتمثل يف اآليت

                                                        
، الفواكـه الـدواين عـىل رسـالة ابـن أيب زيـد القـريواين، ٩٧، ص هــ٩٧٠ :، تبن نجيم األشباه والنظائر ال)١(

- هــ ١٤١٥، دار الفكـر: نـرش ،٢/٧٢، هــ١١٢٦: ، تبن سـامل ابـن مهنـا األزهـري املـالكيامحد بن غانم أل

عبــد الكــريم بــن ، »املعــامالت املاليـة«املطلــع عـىل دقــائق زاد املــستقنع ، ٩/٦٩، روضـة الطــالبني م١٩٩٥

 .م٢٠٠٨- هـ١٤٢٩األوىل، : ، طالرياض- دار كنوز إشبيليا: ، نرش٣/٤١٨ ،حممد الالحم

 .٥٥: يوسف، من اآلية:  سورة)٢(

 .٢٣٣،٢٣٢ احلوافز التجارية التسويقية، خالد املصلح، ص )٣(

أحكـام األدويـة ، ٨٦- ٨٣عبـد املجيـد حممـود الـصالحني، /  اإلعالنات التجارية أحكامها وضوابطها، د)٤(

 .، بترصف١٦٦- ١٦٣ حسن الفكي،/ المية، ديف الرشيعة اإلس



  

)٩٠٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

وهذا أمر حرمته الرشيعة اإلسـالمية؛ وحتـى يتـضح أثـر الغـش : الكذب والغش والتدليس

ل آراء الفقهـاء والتدليس واخلديعة الناتج عن الدعاية الكاذبة؛ فإننا نؤصل لذلك من خـال

و اا         يف األثر املرتتب عىل الكذب واخلداع والتدليس يف البيـع، 
:  

 أن للمشرتي اخليار يف إمضاء العقد أو فسخه إذا دلس عليه البائع أو كذب، :ال اول

 .)٥(، والظاهرية)٤(، واحلنابلة)٣(، والشافعية)٢(، واملالكية)١(وهو قول بعض احلنفية

 مل اليس للمشرتي اخليار يف إمضاء العقد أو فسخه إذا دلس عليه أو كذب أو :ا ِ ُِ ُ

ِخدع ما مل يشرتط عدم الرد، وهو املذهب عند احلنفية ُ
)٦(. 

دا:  
 : وقد استدلوا بالكتاب، والسنة، واملعقول:أد أب ال اول

 .)٧(﴾ أَ اَِ آَُا َ ا أْاِ ََْْ ِْط ﴿:  -تعاىل– قوله : اب

ا و:  

إن الغش والتدليس واخلداع من باب أكل أموال الناس بالباطل، والتجـارة قوامهـا الرضـا 

 .)٨(ياربني املتعاقدين، واملشرتي غري عامل بذلك؛ فلم يرض؛ فيكون له اخل

ا  :  

   أ  روي    ةََُْ  - - أن   ِا  - - ل  :"   َ ،ََََوا َِوا اَُ  
ََََِْ ْنأ ََْ َْا َِْ ُم َُْ َََْا : ََء َردَ ْنَوإ ،ََْء أَ ْنإ  

  
                                                        

 .٥/٤٤رد املحتار  )١(

 .٩/٤٣٥٢ التبرصة )٢(

 . ٥/٢٨٦ احلاوي الكبري )٣(

 .٤/٣٣ املغني أليب حممد بن قدامة )٤(

 .٧/٣٦٣ املحىل باآلثار )٥(

 .١٣/٣٨ املبسوط للرسخيس )٦(

 .١٢٩: النساء، من اآلية:  سورة)٧(

   .٥/٢٧٤، بدائع الصنائع ٥/١٥٠ الجامع ألحكام القرآن) 8(



 

)٩٠٤( ت اوا دوا  اروا ام ظ  توا ور ا " درا"  
   َْ َعَ١("َو(.  

ا و:  
ًدل احلديث عىل إثبات اخليار ملن غر بالترصية، وهو دليل عىل ثبوته أيضا لكل من خدع    ُ

أو غرر أو دلس عليه بالقول أو الفعل، وهذا يقتيض النهي عن مجيع صـور الغـش، والتـي 

 .)٢(يدخل يف مجلتها األدوية واملستلزمات الطبية

  : ال
 .)٣( عند وجودهمجب الرديالثمن، فهبم خيتلف خلداع والغش واتدليس ال  إن-١

 إن الغبن والتدليس فيهام غرر، والغرر خطر يف املعقود عليه، أو يف وصـفه؛ فيجـب -٢

 .)٤(ًإثبات خيار الرد به؛ رفعا وإزالة للرضر

   مل اب اأ َعبـد اهللاَِّ بـن عمـر ريضبام روي عـن : وقد استدلوا بالسنة: أد
ِ ِ

َ َ َ ُ ْ ْ  اهللاَُّ َِ

َعنهام ُ ْ َ-  :  ِِ ََذ َُر نأ--   َل ،عُُا ِ ُعَُْ ُمأ : "     ْ َََْ َذاإ

َِ ")٥(.  
ا و:  

اخلداع؛ فدل :  الذي خيدع يف البيوع بأن يشرتط عدم اخلالبة، وهي--حيث أمر النبي 

 .)٦( يف اخلداع والتدليس إال إذا رشط ذلكذلك عىل أنه ال خيار

                                                        
النهـي للبـائع أن ال حيفـل اإلبـل، والبقـر والغـنم : البيوع، بـاب:  أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه، كتاب)١(

: ( .... البيــوع، بــاب: ، واللفــظ لــه، واإلمــام مــسلم يف صــحيحه، كتــاب٣/٧٠، ٢١٤٨: ، بــرقموكــل حمفلــة

 .٣/١١٥٥، ١٥١٥: ، برقم)حتريم الترصية

، ٨/١٢٦،١٢٥، هـــ٥١٦ :، تلحــسني بـن مــسعود بـن حممــد بـن الفــراء البغـوي الــشافعي، لالـسنةرشح  )٢(

ــق ــؤوط: حتقي ــعيب األرن ــشاويش، ش ــري ال ــد زه ــرشحمم ــب : ، ن ــالمياملكت ــشق- اإلس ــة ،دم ــة، : الطبع الثاني

 .٢٤٢، احلوافز التجارية التسويقية، خالد املصلح، ص ٨/٦٨، بدائع الصنائع م١٩٨٣- هـ١٤٠٣

 .٤/١٠٣أليب حممد بن قدامة  املغني )٣(

 .١٠/٣٩٨، املغني أليب حممد بن قدامة ٤/٤٦، تبيني احلقائق ١٢/١٩٤ املبسوط للرسخيس )٤(

 .٣/٦٥، ٢١١٧: ، برقم...ما يكره من اخلداع: البيوع، باب:  أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب)٥(

 .٢٤٥ ص ، احلوافز التجارية التسويقية، خالد املصلح،٢/٤٨ سبل السالم )٦(



  

)٩٠٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 ذ م و:  
 ال يــدل عــىل عــدم ثبــوت خيــار اخلــداع ،"  ":  لــه بقولــه--  أن أمــر النبــي-١

والتدليس إال بالرشط؛ حيث دلت األحاديث األخرى عىل أن اخليار ثابت للمـشرتي بـال 

س من ذوي البصائر يف أمـور البيـع، وهـو رشط، وإنام أمره بذلك ليطلع البائع عىل أنه لي

 .تأكيد ملا يقتضيه هذا العقد من السالمة وعدم اخلديعة يف املبيع

 إن اخلديعة املذكورة يف هذه القصة حيتمل أن تكون يف العيب أو يف الكذب أو يف -٢

، كـام أنـه لـيس قـضية عامـة  دليـلالغبن؛ فحملها عىل أحد هذه االحـتامالت حيتـاج إىل

 .)١(ىل العموم بل هو قضية عني خاصةحتمل ع

  :ال ار
يرى الباحث أن القول األول القائل بأن للمـشرتي اخليـار يف إمـضاء العقـد أو فـسخه يف 

 :حالة التدليس هو املختار لآليت

ــاء عــىل :أو ــالمية بن ــي حرمتهــا الــرشيعة اإلس  إن الغــش والتــدليس مــن املحرمــات الت

 .النصوص السابقة

م:أن فيها ضياع حلقوق الناس وأكل ألمواهلم بالباطل . 

:إهنا يف هذه احلالة متس رضورياهتم التي ال غنى هلم عنها . 

ذ  ا ا :  
 والدعايات الرتغيبية لتلك األدوية واملستلزمات تيرتتب عىل ذلك أنه يف حالة اإلعالنا  

معامالت يف الرشيعة اإلسـالمية، وعـدم التجـاوز الطبية جيب االلتزام بالضوابط العامة لل

يف استعامل هذه الوسيلة الرتغيبية؛ حيث جيـب عـىل القـائمني عليهـا حـسن القـصد يف 

إعالناهتم ودعايتهم بالتزام الصدق والبعد عن الغش والتدليس؛ وإذا وقع ذلك بأن حدث 

 بـني إمـضاء البيـع أو فيها ما يؤدي إىل حمرم فإنه يثبت للمشرتي اخليار يف تلـك احلالـة

 .)٢(فسخه

                                                        
 .٤/٣٣٧البن حجر فتح الباري ، ٤/٣٨٠ حتفة األحوذي، ٥/٢١٧ نيل األوطار )١(

شـاكر / ، جريمة غـش املـستلزمات الطبيـة، د٢٣٨،٢٣٧ احلوافز التجارية التسويقية، خالد املصلح، ص )٢(

 .، بترصف٤٠حامد ص 



 

)٩٠٦( ت اوا دوا  اروا ام ظ  توا ور ا " درا"  
  

ا:  

احلمد هللا محد الشاكرين، ونشهد أن ال إلـه إال اهللا شـهادة املوحـدين، وأشـهد أن سـيدنا 

 . وعىل من اهتدى هبديه إىل يوم الدين--ًحممدا رسول رب العاملني 

  وبــــعــــد،،،،،،،

   وا ،ا ا   و ا   أ  فا ا   ي
ت اوا ا:  

أو :ا:  

 .إن املنافسة مرشوعة يف األدوية واملستلزمات الطبية إذا كانت بضوابطها الرشعية - ١

 .إن األدوية واملستلزمات الطبية من األشياء الرضورية التي ال غنى لإلنسان عنها - ٢

 .إجادتهاملنافسة سبب يف إتقان العمل و - ٣

األدوية واملستلزمات (جيب االلتزام بام أمرت به الرشيعة اإلسالمية يف البيع والرشاء  - ٤

 ).الطبية

احتكار وغش األدوية واملستلزمات الطبية وكل مـا فيـه حفـظ حليـاة اإلنـسان حيـرم  - ٥

 .احتكاره، وكذا غشه وتدليسه؛ ملا فيه من إحلاق الرضر باخلاصة والعامة

لزمات الطبية الغري مطابقة للمواصفات وغشها، وإخفاء ما هبا ترسب األدوية واملست - ٦

 .من عيوب أمر حرمته الرشيعة اإلسالمية

معاجلــة احتكــار األدويــة واملــستلزمات الطبيــة خاصــة يف وقــت انتــشار األوبئــة  - ٧

 .ًواملعديات يكون بوسائل كالبيع عىل املحتكر والتسعري جربا عليه، وفرض غرامات

ــرشيعة اإلســال - ٨ ــذرت ال ــة لألدويــة ح ــة املروج ــة واإلعالنــات الكاذب ــن الدعاي مية م

 .واملستلزمات الطبية خاصة يف ظل انتشار األوبئة واملعديات ملا هلا من خطورة بالغة



  

)٩٠٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

م :ات:  

جيب تفعيل دور الرقابة عىل منافذ األدوية واملستلزمات الطبية خاصة يف حالة البيع  - ١

وقي الوقوع يف املخـاطر التـي تـرض بالـصحة العامـة، والرشاء؛ ملا لذلك من أمهية يف ت

 .ومنع ترويج املغشوشات

غـش األدويـة واملـستلزمات (وضع قوانني رادعة تتناسب مع اجلرم املرتكب حالـة  - ٢

 . وما ينشأ عن ذلك من تنافس يف األسواق التجارية) الطبية



 

)٩٠٨( ت اوا دوا  اروا ام ظ  توا ور ا " درا"  
  

اس ا:  

أو :اا أ و آن اا.  
م :آنا و ا:  

هــ، ٣٧٠:  ألمحد بن عيل أيب بكـر الـرازي اجلـصاص احلنفـي، ت:أ اآن  -١

 .هــ١٤٠٥بريوت، -دار إحياء الرتاث العريب: ، حممد صادق القمحاوي، نرش١/١٦٠

 ملحمـد األمـني بـن حممـد املختـار :أاء ان  إح اآن آن          -٢

 .م١٩٩٥-هـ ١٤١٥بريوت، -دار الفكر:  نرشهـ،١٣٩٣: الشنقيطي، ت

 الـشيخ حممـد األمـني بـن : ا اوح وان  روا  اآن        -٣

دار : هاشم حممد عيل مهدي، نرش/ د: عبد اهللا األرمي العلوي اهلرري الشافعي، حتقيق

 .م٢٠٠١-هـ١٤٢١األوىل، : بريوت، ط-طوق النجاة

 ملحمـد بـن فتـوح بـن عبـد اهللا بـن :ري و     ا ا      -٤

ِمحيد األزدي امليورقي احلميـدي، ت زبيـدة حممـد سـعيد عبـد / د: هــ، حتقيـق٤٨٨: َ

 .م١٩٩٥ –هـــ١٤١٥األوىل، : القاهرة، ط-مكتبة السنة: العزيز، نرش

:  ملحمـد بـن جريـر بـن يزيـد بـن كثـري الطـربي، ت: ان  و اآن     -٥

-هــ١٤٢٠األوىل، : مؤسـسة الرسـالة، ط: أمحـد حممـد شـاكر، نـرش: قيـقهـ، حت٣١٠

 .م٢٠٠٠

:  ملحمـد بـن أمحـد بـن أيب بكـر اخلزرجـي القرطبـي، ت:ا  اآن   -٦

: الـسعودية، ط-دار عـامل الكتـب: هشام سمري البخاري، نرش: ، حتقيق٣/٣٥٦هـ، ٦٧١

 .م٢٠٠٣-هــ١٤٢٣

 :اوو :  

١-  ا إ   ة ا ح :مطبعة السنة املحمدية، :  البن دقيق العيد، نرش



  

)٩٠٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 .بدون طبعة أو تاريخ

 أليب العـال حممـد عبـد الـرمحن بـن عبـد : اذي ح  اي       -٢

 .دار الكتب العلمية: هـ، نرش١٣٥٣: الرحيم املباركفورى، ت

٣-  موا ما  طا   ر يوسف بن عبد اهللا بن عبد الرب  أليب عم:ا

مصطفى بـن أمحـد العلـوي، حممـد عبـد الكبـري : هـ، حتقيق٤٦٣: النمري القرطبي، ت

 .املغرب-وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية: البكري، نرش

٤-    ا ح ا لعبد الرمحن بن أيب بكر جـالل الـدين الـسيوطي، :ا 

األوىل، : الريـاض، ط-مكتبـة الرشـد: وان، نـرشرضوان جامع رض:  هـ، حتقيق٩١١: ت

 .م١٩٩٨-هـ ١٤١٩

٥-         ل ار رأ  ا ا ا ا--   وأ و )  
حممـد زهـري بـن :  البخاري اجلعفي، حتقيقعبد اهللا ملحمد بن إسامعيل أيب :)اري

 .هـ١٤٢٢األوىل، : دار طوق النجاة، ط: نارص النارص، نرش

٦-  ا :هــ، ١١٨٢:  ملحمد بن إسامعيل بن صالح بـن حممـد الـصنعاين، ت

 .دار احلديث: نرش

٧-   ا :حممـد : هـ، حتقيق٢٧٣:  أليب عبد اهللا حممد بن يزيد القزويني، ت

 .دار إحياء الكتب العربية: فؤاد عبد الباقي، نرش

هــ، ٤٥٨: ي، ت ألمحد بن احلـسني بـن موسـى اخلراسـاين البيهقـ:ا اى  -٨

-هــ١٤٢٤الثالثـة، : بريوت، ط-دار الكتب العلمية: حممد عبد القادر عطا، نرش: حتقيق

 .م٢٠٠٣

٩-   ا ط  مرح ا: ملحمد بـن عبـد البـاقي الزرقـاين املـرصي 

القـاهرة، األوىل،  –مكتبـة الثقافـة الدينيـة : طه عبد الرؤوف سعد، نرش: األزهري، حتقيق



 

)٩١٠( ت اوا دوا  اروا ام ظ  توا ور ا " درا"  
  
 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤

١٠ -   ح ا :للحـسني بـن مـسعود بـن حممـد بـن الفـراء البغـوي الـشافعي، ت :

املكتب : شعيب األرنؤوط، حممد زهري الشاويش، نرش: ، حتقيق٨/١٢٦،١٢٥هـ، ٥١٦

 .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣الثانية، : دمشق، الطبعة-اإلسالمي

 ألمحــد بــن عــيل بــن حجــر أيب الفــضل : اري ح  اري - ١١

-دار املعرفـة : حممـد فـؤاد عبـد البـاقي، نـرش: ، حتقيـق٤/٢٨٩ الـشافعي، العـسقالين

 .هــ١٣٧٩بريوت، 

:  ألمحـد بـن أمحـد بـن محـزة الـرميل، ت: ا ح ز ا رن       - ١٢

األوىل، : بـريوت، ط-دار املنهاج: سيد شلتوت الشافعي، نرش/ الشيخ: هـ، حتقيق٩٥٧

 .م٢٠٠٩-هـ١٤٣٠

١٣ -     ح ا :دار الـرشوق، ط: نـرش: موسى شـاهني الشـني/  د :

 .م٢٠٠٢-هـ ١٤٢٣األوىل، 

١٤ - ا ح ا ا ملحمد بن عبد الدائم النعيمي العسقالين :ا 

جلنة خمتصة من املحققني بإرشاف نور الدين : هـ، حتقيق٨٣١: املرصي الشافعي، ت

 .م٢٠١٢-هـ١٤٣٣األوىل، : سوريا، ط-دار النوادر: طالب، نرش

١٥ -    ا  ركملحمـد بـن عبـد اهللا بـن محدويـه النيـسابوري، ت:ا  :

األوىل، : بريوت، ط-دار الكتب العلمية: مصطفى عبد القادر عطا، نرش: هـ، حتقيق٤٠٥

 .م١٩٩٠-هــ١٤١١

 :)-)  -ا ا ا  ال  ال إ رل    - ١٦
حممد فـؤاد : هــ، حتقيق٢٦١:  احلسن القشريي النيسابوري، تملسلم بن احلجاج أيب

 .بريوت، بدون سنة طبع-دار إحياء الرتاث العريب: عبد الباقي، نرش



  

)٩١١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

١٧ -              ل ار ل إا  لا  ا ا ا--)   
:(هــ، حتقيـق٢٦١:  ملـسلم بـن احلجـاج أيب احلـسن القـشريي النيـسابوري، ت :

 .بريوت–دار إحياء الرتاث العريب: د فؤاد عبد الباقي، نرشحمم

١٨ -       ا زوا  ح ا: ألمحد بن أيب بكر بن إسامعيل البوصريي 

-دار العربيـة: حممـد املنتقـى الكـشناوي، نـرش: ، حتقيـق٣/١٧هـ، ٨٤٠: الشافعي، ت

 .هـ١٤٠٣الثانية، : بريوت، ط

١٩ -    ح ا  بن حممود بن احلسن مظهر الدين الكـويف،  للحسني:ا 

وزارة األوقــاف -دار النــوادر: نــور الــدين طالــب، وآخــرون، نــرش: هـــ، حتقيــق٧٢٧: ت

 .م٢٠١٢-هـ١٤٣٣األوىل، : الكويتية، ط

٢٠ -   طح ا هــ، ٤٧٤:  لسليامن بن خلف بن سعد القرطبي األندلـيس، ت:ا

 .هـ١٣٣٢األوىل، : مطبعة السعادة، ط: نرش

٢١ - ا طح ا :لسليامن بن خلف بـن سـعد القرطبـي البـاجي األندلـيس، ت  :

 .هـ١٣٣٢األوىل،: مرص، ط–مطبعة السعادة : ، نرش٥/١٨،١٧هـ، ٤٧٤

 أليب زكريا حميي الدين حييـى بـن رشف :اج ح    اج      - ٢٢

 .١٣٩٢ية، الثان: بريوت، ط-دار إحياء الرتاث العريب: هـ، نرش٦٧٦: النووي، ت

٢٣ -   اا هــ، حتقيـق٧٦٢:  أليب حممـد عبـد اهللا بـن يوسـف الزيلعـي، ت:م :

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨بريوت، األوىل، -مؤسسة الريان: حممد عوامة، نرش

ت: راوا وا ا:  

: هـ، حتقيق٨١٦:  لعيل بن حممد بن عيل الزين الرشيف اجلرجاين، ت:ات -١

-هــ ١٤٠٣األوىل، : لبنـان، ط–دار الكتـب العلميـة بـريوت : ، نـرشمجاعة مـن العلـامء

 .م١٩٨٣



 

)٩١٢( ت اوا دوا  اروا ام ظ  توا ور ا " درا"  
  

٢-  ا :حممد : هـ، حتقيق٣٧٠:  ملحمد بن أمحد بن األزهري اهلروي، ت

 .م٢٠٠١األوىل، : بريوت، ط –دار إحياء الرتاث العريب : عوض مرعب، نرش

٣-    رت ا  لـرؤوف بـن تـاج  لزين الدين حممد املدعو بعبد ا:ا

: القـاهرة، ط-عامل الكتـب: هـ، نرش١٠٣١: العارفني احلدادي ثم املناوي القاهري، ت

 .م١٩٩٠-هـ١٤١٠األوىل، 

٤-       ح او ج ا حأليب نـرص إسـامعيل بـن محـاد اجلـوهري :ا 

-دار العلـم للماليــني: أمحـد عبــد الغفـور عطـار، نــرش: هــ، حتقيــق٣٩٣: الفـارايب، ت

 .م١٩٨٧-  هـ١٤٠٧الرابعة، : ط بريوت،

٥-  س املجـد الـدين أيب طـاهر حممـد بـن يعقـوب الفـريوز آبـادي، ت:ا  :

ُحممـد نعـيم العرقـسويس، -مكتب حتقيق الـرتاث يف مؤسـسة الرسـالة: هـ، حتقيق٨١٧

 .م٢٠٠٥-هـ ١٤٢٦الثامنة، : بريوت، ط-مؤسسة الرسالة: نرش

دار : هــ، نرش٧١١:  منظور األنصاري، ت ملحمد بن مكرم بن عىل ابن:ن اب -٦

 .هـــ١٤١٤الثالثة، : بريوت، ط –صادر 

مكتبـة : ، ط)هـ٧٢١: ت( ملحمد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي :ر اح  -٧

 .حممود خاطر: ، حتقيق)م١٩٩٥-هـ١٤١٥(بريوت  –لبنان، نارشون 

٨-      ح اا   ح اعيل املقري الفيومي، أمحد بن حممد بن  :ا

 .بريوت –املكتبة العلمية : هـ، نرش٧٧٠: ت

-دار صـادر: هـ، نرش٦٢٦:  لياقوت بن عبد اهللا الرومي احلموي، ت: اان  -٩

 .م١٩٩٥الثانية، : بريوت، ط

١٠ - ا القاهرة-دار الدعوة:  إلبراهيم مصطفى وآخرين، نرش:ا. 



  

)٩١٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

دار النفـائس، : ط:  حامد صادق قتيبي ملحمد رواس قلعجي،:  اء   - ١١

 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨الثانية، : ط

١٢ - ا   :دار :  أليب احلسن أمحد بن زكريا املعروف بابن فارس، ط

 ).م١٩٧٩-هـ ١٣٩٩(بريوت، -الفكر

ا :  

 :أل ا - أ

 أليب زكريـا حييــى بـن موســى : اول  ح   ال  - ١

يوسف األخرض القيم، / اهلادي بن احلسني شبييل، د/ د:  هـ، حتقيق٧٧٣: ، تالرهوين

األوىل، : ديب، اإلمــارات، ط-دار البحــوث للدراســات اإلســالمية وإحيــاء الــرتاث: نــرش

 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢

٢ -  وا هــ، ٨٧٩: ، ت)ابـن أمـري احلـاج( ملحمد بن حممد بـن حممـد :ا

 .م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣ثانية، ال: دار الكتب العلمية، ط: نرش

كـامل الـدين حممـد بـن  ل: ال إ ج ال  ال وال        - ٣

: ، نـرش عبد الفتاح أمحد قطب الدمخيـيس/د:  حتقيق، هـ٨٧٤، حممد بن عبد الرمحن

 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣األوىل، : القاهرة، ط-احلديثةدار الفاروق 

 ،هــ٨٢٦ :، تن عبـد الـرحيم العراقـيأمحـد بـ، الغيث اهلامع رشح مجع اجلوامـع - ٤

 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥األوىل، : ، طدار الكتب العلمية: ، نرشحممد تامر حجازي: حتقيق

٥ - ما   ا ا: لعز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم 

مكتبـة الكليـات : طـه عبـد الـرؤوف سـعد، نـرش: هـ، حتقيـق٦٦٠: ت، السلمي الدمشقي

 .م١٩٩١-هـ ١٤١٤القاهرة، -األزهرية

 ملحمــد بــن أمحــد احلــسني :ح ال إ ء اوع  ال  - ٦



 

)٩١٤( ت اوا دوا  اروا ام ظ  توا ور ا " درا"  
  

مكة املكرمة، - املكتبة املكية: حممد عيل فركوس، نرش: ، حتقيق٧٧١: التلمساين، ت

 .م١٩٩٨-هـ ١٤١٩األوىل، : ط

٧ -    ا اا :  أيب ملحمـد صـدقي بـن أمحـد بـن حممـد آل بورنـو

 .م٢٠٠٣-هـــ ١٤٢٤األوىل، : بريوت، ط-مؤسسة الرسالة: احلارث الغزي، نرش

ــد :ان ال  م ال   - ٨ ــن أمح ــد ب ــر حمم ــر أيب بك ــشمس النظ  ل

-مطـابع الدوحـة احلديثـة: حممد زكي عبد الرب، نرش: هـ، حتقيق٥٣٩: السمرقندي، ت

 .م١٩٨٤-هـ١٤٠٤األوىل، : قطر، ط

  :ا ا - ب

١- ر  اا  ر:لعبـد اهللا بـن حممـود بـن مـودود املوصـيل البلـدحي، ت  :

 .م١٩٣٧-هـ١٣٥٦القاهرة، –هـ، مطبعة احللبي٦٨٣

 لـزين الـدين بـن إبـراهيم بـن :اه وا   أ  ان        -٢

: الشيخ زكريا عمـريات، نـرش: ، حتقيق٩٧هـ، ص ٩٧٠: حممد، ابن نجيم املرصي، ت

 .م١٩٩٩-هـ١٤١٩األوىل، : بريوت، ط-الكتب العلميةدار 

٣-     ا  ح اا لزين الدين بن إبراهيم بن حممد، ابن نجيم، ت:ا  :

 .الثانية، بدون تاريخ: دار الكتاب اإلسالمي، ط: هـ، نرش٩٧٠

٤-       اا   ا ا : أليب بكـر بـن مـسعود بـن أمحـد الكاسـاين

 .م١٩٨٦-هـ ١٤٠٦الثانية، : دار الكتب العلمية، ط: هـ، نرش٥٨٧: احلنفي، ت

٥-     ا  ح ا : ،لعثامن بن عيل بن حمجن فخر الدين الزيلعـي 

هــ، التبـرصة ١٣١٣األوىل، : القـاهرة، ط-املطبعـة الكـربى األمرييـة: هــ، نـرش٧٤٣: ت

٤/١٦٠١. 

 ملحمـد ابـن عـيل بـن حممـد :ار ار ح  ار و ار           -٦



  

)٩١٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ْاحلــصني احلــصكفي احلنفــي، ت
عبــد املــنعم خليــل : ، حتقيــق٦٧٦هـــ، ص ١٠٨٨: ِ

 .م٢٠٠٢-ه١٤٢٣األوىل، : دار الكتب العلمية، ط: إبراهيم، نرش

 ملحمد أمني بن عمر بن عبد العزيـز عابـدين الدمـشقي :رد ار  ار ار   -٧

 .م١٩٩٢-هـ ١٤١٢الثانية، : بريوت، ط-دار الفكر: هـ، نرش١٢٥٢: احلنفي، ت

٨-    اح ا ملحمـد بـن حممـود مجـال الـدين الرومـي البـابريت، ت: ا :

 .دار الفكر: ، نرش١٠/٥٨هـ، ٧٨٦

٩- دار املعرفة : هـ، نرش٤٨٣:  ملحمد بن أمحد بن أيب سهل الرسخيس، ت:ا

 .م١٩٩٣-هـ١٤١٤بريوت،  –

ملحمود بن أمحد بن موسى بـن أمحـد بـن  : اك  ح  اك    - ١٠

أمحـد عبـد الـرزاق / د: هــ، حتقيـق٨٥٥: حسني الغيتابى احلنفى بدر الدين العينـى، ت

 .م٢٠٠٧-هـ ١٤٢٨األوىل، : قطر، ط-وزارة األوقاف: الكبييس، نرش

١١ -  ا  ح ا لرساج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم احلنفـي، :ا 

- هـ١٤٢٢األوىل، : دار الكتب العلمية، ط: أمحد عزو عناية، نرش: قهـ، حتقي١٠٠٥: ت

 .م٢٠٠٢

 لعـيل بـن أيب بكـر بـن عبـد اجلليـل الفرغـاين :اا  ح ا اي     - ١٢

 .بريوت-دار احياء الرتاث العريب: طالل يوسف، نرش: هـ، حتقيق٥٩٣: ت: املرغيناين

 :ا ا  - ج

أليب بكـر بـن ): لك يف مـذهب إمـام األئمـة مالـكرشح إرشاد السا(أسهل املدارك  - ١

 .الثانية: بريوت، ط-دار الفكر: هـ، نرش١٣٩٧: حسن بن عبد اهللا الكشناوي، ت

٢ -  ن واد: هــ، حتقيـق٥٢٠:  ملحمد بن أمحـد بـن رشـد القرطبـي، ت:ا /

-هـــ١٤٠٨الثانيــة، : بــريوت، ط-دار الغــرب اإلســالمي: حممــد حجــي، وآخــرون، نــرش



 

)٩١٦( ت اوا دوا  اروا ام ظ  توا ور ا " درا"  
  
 .م١٩٨٨

هــ، ٨٩٧:  ملحمـد بـن يوسـف املـواق املـالكي، ت:ج وا    ا - ٣

 .م١٩٩٤-هـ١٤١٦األوىل، : دار الكتب العلمية، ط: نرش

أمحـد عبـد / د: هــ، حتقيـق٤٧٨:  لعـيل بـن حممـد الربعـي اللخمـي، ت:اة - ٤

 .م٢٠١١-هـ١٤٣٢األوىل، : قطر، ط-وزارة األوقاف: الكريم نجيب، نرش

٥ -     ا    أم   ا - ا لعبيد اهللا بن احلسني بـن احلـسن :-ر 

َّأيب القاسم ابن اجلالب املالكي، ت دار : سـيد كـرسوي حـسن، نـرش: هـ، حتقيق٣٧٨: َ

 .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨األوىل، : الكتب العلمية، بريوت، ط

٦ - ح اا  ا :،ملحمد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي  

 .٤/٢٤٠، املغني البن قدامة ٢/١٤٢دار الفكر، أسنى املطالب : هـ، نرش١٢٣٠: ت

هـ، ٦٨٤:  ألمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري بالقرايف، ت:اة - ٧

ــق ــي: حتقي ــد حج ــرش-حمم ــرين، ن ــالمي: وآخ ــرب اإلس ــريوت، ط-دار الغ األوىل، : ب

 .م١٩٩٤

٨ -      ب ا ح  ا بـد العزيـز بـن إبـراهيم بـن أمحـد القـريش  لع:رو

األوىل، : دار ابن حزم، ط: عبد اللطيف زكاغ، نرش: هـ، حتقيق٦٧٣: التميمي التونيس، ت

 .م٢٠١٠-هـ١٤٣١

٩ -  ح ا:ملحمد بن عيل بن عمـر التميمـي املـازري املـالكي، ت ِ ، هــــ٥٣٦: َّ

ّحممد املختار السالمي، نرش: حتقيق  .م٢٠٠٨األوىل، : مي، طِدار الغرب اإلسال: َّ

١٠-             ء ا:ملحمـد بـن أمحـد بـن غـازي العـثامين، ت  :

-مركـز نجيبويـه للمخطوطـات : أمحد بن عبد الكريم نجيب، نـرش/ د: هـ، حتقيق٩١٩

 .م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩األوىل، : القاهرة، ط



  

)٩١٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

١١-      واما ز أ ا ر  واما ابـن سـامل  ألمحد بـن غـانم ا:ا

م، ١٩٩٥-هـ ١٤١٥دار الفكر، : ، نرش٢/٧٢هـ، ١١٢٦: ابن مهنا األزهري املالكي، ت

 .روضة الطالبني

١٢-      ا أ   ليوسـف بـن عبـد اهللا بـن حممـد بـن عاصـم النمـري :ا 

: الريـاض، ط-مكتبـة الريـاض: حممد حممد أحيد، نـرش: هـ، حتقيق٤٦٣: القرطبي، ت

 .م١٩٨٠-هـ١٤٠٠الثانية، 

:  للشيخ خليل بن إسحاق اجلندي املالكي، ت:)ح ) ا ارر  -١٣

دار الرضـوان، : هـ، حتقيق١٣٠٢هـ، ملحمد بن حممد سامل املجليس الشنقيطي، ٧٧٦

 .م٢٠١٥-هـ ١٤٣٦األوىل، : نواكشوط، ط-دار الرضوان: نرش

هـ، ١٧٩:  ت ملالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين،:اوم اى  -١٤

 .م١٩٩٤-هـ١٤١٥األوىل، : دار الكتب العلمية، ط: نرش

١٥-           ح  ا ا: أليب عبـد اهللا حممـد بـن عبـد الـرمحن 

ــرش٢٥٩/ ٤هـــ، ٩٥٤: الطرابلــيس احلطــاب املــالكي، ت الثالثــة، : دار الفكــر، ط: ، ن

 .م١٩٩٢-هـ ١٤١٢

ح ود ا )  اا   اا ا ا ن  ا ا       -١٦
: هـ، نرش٨٩٤:  ملحمد بن قاسم األنصاري الرصاع التونيس املالكي، ت:) ع

 .هـ١٣٥٠األوىل، : املكتبة العلمية، ط

 :ا ا  - د

١ -      ح روض ا  ا لزكريـا بـن حممـد بـن زكريـا األنـصاري، ت:أ  :

 .ي، بدون سنة طبع أو تاريخ نرشدار الكتاب اإلسالم: هـ، نرش٩٢٦

٢ - ٧/١١١هـ، ٢٠٤:  ملحمد بن إدريس بن العباس القريش املكي الشافعي، ت:ا ،



 

)٩١٨( ت اوا دوا  اروا ام ظ  توا ور ا " درا"  
  

 .م١٩٩٠-هـ١٤١٠بريوت، -دار املعرفة: نرش

 ملحمـد بـن أيب بكـر األسـدي الـشافعي بـن قـايض :ا اج  ح اج     - ٣

-دار املنهـاج: لداغـستاين، طأنـور بـن أيب بكـر الـشيخي ا:  هـ، حتقيق٨٧٤: شهبة، ت

 .م٢٠١١-هـ ١٤٣٢األوىل، : جدة، ط

:  ألمحد بن حممد بن عيل بـن حجـر اهليتمـي، نـرش: اج  ح اج     - ٤

 .م١٩٨٣-هـ ١٣٥٧مرص، -املكتبة التجارية الكربى

٥ -  ا زهـري : هــ، حتقيـق٦٧٦ ملحيـي الـدين حييـى بـن رشف النـووي، :رو

 .م١٩٩١-هـ١٤١٢الثالثة، : بريوت، ط-تب اإلسالمياملك: الشاويش، نرش

٦ -   ح ا لعبد الكريم بن حممد بن عبد الكريم الرافعـي القزوينـي، ت:ا  :

دار الكتــب : عــيل حممــد عــوض، عــادل أمحــد عبــد املوجــود، نــرش: هـــ، حتقيــق٦٢٣

 .م١٩٩٧-هـ ١٤١٧األوىل، : بريوت، ط-العلمية

دار : هــ، نـرش٦٧٦:  حييـى بـن رشف النـووي، ت أليب زكريا:اع ح اب   - ٧

 .الفكر

 ملحمد بن أمحد اخلطيب الـرشبيني : اج إ  م أظ اج       - ٨

-هـــ١٤١٥األوىل، : دار الكتــب العلميــة، ط: ، نــرش٢/٣٣٩هـــ، ٩٧٧: الــشافعي، ت

 .م١٩٩٤

٩ -     ا درا  ا اجلـويني، ت لعبد امللـك بـن عبـد اهللا بـن يوسـف:م  :

-هـــ١٤٢٨األوىل، : دار املنهــاج، ط: ّعبــد العظــيم الــديب، نــرش/ د: هـــ، حتقيــق٤٧٨

 .م٢٠٠٧

-ا ا :  

ْ لعيل بن سليامن بن أمحد املـرداوي، ت:   اا  اف     امف -١ َ :



  

)٩١٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

: رشعبـد الفتـاح حممـد احللـو، نـ/عبد اهللا عبد املحسن الرتكي، د/ د:  هـ، حتقيق٨٨٥

 .م١٩٩٥-هـ١٤١٥األوىل، : القاهرة، ط-هجر

٢-    ا أو رادات (دا  ح(: ملنـصور بـن يـونس بـن صـالح الـدين 

 .م١٩٩٣-هـ١٤١٤األوىل، : عامل الكتب، ط: هـ، نرش١٠٥١: البهوتى احلنبىل، ت

٣-      ح زاد ا وض اهــ، ١٠٥١:  ملنـصور بـن يـونس البهـويت، ت:ا

األوىل، : الكويـت، ط-دار الركـائز:  خالد بن عيل املـشيقح، وآخـرين، نـرش/د: حتقيق

 .م٢/١٩٥هـ ١٤٣٨

 ملنصور بن يونس بن صالح الدين البهوتى احلنبىل، :ف اع   اع   -٤

 .بريوت، بدون طبعة أو تاريخ نرش-دار الكتب العلمية: هـ، نرش١٠٥١: ت

٥-   ح ا  عهــ، نـرش٨٨٤: مد بن عبد اهللا ابن مفلح، ت إلبراهيم بن حم:ا :

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨األوىل، : بريوت، ط-دار الكتب العلمية

٦-      ا  ح  ا أو : ،ملصطفى بن سـعد بـن عبـده الـسيوطي 

 .م١٩٩٤-هـ١٤١٥الثانية، : املكتب اإلسالمي، ط: هـ، نرش١٢٤٣: ت

٧-       زاد ا د  ا»ا عبد الكريم بن حممد الالحـم، :»ت ا 

 .م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩األوىل، : الرياض، ط-دار كنوز إشبيليا: نرش

٨- هــ، ٦٢٠:  أليب حممد عبد اهللا بن أمحد بن قدامة اجلامعييل املقـديس، ت:ا

 .م١٩٦٨-هـ١٣٨٨مكتبة القاهرة، : نرش

  : ا-و

: زم األندلـيس القرطبـي الظـاهري، ت لعيل بن أمحد بن سعيد بن حـ:ا ر  -١

 .بريوت-دار الفكر: ، نرش٧/٥٧٢هـ، ٤٥٦



 

)٩٢٠( ت اوا دوا  اروا ام ظ  توا ور ا " درا"  
  د :وا ا ا: 

١-      ا اموا ا ا  ربلقـيس عبـد الـرمحن حامـد /  د:ا

 .م٢٠١٤-هــ١٤٣٥األوىل، : األردن، ط-دار احلامد للنرش: فتوتة، ط

٢-    ان ا  را   د واا  هوأ ا -  رؤ
- هــ١٤٢٧اإلسكندرية، -دار اجلامعة اجلديدة: ط، أسامة السيد عبد السميع/  د:ة

 .   م٢٠٠٧

٣-       ا ا  هر وأا– رم أيمـن فـوزي املـستكاوي، /  د:درا

 .م٢٠١٠بحث منشور بمجلة كلية احلقوق بطنطا، 

٤- أ       ا ا  دوا :دار : حـسن أمحـد حـسن الفكـي، ط/  د

 .هـــ١٤٢٥األوىل، : السعودية، ط-املنهاج للنرش والتوزيع

٥-    ا ا  واءاوي واا دار : كامل الـدين مجعـة بكـرو، ط/  د:أ

 .م٢٠١٣-هـــ١٤٣٤األوىل، : الكويت، ط-الضياء للنرش والتوزيع

: نجـم عبـود نجـم، ط/  د:دارة و ال  ت ال    أت ا  -٦

 .القاهرة، بدون سنة طبع أو تاريخ نرش-الوراق للنرش والتوزيع

٧-     ا ا  او أ رت امعبـد املجيــد /  د:ا

: العـدداجلامعـة األردنيـة، -حممود الصالحني، بحـث منـشور بمجلـة الـرشيعة والقـانون

 .م٢٠٠٤-هــ١٤٢٥احلادي والعرشون، 

٨-   ر د اره–ا -عبد املعز فضل عبـد الـرازق، /  د:أ

 .م٢٠١٠-هــ١٤٣١القاهرة، األوىل، -اجلريس: ط

/  د:درا رم  -ارة او  ء ا ا وات ات      -٩

 .م٢٠٠٧اإلسكندرية، األوىل، - الفكر اجلامعيدار: حممد السانويس حممد شحاتة، ط



  

)٩٢١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

١٠ -  ا ر ا  وا اض اا  ا اا
  ا كليـة الـرشيعة -حـسن عبـد الفتـاح الـسيد حممـد، رسـالة دكتـوراه/  د:وا

 .م٢٠١٥-هــــ١٤٣٦والقانون بتفهنا األرشاف، 

١١ -     ا  ا اا   ض اا   ع:أمحـد حممـد /  د

-هــــ١٤٣٣عـام : أمحد أبو طه، بحث منشور بمجلـة كليـة الـرشيعة والقـانون بتفهنـا، ط

 .حسن عبد الفتاح/ م، املعدية والوبائية، د٢٠١٢

١٢ -      دا ا ا  ا -    ت إ رم درا
عد الدغيثر، بدون ذكر اسم الطابع أو سنة طبععبد العزيز س/  د:ودو. 

مكتبة : حممد موسى نرص، ط/  د: ا أ وأ ور اة      - ١٣

 .م٢٠٠٨-هــ١٤٢٩اإلمارات، -الفرقان

١٤ -         ا ا   رةا وا ت اا  :د  /

 .م٢٠١٣سكندرية، اإل-دار الفكر: شاكر حامد عىل حسن جبل، نرش

١٥ - ا  وأ ا  دا ســعيد أبــو الفتــوح /  د:ا

 .م١٩٨٨-هــ١٤٠٨األوىل، : املنصورة، ط-دار الوفاء: بسيوين، نرش

ا، ارة،   -ا  ا او  ت ا ادي        - ١٦
 .الطابع أو سنة نرشأمحد حممد حمرز، بدون ذكر اسم /  د:ات

١٧ -    رم درا را ا :منـشورات : ماهر فوزي محـدان نـرش/  د

 .م١٩٩٩اجلامعة األردنية، 

١٨ - ا ا  ا : دار اجلامعة :  ط،رمضان عيل الرشنبايص/ د

 م، ٢٠٠٤اإلسكندرية، -اجلديدة

١٩ -     ا ا  ا :حممـد أمحـد أبـو سـيد أمحـد، حممـد /  د



 

)٩٢٢( ت اوا دوا  اروا ام ظ  توا ور ا " درا"  
  

 .٢٠٠٤-هــ١٤٢٥األوىل، : دار الكتب العلمية، منشورات حممد عيل بيضون، ط: طبعة

٢٠ -     ا ا  ا :حممد حممد أمحد أبو سيد أمحد، ط/  د :

 .هـــ١٤٢٥-م٢٠٠٤األوىل، : بريوت، ط-دار الكتب العلمية

٢١ - مما اد اإ  دار : دة عبــد القـادر إســامعيل، نــرشميـا/  د:درا

 ).م٢٠١٦(اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية 

٢٢ - مما اد اإ  دار اجلامعة اجلديدة: ميادة عبد القادر، ط/  د:درا– 

 .٢٠١٦اإلسكندرية، 

٢٣ -       ا  ا اري واا حنـان كامـل أمحـد، /  د:ا

 .م٢٠١٤-هــ١٤٣٥: العربية بجرجا، طبحث منشور بمجلة كلية اللغة 

٢٤ - ا  ا اري واا بحث منشور يف جملة كلية  :ا

 .م٢٠١٤-هــ١٤٣٥: ، سنة١٨: اللغة العربية بجرجا، العدد

٢٥ -        ا  هدي وأد اأسـامة عبـد / دراسـة فقهيـة مقارنـة، د :ا

 .م٢٠٠٩-هـــ١٤٢٩اإلسكندرية، -دار اجلامعة اجلديدة: السميع، نرش

٢٦ -     ا  هدي وأد اا-    رم  حممـد عـزب /  د:درا

: ( دسوق، العدد- الدراسات اإلسالمية والعربيةكلية-الدرايةموسى، بحث منشور بمجلة 

 .م٢٠١٣-هــ١٤٣٤، )٥: (، اجلزء)١٣

٢٧ -  ن رم٣  ومنــع املامرســات  بإصــدار قــانون محايــة املنافــسة ٢٠٠٥

 .م٢٠٠٥ فرباير ١٥يف ) مكرر (٦االحتكارية، اجلريدة الرسمية العدد 

٢٨ -       ا ن واما ت وء        -ا  رف اا 
آن واالقــاهرة، األوىل، -دار الفكــر العــريب: أمحــد شــوقي إبـراهيم، ط/  د:-ا

 .م٢٠٠٢-هــ١٤٢٣



  

)٩٢٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 لعيل بن أمحد بن سعيد بن :ات وات وادات  ا اع  اد    - ٢٩

 .بريوت-دار الكتب العلمية: هـ، نرش٤٥٦: حزم، األندليس القرطبي الظاهري، ت

٣٠ -        ك اا  ةن اا –   عـيل داغـي، /  د:-درا

 .م٢٠٠٤-هــ١٤٢٥، ١٤: بحث منشور بمجلة جممع الفقه اإلسالمي، العدد

٣١ -          لل وإدارة اد وات ا -إ    ي-:نبيـه /  أ

م، احلوافز التجارية التسويقية، خالد بن عبد ١٩٩٧األوىل، : مكتبة لبنان، ط: غطاس، نرش

  .اهللا املصلح

 أمـل أمحـد حممـود :ا ار  ا ا وأ  اق         - ٣٢

 .م٢٠١٢: فلسطني، ط-ة النجاحجامع-احلاج، رسالة ماجستري

٣٣ -   ا ا :وكالـة املطبوعـات: الثالثة، نرش:  عبد الرمحن بدوي، ط-

 .م١٩٧٧الكويت، 

٣٤ -    ا ا وأ –  وا حيـي مـصطفى عليـان، /  د: ا

ــيم، ط/ د ــد غن ــثامن حمم ــامن، األوىل : ع ــع، ع ــرش والتوزي ــفاء للن ـــ ١٤٢٠(دار ص -ه

 .)م٢٠٠٠

٣٥ - ا ا  عا :أسامة بن سعيد القحطاين، وآخرون، دار /  د

 .م٢٠١٢-هـ ١٤٣٣األوىل، : الرياض، ط-الفضيلة

دار املكتبـي للطباعـة : حممـد الـزحييل، ط/  د:  إ ة    - ٣٦

 .م٢٠٠٩-هــ١٤٣٠سوريا، األوىل، -والنرش والتوزيع



 

)٩٢٤( ت اوا دوا  اروا ام ظ  توا ور ا " درا"  
  

  س ات
 

ا :...............................................................٨٣٠  

  ٨٣٧..........................: ن  دات ان ا  : ي

ول اا:   ا وأد و ا٨٣٨.......................:و  

ا ما:   وت ا٨٥١.......................................:وا  

ا ظ  :اذات ا ان ا اض(  :اا ا - ا - 
٨٥٤....................................................................):ا  

  ٨٥٧..: ادو وات ا  ظ امر او وات  :ا اول

ول اا:   دوت اوا ا وأد و:...........٨٥٨  

  ٨٥٩.........:  ا ا ادو وات ا  : اع اول

مع اا :  و أدوا دوا تا ا  ٨٦٣: ا  

ا ام:  ا  دوت اوا ٨٦٥.........................:ا  

ا ا:   دوت اوا ا  ر ظام وت اوا:
.............................................................................٨٧٣  

ما ا : ت اوا دوا ر وا ور اام ظ  
  ٨٧٤...................................................................:وات

ول اا:  را و دوت اوا ٨٧٥...................:ا  

ا ما:  ر وا و دوت اوا ٨٨٠..................:ا  

ا ا:  قط  را و دوت اوا ٨٨٨..........:ا  

ا ا :  ور اام ظ  ا  ن وأوا ا
  ٨٩٤...................................................................:وات

ا ولا:   ن ا٨٩٥........................................:وا  

ا ما:  ا ن اوا دو توا ٨٩٨............:ا  

ا ا:  أ ن اوا  ا  ر ظام وت ا٩٠١.:وا  

٩٠٦........................................................:ا  

اس ا:.......................................................٩٠٨  

 ٩٢٤.............................................................س ات


