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ــه نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ، ونعــوذ باللَّه من شــرور أنفســنا ومن ســيئات  إنَّ الحمــد للَّ
أعمالنا ، من يهده اللَّه فال مضل له ، ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن ال إله إال اللَّه وحده 

ال شريك له ، وأشهد أن محمًدا عبده ورسوله.

چ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  چ  ]آل عمران 102[
ڭ     ۓ   ۓ   ے   ے    ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   چ 

ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  چ ]األحزاب: ٧٠ - ٧١[  

ــه ، وخير الهدي هدي ســيدنا محمــد × الذي بعثه  أّمــا بعــد : فــإن خيــر الــكالم كالم اللَّ
ــه للنّــاس كافــة بهــذا الديــن العظيــم الذي ارتضاه ســبحانه وتعالى ليكون صالحــًا لكل زمان  اللَّ

ومكان إلى قيام الساعة.

وإّن من أهم ما اهتمت به شــريعتنا الغراء رعاية مصالح الناس وتعامالتهم حيث رعت 
مصالح الفرد واألسرة والمجتمع والدولة، خاصة في جوانب التعامالت المالية وفق منهج 

اإلسالم العادل الذي يحافظ على الحقوق  ويراعي المصلحة. 

وإن قضايــا النــاس تتجــدد وتتنــوع باعتبــار الزمــان والمــكان والحــال، والشــريعة الغــراء 
المنزلة من الحكيم الخبير ســبحانه كفيلة بأن تجد لكل مشــكلة حالًّ ولكل معضلة مخرجًا، 
ولــم يــزل أهــل العلــم علــى مــر العصور يجدون فــي نصوص القرآن الكريم والســنة الصحيحة 
بغيتهم لمواجهة النوازل التي تجّد للناس في طريق حياتهم فيبينون لهم ويرشدونهم إلى ما 

فيه رضى اللَّه على نور وهدى من نصوص شرعه الحكيم سبحانه. 

ــه مســتعينين بــه ســبحانه وتعالــى إلخــراج مجموعــة مــن  ومــن هــذا المنطلــق توكلنــا علــى اللَّ
األبحــاث والدراســات الفقهيــة المتعلقــة باالقتصاد اإلســالمي وبالمعامالت الماليــة قيامًا بواجب 
النصح للمسلمين وسميناها: )سلسلة األبحاث والدراسات الفقهية( تتكون من األبحاث اآلتية: 

زكاة الدين.   .1
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حقيقة بيع الصكوك لحاملها.   .2
الفتوى واعتبار الزمان والمكان والحال فيها.   .3

العقود الصورية وأحكامها الشرعية.   .4
المعاوضة عن االلتزام.   .5

أحكام التسعير في الشريعة اإلسالمية.   .6
االحتكار وموقف الشريعة اإلسالمية منه.   .7

التعزير بالمال في الشريعة اإلسالمية.   .8
الرشوة دمار قيم وهالك أمم.   .9

10.السوق وأحكامه في الشريعة اإلسالمية. 
11. المرابحة في الشريعة اإلسالمية. 

12. الوقف وأحكامه في الشريعة اإلسالمية. 

واألبحاث الخمسة األولى تم تقديمها إلى ندوات مستقبل العمل المصرفي اإلسالمي 
التــي ينظمهــا ســنويًا البنــك األهلــي التجاري بالمملكة العربية الســعودية اعتبــارًا من أول ندوة 
عقــدت بتاريــخ  18 و 1429/11/19هـــ حيــث خصصنــا لهــا ضمــن هــذه السلســلة كتابــًا 
مســتقالً بعنــوان: )أبحــاث فــي االقتصــاد اإلســالمي( يحتــوي علــى األبحاث الخمســة األولى 

في القائمة سابقة الذكر، أما الباقي منها فقد تم إخراج كل منها في كتاب مستقل. 

ــه  وفــي ختــام هــذه المقدمــة آمــل أن أكــون قــد وفقــت فــي تقديــم مــا ينفــع النــاس؛ نســأل اللَّ

العون والسداد والتوفيق في كل ما نقول ونكتب ونعمل، فما كان في هذا العمل من صواب 

ــه وحده ســبحانه ونســأله القبــول، وإن كان فيه خطأ فهو ممــا يعتري ابن آدم  فهــو توفيــق مــن اللَّ

من خطأ وتقصير، نستغفر اللَّه منه ونسأله سبحانه العفو والغفران، واحلمد هلل رب العاملني.

د. عبد اللَّه بن عبد العزيز المصلح       

مكة المكرمة       

غرة المحرم 1438هـ       
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المقدمة

ــِذي َأْنــَزَل َعَلى َعبِْدِه الِكَتاَب َتبِْصَرًة أِلُولِي االلَباِب ، َوَأْوَدَعُه ِمْن  الَحْمــُد هلِِل الَّ
ُفنُــوَن الُعُلــوِم  َوالِحَكــِم الَعَجــَب الُعَجــاَب ، َوَجَعَلــُه َأَجــلَّ الُكُتــِب َقــْدًرا ، َوَأْغَزَرَهــا 
ِعْلًمــا ، َوَأْعَذبَِهــا َنظًْمــا ، َوَأْبَلَغَهــا ِفــي الِخَطــاِب ، ُقْرآًنــا َعَربِيًّــا ، َغيْــَر ِذي ِعــَوٍج ، َواَل 

َمْخُلَوٍق ، اَل ُشبَْهَة ِفيِه ، َواَل اْرتَِياَب .
ــِذي َعنَــْت   َوَأْشــَهُد َأْن اَل إَِلــَه إاِلَّ هللُا ، َوْحــَدُه اَل َشــِريَك َلــُه ، َربُّ األَْرَبــاِب ، الَّ

َقاُب . لَِقيُّوَمتِِه الُوُجوُه ، َوَخَضَعْت لَِعَظَمتِِه الرِّ

ــُعَوِب ،  ــًدا َعبْــُدُه َوَرُســوُلُه ، الَمبُْعــَوُث ِمــْن َأْكــَرِم الشُّ  َوَأْشــَهُد َأنَّ َســيََّدَنا ُمَحمَّ
َم َعَليْــِه َوَعَلى آلِِه  ــٍة ، بَِأْفَضــِل ِكَتاٍب ، َصلَّى هللُا َوَســلَّ ــَعاِب إَِلــى َخيْــِر ُأمَّ َوَأْشــَرِف الشِّ

َوَصْحبِِه األَْنَجاِب ، َصالًَة َوَسالًَما َداِئَميَْن إَِلى َيْوِم الَمآِب .

َوَبْعُد

فلقــد مــنَّ هللا علينــا بشــريعة كانــت لنــا فــي األرض نــوًرا ونبراًســا نحــو طريــق 
ر هللا لنا في هذه الشريعة سبل التعامل  ة في الدنيا واآلخرة ، ولقد يسَّ السعادة األبديَّ
بالحالل ؛ لكي تكون أجواء المحبة سائدة بين الناس ، ولكي تبقى الحياة سعيدة 

نقية ، ال يعكر صفوها كدر وال ضغينة .
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ولقــد حــرم هللا االحتــكار ؛ لمــا فيــه مــن تضييــق علــى عبــاد هللا ؛ وألنــه يعــّد مــن 
أكبــر الجرائــم االقتصاديــة علــى مــرِّ التاريــخ ، وكــذا مــن المشــاكل غيــر األخالقية ، 
وصــورة مــن صــور أكل أمــوال النــاس بالباطــل ، وهــو مضَيَعــٌة للحقــوق وتعطيــل 

للمصالح .

وكذلــك يعتبــر صــورة مــن صــور االعتداء على حقــوق األفــراد والجماعات ، 
ويترتــب عليــه مــن الظلــم والجــور مــا هللا بــه عليــم ، وفضــالً عــن ذلك فهــو مخالف 
ألمــر هللا ، وأمــر رســوله ، وإجمــاع المؤمنيــن ، فالمحتكــر ملعــون مــن رســول هللا 

 .×

وفــي العصــر الحديــث أصبــح االحتــكار ركيــزة مــن ركائــز النظــام الرأســمالي 
الحديث ، وفيه إهدار لحرية التجارة والصناعة .

وفــي عصــر العولمــة أصبحــت معظم األســواق الدوليَّة والمحليَّة تتبع سياســة 
االحتــكار لكــن بدرجــات متفاوتــه ، وأخــذ االحتــكار شــكاًل جديــًدا فــي الســنوات 
األخيــرة ، متمثِّــالً فــي احتــكار الــدول لبعــض الســلع التــي تتميز بها ، ففــي البرازيل 
ا مــن ُحُبــوب الُبــّن حتــى ال يقــل ســعره فــي  ا إحــراق كميــات كبيــرة جــدًّ يتــم ســنويًّ
الســوق العالميــة، وكــذا فــي الواليــات المتحــدة يتــم إغــراق القمح حتــى ال يزداد ، 
فتقــل قيمتــه ، ويحرمــون ماليين النــاس في أفريقيا وفي غيرها ممن يحتاجون إلى 

القمح؛ ليصنعوا منه الخبز والدقيق ، وال يجدون قوت يومهم .

إن االحتــكار فضــالً عــن أن فيــه مخالفــة ألمــر هللا وأمــر رســوله × ، فهــو 
يضــّر باألســواق وبالنــاس ، ويقــود إلــى ســوء توزيــع الدخــل ، وزيــادة األعبــاء على 
الفقــراء، ومــن هــم دون حــد الكفايــة ؛ لذا وجب التنبيه عليــه والتحذير من وجوده 

في المجتمعات المسلمة خاصة .
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ومــع تطــور المعامــالت التجاريــة ، وتعقيــد العمليــات االقتصاديــة فــي عصــر 
العولمــة ، أصبــح مــن الضــروري تنــاول بعــض القضايــا والمعامــالت مــن الناحيــة 
الشــرعية ، وتبــرز مشــكلة االحتــكار - والــذي أصبــح فــي اآلونــة األخيــرة احتــكاًرا 
على مستوى الدول <كما يحدث في البرازيل من إحراق البن ، وأمريكا من إغراق 

القمح> - على رأس هذه القضايا ، لذا تم االهتمام بها على وجه الخصوص .

وتبرز أهمية هذا البحث في األمور اآلتية :

- التنبيــه علــى أمــر مــن أمــور الدنيــا ، وبيــان حكمــه فــي الشــريعة اإلســالمية ، 
والتأكيد على أن اإلسالم منهج حياة ، صالح لكل زمان ومكان .

- محاولة الوصول إلى تفاعل حقيقي في عمليتي البيع والشراء ، يتحدد فيه 
الثمن ويستقر السوق ، وتتحقق المزايا التي تصل باإلنتاج إلى مستواه المطلوب.

الســوق  إلــى  والمحليــة  العالميــة  باألســواق  الوصــول  أهميــة  علــى  التنبيــه   -
التنافسية وإلغاء فكرة السوق االحتكارية .



والتأصيــل   ، االســتقرائي  المنهــج  اســتخدام   البحــث  هــذا  طبيعــة  وتتطلــب 
الفقهي ، وذلك من خالل :

1- عرض الرأي الفقهي في المذاهب األربعة .

2- توثيق النقوالت من المصادر األصلية ألصحابها . 

املقدمة
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3- توضيــح أدلــة كل رأي – إذا كان فــي المســألة خــالف فقهــي - ومناقشــتها 
وتقديم الرأي الراجح.

4- عزو اآليات القرآنية . 

5- تخريج األحاديث النبوية .

6- إيراد التعريفات اللغوية واالصطالحية .
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وقــد اعتمــدت فــي هــذا البحــث علــى بعض الدراســات التي تناولــت موضوع 
اختصــت  أو  االحتــكار  لموضــوع  تعرضــت  التــي  الفقــه  <كتــب   : مــن  االحتــكار 
بــه ســواء كانــت مذهبيــة أو غيــر ذلــك ، وكذلــك كتــب الفقــه المعاصــرة ، وبعــض 
الرسائل الجامعية ، والندوات والمؤتمرات التي تعرضت لالحتكار أو اختصت 

به ، واستأنست ببعض األبحاث المنشورة على الشبكة المعلوماتية> . 



املقدمة
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المبحث األول
 تعريف االحتكار 

وفيه ثالثة مطالب : 

المطلب األول : االحتكار لغة .

المطلب الثانى : االحتكار فى اصطالح الفقهاء .

المطلب الثالث : في الفرق بين االحتكار واالدخار . 
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المطلب األول : االحتكار في اللغة .

قــال فــي العيــن : الَحْكــُر: الُظلــم فــي النقــص وُســوء المعاشــرة. وفــالن يحِكــُر 
ًة فــي ُمعاَشــرته وُمعاَيشــته. وفــالن َيْحِكــُر فالنــًا  فالنــًا: أدَخــَل عليــه َمَشــّقة وَمَضــرَّ

َحْكرًا. والنَْعت حكر، قال الشاعر: 

ٌة  َبــرَّ ِصــْدٍق  ُأمُّ  َحكِــُر ناَعَمْتهــا  غيــَر  ُيكِرُمهــا  وأٌب 
والَحْكر: ما احَتكْرَت من َطعام ونحوه مّما ُيؤَكل، ومعناه: الجمع، والفعل: 

احَتَكر وصاحبه ُمحَتِكٌر ينتظر باحتباسه الغالء)1(.

ــص بــه الغــالء، وهــو  وقــال الجوهــري : اْحتِــكاُر الطعــام: َجْمعــه وَحبْســه ُيَتربَّ
الُحْكَرُة بالضم)2(.

وقال الزبيدي : والَحَكر، بالتَّْحِريِك: َما اْحُتِكر من الطََّعاِم وَنْحِوه ِمّما ُيّؤَكل، 
َأي اْحُتبِــَس اْنتِظــارًا لَغالَِئــِه، كالُحَكــِر، كُصــَرٍد ، والُحْكــَرِة، َوفاِعُلــه َحِكــر َكَكتِــف. 
ِة  ــوُق ماّدٌة حّتى َيبِيَع بالكثير من شــدَّ ُيَقال: إِنَّه لَحِكٌر اَل َيزال َيْحبِس ِســْلَعَته ، والسُّ
ٌة، َأي َمــأَْى ِرَجااًل  ــوُق َمادَّ ِصــه. وَمْعنَــى: والسُّ َحْكــِره، َأي مــن ِشــّدة اْحتَِباِســه وَتَربُّ

وُبُيوًعا)3(.



الفراهيدي ، الخليل بن أحمد : العين )62-61/3( .    )1(
الجوهري ، إسماعيل بن حماد : الصحاح )635/2( .  )2(

الزبيدي ، محمد بن محمد : تاج العروس )72-71/11( .  )3(

املبحث االأول : تعريف االحتكار
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المطلب الثاني : االحتكار في اصطالح الفقهاء .

عند الحنفية : 

عّرفه الكاساني بقوله : ُهَو َأْن َيْشَتِرَي َطَعاًما ِفي ِمْصٍر َوَيْمَتنَِع َعْن َبيِْعِه َوَذلَِك 
َيُضرُّ بِالنَّاِس)1( . 

وعّرفــه ابــن عابديــن فقــال : اْشــتَِراُء َطَعــاٍم َوَنْحــِوِه َوَحبُْســُه إَلــى اْلَغــاَلِء َأْرَبِعيــَن 
َيْوًما)2( .

عند المالكية : 

ــوِق ِمــْن  َقــاَل ســحنون : َوَســِمْعُت َمالِــًكا َيُقــوُل: اْلُحْكــَرُة ِفــي ُكلِّ َشــْيٍء ِفــي السُّ
ــوِق، َقاَل:  وِف َوُكلِّ َما َيُضرُّ بِالسُّ ْيــِت َوَجِميِع اأْلَْشــَياِء َوالصُّ َعــاِم َواْلِكَتــاِب َوالزَّ الطَّ

ْمِن َواْلَعَسِل َواْلُعْصُفِر َوُكلِّ َشْيٍء)3(. َوالسَّ

عند الشافعية : 

َيَدَعــُه  َواَل  اْلَغــاَلِء،  َوْقــِت  ِفــي  َعــاَم  الطَّ َيْشــَتِرَي  َأْن  ُهــَو   : بقولــه  النــووي  عرفــه 
َعَفاِء، َوَيْحبَِسُه لَِيبِيَعُه بَِأْكَثَر ِعنَْد اْشتَِداِد اْلَحاَجِة)4(. لِلضُّ

ا  وقال في مغني المحتاج : هو إمَســاُك َما اشــَتَراُه َوْقَت الَغاَلِء لَِيبِيَعُه بَِأْكَثَر ِممَّ
اْشَتَراُه ِعنَد اشتَِداِد الَحاَجِة)5(. 

الكاساني : أبو بكر بن مسعود ، بدائع الصنائع )129/5( .  )1(
ابن عابدين : محمد بن أمين ، رد المحتار )398/6( .   )2(

المدونة الكبرى )313/3( .   )3(
النووي : يحيى بن شرف ، روضة الطالبين )413/3( .  )4(

الخطيب الشربيني : محمد بن أحمد ، مغني المحتاج )392/2( .  )5(
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عند الحنابلة :

قــال فــي المبــدع : هــو ِشــَراُء الطََّعاِم ُمْحَتِكــًرا َلُه لِلتَِّجاَرِة َمَع َحاَجــِة النَّاِس إَِليِْه، 
َفَيِضيُق َعَليِْهْم)1( .

عند الظاهرية : 

قــال ابــن حــزم : والحكــرة المضــرة بالنــاس حــرام - ســَواٌء فــي االبتَيــاع أو فــي 
إمَساِك ما ابتاَع -، ويمنع من ذلك ، والمحتكر في وقت رخاء ليس آثًما)2( . 

فه الدريني مع المعاصرين بأنه : حبس مال، أو منفعة، أو عمل، واالمتناع  وعرَّ
عن بيعه، وبذله، حتى يغلو ســعره غالًء فاحًشــا غير معتاد، بســبب ِقّلَّته، أو انعدام 

ة حاجة الناس ، أو الدولة ، أو الحيوان إليه)3( . وجوده في مظانِّه، مع ِشدَّ

ويجب اإلشارة هنا إلى أن : التعريفات القديمة لدى الفقهاء كانت تدل على 
ا في تلك العصور، وأنه غالًبا ما كان يجري في  مفهوم االحتكار الذي كان ســائًدً
األقــوات ؛ نظــًرا لبســاطة تكاليــف الحيــاة، ومتطلبــات المعيشــة ، إال أنهــا ال تصلح 
أن تكون تعريفات لالحتكار الحديث الذي اتسع مفهومه ، وأصبحت له فنون ، 
وطرق متشعبة مترامية األطراف ، فنحن نعيش في زمن أوحت الشياطين فيه إلى 
أوليائهــا زخرًفــا مــن األقــوال ، واألفعــال ، حيــث امتــد أخطبــوط االحتــكار ليهيمن 

على مناحي الحياة ، بما فيها من أقوات ، وأعمال ، ومنافع)4( .

ابن مفلح : إبراهيم بن محمد ، المبدع )47/4( .  )1(
ابن حزم : علي بن أحمد ، المحلى )572/7( .  )2(

)3(  فتحي الدريني :الفقه اإلسالمي المقارن مع المذاهب  )ص 90(.
ماجد أبو رخية : االحتكار دارسة فقهية مقارنة )ص190(  )4(

املبحث االأول : تعريف االحتكار
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 المطلب الثالث : في الفرق بين االحتكار واالدخار .

ق العلماء بين االحتكار واالدخار قال النووي : <وُيَفرِّ

فاالحتــكار اختــزان الســلعة وحبســها عــن طالبهــا حتــى يتحكــم المختــزن فــي 
رفع سعرها ؛ لقلة المعروض منها أو انعدامه ، فيتسنى له أن يغليها حسبما يشاء، 

وهذا حرام باإلجماع في ضرورات الحياة ، مكروه في كمالياتها .

ويمكــن أن يلحــق باألقــوات مــا يترتب على احتكاره من تلف وهالك يصيب 
النــاس ، كاحتــكار الثيــاب فــي وقــت البــرد الشــديد مــع حاجــة الناس إليــه ، وحبس 
ــان الجهــاد ؛ لما في ذلــك من إضعاف لقوة المســلمين  وســائل النقــل للجنــد فــي إبَّ

وإتاحة الفرصة لتفوق العدو عليهم وغلبته.

أمــا االدخــار فقــد قــال ابــن رســالن فــي <شــرح الســنن> : وال خــالف فــي أن مــا 
يدخــره اإلنســان مــن قــوت ، ومــا يحتاجون إليه من ســمٍن وعســٍل وغير ذلك جائز 

ال بأس به . اهـ>)1( .



انظر عون المعبود )282/9( .  )1(

املبحث االأول : تعريف االحتكار
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المبحث الثاني
حكم االحتكار 

 وفيه مطلبان : 

المطلب األول  : الحكم التكليفي لالحتكار  .

المطلب الثانى  : الحكمة من تحريم االحتكار  .
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المطلب األول : الحكم التكليفي لالحتكار .

للعلماء في حكم االحتكار رأيان : 

الرأي األول : التحريم ، وهو قول جماهير الفقهاء .

وقــد اتفــق علــى ذلــك الحنابلة ، والمالكيــة ، والزيدية ، واإلباضية ، وجمهور 
الشافعية ، وأكثر اإلمامية)1( . 

الرأي الثاني : الكراهة ، وهو قول أكثر الحنفية ، وبعض الشافعية .

دليل الرأي األول : 

أ - من الكتاب : قوله تعالى : ژ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  
ڄژ)2( وهو العمدة عندهم .

فقد فهم من هذه اآلية صاحب االختيار أنها أصل في إفادة التحريم)3( . 

 إال أن البعــض)4( يــرى أن التحريــم لــم يكــن بهــذه اآليــة فقــط ، حيــث إن لآليــة 
عدة تفسيرات : منها أنه الشرك باهلل ، ومنها استحالل الحرام ، وشتم الخادم فما 

َة إِْلَحاٌد>)5( . فوقه ، بل إن التحريم قد أخذ من حديث : <اْحتَِكاُر الطََّعاِم بَِمكَّ

قحطان الدوري : االحتكار وآثاره في الفقه اإلسالمي )92(  )1(
]الحج : 25[ .  )2(

أحمد ذياب : ضوابط الربح في الشريعة )ص 15( .  )3(
قحطان الدوري : االحتكار وآثاره في الفقه اإلسالمي )ص 92( .  )4(

)5( سيأتي تخريجه ص )23( .

املبحث الثاين : حكم االحتكار
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ب - من السنة : 

* أحاديث في االحتكار بصفة عامة :

1- عن عمر ÷ قال : قال رسول هللا × : <اْلَجالُِب َمْرُزوٌق، َواْلُمْحَتكُِر 
َمْلُعوٌن>)1( . 

2- عــن معمــر بــن عبــد هللا العــدوي ، قــال : قــال رســول هللا × : <اَل َيْحَتكُِر 
إاِلَّ َخاطٌِئ>)2( .

3- عــن معمــر بــن يســار قــال : ســمعت رســول هللا × يقــول : <َمْن َدَخَل فِي 
ِ َأْن َيْقِذَفُه فِي ُمْعَظم 

َّ
ا َعَلى الل َشــْيٍء ِمْن َأْسَعاِر اْلُمْسلِِميَن لُِيْغلِي َعَلْيِهْم ، َكاَن َحقًّ

َجَهنَّم ، َرْأُسُه َأْسَفَله>)3( . 

)1( أخرجــه ابــن ماجــه فــي التجــارات ، بــاب الحكــرة والجلب برقــم )2153( ، والعقيلي في كتاب 
الضعفاء . ورواه ابن كثير في مسند الفاروق )348( .

وقــد أعــل الحديــث بعلــيِّ بــن ســالم بــن ثوبــان ، قــال المنــذري : ال أعلــم لعلــيِّ بــن ســالم غيــر 
هــذا الحديــث ، وهــو فــي عــداد المجهوليــن . وهللا أعلــم . وفيــه أيًضــا علــي بــن زيــد بــن جدعــان 
ضعيف  . وقال ابن كثير: < هذا حديث كوفي ، ضعيف اإلسناد ، منكر ، مع أنه منقطع من قبل 
سعيد بن المسيب ، وقد ُروي عن عمر قوله في الحكرة من طريق أخرى . قلت : هذه الطرق 

تقوى باألولى كما أن تلك تقوى بهذه، فيحسن الحديث ، وهللا أعلم >
)2(  رواه مسلم 130 - )1605( ، وأخرجه أيًضا أبو داود )3447( ، والترمذي )1313( ، وابن 

ماجه برقم )2154( . وفي رواية لمسلم 129 - )1605( : <َمِن اْحَتَكَر َفُهَو َخاطٌِئ>
ضعيــف : أخرجــه أحمــد )27/5(، رقــم) 20328( ، الطيالســى )ص 125(، رقــم )928( ،   )3(
والطبرانى )210/20(، رقم )480( ، وفي <األوسط> )285/8( قال الهيثمى )101/4( : 
فيــه زيــد بــن مــرة أبــو المعلــى ولــم أجد مــن ترجمه وبقية رجالــه رجال الصحيــح. ورواه الحاكم 
)15/2(، رقــم )2168( مختصــًرا ، وقــال: ليــس علــى شــرط هــذا الكتــاب،  ورواه البيهقــى 
)30/6(، رقم )10933( .  وفي شعب اإليمان )525/7(، رقم )11214( وأخرجه أيًضا: 

الروياني )329/2، رقم 1300( . وضعفه األلباني.
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* أحاديث في احتكار الطعام بصفة خاصة : 

1- عن عمر ÷ : <َمِن اْحَتَكَر َعَلى اْلُمْسلِِميَن َطَعاَمُهْم، َضَرَبُه هللاُ بِاْلُجَذاِم 
ْفاَلِس>)1( .  َواْلِ

2-عن أبي أمامة الباهلي قال : َنَهى َرُسْوُل هللِا × َأْن ُيْحَتَكر الطََّعام)2(. 

3- عن ابن عمر̂  قال : قال رسول هللا × : <َمِن اْحَتَكَر َطَعاًما َأْرَبِعيَن 
َيْوًما ، ُيِرْيُد بِِه الَغاَلَء ، َفَقْد َبِرَئ ِمَن هللِا َوَبِرَئ هللاُ ِمنْه>)3( . 

4 - عن َيعلى بَن ُأمية قاَل: إن رسوَل هللِا - × - قال: <احتكاُر الطعاِم في 
الَحَرِم إلحاٌد فيه>)4( .

رواه ابــن ماجــه )729/2( )2155( ، وأحمــد )21/1( ، والطيالســي )11/1( )55( عــن   )1(
يحيــى بــن حكيــم، قــال حدثنــا أبــو بكــر الحنفــي قــال: حدثنــا الهيثــم بــن رافــع ، حدثني أبــو يحيى 
المكي ، عن فروخ مولى عثمان ، عن عمر، قال المنذري في الترغيب والترهيب : هذا إسناد 
جيــد متصــل، ورواتــه ثقــات، وقــد أنكــر علــى الهيثــم روايتــه هــذا الحديــث مــع كونه ثقــة، انتهى. 
وقال الذهبي في <الكاشف> في ترجمة الهيثم: صدوق أنكر حديثه في الحكرة . وقال الذهبي 
في الميزان : <أنكر حديثه في الحكرة >. وأورده ابن الجوزي في العلل المتناهية )117/2( ، 

وضعفه األلباني في ضعيف الجامع .
أخرجــه الرويانــي فــي <مســنده> )2/ 278/ 1199( ، والبيهقــي فــي <الشــعب> )7/ 524/   )2(

11212(، وأشار إليه في <السنن> )6/ 30( .
وإســناده حســن، وفــي القاســم كالم ال يضــر، وهــو ابــن عبــد الرحمــن الدمشــقي صاحــب أبــي 

أمامة.
أخرجــه أحمــد )33/2( ، وعــزاه الهيثمــي فــي المجمــع )100/4( لــه وألبــي يعلــى والبــزار   )3(
والطبرانــي فــي األوســط، وقــال: فيــه أبــو بشــر األملوكــي، ضعفــه ابــن معيــن. ورواه أيًضــا ابــن 

األعرابي في معجمه )461(.
)4( أخرجــه أبــو داود فــي الســنن )212/2(، رقــم )2020( . والبخــاري فــي <تاريخــه الكبيــر> )7/ 

255( ، والفاكهي في أخبار مكة )27/3( من طريق جعفر بن يحيى بن ثوبان ، =

املبحث الثاين : حكم االحتكار
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َة إِْلَحاٌد>)1( 5 - عن ابن عمر أنه – × – قال : <اْحتَِكاُر الطََّعاِم بَِمكَّ

 : والــكالم عليهــا -  الســابقة  بعــض األحاديــث  ذكــر  وقــد  الشــوكاني -  قــال 
<وال شــك أن أحاديــث البــاب تنتهــض بمجموعهــا لالســتدالل علــى عــدم جــواز 
االحتــكار ولــو فــرض عــدم ثبوت شــيء منها في الصحيح، فكيــف وحديث معمر 
المذكــور فــي <صحيــح مســلم> ، والتصريــح بــأن المحتكــر خاطــئ كاف فــي إفــادة 

عدم الجواز>)2(. 

ج - المعقول : 

ال يقتصر الضرر الحاصل من االحتكار على المنتفع من السلعة والمستهلك 
لها فحسب ، حيث يرتفع ثمنها ، وتضيق معيشة طالبها ، بل يتعداه إلى اإلضرار 
بالســوق أيًضــا ، فينــدر وجــود الســلعة المحتكــرة في األســواق ، فــال توجد إال عند 

من احتكرها ، وال يخفى ما في هذا من ظلم للمشتري والسوق في آٍن واحد. 

= عــن عمــارة بــن ثوبــان ، عــن موســى بــن بــاذان، عــن  يعلــى بــن أميــة ... وإســناده ضعيــف لجهالة ابن 
باذان فمن دونه، وأعله البخاري بالوقف أيضًا ، وأقره المنذري، وقال الذهبي: <حديث واهي 

اإلسناد> . 
وأخرجــه الفاكهــي فــي <أخبــار مكــة> )3/ 32( ، والبخــاري في تاريخــه )255/7( ، من طريق 
يحيــى بــن ُســليم الطائفــي، عــن عبــد هللا بــن عثمــان بــن ُخَثيــم، عــن عبيــد هللا بــن عيــاض بــن عمرو 
القارّي، عن يعلى بن منية - وهو ابن أمية - أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: <احتكار الطعام 

بمكة إلحاد>. وإسناده حسن.
وأخرجــه الطبرانــى فــى األوســط )132/2(، رقــم )1485( ، والفاكهي فــي <أخبار مكة> )3/ 
30( ، والبيهقــي فــي شــعب اإليمــان )514/13( مــن حديــث ابــن عمــر مرفوًعــا  : <اْحتِــَكاُر 
َة إِْلَحاٌد> قال الهيثمى )101/4( : فيه عبد هللا بن المؤمل، وثقه ابن حبان وغيره،  الطََّعاِم بَِمكَّ

وضعفه جماعة . 
)1(  انظر الذي قبله  .

)2(  الشوكاني : نيل األوطار )261/5( .
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قــال الكاســاني : بعــد قولــه : <مــن احتكــر طعامــا أربعيــن ليلــة ...> : ومثــل هذا 
الوعيــد ال يلحــق إال بارتــكاب الحــرام ؛ وألن االحتــكار مــن بــاب الظلــم ؛ ألن مــا 
بيــع فــي المصــر فقــد تعلــق بــه حــق العامــة ، فــإذا امتنع المشــتري عن بيعه عند شــدة 
حاجتهــم إليــه ، فقــد منعهــم حقهــم ، ومنع الحق عن المســتحق ظلم ، وأنه حرام ، 

وقليل مدة الحبس وكثيرها سواء في حق الحرمة لتحقق الظلم)1(.

وقــال ابــن حجــر الهيتمــي : َعــدُّ هــذا كبيــرة هــو ظاهــر مــا فــي هــذه األحاديــث 
الصحيح بعضها من الوعيد الشــديد كاللعنة ؛ وبراءة هللا ورســوله منه ، والضرب 

بالجذام واإلفالس وغيرها، وبعض هذه دليل على الكبيرة)2( .

دليل الرأي الثاني :

يتلخص دليل هذا الرأي في اعتراض وقاعدة : 

 1- االعتــراض بــأن ثمــة قصــور فــي الروايات - ســنًدا وداللــة - مع اختالفها 
في تعداد ما يجري به االحتكار .

َحاح غير قاصرة في الداللة على التحريم؛   ويجاب عن هذا : بأن روايات الصِّ
لترتبه على اللعان والوعيد .

 2- قاعــدة : أن النــاس مســلطون علــى أموالهــم ، وتحريــم التصــرف يعتبــر 
حجًرا عليهم.

ويجــاب عــن هــذا : بــأن حريــه التصرف فــي الِمْلِك مطلقة ، ما لــم يترتب عليه 
إضرار باآلخرين ، فإذا وجد اإلضرار امتنعت حرية التصرف في الملك ، بصورة 

مطلقة .

الكاساني : أبو بكر بن مسعود ، بدائع الصنائع )129/5( .   )1(
ابن حجر الهيتمي : أحمد بن محمد ، الزواجر عن اقتراف الكبائر )389/1( .  )2(

املبحث الثاين : حكم االحتكار
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الرأي الراجح :

ــح - وهللا أعلــم - صحة الرأي األول ،  بعــد النظــر فــي أدلــة كال الرأييــن ، يترجَّ
القائل بتحريم االحتكار ؛ وذلك لقوة أدلته وسالمتها من المعارضة .
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المطلب الثاني : الحكمة من تحريم االحتكار .

قال النوويُّ ’ : قال العلماء : والحكمة في تحريم االحتكار دفع الضرر 
عــن عامــة النــاس، كمــا أجمــع العلمــاء علــى أنــه لــو كان عنــد إنســان طعــام واضطــر 

الناس إليه ، ولم يجدوا غيره ، ُأْجبِر على بيعه ؛ دفًعا للضرر عن الناس)1(.

مــا  بيــع  علــى  المحتكريــن  يكــره  أن  األمــر  <لولــي   :  ’ القيِّــم  ابــن  وقــال 
عندهم>)2(.

وال يخفــى كذلــك مــا فــي االحتــكار مــن اإلضــرار بالمشــتري <المســتهلك> ، 
والسوق .

فمــن أضــراره تقليــل فــرص المنافســة المشــروعة، والســيطرة على النشــاطات 
التجاريــة، والتحكــم باألســعار مــن خــالل رفعهــا أو منــع خفضهــا، ويــؤدي كذلــك 
إلــى عــدم اســتغالل المــوارد الطبيعيــة واإلنتاجيــة ؛ بقصد التحكــم بقاعدة العرض 
عــدم  إلــى  أيًضــا  ويــؤدي  والدخــل،  الثــروة  توزيــع  ســوء  إلــى  ويــؤدي  والطلــب، 
االســتفادة مــن أصحــاب الكفــاءات والخبــرات فــي مجــاالت العمــل المختلفــة ، 

نتيجة تحّكم المحتكر في السوق .

يقــول بعــض الباحثيــن فــي االقتصــاد اإلســالمي : والمحتِكر أضــر بالجماعة، 
ــل اإلنتــاج ، وهذا يؤدي إلى ِقلَّة تشــغيل العمال،  فاالحتــكار يغّلــي األســعار ، ويقلِّ
كمــا أن الحــرب بيــن المحتكريــن ليســت حرًبــا بيــن منافســين في ســوق حــرة؛ ولذا 

تنتهي بالخراب .

ويسمونها في هذا العصر <منافسة قطع الرقبة> مما ينعكس على الرفاهة ، ثم 

النووي : يحيى بن شرف ، المجموع شرح المهذب )48/13( .  )1(
ابن القيم : شمس الدين محمد بن أبي بكر ، الطرق الحكمية )ص 205( .   )2(

املبحث الثاين : حكم االحتكار
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إن تحّكم المحتكر في المنتج يؤدي إلى عدم اهتمامه بجودته ، كما يغلق الباب 
على التنافس ابتكاًرا وتجديًدا ، والضرر الكبير الذي يســببه للجماعة يزال ، وإن 
أدى إلى تقييد حرية المحتكر في الســوق ، وحقه على ماله ، وهو ما دعا البعض 
إلى الحكم على االحتكار بالكراهة ، واألولى أن يلتفتوا إلى ضرره األكبر)1( .    



د. رفعت السيد العوضي : موسوعة االقتصاد اإلسالمي  )406/1( .  )1(
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املبحث الثالث
نشأة االحتكار

يرتبــط االحتــكار ارتباًطــا وثيًقــا بالتجــارة ، فأينمــا تواجــدت التجــارة تواجــد 
االحتــكار ، وقــد كان االحتــكار موجــوًدا علــى عهــد النبــي × ، وقــد نهــى عنــه 
× في عدة أحاديث ، ثم وجد في عهد الخلفاء من بعده فقد روي عن عمر ابن 
الخطاب ÷ أنه قال : <الَ ُحْكَرَة فِي ُسوِقنَا، الَ َيْعِمُد ِرَجاٌل بَِأْيِديِهْم ُفُضوٌل ِمْن 
َما َجالٍِب  َأْذَهاٍب إَِلى ِرْزٍق ِمْن ِرْزِق هللِا َنَزَل بَِســاَحتِنَا، َفَيْحَتكروَنُه َعَلْينَا، َوَلكِْن َأيُّ
ْيِف، َفَذلَِك َضْيُف ُعَمَر , َفْلَيبِْع َكْيَف َشاَء  ــَتاِء َوالصَّ َجَلَب َعَلى َعُمود َكبِِدِه فِي الشِّ

ُه، َوْلُيْمِسْك َكْيَف َشاَء هللا>)1(. اللَّ

وروي أن عثمان ÷ كان َينَْهى عن الُحْكَرة)2( . 

وروي عن علي ÷ أنه قال : <َمِن اْحَتَكَر الطََّعاَم َأْرَبِعْيَن َيْوًما َقَســا َقْلُبُه> ، 
وروي عنه أنه أحرق َطَعاًما ُمْحَتَكًرا بالنار)3( .  

ثم تسلسل نظام االحتكار هذا إلى أن بلغ في القرن التاسع عشر الذروة فكان 
ة أســواق أوربــا، وبلغــت قــوة  كمــا يقــول بعــض الباحثيــن : ســادت المنافســة الُحــرَّ

أخرجه مالك في الموطأ ، كتاب البيوع ، حديث رقم )2398( .   )1(
أخرجه مالك في الموطأ ، كتاب البيوع ، حديث رقم )2400( .  )2(

ابن اإلخوة : محمد بن محمد بن أحمد :  معالم القربة في طلب الحسبة )66( .  )3(
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نموهــا أقصاهــا مــا بيــن 1860 و 1880م، وذلك في ظل انتشــار مذهب االقتصاد 
الحر ، وتأكيد هذا االنتشــار وحمايته ، مما جعل حجم المشــروعات آنئذ ضئيالً، 
ا في وسط سوق ممتلئ  إذ كان المشروع الواحد ال يعدو أن يكون جزًءا صغيًرا جدًّ
بمثلــه، أو أصغــر منــه ، أو أكبــر بقليــل، والواقــع أنــه لــم يكــن أليِّ مشــروع وحــده أن 

يؤثر في السوق، سواء دخله أول مرة ، أم استمر ، أم انسحب منه.

إال أن هــذا الوضــع لــم يــدم طويــالً مــع اكتشــاف المســتثمرين لمزايا المشــروع 
الكبيــر ، وحصولهــم علــى أربــاح تفــوق بكثيــر مــا كان يتحصــل لديهــم منهــا حينمــا 
كان العرف السائد يقضي باالكتفاء بحجم صغير معين من المشروعات، وهكذا 
كان النــزوع نحــو التركــز االقتصــادي، وقد ســاعد على ذلك أيًضــا طابع العالقات 

الدولية القائمة آنئذ.

ويمكن إرجاع نشأة االحتكارات إلى تلك الحقبة - أي إنها ولدت من باطن 
ســوق المنافســة الحــرة - وذلــك مــا بيــن عامــي 1860- 1870م حيــن تكــرر قيام 
أزمــات اقتصاديــة ابتــداء مــن عــام 1863م أدت إلــى تغّيــر فــي الفكــر االقتصــادي 
الســائد وشــيًئا فشــيًئا أصبــح قيــام التكتــالت واالحتــكارات أمــًرا مقبــواًل ، وأصبــح 
<الكارتل>  منذ نهاية القرن التاسع عشر واحًدا من أهم أسس الحياة االقتصادية، 
وذلــك فــي إثــر األزمــة االقتصاديــة التــي حدثت مــا بيــن 1900- 1903م، إلى أن 
ا ســميت فيمــا بعــد <رأســمالية  تحــول النظــام الرأســمالي إلــى مرحلــة متقدمــة جــدًّ

الدولة االحتكارية>. 

ولقد لوحظ أنه بالرغم من صدور قوانين تحرم التكتل أو االحتكار في كثير 
مــن دول النظــام الرأســمالي مثــل قانــون 17 حزيــران 1891م وقانــون التفرقــة بين 
 Act االتفاقات االحتكارية الحسنة والسيئة 1926م في فرنسا، وقانون شيرمان
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Sherman الــذي أصــدره الرئيــس األمريكــي )تيــودور روزفلــت( فــي الثانــي مــن 
تموز عام 1890م، وقضى بمحاربة اتفاقات قيام االحتكارات، وذلك في بداية 
 Weiman الحرب العالمية األولى وقانون 1914م الصادر عن حكومة فيمان
األلمانية الذي يجيز حل كل احتكار من قبل وزير االقتصاد الذي شكل محكمة 
ســميت <الكارتــل> وعلــى الرغــم مــن كل هــذه القوانين التي انصبــت على محاربة 
االحتــكار، تغّيــر الحــال فــي أعقــاب الحــرب العالميــة األولــى، فقــد شــّجع قانــون 
صــدر فــي الواليــات المتحــدة األمريكية فــي أول عهد الرئيــس فرانكلين روزفلت 
1933م نشــوء االحتــكار، ويــرى بعــض الباحثيــن أن القانــون المذكــور ذهــب إلى 
حــد إنشــاء االحتــكار اإلجبــاري، وفــي ألمانيــا تكــرر األمــر بعــد صعــود هتلــر إلــى 
سدة الحكم 1933م وفي فرنسا شجع المشرع ما بين 1938و 1939م تكوين 

جماعات االستيراد ، وإقامة اتفاقيات بين المنتجين)1(.

وفي هذه األيام - القرن الحادي والعشرون - اتخذ االحتكار صوًرا أخرى  ، 
فقــد اتخــذت الرأســمالية المعاصــرة أبشــع صــور االحتــكار ، وهــو احتــكار الــدول 
للغــذاء ، والــدواء ، والســالح ، بــل تجــاوز األمــر ذلــك حتــى بلــغ إلــى حــد احتــكار 
المعلومــات واألفــكار ، واســتغالل أصحاب النفوذ للمخترعيــن والمبتكرين إلى 

غير ذلك مما سوف يتم تناوله بالتفصيل في <مبحث أنواع االحتكار> .



خالد رعد : االحتكار ، مقال ، الموسوعة العربية .   )1(

املبحث الثالث : ن�شاأة االحتكار
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المبحث الرابع
شروط االحتكار 

وفيه مطلبان : 

المطلب األول : تعريف الشرط . 

المطلب الثاني : شروط االحتكار .
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المطلب األول : تعريف الشرط .

الشرط في اصطالح أهل اللغة : العالمة .

فــُه األصوليــون بأنــه : <مــا يلــزم مــن عدمــه العــدم ، وال يلــزم مــن  وشــرًعا : َعرَّ
وجوده وجود وال عدم لذاته> . 

ــار : قولــه : <لذاتــه> احتــراٌز مــن مقارنــة الشــرط وجــود الســبب ،  قــال ابــن النجَّ
فيلــزم الوجــود ، أو مقارنــة الشــرط قيــام المانع ، فيلــزم العدم ، لكن ال لذاته ، وهو 

كونه شرًطا ، بل ألمٍر خارج ، وهو مقارنة السبب ، أو قيام المانع)1( . 

المطلب الثاني : شروط االحتكار)2( : 

يكاد يتفق الفقهاء على أن شروط االحتكار في جملتها ثالثة هي : 

1- شــراء المحتكــر الطعــام ، أو الطعــام وغيــره ، عند القائلين بذلك في وقت 
الغالء . 

2- أن يتربَّص المحتكر بالطعام أو الطعام وغيره الغالء ؛ أي : ينتظر به وقت 
الشدة ؛ ليغلو سعره ويرتفع ، حتى يربح من ذلك . 

3- أن يحُدث بشرائه وتربُّصه ضيًقا وضرًرا بالناس من جراء حبسه .

والتضييق الذي ذكره الفقهاء يقصد به صغر البلد ، فلو حبس المحتكر طعام 
هــذا البلــد عنهــم ، فهــذا ممــا ال شــك فيــه أنــه يضيق عليهم ، ويضر بهــم ، بعكس ما 

لو كان البلد واسًعا . 

ابن النجار : محمد بن أحمد بن عبد العزيز  : شرح الكوكب المنير )452/1( .  )1(
)2( موســى محمــد الطيــب علقــم : االحتــكار وموقــف التشــريع اإلســالمي منــه : )ص 70-67( 

بتصرف.

املبحث الرابع : �رشوط االحتكار
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أ- شروطه عند الحنابلة : 

1- يشترط أن يكون المحَتَكر قوًتا لآلدمي دون غيره . 

2- أن سبب االحتكار لهذا القوت ناتج من عملية الشراء ال غيرها . 

ل حبس الطعام عنهم .  3- أن يكون البلد المشترى منه صغيًرا ، ال يتحمَّ

4- أن يضيق بشرائه هذا على أهل البلد .

ب- شروطه عند الحنفيَّة : 

لــم يــأت فــي كتــب الحنفيــة ما يشــير إلى هذه الشــروط ، إال أنه يمكن اســتنباط 
ذلــك مــن تعريفهــم لالحتــكار والضوابــط التــي وضعوهــا لــه ، والتي تشــير إلى أنها 

شروًطا تنعدم الشروط بدونها ونلخصها في اآلتي : 

1- أن يكون مشترى من داخل الِمْصر ، أو قريًبا من هذا الِمْصر . 

2- أن يتربَّص المحتكر غالء . 

3- أن يضر هذا الشراء والتربص بأهل البلد . 

4- أن يكون البلد صغيًرا . 

وا الشــراء بداخل المصر ،  وهــي تــكاد تكــون كشــروط الحنابلــة عدا أنهم خصُّ
أو قريًبا منه ، وكذلك اعتبروا قوت البهائم حيث لم يعتبره الحنابلة . 

www.almoslih.net



39

ج- شروطه عند الشافعية : 

اشــترطوا لــه ثالثــة شــروط ، ولكنهــم لــم يرتبوهــا كالحنابلة ، وقــد ُفِهَمت هذه 
الشــروط مــن تعريفهــم إذ فــي نهايتــه ذكــروا أنــه <إذا اختــل شــرط مــن ذلــك فــال إثــم 
عليــه> وفهمنــا مــن اإلشــارة أنهــم يقصــدون القيــود التــي وردت فــي التعريف وهي 

كاآلتي : 

1- أن يكــون القــوت المشــترى فــي وقــت غــالء ، فــإذا لــم يكــن مشــترى فــال 
احتكار يترتب عليه إثم . 

2- أن يقصد الغالء . 

3- أن يؤدي الشراء وقصد الغالء إلى التضييق .

د- شروطه عند المالكية : 

وهي مفهومة ومستنبطة من تعريفهم للشرط ، وهي : 

1- أن يحِدَث المحَتِكر ضرًرا بالسوق وبالناس .

2- أن يقصد الغالء باحتكاره . 

3- أن تتم عملية االحتكار عن طريق الشراء ، سواًء من الِمْصر أم غيره .

ألن اإلمــام مالــك ’ عندمــا ســئل عــن الرجــل يشــتري مــن أهــل القــرى ، 
ويغلو عليهم أسعارهم ، قال : يمنع . 

املبحث الرابع : �رشوط االحتكار
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المبحث الخامس
في أسباب االحتكار 

ويشتمل على عدة عناصر ، وهي : 

1- انعدام الوازع الديني واألخالقي . 

2- تطبيق النظام الرأسمالي االقتصادي .

3- التحكم الصهيوني في االقتصاد العالمي . 

4-االستعمار واستعباد الشعوب <مصر أنموذًجا> .
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* أسباب االحتكار : 

لالحتكار أســباب عديدة منها ما يتعلق باألفراد أنفســهم ، ومنها ما يكون من 
جهة خارجة عنهم ، يكون لها تأثير أو سبب في نشوء االحتكار ، ويمكن إجمال 

أسبابه فيما يلي : 

1-انعدام الوازع الديني واألخالقي : 

إن فصل االقتصاد عن الدين واألخالق والقيم اإلنسانية، جعل الفشل نتيجة 
حتميــة لأنظمــة التــي قامــت علــى أســس تلــك المذاهــب، وجعــل الظلــم والقهــر ، 
أو الشــقاء والضيــاع مــن نصيــب الشــعوب التــي ابتليــت بتطبيق أيٍّ منها، واتســمت 
العالقــات الدوليــة بالفتــن والحــروب ، ونهــب خيــرات الشــعوب ، علــى نحــو لــم 

يشهده التاريخ قبل)1( .

وقــد أشــار الدكتــور القرضــاوي إلــى أن غيــاب خلــق الرحمــة مــن أهم أســباب 
وجود االحتكار، فقال:

ومن القيم المهمة في هذا المجال: <الرحمة> التي جعلها هللا عنواًنا لرســالة 
محمد × حين خاطبه فقال: ژ ک  ک  گ         گ  گ       ژ)2( ووصف 
َما َأَنا َرْحَمــٌة ُمْهَداٌة>)3( وجعلها شــرًطا لنيــل رحمة  الرســول بهــا نفســه، فقــال: <إِنَّ

)1(   حســام العيســوي : االحتكار دراســة تحليلية نقدية ،  )ص36( ، نقالً عن مدخل لدراســة علم 
االقتصاد من منظور إسالمي

)2(   سورة األنبياء : 107 .
)3(   أخرجــه ابــن ســعد فــي < الطبقــات > ) 1 / 192 - طبــع بيــروت ( : أخبرنــا وكيــع بــن الجــراح : 

أخبرنا األعمش عن أبي صالح قال : قال رسول هللا × وسلم فذكره .
وهذا إسناد صحيح لكنه مرسل .

و كذلك أخرجه أبو سعيد بن األعرابي في < المعجم > ) ق 106 / 2 ( قال : =
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ْحَمُن، اْرَحُموا َمْن فِْي األَْرِض َيْرَحْمُكم َمْن  اِحُموَن َيْرَحُمُهــُم الرَّ هللا، فقــال: <الرَّ
ــَماِء>)1( ، وهنــا يوجب اإلســالم الرحمــة بالخلــق، فال يجعــل التاجــر أكبر  فِْي السَّ
همــه، وغايــة ســعيه: الحصــول علــى أكبــر قــدر مــن الربــح لخزانتــه، أو رصيــده فــي 
المصــرف، وإن كان ذلــك علــى حســاب جهــود النــاس، وبخاصــة الضعفــاء منهــم 

الذين ال يملكون مزاحمة أهل القوة واليسار بالمناكب.

إن اإلســالم يريــد أن يقيــم - فــي ظــل القيم- ســوًقا إنســانية، يرحــم الكبير فيها 
الصغيــر، ويأخــذ القــوي بيــد الضعيــف، ويتعلــم الجاهــل من العالــم، وينكر الناس 

فيها على الباغي والظالم . 

أمــا الســوق فــي إطــار الحضــارة الماديــة ، والفلســفة الرأســمالية، فليســت إال 
غابــة مصغــرة أو مطــورة، يفتــرس القــوي فيها الضعيف، ويــدوس الكبير فيها على 

الصغير، البقاء فيها لأقوى واألقتل، ال لأصلح واألمثل)2( .

= أنبأنا إبراهيم أنبأنا وكيع به . والبيهقي في الشعب )527/2( )1339(
ورواه اآلجري في <الشريعة> )1477/3 ط الوطن( ، والحاكم في <المستدرك> )91/1(  ، 
والبيهقــي فــي <الشــعب> )527/2( )1339(  - كلهــم مــن طريــق أبــي الخطاب زياد بن يحيى 

الحساني ، حدثنا مالك بن سعير ، حدثنا األعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة به .
وقــال ابــن الحمامــي : < تفــرد بــه مجــوًدا مرفوًعا مالك بن ســعير عن األعمش ، ورواه وكيع عن 

األعمش عن أبي صالح موقوًفا .
كــذا قــال ، وهــو إنمــا يعنــي مرســالً كمــا تقــدم فــي روايــة ابــن ســعد . و قــال الحاكــم : < صحيــح 
علــى شــرطهما ، فقــد احتجــا جميًعــا بمالــك بــن ســعير ، والتفــرد مــن الثقــات مقبــول > . و وافقــه 

الذهبي .
رواه أبو داود )285/4، رقم 4941( ، والترمذي في <ســننه> )323/4، رقم 1924( ، وأحمد   )1(
أيًضــا:  وأخرجــه   .  )401/13( <الشــعب>  فــي  والبيهقــي   ،  )159/4( والحاكــم   ،  )6494(

الحميدى )269/2، رقم 591( ، والديلمى )288/2، رقم 3328( . وصححه األلباني .
المرجع السابق )ص 36( ، نقالً عن دور القيم واألخالق في االقتصاد اإلسالمي .  )2(

املبحث اخلام�س : يف اأ�شباب االحتكار
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 2-تطبيق النظام الرأسمالي االقتصادي <بنك مصر نموذًجا> : 

فبعد أزمة )1939م( أصبح بنك مصر فريســة للقوى الرأســمالية الضخمة ، 
وهنالك تم االستيالء النهائي على بنك مصر ، وانتهى بنك مصر كرأسمال وطني ، 

واستمر كرأسمال احتكاري ، لقد غدا فعالً مجرد احتكار من االحتكارات .

مــة أال يحضــر الجمعيَّــة العموميَّة إال من  رت هــذه القــوى المتحكِّ وكان أن قــرَّ
يملك أكثر من 20 سهًما . 

لقد أصبح بنك مصر احتكاًرا خطيًرا ، مركًزا لمجموعة مصر ، ومركًزا كبيًرا 
للنشاط المصرفي ، حيث قد ارتفع رأسماله من 80 ألف جنية عند التأسيس إلى 

مليونين من الجنيهات في سنة 1955م .

ل البنك من جهاز لتجميع المال النقدي إلى شركة قابضة  ولم يلبث أن تحوَّ
ُتَسيْطِر على الصناعة .

وعن طريق شركاته استطاع بنك مصر أن يحتمل مركًزا في اإلنتاج الصناعي 
في مصر ، فقد كانت مصانعه للنسيج تنتج أكثر من ربع اإلنتاج المصري .

باختصار صار بنك مصر المركز الذي تتقابل فيه مصانع جميع األرستقراطية 
المصريــة ، وكان لــكل أســرة مــن األســر الكبيــرة نصيبهــا فــي أســهم شــركات بنــك 
مصــر ، ممــا يجعلنــا نؤكــد أنــه قــد أصبح صورة الحتــكار الرأســمالية المصرية بعد 

سيطرة تلك العناصر عليه)1( .

المصريــة وتطورهــا )ص 201-200(  للرأســمالية  التاريخيــة  )1(  د. محمــد متولــي : األصــول 
باختصار . 
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 3- التحّكم الصهيوني في االقتصاد العالمي :

التجــارة  الغربيــة  الــدول  احتكــرت  العالميــة  بالســوق  يســمى  مــا  فعــن طريــق 
الخارجيــة ، واســتغلت أمــوال المســلمين وهيمنــت عليهــا ، فقــد فرضــت الســوق 
العالميــة ســطوتها علــى جميــع دول العالــم بــال اســتثناء ، حتــى تلــك الــدول التــي 
أرادت أن تحيــا مســتقلة ، أو حتــى تلــك التــي كانــت تعــادي الرأســمالية أصحبــت 

منقادة للسوق العالمية . 

البــالد  فــي  والنصــارى  اليهــود  مــن  أحفــاده  توطيــن  إلــى  الغــرب  عمــد  وقــد 
اإلســالمية ، عــن طريــق التجــارة كمــا فعــل فــي الجزائــر ، والهنــد ، وإندونيســيا ، 
معظــم  فــي  اقتصادهــا  فــي  ، وتحكمــوا  فيهــا  فاســتوطنوا   ، ، وتركســتان  وإفريقيــا 

التجارة الداخلية)1( .

يقــول الباحــث االقتصــادي عــالء الديــن قنديل عن اتفاقية الجــات : إن اتفاقية 
الجات تشكل امتداًدا صارًخا لنفس السياسات التجارية االحتكارية التي ينتجها 
الغــرب الصناعــي منــذ بضعــة عقــود ، والتــي كان مــن أبــرز إنتاجهــا احتكار أســواق 
المنتجــات الزراعيــة والمــواد األوليــة ، والمــواد الخام ، بمــا فيها النفط ، واألخطر 
أن تحــول الجــات مــن اتفاقيــة إلــى منظمــة عالميــة للتجــارة جعــل قراراتهــا ملزمــة 

قانونيًّا لأطراف المشاركة فيها أو الموقعة عليها)2( .

عبد اللطيف بن إبراهيم بن عبد اللطيف : تسامح الغرب مع المسلمين )ص229( ، نقالً عن   )1(
القرن الواحد والعشرون ، وحاضر العالم اإلسالمي وقضاياه المعاصرة .

)2(  المرجع السابق )ص240( ، نقالً عن مجلة اإلصالح ، عدد 349 . 
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4- االستعمار واستعباد الشعوب <مصر ُأنموذًجا>:  

لــم يكــن َقصــُد المســتعِمر يوًمــا تحقيق الرخاء والرفاهية واالســتقرار للشــعب 
المســتعَمر ، بــل كان القصــد هــو تجريــد الشــعوب واألمم من مواردهــا وخيراتها ، 
وانتهاب ثرواتها ، وفرض السيطرة والنفوذ عليها ، وإعادة هيكلتها وإدارتها، فإن 
الناظــر لتاريــخ االســتعمار والمســتعِمرين ال يجــد ســوى الخــراب والعــبء الــذي 

أضافه االستعمار على الشعوب واألمم . 

وقد ذكر الجبرتيُّ في حوادث سنة )1231هـ( بعًضا من االحتكار والتعسف 
من قبل الوالي أو التجار فقال : منها الحجر على المزارع التي يزرعها الفالحون 
والُعْصُفــر)1(   ، ْمِســم  والسِّ  ، الَكتَّــان  مــن  خراجهــا  يدفعــون  التــي  األراضــي  فــي 
والنِّيَْلة)2(، والُقطْن ، والِقْرطِم)3( ، وإذا بدا صالحه ال يبيعون منه كعادتهم ، وإنما 
ره على يد أمناء النواحي والكشاف ،  يشتريه <الباشا> ! بالثمن الذي يفرضه ويقدِّ

ويحملونه إلى المحلِّ الذي يؤمرون بحمله إليه .

إلى أن قال : ومنها ما حصل في هذه السنة من شحة الصابون وعدم وجوده 
اِحيْن)4( ، وهو شيء ال يستغني عنه الغني وال الفقير ، وذلك  رَّ باألسواق ومع السَّ
أن تجاره بوكالة الصابون زادوا في ثمنه محتجين بما عليهم من المغارم والرواتب 

)1(   العصفر، بالضم: نبات سالفته الجريال ، وهي معربة ، قاله األزهري ، ومن خواصه أنه يهرئ 
اللحــم الغليــظ إذا طــرح منــه فيــه شــيء ، وبــزره القرطــم كزبــرج ، وفــي <المحكــم> : العصفــر: 
ي ، وكالهمــا ينبــت بــأرض العــرب. تــاج العــروس  هــذا الــذي يصبــغ بــه، منــه ريفــي ، ومنــه بــرِّ

. )74/13(
)2(  نيلــة : مفــرد نِيــل، نِيلــج : ِصبــاغ أزرق يســتخرج مــن ورق نبــات النِّيــل . معجــم اللغــة العربيــة 

المعاصر )2313/3( . 
)3(  الِقْرطُِم: َحبُّ الُعْصُفر . الصحاح )2010/5( . 

)4(  أي : الباعة الجائلون . 
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ألهــل الدولــة ، فيأمــر الكتخــدا)1( فيــه بأمر ويســعره بثمن فيّدعون الخســران وعدم 
بح)2( . الرِّ

 ، والزيــت   ، الســمن  وجــود  وانعــدم   : )1232هـــ(  ســنة  حــوادث  فــي  وقــال 
ــيَْرج)3( ، وزيــت البــذر)4( ، وزيــت القرطــم ؛ الحتكارهــا لجهــة الميــري)5( ،  والشَّ

وأغلقت المعاصر والسيارج . 

وامتنع وجود الشمع ، والعسل ، والشمع المصنوع من الشحم ؛ الحتكارها 
اعون وال غيرهم ، ونودي  مَّ الشحم ، والحجز على عمال الشمع ، فال يصنعه الشَّ
علــى بيــع الموجــود منــه بأربعــة وعشــرين نصًفــا ، وكان يبــاع بتالتيــن وأربعيــن ، 

فأخفوه وطفقوا يبيعونه خفية بما أحبوا !!)6(

ويقول الدكتور أحمد زكريا الشلق متحدثًّا عن فترٍة قريبة من تلك الفترة : لقد 
أنشأ الُكتَّاب والمفكرون والرحالة الذين درسوا المسألة المصرية أو زاروا مصر 
حون  فــي الســنوات التــي ســبقت انفجــار الثورة الفرنســية الكبــرى )1789م( يوضِّ
األخطار التي تهدد بزوال البقية الباقية من المستعمرات الفرنسية القليلة في جزء 
الهند الشرقية ، وأشاروا إلى مصر باعتبارها الميدان الذي سيمد فرنسا بحاجتها 
مــن القطــن ، وقصــب الســكر ، والنيلــة بفضــل خصوبة أرضهــا ... ، وعندما قامت 
الثــورة الفرنســية وأعلنــت الجمهوريــة ، ظلــت تتوالــى شــكاوى التجــار الفرنســيين 

أمين الوالي أو وكيله )تركية( . المعجم الوسيط )775/2( .  )1(
عبد الرحمن الجبرتي : عجائب اآلثار في التراجم واألخبار )425/7، 427(  )2(

)3( أي : زيت السمسم .
أي : بذر القطن .   )4(

لعله يقصد الحكومة .  )5(
المرجع السابق )509/7( .  )6(
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www.almoslih.net



الحتكار وموقف ال�رشيعة الإ�سالمية منه48

في مصر من سوء معاملة المماليك لهم ، حتى استجابت الحكومة لشكاواهم ، 
ــا لفرنســا فــي مصر وهــو <مجالون> عــام )1793م( الذي كان  وعيَّنَــت قنصــاًل عامًّ
مــن كبــار التجــار ، وعلــى درايــة واســعة بشــؤون مصــر ، ومــن أهــم دعــاة احتــالل 
فرنســا لمصر ، لذلك لم يلبث أن حّث حكومته على ذلك مبيِّنا المزايا السياســية 
واالقتصاديــة التــي ســتعود عليهــا مــن اســتثمار مواردهــا ومــّد ســلطانها إلــى البحــر 

األحمر)1(  .



أحمد زكريا الشلق : الحداثة واإلمبريالية )ص51-50( .  )1(

www.almoslih.net



المبحث السادس
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المسألة األولى : في الكالم عن المحتكِر 

أواًل : تعريف المحتكر :

: <المحتكــر : مــن يعتــرض الســوق ؛ أي : ينصــب نفســه للترّدد  قــال األوزاعــيُّ
إلى االسواق ؛ ليشترى منها الطعام الذي يحتاجون إليه ؛ ليحتكره>)1( .

وقــال شــيخ اإلســالم ابــن تيمّيــة : <المحتكــر : هــو الــذي يعمــد إلــى شــراء مــا 
يحتــاج إليــه النــاس مــن الطعــام فيحبســه عنهــم ويريــد إغــالءه عليهــم وهــو ظالــم 

للخلق المشترين>)2(.

يُّ : <والمحتكــر : هــو مــن يضيِّــق علــى النــاس بشــرائه الطعــام  ــاُمرِّ وقــال السَّ
ِخَره للبيع فيما بعد ، ولو تركه التسع عليهم ، فأما من دخل له من زرعة طعام  ليدَّ
كثيــر ، فاحتبســه الســنة واألكثــر ، يتوقــع زيــادة الســعر ، فليــس بمحتكــر ، َنــصَّ عليه 

في رواية األثرم>)3( .

فه الجوينيُّ فقال : <المحتكر هو الذي يحبس الطعام حتى تزداد األسعار  وعرَّ
غالًء وارتفاًعا ، ثم قال األصحاب: المحتكر الذي يلحقه اللعن والوعيد صاحُب 

ماٍل يشتري الطعاَم ويحبسه، وال يتركه حتى يشتريه المساكين والضعفاء>)4( .

* ويســتخلص مــن التعريفــات الســابقة بعــض الشــروط الواجــب توافرهــا فــي 
المحتكر ، وهي : 

1- أن يكون احتكاره عن طريق الشراء. 

النووي : محيي الدين يحيى بن شرف : المجموع شرح المهذب )47/13( .  )1(
ابن تيمية : أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم : مجموع الفتاوى )75/28( .   )2(

ي : نصير الدين محمد بن عبد هللا : المستوِعب )725/1( .  اُمرِّ السَّ  )3(
الجويني : عبد الملك بن عبد هللا بن يوسف : نهاية المطلب )64/6( .  )4(

املبحث ال�شاد�س : م�شائل عن االحتكار
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2- أن يقصد بحبس الطعام زيادة السعر .

3- أن يقصد التضييق على الناس .

4- أن يقصد في شرائه ما يحتاج الناس إليه .   
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المسألة الثانية : في مدة االحتكار 

للفقهاء في تحديد مدة زمنية لالحتكار رأيان : 

األول : التحديــد بمــدة معينــة ، فــإذا كان الحبــس لمــدة أقل منها لم يعتبر ذلك 
احتكاًرا ، وإن زاد الحبس عنها اعتبر احتكاًرا . 

والــرأي الثانــي - وهــو رأي جمهــور الفقهــاء - : عــدم تحديــد االحتــكار بمدة 
معينة .

ة - فيمكن تقسيمه إلى ما يلي :  وعلى الرأي األول - المعتبِر للُمدَّ

1- ثالثــة أيــام فــي الغــالء ، وأربعين في الرخــص : وهو قول عند اإلمامية)1(، 
وذكره ابن حيُّون ، وفي قول لإلباضية : يحّدد بثالثة أيام ، فيجوز ادخاره ليومين 

أو يوم)2( .   

2- شهر : ألن ما دونه قليل عاجل ، والشهر وما فوقه كثير آجل ، وهو أحد 
أقوال الحنفيَّة)3( .

َخــاره لمــا  3- أربعيــن يوًمــا : وهــو أحــد أقــوال اإلباضيَّــة ، قالــوا : فيجــوز ادِّ
دونها، وهو قول آخر عند الحنفية)4( .

وفيــه يقــول الطيبــي : <إن التقييــد باألربعيــن يشــير إلــى حديــث ادخــار الطعــام 
أربعيــن يوًمــا ، اليــوم غيــر مــراد به التحديد> ، قال الشــوكاني : <ولم أجد من ذهب 

)1( حيدر حب هللا : فقه االحتكار في الشريعة اإلسالمية )ص 67( . 
د. قحطان الدوري : االحتكار وآثاره في الفقه اإلسالمي )ص 80( .  )2(

المرجع السابق )ص81( .   )3(
المرجع السابق .  )4(

املبحث ال�شاد�س : م�شائل عن االحتكار
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إلى العمل بهذا العدد>)1( . 

 4-  أكثر السنَة : وهو رأي أبي يوسف من الحنفّية . 

الــرأي الثاني : وهــو مــا ذهــب إليــه جمهــور الفقهــاء ، عــدم اعتبــار مــدة زمنية 
محددة لالحتكار ، سواء طالت تلك المدة أو َقُصَرت .

لــم  ــوَن مــع جمهــور فقهائنــا ، حيــن  نــص عليــه اإلباضيَّــة ، ويتفــق االقتصاديُّ
يذكروا قيد المدة في تعريفهم ، وال في تطبيقاتهم)2( .  



المجموع )48/13( .   )1(
المرجع السابق )85-84( .  )2(
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المسألة الثالثة : فيم يكون االحتكار ؟ 

اختلــف الفقهــاء فيمــا بينهــم فــي مســألة فيــم يكــون االحتــكار ، بــل حتــى إن 
المذهــب الواحــد قــد تتواجــد فيــه عــدة آراء وروايــات في هذا ، فمنهــم من يرى أن 

االحتكار يكون في :

1- مطلق الطعام .  

ة . 2- يكون في كل ما يضر احتكاره بالعامَّ

3- يكون في قوت اآلدميين ، ال البهائم .

4- يكون في قوت اآلدميين والبهائم مًعا . 

قــال النــوويُّ : <ويقــول الشــوكاني - نقــالً عــن أئمــة الشــافعية - : إنما المحرم 
هو احتكار األقوات خاصة ال غيرها وال مقدار الكفاية منها، ويدل على ذلك ما 

ثبت أن النبي × كان يعطي كل واحدة من زوجاته مائة وسق من خيبر .

قال ابن رسالن في شرح السنن : وقد كان رسول هللا × يدخر ألهله قوت 
سنتهم من تمر وغيره.

قــال أبــو داود : قيــل لســعيد - يعنــي : ابــن المســيب - فإنــك تحتكــر ؟ قــال : 
وَمْعَمُر كان يحتكر.

وكــذا فــي صحيــح مســلم : قــال ابــن عبد البر وآخرون : إنمــا كانا - يعني : ابن 
المســيب ومعمــًرا - يحتكــران الزيــت، وحمال الحديث علــى احتكار القوت عند 

الحاجة إليه .

وكذلك حمله الشافعي ، وأبو حنيفة ، وآخرون .

املبحث ال�شاد�س : م�شائل عن االحتكار
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علــى  الســعر  إغــالء  وقصــد   ، الحاجــة  اعتبــار  علــى  ويــدل  الشــوكاني:  قــال 
المسلمين قوله في حديث معقل : <َمْن َدَخَل فِي َشْيٍء ِمْن َأْسَعاِر اْلُمْسلِِميَن لُِيْغلَِيُه 
َعَلْيِهْم>)1( وقوله في حديث أبي هريرة : <ُيِريُد َأْن ُيْغلَِي بَِها َعَلى اْلُمْسلِِميَن>)2( .

قال أبو داود: سألت أحمد بن حنبل ما الحكرة؟

قال : ما فيه عيش الناس ؛ أي : حياتهم وقوتهم.

وقــال األثــرم: ســمعت أبــا عبــد هللا - يعنــي : أحمــَد بــن حنبــل - يســئل عــن أيِّ 
شيء االحتكار، فقال : إذا كان من قوت الناس فهو الذى ُيْكَره>)3( .

قــال الشــوكاني : <والحاصــل أن العلــة إذا كانــت هــي االضرار بالمســلمين لم 
يحرم االحتكار إال على وجه يضر بهم، ويستوي في ذلك القوت وغيره ؛ ألنهم 

يتضررون بالجميع> . 

إســناده جيــد . رواه أبــو داود الطيالســي )242/2( )907( ، وأحمــد )27/5( )20328(،   )1(
والرويانــي فــي <مســنده> )328/2( ، والطبرانــي فــي األوســط )285/8( .  قــال الهيثمــي فــي 
<مجمــع الزوائــد> : فــي إســناده زيــد بــن مرة أبو المعلى ولم أجد من ترجمــه وبقية رجاله رجال 

الصحيح .
قلت : زيد بن مرة- ويقال ابن أبي ليلى- أبو المعلى وثقه أبو داود الطيالسي وابن معين، وقال 
أبو داود السجستاني كما في <سؤاالت اآلجري>  )322( : ليس به بأس، وقال أبو حاتم كما 
فــي <الجــرح والتعديــل> )573/3(: صالــح الحديــث. قلنــا: وفــات الحافظيــن الحســيني وابــن 

حجر أن يترجما له مع أنه من شرطهما.
رواه أحمــد )354/2( )8602( ، وابــن عــدي )54/7( مــن طريــق أبي معشــر ، عن محمد بن   )2(

عمرو بن علقمة ، عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول هللا  ×:... فذكره.
قلت : وهذا إسناد حسن في الشواهد.

وأبــو معشــر- واســمه نجيــح الســندي- فيــه ضعــف ال يمنــع مــن االستشــهاد بــه، وهــذا معنــى قــول 
الهيثمي في <المجمع > )101/4(: <رواه أحمد، وفيه أبو معشر، وهو ضعيف، وقد وثق> .

)3(  النووي : محيي الدين يحيى بن شرف : المجموع شرح المهذب )47-46/13( . 
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وقــال الغزالــي فــي اإلحيــاء : مــا ليــس بقــوت وال معيــن عليه فال يتعــدى النهي 
إليــه ، وإن كان مطعوًمــا ، ومــا يعيــن علــى القــوت كاللحــم والفواكه وما يســد مســد 
شــيء مــن القــوت فــي بعــض األحوال، وإن كان ال يمكــن المداومة عليه ، فهو في 
محــل النظــر ، فمــن العلمــاء مــن طــرد التحريــم فــي الســمن ، والعســل ، والشــيرج ، 

والجبن ، والزيت ، وما يجرى مجراه .

وقــال الســبكي : <إذا كان فــي وقــت قحــط كان فــي ادخــار العســل ، والســمن ، 
والشــيرج وأمثالهــا إضــرار، فينبغــي أن يقضــى بتحريمــه، وإذا لــم يكــن إضــرار فــال 

يخلو احتكار األقوات عن كراهة>.

وقــال القاضــى حســين : <إذا كان النــاس يحتاجــون الثيــاب ونحوهــا ؛ لشــدة 
البــرد ، أو لســتر العــورة ، فكــره - لمــن عنــده ذلك - إمســاكه> ، قال الســبكي : <ان 

أراد كراهة تحريم فظاهر، وان أراد كراهة تنزيه فبعيد>.

وحكى أبو داود عن قتادة أنه قال : <ليس في التمر ُحْكَرة> وحكى أيًضا عن 
سفيان أنه سئل عن كبس القت ، فقال : <كانوا يكرهون الُحْكَرة> .

والكبس : بفتح الكاف وإسكان الباء الموحدة، والقت : بفتح القاف وتشديد 
التاء الفوقية، وهو اليابس من القضب)1(.



 

المرجع السابق )48-47/13( .   )1(

املبحث ال�شاد�س : م�شائل عن االحتكار
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املبحث السابع 
أنواع  االحتكار 

األول : احتكار القلة :

فــي هــذا الهيــكل الســوقي يكون عــدد المؤسســات المنتجة <المنتجيــن> قليالً 
حيــن إن نشــاط أي منهــا يؤثــر علــى المؤسســات األخــرى ، فســلوك أي مؤسســة 
ينعكس على المؤسسات األخرى ، فلو قامت إحدى المؤسسات بتخفيض سعر 
منتوجها فإن المؤسسات األخرى تخفص السعر ، لكن إذا رفعته فإن المؤسسات 
األخرى ال ترفعه ، إال إذا كان بين المؤسســات اتفاق ، فســلوك أي مؤسســه يأخذ 
بالحسبان ردة فعل المؤسسات األخرى ، وكأن العملية تشبه المقامرة ، إلى حدٍّ 

ما ، وكأن اللعبة توضح سلوك هذه المؤسسات والتي ال داعي لشرحها . 

ًدا  أمــا عــن المنتــوج فقــد تكــون الســلعة متجانســة تماًما ، وقد يكــون احتــكاًرا متعدِّ
حيــث إن المنتوجــات تختلــف بخصائصهــا بعضهــا عــن بعــض ، لكنهــا تعتبــر بدائــل  ، 
ن ما يســمى بـ <الكارتل> وذلك  ومثال ذلك البتروم ، وقد تتفق هذه المؤسســات لتكوِّ
للتقليل من المخاطرة وتوحيد الرأي بحيث تصبح قريبة من االحتكار التام ، باإلضافة 
ناعــة وتجنب دواعي  إلــى وضــع عراقيــل أمــام المؤسســات التــي تريد الدخــول في الصِّ
المنافســة التــي تــؤدي إلــى الخســارة فيمــا بيــن هــذه المؤسســات ، إال أن ذلــك يصاحبــه 
صعوبات عديدة مثل االتفاق على الكميات ، واألسعار ، وحصص اإلنتاج ، والتأكد 

من التزام األعضاء ، وهي األسباب التي أدت إلى إضعاف منظمة األوبك)1( . 

د . قاســم الحموري ، ود . رياض المومني ، مفهوم االحتكار بين الفقه اإلســالمي واالقتصاد   )1(
الرأسمالي )ص5( .
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* وينقسم احتكار القلة إلى أقسام ثالثة : 

1- احتكار القلة الكامل : 

وهنــا تنتــج المشــروعات ســلًعا متماثلــة ، وكذلــك الخدمــات ممــا يــؤدي إلــى 
اتحــاد الســعر ، وال يجــرؤ أحــد أن يرفــع الســعر ، إذ ســينتقل عنــه المشــترون إلــى 
غيــره ، ولــه أمثلــة فــي صناعــة األســمنت ، واأللمنيــوم ، والنحــاس ، واســتلزم هــذا 
التماثــل أن يكــون المنتجــون اتحــاًدا إلدارة المشــروعات تحت هيئــة مركزية تقوم 
باتخــاذ القــرارات الخاصــة باألســعار ، واإلنتــاج ، والتوزيــع ، والتســويق ، تتــم عن 
طريــق التمثيــل الــذي يخضــع إلــى مركــز المشــروع االقتصــادي ومــن ثــم يســتطيع 
مركزهــا هــذا أن يؤثــر علــى سياســة االتحــاد المركــزي ، وقــد يكــون هــدف الهيئــة 
المركزيــة محــدًدا بغــرض اقتســام الســوق وتحديــد نصيــب كل منتــج فيــه وتحــدد 

المنشأة أسعارها ، وإنتاجها بعض إرادتها )1( .

 

2- احتكار القلة غير الكامل : 

فــي هــذا النــوع تنتج المشــروعات ســلًعا وخدمــات متمايزة عن بعضهــا تمايًزا 
ر الختــالف الســعر ، مثالــه : صناعة  حقيقيًّــا ، أو وهميًّــا ، ومــن ثــم يكــون هنــاك مبــرِّ

السيارات ، والسجائر ، والصابون ، وأجهزة المذياع وغيرها . 

وهــذا النــوع يســعى كســابقه لالتفــاق وسياســة تقســيم األســواق إال أنــه ينشــئ 
اتفاقــات ضمنيَّــة غيــر صريحــة ، ويتبــع هــذا النــوع سياســة القيــادة الســعرية ، والتــي 
تعني أن تتبع بعض المشروعات مشروًعا معينًا ؛ المتيازه بانخفاض نفقاته وغير 

موســى محمــد الطيــب علقــم: االحتــكار وموقــف التشــريع اإلســالمي منــه ، دراســة مقارنــة بيــن   )1(
النظم االقتصادية واإلسالم ، )ص199(
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ذلك من المميزات التي تؤهله لذلك . 

ومــن أمثلــه هــذا النــوع  الــذي يتبــع سياســة القيــادة الســعرية صناعــة الصلــب ، 
والتبغ ، والبترول)1( .

3- احتكار القلة المستقل : 

هنا تتصرف المؤسسة بصورة مستقلة في تحديد السعر ، والكمية المنتجة ، 
وطريقــة التســويق ، وغيــر ذلــك ؛ ولذلــك يصعــب على المؤسســة ضبــط تصرفات 
اآلخرين بدقة ، وبالتالي تنشــأ إلى حدٍّ ما سياســة حرب األســعار ، ومن ثمَّ اشــتهر 
هذا النوع باســتقرار األســعار فترة دون أن تتغير ، حتى ولو ارتفعت النفقات ، أو 

انخفضت ، وهذا ما يعرف بسياسة جمود األثمان . 

واتضــح ممــا ســبق أن النــوع األول والثانــي يلجــآن إلــى االتفــاق وأن النــوع 
الثالث ال يســتطيع أن يســتمر في سياســة حرب األســعار ، فليجأ إلى جمودها مما 
يعنــي تثبيتهــا وارتفاعهــا ، وهــو نفــس الهــدف الــذي مــن أجلــه اتفــق اآلخــران ، ومــا 
ذلك إال ألن قلة عدد المشــروعات في الصناعة إنما يدفع بذاته إلى إقامة نوع ما 

من االتفاق أو التفاهم فيما بينها)2( .



المرجع السابق )ص200( .  )1(

المرجع السابق )ص201( .  )2(

املبحث ال�شابع : اأنواع االحتكار
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 الثاني : االحتكار التبادلي : 

وفيــه يقــف البائعــون فــي شــكل احتكاري أمام المشــترين في شــكل احتكاري 
ال أمام تكتُّل أرباب األعمال )1( . آخر ، كما تقف نقابات العمَّ

د. رفعت السيد العوضي : موسوعة االقتصاد اإلسالمي )408/1(   )1(
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الثالث : االحتكار التام <الكامل> : 

فيــه  توافــرت  إذا  معينــة  ســوق  شــكل  علــى  التــام  االحتــكار  اصطــالح  يطلــق 
الشروط التالية : 

1- وجــود منتــج واحــد أو مؤسســة واحــدة فقــط ، هــي المســؤولة عــن إنتــاج 
سلعة أو خدمة معينة ، وهذه السلعة تمثل الصناعة كاملة .

2- عدم وجود بديل تام لهذه السلعة أو الخدمة المنتجة .

3- وجود عوائق رئيسية لمنع دخول مؤسسات جديدة إلى السوق كالعوائق 
القانونيــة ، مثــل االمتيــازات الحكوميــة والعوائــق االقتصاديــة ، مثــل : وفــورات 
الرأســمالة الضخــة وكذلــك ســيطرة المؤسســة على المــواد الخام الرئيســة الالزمة 

إلنتاج السلعة . 

يســتطيع  ال  حيــث   ، الســلعة  لهــذه  المســتهلكين  مــن  كبيــر  عــدد  وجــود   -4
مستهلك بمفرده أن يؤثر على سعر تلك السلع . 

بالكميــة  التحكــم  طريــق  عــن  ممكــن  ربــح  أقصــى  إلــى  المحتكــر  يصــل   -5
المعروضة .

ا ،  إن هذا الوصف لشكل السوق قد ال يتحقق عمليًّا ، وإن كنا نتصوره نظريًّ
والســبب هو الشــروط المبينة أنًفا ، ومثال ذلك شــرط عدم وجود بدائل للســلعة ، 
فإنــه يصعــب تحققــه إال فــي بعــض الحــاالت كمــا في الخدمــات العامــة التي تمنح 

الحكومة امتياًزا معينًا لمؤسسة ما كي تقوم بإنتاجها أو أنها تنتجها بنفسها)1( .

د . قاســم الحموري ، ود . رياض المومني ، مفهوم االحتكار بين الفقه اإلســالمي واالقتصاد   )1(
الرأسمالي )ص4( .

املبحث ال�شابع : اأنواع االحتكار
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المبحث الثامن
 آثار االحتكار 

ويشتمل على : 

1- اآلثار االقتصادية . 

2- اآلثار االجتماعية . 

3- اآلثار السياسية . 
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1- اآلثار االقتصادية : 

النشــاطات  ، والســيطرة علــى  المنافســة  فــرص  تقليــل  إلــى  يــؤدي االحتــكار 
التجاريــة، والتحكــم باألســعار مــن خــالل رفعهــا أو منــع خفضهــا، ويــؤدي كذلــك 
إلــى عــدم اســتغالل المــوارد الطبيعيــة واإلنتاجيــة ؛ بقصد التحكــم بقاعدة العرض 
عــدم  إلــى  أيًضــا  ويــؤدي  والدخــل،  الثــروة  توزيــع  ســوء  إلــى  ويــؤدي  والطلــب، 
االســتفادة مــن أصحــاب الكفــاءات والخبــرات فــي مجــاالت العمــل المختلفــة ، 

نتيجة تحكم المحتكر في السوق . 

يقول الباحث فهد بن نوار العتيبي : ويؤدي االحتكار بصفة عامة إلى ارتفاع 
األســعار ، مما يترتب عليه تدني مســتويات المعيشــة ، وانخفاض القدرة الشــرائية 
ألفــراد المجتمــع ، ومــن ثــم اإلضــرار بالناس ، فهدس المحتكر األســاس هو رفع 
ض جزًءا منها للتلف ،  الســعر ، فالمحتكر عندما يشــتري أيَّ ســلعة ويختزنها ُيَعرِّ
فضــالً عــن تعطيــل رأس مالــه ، فإنــه يحتــاج إلــى تعويــض كل ذلــك مــن خــالل رفع 
األســعار باســتغالل األزمة الناتجة عن نقص العرض ، مما يضع المســتهلك أمام 
زيــادة مفاجئــة ومتعّمــدة فــي األســعار لــم يعهدها من قبل ، يجعلــه يتعرض للضرر 
المــادِّي نتيجــة االرتفــاع القياســي فــي األســعار ، فضــالً عــن الضــرر النفســي الناتج 

عن البحث عن السلع ، وشعوره بأن المحتكر يظلمه ويتآمر عليه . 

وبصفــة عامــة يــؤدي االحتــكار إلــى آثــار اقتصاديــة غيــر مرغوبــة تنعكــس ســلًبا 
علــى األمــن االقتصــادي للدولــة ، وتســهم بشــكل أو بآخــر في تخلــف اقتصاديات 
الدول ، وانتشار الفقر نتيجة احتكار فئة قليلة لمصادر الرزق والتجارة ، وتتمثل 

أهم اآلثار االقتصادية لالحتكار فيما يلي :

1- التأثيــر علــى حجــم اإلنتــاج والناتــج القومــي ، ممــا يترتــب عليــه انخفــاض 
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حركة التصدير واالستيراد ، واختالل الميزان التجاري .

2- الفقر والبطالة وارتفاع األسعار مقابل قلة الدخل . 

3- سوء توزيع الثروة وانتشار ظاهرة اإلثراء غير المشروع .

إلشــباع  كوســيلة   ، حــق  وجــه  بــدون  العامــة  األمــوال  علــى  االســتيالء   -4
االحتياجات والحصول على الرفاهية التي يتمتع بها المحتكرون وحدهم .

5- إهــدار بعــض المســؤولين لحقــوق الشــعب واعتدائهــم علــى أموالــه مــن 
خالل مساندتهم للفئة المحتكرة .

6- تقليــص فــرص المبدعيــن علــى اإلبداع ، وهــدر الموارد التي أنفقت على 
التعليم ، والتي كان من الممكن االستفادة منها في مجاالت تنموية أخرى .

7- انخفاض تدفق االستثمارات األجنبية على الدولة نتيجة عدم توافر فرص 
لنجاح المشروعات الجديدة في ظل احتكار فئة معينة للسوق والمكاسب .

8- انتشــار الفســاد فــي األجهــزة اإلداريــة التــي تســاند المحتكريــن مــن خــالل 
انتشار الرشاوي والمحسوبية ، واالختالسات والوساطات . 

9- الفقــر الــذي يمثــل الجــوع العــام الــذي ال يســتطيع الفــرد فــي ظلــه إشــباع 
حاجاته الجسمية ، والنفسية ، واالجتماعية ، نتيجة انخفاض مستوى المعيشة .

10- يؤثر االحتكار سلًبا على معدالت النمو االقتصادي ، نتيجة انخفاض 
المشــروعات  إنشــاء وتطويــر  فــي  الــالزم لالســتثمار  المــال  تكويــن رأس  فــرص 

االقتصادية واالجتماعية)1( .

)1( فهد بن نوار العتيبي : تجريم االحتكار في نظام المنافسة السعودي )ص:54- 56( باختصار ، 
نقالً عن مصادر أخرى .

املبحث الثامن : اآثار االحتكار
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11- ارتفاع أسعار مستلزمات اإلنتاج محل االحتكار ، وامتداد األثر السلبي 
لالحتكار إلى النشاط اإلنتاجي ، وانعكاس ذلك على أسعار السلعة النهائية .

ه  12- التحكــم فــي عــرض الســلعة فــي الســوق ، وافتعال األزمات ، مما يشــوِّ
جانبي العرض والطلب ، ويؤثر على األسعار ، وسلوك المستهلكين . 

13- عــدم اهتمــام المحتكــر بدرجــة كافيــة بعمليــة تخفيض تكاليــف اإلنتاج، 
وتحقيق الكفاءة االقتصادية في نشاطه ، وقيامه بفرض األسعار المرتفعة لتعويض 
هذا االرتفاع في التكاليف ، وهي أعباء على كاهل المستهلك والمجتمع ككل . 

14- عــدم االهتمــام مــن جانــب المحتكــر بمســتويات الجــودة ، وهــو ممــا 
يحمل المستهلك بمنتجات أقل جودة ، أو منتجات معيبة ، ويقلل قدرة االقتصاد 
الوطنــي علــى المنافســة فــي األســواق المحليــة والخارجيــة ، وذلــك النخفــاض 

مستوى الجودة والكفاءة . 

15- اإلضــرار بالمنشــآت الصغيــرة فــي الصناعة محل االحتكار ، فقد يؤدي 
سلوك المحتكر إلى خروجهم من السوق ، أو منع دخول منشآت جديدة من هذا 

النوع ، وهو ما يلحق الضرر باالقتصاد الوطني)1( . 



)1( د . منصوري الزين : دور الدولة في تنظيم المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية في ظل نظام 
السوق )308، 309( .
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2- اآلثار االجتماعية : 

أمــا األضــرار االجتماعيــة التــي تنجم عن االحتكار والضــرر البليغ بالمجتمع 
حيث يكون سبًبا لفقدان عدالة التوزيع بين أبناء األمة ، كما أنه يرفع من ضوابط 
العدالــة االجتماعيــة ، ومبــدأ تكافــؤ الفــرص ، ويــؤدي كذلــك إلــى اختــالل سياســة 

التوازن التجاري ، والمالي ، واالقتصادي .

لذلــك نهــى اإلســالم أتباعــه عــن االحتــكار والكنــز ، باعتبــاره ســيعمل علــى 
تعطيل هذه القوة الفعالة في حيازة األمم والشعوب والقيام بواجبها .

ومــن ناحيــة أخــرى فــإن المحتكــر الجشــع إنمــا يضــّر بالمصالح العليــا لأمة ، 
حيث يعمل باحتكاره على إشاعة السوق السوداء في المجتمع وبالتالي سيؤدي 

إلى استغالل الناس وعدم االهتمام بشؤون المسلمين وأمرهم)1( . 

كما أن االحتكار يؤدي إلى :

1- المساعدة في تكوين نظام الطبقية في المجتمعات)2( .

2- االقتصار في تداول المال على يد طائفة واحدة في المجتمع .

3- التباغض والتحاسد بين األفراد فيما بينهم بسبب احتكار فئة معينة للمال 
وتداوله واستثماره .

والنهــب  القتــل  مثــل   ، المجتمعــات  فــي  االجتماعيــة  األمــراض  ــي  تفشِّ  -3
والسرقة بين أفراده ، نتيجة الحاجة والعوز .

عبــد الحكيــم قمــار : االحتــكار ومضــاره االجتماعيــة واالقتصاديــة ، مقال بجريــدة الخبر ، عدد   )1(
7640 ، اإلثنين 14 مارس 2014م .

ســيأتي - إن شــاء هللا - الــكالم علــى أثــره فــي تكويــن الطبقيــة فــي مســألة مفــردة فــي آخــر هــذا   )2(
البحث .

املبحث الثامن : اآثار االحتكار
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4- ومــن أضــرار احتــكار المــواد المشــتعلة <الوقــود> ؛ انعــدام أو نــدرة بعــض 
الخدمــات ، والتــي مــن الواجــب أن تكــون متوافــرة للجميــع ، ســواء فــي المجــال 

الصحي ، أو الطرق والمواصالت .
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3- اآلثار السياسية : 

يــؤدي االحتــكار إلــى آثــار سياســية غيــر مرغوبــة ، تنعكــس ســلًبا علــى األمــن 
السياســي للدولــة ، وتســهم بشــكل أو بآخــر فــي انتشــار القلــق واالضطرابــات ، 
م فئة قليلة في مصادر الرزق والتجارة ، وتتمثل أهم اآلثار السياســية  بســبب تحكُّ

لالحتكار فيما يلي :

1- ضآلة فرص العمل ، مما يؤدي إلى بطالة األفراد ، وهذا يلقي بظالله على 
زعزعــة االســتقرار السياســي لتفرغهــم لمتابعــة األمــور والمســتجدات السياســية ، 
والنظر إلى أيِّ تصرف بعين ناقدة مستهجنة ، تعبيًرا عن انفعاالتهم المكبوتة من 

ضيق فرص الرزق والتكسب ، في ظل احتكار القلة لذلك .  

2- زيــادة االضطرابــات السياســية ، والفتــن والنزاعــات على مراكز الســلطة ، 
في ظل سعي الكثير من المسؤولين لالقتراب من مراكز السلطة ؛ لالستفادة من 

هبات المحتكرين . 

االضطرابــات  فــي  أكبــر  بصــورة  للمشــاركة  المالئمــة  الظــروف  تهيئــة   -3
والقالقــل السياســية ، للتنفيــس عــن مشــاعر الغضــب المكبوتــة داخــل المتضررين 

من الممارسات االحتكارية . 

4- زيــادة حجــم تكتــالت الضغــط على النظام السياســي القائم في الدولة مع 
احتمال نشأة المساومات السياسية االحتكارية . 

العربيــة  للــدول  الداخليــة  الشــؤون  فــي  الغربيــة  الهيمنــة  مجــال  فتــح   -5
واإلسالمية ، بهدف حماية مصالح الشركات الغربية العمالقة التي تحتكر تقديم 

بعض السلع والخدمات عند تعرضها ألية مشكلة . 

املبحث الثامن : اآثار االحتكار
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6- السياســات غيرالعادلــة التــي تتخذهــا الدولــة ومــن ضمنهــا عــدم محاربــة 
االحتكار ، أو دعوة المواطنين إلى المشاركة في القرارات السياسية . 

7- الصراعــات المحليــة الداخليــة ســواء بيــن طبقــات الشــعب المختلفــة أو 
بينهم وبين السلطة التي تدعم االحتكار)1( .



فهــد بــن نــوار العتيبــي : تجريــم االحتــكار فــي نظــام المنافســة الســعودي )59-60( باختصــار ،   )1(
نقالً عن مصادر أخرى .
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المبحث التاسع
طرق مواجهة االحتكار 

وفيه مطلبان : 

1- المطلب األول : طرق مواجهة اإلسالم لالحتكار ، ويشتمل على : 

أ-  اإلجراءات الوقائية .

ب- األجراءات العالجية .  

2- المطلب الثاني : طرق مواجهة الدولة لالحتكار .
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المطلب األول : طرق مواجهة السالم لالحتكار : 

حــوى الشــرع عــدًدا مــن اإلجــراءات التــي تحــول دون الوقــوع فــي االحتــكار، 
وتنقسم هذه اإلجراءات إلى ما يلي : 

أ- الجراءات الوقائية : 

1- النهي عن تلقِّي الركبان : 

ْكَباَن، َوالَ َيبِْع  ْوا الرُّ عن ابن عباس ^ قال : قال رســول هللا × : <ال َتَلقَّ
َحاِضٌر لَِباٍد> .

ي> . وعن أبي هريرة ÷ قال : <َنَهى النَّبِّيُّ × َعِن التََّلقِّ

قال ابن حجر في الفتح : وقوله : <ال تلقوا الركبان> خرج مخرج الغالب في 
أن مــن يجلــب الطعــام يكونــون عــدًدا ركباًنــا ، وال مفهــوم لــه ، بــل لــو كان الجالــب 
عدًدا مشاًة ، أو واحًدا راكًبا أو ماشًيا لم يختلف الحكم ، وقوله : <للبيع> يشمل 
ــى  ــي ، فلــو تلقَّ البيــع لهــم ، والبيــع منهــم ، ويفهــم منــه اشــتراط قصــد ذلــك بالتلقَّ
الركبان أحٌد ؛ للســالم ، أو الفرجة ، أو خرج لحاجة له ، فوجدهم فبايعهم ، هل 
يتناوله النهي ؟ فيه احتمال ، فمن نظر إلى المعنى لم يفترق عنده الحكم بذلك ، 
ي  وهو األصح عند الشــافعية ، وشــرط بعض الشــافعية في النهي أن يبتدئ المتلقِّ
ي ،  فيطلــب مــن الجالــب البيــع ، فلــو ابتدأ الجالب بطلب البيع فاشــترى منه المتلقِّ
لم يدخل في النهي ، وذكر إمام الحرمين في صورة التلقي المحرم أن يكذب في 
ســعر البلــد ، ويشــتري منهــم بأقــل من ثمن المثل ، وذكــر المتولي فيها أن يخبرهم 

بكثرة المؤونة عليهم في الدخول)1( .

ابن حجر : أبو الفضل أحمد بن علي : فتح الباري )374/4، 375( .  )1(

املبحث التا�شع : طرق مواجهة االحتكار
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ــي وابتدائــه يقــول : الظاهــر أنــه ال حــّد النتهائــه مــن جهــة  وفــي حــد انتهــاء التلقِّ
ي فقد أشار المصنف بهذه الترجمة إلى أن ابتداءه  الجالب ، وأما من جهة المتلقِّ
الخــروج مــن الســوق ، أخــًذا مــن قــول الصحابــي : <إنهــم كانــوا يتبايعــون بالطعــام 
فــي أعلــى الســوق فيبيعونــه فــي مكانه فنهاهم النبــي × أن يبيعوه في مكانه حتى 
ي إلى أعلى  ينقلــوه ، ولــم ينههــم عــن التبايع في أعلى الســوق>، فدلَّ علــى أن التلقِّ
ح الشــافعيُة  الســوق جائــز ، فــإن خــرج عــن الســوق ولــم يخــرج من البلــد ، فقد صرَّ
ي عندهم الخروج من البلد ، والمعنى  بأنــه ال يدخــل فــي النهــي ، وَحدُّ ابتداء التلقِّ
فيــه أنهــم إذا قدمــوا البلــد أمكنهــم معرفــة الســعر وطلــب الحــظ ألنفســهم ، فــإن لــم 
يفعلوا ذلك فهو من تقصيرهم ، وأما إمكان معرفتهم ذلك قبل دخول البلد فنادر 

والمعروف عند المالكية اعتبار السوق مطلًقا .

 2- النهي عن بيع الحاضر للبادي : 

عن جابر أن رسول هللا × قال : <الَ َيبِْع َحاِضٌر لَِباٍد ، َدُعوا النَّاَس َيْرُزُق هللُا 
َبْعَضُهْم ِمْن َبْعٍض>)1(.

وعن ابن عباس قال : قال رسول هللا × : <الَ َيبِْع َحاِضٌر لَِباٍد>)2( .

قــال الخطابــي : وقــد كــره بيــع الحاضر للبادي أكثــر أهل العلم ، وكان مجاهد 
يقــول ال:  بــأس بــه فــي هــذا الزمــان، وإنمــا كان النهــي وقــع عنــه فــي زمــان رســول 

هللا × .

فــي  والحميــدي   ، <مســنده> )173/1(  فــي  والشــافعي   ، مســلم )1157/3()1422(  رواه   )1(
<مسنده> )344/2(.

)2( رواه  البخــاري )757/2، 758، 795( )2050، 2055، 2154( ، ومســلم )1157/3( 
)1521( ، وأبــو داود )269/3( )3439( ، والنســائي )257/7( ، وابــن ماجــه )735/3( 

)2177( ، وأحمد )368/1( .
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وكان الحســن البصــري يقــول : ال تبــع للبــدوي وال تشــتر لــه، وذهــب بعضهــم 
إلى أن النهي فيه بمعنى اإلرشاد دون اإليجاب . وهللا أعلم)1( . 

وقــال ابــن عبــد البــر : لــم يختلــف قــول مالــك - وهللا أعلــم - فــي كراهيــة بيــع 
الحاضر للبادي ، واختلف قوله في شراء الحاضر للبادي ، فمرة قال : ال بأس أن 
يشتري له ، ومرة قال : ال يشتري له وال يشير عليه ، ذكر ذلك في كتاب السلطان 
مــن <المســتخرجة> وبــه قــال ابــن حبيــب ، قــال : والبــادي الذي ال يبيــع له الحاضر 
هــم أهــل العمــود ، وأهــل البــوادي ، والبــراري ، مثل األعــراب ، قال : وجاء النهي 
في ذلك ؛ إرادة أن يصيب الناس غرتهم ، ثم ذكر عن الخزامي ، عن سفيان ، عن 
أبــي الزبيــر ، عــن جابــر أن رســول هللا × قــال : <الَ َيبِْع َحاِضٌر لَِباٍد ، َدُعوا النَّاَس 
ُ َبْعَضُهْم ِمْن َبْعٍض> ، قال : فأما أهل القرى الذين يعرفون أثمان سلعهم  َّ

َيْرُزُق الل
وأســواقها ، فلم يعنوا بهذا الحديث ، قال : فإذا باع الحاضر للبادي فســخ البيع ؛ 
ألن عقــده وقــع منهيًّــا عنــه ، فالفســخ أولــى بــه ، قــال : وكذلك أخبرنــي أصبغ ، عن 
ابن القاسم ، قال عبد الملك بن حبيب : والشراء للبادي مثل البيع ، أال ترى إلى 
قولــه | : <اَل َيبِْع َبْعُضُكــْم َعَلى َبْيِع َبْعٍض>)2( إنما هــو : ال يشــتري بعضكم 
علــى شــراء بعــض ، قــال : فــال يجــوز للحضــري أن يشــتري للبــدوي ، وال يبيع له ، 
وال أن يبعــث البــدوي إلــى الحضــري بمتــاع فيبيعــه لــه الحضــري ، وال يشــير عليــه 
في البيع إن قدم عليه ، قال أبو عمر : قال الليث بن سعد : ال يشير الحاضر على 
البــادي ؛ ألنــه إذا أشــار عليــه فقــد بــاع لــه ؛ ألن شــأن أهــل الباديــة أن يرخصــوا علــى 

الخطابي : حمد بن محمد بن إبراهيم : معالم السنن )111/3( .   )1(
رواه مسلم )1032/2( )1412( ومالك في <الموطأ> )985/4( ، والشافعي في <مسنده>   )2(
)173/1( ، وأحمد )7/2( )4531( ، وابن حبان في <صحيحه> )339/11( .  من حديث 

ابن عمر .

املبحث التا�شع : طرق مواجهة االحتكار
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أهل الحضر ؛ لقلة معرفتهم بالسوق فنهى رسول هللا × عن البيع له)1( .

ب - الجراءات العالجية : 

إن تصــرف ولــي األمــر منــوط بالمصلحــة ، وإن مــن التصرفــات التــي يملكهــا 
ولــي األمــر ، ويدخــل تحــت ســلطته إكــراه المحتكريــن أو إجبارهــم علــى بيــع مــا 
عندهم ، بعد أن يأخذوا كفايتهم وكفاية عيالهم ؛ دفًعا للضرر الواقع على الناس، 

وتجنًبا للتلف والهالك .

قال شــيخ اإلســالم ابن تيمية : لولي األمر أن يكره الناس على بيع ما عندهم 
بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه ، مثل من عنده طعام ال يحتاج إليه ، والناس 
فــي مخمصــة ، فإنــه يجبــر علــى بيعــه للنــاس بقيمــة المثل ؛ ولهــذا قــال الفقهاء: من 
اضطــر إلــى طعــام الغيــر ، أخــذه منــه بغيــر اختيــاره ، بقيمــة مثله ، ولو امتنــع من بيعه 

إال بأكثر من سعره ، لم يستحق إال سعره)2( . 

وقــال ابــن القيــم : لولــي األمــر أن يكــره المحتكريــن على بيع مــا عندهم بقيمة 
المثــل، عنــد ضــرورة النــاس إليــه، مثــل مــن عنــده طعام ال يحتــاج إليــه، والناس في 
مخمصة، أو سالح ال يحتاج إليه، والناس يحتاجون إليه للجهاد، أو غير ذلك)3(.

مــن ســائر  الطعــام  احتكــر  قــد  أحــًدا  المحتســب  : وإذا رأى  الشــيزريُّ  وقــال 
األقــوات ، وهــو أن يشــتري ذلــك فــي وقــت الرخــاء ، ويتربــص بــه الغــالء ، فيــزداد 
ثمنه، ألزمه بيعه إجباًرا ؛ ألن االحتكار حرام ، والمنع من فعل الحرام ، واجب)4(.

ابن عبد البر : يوسف بن عبد هللا بن محمد : التمهيد )196/18، 197( .  )1(
ابن تيمّية : أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم : مجموع الفتاوى )75/28( .   )2(

ابن القيم : شمس الدين محمد بن أبي بكر : الطرق الحكمية )205/1( .   )3(
)4(  الشــيزري : عبــد الرحمــن بــن نصــر بــن عبــد هللا: نهايــة الرتبــة الظريفــة فــي طلب الحســبة الشــريفة 

.)12/1(
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وإذا رفــع إلــى القاضــي حــال المحتكــر يأمــر ببيــع مــا يفضــل عــن قوتــه وقــوت 
عيالــه ، فــإن امتنــع بــاع عليــه ؛ ألنــه فــي مقدار قوتــه وعياله غير محتكــر ... ، ويترك 
ة نهاه عن االحتكار ، فإن  قوتهم على اعتبار الســلعة ، وقيل : إذا رفع إليه أول مرَّ
ره بمــا يرى ، زجًرا لــه ، ودفًعا للضرر عن الناس ، قال  رفــع إليــه ثانيــًة َحَبَســه ، وعــزَّ
ر ، ويقال له : بع كما  محمــد : أجبِــر المحتِكــرون علــى بيــع مــا احتكــروه ، وال ُأَســعِّ
يبيــع النــاس، وبزيــادة يتغابــن فــي مثلهــا ، وال أتركــه يبيــع بأكثــر ، قــال أصحابنا : إذا 
خشــي اإلمــام علــى أهــل مصــر الضيــاع والهــالك ، أخــذ الطعــام مــن المحتكريــن ، 
وا مثله ، وليس هذا َحْجًرا ، إنما للضرورة كما في  قه عليهم ، فإذا وجدوا َردُّ وفرَّ

المخمصة)1( .



د. رفعت الســيد العوضي : موســوعة االقتصاد اإلســالمي )407/1( ، نقاًل عن الموصلي في   )1(
االختيار لتعليل المختار .

املبحث التا�شع : طرق مواجهة االحتكار
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المطلب الثاني : طرق مواجهة الدولة لالحتكار .

ــى فيها ظاهــرة <االحتكار> أن تزيد من أســاليب  يجــب علــى الدولــة التــي تتفشَّ
مواجهــة انتشــار هــذه الظاهــرة ، لمواجهتهــا والحدِّ منهــا ، وذلك من خالل إصدار 
المزيــد مــن التشــريعات والقوانيــن التــي تنــص علــى إيقــاع المزيــد مــن العقوبــات 
ا كان نوعه ، ويرى  المالية ، والحبس ، والتعزير ، على كل من يقوم باالحتكار أيًّ
البعض)1( أنه من الممكن أن تواجه الدولة ظاهرة االحتكار من خالل اتباع بعض 

السياسات ، وهي :  

1- سياسة فرض الثمن العادل :

تقــوم الحكومــة فــي هــذه الحالــة بتكويــن أجهــزة - أو لجــان - تتدخــل فــي 
الســوق ، وتنظــم المنافســة مــن خــالل فــرض الثمــن العــادل علــى المنتجــات محل 
االحتــكار ، ويطبــق هــذا فــي الواقــع العملــي علــى االحتــكار للمرافــق والخدمــات 
العامــة ، حيــث تقــوم هــذه األجهــزة - أو اللجــان - بفــرض حــد أقصــى ألســعار 
المنتــج المحتكــر ، بحيــث تمنــع المحتكــر مــن التمــادي فــي رفــع ســعره ، بغــرض 

تحقيق أقصى األرباح.

2- سياسة فرض الضرائب على المحتكر :

تقوم الدولة بفرض ضرائب مرتفعة على المحتكر ، وذلك في محاولة لمنعه 
من استغالل وضعه االحتكاري في تحقيق أرباح غير عادية ، وقد تقوم الحكومة 

باستخدام نوعين من الضرائب وهما ضريبة نوعية ، وضريبة إجمالية .

د . منصــوري الزيــن : دور الدولــة فــي تنظيــم المنافســة ومنــع الممارســات االحتكاريــة فــي ظــل   )1(
نظام السوق )307-306( .
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ففــي حالــة فــرض ضريبــة نوعيــة علــى المنتجــات التــي ينتجهــا المحتكــر ، فإن 
هذه الضريبة تؤدي إلى زيادى بنود التكلفة المتغيرة ، وهو ما يدفع بالمحتكر إلى 
خفض كمية اإلنتاج ، ولكنه يسعى إلى نقل عبء هذه الضريبة إلى المستهلك ، 
وذلك عن طريق فرض ثمن أعلى للسلعة مقارنة مع ما كان عليه قبل فرض هذه 

الضريبة . 

وقد ينجح المحتكر في نقل كامل العبء الضريبي إلى المســتهلك ، أو نقل 
جــزء منــه فقــط ، ويتوقــف ذلك على مرونة الطلب على هذه الســلعة ، فكلما قلَّت 
مرونــة الطلــب علــى هــذه الســلعة كلمــا نجح المحتكــر في نقل عــبء الضريبة إلى 

المستهلك . 

أمــا إذا قامــت الحكومــة بفــرض ضريبــة إجماليــة علــى المحتكــر ، فــإن هــذه 
الضريبــة لــن تؤثــر علــى حجــم اإلنتــاج الــذي ينتجــه المحتكر ؛ ألنهــا تدخل ضمن 
لهــا المحتكر ، بغض النظر عن حجم اإلنتاج ؛ ولذلك  النفقــات الثابتــة التــي يتحمَّ
فــإن المحتكــر بعــد تحملــه لهذه الضريبة يســتمر في إنتاج نفــس الكمية من اإلنتاج 
والبيــع بنفــس الســعر تقريًبــا ، وهــذا يعنــي أن المحتكــر يتحّمــل الضريبــة اإلجمالية 
وحــده ، وال يســتطيع - فــي الغالــب - نقــل عــبء هــذه الضريبــة إلــى المســتهلك ؛ 
الة إال أنها محفوفة  خوًفا من تناقص األرباح ، ورغم أن هذه السياسة قد تكون فعَّ
ة مخاطــر ، أهمهــا إمكانيــة تهــرب المحتكــر مــن الضرائــب ، وإمكانيــة نجــاح  بعــدَّ

المحتكر في نقل العبء الضريبي إلى المستهلك .

3- سياسة إحالل االحتكار الحكومي محل االحتكار الخاص : 

وفًقا لهذه السياسة تتغلَّب الحكومة على االحتكار الخاص عن طريق إحالل 
االحتــكار العــام محّلــه ، وذلــك فــي صــورة إجــراء تنظيمــي جبــري ، يســتخدم فــي 

املبحث التا�شع : طرق مواجهة االحتكار
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حالة تأميم بعض المرافق ، أو بعض الصناعات التي تتسم بالطابع االحتكاري . 

المشــاكل ،  مــن  إلــى احتــكار عــام مزيــد  الخــاص  ويعنــي تحويــل االحتــكار 
وخاصــة مشــكلة صعوبــة تخلــص المشــروعات العامــة مــن العمالــة الزائدة بســبب 

الِيَّة .  ضغوط النقابات واالتحادات الُعمَّ
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* مسألة : هل تطبيق نظام التأميم يعتبر حالًّ لالحتكار ؟ 

يــؤد أســلوب التأميــم والتحويــل - فــي معظــم  يقــول بعــض الباحثيــن : ولــم 
الحــاالت - إلــى تحقيــق المصلحــة العامــة ، إال فــي بعــض مجــاالت الخدمــات 
والمنشــآت العامــة ، والتــي تقتضــي طبيعتهــا أن يتوالهــا القطــاع العــام ، أمــا مــا عدا 
ذلــك ، فقــد أدى تحويــل هــذه المشــروعات إلــى يــد الدولــة إلــى قتــل الحافــز علــى 
اإلنتاج ، ومن ثم ضعفه ، وعدم تحقيق أهدافه ، باعتراف قادة االتحاد السوفيتي. 

وفشــل هــذا األســلوب يرجــع إلــى مصادمته لفطرة اإلنســان ، وُحبُّــه للتملُّك ، 
وتطلُّعــه إلــى إعطــاء قــدر مــن الحريــة االقتصاديــة التــي تهّيــئ لــه جو من المنافســة ؛ 

لتدفعه نحو التحسن واالبتكار)1( . 



موســى محمــد الطيــب علقــم: االحتــكار وموقــف التشــريع اإلســالمي منــه ، دراســة مقارنــة بيــن   )1(
النظم االقتصادية واإلسالم ، )264-263(

املبحث التا�شع : طرق مواجهة االحتكار
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َخاُره .  ْخِص وادِّ المسألة األولى : الشراء في زمن الرُّ

َخــره ، فليــس بمحتكــر ؛ ألنــه لم يضيِّق  ْخــِص ، فادَّ مــن اشــترى طعاًمــا زمــن الرُّ
، وهــو رأي  ، وبعــض اإلماميَّــة  ، والشــافعيَّة  الحنابلــة  نــصَّ عليــه   ، النــاس  علــى 

المالكيَّة ، وابن حيُّون ، واإلباضيَّة . 

ــة واإلماميَّــة فــي  تعريف االحتــكار ، ومن قول  يِديَّ وهــو الظاهــر مــن شــروط الزَّ
الحنفية : يكره االحتكار في بلد إذا أضرَّ بأهله الحبُس ، وإذا لم يضّر فال بأس به .

 ورأى ابــن حــزم الظاهــري : أنــه ُمْحِســٌن ؛ ألن الُجــالََّب ، إذا أســرعوا البيــع 
أكثروا الَجَلَب ، وإذا بادرت سلعُتُهم ولم يجدوا لها ُمبَْتاًعا تركوا الَجَلَب ، فأضرَّ 

ذلــك بالمســلمين ، قــال تعالــى : ژ ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     
ېئژ)1(()2( .  

ْخِص وكســاد األســواق،  قــال الجوينــيُّ : فأمــا مــن يشــتري الطعام في وقت الرُّ
ويحبســه ؛ ليبيعــه إذا غــال، فــال بــأس؛ فــإن أصــل احتــكاره وترّبصــه كان فــي رخــاء 
خر للناس، ولوال  األســعار، حيث ال ضرار، وربما يكون ما ادخره قائًما مقام الذُّ

ق)3(. ادخاره، لكان يضيع، ويتفرَّ

ْخــِص علــى وجــه ال يضيق على  وقــال ابــن ُقَداَمــة : <ومــن اشــترى فــي حــال الرُّ
أحد، فليس بمحتكر؛ ألنه ال ضرر فيه ، بل ربما كان نفًعا>)4( . 

]المائدة : 2[ .  )1(
 )59-58( اإلســالمي  الفقــه  فــي  وآثــاره  االحتــكار   : الــدوري  الرحمــن  عبــد  بــن  قحطــان  د.   )2(

بتصرف .
الجويني : عبد الملك بن عبد هللا بن يوسف : نهاية المطلب )64/6( .  )3(

ابن قدامة : موفق الدين عبد هللا بن أحمد : الكافي )25/2( .   )4(
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المسألة الثانية : ضوابط الربح في الشريعة السالمية .

إن حفــظ المــال يعتبــر مــن أحــد المقاصــد الخمســة للشــريعة اإلســالمية ، وقــد 
حوت الشريعة اإلسالمية مجموعة من الضوابط التي تنظم صورة الربح وكيفيته، 

ومن هذه الضوابط ما يلي :  

1- أن يكون الربح بعيًدا عن الربا .

أواًل : تعريف الربا : 

أ- في اللغة : 

قــال فــي المصبــاح : <الربــا : الفضــل والزيــادة ، وهــو مقصــور علــى األشــهر 
ويثنى ربوان بالواو على األصل ، وقد يقال : ربيان على التخفيف ، وينسب إليه 
علــى لفظــه ، فيقــال : ربــوي ، قالــه أبــو عبيــد وغيــره ، وزاد المطــرزي فقــال : الفتــح 
في النسبة خطأ ، وربا الشيء يربو إذا زاد ، وأربى الرجل باأللف دخل في الربا ، 

وأربى على الخمسة زاد عليها>)1( .

ب- في االصطالح : 

هــو فضــل خــال عــن عــوض بمعيــار شــرعي مشــروط ألحــد المتعاقديــن فــي 
المعاوضة)2( .

الفيومي : أحمد بن محمد بن علي : المصباح المنير )217/1( .   )1(
)2( الميداني : عبد الغني بن طالب بن حمادة : اللباب في شرح الكتاب )37/2( . 

املبحث العا�رش : وفيه م�شائل
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ثانًيا : أنواع الربا :

أواًل : ربا البيوع ، وينقسم إلى :  

1- ربا النســيئة : معنى النســيئة التأخير ، وهذا النوع من الربا معناه أن يزيد 
الدائــن علــى المديــن نظيــر التأجيــل ؛ كأن يقرضــه ألــف جنيــه ، ليردهــا لــه بعــد زمن 
م ال خالف في ذلك ، سواء كانت هذه  ويرد معها زيادة يتفقون عليها ، وهذا محرَّ

الزيادة قليلة أم كثيرة .

2- ربــا الفضل : وهو أن يبيعه مثاًل ذهًبا بذهب ، أو طعاًما بطعام مثله ، بزاٍد 
مــن أحدهمــا ، كأن يبيعــه عشــر جرامــات ذهًبــا مثالً بإحدى عشــرة ، أو يبيعه صاًعا 
م ؛ ألنــه ذريعــة إلــى ربــا  مــن تمــر جيِّــد بصاعيــن مــن تمــر رديء ، فهــذا أيًضــا محــرَّ

النسيئة)1( .

وهــذان القســمان حكــى ابــن رشــد اإلجمــاع عليهمــا ، فقــال : <وأمــا الربــا فــي 
البيع فإن العلماء أجمعوا على أنه صنفان : نسيئة وتفاضل>)2( . 

ثانًيا : ربا <الجاهلية> القرض :  

وذلك أنهم كانوا يسلفون بالزيادة وينظرون ، فكانوا يقولون: أْنظِْرنِي أزدَك ، 
وهذا هو الذي عناه × بقوله في حجة الوداع : <َأاَل َوإِنَّ ِرَبا اْلَجاِهلِيَِّة َمْوُضوٌع 

ُل ِرًبا َأَضُع ِرَبا اْلَعبَّاِس ْبِن َعْبِد الُمطَّلِب>)3(()4( . , َوَأوَّ

)1(   عادل يوسف العزازي : تمام المنة في فقة الكتاب وصحيح السنة )352/3( .
)2(   ابن رشد : محمد بن أحمد بن محمد : بداية المجتهد )148/3( .

<الكبــرى>  فــي  والنســائي   ،)3341( و   )2298( والترمــذي   ،   )3334( داود  أبــو  أخرجــه   )3(
)4085( و)11149( ، وابن ماجه )3055( . وهو حديث حسن .

)4(  المرجع السابق .
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وقــال فــي المســتوِعب : <وربــا الجاهليــة الــذي ســلَّمت األمــة تحريمــه ، وجاء 
ْيُن إما أن يقضيه ، وإما أن يربي له فيه>)1( . التغليظ فيه ، كان إذا َحلَّ الدَّ

ثالًثا : حكم الربا : 

م إجماعا ؛ لقوله تعالى : ژ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ژ )2( ، وقال   هو محرَّ
ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ             ۓ   ژ  تعالــى : 
َبا ،  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ ژ )3( ، وقــال × : <َلَعَن هللاُ الرِّ

ه × في السبع الموبقات . َوآكَِلُه ، َوَشاِهَدُه، َوَكاتَِبُه>)4( ؛ وقد عدَّ

 قــال الُبُهوتــي : فأمــا ربــا الفضــل ؛ أي : الزيــادة ، فيحــرم فــي كل مكيــل بيــع 
بجنســه، وفــي كل مــوزون بيــع بجنســه ؛ لعدم التماثل لمــا روى عبادة بن الصامت 
ــِعيُر  ِة، َواْلُبرُّ بِاْلُبرِّ ، َوالشَّ ُة بِاْلِفضَّ َهِب، َواْلِفضَّ َهُب بِالذَّ أن النبــي × قــال : <الذَّ
ــِعيِر، َوالتَّْمُر بِالتَّْمِر، َواْلِمْلِح بِاْلِمْلِح، ِمْثاًل بِِمْثٍل، َيــًدا بَِيٍد َفإَِذا اْخَتَلَفْت َهِذِه  بِالشَّ
األَْصنَاف َفبِْيُعوا َكْيَف ِشْئُتم َيًدا بَِيٍد>)5( رواه أحمد ومسلم وعن أبي سعيد مرفوًعا 
 نحــوه ، متفــق عليــه ، واختلــف فــي العلة التي ألجلها حــرم الربا في هذه األصناف 

الستة.

)1(  السامري : نصير الدين محمد بن عبد هللا : المستوِعب )635/1( .
)2(  سورة البقرة : 275 .

)3(  سورة البقرة : 279-278 . 
)4(  أخرجه الطبرانى )92/10 ، رقم 10057( ، قال الهيثمى )118/4( : فيه عيسى أبى عيسى 

الحناط وهو متروك .
مــن    . <المســند> )320/5( )22779(  فــي  ، وأحمــد  )5(  رواه مســلم )1211/3( )1587( 

حديث عبادة ابن الصامت . 
وحديث أبي سعيد رواه البخاري )1217( ، ومسلم )1211/3( )1584(  .

املبحث العا�رش : وفيه م�شائل
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واألشــهر عــن إمامنــا ومختــار عامــة األصحــاب: أن علــة الربــا فــي النقديــن، 
كونهمــا موزونــي جنــس ، وفــي األعيــان الباقيــة: كونهــا مكيــالت جنــس ، فيجــري 
الربا في كل مكيل، أو موزون بجنسه ولو كان يسيًرا ، ال يتأتى كيله، كتمرة بتمرة، 

أو تمرة بتمرتين ؛ لعدم العلم بتساويهما في الكيل)1( .

رابًعا : عقوبة آكل الربا : 

ذكر هللا تعالى آلكل الربا خمًسا من العقوبات:

أحدهــا : التخّبــط ، قــال هللا تعالــى : ژ ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ  
ڀ  ڀ  ڀ ژ )2( قيــل: معنــاه ينتفــخ بطنــه يــوم القيامــة ؛ بحيــث ال تحملــه 
قدمــاه ، وكلمــا رام القيــام يســقط ، فيكــون بمنزلــة الــذي أصابه مسٌّ من الشــيطان ؛ 

فيصير كالمصروع الذي ال يقدر على أن يقوم .

والثاني : المحــق ، قــال هللا تعالــى: ژ ڌ   ڌ  ڎ  ژ)3( والمــراد: الهالك 
واالســتيصال ، وقيل: ذهاب البركة واالســتمتاع ؛ حتى ال ينتفع هو به ، وال ولده 

بعده . 

والثالــث : الحــرب ، قــال هللا تعالــى: ژ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ ژ )4( 
والمعنــى مــن القــراءة بالمــد: أعلمــوا النــاس أكلــة الربــا أنكــم حــرب هللا ورســوله 
هللا  حــرب  الربــا  أكلــة  أن  اعلمــوا   : بالقصــر  والقــراءة  الطريــق،  قطــاع   بمنزلــة 

ورسوله. 

)1(  البهوتي : منصور بن يونس : كشاف القناع : )251/3( .
)2(  سورة البقرة : 275 .
)3(  سورة البقرة : 276 . 
)4(  سورة البقرة : 279 .
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والرابع : الكفر ، قال هللا تعالى: ژ ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ             ۓژ)1( 
وقال تعالى: ژ ژ  ژ     ڑ  ڑ          ک           ک       ژ)2( ؛ أي : كفار باستحالل الربا ، أثيم 

فاجر بأكل الربا. 

والخامس : الخلود في النار ، قال هللا تعالى: ژ چ  چ   چ  چ  
ڇڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ژ)3(()4( .

خامًسا : أثر الربا في العقود : 

أجمــع الفقهــاء علــى عــدم جــواز مخالطــة الربــا للعقــد ، وأنــه ال يجوز اشــتراط 
الربا في العقد ، وأنه متى خالط الربا العقد ، فإنه يفســخ في هذه الحالة ؛ ألنه قد 
ارتكــب مــا حرمــه هللا - تعالــى - ونهــى عنــه نبيــه × ، والنهــي يقتضــي الفســاد ، 
على أن المقّرر عند الحنفية في أصولهم التفرقة بين الفاسد والباطل ، فإن المبيع 
يملــك فــي البيــع الفاســد بالقبــض عندهــم ، وال يملــك فــي البيــع الباطــل بالقبض . 

وهللا أعلم . 



    

)1(  سورة البقرة : 278 . 
)2(  سورة البقرة : 279 . 
سورة البقرة : 275 .  )3(

َرْخِسي : محمد بن أحمد بن أبي سهل : المبسوط )109/12( باختصار  . )4(  السَّ

املبحث العا�رش : وفيه م�شائل
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2- أن ال يكون في الربح غبنًا .

أواًل : تعريف الغبن :

أ- في اللغة : 

قــال ابــن دريــد : <الَغبْــُن: مصــدر َغَبــن الرجــل فــي البيــع َغبْنًا وغبْنًــا فهو مغبون 
فــي البيــع إذا نقصــه، وُغبِــَن دينــه وعقلــه فهو غبين في العقــل والدين، هكذا أكثر ما 

يتكلم به>)1( . 

وقــال الجوهــري : < َغَبنَــُه فــي البيــع خدعــه ، وبابــه ضــرب ، وقــد غبــن فهــو 
: ضعيــف  أي  ؛  َغبِيْــن  فهــو   ، نقصــه  إذا  طــرب  بــاب  مــن  رأيــه  وُغبِــَن  <مغبــون> ، 

الرأي>)2( .

ب- في االصطالح : 

قال في مواهب الجليل : <قال في <التوضيح> : الَغبُْن - بفتح الغين وسكون 
البــاء - : عبــارة عــن بيــع الســلعة بأكثــر ممــا جــرت العــادة أن النــاس ال يتغابنــون 

بمثله>)3( .

ابن دريد : أبو بكر محمد بن الحسن األزدي : جمهرة اللغة )370/1( .  )1(
الرازي : أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر : مختار الصحاح )224/1( .  )2(

فــي شــرح مختصــر خليــل  بــن عبــد الرحمــن : مواهــب الجليــل  بــن محمــد  )3( الحطــاب: محمــد 
 )468/4(
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ثانًيا : أنواع الغبن وما يقدر به : 

أواًل : أنواعه : 

أ- غبٌن يسير : 

وهو عند الحنفية : ما يدخل تحت تقويم المقومين ، كما يفهم من كالم ابن 
نجيم اآلتي في <الغبن الفاحش> .

وعنــد المالكية : مــا كان أقل من الثلــث يعتبر غبنًا يســيًرا ، قال النــووي : <أما 
مالــك فقــال : إن غبــن بأقــل مــن الثلــث فــال خيــار لــه ، وإن كان بالثلــث أو أكثــر فلــه 

الخيار ، هكذا نقل أصحابنا عنه ، وهو قول بعض أصحابه>)1(.

وعند الشــافعية : هو مــا يحتمــل غالًبــا فُيْغَتَفــر ، فبيع ما يســاوي عشــرة بتســعٍة 
محتمل ، وبثمانيٍة غير محتمل)2( .

ــُدس ، وقيــل : النصف ،  وعنــد الحنابلة : ما كان أقل مــن الثُُّلث ، وقيل : السُّ
<المســتوِعب> :  فــي  قــال  البلــد)3( ،  أهــل  وعــادة  للعــرف  فيــه  يرجــع  وقيــل : 
<والمنصــوص عــن أحمــد ’ : أن الغبــن المثبــت للفســخ مــا ال يتغابــن النــاس 
ه أصحاُبنــا بقــدر ثلــث قيمــة المبيع ، وقيل : الســدس ، وما دون ذلك  بمثلــه ، وحــدَّ

فال يثبت الخيار ، إذ لوال المغابنة ما ربح الناس>)4( .

النووي : محيي الدين يحيى بن شرف : المجموع شرح المهذب )327/12( .  )1(
شيخ اإلسالم زكريا األنصاري : فتح الوهاب شرح منهج الطالب )259/1( .  )2(

المــآرب  نيــل  علــى  اللبــدي  : حاشــية  النابلســي  بــن محمــود  ياســين  بــن  الغنــي  عبــد   : اللبــدي   )3(
.)177/1(

ي : نصير الدين محمد بن عبد هللا : المستوِعب : )592/1( . اُمرِّ السَّ  )4(

املبحث العا�رش : وفيه م�شائل
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ب- غبٌن فاحش : 

مين وهذا  قــال ابــن نجيــم : <الغبــن الفاحــش : مــا ال يدخــل تحت تقويــم المقوِّ
ا إلــى الُخَجنِْديِّ :  هــو األصــح كمــا فــي <المعــراج> ، وفي <الســراج الوهــاج> َمْعِزيًّ
الــذي يتغابــن النــاس فــي مثلــه نصــف العشــر أو أقــل منــه ، فــإن كان أكثــر مــن نصف 

العشر فهو مما ال يتغابن الناس فيه>)1( .

وقد أرجعه بعضهم للعرف والعادة ، فهما محّكمان في ذلك . 

ر به الغبن :  ثانًيا : ما ُيَقدَّ

قــال فــي اإلنصــاف : <يرجــع الغبــن إلــى العــرف والعــادة، علــى الصحيــح مــن 
المذهــب، نــص عليــه، وعليــه جماهيــر األصحــاب، وقيــل: يقــدر الغبــن بالثلــث، 
اختاره أبو بكر، وجزم به في <اإلرشاد>، قال في <المستوِعب>: والمنصوص أن 
ه أصحابنا بقــدر ثلث قيمة  الغبــن المثبــت للفســخ مــا ال يتغابــن النــاس بمثلــه، وحدَّ

المبيع ، انتهى ، وقيل : يقدر بالسدس ، وقيل: يقدر بالربع>)2( .

وقال الكاسانيُّ : <والفاصل بين القليل والكثير إن كانت زيادة تدخل تحت 
ميــن فهــي قليلــة، ومــا ال تدخــل تحــت تقويمهــم فهــي كثيــرة؛ ألن مــا  تقويــم المقوِّ
ميــن، ال يتحقــق كونه زيادة ، وما ال يدخل كانت زيادته  يدخــل تحــت تقويــم المقوِّ
متحققــة، وقــدر محمــٌد الزيــادة القليلــة التــي يتغابن في مثلها فــي <الجامع> بنصف 
العشــر ، فقــال: إن كانــت نصــف العشــر - أو أقــل - فهــي ممــا يتغابــن فــي مثلهــا، 
وإن كانــت أكثــر مــن نصف العشــر فهي ممــا ال يتغابن في مثلها، وقال الجصاص: 
مــا ذكــره محمــد، لــم يخــرج مخــرج التقديــر فــي األشــياء كلهــا؛ ألن ذلــك يختلــف 

ابن نجيم المصري : زين الدين بن إبراهيم بن محمد : البحر الرائق )169/7( .  )1(
المرداوي : عالء الدين أبو الحسن علي بن سليمان : اإلنصاف )394/4(.  )2(
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باختالف السلع>)1( .

ومــن اآلراء مــا يقــدر الغبــن اليســير بمــا ال يزيــد عــن العشــر مــن قيمــة موضــوع 
العقــد ، والفاحــش مــا زاد عــن هــذه النســبة ، ورأي آخــر ال يشــترط هذه النســبة وما 
إليهــا ، فــي كل شــيء ، بــل يذهــب إلــى أن تقديــر الغبــن اليســير والفاحــش يختلــف 

باختالف األشياء)2( .   

ثالًثا : حكم الغبن : 

مه  م، َنصَّ عليه، ذكره أبو يعلى الصغير، وحرَّ قــال فــي الفــروع : <والغبــن محرَّ
في الُفنُون>)3( .

م ؛ لَِما ِفيِه ِمن التَّغِريِر بِالُمشَتِري>)4( . وقال الُبُهوتي : <والَغبُْن ُمَحرَّ

رابًعا : أثره في العقود : 

عنــد الحنابلــة أن الغبــن - وقــد يكــون بتغريــر أو بغيــر تغريــر - يثبــت لمــن وقع 
عليــه حــق فســخ العقــد ، وهــو يكــون علــى صــور مختلفــة يثبتــون الخيــار فــي ثــالٍث 

منها ، وهي : 

ــْن  ْكبــان : الذيــن ال يعرفــون األســعار ، فيبيــع منهــم أو يشــتري ِممَّ ــي الرُّ 1- تلقِّ
يتلقاهم ، ثم يتبّينون بعُد أنهم غبنوا غبنًا يخرج عن العادة ، ويروون في هذا قول 
وَق  اُه، َفاْشَتَرى ِمنُْه، َفإَِذا َأَتى َسيُِّدُه السُّ ْوا اْلَجَلَب ، َفَمْن َتْلقَّ الرسول × : <اَل َتَلقَّ

الكاساني : أبو بكر بن مسعود بن أحمد : بدائع الصنائع )30/6( .  )1(
)2(   د. محمد يوسف موسى : األموال ونظرية العقد في الفقه اإلسالمي )ص 405( .

)3(   ابن مفلح : محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج : الفروع )232/6( .
)4(   البهوتي : منصور بن يونس بن صالح الدين : شر ح منتهى اإلرادات )42/2( . 

املبحث العا�رش : وفيه م�شائل
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َفُهَو بِاْلِخَياِر>)1( . 

2- النََّجــُش : وهــو زيــادة مــن ال يريــد الشــراء فــي الســلعة ؛ ترغيًبــا وخديعــة 
لغيــره ، علــى أال يكــون المشــتري عارًفــا بــأن هــذا يزيــد وال يريــد الشــراء ، وإال فــال 

خيار له ؛ لتقصيره .

ْوه الُمْسَتْرِســل : وهــو الجاهــل بالقيمــة ، المطمئــنُّ للمتعاقــد معه ،  3- مــا َســمُّ
بحسن نية ، وال يحسن الفصال ، ثم يتبين له أنه غبن غبنًا غير متعارف .

هــذا فــي البيــع والشــراء واإلجــارة ونحوهــا ، أمــا فــي الــزواج مــع حصــول غبن 
أحــد الزوجيــن بالزيــادة أو النقــص عــن مهــر المثــل ، فــال يجيــز هذا للمغبون فســخ 
العقــد ؛ ألن المهــر ليــس ركنًــا فــي الــزواج ، إذ ال يعتبــر مــن عقــود المعاوضــات 
الماليــة ، وكذلــك ليــس ألحــد مــن الزوجين طلب ما غبــن فيه ، على حين أن ذلك 

للمشتري ونحوه ، إن اختار عدم فسخ العقد . 

ذلــك عنــد الحنابلــة ، والشــافعية والمالكيــة مثلهــم فــي هــذا ، بالقيــاس علــى 
مذهبهم في التَّْصِرَية ونحوها ، إذ في ُكلٍّ من ذلك غبٌن ، وتدليس ، وتغرير .

أمــا عنــد األحنــاف ، فالتغريــر ال أثــر لــه فــي العقــد ، إال إذا اغتــرَّ بــه أحــد طرفيــه 
فوقع في غبن فاحش ، أو غير متعارف ، بعبارة أخرى : أي أن الذي يجعل للعاقد 
حــق الفســخ هنــا - فــي أصــح اآلراء - هــو الغبــن الشــاذ الــذي أصيــب بــه ، إذا كان 
نتيجَة تغرير ، على ما ُيْفَهم من كالم أصحاب المراجع المعتبرة في المذهب)2( .  

حســن  وقــال:   )1221 رقــم   ،524/3( والترمــذى   ،  )1519(  )1157/3( مســلم  رواه   )1(
غريــب. والنســائي فــي <الصغــرى> )257/7( . وابــن ماجــه )735/2، رقم 2178( . وأحمد 

 )10392( )487/2(
)2( د. محمد يوسف موسى : األموال ونظرية العقد في الفقه اإلسالمي )ص 406، 407( .
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3- أن ال يكون في الربح غرًرا . 

أواًل : تعريف الغرر : 

أ- في اللغة : 

هو الخطر ، والغرور ، والجهل قال في <مختار الصحاح> : <الغرر: بفتحتين 
الخطــر ، ونهــى رســول هللا × عــن بيــع الغــرر، وهــو مثــل بيــع الســمك فــي المــاء 

والطير في الهواء>)1(.

ب- في االصطالح : 

الغرر : هو ما انطوت عنا عاقبته أو ما تردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما)2(.

وقيل : الغرر ما له عاقبة مستورة)3( .

وقيل : ما تردد بين أمرين ليس أحدها أظهر)4( . 

الرازي : زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر : مختار الصحاح )225/1(   )1(
حاشيتا قليوبي وعميرة )202/2( .  )2(

البناية شرح الهداية )44/8( .   )3(
البهوتي : منصور بن يونس بن صالح الدين : شرح منتهى اإلرادات )11/2( .  )4(

املبحث العا�رش : وفيه م�شائل
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ثانًيا : أنواع الغرر : 

قسم القرافيُّ الغرر إلى ثالثة أنواع : 

األول : كثير ممتنع إجماًعا ؛ كبيع الطير في الهواء . 

الثاني : قليل جائز إجماًعا ؛ كأساس الدار 

الثالث : متوســط اختلــف فيه ، هــل يلحــق بــاألول أو الثانــي ، فالرتفاعه عن 
القليل ألحق بالكثير ، والنحطاطه عن الكثير ألحق بالقليل)1( .

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية : وأما الغرر فإنه ثالثة أنواع : 

إما المعدوم ؛ كَحَبل الَحَبلة وبيع السنين .

وإما المعجوز عن تسليمه ؛ كالعبد اآلبق .

وإما المجهول المطلق ، أو المعين المجهول جنُْسُه أو قدُرُه ؛ كقوله : بعتك 
عبًدا ، أو بعتك ما في بيتي ، أو بعتك عبيدي)2(

ومن أمثلة األقسام الثالثة : 

2- المالمسة والمنابذة . 1- بيع الحصاة .                                
4- المحاقلة .  3- المزابنة .                                                  
5- بيع السنين <المعاومة> .                         6- بيع الثنيا . 

7- بيع َحَبل الَحَبلة . 

8- بيع الَمَضاِميْن والمالِقيْح .  

)1( د. رفعــت الســيد العوضــي : موســوعة االقتصــاد اإلســالمي )243/1-244( نقــاًل عن الفروق 
للقرافي.

المرجع السابق )245/1( ، نقالً عن القواعد النورانية .   )2(
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ثالًثا : حكم الغرر :  

بيــع الغــرر حــرام ؛ ألنــه مــن أكل أمــوال النــاس بالباطــل ، قــال تعالــى : ژ ڱ  
ڱ  ڱ  ں   ں  ژ)1( ؛ والشتماله على معنى الِقَمار والَميِْسر ، ويدخل 

تحت <الغرر> أصول كثيرة . 

وقال في الفروع : <الغرر ما تردد بين الوجود والعدم، فهو من جنس القمار 
الذي هو الميسر، وهو أكل المال بالباطل، كبيع اآلبق والشارد>)2( .

رابًعا : أثره في العقود : 

قــال الخطابــيُّ : <أصــل الغــرر هــو مــا طــوي عنــك علمــه ، وخفــى عليــك باطنه 
وســره ، وهــو مأخــوذ مــن قولــك : <طويــت الثــوب علــى غــره> ؛ أي : علــى كســره 
األول ، وكل بيــع كان المقصــود منــه مجهــواًل غيــر معلــوم ، ومعجــوًزا عنــه غيــر 
مقدور عليه ، فهو غرر ، وذلك مثل أن يبيعه سمًكا في الماء ، أو طيًرا في الهواء، 
أو لؤلؤة في البحر، أو عبدًا آبًقا ، أو جمالً شارًدا ، أو ثوًبا في جراٍب لم يره ، ولم 
ينشــره ، أو طعاًمــا فــي بيــت لــم يفتحــه ، أو ولــد بهيمــة لــم تولــد ، أو ثمــر شــجرة لــم 
تثمــر ، فــي نحوهــا مــن األمــور التــي ال تعلم ، وال يدرى هل تكون أم ال ، فإن البيع 

فيها مفسوخ>)3( . 

تنبيه : 

إذا كان الغرر يسيًرا ، يتسامح الناس في مثله ، أو تدعو الحاجة إليه ، فال أثر 
لذلك في البيع ، وكذلك الكالم في <الغبن> إذا كان يسيًرا . وهللا أعلم . 

]البقرة : 188[ .  )1(
ابن مفلح : محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج : الفروع )145/7( .  )2(

الخطابي : حمد بن محمد بن إبراهيم : معالم السنن )88/3( .   )3(

املبحث العا�رش : وفيه م�شائل
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المسألة الثالثة : حبس ما يضر بالناس . 

إن المجتمع اإلنساني في محيطه الكبير تختلف فيه نوعيات األفراد ، ولُكلٍّ 
يْها ، وهللا - سبحانه - خلق اإلنسان ، وأودع فيه قوتي الخير والشر  وجهة هو مولِّ

ف بأحدهما كما يشاء . نه أن يتصرَّ ، ومكَّ

والنفــس اإلنســانية كثيــًرا مــا تغفــل عــن روح الشــريعة ، فتعيــث فــي األرض 
ي علــى اآلخريــن ، فلــو ُتِرَكــت  فســاًدا ، بدافــع مــن األنانيَّــة وحــب الــذات ، والتعــدِّ
ها ، أو رادع يبطش بها  هذه النفس من غير مانع يمنعها ، أو حاجٍز يوقفها عند حدِّ
ها ، ألدى ذلــك إلــى انتشــار المخــاوف وزعزعــة األمن وذيوع  ليقــي المجتمــع شــرَّ
الشــحناء والبغضــاء بيــن األفــراد ، وتصــدع بنــاء المجتمــع ؛ لهــذا كان مــا يحقــق 
المنفعة وينشر المحبة، ويمنع الضرر يعتبر ركنًا من أركان الشريعة ، وأساًسا من 

أسس التشريع اإلسالمي)1( . 

يقول الشيخ أحمد الزرقا في شرحه لقاعدة : <ال ضرر وال ضرار> : 

أي : ال فعــل ضــرر وال ضــرار بأحــد فــي ديننــا ؛ أي : ال يجــوز شــرًعا ألحــٍد أن 
يلحق بآخر ضرًرا وال ضراًرا ، وقد سيق ذلك بأسلوب نفي الجنس ؛ ليكون أبلغ 

في النهي والزجر . 

هذه القاعدة لفظ حديث شريف حسن ...، 

 ، ، كالقصــاص  الضــرر  مــن  الشــرع  بــه  أذن  مــا  بغيــر  مقيــدٌة إجماًعــا  القاعــدة 
ٌم علــى جلــب  والحــدود ، وســائر العقوبــات والتعازيــر ؛ ألن درء المفاســد مقــدَّ

المصالح ، على أنها لم تشرع في الحقيقة إال لدفع الضرر أيًضا)2( . 

ع عنها  )ص 493، 494(. د. صالح بن غانم السدالن : القواعد الفقهية الكبرى وما تفرَّ  )1(
أحمد بن محمد الزرقا : شرح القواعد الفقهية )ص 165( .  )2(
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وقال فيما يتفرع عن هذه القاعدة :

 ومنهــا : منعهــم شــراء الحبــوب وإخراجهــا مــن بلــدة يضــر بأهلهــا ، فقــد قــال 
صاحــب جامــع الفصوليــن : وعــن أبــي يوســف - رحمــه هللا تعالــى - لــو أن أعراًبــا 
قدمــوا الكوفــة وأرادوا أن يمتــاروا منهــا ، ويضــر ذلك بأهلها أمنعهم عنه ، أال يرى 

أن أهل البلدة يمنعون على الشراء للُحْكَرِة ؟ فهذا أولى)1( .

يتبيَّن مما ســبق أن الشــريعة اإلســالمية أتت بما يحقق مصالح العباد والبالد، 
كمــا أن مــن مقاصــد الشــريعة اإلســالمية حفــظ النفــس والمــال ؛ وال شــك أن فــي 
حبــس مــا يضــر بالنــاس - ســواء كان المحبــوس قوًتــا أو غيره مما يكون في حبســه 
إلحــاق أذى ، وإيقــاع ضــرر بالنــاس ، ممــا قــد يــؤدي فــي النهايــة إلــى الهــالك أو 

التلف - أمٌر ال يرتضيه الشرع ، وهو خالف ما حث عليه ديننا الحنيف . 

وعليــه ، فــال يجــوز بحــال أن يحبس اإلنســان ما يعلم أنــه قد يضر بالناس ، بل 
الواجب على اإلنسان أن يكون في جميع تصرفاته موافًقا لما أمر هللا به ، وجاءت 

الشريعة اإلسالمية للحفاظ عليه .



)1(  أحمد بن محمد الزرقا : شرح القواعد الفقهية )ص 172(. 

املبحث العا�رش : وفيه م�شائل
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المسألة الرابعة : دور االحتكار في ظهور <نظام الطبقية> في المجتمع :

أواًل : صعوبة وضع تعريف للطبقة : 

إن مــن الصعــب وضــع تعريــف أو <حــد> لمعنــى الطبقــة يكــون جامًعــا مانًعــا ، 
ن لنفســه رأًيا عن الطبقات االجتماعية،  يقول أندريه جوســان : إن كل إنســان ُيَكوِّ
وال يشــك فــي أنــه يفهــم جيــًدا معنــى هــذه الكلمــة ، ومــع ذلــك فلــو ســألنا أحــًدا من 
ــة مــاذا تعني،  د لنــا بدقَّ ُثــون عنهــا أن يعطينــا تعريًفــا لهــا ، أو يحــدِّ هــؤالء الذيــن يتحدَّ
فــإن قليــالً منهــم َمــْن ال تتملكــه الَحيــرة ، أو ال يظهــر فــي تفســيره مــا يــدل علــى عدم 

وضوح هذه الفكرة لديه . 

وما ذلك في الواقع إال ألن الطبقة االجتماعية على درجة كبيرة من التعقيد، 
فالحقائــق التــي تعــرف بهــا الطبقة مختلفة من حيث طبيعتها أشــد االختالف ، كما 
أنهــا تتفــاوت تفاوًتــا كبيــًرا مــن حيــث أهميتهــا ، إن الحقيقــة االجتماعيــة التــي نريــد 

الكالم عنها ، ال يمكن اإلحاطة بها بنظرة واحدة .
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ثانًيا : عوامل تكوين الطبقة : 

أ- الثروة : 

والثــروة هــي أول مــا نفكــر فيــه حين نتكلم عن الطبقــات ، والواقع أن أحاديثنا 
ــَرة ،  العاديــة تــدور حــول الطبقــات الَغنِيَّــة ، والطبقــات الفقيــَرة ، والطبقــات المتيسِّ

والطبقات المتوسطة ، وطبقة الُمالَّك ، وطبقة الُمْعَدِميْن ... إلخ .

ب- المهنة : 

ولكــن هيهــات أن تكفــي الثــروة وحدهــا لتحديــد الطبقــة ، فللمهنة على األقل 
مــن األهميــة مــا للثــروة ، وتشــهد بذلــك العبــارات التــي تســجل تلقائيًّــا مالحظــات 
النــاس ، فهــم يتحدثــون دائًمــا عــن طبقــة العمال ، وطبقة الفالحيــن ، وعن طبقات 

التجار والصناع وأصحاب المهن الحرة الذين يعتبرون طبقة واحدة . 

وفي كثير من الحاالت تبدو لنا الطبقة مستقلة عن الثروة ومتصلة بالوظيفة، 
فالصائغ الفني يتميز عن العامل ، حتى ولو كان كسبه ال يتعدى أقل أجر يتقاضاه 
العامــل ، ومــا ذلــك إال ألنــه ال يخضــع لصاحــب عمــل ، بــل يظــل فــي عملــه ســيِّد 
نفســه، ويــروي لنــا <رينيــه كاييــه> - وهــو أول أوربــي وصــل إلــى <تومبكتــو> - أن 
األفــراد الذيــن يعملــون نظيــر أجــر يومي ، يعاملون كأفــراد طبقة دنيا ، ومعنى ذلك 

أن طبيعة العمل هي التي تحدد الطبقة التي ينتمي إليها الفرد . 

ن الطبقة ، إذ إن الطبقة سابقة على المهنة ،  ومع ذلك فالمهنة وحدها ال ُتَكوِّ
فاإلنسان يولد في طبقة معينة ، على حين أنه يختار مهنته فيما بعد .

املبحث العا�رش : وفيه م�شائل
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ج - نوع الحياة : 

من هنا نرى أنه ال الثروة وال المهنة تكفي وحدهما لتحديد الطبقة ، ذلك أنه 
يجــب فــي الواقــع - إذا تفاوتــت الثــروة - أن ندخــل فــي اعتبارنا طريقة االســتمتاع 
بهــا ، وإذا كانــت المهنــة واحــدة وجــب أن نراعــي الظــروف التــي تمــارس فيهــا ، 
فالتاجــر مثــالً ينتمــي إلى الطبقة الوســطى <البورجوازية>)1( إذا كان صاحب متجر 
كبيــر ، وال يظهــر فــي محــل تجارتــه إال للتوجيــه وإعطــاء األمــر لمســتخدميه ، وهو 

مجرد بائع إذا كان يقوم بوزن السلع ويخدم زبائنه بنفسه .

د- التربية والثقافة : 

م نســتطيع أن نتبيــن األهميــة الكبيــرة للتربيــة والتقاليــد فــي الطبقــات  ممــا تقــدَّ
العليــا مــن المجتمــع ، وقــد الحــظ <كارنــو> بحــق أن عدم المســاواة فــي الثروة أقل 

في أهميته وخطره من عدم المساواة في التربية . 

وفي هذا يقول : إن الثري الذي ينتمي إلى طبقة عليا - حتى ولو كان جاهالً - 
يحتفظ من طفولته التي قضاها في وسط مستنير بأفكار عامة أوليَّة ، وبدرجة من 

االمتياز في اللغة والتعبير ، يتعذر إدراكها عن طريق الدرس والتحصيل .

ويضيــف <كارنــو> إلــى ذلــك أن اإلنســان إذا لــم يكــن مــزّوًدا بهــذا القــدر مــن 
الثقافــة األولــى - أي : ثقافــة الوســط الــذي ينشــأ فيــه - شــعر بالمهانــة وبأنــه غريب 
متــى اتصــل بأنــاس تميــزوا مــن هــذه الناحيــة ، أمــا إذا كانــت الثقافــة األولــى واحــدة 

أصبح التفاههم بينهم سهالً )2( .

البورجوازيــة : اســم يطلــق علــى الطبقــة الوســطى ، وتضــم عــادة التجــار ، وأصحــاب المهــن   )1(
الحــرة ، ورؤســاء العمــل ، وهــذه الطبقــة لهــا روحهــا المحاِفَظة ، وتقاليدهــا الخاصة ، وال تميل 

كثيًرا إلى االندماج مع الطبقات األخرى . <المترجم> .
)2(  أندريه جوسان : طبقات المجتمع )ص : 16-20، 23، 24( باختصار .
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ثالًثا : دور االحتكار في ظهور نظام الطبقية)1( : 

إن فائــدة الســلع لالســتهالك قــد أصبحــت فــي مراحــل التقــدم األخيــرة أهــم 
عنصــر تتوقــف عليــه قيمتهــا ، فــإن اقتنــاء الثــروة لــم يفقــد إلــى اآلن أهميتــه كدليــل 

عظيم مشرف على سطوة من يملكها .

تطــوره  مراحــل  فــي  كان  لــو  حتــى   - الخاصــة  الملكيــة  نظــام  وجــد  فحيثمــا 
األولــى - فــإن العمليــة االقتصاديــة تحمــل طابــع الصراع بين الرجــال على امتالك 
الســلع ، ومــن المعتــاد فــي النظريــة االقتصاديــة ، وخاصــة بيــن االقتصادييــن الذيــن 
يلتزمون النظريات الكالسيكية دون أن يحيدوا عنها إال قليالً ، نقول : من المعتاد 
فــي النظريــة االقتصاديــة تفســير هــذا الصــراع في اقتناء الثروة على أنه في األســاس 

صراع على الرزق . 

وهذا ال جدال هو طابعه إلى َحدٍّ كبير خالل المراحل األولى ، واألقل كفاية 
من مراحل الصناعة ، وهذ أيًضا هو طابعه إلى حدٍّ في جميع األحوال التي يكون 
فيهــا ُشــّح الطبيعــة ، بحيــث ال تجــود على الجماعة إال بمــا ال يكاد يقيم أْوَدهم في 

مقابل الجهود المضنية التي يبذلونها في سبيل الحصول على الرزق . 

لكن جميع المجتمعات التي تسير في طريق االرتقاء سرعان ما تتخطى هذه 
المرحلة األولية من مراحل التقدم التكنولوجي .

والرأي السائد هو أن الهدف من جمع السلع وتكديسها هو استهالكها، سواء 
كان استهالًكا مباشًرا بوساطة من يملك السلع ، أو عائلته ، الذين ال يفترقون عنه 

ا .  من هذه الناحية نظريًّ

ثورشتاين فلبن : نظرية الطبقة المترفة )ص : 22-24( باختصار وتصرف .  )1(

املبحث العا�رش : وفيه م�شائل
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وهذا هو على األقل ما نعلم أنه الهدف من جمع السلع الذي يستطاع تبريره 
من الناحية االقتصادية ، وهو وحده الذي يجب على هذه النظرية أن تأخذه بعين 

االعتبار .

ومثل هذا االستهالك قد ينظر إليه بالطبع على أنه يسد احتياجات المستهلك 
الماديــة ، واحتياجاتــه الروحيــة ، والرياضيــة ، والعقليــة ، ومــا إليها ، لكن ال يمكن 
أن يقال : إن استهالك السلع هو الدافع الوحيد لتكديسها إال إذا فهمناه على وجه 

يختلف كثيًرا عن معناه الساذج .

فإن حب السيادة هو الدافع األساسي إلى اقتناء الثروة ، ودوافع اقتناء الثروة 
هــذه ال تــزال تعمــل عملهــا في تطور النظام الذي عملت على ظهوره ، وفي تطور 
جميــع مظاهــر الكيــان االجتماعــي التي يمســها نظام الملكية هــذا ، فامتالك الثروة 
يضفــي نوًعــا مــن الشــرف ، وهــو عامــل من عوامل التمييز يثير الحســد ، وال يمكن 
أن يقال مثل هذا عن استهالك السلع ، وال عن أي دافع آخر من دوافع اكتنازها . 

كل  أن  وهــي   ، الواقعــة  الحقيقــة  عــن  النظــر  نغــض  أن  بالطبــع  يمكــن  وال 
الخاصــة ،  الممتلــكات  مــن  تقريًبــا  فيهــا  الســلع  التــي تكــون جميــع  المجتمعــات 
ة التــي تدفع جميع الفقراء من  تكــون الحاجــة إلــى كســب العيش من الدوافع القويَّ
أعضاء المجتمع إلى العمل الدائب ، وقد تكون الحاجة إلى كسب القوت وإلى 
رفــع المســتوى المــادي فــي بعــض األوقــات هــي الدافــع القــوي إلــى جمــع الثــروة 
بيــن الطبقــات التــي تشــتغل عــادة باألعمــال اليدويــة ، والتــي تعيــش علــى مســتوى 

الكفاف، والتي تملك القليل وال تدخر في العادة إال القليل .

ولكننــا ســوف نــرى أن الدوافــع الناشــئة عــن االحتياجــات الماديــة - حتــى في 
حالــة هــذه الطبقــات التــي ال تتســابق علــى جمــع المال - ليس أمــًرا مقطوًعا به كما 
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يفترض في بعض األحيان .

ومــن جهــة أخــرى نــرى أن الحاجــة إلــى توفيــر ضــرورات الحيــاة ، أو توفيــر 
ا في حياة أفراد المجتمع وطبقاته التي تهتم  الراحة المادية ال تلعب أبًدا دوًرا هامًّ

أكبر االهتمام بجمع الثروة . 

ر إلى نظام بشري على أسس ال تمت بصلة  فإن اقتناء الماديات قد ظهر وتطوَّ
إلــى حيــاة الكفــاف ، فقــد كان الدافع الســائد منذ البداية هو التحاســد بين الطبقات 

بسبب التمييز بينها على أساس التفاوت في الثراء . 



املبحث العا�رش : وفيه م�شائل
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خاتمة البحث 

لقــد اتضــح مــن خــالل البحــث وجــوب التزام الشــريعة اإلســالمية للمســلمين 
وكــذا اتضحــت أهميتهــا لغيــر المســلمين ، حيــث إنهــا الســبيل الوحيــد للعيــش فــي 
سعادة دائمة ورخاء وطمأنينة ، ويؤكد هذا الفشل الذي لِحق باألنظمة السياسيَّة 
ة العالميَّة ، فمن االشتراكية إلى الرأسمالية إلى حيث ال يدري العالم  واالقتصاديَّ

أين يذهب ، أو كيف السبيل .

هذا ، وتحمل الشريعة اإلسالمية في طيَّاتِها كل الخير والبركة للعالم أجمع، 
ــا فقــط ، ولكنهــا منهــج حيــاة يحتمــل التعــب  فهــي ليســت نظاًمــا سياســيًّا أو اقتصاديًّ
والنصــب ، وعليــه يؤجــر المــرء - إن شــاء هللا - إن لزمهــا ، و يعاقــب إن تركهــا أو 

أهملها . 

وفــي الختــام أســأل هللا العلــيَّ القديــر أن يعيننــا علــى هدايــة العالــم الحائــر إليــه 
سبحانه ، وأن يمتعنا بالحكم بما أنزل ، إنه وليُّ ذلك والقادرعليه .

والحمد لله رب العالمين وصلى هللا على سيدنا محمد × . 



خامتة البحث
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2- فهرس األحاديث النبوية . 

3- فهرس المصادر والمراجع .
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فهر�س االآيات 

الصفحة رقم اآلية  السورة  اآلية  
90   275 البقرة   ژ ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ  ژ  
89   275 البقرة   ژ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ژ 
91   275 البقرة  ژ چ  چ   چ  چ  ڇڇ    ژ 
90   276 البقرة   ژ ڌ   ڌ  ڎ  ژ 
90   279 البقرة   ژ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ ژ 
90   278 البقرة   ژ ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ             ۓ  ژ 
89 البقرة  278   ژ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ژ 

90   279 البقرة  ژ ژ  ژ     ڑ  ڑ          ک           ک       ژ 

86   2 المائدة   ژ ەئ  وئ  وئ  ۇئژ 

42   107 األنبياء  ژ ک  ک  گ         گ  گ       ژ 

23   25 الحج  ژ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ژ  

   

الفهار�س
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فهرس األحاديث النبوية 
رقم الصفحة       الحديث 

26 ،23 َة إِْلَحادٌ  اْحتَِكاُر الطََّعاِم بَِمكَّ
25 َأاَل َوإِنَّ ِرَبا اْلَجاِهِليَِّة َمْوُضوٌع... 
31 أن عثمان كان ينهى عن الحكرة 
42 َما َأَنا َرْحَمٌة ُمْهَداةٌ  إِنَّ
24 اْلَجالُِب َمْرُزوٌق، َواْلُمْحَتِكُر َمْلُعونٌ 
89 ِة...  ُة بِاْلِفضَّ َهِب، َواْلِفضَّ َهُب بِالذَّ الذَّ
43 ْحَمُن...  اِحُموَن َيْرَحُمُهُم الرَّ الرَّ
95 ُوا اْلَجَلب َفَمْن َتْلَقى، َفاْشَتَرى ِمنُْه ..  اَل َتَلقَّ
31 اَل ُحْكَرَة ِفى سوِقنَا ... 
77 اَل َيبِْع َبْعُضُكم َعَلى َبيِْع َبْعضٍ 
76 اَل َيبِْع َحاِضٌر لَِباٍد ، َواَل َيْشَتِر َله 
76 اَل َيبِْع َحاِضٌر لَِباٍد ، َدُعوا النَّاَس َيْرُزُق اللُه َبْعَضُهْم.. 
24 اَل َيْحَتِكُر إاِلَّ َخاطٌِئ 
89 َبا ، َوآِكَلُه ، َوَشاِهَدُه، َوَكاتَِبهُ  َلَعَن هللاُ الرِّ
31 َمِن اْحَتَكَر الطََّعاَم َأْرَبِعيَْن َيْوًما َقَسا َقْلُبهُ 
25 َمِن اْحَتَكَر َطَعاًما َأْرَبِعيَن َيْوًما ، ُيِرْيُد بِِه الَغالََء  ... 
25 َمِن اْحَتَكَر َعَلى اْلُمْسِلِميَن َطَعاَمُهْم ... 
56 َمْن َدَخَل ِفي َشْيٍء ِمْن َأْسَعاِر اْلُمْسِلِميَن لُِيْغِليه ... 
24 َمْن َدَخَل ِفي َشْيٍء ِمْن َأْسَعاِر اْلُمْسِلِميَن لُِيْغِلي َعَليِْهْم .. 
25 َنَهى َرُسْوُل هللِا × َأْن ُيْحَتَكر الطََّعام  
75 َنَهى َرُسْوُل هللِا × عن التلقي 
56 ُيِريُد َأْن ُيْغِلَي بَِها َعَلى اْلُمْسِلِمينَ 
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فهر�س امل�شادر واملراجع 

أواًل : كتب التراث : 
1- اإلنصــاف فــي معرفــة الراجــح مــن الخــالف ، علــي بــن ســليمان المرداوي الدمشــقي 

الحنبلي ، دار إحياء التراث العربي ، ط 2 ، بدون تاريخ .  
2- البحــر الرائــق شــرح كنــز الدقائــق ، زيــن الدين بن إبراهيم بــن محمد ، ابن نجيم ، دار 

الكتاب اإلسالمي ، ط2 . 
3- بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، محمد بن أحمد بن محمد ، ابن رشد الحفيد ، دار 

الحديث - القاهرة ، 1425هـ-2004م . 
4- بدائــع الصنائــع فــي ترتيــب الشــرائع ، أبــو بكــر بــن مســعود بــن أحمــد الكاســاني ، دار 

الكتب العلمية - بيروت ، ط2 ، 1406هـ-1986م .  
5- البنايــة شــرح الهدايــة ، محمــود بــن أحمــد بــن أحمــد الغيتابــي ، دار الكتــب العلمية - 

بيروت ، ط1 ، 1420هـ-2000م . 
ــٌة مــن  ُثلَّ  ، الزبيــدي  الــرزاق ، مرتضــى  بــن عبــد  بــن محمــد  العــروس ، محمــد  تــاج   -6

المحققين ، دار الهداية . 
7- التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألســانيد ، يوســف بن عبد هللا بن محمد ، ابن 
عبــد البــر ، تحقيــق : مصطفــى أحمــد العلــوي ، ومحمــد عبــد الكبيــر البكــري ، وزارة األوقاف 

والشؤون اإلسالمية ، المغرب ، 1387هـ . 
8- جمهرة اللغة ، محمد بن الحسن بن دريد ، تحقيق : رمزي منير بعلبكي ، دار العلم 

للماليين - بيروت ، ط1 ، 1987م . 
9- حاشــية اللبــدي علــى نيــل المــآرب ، عبــد الغنــي بــن ياســين بــن طــه اللبــدي النابلســي 
الحنبلــي ، تحقيــق د. محمــد ســليمان األشــقر ، دار البشــائر - بيــروت - ، ط1 ، 1419هـــ-

1999م .  
10- رد المحتار على الدر المختار ، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز ، ابن عابدين ، 

دار الفكر - بيروت ، ط2 ، 1412هـ-1996م . 

الفهار�س
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11- روضة الطالبين وعمدة المفتين ، محيي الدين يحيى بن شرف النووي ، المكتب 
اإلسالمي - دمشق ، ط3 ، 1412هـ-1991م . 

12- الزواجــر عــن اقتــراف الكبائــر ، أحمــد بــن محمــد بــن علــي بــن حجــر الهيتمــي ، دار 
الفكر ، ط1  ، 1407هـ-1987م .  

13- شــرح الكوكــب المنيــر ، محمــد بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز ، ابــن النجــار ، الفتوحي 
الحنبلــي ، تحقــق د . محمــد الزحيلــي ، د . نزيــه حمــاد ، مكتبــة العبيــكان – الســعودية - ، 

1418هـ-1997م . 
14- شرح منتهى اإلرادات ، منصور بن يونس البهوتي الحنبلي ، عالم الكتب ، ط1 ، 

1414هـ-1993م . 
15- الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة ، إســماعيل بــن حمــاد الجوهــري ، تحقيــق: 

أحمد عبد الغفور عطار ، دار العلم للماليين - بيروت ، ط4 ، 1407هـ-1987م .
16- الطــرق الحكميــة ، محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب ابــن قيــم الجوزيــة ، مكتبــة دار 

البيان ، بدون تاريخ نشر .
17- عجائــب اآلثــار فــي التراجــم واألخبــار ، عبــد الرحمــن الجبرتــي ، تحقيــق : عبــد 

العزيز جمال الدين ، الهيئة العامة لقصور الثقافة – ، ط2 مصر2012م .  
18- العيــن ، الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي ، محقق د . مهدي المخزومي ، د . إبراهيم 

السامرائي ، دار ومكتبة الهالل .
بيــروت ،  بــن حجــر العســقالني ، دار المعرفــة -  بــن علــي  البــاري ، أحمــد  19- فتــح 
1379هـــ ، ترقيــم : محمــد فــؤاد عبــد الباقــي ، بتعليق ســماحة العالمة : عبــد العزيز بن عبد هللا 

ابن باز. 
20- فتــح الوهــاب بشــرح منهــج الطــالب ، زكريــا بــن محمــد بــن أحمد األنصــاري ، دار 

الفكر ، 1414هـ-1994م .  
21- الفروع ومعه تصحيح الفروع ، محمد بن مفلح بن محمد ، المقدســي الحنبلي ، 
تحقيق : د . عبد هللا بن عبدالمحســن التركي ، مؤسســة الرســالة –بيروت ، ط1 ، 1424هـ-

2003م  . 
22- الكافــي فــي فقــه اإلمــام أحمــد ، موفــق الديــن عبد هللا بن أحمد بــن محمد بن قدامة 

المقدسي ، دار الكتب العلمية ، ط1 ، 1414هـ - 1994م . 
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23- كشاف القناع ، منصور بن يونس البهوتي ، دار الكتب العلمية . 
24- اللباب في شرح الكتاب ، عبد الغني بن طالب بن حمادة ، تحقيق : محمد محيي 

الدين عبد الحميد ، المكتبة العلمية - بيروت .
25- المبــدع فــي شــرح المقنــع ، إبراهيــم بــن محمــد بــن عبــد هللا بــن مفلــح الحنبلي ، دار 

الكتب العلمية – بيروت ، ط1 ، 1418هـ - 1997م . 
26- المبســوط ، محمــد بــن أحمــد بــن أبــي ســهل السرخســي ، دار المعرفــة - بيــروت ، 

1414هـ-1993م . 
27- مجموع الفتاوى ، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم ابن تيمية الحراني ، تحقيق : 

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ، طبعة مجمع الملك فهد  ، 1416هـ -1995م .  
28- المجموع شرح المهذب مع تكملة السبكي والمطيعي ، دار الفكر .

29- المحلى باآلثار ، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري األندلسي ، دار الفكر 
- بيروت ، بدون طبعة وتاريخ نشر .

30- مختــار الصحــاح ، محمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد القــادر الــرازي ، تحقيــق : يوســف 
الشيخ محمد ، المكتبة العصرية - بيروت ، ط5 ، 1420هـ-1999م . 

40- المدونــة الكبــرى ، لمالــك بــن أنــس بــن مالــك األصبحــي ، دار الكتــب العلميــة - 
بيروت ، ط1 ، 1415هـ-1994م . 

ي الحنبلــي ، تحقيق د . عبد  ــاُمرِّ 50- المســتوِعب ، نصيــر الديــن محمــد بــن عبــد هللا السَّ
ق ، ط 2 ، 1424هـ - 2003م . الملك بن عبد هللا الدهيش ، طبع على نفقة المحقِّ

51- المصبــاح المنيــر فــي غريــب الشــرح الكبيــر ، أحمــد بــن محمــد بــن علــي الفيومــي ، 
المكتبة العلمية - بيروت .  

52- معالــم الســنن ، حمــد بــن محمــد بن إبراهيم الخطابــي ، المطبعة العلمية - حلب ، 
ط1 ، 1351هـ-1932م .  

53- معالم القربة في طلب الحسبة ، محمد بن محمد بن أحمد ابن اإلخوة القرشي ، 
دار الفنون -كمبردج ، بدون تاريخ نشر .

54- مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة معانــي ألفــاظ المنهــاج ، محمــد بــن أحمــد الخطيــب 
الشربيني ، دار الكتب العلمية - بيروت ، ط1 ، 1415هـ-1994م . 
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55- مواهــب الجليــل فــي شــرح مختصــر خليــل ، محمــد بــن محمــد بــن عبــد الرحمــن 
الطرابلسي المغربي ، دار الفكر ، ط3 ، 1412هـ-1992م . 

56- نهايــة الرتبــة الظريفــة فــي طلــب الحســبة الشــريفة ، عبــد الرحمــن بــن نصــر ابــن عبــد 
هللا ، أبو النجيب الشيزري ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر .

57- نهايــة المطلــب فــي داريــة المذهــب ، عبــد الملــك بن عبد هللا بن يوســف الجويني ، 
تحقيق د . عبد العظيم الديب ، دار المنهاج - السعودية ، ط1، 1428هـ-2007م. 

58- نيــل األوطــار ، محمــد بــن علــي الشــوكاني اليمنــي ، دارالحديــث - مصــر ، ط1 ، 
1413هـ-1993م . 

ثانًيا : كتب المعاصرين :
59- االحتــكار دارســة فقهيــة مقارنــة ، ماجــد أبــو رخيــة ، ضمــن كتاب بحــوث فقهية فى 

قضايا اقتصادية معاصرة ، دار النفائس - األردن . 
60- االحتــكار وآثــاره فــي الفقــه اإلســالمي ، د . قحطــان عبــد الرحمــن الــدوري ، دار 

الكتب العلمية ، بيروت ،  1432هـ - 2011م .
61- االحتكار وموقف التشريع اإلسالمي منه ، رسالة مقدمة لنيل الماجستير ، موسى 

محمد الطيب علقم ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، 1402هـ - 1982م .   
62- األصــول التاريخيــة للرأســمالية المصريــة وتطورهــا ، د . محمــد متولــي ، الهيئــة 

العامة لقصور الثقافة – مصر ، ضمن سلسلة إصدارات خاصة ، ط2 ،  2011م. 
63- األموال ونظرية العقد في الفقه اإلسالمي ، د . محمد يوسف موسى ، دار الكتاب 

العربي – مصر ، ط1 ، 1372هـ-1952م .
64- تجريــم االحتــكار فــي نظــام المنافســة الســعودي ، رســالة مقدمــة لنيــل الماجســتير ، 

فهد بن نوار العتيبي ، جامعة نايف للعلوم األمنية ، 1428هـ- 2007م .
65- تســامح الغــرب مــع المســلمين فــي العصــر الحاضــر ، دراســة نقديــة ، عبــد اللطيــف 

إبراهيم عبد اللطيف ، دار ابن الجوزي – السعودية ،  ط2 ، 1419هـ-1999م .
66- تمــام المنــة فــي فقــه الكتــاب وصحيــح الســنة ، عــادل يوســف العــزازي ، مؤسســة 

قرطبة - مصر ، ط2، 1426هـ-2005م . 
67- الحداثة واإلمبريالية ، د . أحمد زكريا الشلق ، مكتبة األسرة - مصر ، 2009م .
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68- دراسات في الفقه اإلسالمي المعاصر ، حيدر حب هللا ، بدون ناشر وتاريخ نشر.
69- شرح القواعد الفقهية ، الشيخ أحمد بن محمد الزرقا ، دار القلم – دمشق ، ط7 ، 

1428هـ-2007م .
70- ضوابــط الربــح فــي الشــريعة اإلســالمية ، د . أحمــد ذيــاب شــويدح ، بــدون ناشــر ، 

1427هـ - 2006م .
71- طبقات المجتمع ، أندريه جوسان ، ترجمة د . السيد  محمد بدوي ، الهيئة العامة 

لقصور الثقافة – مصر ، ط2 ، 2011م  .
72- الفقه اإلسالمي المقارن مع المذاهب ، فتحي الدريني

73- القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها ، د . صالح بن غانم السدالن ، دار بلنسية 
– السعودية ، ط2، 1420هـ-1999م .

74- معجــم اللغــة العربيــة المعاصــرة ، د . أحمــد مختــار عبــد الحميــد ، عالــم الكتــب ، 
ط1 ، 1429هـ-2008م .  

75- المعجم الوسيط ، ثلة من المؤلفين ، مجمع اللغة العربية - دار الدعوة. 
76- مفهوم االحتكار بين الفقه اإلسالمي واالقتصاد الرأسمالي ، د . رياض المومني ، 

و د . قاسم الحموري ، بدون ناشر وسنة نشر . 
77- موســوعة االقتصاد اإلســالمي ،  تحرير د . رفعت الســيد العوضي ، دار الســالم – 

القاهرة باالشتراك مع المعهد العالمي للفكر اإلسالمي – أمريكا ، 1430هـ - 2009م .
78- نظريــة الطبقــة المترفــة ، ثورشــتاين فبلــن ، ترجمــة : محمــود محمــد مرســي ، الهيئة 

العامة لقصور الثقافة – مصر ، ط2 ، 2011م . 
ثالًثا : المقاالت : 

79- االحتكار ، خالد رعد ، موقع الموسوعة العربية .  
80- االحتكار دراسة تحليلة نقدية ، حسام العيسوي إبراهيم ، موقع األلوكة .

81- االحتــكار ومضــاره االجتماعيــة واالقتصاديــة ، عبــد الحكيــم قمــار ، مقــال بجريدة 
الخبر ، عدد 7640 ، اإلثنين 14 مارس لسنة 2014م .

نظــام  فــي ظــل  الممارســات االحتكاريــة  المنافســة ومنــع  تنظيــم  فــي  الدولــة  82- دور 
السوق ، د . منصور الزين ، أبحاث اقتصادية وإدارية ، عدد 11 جوان لسنة 2012م .
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