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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. 
ومــن هــذا المنطلــق توكلنــا على اللَّه مســتعينين به ســبحانه وتعالى إلخــراج مجموعة من 
األبحــاث والدراســات الفقهيــة المتعلقــة باالقتصــاد اإلســالمي وبالمعامــالت الماليــة قيامــًا 
بواجــب النصــح للمســلمين وســميناها: )سلســلة األبحــاث والدراســات الفقهيــة( تتكــون مــن 

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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لقد خلق هللا تعالى الناس محتاجين إلى ما يصلح حياتهم من غذاء ومسكن 
ولبــاس وغيــره ، وخلــق لهــم مــا فــي األرض جميًعا ، لكنه جلــت قدرته لم يتركهم 
سدى يتصرفون باختيارهم كيف يشاؤون ، فكل من أراد شيًئا سطا عليه ليأخذه ، 
ال بــل جــاء بشــرائع ونظــم تحفــظ للنــاس حقوقهــم ومصالحهــم ، وللعالــم كيانــه ، 
فجــاءت الشــريعة اإلســالمية وأوجبــت علــى كل مكلــف أن يتعلــم ما يحتــاج إليه ؛ 
ألنــه يجــب علــى كل واحــد أال يفعــل شــيًئا حتــى يعلــم حكــم هللا فيــه ، ومــن هــذا 

المنطلق جمعت مادة هذا البحث وموضوعه < السوق وأحكامه في اإلسالم> 

اختــرت هــذا الموضــوع وذلــك ألن هــذا الموضــوع كمــا يبــدو لــي مــن أهــم 
األحــكام الشــرعية بعــد العبــادات فــي الشــريعة اإلســالمية ؛ ألن المعامــالت تمثل 
جــزًء كبيــًرا ومهًمــا فــي الحيــاة ، فكل إنســان البد من أن يباشــر البيع والشــراء ، وما 
لــم يكــن عالًمــا بأحــكام هذا العقد تكون معاملته قابلــة للصحة والبطالن ، فجدير 
بكل طالب وبكل مسلم وكل عاقل وكل تاجر بل وكل بائع ومشتر أن يكون ملًما 
بهذا الموضوع إلماًما كافًيا حتى ال يتطرق إلى بيعه وشرائه الفساد ، وحتى يكون 

عمله كله متمشًيا مع أمر هللا ونهيه في كل ما يأتي ويذر .
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املبحث األول
تعريف السوق

المطلب األول : المعنى اللغوي للسوق 
السوق لغة : هو من ساق يسوق سوًقا ، وهو حدو الشيء وجلبه وسوقه .

يت بذلك ألن التِّجارَة تجلُب إليها ، وتساق المبيعات نحوها . سمِّ

وألنها الموضع الذي يجلب إليه المتاع والسلع للبيع واالبتياع)1( . 

ق القوم : إذا باعوا واشــتروا ، وأصل اشــتقاق الســوق من ســوق الناس  وتســوَّ
إليها بضائعهم .

والجمع أسواق .

وق : موضُع البياعات)2( .  وفي اللسان :السُّ

ــاعُر في  ُر وتؤنَُّث ؛ قاَل الشَّ تــي يتعامل فيهــا ، تذكَّ ــوق الَّ قــال ابــُن ِســيَده)3( : السُّ
التَّذكيِر :

تي وأعاصرهألم يعظ الفتيان مــا صار لمَّ ريحــه  كثيٍر  بســوٍق 
ســحيف قطاميٍّ حماًما يطايرهعلوني بمعصوٍب كأن ســحيفه 

وسوُق الحرب : حومة القتال)4( . وقيل : موضع اشتباك المتحاربين .

لسان العرب )167/10 - 168(  .  )1(
لسان العرب )167/10( .  )2(

المحكم )526/6( .  )3(
تهذيب اللغة )184/9( ، والعين )191/5( .  )4(
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وق الرسمية : )البورصة()1(  والسُّ
والسوق الماليَّة : سوق استغالل األموال ألجل طويل .

نقــل  خاللــه  مــن  يتــم  الــذي  المجــال  بأنــه  المــال  ســوق  تعريــف  يمكــن  كمــا 
المدخرات من الوحدات االقتصادية التي لديها فائض في األموال إلى الوحدات 
االقتصاديــة التــي تعانــي عجــًزا فــي أموالهــا بغــرض اســتخدامها في إتمــام األعمال 
المنتجــة . وبمعنــى أخــر هــو المــكان الــذي يلتقــي فيــه البائعــون والمشــترون لنــوع 
معين من األوراق المالية ) أســهم وســندات ( ويتم ذلك عن طريق السماســرة أو 
المؤسسات العاملة في هذا المجال ، وهو ينقسم إلى فرعين : سوق رأس المال 

. Money maret وسوق النقد Capital maret

ســوق الصرف : هو الســوق الــذي تتــم فيــه عمليــة مبادلــة العمــالت األجنبية 
المختلفة ويقصد به أيضا شبكة العالقات التي تربط مختلف األطراف المشاركة 
فــي مجــال الصــرف وهــذه األطــراف هــي : البنــوك التجاريــة ، وسماســرة الصــرف 
األجنبي ، والبنك المركزي ، والمصدرون ، والمستوردون ، والسياح . . .الخ .

ة : سوق يتعامل فيها في خارج البورصة أو الجمرك . والسوق الحرَّ
وداء : سوق يتعامل فيها خفية هرًبا من التسعير الجبري)2( . والسوق السَّ



المعجم الوسيط )465/1( .  )1(

المعجم الوسيط )465/1( .  )2(

www.almoslih.net



11 املبحث الأول : تعريف ال�سوق

المطلب الثاني : المعنى االصطالحي للسوق 
السوق وفًقا للمفهوم التقليدي أو المعنى الضيق هو : < المكان الذي يلتقي 
فيه المشــترون ، طالبو الســلعة أو الخدمة ، والبائعون عارضو الســلعة أو الخدمة 
للبيــع ، فيتبادلــون الســلع بالســلع ، أو الســلع بالنقــود ، عاجــالً أو آجــالً بأشــكال 

ووسائل دفع حسب ما يقتضيه الحال . 
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المطلب الثالث : معنى السوق في االقتصاد 
الســوق- وفًقــا للمفهــوم االقتصــادي الحديــث - هــو : <مجموعــة العالقــات 
المتبادلة بين البائعين والمشترين الذين تتالقى رغباتهم في تبادل سلعة أو خدمة 

معينة ومحددة ، أي في عرضها وطلبها> . 

ومــن هــذا المعنــى االقتصــادي للســوق يتضــح أن نطــاق الســوق لســلعة مــا ال 
يحــده إال مــدى ســهولة االتصــال بيــن أطراف التبادل ، ومدى قابلية الســلعة للنقل 

من مكان آلخر . 

خالصة القــول : أًيــا كانــت خصائــص الســلعة أو الخدمــة محــل التبــادل فإن 
السوق ال يتحدد بمكان أو نطاق مادي معين .
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13 املبحث الأول : تعريف ال�سوق

المطلب الرابع : سوق األوراق المالية 
األوراق المالية : هي الصكوك التي تصدرها الشــركات أو الدول من أســهم 

وسندات قابلة للتداول في سوق األوراق المالية .

وســوق األوراق الماليــة : هــي ســوق اســتغالل األمــوال وهــي بالفرنســية 
المصرفيــون وسماســرة  فيــه  يلتقــي  الــذي  المــكان  وتعنــي   )bourse )البورصــة 
األوراق الماليــة والتجــار ؛ إلجــراء الصفقــات التجاريــة فــي األســهم والســندات 

وحصص التأسيس .

والبورصة ســوق منظمة تقام في مكان ثابت يتولى إدارتها واإلشــراف عليها 
هيثــة لهــا نظامهــا الخــاص وتحكمهــا لوائــح وقوانيــن وأعــراف وتقاليــد ، ويؤمهــا 
المتعاملون في األسهم والسندات من الراغبين في االستثمار والناشدون اإلفادة 
مــن تقلبــات األســعار وتنعقــد جلســاتها فــي المقصــورة يومًيا حيث يقوم الوســطاء 

الماليون بتنفيذ أوامر البائعين والمشترين )1( .

)1(  انظر مراجع التعريفات : 
)1( الدكتــورة زينــب حســين عــوض هللا/كتــاب مبادىء علــم االقتصــاد/2004/دار الجامعة الجديدة 

/ص225
)2( دكتور نصيب رجم/دراسة السوق/دار العلوم للنشر والتوزيع/ص31

)3( األستاذ سعد طبري/كتاب االقتصاد والمناجمنت والقانون/ص12
)4( دكتور ســوزي عدلي ناشــد/االقتصاد السياســي للنظريات االقتصادية/مدرســة االقتصاد والعلوم 

المالية/بيروت لبنان/2008/ص 13-11
)5( دكتــور محمــد حســين الــوادي وكاظــم جاســم العيســاوي/االقتصاد الجزئي/عمــان/دار المســيرة 

للنشر والتوزيع/2007
للنشــر/ الجديــدة  الجامعــة  الجزئــي/دار  االقتصــاد  ناصف/مبــادىء  عطيــة  دكتورة/إيمــان   )8(

اإلسكندرية/2007 . 
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المطلب الخامس : الفرق بين كلمة السوق والبورصة في حقيقتها
البورصــة فــي الحقيقــة ليســت ســوًقا بالمعنى المفهوم الشــائع من كلمة ســوق 

ألن البورصة تختلف عن السوق في ثالثة أمور :

1 - إبــرام الصفقــات فــي األســواق يتــم علــى أشــياء موجــودة بالفعــل أمــا فــي 
البورصة فيتم التعامل بالنموذج )العينة( أو بالوصف الشامل للسلعة .

2 - التعامل في السوق يحدث في جميع السلع أما في البورصة فالبد من أن 
تتوافر في السلعة القابلية لالدخار وأن تكون من المثليات القابلة لتكرار التعامل 
إضافة إلى كون أثمانها عرضة للتغيير في فترة زمنية معينة بسبب ظروف العرض 

والطلب أو األحوال التنافسية .

األسعار في األسواق ثابتة ال تؤثر األسواق فيها لقلتها بينما تؤثر البورصات 
في مستوى األسعار لكثرة ما يعقد فيها من صفقات .

أهم وظائف البورصة : المضاربة ، أي : المخاطرة بالبيع أو الشراء بناء على 
التنبؤ المحفوف بتقلبات األسعار بغية الحصول على فارق األسعار .
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15 املبحث الأول : تعريف ال�سوق

المطلب السادس : أنواع البورصة
1 - بورصة األوراق المالية :

وهي التي تباع فيها األسهم والسندات بسعر باّت ، أو بسعر البورصة .

2 - بورصة البضاعة الحاضرة :
 وهي التي يتم التعامل فيها بناء على عيِّنة من البضاعة كالسيارات ، والسجاد ، 
 واآلالت ونحــو ذلــك ، ثــم يدفــع غالــب الثمن عنــد العقد ، والباقي عند التســليم .
أو يجــري البيــع فيهــا علــى ســلع حاضــرة بثمــن مؤجــل علــى ســعر بــاّت أو معّلــق ، 

خالل فترة معينة .

3 - بورصة العقود :
وهــي التــي يتــم فيهــا البيــع لســلع غائبة بســعر بــاّت مقــرر ، أو بســعر معّلق على 

سعر البورصة ، وهي بيع مقدور التسليم في المستقبل ال في الحال .

4 - بورصة المعادن النفسية كالذهب والفضة والماس والبالتين .
5 - سوق الفوري )الفوركس( هو تبادل العمالت األجنبية 

كلمــة <الفوركــس> تعنــي باختصــار : ســوق العمــالت األجنبيــة أو البورصــة 
 ”OReign EXchange maretَ “ العالمية للنقود األجنبية مما يناسب لكلمة

في اللغة اإلنجليزية . 

وتتــم المضاربــة عــن طريــق شــراء وبيــع العمــالت األساســية التــي تحــوز علــى 
 )USُ(الحصة األساسية من العمليات في سوق الفوركس وهي الدوالر األمريكي
والفرنــك   )GBP(اإلســترليني والجنيــه   )EUR(واليــورو األساســية(  )العملــة 

. )JPY(والين الياباني )CHَ(السويسري

تأسس سوق فوركس)OREXَ( للمعامالت المالية بين البنوك عام 1971 
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عندمــا تحولــت المعامــالت في التجارة العالمية من اســتخدام قيم ثابتة للعمالت 
لقيم التعويم . ويكون هذا ناتج مجموعة صفقات مالية يقوم بها وكالء األسواق 
الماليــة لتحويــل كميــة معينــة مــن المال بعملــة إحدى البلدان لعملــة بلد أخر بقيمة 
متفــق عليهــا مســبًقا لتاريــخ معيــن . ويحــدد ســعر تحويــل العملــة المعينــة بالنســبة 

لعملة أخرى ببساطة : العرض والطلب للتحويل الذي يوافق عليه الطرفان .

ويتــم شــراء و بيــع تلــك العمــالت بالــدوالر األمريكــي أو العمــالت األخــرى 
فيما بينها مما يعرف بأزواج العمالت وذلك في مقابل الدوالر األمريكي أو أي 

عملة مقابل عملة أخرى في القيمة . 

و تعتبر المضاربة في العمالت أربح تجارة في البورصات ، وأكثرها مخاطرة 
أيًضا ، بســبب التقلبات الســريعة التي تقوم العمالت بها من االتجاه الصاعد إلي 

اإلتجاه الهابط أو بالعكس .
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17 املبحث الأول :  تعريف ال�سوق

الخالصة : 
تعريف السوق بالمفهوم التقليدي

إن التعريــف التقليــدي للســوق هــو أنــه محصــور فــي المــكان الــذي يلتقــي فيــه 
المتعاملون ، فإن الســوق في تلك الفترة كان محدوًدا من حيث الحيز المكاني ، 
وذلــك لعــدم توافــر وســائل االتصــال والتكنولوجيــا المتوافــر في الوقــت الحالي . 

وعلى الحالة المادية المتوافرة في تلك الفترة الزمنية .

وبعــد الثــورة التــي حصلــت علــى مســتوى قطاعــات االتصــال والنقــل ، انتقــل 
الســوق مــن مفهومــه القديــم التقليــدي إلــى المفهــوم العصري غيــر المنحصر على 

الكيان المكاني فقط .

تعريف السوق بالمفهوم الحديث
إن السوق حسب مفهومه االقتصادي الحديث الذي ظهر بعد التطور أصبح 
يتمثل في العالقات المتبادلة بين المتعاملين في السوق ، والذين تتالقى رغباتهم 

المتمثلة في تبادل السلع والخدمات المتنوعة من حيث طلبها أو عرضها . 

وإن هــذا المفهــوم الجديــد ال يقتصــر علــى أن الســوق يكون فــي حيز جغرافي 
معيــن ، بــل بفضــل التطــور علــى مســتوى وســائل االتصــال أصبحــت التعامــالت 
واســعة المجــال ، فمثــاًل فــي وقتنا هذا أصبحت االنترنت ســوًقا عالمية تربط كافة 

أسواق العالم .

ومــن هــذا المعنــى االقتصــادي اتضــح أن نطــاق الســوق لســلعة مــا ال يحده إال 
مــدى ســهولة االتصــال بيــن أطــراف المتبادليــن ، ومــدى قابليــة الســلع للنقــل مــن 

متعامل آلخر . 

أي : أن السوق ال يتحدد بمكان أو نطاق مادي معين .
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املبحث الثاين

أنواع األسواق
 

تعــدد أنــواع األســواق وفًقــا لمعايير وعوامل مختلفة ، فقــد يتم تحديدها وفًقا 
للتقســيم االقتصــادي لهــا ، أو وفًقــا للتقســيم الجغرافــي أو وفًقــا لطبيعــة الســلعة أو 

وفًقا لطبيعة وتركيب السوق ، وفيما يلي عرض لكل منها .

المطلب األول : التقسيم االقتصادى لألسواق
ويعتمد هذا التقسيم على وصف األسواق وتحديد الهيكل وتركيب السوق 

من وجهه النظر االقتصادية ، وتعددت أنواع األسواق وفًقا لهذا التقسيم منها :

1- أسواق المنافسة الكاملة
وتتسم تلك األسواق بتوافر الشروط التالية :

أن تكون السلع والمنتجات متجانسة ومتماثلة تماًما . 

حرية الدخول والخروج من األسواق وسهولة حركة السلع والمنتجات من 
وإلى األسواق دون أى عوائق . 

فــي  المتعامليــن  لكافــة  التســويقية  والبيانــات  والمعلومــات  األنبــاء  توافــر 
األسواق . 

أن تكون معامالت أي بائع أو مشتٍر صغيرة بالنسبة لحجم السوق الكلي وال 
تؤثر تلك المعامالت على التوازن السوقي . 

الحرية الكاملة لألسعار في االرتفاع أو االنخفاض محدثة التوازن السعري 
للسلع والمنتجات دون أي تدخل من أي طرف .
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2- أسواق االحتكار الكامل 
وهذه األسواق عكس أسواق المنافسة الكاملة حيث تتسم أسواق االحتكار 
الكامــل بوجــود بائــع وحيد للســلعة ، وتتســم الســلعة بافتقارها إلــى بدائل جيدة أو 
مماثلــة لهــا ، وال يتأثــر المحتكــر بتقلبــات األســعار أو اإلنتــاج وهــو مــا يطلــق عليــه 
أحيانــا <ملــك الســوق> أى : المحتكــر ، والمتحكــم الوحيــد فــي الســلعة والســعر 
والتوزيــع وزمــن البيــع ، ومــن أمثالهــا مؤسســة الكهربــاء أو المواصــالت الســلكية 

والالسلكية .

3- أسواق احتكار القلة 
تتســم هذه األســواق بقلة عدد البائعين لســلعة ما بحيث أن غياب الفرد منهم 
يعتبــر ذو تأثيــر كبيــر علــى الســوق حيث يؤثــر غيابه على الســعر والكميات المباعة 
للقلــة األخــرى مــن البائعيــن ، وهــم ليســوا بمعــزل عــن بعــض ولكــن علــى درايــة 
وعالقــة باألســواق ومــن هــذه األســواق الشــركات التــي تعمــل فــي مجــال صناعــة 

األجهزة الكهربائية أو تلك التي تعمل في مجال إنتاج السيارات .
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21 املبحث الثاين : اأنواع الأ�سواق

المطلب الثاني : التقسيم الجغرافي لألسواق
ويعتمــد هــذا التقســيم علــى التوزيــع الجغرافــي لألســواق وأماكــن تواجدهــا ، 
وأحياًنــا مــا يســمى الســوق باســم المنطقــة أو القريــة التــي تتواجــد فيهــا ومــن أنــواع 

تلك األسواق :

1- أسواق القرية 
وغالبا ما تكون تلك األسواق في قرية معينة وفي يوم محدد يوم الخميس أو 
الســبت أو الجمعــة ويكــون معروًفــا للقــرى المجاورة ويتم البيع والشــراء في تلك 

األسواق بكميات محدودة مقارنة باألسواق األخرى .

2- أسواق المركز
ويكون في المركز أو المدينة عاصمة المركز وتكون أكبر حجًما من أسواق 
القرية وأكثر نشاًطا ، وقد يحدد لها يوم معين أو تكون على مدار األسبوع ، وتقام 
في مكان معين ، وقد يوجد أكثر من ســوق داخل كل منطقة كما تتعامل مع ســلع 

ومنتجات مختلفة .

3- أسواق المدن 
حيث تتواجد تلك األسواق داخل مدينة ما ، وتتعامل في سلع مختلفة ، وقد 
تتركز داخل عاصمة الدولة وعادة ما تكون تلك األسواق هى أسواق الجملة . 

4- أسواق دولية
وعادة ما تعكس أو تمثل مجموعة من الدول على المســتوى العالمي ومنها 
الســوق األوربيــة المشــتركة أو الكوميســا أو آســيان أو غيرهــا مــن التكتــالت التــي 
تعكــس شــكل التجــارة واألســواق فــي منطقــة معينــة مــن العالــم أو الســوق العربيــة 

المزمع قيامها .
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المطلب الثالث : تقسيم األسواق وفًقا لطبيعة السلع 
حيث تقسم األسواق وفًقا لطبيعة السلع أو القطاع اإلنتاجي لها إلى :

1- أسواق السلع الزراعية 
وتتخصص تلك األسواق لتسويق السلع والمنتجات والحاصالت الزراعية 
وغالبــا مــا يتعامــل فيهــا العامليــن فــي القطــاع الزراعــي ، وأســواق الجملــة ونصــف 

الجملة للسلع الزراعية .

2- أسواق السلع االستهالكية 
وهــى األســواق المتخصصــة فــي الســلع والمنتجــات التــي تســهم في اإلشــباع 
المباشــر للمســتهلك النهائي ، أى : االســتهالك الشــخصي المباشر وتتصف تلك 

األسواق بكبر حجمها وتعدد السلع والمنتجات فيها .

3- أسواق السلع الصناعية 
وعــادة تكــون تلــك األســواق متخصصــة لتغذيــة صناعــات بذاتهــا حيــث يتــم 
الشــراء من تلك األســواق لالســتخدام في إنتاج ســلع نهائية ومنها : أسواق الغزل 
والخيــوط وكافــة األســواق المتخصصــة فــي تســويق الســلع نصــف المصنعــة أو 

المكملة لبعض الصناعات .
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23 املبحث الثاين : اأنواع الأ�سواق

المطلب الرابع : التقسيم التسويقي لألسواق
وهو ما يقصد به توزيع األسواق وفًقا لطبيعة وتركيب السوق ومنها :

1- األسواق المحلية
وهــي قريبــة مــن مناطــق اإلنتــاج وتكــون صغيــرة الحجم وعددها كبيــر ، وتباع 
فيها الســلع والحاصالت ألول مرة حيث يتم تجميعها في تلك األســواق حســب 
حجــم الســوق ويتــم البيــع مباشــرة للمســتهلك أو عــن طريــق الوســطاء المحلييــن 

بالمنطقة ، وتتميز تلك األسواق بــ :

* تيســير عمليــة البيــع بســرعة وبأقــل مجهود نظــًرا لتقابل المنتج والمســتهلك 
مباشرة . 

* ســهولة تعــرف المشــترين علــى الســلع ودرجــة جودتهــا ونوعيتها نظــًرا لقلة 
الكمية . 

* تجميع السلع والمنتجات في أقرب مناطق إنتاجها .

2- األسواق المركزية
وهــى بمثابــة مراكــز تجميع وتخزين للســلع والحاصالت ومــن ثم فهي حلقة 
الوصــل بيــن األســواق المحليــة والمنتجيــن ، وبين أســواق الجملة والمســتهلكين 
وقــد تكــون موجــودة بالمــدن الكبيــرة ، وقــد يتــم فيهــا بعــض الوظائــف التســويقية 
مثــل التخزيــن ، وإعــادة التعبئــة ، والتجهيــز وغالًبــا مــا تكــون تلــك األســواق كبيــرة 

الحجم .

3- أسواق الجملة
ومعــدات  التســهيالت ،  كافــة  لتوفيــر  ومعــدة  الحجــم ،  كبيــرة  أســواق  وهــي 
االتصــال ووســائل التخزيــن ووســائل النقل وتوفيــر العبوات ، وكافــة المعلومات 
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لكافــة  األســواق  بتلــك  والــوارد  الصــادر  دفاتــر  خــالل  مــن  التســويقية  والبيانــات 
الســلع والحاصالت وســهولة التعرف على عدد كبير من التجار وكبار الموردين 
المــدن  فــي  تتواجــد  األســواق  وتلــك  األســواق ،  بتلــك  والموزعيــن  والوســطاء 
الكبيــرة ، وفــي هــذه األســواق تضــاف العديد مــن المنافع للســلع وذلك عن طريق 
المنافع الزمنية عن طريق التخزين أو المنافع المكانية عن طريق التجميع والنقل 
أو المنافــع الشــكلية عــن طريــق تغييــر العبــوات والتجهيــز لبعــض الســلع ومــن ثــم 

تقترب أسواق الجملة من أسواق المنافسة الكاملة .

4- أسواق التوزيع
وظيفــة تلــك األســواق تجميــع الســلع ســواء مــن المنتجيــن أو أســواق الجملــة 
ثــم توزيعهــا علــى تجــار التجزئة ومحالت البيع ، وأســواق التجزئــة الموجودة في 
المنطقــة ، ومــن ثــم فيمكــن اعتبــار تلــك األســواق كأنهــا وســيط تســويقي يســاهم 

ويساعد في سرعة وسهولة توزيع السلع .

5- أسواق التصدير
مــن خاللهــا تصديــر  يتــم  الســاحلية حيــث  المــدن  فــي  تلــك األســواق  تتركــز 
الســلع والحاصــالت إلــى األقطــار الخارجيــة كمــا يتــم اســتيراد الســلع والخدمات 
من الدول الخارجية لالســتهالك والتصنيع المحلي . وتركز تلك األســواق على 
األســعار العالميــة )ســيف – فــوب( وفــي تلــك األســواق يتــم إعــادة تجهيــز وتعبئــة 
وفرز وتدريج الســلع والخدمات وفًقا لمواصفات وشــروط كل دولة أو مســتورد 
خارجــي وتتوافــر فــي تلــك األســواق وســائل االتصــاالت والمراســالت الحديثــة 
وكافــة التســهيالت االئتمانيــة والبنكيــة ووســائل النقــل والشــحن وتتصــف تلــك 

األسواق بسهولة ويسر التعرف على المعلومات واإلنباء التسويقية العالمية .
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6- األسواق المختلطة
يصعــب أحياًنــا توصيــف الســوق ومــن ثم يكون الســوق خليًطا مــا بين الجملة 
والتجزئــة والتصديــر والتوزيــع وبالتالــي يطلق على مثل تلك األســواق باألســواق 

المختلطة )المتعددة أو المتنوعة( حيث تتعدد وتتنوع وظائف السوق .

7 - األسواق التجزيئية
هــذه  وفــي  التســويقية ،  العمليــات  فــي  األخيــرة  الحلقــة  تمثــل  أســواق  وهــى 
األسواق يتم تجهيز وتعبئة وتغليف السلع والحاصالت في شكلها النهائي وتباع 
مباشــرة للمســتهلك النهائي ، وعادة توجد مثل هذه األســواق بالقرب من المدن 

الرئيسة أو القرى وقرب أماكن االستهالك ذات الكثافة السكانية المرتفعة .
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المطلب الخامس : تصنيف األسواق بإعتبار الناتج النهائي
1 - سوق السلع 

والسلع منتجات مادية ملموسة لها بعد وحجم ، مثل الكاميرا ولوح الصابون 
ولها منافع أساسية يبغيها المستهلك من المنتجات وكيفية تغليفها بمجموعة من 

الخصائص األخرى لكي تصبح منتًجا متكامالً جاهًزا للبيع والتوزيع . 

والمنتج المادي الملموس والمحسوس يقدمه فرٌد أو منظمة إلى المستهلكين 
من أجل أن يتم التبادل بينهما لتحقيق أقصى إشباع ممكن لكال الطرفين . 

هــذا تعريــٌف عــام وشــامل يدخــل ضمنه الســلع كلها ، من الدبوس إلى ســفينة 
الفضاء . 

2- سوق الخدمات 
يمكــن تعريــف الخدمــة بأنهــا < مــا يقدمــه طــرٌف إلى آخــر لقاء ســعر معلوم من 

أنشطة ومنافع غير ملموسة وال ينتج عنها امتالك أو حيازة أي شيء مادي . 

وهنالك خصائص خمس تميز الخدمات عن غيرها من السلع المادية وهي 

1- الخدمات غير ملموسة . 

ال يستطيع المشتري أن يلمسها بحواسه الخمسة .

2- اشــتراك كل مــن المنتــج والمســتهلك فــي تقديــم الخدمــة فالطبيــب ال بــد 
لــه مــن اللقــاء مــع المريــض والتفاعــل معــه ، وكذلــك المحامــي البــد مــن مناقشــة 

العميل .وتتفاوت هذه التفاعالت حسب البيع .

3- التــالزم بيــن الخدمــة ومنتجهــا ، وتقديــم الخدمــة يســتلزم وجــود مقدمهــا 
فالعمليــة الجراحيــة البــد لهــا مــن الطبيــب وكذلــك استشــارة المحامــي وهنالــك 

تالزم بين الخدمة وسمعة وكفاءة منتجها . 
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4- افتقــار الخدمــة إلــى النمطيــة فليس كل بائعي الخدمــات ناجحين كالفرق 
بيــن األطبــاء ، وليــس كل المحاميــن ، يتمتعــون بســمعة طيبــة ، والنمطيــة ال تنطبــق 

على مشتري الخدمات . 

5- عدم قابلية التخزين . 

الخدمــات يتــم بيعهــا ثــم إنتاجهــا واســتهالكها فــي نفــس الوقــت ، وال يمكــن 
تخزينها .
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المطلب السادس : الّشروط الواجب توافرها في الّسوق ، وهي : 
- توافر الحاجات والّرغبة لدى األفراد أو المنّظمات للمنتج . 

- توافر القدرة على شراء المنتج والتي تعكس ما يسّمى بالقّوة الشرائّية . 

- توافــر االســتعداد لــدى األفــراد أو المنّظمــات الســتخدام قوتهــم وقدراتهــم 
الشرائّية . 

- توافــر الّســلطة لــدى األفــراد والمنّظمــة لشــراء منتجــات معّينــة ؛ فاألفــراد قد 
تتوافــر لديهــم الحاجــة والّرغبــة والقــّوة الشــرائّية واالســتعداد لشــراء منتــج معّيــن ، 

ولكن ليس لهم الحّق بشراء منتج معّين مثل صغار الّسن .

- توافر السلعة أو الخدمة لدى البائع أو مقدم الخدمة ، أو لديه القدرة على 
توفيرها في الوقت المطلوب أو المتفق عليه .
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المطلب األول : نبذة عن تاريخ األسواق
يعــدُّ الســوق قديًمــا قــدِم اإلنســان ، وذلــك ألن اإلنســان ال بــد له من أمور يســد 
بهــا حاجتــه وحاجــة مــن يعــول ، وأماكــن وجــود ذلــك هي األســواق ، ســواٌء كانت 

صغيرة أو كبيرة .

المطلب الثاني : أسواق العرب في الجاهلية
ترجم البخاري في صحيحه : باب : األسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع 
بهــا النــاس فــي اإلســالم ، و ذكر الحديث : عــن ابن عباس : <كانت عكاظ وِمَجنّة 
وذو المجــاز أســواًقا فــي الجاهليــة ، فلمــا كان اإلســالم تأثمــوا مــن التجــارة فيهــا ، 

فأنزل هللا : ﴿ليَس عليكم جناٌح في مواسم الحّج﴾)1( ، قرأ ابن عباس كذا)2(> .

المطلب الثالث : أسواق العرب الموسمية
وللعــرب أســواق يقيمونهــا شــهور الســنة ، وينتقلــون مــن بعضهــا إلــى بعــض 
ويحضرهــا ســائر العــرب بمــا عندهــم مــن حاجــة إلــى بيــع أو شــراء )3( ، وتقــع هــذه 

األسواق في مواضع مختلفة متناثرة من جزيرة العرب . 

البقرة : 198 .  )1(
)2( صحيح البخاري حديث )1992(  )740/2(

بلــوغ األرب )264/1( ، األزمنــة واألمكنــة )161/2 ومــا بعدهــا( ، المفضليــات )208( ، البكــري ،   )3(
معجم )959/3( ، النقائض )139/1( ، العقد الفريد )208/5( ، البيان والتبيين )100/3( ، األغاني 

)23/5( ، )6/11 ، 82( ، )16/12( ، )145/14( ،  )240/15( ، أسد الغابة )224/2( .
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وهناك أسواق أخرى قصدها العرب لالتجار في مواسم وفي أوقات مختلفة 
كانــت خــارج جزيــرة العــرب ؛ فــي العــراق أو فــي بــالد الشــام أو في الحبشــة ، وقد 

كان العرب يقصدونها أيًضا لالتجار واالمتيار)1( .

وقد ذكر <اليعقوبي> أن أســواق العرب كانت عشــر أســواق يجتمعون بها في 
تجاراتهم ويجتمع فيها سائر الناس ويأمنون فيها على دمائهم وأموالهم)2( .

ولــم تكــن هــذه األســواق محصــورة فــي موضــع معيــن ، إنمــا كانــت تعقــد فــي 
مواضع مختلفة متعددة من جزيرة العرب .

ومن أشهر أسواق العرب عند ظهور اإلسالم : 

<سوق دومة الجندل> .

و<سوق هجر> .

و<سوق عمان> .

و<سوق المشقر> .

و<سوق عدن أبين> .

و<سوق صنعاء> .

و<سوق حضرموت> .

و<سوق ذي المجاز> .

و<سوق مجنة> .

و<سوق عكاظ> .

و<سوق حباشة> .

المفصل فى تاريخ العرب قبل اإلسالم . الدكتور جواد علي )57/14( .  )1(
اليعقوبي )239/1( ، <النجف 1964م> .  )2(
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و<سوق صحار> .

و<سوق بدر> .

و<سوق بني قينقاع> .

و<سوق الشحر> .

و<سوق عثر> .

وأسواق محلية أخرى تأتيها القبائل والعشائر لالمتيار . 

وقــد ذكــر بعــض أهــل األخبــار أن أســواق العــرب الكبيــرة كانــت فــي الجاهلية 
ثالث عشرة سوًقا ، وأولها قياًما : دومة الجندل)1( .

وذكــر <الهمدانــي> أن مــن أســواق العــرب القديمــة : عدن ، ومكــة ، والجند ، 
اليمامــة ،  وحجــر  ومنــى ،  ومجنــة ،  وبــدر ،  وعــكاظ ،  المجــاز ،  وذو  ونجــران ، 

وهجر البحرين)2( وسوق <همل> من الخارف ببلد حاشد )3( . 

أهــل  روايــات  فــي  عرًضــا  أســماؤها  وردت  عديــدة  أخــرى  أســواق  وهنــاك 
األخبار .

تجــارة  ســوق  وهــي  عــكاظ> ،  <ســوق  المتقدمــة وأعرقهــا  األســواق  وأشــهر 
وسوق سياسة وسوق أدب . 

فيهــا كان يخطــب كل خطيــب مصقــع ، وفيهــا علقت القصائد الســبع الشــهيرة 
افتخــاًرا بفصاحتهــا علــى مــن يحضــر الموســم مــن شــعراء القبائــل, علــى مــا يذكــره 

بعض أهل األخبار . 

المفصل فى تاريخ العرب قبل اإلسالم . الدكتور جواد علي )59/14( .  )1(
الصفة )179 وما بعدها( .  )2(

الصفة )113( . والمفصل فى تاريخ العرب قبل اإلسالم . الدكتور جواد علي )59/14( .  )3(
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وكان يأتيها قريش وهوازن وسليم واألحابيش وعقيل والمصطلق وطوائف 
من العرب ، وكانت تقوم للنصف من ذي القعدة إلى آخر الشهر)1( .

وذكــر أن عــكاظ : نخــل فــي واٍد ، بينــه وبيــن الطائــف ليلــة ، وبينــه وبيــن مكــة 
ثالث لياٍل ، وبه كانت تقام سوق للعرب بموضع منه يقال له : <األثيداء>)2( . 

وقيل : عكاظ : ماء ما بين نخلة والطائف إلى بلد يقال له : الفنق ، كانت موسًما 
من مواسم الجاهلية ، تقوم هالل ذي القعدة ، وتستمر عشرين يوًما . وكانت تجتمع 
فيهــا قبائــل العــرب فيتعاكظــون ، أي : يتفاخــرون ويتناشــدون ما أحدثوا من الشــعر ، 

يقيمون على ذلك شهًرا ، يتبايعون ثم يتفرقون . فلما جاء اإلسالم هدم ذلك)3( .
وذهب فريق من أهل األخبار إلى أن انعقاد سوق عكاظ إنما كان يقوم بهالل 

شهر ذي القعدة ويستمر لمدة عشرين يوًما)4( .
ويعرض للبيع وللشــراء في ســوق عكاظ ، وفي األســواق األخرى كل أنواع 
البضاعات ، من أدم ومن حبوب وأقمشــة إلى بضاعة حية ناطقة هي الحيوان أو 
اإلنسان ، حيث يعرض الرقيق في السوق, وقد كان شراء <خديجة> أم المؤمنين 

لـ<زيد بن حارثة> من سوق عكاظ)5( . 

وذكر بعض أهل األخبار أن <سوق عكاظ> موسم عظيم من المواسم ، وقد 
اتخذت ســوًقا بعد عام الفيل بخمس عشــرة ســنة . وهي من أعظم أســواق العرب 

المفصل فى تاريخ العرب قبل اإلسالم . الدكتور جواد علي )65/14( .  )1(
معجم البلدان )142/4( ، مراصد االطالع )953/2( .  )2(

المفصل فى تاريخ العرب قبل اإلسالم )66/14( .  )3(
)4(  مراصــد االطــالع )953/2( ، القامــوس المحيــط )396/2( ، لألزرقــي ، أخبــار مكــة )129( ، صبــح 
اليعقوبــي   ، )165/2( واألمكنــة  األزمنــة   ، )704/3( البلــدان  بعدهــا( ،  ومــا   410/1( األعشــى 

. )236/1(
المعارف )ص144( . المفصل فى تاريخ العرب قبل اإلسالم )66/14( .  )5(
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علــى اإلطــالق فــي الجاهليــة وفــي اإلســالم, ثــم تضــاءل شــأنها وخربــت بعــد ســنة 
)129( للهجرة ، عندما ظهر الخوارج الحرورية مع المختار بن عوف في مكة ، 
فنهبت هذه السوق ، وخاف الناس على أنفسهم من الذهاب إليها ، فتركت)1( .

ويذهب الناس بعد سوق عكاظ إلى سوق أخرى هي سوق مجنة ، فيقيمون 
بها عشرة أيام . 

فــإذا رأوا هــالل ذي الحجــة فــي نهايــة هــذه األيــام العشــرة قصــدوا ذا المجاز ، 
وهــي ســوق جاهليــة ، فيقيمــون فيهــا ثمانيــة أيــام يبيعــون ويشــترون ، ثــم يخرجــون 
يــوم الترويــة مــن ذي المجــاز إلــى عرفة ، فيأخذون ذلك اليــوم من الماء ما يرويهم 
من ذي المجاز . وقد ســمي هذا اليوم باســم يوم التروية ؛ لترويهم من الماء بذي 
المجــاز, حيــث كان ينــادي بعضهــم علــى البعض اآلخر أن يتــرووا من الماء ؛ ألنه 

ال يوجد ماء بعرفة, كذلك ال يوجد ماء بالمزدلفة يومئذ . 
ويعتبر يوم التروية نهاية أسواقهم, وكان العرب ال يتبايعون في يوم عرفة وال 

في أيام منى . فلما جاء اإلسالم أحل لهم ذلك)2( .
وذكر أن <ذا المجاز> موضع بمنى ، وذكر أنه سوق كانت في الجاهلية على 

فرسخ من عرفة, بناحية كبكب ، سمي به ألن إجازة الحج كانت فيه)3( . 

و<كبكب> : جبل بعرفات خلف ظهر اإلمام إذا وقف ، وقيل : هو ثنية)4( .

أخبار مكة ، األزرقي )129 وما بعدها( . البكري ، معجم )959/3( ، اللسان )447/7( .  )1(
أخبار مكة ، لألزرقي )129 وما بعدها( .  )2(

تاج العروس )21/4( ، )جوز( .  )3(
)4( كبكب : بتكرار الكاف المفتوحة ، وتكرار الباء الموحدة أوالهما ساكنة . جبل من أشهر جبال ُهذيل في 
الجاهلية واإلسالم ، يبعد شرق مكة بسبعة وعشرين كيالً ، مياهه الجنوبية في وادي نعمان ، والشمالية 

والغربية في وادي عرنة ، وبشقه الغربي يقع سوق ذي الَمَجاز المشهور ، ال زال باقية آثاره .
معالم مكة التأريخية واألثرية/عاتق بن غيث بن زوير بن زاير بن حمود بن عطية بن صالح البالدي الحربي 

)المتوفى : 1431هـ( تاج العروس )444/1( ، )كب( ، )ك/ب/ب( .)معجم البلدان )434/4( .
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وقد كان الحج من أكبر مواسم الربح لقريش ، تبيع قريش ما عندها لألعراب 
القادميــن إليهــا مــن الباديــة وألهــل القــرى البعيــدة عــن مكــة ، وتشــتري منهــم مــا 
يحملونــه معهــم مــن مــواد وســلع ، ثم تقــوم قوافلهم بنقل الفائض مما اشــترته إلى 
األسواق الخارجية في بالد الشام أو العراق ، وتشتري في مقابل ذلك ما يحتاج 

إليه الحجاز وأعراب البادية من سلع ومواد .

ومكــة فــي مواســم الحــج وفــي المناســبات األخــرى ســوق تجاريــة مهمــة ، ال 
تقل شأًنا في الواقع عن األسواق األخرى . 

ويظهر من روايات أهل األخبار أن حظ المفاخرة والمباهاة والتمدح والذم ، 
لم يكن بأقل من حظ البيع والشــراء في ســوق عكاظ, فقد كان الشــعراء يعرضون 
أجــود وأحــدث مــا عندهــم مــن شــعر علــى الحاضريــن)1( . وكان كثيــر مــن هــؤالء 

الحاضرين إنما يفدون إليها للوقوف على أحدث ما يقال من صنوف الشعر ،

وحــال األســواق األخــرى مثــل حــال ســوق عــكاظ, مــن حيــث ورود الشــعراء 
إليها لعرض ما عندهم من شعر جديد ، والظاهر أن قرب سوق عكاظ من مكة ، 
وورود الحجــاج إليهــا قبــل البــدء بالحــج ، ثــم ورود اســمها فــي أخبــار الرســول ، 
ولكونهــا ســوق مكــة وتجــار قريــش ، ووقوعها فــي أرض يتكلم أهلهــا باللغة التي 
نــزل بهــا الوحــي ، هــذه األســباب وغيرهــا هــي التــي خلــدت اســم هــذه الســوق ، 
وربطــت بينهــا وبيــن الشــعر والنثــر ، أكثــر مــن األســواق األخــرى التي كانــت بعيدة 

عن مكة ، وبعيدة لذلك عن ذاكرة أهل األخبار .

هذا ، وإن للباحثين في موضع سوق عكاظ آراء متباينة فيه .

تــاج العــروس )254/5 ومــا بعدهــا( ، اللســان )447/9( معجــم البلــدان )203/6( ابــن خلــدون ،   )1(
المجلد الثاني )ص642( .
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ويجــب أال ننظــر إلــى هــذه األســواق نظرتنــا إلى الســوق بالمعنــى المفهوم من 
اللفظــة فــي الوقــت الحاضــر, ، فقد كانت أســواق الجاهلية أوســع مجااًل من ذلك 

بكثير . 

كانت مجامع ألهل اللسان من شعراء ومن خطباء ، ومن مرموقين معروفين 
ومن مغمورين طالب شهرة ، قصدوا هذه األسواق للحصول على اسم وسمعة ، 

كما هو شأن سوق عكاظ . 

كمــا كانــت مجتمعــات تعقــد فيهــا العقــود والمعاهــدات واالتفاقــات القبليــة 
والعائلية ، ومواضع يعلن فيها عن التبني .

وهي ساحات محاكم ، يجلس فيها المتخاصمون لالستماع إلى قرار حاكم 
مهاب محترم ، اتفقوا على تحكيمه في نزاعهم . 

وقــد كانــت الحكومــة فــي هــذه الســوق إلى <بنــي تميم> ، وكان آخــر من حكم 
منهم فيها : األقرع بن حابس التميمي)1( .

وإذا وقعت في هذه األسواق خصومات في مثل اختالف في سعر أو اختالف 
ام يلجأ المتخاصمون إليهم للنظر في خصوماتهم وللنظر  في تجارة ، فهناك حكَّ
فــي كل خصومــات أخــرى قــد تقــع علــى الحاضريــن, فيقــوم هــؤالء الحــكام بفض 

ذلك النزاع . 

وقــد اشــتهر ســادات بنــي تميــم بالنظــر في الخصومــات التي تقع في األســواق 
القريبــة منهــم أو التــي تقــع فــي ديارهــم ، وكان مــن أواخــر حكامهــم <األقــرع بــن 

حابس>)2( .

صبح األعشى )426/1( . المفصل فى تاريخ العرب قبل اإلسالم )72/14( .  )1(
المصادر السابقة .  )2(
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األول ،  ربيــع  شــهر  مــن  يــوم  أول  ينزلونهــا  فكانــوا  الجنــدل> ،  <دومــة  وأمــا 
دومــة  صاحــب  أكيــدر  وكان  والتبــادل .  والشــراء  للبيــع  أســواقها  فــي  يجتمعــون 
الجندل يرعى الناس ويقوم بأمرهم أول يوم ، وتدوم سوقهم إلى نصف الشهر, .

وكانت تقصدها قبائل الشام والحجاز واألقسام الشمالية والغربية من أعالي 
نجد ، وتقيم بالقرب منها كلب وجديلة طيء)1( .

وكان الذي يشرف على هذه السوق سادات العرب من كلب أو من غسان ، 
يتنافسون عليها ويتزايدون ، فأي الحيين فاز خضع ودان له اآلخر .

- سوق دبا بعمان .

وكانــت ســوق دبــا مــن األســواق المقصــودة المشــهورة ، يأتــي إليهــا البائعــون 
والمشــترون مــن جزيــرة العــرب ومــن خارجهــا ، فيأتيهــا تجــار مــن الســند والهنــد 

والصين)2( .



المحبــر - محمــد بــن حبيــب بــن أميــة بــن عمــرو الهاشــمي ، بالــوالء ، أبــو جعفــر البغــدادي )المتوفــى :   )1(
245هـ( ص 263 .

)2( المحبــر - محمــد بــن حبيــب بــن أميــة بــن عمــرو الهاشــمي ، بالــوالء ، أبــو جعفــر البغــدادي )المتوفــى : 
245هـــ( ص 265 .  تاريــخ العــرب القديــم - توفيــق بــرو ص 246 . المفصــل فــى تاريــخ العــرب قبــل 

اإلسالم - الدكتور جواد علي )200/7( .
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المطلب الرابع : مكانة السوق في اإلسالم 
ولقد أولى اإلسالم األسواق العناية الفائقة ، واالهتمام البالغ .

األرض ،  فــي  الســعي  علــى  حثــه  فــي  بالســوق  اإلســالم  عنايــة  تمثلــت  وقــد 
والذهــاب إلــى األســواق للتجــارة وطلــب الــرزق الحــالل ، قــال هللا - تعالــى- : 

ژٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  

ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ  ژ ]ســورة النســاء : 29[ . 
وقال :ژ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ژ  ]سورة البقرة : 275[ . 

بل لقد قرن هللا العاملين في األرض للتجارة بالمجاهدين في سبيله ، فقال : 
]ســورة  ژ  ڎڈ   ڌ  ڎ     چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ   ژ 

ى  ى     ائ  ائ  ەئ     ەئوئ  وئ   تعالــى- :ژ  هللا -  المزمــل : 20[ . وقــال 
ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئىئ   ىئ  ی  ی  ی  یجئ  حئ   مئ  ىئ  

يئ  جب  ژ ] سورة القصص : 77[ .

وكان النبــي – × - يذهــب إلــى األســواق كســًبا للــرزق ، وطلًبــا للقــوت 
الضــروري ؛ حتــى إن المشــركين عابــوه بذلــك كمــا حكــى هللا عنهــم : ژ گ   گ  
ڻ   ڻ   ں   ں      ڱ   ڱ     ڱڱ    ڳ   ڳ   ڳ     ڳ   گ   گ  

ڻژ  ]سورة الفرقان : 7 [ . 
وقــد أقيمــت فــي عهــده - × – أســواق واســعة ، البنــاء فيهــا وال ظــل)1( ، 
وحظيت باهتمامه الواسع ، وعنايته الخاصة - × - فكان يتعهدها بالمراقبة ، 
ووضع لها الضوابط الشــرعية ، فحّرم بيوع الجاهلية المشــتملة على الغرر والربا 

والمكر والخداع والغبن .

خالصة الوفا بأخبار دار المصطفى )347/2( .  )1(
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وكان يتفقــد الســوق بيــن الفينــة واألخــرى مــع بعــض أصحابــه ، ثــم اقتــدى بــه 
أصحابه من بعده في كل شيء ، فكانوا يذهبون إلى األسواق فيبيعون ويشترون ، 
كما هو معروف عن أبي بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف - رضي هللا عنهم - 

ثم من سار على طريقتهم من التابعين ، والملوك والخلفاء إلى يومنا هذا .

التسميات التاريخية لسوق المدينة :
أطلق على سوق المدينة الشهير بسوق المناخة)1( أسماء متعددة منها : 

ســوق  البقيــع)2( ،  ســوق  المصلــى ،  ســوق  الخيــل ،  بقيــع  المدينــة ،  ســوق 
البطحاء ، سوق الزوراء . 

وكما أنه كانت هناك أسواق متعددة بالمدينة المنورة )يثرب( قبل سوق المدينة 
أو متزامنــة معــه أو بعــده ، منهــا : ســوق بنــي قينقــاع)3( ، ســوق بالصفاصــف ، ســوق 
زبالة ، سوق مزاحم ، سوق النبيط أو النبط)4( ، ثم أصبحت هناك أسواق بمسميات 

مختلفة حسب نوع ما يباع مثل سوق الخيل ، سوق اإلبل ، سوق التمر إلخ .

)1(  وهي في المكان الذي أصبح يسمى المناخة من مسجد الغمامة )المصلى( جنوبا ، حتى باب الشامي 
شمااًل . وفي هذا السوق اليوم مكتبة الملك عبد العزيز ، والنفق غربّي المسجد النبوي .

وحملــه علــى بقيــع الغرقــد وهــم وقد ذكر ابن شــبة أســواق المدينة في الجاهلية واإلســالم ولم يذكر أنه   )2(
كان ببقيع الغرقد سوق ال قبل الدفن وال بعده .

قينقــاع  بنــو  اشــتهر  الذهبيــة والمعدنيــة وغيرهــا ، وقــد  اليهــود  يبتاعــون مصنوعــات  العــرب  )3( حيــث كان 
بالصياغة .

ســوق كانــت موجــودة بالمدينــة المنــورة منــذ العصــر الجاهلــي ، وكانــت تقــوم مــرة فــي العــام ، والنبــط :   )4(
الواحــد نبطــي ، ونباطــي بتثليــث النــون ، والجمــع أنبــاط ؛ ونبيــط : قــوم مــن العجــم كانــوا ينزلــون بيــن 
العراقيــن فســموا نبطــا ، الســتنباطهم مــا يخرج من األرض ، ثم اســتعمل في أخــالط الناس وعوامهم ، 
ومنــه يقــال : كلمــة نبطّيــة ، أي : عامّيــة . وال عالقة لهم بدولة األنباط المعروفة . ويبدو أن هؤالء كانوا 
يفدون إلى المدينة فيبيعون ما يجلبون ، فأضيفت السوق إليهم ، واستمّر حتى صدر اإلسالم لما ورد 

من ذكرها في السيرة النبوية ، حيث ابتاع رسول هللا بعض لقاحه من هذه السوق .
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المطلب الخامس : أهمية السوق في اإلسالم 
إن أهمية الســوق اإلســالمية للمســلمين في المدينة المنورة تأتي من ضرورة 
االقتصاديــة  الكيانــات  مواجهــة  فــي  للمســلمين  قــوي  اقتصــادي  كيــاٍن  وجــود 
اليهــود ، أم علــى  فــي مواجهــة  المعاصــرة  ، ســواء علــى مســتوى المدينــة نفســها 
المجــاورة  الممالــك  لمنافســة  نظــًرا  المجــاورة ؛  والممالــك  الــدول  مســتوى 
للمسلمين خاصة والعرب عامة ، وكونهم إلى حد كبير يشكلون سوًقا لتصريف 

الكثير من بضائع ومنتجات تلك الممالك .

ى <ســوق  المنــورة ســوٌق تســمَّ المدينــة  فــي  أنــه كانــت  الســيرة  وتــروي كتــب 
والمقامــرة ،  بالربــا  يتعاملــون  وكانــوا  اليهــود ،  أحيــاء  مــن  حــيٍّ  فــي  قينقــاع>  بنــي 
والتدليــس والغــش ، والغــرر والســحت واالحتــكار ، ويفــرض علــى المتعامليــن 
فيها اإلتاوات ، وهذا كله ال يتفق مع القواعد والضوابط اإلسالمية للمعامالت ، 
فرأى رســول هللا- ×- أن ينشــئ ســوًقا جديدًة للمســلمين ، فروى ابن شــبة عن 
صالــح بــن كيســان قــال : ضــرب رســول هللا × قبة في موضع بقيــع الزبير فقال : 

<َهَذا ُسوُقُكْم> . 

فأقبل كعب بن األشــرف فدخلها وقطع أطنابها ، فقال رســول هللا × : <ال 
جرم ألنقلنّها إلى موضع هو أغيظ له من هذا> ، فنقلها إلى موضع سوق المدينة ، 

ثم قال : <هذا سوقكم ، ال تتحجروا ، وال يضرب عليه الخراج> .

وعــن أبــي أســيد أن رجــالً جــاء إلــى النبــي × فقــال : يــا رســول هللا ! إنــي قــد 
رأيــت موضًعــا للســوق ، أفــال تنظــر إليــه؟ قــال : فجاء بــه إلى موضع ســوق المدينة 
اليوم- أي في زمنهم- قال : فضرب النبي × برجله وقال : <َهَذا ُسوُقُكْم، َفاَل 

، َواَل ُيْضَرَبنَّ َعَلْيِه َخَراٌج> . ُينَْتَقَصنَّ
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المطلب السادس : دواعي إنشاء النبي × لسوق المدينة :
والتدليــس  والغــش  والربــا ،  الســحت  علــى  تقــوم  اليهــود  معامــالت  أواًل : 
م في الشريعة اإلسالمية ، ومن ثمَّ يصعب أن تكون هناك  واالحتكار ، وهذا محرَّ
ســوق يهيمــن عليهــا اليهــود وتلتــزم بقواعــد وأحــكام الشــريعة اإلســالمية ويتعامــل 
فيهــا المســلمون إال وقعــوا فــي الحــرام ؛ لذلــك يجــب أن تكــون للمســلمين ســوق 

حرة نظيفة طاهرة .

ثانًيــا : إن فــرض اإلتــاوات- الضرائــب والرســوم ومــا فــي حكمهمــا- بــدون 
ضوابط على المعامالت في األســواق يؤدي إلى ارتفاع األســعار وغيرها ، وهذا 
لــم يقــره رســول هللا × ؛ ولذلــك نهــى عــن فــرض الخــراج علــى المعامــالت فــي 

األسواق ، وهذا واضح من قوله : <وال يضرب عليها الخراج> .

ثالًثا : يجــب أن يكون للمســلمين قــوٌة اقتصاديٌة تســتطيع بهــا المحافظة على 
أمــوال المســلمين وتنميتهــا بالحــق ، وأن تكــون لهــم ســوٌق خاليــة مــن كل صــور 
الغــرر والســحت والربــا وأكل أمــوال النــاس بالباطــل ، ســوق تقــوم علــى الطيبــات 

والحالل ، والصدق واألمانة ، والتسامح والقناعة ، وخالية من االحتكار .

رابًعا : شــمولية المنهــج اإلســالمي ، فهــو مســجد ومعهــد وســوق . . . . فال 
يســتقيم أمــر المجتمــع اإلســالمي بــدون أن تكــون معامالتــه طبًقــا لشــرع هللا عــز 
وجــل ، وهنــا يكــون التفاعــل والترابــط بيــن القيــم اإليمانيــة واألخالقيــة الفاضلــة 

والسلوك االقتصادي اإلسالمي الطيب ليضبط المعامالت التجارية . 
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املبحث الرابع

آداب السوق

المطلب األول : آداب دخول السوق
* اإلكثار من ذكر هللا 

عــن ســالم بــن عبــد هللا بــن عمــر ، عــن أبيــه ، عــن جــده أنه قــال : قال رســول هللا 
× : < من دخل الّســوق ، فقال : ال إله إاّل هللا وحده ال شــريك له ، له الملك 
وله الحمد يحيي ويميت ، وهو حيٌّ ال يموت ، بيده الخير وهو على كّل شــيٍء 
قديٌر ، كتب هللا له ألف ألف حســنٍة ، ومحا عنه ألف ألف ســّيئٍة ، ورفع له ألف 

ألف درجٍة>)1( .
* ترك الخصام واللجاج والسخب

اب باألســواق ممــا يبغضــه هللا كما فــي حديث أبي  وقــد جــاء مــا يفيــد أن الســخَّ
 )2( هريــرة رضــي هللا عنــه قــال : قــال رســول هللا × : <إنَّ هللا يبغض كّل جعظريٍّ
جّواٍظ)3( ســّخاٍب)4) باألســواق ، جيفٍة بالّليل)5) ، حماٍر بالنّهار)6) ، عالٍم بأمر 

الّدنيا ، جاهٍل بأمر اآلخرة>)7( .

البــاري  فتــح  فــي  حجــر  ابــن  الحافــظ  وقــال   )2734( الدارمــي  ورواه   ، )3428( الترمــذي  رواه   )1(
)206/11( : في سنده لين . وحسنه األلباني .

الَجعَظِريِّ : قيل هو الفظ الغليظ وقيل الذي ال يمرض وقيل الذي يتمدح بما ليس فيه أو عنده .  )2(
اظ : الكثيــر اللحــم المختــال فــي مشــيه . حــكاه الخطابــي . وقــال ابن فارس : قيل : هــو األكول وقيل  )3( َجــوَّ

الفاجر .
كثير الخصام . اخلمول الكسول .)4(   )5(
البليد في فهمه  )6(

رواه ابن حبان حديث )72( وضعفه الشيخ األلباني .  )7(
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وقد ورد عن عبِد هللاِ بِن مسعوٍد ، قاَل : قاَل رسوُل هللِا × : <ليلني منكم ، 
أولو األحالم والنّهى ، ثّم اّلذين يلونهم ثالًثا ، وإّياكم وهيشات األسواق>)1(

قال الخطابي : وهيشات األسواق ما يكون فيها من الجلبة وارتفاع األصوات 
وما يحدث فيها من الفتن . وأصله من الهوش وهو االختالط يقال تهاوش القوم 

إذا اختلطوا ودخل بعضهم في بعض وبينهم تهاوش أي اختالط واختالف)2( .

* بذل السالم
ذلــك ألن الســالم ممــا يوجــب المحبــة ويزيــد األلفــة ، فعــن أبــي هريــرة رضــي 
هللا عنه قال : قال رســول هللا × : <واّلذي نفســي بيده ، ال تدخلوا الجنّة حّتى 
تؤمنــوا ، وال تؤمنوا حّتى تحاّبوا ، أوال أدّلكم على شــيٍء إذا فعلتموه تحاببتم؟ 

أفشوا الّسالم بينكم>)3( .
وذلــك ألن فيــه األجــر الكثيــر ، فقــد قــال × : <إّن مــن موجبات المغفرة : 

إطعام الّطعام وبذل الّسالم>)4( .
* عدم أذية المسلمين 

فعــن أبــي بــردَة ، عــن أبي موســى ، عــِن النَّبيِّ × ، قــاَل : < إذا مّر أحدكم في 
مسجدنا ، أو في سوقنا ، ومعه نبٌل ، فليمسك على نصالها ، - أو قال : فليقبض 

أحمــد  مســند  فــي  وهــو   ، )225( والترمــذي   ، )675( داود  وأبــو   ، )123(  )432( مســلم  أخرجــه   )1(
)4373( ، وصحيح ابن حبان )2180( .

معالم السنن )185/1( .  )2(
أخرجــه مســلم )54( ، وأبــو داود )5193( ، والترمــذي )2883( ، وابــن ماجــه )68( و)3692( ،   )3(

وهو في مسند أحمد )9084( ، وصحيح ابن حبان )236( .
أخرجه الطبراني )180/22( ، حديث )469( ، ورواه الخرائطي في < مكارم األخالق>  )ص 23(   )4(
قال الهيثمي في <مجمع الزوائد> )32/8( ، رواه الطبراني وفيه أبو عبيدة بن عبد هللا األشجعي روى 

عنه أحمد بن حنبل وغيره ولم يضعفه أحد .
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بكّفه - ، أن يصيب أحًدا من المسلمين منها شيٌء >)1( .
* غض البصر

قــال هللا تعالــى : ژ ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  
ڈڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ژ  

]النــور :31-30[ . 

* القيام باألمر بالمعروف و النهي عن المنكر 
 لقــد مــن هللا علــى هــذه األمــة بــأن جعلهــا خيــر أمــة أخرجــت للنــاس ، وذلــك 

بأمرهــا بالمعــروف ونهيهــا عــن المنكــر وإيمانهــا باهلل ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹڤ  ژ  ]آل عمران : 110[ . 

وقد قّدمه هللا عز وجل في ســورة التوبة على إقامة الصالة وإيتاء الزكاة فقال 
ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   گڳ   گ   گ    گ   ک   ژ  تعالــى : 
ۀ   ۀ   ڻڻ   ڻ    ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ     

ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ژ  ]التوبة : 71[ .

 وفــي هــذا التقديــم إيضــاح لعظــم شــأن هــذا الواجــب وبيــان ألهميتــه فــي حياة 
الخيــر  فيهــا  ويكثــر  األمــة  تصلــح  بــه  والقيــام  وبتحقيقــه  والمجتمعــات .  األفــراد 
ويضمحــل الشــر ويقــل المنكــر . وبإضاعته تظهر الرذائل وتنتشــر ، ويظهر صوت 

الباطل ، ويفشو المنكر .

 عن أبي ســعيد الخدري رضي هللا عنه قال : ســمعت رســول هللا × يقول : 
<َمْن َرَأى ِمنُْكْم ُمنَْكرًا َفْلُيَغيِّْرُه بَِيِدِه، َفإْن َلْم َيْسَتطِْع َفبِلَِسانِِه، َفإْن َلْم َيْسَتطِْع َفبَِقْلبِِه، 

َوذلَِك َأْضَعُف اإليَماِن>)2( .

رواه البخاري )6664( )2592/6( ، ومسلم )2615( .  )1(
رواه مسلم 78 - )49( .   )2(
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قــال النــووي رحمــه هللا : قولــه × : <َفْلُيَغيِّْرُه> هــو أمر إيجاب بإجماع األمة 
وقــد تطابــق علــى وجــوب األمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر الكتــاب والســنة 

وإجماع األمة وهو أيًضا من النصيحة التي هي الدين)1( .

وأورد ابن الجوزي في <المنتظم> عن الفضل بن دكين ، قاَل :

ثنــا الحــرُّ بــُن جرمــوٍز ، عــن أبيــِه ، قــاَل  : رأيــُت عليًّــا رضــَي هللا عنــُه . . .  <حدَّ
ٌة يمشــي بهــا فــي األســواِق ويأمرهــم بتقــوى هللا وحســِن البيــِع ، ويقــوُل :  ومعــُه درَّ

<أوفوا الكيَل والميزان> ، ويقوُل : <ال تنفخوا اللَّحم>)2( .

* - عدم خروج النساء إلى األسواق إال لضرورة 

إن علــى النســاء التحلــي بخلــق الحيــاء والحشــمة ، وأن يتقيــن هللا تعالــى فــي 
كل وقــت وفــي كل مــكان ، وليجلعــن هــذا الحديث نصب أعينهن فعن أبي هريرة 
رضــي هللا عنــه قــال : قال رســول هللا × :<ِصنَْفاِن ِمــْن َأْهِل النَّاِر َلْم َأَرُهَما، َقْوٌم 
َمَعُهْم ِسَياٌط َكَأْذَناِب اْلَبَقِر َيْضِرُبوَن بَِها النَّاَس، َونَِساٌء َكاِسَياٌت َعاِرَياٌت ُمِمياَلٌت 
َمائاَِلٌت، ُرُءوُسُهنَّ َكَأْسنَِمِة اْلُبْخِت اْلَمائَِلِة، اَل َيْدُخْلَن اْلَجنََّة، َواَل َيِجْدَن ِريَحَها، 

َوإِنَّ ِريَحَها َلُيوَجُد ِمْن َمِسيَرِة َكَذا َوَكَذا>)3( .
وعلى المرأة أن ال تكون خراجة والجة ، بل عليها القرار في بيتها ، واالعتناء 
بتربية أبنائها ، والمحافظة على صالتها ، وطاعة زوجها ، وصوم شهرها ، وحفظ 

لسانها إال من خير ، فإذا فعلت ذلك دخلت الجنة بإذن ربها .



شرح مسلم )22/2( .  )1(
المنتظم )69/5( .  )2(

رقــم )8650( ،  أحمــد )355/2( ،  أيًضــا :  رقــم )2128( ، وأخرجــه  مســلم )1680/3(  أخرجــه   )3(
وأبو يعلى )46/12( ، رقم )6690( ، وابن حبان )500/16( ، رقم )7461( .
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المطلب الثاني : آداب التعامل في السوق 
* ضرورة تعلم أهل السوق أحكام البيع والشراء

حكى اإلمام الشــافعي في <الرســالة> ، والغزالي في <اإلحياء> اإلجماع على 
أن المكلف ال يجوز له أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم هللا فيه)1( .

قــال القرافــي فــي <الفــروق>)2( : فمــن بــاع وجــب عليــه أن يتعلــم مــا عينــه هللا 
وشــرعه فــي البيــع ، ومــن آجــر ، وجــب عليــه أن يتعلــم مــا شــرعه هللا فــي اإلجــارة ، 
ومن قارض وجب عليه أن يتعلم حكم هللا في القراض ، ومن صّلى وجب عليه 

أن يتعلم حكم هللا في تلك الصالة  .

قــال الشــافعي : طلــب العلــم قســمان : فــرض عيــن ، وفــرض كفايــة . ففــرض 
العين : علمك بحالتك التي أنت فيها ، وفرض الكفاية ما عدا ذلك)3( . انتهى .

قال عمر : ال يدخل األعاجم سوقنا حتى يتفقهوا في الدين)4( .

يريــد - وهللا أعلــم : فقــه مــا يلزمــه فــي خاصــة نفســه . أي : مــن أحــكام البيــوع 
وأصــل ذلــك فعلــه عليــه الســالم ، فإنــه كان يعلــم كّل مــن يتعاطــى عمــالً أحكامــه 

وتكاليفه . 

وقال شارح <مختصر ابن أبي جمرة> : قال علماؤنا : ال يجوز أن يتولى البيع 
والشــراء ويجلــس فــي الســوق لذلــك إال وهــو عالم بأحــكام البيوع والشــراء ، وأن 
تعلم ذلك لمن أراده فرض واجب متعين عليه ، وحكى على هذا اإلجماع)5( . 

التراتيب اإلدارية )16/2( عبد الحي الكتاني .  )1(
الفروق )148/3( .  )2(

الفروق )149/3 ، 162( .  )3(
التراتيب اإلدارية )16/2(  )4(

التراتيب اإلدارية )16/2 - 17(  )5(
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وبهذا قال مالك في كتاب القراض)1( .
وفي <المدونة>)2( : وال أحب مقارضة من يســتحل الحرام ، أو من ال يعرف 

الحالل من الحرام ولو كان مسلًما . 
وقد روي أن عمر بعث من يقيم من األسواق من ليس بفقيه)3( .

وفــي <المدخــل> ألبــي عبــد هللا بــن الحاج : قد كان عمر بــن الخطاب يضرب 
بالــدرة مــن يقعــد فــي الســوق وهــو ال يعــرف األحــكام)4( . ويقــول : <ال يقعــد فــي 

سوقنا من ال يعرف الربا> أو كما قال . 
وقد أمر اإلمام مالك بقيام من ال يعرف األحكام من السوق لئال يطعم الناس 

الربا)5( .
د يذكر أنه أدرك المحتسب يمشي في األسواق ،  ويحكي الكناني أّن أبا محمَّ
ويقف على الدكان ويســأل صاحبه على األحكام التي تلزمه في ســلعته ، من أين 
يدخل عليه الربا فيها؟ وكيف يحترز منها؟ فإن أجابه أبقاه في الدكان ، وإن جهل 
شيًئا من ذلك أقامه من الدكان ، ويقول : ال يمكنك أن تقعد في سوق المسلمين 

تطعم الناس الربا وما ال يجوز)6( .

وفــي كتــاب : <قــوت القلــوب> لمكــي بن أبي طالــب : كان عمر ÷ يطوف 
باألســواق ، ويضــرب بعــض التجــار بالــدرة ، ويقول : < ال يتَّجُر في ســوقنا إالَّ من 

با ، شاَء ، أو أبى)7( . َه في دينِه ، وإالَّ أكَل الرِّ تفقَّ

)1(  المصدر السابق .
التهذيب في اختصار المدونة )526/3( .  )2(

شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة البن أبي زيد القيرواني )186/2( .  )3(
المدخل )157/1( . )5( المصدر السابق .)4(        

التراتيب اإلدارية )17/2( .  )6(
)7(  معالم القربة )131( ، ونهاية الرتبة )61( .
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47 املبحث الرابع  : اآداب ال�سوق 

* الصدق 
َهَداِء>)1( . يِقيَن َوالشُّ دِّ ُدوُق األَِميُن َمَع النَّبِيِّيَن َوالصِّ  لقوله × : <التَّاِجُر الصَّ

 ومــن جهــة أخــرى فقــد ذم النبــي × التاجــر الــكاذب فقــال كمــا فــي حديــث 
إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده رضي هللا عنهما أنه خرج مع رسول 
هللا × إلــى المصلــى فــرأى النــاس يتبايعون فقال : <يا معشر التجار> فاستجابوا 
اَر ُيْبَعُثوَن َيْوَم  لرســول هللا × ورفعــوا أعناقهــم وأبصارهــم إليــه فقــال : <إِنَّ التُّجَّ

اًرا، إاِلَّ َمِن اتََّقى هللَا َوَبرَّ َوَصَدَق>)2( . اْلِقَياَمِة ُفجَّ
* األمانة 

وهــي عكــس الخيانــة ، لقــول هللا عــز وجــّل ژ ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍژ 
]المؤمنون :8[ وقوله أيًضا :ژ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ژ ]النساء :58[ . 

ــِريَكْيِن َما  وقوله × في الحديث القدســي : <َيُقوُل هللُا َتَعاَلى :َأَنا َثالُِث الشَّ
َلْم َيُخْن َأَحُدُهَما َصاِحَبُه َفإَِذا َخاَن َأَحُدُهَما َصاِحَبُه َخَرْجت ِمْن َبْينِِهَما>)3( . 

* اإلفصاح
اِن َوَبيَّنَا ُبوِرَك  لقول رسول هللا × : <اْلَبيِّعاِن بالخياِر ما َلْم َيَتَفْرقا، َفإْن َصَدَق اْلبَيعَّ

َلُهما في َبْيِعهما، وإْن َكَتما َوَكَذبا َفَعَسى أْن َيْرَبَحا ِرْبًحا َوَيْمَحقا َبَركَة َبْيِعهما>)4( . 

)1( أخرجــه َعبــد بــن ُحَميــد )966( ، والداِرِمــي )2539( ، والتِّرِمــِذّي )1209( مــن حديــث الثَّــوري ، عــن 
َأبــي َحمــزة ، وأبــو َحمــزة اســمه : َعبــد هللاِ بــن جابر ، وهو َشــيخ َبصري ، َعِن الَحَســِن ، َعن َأبِى َســِعيٍد به 

مرفوًعا . وضعفه الشيخ األلباني .
اِرِمي )2538( وضعفه األلباني . أخرجه التِّرِمِذّي )1210( ، وابن ماجه )2146( ، و الدَّ  )2(

أخرجــه أبــو داود )276/2( ، حديــث )3383( ، والدارقطنــي )35/3( ، حديث )139( ، والحاكم   )3(
)52/2( ، والبيهقي )78/6( ، وقال الحاكم : صحيح اإلسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . وضعفه 

الشيخ األلباني .
)4( رواه البخاري )1976( )733/2( ومسلم 47 - )1532( من حديث حكيم بن حزام مرفوًعا به .
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* النصح 
يُن النَِّصيَحُة>)1( .  لقول رسول هللا × : <الدِّ

* البّر 
َه  اًرا ، إاِلَّ َمِن اتََّقى اللَّ اَر ُيْبَعُثوَن َيْوَم اْلِقَياَمِة ُفجَّ قال رسول هللا × : <إِنَّ التُّجَّ

َوَبرَّ َوَصَدَق>)2( .
* االعتدال في الربح

ها   كان علــّي بــن أبــي طالــب ÷ يتجــول فــي أســواق الكوفــة ويقــول : < يــا أيُّ
فتحرمــوا  بــِح  الرِّ قليــَل  وا  تــردُّ تســلموا ، ال  الحــقَّ  الحــقَّ وأعطــوا  ــاُر ، خــذوا  التُّجَّ

كثيره>)3( . 

وقــال ابــن خلــدون : <وهــذا الربح بالنســبة إلــى أصل المال يســير إال أن المال 
إذا كان كثيًرا عظم الربح ألن القليل في الكثير كثير>)4( . 

* المسامحة 
ولقد خاطب رسول هللا × البائع قائالً : <ِزْن َوَأْرِجْح>)5( . 

)1(  رواه مسلم من حديث تميم الداري 95 - )55( .
أخرجه الترمذي )1253( ، وابن ماجه )2146( ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح! وصححه   )2(
الطبري في <تهذيب اآلثار> قبل الحديث )92( في مســند علي بن أبي طالب . وهو في <صحيح ابن 

حبان> )4915( . وهو حديث حسن إن شاء هللا .
المنتظــم فــي تاريــخ األمــم والملــوك - جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي    )3(

)70/5(
تاريخ ابن خلدون )459( .  )4(

)5( أخرجه أبو داود )3336( ، والترمذي )1353( ، والنسائي )284/7( ، = 
= وابــن ماجــه )2220( ، وأحمــد )352/4( )19098( مــن حديــث ســويد بــن قيس بــه مرفوًعا . وصححه 

األلباني 
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وأمر قاضي الدين باإلحسان في أدائه فقال : < َخْيُرُكْم َأْحَسنُُكْم َقَضاًء>)1( . 

وقد شــمل هذا كله حديث رســول هللا × : <َرِحَم هللُا َعْبًدا َســْمًحا إَِذا َباَع، 
َسْمًحا إَِذا اْشَتَرى، َسْمًحا إَِذا اْقَتَضى>)2( .

* إيفاء المكيال والميزان والحذر من بخسهما 
ې     ې   ې       ې   ۉ   ۉ   ژ  فقــال :  لهمــا ،  الموفيــن  علــى  هللا  أثنــى   

ىى   ائ  ائ    ەئ  ەئ  ژ ]اإلسراء :35[ .
 وتوعــد المطففيــن بالعــذاب المهيــن ، فقــال تعالــى :ژ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  
ى    ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ         ۅ   ۋ    ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ     ۆ  
ائ  ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ   ۇئ   ۆئ   ۆئ   ۈئ   ژ  ]المطففيــن :1- 6[ . وقــد 

عّد العلماء ذلك من كبائر الذنوب .

* منع بيع كل ما هو محرم 
واألشــرطة  األرواح ،  ذات  والصــور  والخمــر ،  المحــرم ،  هــو 

ّ
الل كآالت   

الماجنة ، واألفالم الخليعة ، وأوراق اليانصيب .



رواه البخاري )2183( )809/2( ومسلم 120 - )1601( . من حديث أبي هريرة .  )1(
أخرجه البخاري )2076( ، وابن ماجه )2202( من حديث جابر بن عبد هللا .  )2(
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المطلب الثالث : موقف السلف من األسواق
قال ســفيان الثوري في وصيته الطويلة لعلي بن الحســن المســلمي : < . . . . 
ــياطيِن مَن الجنِّ  ــوِق ، فإنَّهم ذئاٌب عليهم ثياٌب ، وفيها مردُة الشَّ وأقلَّ دخوَل السُّ
واإلنِس ، وإذا دخلتها فقد لزمَك األمُر بالمعروِف والنَّهُي عِن المنكِر  . . .>)1( .

َل مــن يدخــُل  وعــن ســلمان رضــي هللا عنــه قــال : <ال تكونــنَّ إِن اســتطعَت ، أوَّ
يطاِن ، وبها ينصُب رايته>)2( . وَق وال آخَر من يخرُج منها ، فإنَّها معركُة الشَّ السُّ

 وعــن ميثــم - رجــٌل مــن أصحــاِب رســوِل هللاِ × قــاَل : <بلغنــي أّن الملك 
يغدو برايٍة مع أّول من يغدو إلى المســجد ، فال يزال بها معه حّتى يرجع يدخل 
بها منزله ، وإّن الّشــيطان يغدو برايته إلى الّسوق مع أّول من يغدو ، فال يزال بها 

حّتى يرجع فيدخلها منزله>)3( .
يطاِن  وَق مبيُض الشَّ  وعن أبي عثمان قال : قال لي سلمان الفارسي : <إنَّ السُّ
َل مــن يدخلهــا وال آخــَر مــن يخــرُج منهــا  ومفرخــُه ، فــإِن اســتطعَت أن ال تكــوَن أوَّ

فافعل>)4( .



حلية األولياء )82/7( .  )1(
صحيح مسلم 100 - )2451( .  )2(

معرفة الصحابة )2649/5( .  )3(
مصنف ابن أبي شيبة )122/7( )34675( .  )4(
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املبحث اخلامس يف املكاييل

اُع ،  الوحدُة األساســيَُّة األشــهُر في عهِد النَّبيِّ × للمكاييل هَي المدُّ والصَّ
وكل ما سوى ذلَك مَن المكاييل المعتمِد عليها إنَّما هَو جزٌء منها أو ضعٌف لها .

قــال أبــو عبيــٍد : وجدنــا اآلثــاَر قــد نقلــت عــِن النَّبــيِّ × وأصحابــِه والتَّابعيــَن 
بعدهم بثمانيِة أصناٍف مَن المكاييل :

والقفيــُز ،  والمختــوُم ،  والمــدُي ،  والقســُط ،  والفــرُق ،  والمــدُّ ،  ــاُع ،  الصَّ
اع)1( . وُك ، إالَّ أنَّ معظَم ذلَك في المدِّ والصَّ والمكُّ

اِع التَّفقوا في كل المقاديِر الكيليَِّة  ولو أنَّ الفقهاَء اتَّفقوا في مقداِر المدِّ والصَّ
األخرى ، إالَّ أنَّهم لم يتَّفقوا فيهما .

األموال ص 514 .  )1(
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المطلب األول : أهمية الموازين والمكاييل
ــرعيَِّة كثيــرٌة ، إالَّ أنَّ  تــي يســتعملها الفقهــاُء فــي تقديــِر األحــكاِم الشَّ األوزاُن الَّ
طــل ، واألوزاُن  ينــاُر والرِّ رهــُم والدِّ المعيــاَر األهــمَّ لــألوزاِن عنــَد الفقهــاِء هــَو الدِّ
رهــِم  تــي اعتمدهــا الفقهــاُء فــي بعــِض األحــكاِم أكثرهــا مــن أضعــاِف الدِّ األخــرى الَّ

يناِر أو من أجزائهما ، وبياُن ذلَك فيما يلي : والدِّ

 معنى الكيل
الكيل هَو من كال يكيل كيالً . واالسُم : كيلٌة .

والمكيال ما يكال بِه األشياُء والكيل مثلُه ، والجمُع أكياٌل)1( .

ــرعيَِّة ، وأكثــُر آالِت  لــُة بيــَن الميــزاِن والكيــل : أنَّهمــا أصــل المقاديــِر الشَّ والصِّ
التَّقديِر استعمااًل)2( .

 معنى الوزن 
يَء وزًنا وزنًة . الميزاُن من وزَن الشَّ

تــي يــوزُن بها التَّمــُر وغيرُه  وَن األوزاَن الَّ قــال أبــو منصــوٍر : رأيــُت العــرَب يســمُّ
المثاقيــل :  مــَن الحجــارِة والحديــِد الموازيــَن ، واحدهــا ميــزاٌن ، وهــَي  اَة  المســوَّ

تي يوزُن بها األشياُء ميزاٌن أيًضا . واحدها مثقاٌل ، ويقال لآللِة الَّ

وجائــٌز أن يقــال للميــزاِن الواحــِد موازيــٌن وفــي التَّنزيــل : ژ ڤ  ڤ      ڤ  
ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ژ  ]األنبياء : 47[ أي : نضُع الميزاَن القسَط .

. )3( واَل يخرُج المعنى االصطالحيُّ عِن المعنى اللُّغويِّ

المصباح المنير ، ولسان العرب .  )1(
حاشية الشيخ زاده على تفسير البيضاوي )59/3( .  )2(

لسان العرب ، والمفردات في غريب القرآن .  )3(
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* األحكام المتعّلقة بالميزان
رعيَِّة وهما الكيل والميزاُن ، واَل  راِت الشَّ الميزاُن إحدى اآللتيِن لتقديِر المقدَّ
خــالَف بيــَن المســلميَن فــي أنَّ البخــَس فــي الميــزاِن بالتَّطفيِف أِو التَّنقيــِص حراٌم ، 
فيَن الويل :  َر في القرآِن النَّهُي عن ذلَك واألمُر بإيفائهما ، وأوعَد على المطفِّ وتكرَّ
وهَو الهالُك أِو العذاُب ، واعتبَر أيُّ إخالٍل فيهما بالنَّقِص أِو التَّطفيِف إفساًدا في 
ُه مَن الكبائِر ، قال  األرِض ، والوعيُد على فاعلي البخِس في الميزاِن يشيُر إلى أنَّ

تعالــى : ژ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  
ې  ې  ژ  ]المطففين : 1 - 3[ .

والتَّطفيــُف : البخــُس فــي الكيــل والميــزاِن ، وقــال جــل شــأنُه حكايــًة عــن نبــيِّ هللا 
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤڤ  ڦ   ژ  ــالُم مــَع قومــِه :  ــالُة والسَّ نبيِّنــا الصَّ شــعيٍب عليــِه وعلــى 
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ    
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  

ڑ  ک   ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ژ  ]هود 84 - 85[ .
والعثــوُّ : اإلفســاُد مطلًقــا ، ســواٌء كاَن تنقيــَص الحقوِق أو غيــرُه ، فهَو من قبيل 

التَّعميِم بعَد التَّخصيِص ، ويقال أيًضا عثى عثيًّا ، والعثيُّ المبالغُة في الفساِد .

ــُه تغييــٌر لمــا  فجعــل تجــاوَز الحــدِّ فــي هــذِه المعاملــِة إفســاًدا فــي األرِض ؛ ألنَّ
وضعُه هللا في قانوِن سنِن المعاملِة بالعدل وأصلَح بِه أحوال أهل األرض)1( .

* الميزان المعتبر في تقدير الموزونات
ُر  األصــل أنَّ الميــزاَن المعتبــَر فــي معرفــِة مــا هَو مــوزوٌن وما هَو مكيــٌل وما يقدَّ
ــَة فــي عهــِد رســول هللا × لحديــِث : <اْلِمْكَياُل  شــرًعا هــَو مــا كاَن مألوًفــا فــي مكَّ

حاشية الشيخ زاده على تفسير البيضاوي )59/3( في تفسير اآليتين : 84 - 85 من سورة هود .  )1(
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َة>)1( ، وللفقهاِء في ذلَك تفصيٌل . ِمْكَياُل َأْهِل اْلَمِدينَِة، َواْلَوْزُن َوْزُن َأْهِل َمكَّ
ٍة  ــارُع مــَن األشــياِء علــى كونــِه موزوًنا كذهــٍب وفضَّ قــال الحنفيَّــُة : مــا نــصَّ الشَّ
فهــَو كذلــَك اَل يتغيَّــُر أبــًدا ، ومــا نــصَّ علــى كونــِه مكيــالً كبــرٍّ وشــعيٍر وتمــٍر وملــٍح ، 
ــُه كذلــَك اَل يتغيَّــُر أبــًدا ، ولــو مــَع التَّســاوي ؛ ألنَّ النَـّـصَّ أقــوى مــَن العــرِف فــالَ  فإنَّ
ــارُع عليِه حمل على العــرِف ، وعن أبي  يتــرُك األقــوى باألدنــى ، ومــا لــم ينــصَّ الشَّ
يوسَف اعتباُر العرِف مطلًقا وإن كاَن خالَف النَّصِّ ؛ ألنَّ النَّصَّ على ذلَك الكيل 
يِء أِو الوزُن فيِه ما كاَن في ذلَك الوقِت ، إالَّ ألنَّ العادَة إذ ذاَك كذلَك وقد  في الشَّ

ل الحكم)2( . لت فتبدَّ تبدَّ

ــُه كاَن يــكال كالقمِح  ــارِع فــي شــيٍء أنَّ ونــصَّ المالكيَّــُة علــى أنَّ مــا ورَد عــِن الشَّ
ــُه كاَن يــوزُن كالنَّقــِد  فالمماثلــُة فيــِه بالكيــل اَل بالــوزِن ، ومــا ورَد عنــُه فــي شــيٍء أنَّ
فالمماثلــُة فيــِه بالــوزِن اَل بالكيــل ، فــالَ يجــوُز بيــُع قمــٍح بقمــٍح وزًنــا ، واَل نقــٍد بنقــٍد 
ــِة  ــرِع معيــاٌر معيَّــٌن فــي شــيٍء مــَن األشــياِء فبالعــادِة العامَّ كيــالً ، وإن لــم يــرد عــِن الشَّ
يــِت  والزَّ بــِن  واللَّ ــمِن  ــِة كالسَّ الخاصَّ العــادِة  أِو  بلــٍد ،  فــي كل  يــوزُن  ــُه  فإنَّ كاللَّحــِم 
ــُه يختلــُف باختــالِف البــالِد ، ويعمــل فــي كل محــلٍّ بعادتــِه فــإن عســَر  والعســل فإنَّ
َي لكثرٍة)3( . ِر التَّحرِّ ي إن لم يتعذَّ الوزُن فيما هَو معيارُه لسفٍر أو باديٍة جاَز التَّحرِّ

افعيَُّة : كل شيٍء مَن الموزوِن والمكيل إنَّما يأتمُّ النَّاُس فيهما بأهل  وقال الشَّ
ــَة وأهــل المدينــِة وإن تغيَّــَر فــي ســائِر األمصــاِر فمــا كاَن موزوًنا بعهِد رســول هللا  مكَّ

 ، )10942( رقــم   ، )31/6( والبيهقــي   ، )2299( رقــم   ، )29/2( الكبــرى  فــي  النســائي  أخرجــه   )1(
وعبــد بــن حميــد )ص 256( ، رقــم )803( ، والطبرانــي )392/12( ، رقــم )13449( مــن  حديــث 

ابن عمر .
الموسوعة الفقهية الكويتية )402/39( .  )2(

 ، 264/3( للقرافــي  الفــروق  وانظــر   ، )53/3( الكبيــر  الشــرح   ، )128/5( الزرقانــي  شــرح   )3(
. )265

www.almoslih.net



55 املبحث اخلام�س  : يف املكاييل 

ُر بِه في ســائِر األمصاِر واَل يجــوُز تقديرُه بالكيل ، ويوزُن  ًرا بالــوزِن يقــدَّ × مقــدَّ
ــَة فــي عهــِد رســول هللا × ومــا كاَن مكيــالً فــي عهدِه ×  ــائِد فــي مكَّ بالــوزِن السَّ
ُر بالوزِن ، لظهوِر أنَُّه ×  ُر بالكيل في سائِر البلداِن وبمعياِر المدينِة واَل يقدَّ يقدَّ

ُه على ذلَك وال عبرَة بما أحدَث بعده)1( . اطَّلَع عليِه وأقرَّ
وما جهل كونُه مكياًل أو موزوًنا أو كوَن الغالِب منُه أحدهما في عهدِه × 
أو وجودِه فيِه بالحجاِز أو علَم وجودُه بغيرِه أو حدوثُه بعدُه ، أو عدُم استعمالهما 
فيــِه أِو الغالــُب فيــِه ولــم يتعيَّــن أو نســَي يعتبــُر فيــِه عــرُف الحجــاِز حالَة البيــِع فإن لم 
يكــن لهــم عــرٌف فيــِه فــإن كاَن أكبــَر جرًمــا مــَن التَّمــِر المعتــدل فمــوزوٌن جزًمــا إذ لم 
ــوِز أو دونــُه فأمــرُه  يعلــم فــي ذلــَك العهــِد الكيــل فــي ذلــَك وإالَّ فــإن كاَن مثلــُه كاللَّ
ُه يراعى فيِه  ُم فيِه العرُف قضت بأنَّ محتمٌل ، لكنَّ قاعدَة أنَّ ما لم يحدَّ شرًعا يحكَّ
ــذي يظهــُر اعتبــاُر األغلِب فيــِه فإن فقَد  عــادُة بلــِد البيــِع حالــَة البيــِع فــإِن اختلفــت فالَّ
األغلُب ألحَق باألكثِر شبًها ، فإن لم يوجد جاَز فيِه الكيل والوزُن . وقيل : الكيل 
ــُه أضبــُط ، وقيــل : يتخيَّــُر بالتَّســاوي ،  ــُه األغلــُب فيمــا ورَد ، وقيــل : الــوزُن ألنَّ ألنَّ

وقيل : إن كاَن لُه أصٌل معتبُر المعياِر اعتبَر أصله)2( .

وذهــَب الحنابلــُة إلــى أنَّ مرجــَع الكيــل عــرُف المدينــِة علــى عهــِد النَّبــيِّ × 
َة على عهِد النَّبيِّ × لما روى عبُد هللا بُن عمَر أنَّ النَّبيَّ  ومرجَع الوزِن عرُف مكَّ
َة > وكالمُه ×  × قــال : <اْلِمْكَياُل ِمْكَياُل َأْهِل اْلَمِدينَِة، َواْلَوْزُن َوْزُن َأْهِل َمكَّ
إنَّمــا يحمــل علــى تبييــِن األحــكاِم فمــا كاَن مكيــااًل بالمدينِة في زمنــِه × انصرَف 
التَّحريــُم بتفاضــل الكيــل إليــِه فــالَ يجــوُز أن يتغيََّر بعَد ذلَك وهكــذا الموزوُن ، وما 
ــَة والمدينــَة اعتبــَر عرفــُه فــي موضعــِه ألنَّ مــا اَل حــدَّ لــُه  اَل عــرَف لــُه بهمــا أي : بمكَّ

الموسوعة الفقهية )402/39( .  )1(
المحلي شرح المنهاج )169/2( ، وتحفة المحتاج بشرح المنهاج )278/4( .  )2(
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تي هَي  ــرِع يرجــُع فيــِه إلى العــرِف كالحرِز والقبِض ، فإِن اختلفــِت البالُد الَّ فــي الشَّ
مواضعــُه اعتبــَر الغالــُب منهــا فــإن لــم يكــن غالــٌب ردَّ إلــى أقــرِب األشــياِء بــِه شــبًها 

بالحجاِز ألنَّ الحوادَث تردُّ إلى أشبِه المنصوِص عليِه بها )1( .



كشف القناع )263/3( .  )1(
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المطلب الثاني :  أهمية الصاع وتعريفه ومقداره بالمقاييس القديمة 
والحديثة .

ــوُع ، فــي اللُّغــِة : مــا يــكال بــِه ، وهــَو مفــرٌد جمعُه  ــواُع ، والصَّ ــاع)1( ، والصُّ الصَّ
أصوٌع ، وأصؤٌع ، وأصواٌع ، وصوٌع وصيعاٌن)2( . 

ُر بِه  ــراِء وتقــدَّ والّصــاع في اصطالح الفقهاء : مكيــاٌل يكال بــِه في البيــِع والشِّ
رعيَِّة وقيل : هَو إناٌء يشرُب فيه)3( .  كثيٌر مَن األحكاِم الشَّ

ــذي بالمدينــِة أربعــُة أمــداٍد ،  قــال الفيُّومــيُّ : هــَو مكيــاٌل ، وصــاُع النَّبــيِّ × الَّ
اُع ثمانيُة أرطاٍل)4( .  وذلَك خمسُة أرطاٍل وثلٌث بالبغداديِّ ، وقال أبو حنيفَة : الصَّ

أنواع الّصيعان
يعاِن لدى الفقهاِء صاعان : اشتهَر في الصِّ

اِع الحجازيِّ . ى بالصَّ ل : صاُع أهل المدينِة ، ويسمَّ األوَّ

القفيــِز  أِو  اجــيِّ ،  الحجَّ ــاِع  بالصَّ ى  ويســمَّ العــراِق ،  أهــل  صــاُع  والثَّانــي : 
. )5( اِع البغداديِّ اجيِّ ، أِو الصَّ الحجَّ

ل أصغُر مَن الثَّاني . واألوَّ

ُر بــِه األحــكاُم  ــذي تقــدَّ ــرعيَّ الَّ ــاَع الشَّ وقــد نصــَب جمهــوُر الفقهــاِء إلــى أنَّ الصَّ

المعاصــرة  العربيــة  اللغــة  معجــم  تقريًبــا .  كيلوجراًمــا  عشــر  بثالثــة  اآلن  ر  وُيقــدَّ أمــداد ،  أربعــة  هــو   )1(
 )1335/2(

تاج العروس )378/21( ، معجم اللغة العربية المعاصرة )1335/2( .  )2(
روضة الطالبين )301/2 - 302( ، وتبيين الحقائق )309/1( .  )3(

المصباح المنير )350( ، حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء )109/3( .   )4(
المغرب في ترتيب المعرب )103( .  )5(
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اُع األصغر)1( )أي صاع أهل المدينة( .  اِع هَو الصَّ رعيَُّة المنوطُة بالصَّ الشَّ

مقدار الّصاع الّشرعّي
اَع أربعُة أمداٍد ، إالَّ أنَّهُم اختلفوا في المدِّ ، فذهَب  اتَّفَق الفقهاُء على أنَّ الصَّ
أهــل العــراِق إلــى أنَّ المــدَّ رطــالِن بالعراقــيِّ ، وذهــَب أهــل المدينــِة إلــى أنَّ المــدَّ 
رطٌل وثلٌث بالعراقيِّ ، وعليِه فإنَّ صاَع أهل المدينِة يتَّســُع لخمســِة أرطاٍل وثلٍث 
طل العراقيِّ نفسِه . طل العراقيِّ ، وصاَع أهل العراِق يتَّسُع لثمانيِة أرطاٍل بالرِّ بالرِّ

ــرعيَّ هــَو صــاُع المدينــة)2( ، وذهــَب  ــاَع الشَّ وقــد ذهــَب الجمهــوُر إلــى أنَّ الصَّ
 ، )3( اجيِّ ى بالحجَّ رعيُّ ، وهَو المسمَّ اُع الشَّ أبو حنيفَة إلى أنَّ صاَع العراِق هَو الصَّ

ٍد مَن الحنفيَِّة . وايُة عن أبي يوسَف ومحمَّ واضطربِت الرِّ

قال أبو عبيٍد : وقد كاَن يعقوُب أبو يوسَف - زماًنا يقول كقول أصحابِه فيِه ، 
ثمَّ رجَع عنُه إلى قول أهل المدينة)4( .



)1( حاشــية الدســوقي )447/1( ، والشــرح الكبير في هامش حاشــية الدســوقي عليه )504/1 - 505( ، 
وحاشية القليوبي وعميرة )249/2( ، والمغني )59/3( ، وانظر األموال ص )518( .

والمغنــي )57/3 ، 59( ،  والقليوبــي )75/3 ، 249/2( ،  الدســوقي )504/1 ، 447( ،  )2( حاشــية 
. )222/1(

بدائع الصنائع )73/2( ، وحاشية ابن عابدين )76/2( ، )260/3 - 261( .  )3(
)4( األمــوال ص )519( ، وبدائــع الصنائــع )73/2( ، والصــاع عنــد جمهــور الفقهــاء بالتقديــر الحديــث 
)2 .75( لتــر تقريًبــا . وهــو يســاوي )2022 .48( جراًمــا ، وعنــد أبي حنيفة يكون تقديــر الصاع باللتر 
هو )3 .36( لتر تقريًبا وهو يساوي )3052,8( جراًما . وانظر : الخراج والنظم المالية ص )318( ، 

والمقادير الشرعية ص )227( .
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 أهمية الصاع 
اِع أحكاٌم شرعيٌَّة كثيرٌة منها : تتعلَُّق بالصَّ

ــارُة الظِّهــاِر ، وفديــُة  ــارُة اإلفطــاِر العامــِد فــي رمضــاَن ، وكفَّ زكاُة الفطــِر ، وكفَّ
وِم ،  ــارُة تأخيِر قضاِء الصَّ ــارُة اإلفطــاِر فــي رمضاَن لعذٍر مبيٍح ، وكفَّ اإلحــراِم ، وكفَّ

ُأ أو يغتسل بِه . وجِة ، ومقداُر الماِء الَّذي يتوضَّ ونفقُة الزَّ
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المطلب الثالث : المكاييل والموازين الشرعية بالمقاييس الحديثة)1(

عند الحنفية 78 كيلو جراًما  اإلردّب 
وعند الجمهور 48.96 كيلو جراًما  

عند الحنفية 156 كيلو جراًما الجريب 
وعند الجمهور 97.92 كيلو جراًما  

عند الحنفية 812.5 راًما الحفنة = المدّ 
وعند الجمهور 510 جراًما  

عند الحنفية 3.25 كيلو جراًما الّصاع 
وعند الجمهور 2.4 كيلو جراًما  
عند الحنفية 48.75 كيلو جراًما العرق 

وعند الجمهور  30.6 كيلو جراًما  
عند الحنفية 6.5 كيلو جراًما الفرق 

وعند الجمهور 6.12 كيلو جراًما  
2.625 لتًرا القدح 

عند الحنفية  40.625 كيلو جراًما القربة 
وعند الجمهور 38.25 كيلو جراًما  

عند الحنفية 1.625 كيلو جراًما القسط 
وعند الجمهور 1.2 كيلو جراًما  

عند المالكية 97.92 كيلو جراًما القفيز 
وعند الشافعية 24.480 كيلو جراًما  

عند الحنفية 101.56 كيلو جراًما القّلة 
وعند الجمهور 95.625 كيلو جراًما   

علي جمعة ، المكاييل والموازين الشرعية بالمقاييس القديمة والحديثة  ص 95 .  )1(
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عند الحنفية 2340 كيلو جراًما الكرّ 
وعند الجمهور 1468.8 كيلو جراًما   

8 أقداح = 16.5 لتًرا الكيلة 
45.9 كيلو جراًما المدي 

3.6 كيلو جراًما المّكوك 
عند الحنفية 195 كيلو جراًما الوسق والوسق 

وعند الجمهور 122 كيلو جراًما  
33 لتًرا الويبة 

املوازين الرشعية

عند الحنفية 20.3125 جراًما اإلستار 
وعند الجمهور19.3375جراًما  

عند الحنفية 125جراًما األوقّية 
وعند الجمهور 119جراًما  
عند الحنفية 0.425جراًما الحّبة 

وعند الجمهور 0.59 جراًما  
عند الحنفية 0.521 جراًما الّدانق والّدانق 

وعند الجمهور 0.496 جراًما  
عند الحنفية 3,125 جراًما الّدرهم 

وعند الجمهور 2,975 جراًما  
باالتفاق 4.25 جراًما الّدينار 

0.00000023 جراًما الّذّرة 
عند الحنفية 406.25 جراًما الّرطل والّرطل العراقي : 

وعند الجمهور 382.50 جراًما  
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عند الحنفية 1875 جراًما الرطل الّشامي : 
وعند الجمهور 1785جراًما  

الرطل المصري :  449.28 جراًما
عند الحنفية 0.085 جراًما الّطّسوج 

وعند الجمهور 0.118 جراًما  
0.00009936 جراًما الفتيل 

عند الحنفية 0.521 جراًما الفلس 
وعند الجمهور 0.496 جراًما  

0.00000276 جراًما القطمير 
عند الحنفية 150 جراًما القنطار 

وعند الجمهور 142.8 جراًما  
عند الحنفية 0.2125جراًما القيراط 

وعند الجمهور 0.1771 جراًما  
عند الحنفية 1523.5 جراًما الكيلجة 

وعند الجمهور  1450.3جراًما  
عند الحنفية 812.5 جراًما المنّ 

وعند الجمهور773.5 جراًما   
عند الحنفية 62.5 جراًما النّّش 

وعند الجمهور 59.5 جراًما  
0.00001656جراًما النّقير 

عند الحنفية 15.625 جراًما النّواة 
وعند الجمهور 14.825  جراًما  
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املبحث السادس 

يف التطفيف

المطلب األول : معنى المطفف 
التَّطفيُف لغًة : البخُس في الكيل والوزِن . 

ومنُه قوله تعالى : ژ ڭ  ۇ  ژ  ]المطففين : 1[ 

فالتَّطفيُف : نقٌص يخوُن بِه صاحبُه في كيٍل أو وزٍن)1( .

واَل يخرُج استعمال الفقهاِء لُه عِن المعنى اللُّغويِّ .

والتَّطفيــُف منهــيٌّ عنــُه ، وهــَو ضــرٌب مــَن الخيانِة وأكل المــال بالباطل ، مَع ما 
فيِه من عدِم المروءِة .

ِة آياٍت ، فقال  ومن ثمَّ عظََّم هللا أمَر الكيل والوزِن ، وأمَر بالوفاِء فيهما في عدَّ
ســبحانُه : ژ ىئ  يئ  جب  حب    خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت   مت   ىت  

يت  جث  مث  ىث    يث  حج  مج      جح  مح   ژ  ]الشعراء 181 - 183[ .
وقال تعالى : ژ ۉ  ۉ  ې  ې      ې  ې    ىى  ژ ]اإلسراء :35[ .

دهــم بعذاِب يوِم القيامــِة فقال : ژ ڭ   فيــَن بالويــل ، وهدَّ ــَد هللا المطفِّ كمــا توعَّ
ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ         ۅ   ۋ    ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ     ۆ   ۆ   ۇ   ۇ  
 ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ   ۇئ   ۆئ   ۆئ   ژ ]المطففيــن :

 . ]3 - 1

لسان العرب ، وتاج العروس ، والصحاح مادة : <طفف> .  )1(
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وفــي الحديــِث : <َخْمٌس بَِخْمٍس> ، قال : َقاُلــوا: َيا َرُســوَل اللِه ! َوَمــا َخْمٌس 
ُهْم، َوَما َحَكُموا بَِغْيِر  َط َعَلْيِهــْم َعُدوُّ بَِخْمٍس؟ َقاَل: »َما َنَقَض َقْوٌم اْلَعْهَد إاِلَّ ُســلِّ
َما َأْنَزَل هللُا إاِلَّ َفَشــا فِيِهُم اْلَفْقُر، َواَل َظَهَرْت فِيِهُم اْلَفاِحَشُة إاِلَّ َفَشا فِيِهُم اْلَمْوُت، 
َكاَة إاِلَّ ُحبَِس  نِيَن، َواَل َمنَُعوا الزَّ ُفوا اْلِمْكَياَل إاِلَّ ُمنُِعوا النََّباَت َوُأِخُذوا بِالسِّ َواَل طفَّ

َعنُْهُم اْلَقْطُر)1( . 
ِق هللاَ ، أوِف الكيل والوزَن ،  قال نافٌع : كاَن ابُن عمَر يمرُّ بالبائِع فيقول لُه : اتَّ

فيَن يوقفوَن يوَم القيامِة حتَّى يلجمهُم العرُق . فإنَّ المطفِّ

ُه مَن الكبائِر ، واستظهرُه )2( . ونقل ابُن حجٍر تصريَح العلماِء بأنَّ

ــرقِة والخيانــِة وأكل  هبــيُّ فــي الكبائــِر وقــال : وذلــَك ضــرٌب مَن السَّ وذكــرُه الذَّ
المال بالباطل)3(  .



رواه الطبراني )10992( )45/11( ، والبيهقي في السنن الكبرى )483/3( .  )1(
الزواجر البن حجر الهيثمي المكي )192/1( .  )2(

الكبائر )226( .   )3(
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المطلب الثاني : عقوبة المطفف األخروية والدنيوية 
الغــشُّ فــي الــوزِن بالتَّطفيِف أِو التَّنقيِص جريمٌة باتِّفاِق المســلميَن ، وورَد فيِه 

ِة آيــاٍت مَن القــرآِن الكريــِم كقولِه تعالــى : ژ ڭ  ۇ  ۇ   وعيــٌد شــديٌد فــي عــدَّ
ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ         ۅ   ۋ    ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ     ۆ   ۆ  
ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ   ۇئ   ۆئ   ۆئ   ۈئ   ژ  ]المطففين 1 - 6[ وفي 

نا فليَس منَّا>)1( . الحديِث : <من غشَّ

نيا ، ومــا كاَن كذلَك  دًة لهــذِه الجريمــِة فــي الدُّ ــارُع عقوبــًة محــدَّ ِد الشَّ ولــم يحــدِّ
رٌة مــَن  فعقوبتــُه التَّعزيــُر كمــا قــال الفقهــاُء : إنَّ كل معصيــٍة ليــَس فيهــا عقوبــٌة مقــدَّ

ارِع فعقوبتها التَّعزيُر بما يراُه الحاكُم ، وإن كانت مَن الكبائِر .  الشَّ



)1(  تقدم  تخريجه .
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المطلب الثالث : منع الّتطفيف ، وتدابيره
المكاييــل  فــي  التَّطفيــِف والبخــُس  مــَن  المنــُع  المحتســِب :  ــُد علــى  يتأكَّ ــا  ممَّ

نجاِت .  والموازيِن والصَّ

فهم عقوبَة هللا تعالى ، وينهاهم  انيَن ويخوِّ فينبغي لُه أن يحّذَر الكيَّاليَن والوزَّ
رُه علــى ذلــَك  عــِن البخــِس والتَّطفيــِف . ومتــى ظهــَر لــُه مــن أحــٍد منهــم خيانــٌة عــزَّ

وأشهرُه ، حتَّى يرتدَع بِه غيره)1( .

وإذا وقــَع فــي التَّطفيــِف تخاصــٌم جــاَز أن ينظــَر فيــِه المحتســُب ، إن لــم يكــن 
مــَع التَّخاصــِم فيــِه تجاحــٌد وتناكــٌر . فــإن أفضى إلــى التَّجاحِد والتَّناكــِر كاَن القضاُة 
أحــقَّ بالنَّظــِر فيــِه مــن والِة الحســبِة ؛ ألنَّهم باألحكاِم أحــقُّ . وكاَن التَّأديُب فيِه إلى 

المحتسِب .

فإن توالَُّه الحاكُم جاَز ؛ التِّصالِه بحكمه)2( .

تــي تتَّخــُذ للحيلولــِة دوَن التَّطفيــِف  ــل الفقهــاُء القــول فــي التَّدابيــِر الَّ وقــد فصَّ
نــِج ونحوهــا  ــِد عيــاِر الصَّ والبخــِس فــي الكيــل والــوزِن ، مــن قيــاِم المحتســِب بتفقُّ
فوَن بِه  على حيِن غفلٍة من أصحابها ، وتجديُد النَّظِر في المكاييل ورعايِة ما يطفِّ

المكيال وما إلى ذلَك )3( .



األحــكام الســلطانية ألبــي يعلــى ص )299( ط دار الكتــب العلميــة ، واألحــكام الســلطانية للمــاوردي   )1(
ص )220( ط مطبعة الســعادة ، ومعالم القربة في أحكام الحســبة ص )86( ط دار الفنون بكمبرج ، 

والحسبة في اإلسالم البن تيمية ص )13( .
األحــكام الســلطانية ألبــي يعلــى ص )300( ، واألحــكام الســلطانية للمــاوردي ص )369( ، الذخيرة   )2(

للقرافي )52/10( .
نهاية الرتبة )20( ، ومعالم القربة في أحكام الحسبة ص )86( .  )3(
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املبحث السابع  

الغش

المطلب األول : الغّش في المكيال والميزان
لقد عظََّم هللا تعالى أمَر الكيل والوزِن ، وأمَر بالوفاِء فيهما ، ونهى عِن الغشِّ 

ِة آياٍت ، منها قوله تعالى :ژ ىئ  يئ  جب   بالبخِس والتَّطفيِف فيهما ، وذلَك في عدَّ
حب    خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت   مت   ژ  ]الشعرا 181 - 183[ ، 

دهــم بعــذاٍب يــوَم القيامــِة فــي قولــه تعالــى :ژ ڭ   فيــَن بالويــل وهدَّ ــَد المطفِّ وتوعَّ
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  ې  ې  ې  
ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ   ۇئ   ۆئ   ۆئ   ۈئ   ژ  ]المطففيــن 

. ]6 - 1

ــا هَو عمــدٌة نظــرُه المنُع مَن  وقــد ذكــَر الفقهــاُء فــي وظائــِف المحتســِب : أنَّ ممَّ
نجاِت ، وأن يطبَع عليها طابعُه ،  التَّطفيِف والبخِس في المكاييل والموازيِن والصَّ
وُر فيِه كالمبهرِج  َر قوٌم على طابعِه كاَن الزُّ ولُه األدُب عليِه والمعاقبُة فيِه ، فإن زوَّ
نانيِر ، فإن قرَن التَّزويُر بغشٍّ كاَن اإلنكاُر عليِه والتَّأديُب  راهــِم والدَّ علــى طابــِع الدَّ
ــلطنِة مــن جهــِة التَّزويــِر ، والثَّانــي من  ا مــن وجهيــِن : أحدهمــا فــي حــقِّ السَّ مســتحقًّ
َد  ــرِع فــي الغــشِّ ، وهــَو أغلــُظ المنكريــِن ، وإن ســلَم التَّزويــُر من غــشٍّ تفرَّ جهــِة الشَّ

ًة )1( . لطنِة خاصَّ باإلنكاِر لحقِّ السَّ

األحــكام الســلطانية للمــاوردي ص)221 - 224( ، واألحــكام الســلطانية ألبــي يعلــى ص )299( ،   )1(
ومعالم القرية في أحكام الحسبة ص)86( ، والحسبة في اإلسالم البن تيمية ص)13( .
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المطلب الثاني : الغّش في المرابحة 
ــُه لــو بــاَع شــيًئا مرابحــًة  ــافعيَُّة فــي األظهــِر عندهــم والحنابلــُة إلــى أنَّ  ذهــَب الشَّ
فقــال : هــَو علــيَّ بمائــٍة بعتــَك بهــا وبربــِح عشــرٍة ، ثــمَّ علــَم أنَّ رأَس مالــِه تســعوَن ، 
جــوُع علــى البائــِع بمــا زاَد علــى رأِس المــال وهــَو  فالبيــُع صحيــٌح ، وللمشــتري الرُّ
بِح - وهَو درهٌم - فيبقى على المشتري بتسعٍة وتسعين)1( . عشرٌة وحظُّها مَن الرِّ

ُه إذا اشتراُه بعشرِة دراهَم وباعُه  وقريٌب منُه ما قالُه أبو يوسَف مَن الحنفيَِّة بأنَّ
ُه يحطُّ قــدَر الخيانِة مَن األصل  بربــِح خمســٍة ، ثــمَّ ظهــَر أنَّ البائَع اشــتراُه بثمانيٍة فإنَّ
بــِح - وهــَو درهــٌم ، فيأخــُذ الثَّــوَب  وهــَو الخمــُس - أي درهمــاِن ومــا قابلــُه مــَن الرِّ

باثني عشَر درهًما)2( .

ُه تمليــٌك باعتماِد الثَّمِن  يــادِة وربحها بقولهم : ألنَّ ــافعيَُّة حــطَّ الزِّ ــل الشَّ وقــد علَّ
يادُة عنُه . ل فتحطُّ الزِّ األوَّ

ى عوًضا وعقَد بِه . ُه قد سمَّ افعيَِّة : اَل يحطُّ شيٌء ؛ ألنَّ والقول الثَّاني عنَد الشَّ

ــُه اَل خيــاَر  ــافعيَِّة أنَّ وبنــاًء علــى الحــطِّ فهــل للمشــتري خيــاٌر؟ األظهــُر عنــَد الشَّ
ــُه إذا  ــا المشــتري فألنَّ للمشــتري واَل للبائــِع ، ســواٌء أكاَن المبيــُع باقًيــا أم تالًفــا ، أمَّ

ا البائُع فلتدليسِه )3( . رضَي باألكثِر فباألقل من باِب أولى ، وأمَّ

وهذا ظاهُر كالِم الخرقيِّ ، كما قال ابُن قدامَة )4( .

مالــِه  بــرأِس  المبيــِع  أخــِذ  بيــَن  المشــترَي مخيَّــٌر  أنَّ  أحمــَد  عــن  والمنصــوُص 

المغني البن قدامة مع الشرح الكبير )260/4( ، ومغني المحتاج )79/2( .  )1(
حاشية رد المحتار )155/4 ، 156( .  )2(

مغني المحتاج )480/2( ، ونهاية المحتاج )116/4( .  )3(
المغني مع الشرح الكبير )260/4( .  )4(
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ُه اَل يأمُن الخيانَة في هذا الثَّمِن أيًضا)1( . بِح . وبيَن تركِه ، ألنَّ تِه مَن الرِّ وحصَّ

ُه اشــتراُه بخمســيَن  وقــال المالكيَّــُة : إن كــذَب البائــُع في إخبارِه ، كأن يخبرُه أنَّ
وقــد كاَن اشــتراُه بأربعيــَن - ســواٌء أكاَن عمــًدا أم خطــًأ - لــزَم البيــُع المشــترَي إن 
بــأِن  دِّ ، وإذا غــشَّ  ائــَد المكــذوَب . وإالَّ خيِّــَر بيــَن التَّماســِك والــرَّ حــطَّ البائــُع الزَّ
ُم عليها عشرًة ، ثمَّ يبيعها مرابحًة فالمشتري مخيٌَّر بيَن أن  اشتراُه بثمانيٍة مثالً ويرقِّ
يتماســَك بجميِع الثَّمِن الَّذي نقدُه - وهَو الثَّمانيُة وربحها - أو يردَّها على البائِع 

ويرجَع بثمنه)2( .

وقــال أبــو حنيفــَة : إن ظهــرت خيانــُة البائــِع فــي مرابحــٍة أخــذُه المشــتري بــكل 
ضا)3( . ُه لفواِت الرِّ ثمنِه أو ردَّ



الشرح الكبير )103/4( ، المبدع )102/4( .  )1(
الشرح الكبير بهامش الدسوقي )168/4 ، 169( .  )2(

رد المحتار )155/4( .  )3(
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المطلب الثالث : الغّش في الّتولية 
إذا ظهرِت الخيانُة في التَّوليِة في صفِة الثَّمِن بأِن اشترى شيًئا نسيئًة ، ثمَّ باعُه 
ُه اشــتراُه نســيئًة ، فذهــَب الحنفيَّــُة والمالكيَُّة  ل ، ولــم يبيِّــن أنَّ توليــًة علــى الثَّمــِن األوَّ
افعيَُّة إلى أنَّ للمشتري الخياَر في ردِّ المبيِع وأخذِه إن كاَن قائًما ، وإذا هلَك  والشَّ

أو استهلَك فالَ خياَر لُه ويلزمُه جميُع الثَّمِن حااًل مَع تفصيٍل في ذلَك .

ــالً باألجــل  وعنــَد الحنابلــِة فــي المذهــِب يأخــُذ المشــتري المبيــَع بالثَّمــِن مؤجَّ
الَّذي اشتراُه البائُع إليِه ، واَل خياَر لُه .

ــافعيَُّة فــي األظهــِر  وإن ظهــرِت الخيانــُة فــي قــدِر الثَّمــِن ، فذهــَب الحنفيَّــُة والشَّ
ُه يحطُّ قدَر الخيانِة ، ويلزُم العقُد بالثَّمِن الباقي دوَن خياٍر . والحنابلُة إلى أنَّ

ائَد يلزُم المشتري البيَع ، وإالَّ يخيَُّر بيَن أن  وعنَد المالكيَِّة : إن حطَّ البائُع الزَّ
لعَة أو يأخذها بجميِع الثَّمن)1( .  يردَّ السِّ



وحاشــية   ، )179/5( والخرشــي   ، )494/6( والبنايــة   ، )226  ، 225/5( الصنائــع  بدائــع   )1(
الدســوقي )165/3( ، ومغنــي المحتــاج )79/2( ، وروضــة الطالبيــن )525/3( ، وكشــاف القنــاع 

. )231/3(
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المطلب األول : معنى الغبن 
 المعنى اللغوي للغبن 

بــاِب ضــرَب - يقــال : غبنــُه  النَّقــُص ، فعلــُه : غبــَن - مــن  اللُّغــِة :  فــي  الغبــُن 
فانغبَن ، وغبَن )بالبناِء للمفعول( فهَو مغبوٌن أي : منقوٌص مَن الثَّمِن أو غيرِه .

ــراِء غبنًــا ، وغبينــًة )وهَي اســُم المصــدر( أي غلبُه ، وفي  وغبنــُه فــي البيــِع والشِّ
القاموِس : غبنُه في البيِع : خدعه)1( .

 المعنى االصطالحي للغبن 
والمعنــى االصطالحــيُّ للغبــِن مســتمدٌّ مــَن المعنــى اللُّغــويِّ نفســِه فهــَو - كمــا 
ــراِء > ومثلــُه  يقــول ابــُن نجيــٍم مــَن الحنفيَّــِة - : < النَّقــُص فــي الثَّمــِن فــي البيــِع والشِّ
كاَن  إذا  هنــا  النَّقــِص  ومعنــى  المعاوضــاِت .  عقــوِد  باقــي  فــي  البــدل  فــي  النَّقــُص 
المغبــوُن هــَو المشــتري أن اَل يقابــل جــزٌء مَن الثَّمِن بشــيٍء مَن المبيــِع لزيادِة الثَّمِن 

عن أكثِر تقويٍم للمبيِع من أهل الخبرِة .

. )2( < ا إذا كاَن المغبوُن هَو البائُع فالنَّقُص في الثَّمِن حقيقيٌّ أمَّ

المطلب الثاني :  أنواع الغبن 
ُم الفقهاُء الغبَن إلى فاحٍش ويسيٍر ، يقسِّ

وللفقهــاِء فــي تحديــِد كلٍّ مَن الغبِن الفاحِش واليســيِر أقــواٌل : فذهَب الحنفيَُّة 

)1( المصباح المنير ، والمغرب ، ومقاييس اللغة ، ورد المحتار )159/1( .
)2( البحر الرائق )169/7( .
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ميَن .  إلى أنَّ اليسيَر : ما يدخل تحَت تقويِم المقوِّ

ميــَن ؛ ألنَّ القيمَة تعــرُف بالحزِر  والفاحــَش : مــا اَل يدخــل تحــَت تقويــِم المقوِّ
ُه يســيٌر اَل يمكُن االحتراُز عنُه ، واَل  والظَّنِّ بعَد االجتهاِد ، فيعذُر فيما يشــتبُه ؛ ألنَّ
ــُه اَل يقــُع فــي مثلــِه عادًة  يعــذُر فيمــا اَل يشــتبُه لفحشــِه ، وإلمــكاِن االحتــراِز عنــُه ؛ ألنَّ

إالَّ عمًدا .

وقيــل : حــدُّ الفاحــِش فــي العــروِض نصــُف عشــِر القيمــِة ، وفي الحيواِن عشــُر 
راهــِم ربــُع عشــِر القيمــِة ؛ ألنَّ الغبَن  القيمــِة ، وفــي العقــاِر خمــُس القيمــِة ، وفــي الدَّ

ل . حيُح األوَّ ِف ، والصَّ ِة الممارسِة في التَّصرُّ يحصل بقلَّ

تقويــِم  إلــى  فيــِه  ويحتــاُج  ـاِس  النَـّ بيــَن  معــروٍف  غيــَر  ســعرُه  كاَن  إذا  ــُه  كلُّ هــذا 
ــا إذا كاَن معروًفــا كالخبــِز واللَّحــِم والمــوِز اَل يعفــى فيــِه الغبُن وإن  ميــَن ، وأمَّ المقوِّ

قل وإن كاَن فلًسا)1( .

ا جرت العادُة أنَّ  لعِة بأكثَر ممَّ وذهَب المالكيَُّة إلى أنَّ الغبَن عبارٌة عن بيِع السِّ
ا ما جرت بِه  يادُة على الثُّلِث وقيل : الثُّلُث وأمَّ النَّاَس اَل يتغابنوَن بمثلِه ، وهَي الزِّ

دَّ باتِّفاٍق)2( . العادُة فالَ يوجُب الرَّ

افعيَُّة : الغبُن اليسيُر هَو ما يحتمل غالًبا فيغتفُر فيِه ، والغبُن الفاحُش  وقال الشَّ
هَو ما اَل يحتمل غالًبا ، والمرجُع في ذلَك عرُف بلِد البيِع والعادة)3( .

حيــُح مــَن  وقــال الحنابلــُة : يرجــُع فــي الغبــِن إلــى العــرِف والعــادِة ، وهــَو الصَّ
ُر الغبُن بالثُّلِث  المذهــِب نــصَّ عليــِه ، وهــَو قول جماهيــِر األصحاِب ، وقيل : يقــدَّ
وهــَو اختيــاُر أبــي بكــٍر ، وجزَم بِه في اإلرشــاِد . ونقل المرداويُّ عن المســتوعِب : 

تبيين الحقائق 272/4 ، والبحر الرائق 169/7 .  )1(
مواهب الجليل 468/4 - 469 ، والبهجة شرح التحفة 106/2 .  )2(

مغني المحتاج 224/2 ، والجمل 408/3 ، 409 .  )3(
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ُه أصحابنا  المنصــوُص أنَّ الغبــَن المثبــت للفســِخ مــا اَل يتغابــُن النَّاُس بمثلِه . وحــدَّ
بقدِر ثلِث قيمِة البيع)1( .

اجــِح والحنابلــِة فــي  والمــراُد بالغبــِن الفاحــِش عنــَد الحنفيَّــِة والمالكيَّــِة فــي الرَّ
ــاِر . وإِن اختلفــت عباراتهــم فإنَّهــا  قــوٍل أنَّ العبــرَة فــي تقديــِر الغبــِن علــى عــادِة التُّجَّ

كلَّها تؤدِّي إلى هذا المعنى .

فــي  إليهــم  ذيــَن يرجــُع  الَّ ميــَن ، ألنَّهــم هــُم  العبــرُة بتقويــِم المقوِّ وإنَّمــا كانــِت 
تي تقتضي الخبرَة في المعامالت)2( . العيوِب ونحوها مَن األموِر الَّ

والقــول الثَّانــي لــكلٍّ مــَن المالكيَّــِة والحنابلــِة أنَّ المعتبــَر فــي الغبــِن : الثُّلــُث ، 
والقول الثَّالُث للمالكيَِّة : ما زاَد على الثُّلث)3( .



اإلنصاف )394/4( .  )1(
رد المحتــار )159/4( ، البحــر الرائــق )169/7( ، جامــع الفصوليــن )31/2( ، الفتــاوى الخيريــة   )2(

)220/1( ، شرح المجلة لعلي حيدر عند المادة )165( ، والبدائع )30/6( .
)3( الحّطاب شرح خليل )472/4( .
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المطلب الثالث :  حكم الغبن 
ٌم ؛ لمــا فيــِه مــَن التَّغريــِر للمشــتري ، والغــشِّ المنهيِّ عنــُه ، ويحرُم  الغبــُن محــرَّ

نا فليَس منَّا>)2( . تعاطي أسبابه)1( ؛ لقولِه × : <من غشَّ

نيا إذ هَو من  نيا ممنوٌع بإجماٍع في حكِم الدُّ قال ابُن العربيِّ : إنَّ الغبَن في الدُّ
ــٍة . لكــنَّ اليســيَر منُه اَل يمكــُن االحتراُز منُه  ِم شــرًعا فــي كل ملَّ بــاِب الخــداِع المحــرَّ
ــُه اَل يخلو منُه ،  ِه مــا نفــَذ بيٌع أبــًدا ؛ ألنَّ ألحــٍد فمضــى فــي البيــوِع ، إذ لــو حكمنــا بــردِّ

دُّ بِه . حتَّى إذا كاَن كثيًرا أمكَن االحتراُز منُه وجَب الرَّ

ريعِة معلوٌم)3( . والفرُق بيَن القليل والكثيِر أصٌل في الشَّ

أثر الغبن في العقود :
تــِه عنــَد جمهــوِر  ــُر فــي صحَّ فــالَ يؤثِّ إذا كاَن الغبــُن المصاحــُب للعقــِد يســيًرا 

الفقهاِء . 

ــُر فــي  قــال ابــُن هبيــرَة : اتَّفقــوا علــى أنَّ الغبــَن فــي البيــِع بمــا اَل يوحــُش اَل يؤثِّ
ُر فيها حتَّى لو  تِه ؛ إالَّ أنَّ الفقهاَء استثنوا بعَض المسائل ، واعتبروا الغبَن يؤثِّ صحَّ

كاَن الغبن يسيًرا)4( .

 أقوال الفقهاء في حكم الغبن الفاحش
الغبــُن الفاحــُش فقــِد اختلــَف الفقهاُء في أثرِه على العقوِد حســَب االتِّجاهاِت 
افعيَُّة والمالكيَُّة على  وايِة والشَّ ل : ذهَب الحنفيَُّة في ظاهِر الرِّ اآلتيِة : االتِّجاُه األوَّ

)1( اإلنصاف )398/4( .
)2( تقدم تخريجه ص 63 .

)3( أحكام القرآن البن العربي )1804/4( .
اإلفصاح )324/1( ، وأحكام القرآن البن العربي )1804/4( .  )4(

www.almoslih.net



75 املبحث الثامن يف الغنب

. )1( دَّ َد الغبِن الفاحِش اَل يثبُت الخياَر ، واَل يوجُب الرَّ المشهوِر إلى أنَّ مجرَّ

وايــِة وبــِه أفتــى بعضهــم  قــال الحصكفــيُّ : اَل ردَّ بغبــٍن فاحــٍش فــي ظاهــِر الرِّ
مطلًقا)2( .

ا ، ولو خالَف  رديُر : واَل يردُّ المبيُع بغبٍن بأن يكثَر الثَّمُن أو يقل جدًّ وقال الدَّ
العادَة بأن خرَج عن معتاِد العقالء)3( .

ُد الغبــِن اَل يثبــُت الخيــاَر وإن تفاحَش ، ولو  وجــاَء فــي روضــِة الطَّالبيــَن : مجــرَّ
مها جوهرًة فالَ خياَر لُه ، واَل نظَر إلى ما يلحقُه مَن  اشترى زجاجًة بثمٍن كبيٍر يتوهَّ

الغبِن ؛ ألنَّ التَّقصيَر منُه حيُث لم يراجع أهل الخبرة)4( .

الخيارات المرتبطة بالغبن :
ــُه أحياًنا ينــاُط بِه الحكــُم صراحًة ،  للغبــِن تأثيــٌر فــي كثيــٍر مــَن المواطــِن ، غيَر أنَّ
ُر الوحيُد ، أو أحُد  وأحياًنا يناُط بسبٍب مادِّيٍّ أشدَّ منُه وضوًحا ، ويكوُن هَو المؤثِّ

المؤثِّراِت .

ــُة بيــَن األجنــاِس المتَّحدِة ،  بويَّ ــُر فيهــا : المبــادالُت الرِّ تــي يؤثِّ فمــَن المواطــِن الَّ
كبــاِن ، وبيِع  ي الرُّ واالحتــكاُر ، وأنــواٌع مــَن البيــوِع المنهــيِّ عنهــا ، كالنَّجــِش ، وتلقِّ
اِة ونحوهــا مــن صوِر التَّغريِر الفعلــيِّ ، والبيِع على بيِع  الحاضــِر للبــادي ، والمصــرَّ
غيــرِه . وبيــِع المسترســل ، وبيوِع األمانِة ، وحالــِة التَّغريِر القوليِّ المقترِن بالغبِن ، 
ٍة في الغبِن الَّذي تنشــُأ بســببِه بضعُة  روريِّ اســتخالُص أحكاٍم عامَّ لذا كاَن مَن الضَّ

المجمــوع  وتكملــة   ، 470/3 الطالبيــن  وروضــة   ، 470/4 والحطــاب   ، 159/4 المختــار  الــدر   )1(
. 326/12

الــدر المختــار 159/4 ، ورســالة تحبيــر التحريــر فــي إبطــال القضاء بالفســخ بالغبن الفاحــش بال تغرير   )2(
البن عابدين ضمن رسائله 69/2 .

الشرح الكبير مع الدسوقي 140/3 .  )3(
روضة الطالبين 470/3 .  )4(
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خياراٍت تختلُف المذاهُب تجاهها بيَن نفٍي وإثباٍت .

وقِد اتَّخَذ ابُن قدامَة )1( مَن الغبِن مداًرا لثالثِة خياراٍت هَي :

كباِن ، إذا اشترى منهم - أو باعهم - بغبٍن . ي الرُّ - تلقِّ

ــن يعمــل لمصلحــِة البائــِع دوَن إرادِة  ــلعِة ممَّ يــادِة فــي السِّ - بيــُع النَّجــِش ، بالزِّ
راِء ليقَع المشتري في غبٍن . الشِّ

المسترسل)2( : واَل ريَب في أنَّ خياَر المسترسل من صميِم خياراِت الغبِن ، 
ُه إليِه ، إنَّما هَي خيانٌة طارئٌة مَن البائِع بعدما ركَن إليِه المشتري  ُه اَل تغريَر يوجَّ ألنَّ
فتــرَك المســاومَة فــي الثَّمــِن ، والَذ بالبائــِع ليجيرُه مَن الغبِن فأوقعــُه فيِه ، فهَو خياُر 

ا . غبٍن حقًّ

هــَو  عدمــُه  أو  الخيــاَر  واســتلزامُه  الغبــِن  مــَن  المذاهــِب  مواقــِف  وتلخيــُص 
ورِة التَّاليِة : بالصُّ

اجِح ، أو كاَن  ًرا بِه على الرَّ الحنفيَّــُة : اَل يــروَن للمغبــوِن خيــاًرا إالَّ إذا كاَن مغرَّ
غبنًا للقاصِر .

المالكيَّــُة : يقولــوَن )فــي رأٍي( بالخيــاِر للمغبوِن مطلًقا ، أو إذا كاَن مسترســالً 
لبائعِه .

افعيَُّة : يقولوَن )في رأٍي( بالخيار الشَّ

الحنابلُة : يقتصروَن على إثباِت الخياِر لمن كاَن مسترسالً وغبَن .

المغني 522/3 ط 4 مسألة 2777 .  )1(
المسترســل هــو الجاهــل بقيمــة الســلعة وال يحســن المبايعــة . قــال اإلمــام أحمــد : المسترســل هو الذي   )2(
ال يماكــس ، فكأنــه استرســل إلــى البائــع فأخــذ مــا أعطــاه مــن غيــر مماســكة وال معرفــة بغبنــه . المغنــي 

. 584/3
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شرط خيار الغبن :
يشــترُط لقيــاِم خيــاِر الغبــِن أن يكــوَن المغبــوُن جاهــاًل بوقوعــِه فــي الغبــِن عنــَد 
ــذي احتــجَّ بــِه بعــُض القائليــَن  التَّعاقــِد . وفــي تلــَك الحــال ورَد حديــُث حبَّــاَن )1( الَّ
عالًمــا  كاَن  إذا  ــا  أمَّ الغبــن(  أِو  الخالبــِة  عــدِم  اشــتراُط  هنــاَك  ــُه  أنَّ )وفيــِه :  بالخيــاِر 
ُه  ُه أســقَط حقَّ ُه أتَي من قبل نفســِه فكأنَّ بالغبِن وأقدَم على التَّعاقِد فالَ خياَر لُه ؛ ألنَّ

راضًيا)2( .

حكم الغبن عند الحنفّية :
َد  ِد في بيِع المســاومِة إذا تجرَّ  فــي مذهــِب الحنفيَّــِة خــالٌف حــول الغبِن المجــرَّ

عِن التَّغريِر على ثالِث رواياٍت :

- اَل يردُّ بالغبِن الفاحِش مطلًقا )صاحبُه تغريٌر أو ال( .

دِّ بالغبِن الفاحِش مطلًقا )بقطِع النَّظِر عِن التَّغرير( . - ثبوُت حقِّ الرَّ

الخيــاُر  يكــوُن  اَل  أي :  تغريــٌر ،  صاحبــُه  إن  الفاحــِش  بالغبــِن  دِّ  الــرَّ ثبــوُت   -
اجُح عندهم)3( . للمغبوِن مطلًقا ، بل للمغبوِن المغروِر ، وهَو الرَّ

ــا جهــل قيمــِة  ل علــى الوصــِف األخيــِر وهــَو عــدُم الخبــرِة بالمبايعــِة ، أمَّ المعــوَّ
ا ، أو  ــلعِة فيقُع فيِه كل مغبوٍن ، إذ لو عرَف القيمَة لما رضَي بالغبِن إالَّ مضطرًّ السِّ

لعِة ، وسبُق العلِم بالغبِن مسقٌط للخياِر . باذاًل لقاَء رغبٍة شديدٍة في السِّ

ــذي اَل  ــُه : الَّ وللحنابلــِة تعريــٌف آخــُر للمسترســل مــن كالِم اإلمــاِم أحمــَد بأنَّ
ل قليــل  ــذي اَل يماكــُس ، والفــارُق أنَّ األوَّ يحســُن أن يماكــَس ، وبلفــٍظ آخــَر : الَّ

أخرجه البخاري )الفتح 337/4 - ط السلفية( ومسلم )1165/3 - ط الحلبي(  )1(
البحر الزخار 354/3 ، المكاسب 235 - 236 .  )2(

رد المحتــار 159/4 - 161 ، تحبيــر التحريــر فــي إبطــال القضــاء بالفســخ بالغبــن الفاحــش بال تغرير ،   )3(
وهي في مجموعة رسائله 68/2 - 82 .
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ــا األخيــُر  الخبــرِة بالمجادلــِة فــي المبايعــِة للوصــول إلــى ثمــِن المثــل دوَن غبــٍن ، أمَّ
فهَو الَّذي اَل يسلُك طريَق المماكسِة بقطِع النَّظِر عن إتقانِه لها أو جهلِه بها . 

ــا العالــُم بذلَك والَّذي لو توقََّف لعرَف ، إذا اســتعجل في  قــال ابــُن قدامــَة : فأمَّ
الحل فغبَن ، فالَ خياَر لُه )1( .

خيار غبن المسترسل )عند المالكّية( :
احُه  ُه اَل يردُّ بالغبِن ولو خالَف العادَة . وأفاَد شرَّ َح خليٌل مَن المالكيَِّة بأنَّ صرَّ
ــا إن كاَن الغبُن  ــُه يــردُّ ، أمَّ أنَّ ذلــَك هــَو المشــهوُر مــَن المذهــِب ، وأنَّ هنــاَك قــواًل بأنَّ

دِّ . يسيًرا فاالتِّفاُق على لزوِم العقِد معُه وعدِم الرَّ
مــات> أنَّ حكــَم الغبــِن يختلُف بحســِب البيِع ،  وقــد ذكــَر ابــُن رشــٍد فــي <المقدِّ
ففــي بيــِع المكايســِة )المســاومة( اَل قيــاَم بالغبِن )قال( : < واَل أعــرُف في المذهِب 
في ذلَك نصَّ خالٍف > وبعَد أن ردَّ على من وهَم في حمل مســألِة ســماِع أشــهَب 
دِّ بالغبِن إذا  يــَن وجوَب الــرَّ علــى الخــالِف ، عــاَد فأشــاَر إلــى حكايــِة بعــِض البغداديِّ

ا بيُع االستنامِة واالسترسال .  ٍل ، وأمَّ كاَن أكثَر مَن الثُّلِث . وجعلُه موضَع تأمُّ
راُء على هذا الوجِه جائٌز .  فالبيُع والشِّ

ــراِء إذا كاَن على االسترســال واالســتنامِة واجٌب  والقياُم بالغبِن في البيِع والشِّ
بإجماٍع ، لقول رســول هللا × :< غبُن المسترســل ظلٌم>)2( . هذا ما اســتدل بِه 

ابُن رشٍد)3( .

المغني مسألة : 2777 ، )398/3( ، والفروع )97/4( .  )1(
حديــث : < غبــن المسترســل ظلــم > . أخرجــه الطبرانــي فــي الكبيــر )149/8( مــن حديــث أبــي أمامــة   )2(
بلفــظ : < غبــن المسترســل حــرام > . وأورده الهيثمــي فــي < مجمــع الزوائــد > )76/4 - ط القدســي( 

وقال : < فيه موسى بن عمير األعمى ، وهو ضعيف > .
لقــد أورد الحطــاب عبارتــه وأشــار إلــى أن المفهــوم المخالــف لهــذا االســتدالل دليــل للحالــة األخــرى   )3(
 فقــال : ومــا لــم يكــن فيــه ظلــم فهــو حق ال يجب القيام بــه )470/4( ، المقدمــات 601/2 - 602 ،=
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خيار المسترسل )عند الحنابلة( :
اجــِح في المذهِب ، وهَي  الحنابلــُة يثبتــوَن خيــاَر الغبِن للمسترســل فقط ، على الرَّ
تي اختارها ابُن تيميََّة من مسائل الخالِف في مذهِب أحمَد ، ألنَّ الغبَن  مَن المسائل الَّ
لحقــُه لجهلــِه . بالمبيــِع ، خالًفــا لغيــِر المسترســل فقــد دخــل علــى بصيــرٍة فهــَو كالعالــِم 
كبــاِن ، وهنــاَك روايــٌة ذكرهــا ابــُن أبــي  ــي الرُّ بالعيــِب ، وهــَو مقيــٌس علــى النَّجــِش وتلقِّ
موســى )بصيغــِة : قيــل( مقتضاهــا أنَّ الغبــَن الزٌم للمسترســل أيًضــا ، ألنَّ نقصــاَن قيمــِة 
لعِة مَع سالمتها اَل يمنُع لزوَم العقِد ، كبيِع غيِر المسترسل ، وكالغبِن اليسيِر )1( . السِّ

خيار غبن القاصر )وشبهه( :
ن  أثبــَت هــذا الخيــاَر المالكيَّــُة في حال غبِن الوصيِّ عِن القاصِر أِو الوكيل عمَّ
ل ، وبعــُض المذاهــِب لجــأت إلــى إبطــال  ــرِر عــِن القاصــِر والمــوكِّ لــُه درًءا للضَّ وكَّ

العقِد المشتمل على غبنهما)2( .

فإذا كاَن البائُع - أِو المشتري - بالغبِن وكيالً أو وصيًّا . فيردُّ ما صدَر منهما 
. ) دِّ من بيٍع أو شراٍء )أي يثبُت حقُّ الرَّ

ــراِء اتِّفاًقا بيَن فقهاِء المالكيَِّة ، واقتصَر  وخياُر غبِن القاصِر يثبُت في عقِد الشِّ
ِف عِن الغيــِر ؛ ألنَّ البيَع  بــيِّ أو للمتصــرِّ عليــِه بعضهــم ، فأجــازوا البيــَع بالغبــِن للصَّ
َة قيل : البيُع مرتخٌص وغاٍل . فإذا باَع  ُق الغبُن فيِه ، ومن ثمَّ إزالُة ملٍك ، فالَ يتحقَّ

= الخرشــي 62/4 ، الدســوقي 140/3 ، وقال الحطاب : إذا كان من أهل المعرفة بقيمة ما اشــتراه ، 
وإنما وقع في الغبن غلًطا يعتقد أنه غير غالط فال رد له ، أما إذا علم بالقيمة فزاد عليها فهو كالواهب ، 

أو فعل ذلك لغرض فال مقال له . )الحطاب 471/4( .
المغني 498/3 م 2777 ، االختيارات ، للعالء البعلي ص 74 .  )1(

نصــت مجلــة األحــكام العدليــة )المســتمدة مــن المذهب الحنفــي( في المادة 356 على أنه اســتثناء من   )2(
عــدم التخييــر فــي الغبــن المجــرد عــن التغريــر < إذا وجــد الغبــن )وحــده( فــي مــال اليتيــم ال يصــح البيــع . 

ومال الوقف وبيت المال حكمه حكم اليتيم > . وقال الشراح : إنه يكون باطالً .
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القاصُر بغبٍن اَل خياَر لُه عنَد هؤالء)1( .
موجب خيار غبن القاصر :

هــل للقائــِم فــي الغبــِن في مســألِة بيِع الوصــيِّ والوكيل نقُض البيــِع أِو المطالبُة 
َف المبتاُع في ذلَك ببيٍع؟ بتكميل الثَّمن؟ وكيَف لو تصرَّ

اجُح  أفاَض الحطَّاُب في المسألِة ناقالً عِن ابِن رشٍد في فتوى لُه ثمَّ قال : والرَّ
ــا فــي فواتهــا فــالَ  ــلعِة ، وأمَّ مــَن األقــوال أنَّ للقائــِم بالغبــِن نقــُض البيــِع فــي قيــاِم السِّ
ــا مــَع  نقــَض ، وأنَّ القيــاَم بالغبــِن يفــوُت بالبيــِع )أي فيلجــُأ إلــى تكميــل الثَّمــن( ، أمَّ

دِّ فهَو الموجُب )2( . إمكاِن الرَّ
مسقطات خيار غبن القاصر :

ذكَر المالكيَُّة أنَّ هذا الخياَر يسقُط بما يلي :
ُف في المبيِع . - التَّصرُّ

يِه المالكيَُّة )فواَت المبيع( قال الحطَّاُب : فإن فاَت المبيُع  - التَّلُف ، أو ما يسمِّ
ل والمحجــوُر عليــِه علــى المشــتري بمــا وقــَع الغبــُن والمحاباُة بــِه ، فإن  رجــَع المــوكِّ

جوُع على المشتري رجَع على البائِع - وهَو الوكيل والوصيُّ - بذلَك . َر الرُّ تعذَّ
ل والمحجــوُر عليــِه  وإِن اشــتريا بغبــٍن ، وفــاَت ذلــَك المشــتري ، رجــَع المــوكِّ
جوُع علــى البائِع رجعا  َر الرُّ علــى البائــِع بمــا وقعــِت المحابــاُة والغبــُن بــِه ، فإن تعــذَّ

َح بِه ابُن عتَّاٍب وغيرُه . على المشتري وهَو الوكيل أِو الوصيُّ . صرَّ
جــوُع هنــا بالثُّلــِث ، فيرجــُع بــكل مــا نقَص عــِن القيمِة نقًصــا بيِّنًا ،  واَل يتقيَّــُد الرُّ
واُب على ما قال ابُن عرفَة ،  أو زاَد عليها زيادًة بيِّنًة وإن لم يكِن الثُّلُث . وهَو الصَّ

نِة )3( . واياِت في المدوَّ وهَو مقتضى الرِّ

الحطاب 472/4 ، الدسوقي 140/3 . )2( الحطاب 473/4 .)1(        

حاشية الدسوقي 140/3 ، الحطاب 472/4 - 473 .  )3(
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 يف التدليس

المطلب األول : معنى للتدليس 
 المعنى اللغوي للتدليس

اختالط الظالم واشتداده . وهَو مصدُر دلََّس .

لسُة والدلُس بالتحريك : الظلمة . والدُّ

والمدالســُة ، كالمخادعــة . يقــال : فــالن ال يدالســَك ، أي ال يخادعــك وال 
يخفي عليك الشيء فكأنَّه يأتيك به في الظالم .

َس البائُع  ــلعِة عِن المشــتري ، يقال : دلَّ والتَّدليــُس فــي البيــِع : كتماُن عيِب السِّ
لعِة عِن المشتري وأخفاُه ، ومنُه التَّدليُس في اإلسناِد )1( . تدليًسا : كتَم عيَب السِّ

فالتَّدليُس من أنواِع الغشِّ .

قــال األزهــريُّ : ســمعُت أعرابيًّــا يقــول : ليــَس لــي فــي األمــِر ولــٌس واَل دلــٌس 
أي : اَل خيانٌة واَل خديعٌة)2( . 

 المعنى االصطالحي للتدليس 
وعنَد الفقهاِء : إيهاُم البائِع المشترَي سالمَة المبيِع المعيِب 

وعرفــه الشــافعية كمــا فــي كتــاب الزاهــر : <أن يكــون فــي الســلعة عيــب باطن ، 

المصباح المنير ولسان العرب ، والتعريفات للجرجاني ، وتدريب الراوي ص139 وما بعدها .  )1(
المصباح المنير والمغرب مادة )دلس( والكليات 106/2 .  )2(
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فال يخبر البائع المشتري لها بذلك العيب الباطن ، ويكتمه إياه>)1( .

بينما وسع المالكية والحنابلة مفهوم التدليس ليشمل كتمان العيب ، وإظهار 
السلعة بصفة الكمال كاذًبا .

المطلب الثاني : أقسام التدليس وحكم كل قسم 
جاء في كشاف القناع)2( : التدليس ضربان :

أحدهما : كتمان العيب .

 أمثلة على التدليس بكتمان العيب

حديثــة ،  بأنهــا  لتظهــر  القديمــة  الســيارات  طــالء  مــن  عصرنــا  فــي  يفعــل  مــا 
والتالعب بعداد السيارة لتظهر بأنها قليلة االستعمال . 

صبغ الثوب القديم ليظهر أنه جديد)3(

ثانيهما : التدليس بما يزيد به الثمن وإن لم يكن عيًبا 

 أمثلة التدليس بما يزيد به الثمن 
كتحمير وجه الجارية ، وتسويد شعرها ، وتجعيده .

 حكم التدليس بما يزيد به الثمن 
فــَق الفقهــاُء علــى أنَّ التَّدليــَس حــراٌم بالنَـّـصِّ فــي أحاديــَث كثيــرٍة . فقــد قــال  اتَّ
َقا، َفإِْن َصَدَقا َوَبيَّنَا ُبوِرَك َلُهَما، َوإِْن  رســول هللا × : <اْلَبيَِّعاِن بِاْلِخَياِر َما َلْم َيَتَفرَّ

َكَذَبا َوَكَتَما ُمِحَقْت َبَرَكُة َبْيِعِهَما>)4( .

الزاهر في غرائب ألفاظ اإِلمام الشافعي )ص 139( .  )1(
كشاف القناع )213/3 ، 214( .  )2(

مواهب الجليل )437/4 ، 438( .  )3(
تقدم  ص 45.  )4(
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 أقوال العلماء في التدليس بما يزيد به الثمن 
اَل خالَف بيَن الفقهاِء في أنَّ كل تدليٍس يختلُف الثَّمُن ألجلِه في المعامالِت 
ــياِه ونحوها قبل بيعها ليظنَّ المشــتري كثــرَة اللَّبِن ،  يثبــُت بــِه الخيــاُر : كتصريــِة الشِّ

وِر . وصبَغ المبيِع بلوٍن مرغوٍب فيِه ، على اختالٍف بيَن الفقهاِء في بعِض الصُّ

اًة َفُهَو  وا لثبوِت الخياِر بالتَّصريِة بحديِث : <َمِن اْشــَتَرى َشــاًة ُمَصرَّ واســتدلُّ
َها َوَصاًعا ِمْن َتْمٍر>)1( .  بَِخْيِر النََّظَرْيِن، إِْن َشاَء َأْمَسَكَها، َوإِْن َشاَء َردَّ

وقيَس عليها غيرها ، وهَو كل فعٍل مَن البائِع بالمبيِع يظنُّ المشتري بِه كمااًل 
فــالَ يوجــُد ؛ ألنَّ الخيــاَر غيــُر منــوٍط بالتَّصريــِة لذاتهــا ، بــل لمــا فيهــا مــَن التَّلبيــِس 

واإليهام)2( .

ومن ناحية أخرى ينقسم التدليس إلى : 
 التدليس الفعلي 

ككتمــاِن عيــوِب المعقــوِد عليــِه ، أو بصــورِة التَّصريــِة كأن يتــرَك البائــُع حلــَب 
ًة قبل بيعها ليوهَم المشــترَي كثرَة اللَّبِن ، وإذا وقَع ذلَك يخدُع  النَّاقِة أو غيرها مدَّ

المشتري ، فيبرُم العقَد وهَو غيُر راٍض بذلَك إذا علَم الحقيقَة .

وقــد ذهــَب الفقهــاُء إلــى أنَّ التَّدليــَس عيــٌب ، فــإذا اختلــَف الثَّمــُن ألجلــِه فــي 
المعامالِت يثبُت بِه الخياُر ، بشرِط أن اَل يعلَم المدلَُّس عليِه العيَب قبل العقِد أو 

عندُه ، وأن اَل يكوَن العيُب ظاهًرا)3( . 

)1( رواه مسلم من حديث أبي هريرة 26 - )1524(
)2( روضة الطالبين 469/3 ، وجواهر اإلكليل 42/2 ، والمغني 157/4 ، وحاشية ابن عابدين 71/4 ، 

وحاشية الدسوقي 228/3 ، والفروع 93/4 .
الطالبيــن 469/3 ،  الكبيــر 328/3 ، وروضــة  الشــرح  مــع  )3( رد المحتــار 71/4 ، وحاشــية الدســوقي 

والمغني البن قدامة 157/4 .
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 التدليس القولي 
ــعِر في بيوِع  التَّدليُس القوليُّ كالتَّدليِس الفعليِّ في العقوِد ، كالكذِب في السِّ

األماناِت )وهَي المرابحُة والتَّوليُة والحطيطة( فيثبُت فيها خياُر التَّدليس)1( . 

المطلب الثالث : تأديب المدّلس
ًبا . ُس بالتَّعزيِر بما يراُه الحاكُم زاجًرا ومؤدِّ ُب المدلِّ يؤدَّ

ســُه  جاَء في مواهِب الجليل : قال مالٌك : <من باَع شــيًئا وبِه عيٌب غرَّ بِه أو دلَّ
يعاقُب عليه> .

ا اَل خالَف فيِه أنَّ الواجَب على من غشَّ أخاُه المســلَم ،  قال ابُن رشــٍد : <ممَّ
دِّ ؛ ألنَّهمــا  َب علــى ذلــَك ، مــَع الحكــِم عليــِه بالــرَّ ــَس بعيــٍب : أن يــؤدَّ ُه ، أو دلَّ أو غــرَّ
ِه ؛ ليتناهى النَّاُس عن حرماِت هللا ، واآلخُر للمدلَِّس  اِن مختلفاِن : أحدهما للَّ حقَّ

عليِه بالعيِب فالَ يتداخالن>)2( .

بيــَن الفقهــاِء ، ككل معصيــٍة اَل حــدَّ فيهــا واَل  فــاٍق  اتِّ ــِس محــل  وتعزيــُر المدلِّ
ارة)3( .  كفَّ

روضة الطالبين 470/3 ، وشرح الزرقاني 133/5 .  )1(
انظر قول ابن رشد في مواهب الجليل )449/4( .  )2(

قليوبي 205/4 ، وابن عابدين 182/3 ، ومطالب أولي النهى 531/3 .  )3(
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المطلــب الرابع :  الكذب في الثمن الحقيقــي ويتمثل في بياعات 
األمانة مثل : 

 المرابحة 
يــادُة ، واصطالًحــا : نقــل كل المبيــِع إلــى الغيِر بزيــادٍة على  المرابحــُة لغــًة : الزِّ

ل . مثل الثَّمِن األوَّ

 التولية 
يتُه األمَر توليًة جعلتُه والًيا ، ومنُه  التَّوليُة في اللُّغِة هَي مصدُر ولَّى ، يقال : ولَّ

بيُع التَّوليِة )1( .

والتَّوليــُة فــي البيــِع اصطالًحا : هَي نقــل جميِع المبيِع إلى المولَّى بمثل الثَّمِن 
ل اَل غيَر )2( . األوَّ

لُة بيَن التَّوليِة والوضيعِة بمعناها األشهِر أنَّهما مًعا من بيوِع األمانِة . والصِّ

جل سلعًة بثمٍن معلوٍم ، ثمَّ   تطلُق على التَّوليِة في البيِع وهَي : أن يشترَي الرَّ
اها لم  يتــك إيَّ ــذي اشــتراها بــِه فإن قــال : ولَّ ــلعَة لرجــٍل آخــَر بالثَّمــِن الَّ يبيــَع تلــَك السِّ
ا اشتراها أو بأقل ؛ ألنَّ لفَظ التَّوليِة يقتضي دفعها إليِه  اها بأكثَر ممَّ يجز أن يبيعُه إيَّ

بمثل ما اشتراها به)3( . 

افعيَِّة : بأنَّها نقل جميِع المبيِع إلى المولَّى بمثل  يُخ عميرُة مَن الشَّ فها الشَّ وعرَّ
يتَك أو ما يقوُم مقامه)4( .  ( بلفِظ ولَّ ِم )القيميِّ الثَّمِن المثليِّ أو عيِن المتقوِّ

المصباح المنير .  )1(
الدســوقي 159/3 ، وقليوبــي  ابــن عابديــن 153/4 ، والشــرح الصغيــر 215/3 ، وحاشــية  )2( حاشــية 

وعميرة 219/2 ، وكشاف القناع 230/3 .
الزاهر ص220 ط األوقاف - الكويت ، والقليوبي وعميرة 219/2 - 220  )3(

حاشية عميرة 219/2 .  )4(

www.almoslih.net



 ال�سوق واأحكامه يف ال�رشيعة الإ�سالمية86

فــَق الفقهــاُء علــى أنَّ بيــَع التَّوليــِة جائــٌز شــرًعا ؛ ألنَّ شــرائَط البيــِع مجتمعــٌة فيــِه ،  اتَّ
ل ، وبقاِء  ــفيُع في العقِد األوَّ ِد شــفعٍة عفا عنها الشَّ وتترتَُّب عليِه جميُع أحكامِه كتجدُّ
ُه تمليٌك جديٌد ، ولتعامل النَّاِس بِه  وائِد للمولِّي - بكســِر الالَِّم - وغيِر ذلَك ؛ ألنَّ الزَّ
كيِّ  إلــى يومنــا هــذا ؛ وألنَّ مــن اَل يهتــدي إلــى التِّجــارِة يحتــاُج أن يعتمــَد علــى فعــل الذَّ
ــالُم الهجــرَة وابتاَع أبــو بكٍر رضَي هللا  ــالُة والسَّ ــا أراَد عليــِه الصَّ المهتــدي فيهــا)1( ، ولمَّ
ــالُم : <وّلني أحدهما> ، فقــال لُه : هَو لــك بغيِر  ــالُة والسَّ عنــُه بعيريــِن ، قــال عليــِه الصَّ
الُم : <أّما بغير شيٍء فال>)2( ، فوجَب القول بجوازها .  الُة والسَّ شيٍء ، فقال عليِه الصَّ

ما تصّح فيه الّتولية :
رديُر مَن المالكيَِّة إلى عدِم  افعيَِّة والدَّ ذهَب جمهوُر الفقهاِء مَن الحنفيَِّة والشَّ

جواِز التَّوليِة في بيِع المنقول الَّذي لم يقبض وجعلوُه كالبيِع المستقل)3( .
وقــال المالكيَّــُة : تجــوُز التَّوليــُة فــي الطَّعــاِم قبــل قبضــِه ؛ لمــا روَي عــِن النَّبــيِّ 
ُه قال : <َمِن اْبَتاَع َطَعاًما َفاَل َيبِْعُه َحتَّى َيْقبَِضُه َوَيْســَتْوفَِيُه إاِلَّ َأْن ُيْشَرَك فِيِه  × . أنَّ

َأْو ُيَولَِّيُه َأْو ُيِقيَلُه >)4( .
وشــرطها قبــل قبضــِه : اســتواُء العقديــِن في قدِر الثَّمِن وأجلــِه أو حلولِه وكوُن 

الثَّمِن عينًا .

)1( فتح القدير 253/5 ط بوالق ، وتبيين الحقائق 73/4 - 76 ، والبناية 486/6 ، والدسوقي 158/3 ، 
وجواهر اإلكليل 55/2 ، والشرح الصغير 211/3 ومغني المحتاج 76/2 ، وأسنى المطالب 91/2 ، 

ونهاية المحتاج 104/4 ، والروضة 525/3 ، والمغني 207/4 ، وكشاف القناع 229/3 .
)2( أورده الزيلعــي فــي نصــب الرايــة )31/4 ط المجلــس العلمــي( بغيــر ســند وقــال : غريــب ولم ينســبه إلى 
كتــاب معيــن ، ثــم ذكــر روايــة البخــاري )فتــح البــاري 231/6 ط . الســلفية( بلفــظ قــال أبــو بكــر : فخــذ 

بأبي أنت يا رسول هللا إحدى راحلتي هاتين - قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : <بالثمن> .
الطالبيــن  وروضــة   ، 152/3 للدرديــر  الكبيــر  والشــرح   ، 162/4 عابديــن  وابــن   ، 180/5 البدائــع   )3(

25/3 ط المكتب اإلسالمي ، ومغني المحتاج 76/2 .
رواه عبد الرزاق )49/8( .  )4(
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ا عنَد الحنابلِة فتجوُز التَّوليُة في المبيِع المعيَِّن قبل القبِض فيما عدا المكيل  أمَّ
ا يحتاُج في قبضِه إلى كيٍل أو وزٍن)1( .  والموزوَن ونحوهما ممَّ

ما يشترط في بيع الّتولية :
ل معلوًما للمشتري  اشترَط الجمهوُر في بيِع التَّوليِة أن يكوَن الثَّمُن في البيِع األوَّ
ــِة البيِع ؛ وألنَّ بيَع التَّوليِة يعتمُد على أســاِس  الثَّانــي ألنَّ العلــَم بالثَّمــِن شــرٌط فــي صحَّ
ل فالبيُع فاسٌد إالَّ أن يعلَم في المجلِس ويرضى  ل ، فإذا لم يعلِم الثَّمَن األوَّ الثَّمِن األوَّ

ِر الفساد)2( .  بِه ، فلو لم يعلم حتَّى افترَق العاقداِن عِن المجلِس بطل العقُد لتقرُّ
وقال المالكيَُّة : إنَّ مِن اشترى سلعًة ثمَّ والَّها لشخٍص بما اشتراها بِه ، ولم 
يذكرهــا لــُه واَل ثمنهــا أو ذكــَر لــُه أحدهمــا ، فــإنَّ ذلــَك جائــٌز إذا كاَن علــى غيــِر وجِه 
اإللزاِم ، ولُه الخياُر إذا رأى وعلَم الثَّمَن ، وسواٌء كاَن الثَّمُن عينًا ، أو عرًضا ، أو 
ِن - دوَن اآلخِر  حيواًنــا . وإن علــَم حيــَن التَّوليــِة بأحــِد العوضيِن - الثَّمــِن أِو المثمَّ
َي -  ثــمَّ علــَم باآلخرفكــرَه البيــَع فلــُه الخيــاُر ؛ ألنَّ التَّوليــَة مَن المعروِف تلــزُم المولِّ

ِن . بالكسِر - واَل تلزُم المولَّى - بالفتِح - إالَّ بعَد علمِه بالثَّمِن والمثمَّ

 اشترَط المالكيَُّة أن يكوَن الثَّمُن معيَّنًا إن كانِت التَّوليُة في الطَّعاِم قبل قبضِه . 
ا فيِه بعَد القبِض أو في غيِر الطَّعاِم مطلًقا فتجوُز وإن كاَن الثَّمُن غيَر معيٍَّن)3( .  وأمَّ

اِت   يشترُط أن يكوَن الثَّمُن مَن المثليَّاِت كالمكيالِت ، والموزوناِت ، والعدديَّ
ا اَل مثل  ل أو مَع غيرِه ، فإن كاَن الثَّمُن ممَّ المتقاربِة ، سواٌء تمَّ العقُد مَع البائِع األوَّ
ن ليَس العرُض في ملكِه ؛ ألنَّ التَّوليَة بيٌع بمثل  لُه كالعرِض ، فالَ يجوُز التَّوليُة ممَّ

الشرح الصغير 210/3 - 212 ، وبلغة السالك 57/2 ، والمغني 128/4 .  )1(
البدائــع 220/5 ، وفتــح القديــر 256/5 ، وتبييــن الحقائــق 77/4 - 79 ، ومغنــي المحتــاج 76/2 ،   )2(

وروضة الطالبين 525/3 ، وكشاف القناع 229/3 ، والمغني 211/4 ، والمقنع 52/2
الخرشــي 169/5 ، والدســوقي 158/3 ، والمدونــة 84/4 ط دار صــادر بيــروت ، والشــرح الصغيــر   )3(

210/3 ط دار المعارف بمصر .
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رعيَّــاِت ، والمعــدوداِت  ل مــن جنســِه كالذَّ ل ، فــإذا لــم يكــِن الثَّمــُن األوَّ الثَّمــِن األوَّ
ا أن يقَع علــى قيمتِه ،  ــا أن يقــَع البيــُع علــى عيــِن ذلــَك العــرِض ، وإمَّ المتفاوتــِة ، فإمَّ
ــنِّ الختــالِف أهــل  وعينــُه ليســت فــي ملكــِه ، وقيمتــُه مجهولــٌة تعــرُف بالحــزِر والظَّ

ِن العرُض نفسُه في ملكِه ويده)1( .  التَّقويِم فيِه ، ولكن يجوُز بيعُه توليًة ممَّ

واشــترَط الحنفيَُّة أن اَل يكوَن البيُع صرًفا حتَّى لو باَع دنانيَر بدراهَم اَل تجوُز 
ُر فيــِه التَّوليــُة ، والمقبوُض غيــُر ما وجَب  ــِة فــاَل يتصــوَّ مَّ فيــِه التَّوليــُة ؛ ألنَّهمــا فــي الذِّ

بالعقد)2( . 



البدائــع 221/5 ، وفتــح القديــر 254/5 ، والشــرح الصغيــر 211/3 ، وروضــة الطالبيــن 525/3 ،   )1(
ومغني المحتاج 76/2 ، والمجموع 3/9 ، وكشاف القناع 229/3 .

تبيين الحقائق 84/4 .  )2(
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المواضعة أو الّتلجئة :
وهَي أن يتظاهَر العاقداِن بإنشاِء عقٍد صوريٍّ للخوِف من ظالٍم ونحوِه ، واَل 
ــورِة : فاســٌد ، أو باطــٌل ، أو جائــٌز )1( ، علــى  يريدانــِه فــي الواقــِع ، والعقــُد بهــذِه الصُّ

خالٍف .



البدائــع 176/5 ، 177 ، وأســنى المطالــب 11/2 ، وابــن عابديــن 460/4 ، 244/5 ، والمغنــي   )1(
214/4 ، 215 ط الرياض .
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املبحث العارش يف اإلكراه

المطلب األول : معنى اإلكراه
المعنى اللغوي لإلكراه 

قــال فــي لســاِن العــرِب : أكرهتُه ، حملتُه على أمــٍر هَو لُه كارٌه - وفي مفرداِت 
اغِب نحوُه - ومضى صاحُب اللِّساِن يقول : وذكَر هللا عزَّ وجل الَكْرَه والُكْرَه  الرَّ
ها . قال  اُء في فتــِح الــكاِف وضمِّ فــي غيــِر موضــٍع مــن كتابــِه العزيــِز ، واختلــَف القرَّ
تــي فتحوها  هــا هــؤالِء وبيــَن الَّ تــي ضمَّ أحمــُد بــُن يحيــى : وال أعلــُم بيــَن األحــرِف الَّ

فرًقا في العربيَِّة ، وال في سنٍَّة تتَّبُع )1(.

القهــُر ،  ــمِّ :  وبالضَّ ُة ،  المشــقَّ )بالفتــح( :   < الكــرُه   > المنيــِر :  المصبــاِح  وفــي 
ُة .  مِّ : المشقَّ وقيل : )بالفتح( اإلكراُه ، وبالضَّ

وأكرهتــُه علــى األمــِر إكراًهــا : حملتُه عليِه قهًرا . يقال : فعلتــُه كرًها <بالفتح> أي 
ين)2( . دَّ إكراًها - وعليِه قوله تعالى : ژ ۓ  ڭ  ڭ  ژ  ]التوبة : 53[ فجمَع بيَن الضِّ

والكرُه <بالفتِح > اسٌم منُه )أِي : اسُم مصدٍر()3( .

ــُه الفقهــاء إذ قالــوا : اإلكــراُه لغــًة : حمل اإلنســاِن على شــيٍء  ولخــصَّ ذلــَك كلَّ
يكرهُه ، يقال : أكرهُت فالًنا إكراًها : حملتُه على أمٍر يكرهه)4( . 

لسان العرب )535/13( .  )1(
المصباح المنير مادة : <كره> .  )2(

مجمع األنهر 412/2 .  )3(
رد المحتار 80/5 .  )4(
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 المعنى االصطالحي لإلكراه
ــا اإلكــراُه فــي اصطــالِح الفقهــاِء فهــَو : فعــٌل يفعلــُه المــرُء بغيــرِه ، فينتفــي بــِه  أمَّ

رضاُه ، أو يفسُد بِه اختيارُه .

ــُه : حمــل الغيِر على أمٍر يمتنُع عنُه بتخويٍف يقدُر الحامل  فــُه البــزدويُّ بأنَّ وعرَّ
على إيقاعِه ويصيُر الغيُر خائًفا به)1( . 

اء( فيحدُث في المحل )أِي المكرِه  أو هَو : فعٌل يوجُد مَن المكرِه )بكسِر الرَّ
اء( معنًى يصيُر بِه مدفوًعا إلى الفعل الَّذي طلَب منه)2( . بفتِح الرَّ

ــا يفعلــُه  ــروُه بالخــوف)3( ، ولــو ممَّ والمعنــى المذكــوُر فــي هــذا التَّعريــِف ، فسَّ
َد ،  افــُع هــَو الحيــاَء مثــالً ، أِو التَّــودُّ اُم الظَّلمــُة بالمتَّهميــَن كيــًدا . فــإذا كاَن الدَّ الحــكَّ

فليَس بإكراٍه)4( .
وقال ابن حجر في بيان تعريف اإلكراه :<هو إلزام الغير بما ال يريده>)5(



كشف األسرار 1503/4 .  )1(
الهدايــة وتكملــة فتــح القديــر 292/7 ، 293 ، والبدائــع 4479/9 ط اإلمــام ، ورد المحتــار 80/5 .   )2(
ولــو عبــروا عــن المكــره )بالكســر( بالحامــل ، وعــن المكــره )بالفتــح( بالفاعــل أو المحمــول ، لتجنبــوا 

الدور .
رد المحتار 80/5 .  )3(

رد المحتار 89/5 ، المنحة على تحفة ابن عاصم 41/2 .  )4(
فتح الباري )311/12( .  )5(
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المطلب الثاني :  أقسام اإلكراه 
قســم الفقهاء اإلكراه إلى أنواع ، ولكل مذهب تقســيم قد اصطلح عليه وبنى 

عليه أحكام اإلكراه كاآلتي :

 أواًل : أقسام اإلكراه عند الحنفية : 
قسم الحنفية اإلكراه على نوعين هما :

أواًل : اإلكــراه الملجــئ أو الكامــل ، وهــو الــذي ال يبقــى للشــخص معــه قــدرة 
وال اختيــار ، كأن يهــدد بقتــٍل أو قطــع عضــو ، وحكمــه أنــه يعــدم الرضــا ويفســد 

االختبار ويلجئ الفاعل إلى مباشرة التصرف المطلوب .

ثانًيــا : اإلكــراه غيــر الملجــئ أو الناقــص ، وحكمــه أنــه يعــدم الرضــا وال يفســد 
االختيــار ، كأن يهــدده بالضــرب أو الحبــس وغيــر ذلك ، مما ال يفضي إلى إتالف 

نفس أو عضو)1( .

وهذا النوع من اإلكراه ال يؤثر إال في التصرفات التي يحتاج فيها الى الرضا 
كالبيع واالجارة)2( .

وقــد ذكــر فخــر اإلســالم البــزدوي نوًعــا ثالًثــا مــن االكــراه وهــو : إكــراه اليعدم 
الرضا واليفسد االختيار ، لكنه يوجب غًما للشخص ، وذلك كمن هدد بحبس 
أبيــه أو ابنــه أو زوجتــه أو يجــري مجــراه ، وهــذا هــو اإلكــراه األدبــي لكــن جمهــور 
الحنفيــة اليعتبــرون هــذا النــوع فــي االصــح . فقــد قــال السرخســي : إن هذا القســم 

)1( ينظــر الــدر المختــار مــع رد المحتــار )128/6( ومــا بعدهــا ومجمــع األنهــر)429/2( ، والكفايــة علــى 
وحاشــية  الكتــاب )107/4( ،  شــرح  فــي  واللبــاب  الرائــق )70/8( ،  والبحــر  الهدايــة )167/8( ، 
الطحــاوي )72/4( ، ودرر الحــكام شــرح مجلــة االحــكام )589/2( ، واألنمــوذج في أصول الفقه : 

)ص64( أصول الفقه للشيخ الخضري بك : )ص105( .
)2(  ينظر البحر الرائق : 70/8 وحاشية الطحاوي : 72/4 .
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غيــر داخــل فــي هــذا المعنــى شــرًعا ؛ لعــدم ترتــب أحــكام اإلكــراه عليــه ، وإنمــا هــو 
داخل في معنى اإلكراه لغة)1( .

عــن طريــق  معتبــًرا ،  إكراًهــا  األدبــي ،  اإلكــراه  كــون  إلــى  اآلخــرون  وذهــب   
االستحســان ، فهــو إكــراه شــرًعا ، وال يخــرج عــن دائــرة التقســيم األول فقــد يكون 
اإلكــراه األدبــي ملجًئــا ، وقــد يكــون غيــر ملجــيء ، فقتــل الولــد وانتهــاك العــرض ، 
يلجــئ المكــره للتصــرف ، وحبــس الولــد واألخ حبًســا مؤقًتا ، أو ضربــه ضرًبا غير 

متلف ، ال يلجيء ، وبذلك يصبح النوع الثالث ال داعي له()2( .

اإلكراه الملجئ واإلكراه غير الملجئ :
ُد بِه الحنفيَُّة .  تقسيُم اإلكراِه إلى ملجٍئ وغيِر ملجٍئ يتفرَّ

ــذي يكــوُن بالتَّهديــِد بإتــالِف النَّفــِس أو عضٍو  فاإلكــراُه الملجــُئ عندهــم هــَو الَّ
منها ، أو بإتالِف جميِع المال ، أو بقتل من يهمُّ اإلنساَن أمرُه .

ــا إعدامــُه  ضــا ويفســُد االختيــاَر واَل يعدمــُه . أمَّ ــُه يعــدُم الرِّ ـوِع أنَّ وحكــُم هــذا النَـّ
ــيِء واالرتياُح إليِه ، وهذا اَل يكوُن مَع أيِّ  غبُة في الشَّ ضا هَو الرَّ ضا ، فألنَّ الرِّ للرِّ

إكراٍه .
ــا إفســادُه لالختيــاِر دوَن إعدامــِه ، فــألنَّ االختيــاَر هــَو : القصــُد إلــى فعــل  وأمَّ
ــيِء أو تركــِه بترجيــٍح مــَن الفاعــل ، وهــذا المعنــى اَل يــزول باإلكــراِه ، فالمكــرُه  الشَّ
تــارًة يكــوُن صحيًحــا ســليًما ، إذا  يوقــُع الفعــل بقصــدِه إليــِه ، إالَّ أنَّ هــذا القصــَد 
كاَن منبعًثــا عــن رغبــٍة فــي العمــل ، وتــارًة يكــوُن فاســًدا ، إذا كاَن ارتكاًبــا ألخــفِّ 
رريــِن ، وذلــَك كمــن أكــرَه علــى أحــِد أمريــِن كالهما شــرٌّ ، ففعــل أقلَّهما ضرًرا  الضَّ

بِه ، فإنَّ اختيارُه لما فعلُه اَل يكوُن اختياًرا صحيًحا ، بل اختياًرا فاسًدا .

)1(  ينظر البحر الرائق : 70/8 والكفاية على الهداية :167/8 .
)2(  اإلكراه وأثره في التصرفات الشرعية : ص163 .
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بعــَض  أو  النَّفــَس  ُت  يفــوِّ اَل  بمــا  يكــوُن  ــذي  الَّ هــَو :  الملجــِئ  غيــُر  واإلكــراُه 
ــذي اَل يخشــى منــُه القتل أو تلُف  ــرِب الَّ ٍة قصيــرٍة ، والضَّ األعضــاِء ، كالحبــِس لمــدَّ

بعِض األعضاِء .

ضــا ولكــن اَل يفســُد االختيــاَر ، وذلــَك لعــدِم  ــُه يعــدُم الرِّ ـوِع أنَّ وحكــُم هــذا النَـّ
َد  ل ما هدِّ بِر على تحمُّ نِه مَن الصَّ اضطراِر المكرِه إلى اإلتياِن بما أكرَه عليِه ، لتمكُّ

ل)1( .  بِه بخالِف النَّوِع األوَّ

غير الحنفّية
فعــل  كمــا  ملجــٍئ  وغيــِر  ملجــٍئ  إلــى  اإلكــراَه  ــموا  يقسِّ فلــم  الحنفيَّــِة  غيــُر  ــا  أمَّ
روُه في  ا قرَّ ــُق ، وممَّ ــُق بِه اإلكراُه وما اَل يتحقَّ ــا يتحقَّ الحنفيَّــُة ، ولكنَّهــم تكلَّمــوا عمَّ
ا  اُه الحنفيَّــُة إكراًهــا ملجًئــا ، أمَّ هــذا الموضــوِع يؤخــُذ أنَّهــم جميًعــا يقولــوَن بمــا ســمَّ
وايتيِن عِن  ى باإلكــراِه غيــِر الملجــِئ فإنَّهــم يختلفوَن فيــِه ، فعلى إحــدى الرِّ مــا يســمَّ

وايِة األخرى اَل يعتبُر إكراًها . افعيِّ وأحمَد يعتبُر إكراًها ، وعلى الرِّ الشَّ

ــُه اَل يعتبــُر إكراًهــا بالنِّســبِة لبعــِض المكــرِه عليــِه ، ويعتبــُر  ــا عنــَد المالكيَّــِة فإنَّ أمَّ
ــذي اَل يعتبــُر اإلكــراُه غيــُر  إكراًهــا بالنِّســبِة للبعــِض اآلخــِر ، فمــَن المكــرِه عليــِه الَّ
ــَق بهــا حــقٌّ  تــي تعلَّ الملجــِئ إكراًهــا فيــِه : الكفــُر بالقــول أِو الفعــل ، والمعصيــُة الَّ
نــا بامــرأٍة مكرهــٍة أو لهــا زوٌج ، وســبِّ نبــيٍّ أو  لمخلــوٍق ، كالقتــل أِو القطــِع ، والزِّ

ملٍك أو صحابيٍّ ، أو قذٍف لمسلٍم .

ومَن المكرِه عليِه الَّذي يعتبُر اإلكراُه غيُر الملجِئ إكراًها فيِه : شرُب الخمِر ، 
وأكل الميتِة ، والطَّالُق واأليماُن والبيُع وسائُر العقوِد والحلول واآلثار)2( . 

المبسوط 48/24 ، وابن عابدين 80/5 - 81 ، 89 ، وفتح القدير 298/7 ، والبدائع 4479/9 .  )1(
جواهــر اإلكليــل 281/2 ، وبلغــة الســالك 452/1 ، والخرشــي 175/3 ، 176 ، وتحفــة المحتــاج   )2(

369/7 ، األشباه للسيوطي ص209 ، ومغني المحتاج 290/3 ، والفروع 384/3 ، 476 .
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ثانًيا : التقسيم الثاني :
قسم الفقهاء اإلكراه على نوعين هما :

أّواًل : اإلكراه بحقٍّ :
تعريفه :

- هَو اإلكراُه المشروُع ، أِي الَّذي اَل ظلَم فيِه واَل إثَم )1( .

وهَو ما توافَر فيِه أمراِن :

َد بِه . األّول : أن يحقَّ للمكرِه التَّهديُد بما هدَّ
ا يحقُّ للمكرِه اإللزاُم بِه . وعلى هذا فإكراُه  الّثاني : أن يكوَن المكرُه عليِه ممَّ
المرتدِّ على اإلسالِم إكراٌه بحقٍّ ، حيُث توافَر فيِه األمراِن ، وكذلَك إكراُه المديِن 
جــوِع إلى زوجتــِه أو طالقها إذا  يــِن ، وإكــراُه المولــي علــى الرُّ القــادِر علــى وفــاِء الدَّ

ُة اإليالء)2( . مضت مدَّ

أثره :
ــرعيَّ - وإالَّ  ــوَع الشَّ  والعلمــاُء عــادًة يقولــوَن : إنَّ اإلكــراَه بحــقٍّ ، اَل ينافــي الطَّ
لم تكن لُه فائدٌة ، ويجعلوَن من أمثلتِه إكراَه العنِّيِن على الفرقِة ، ومن عليِه النَّفقُة 
علــى اإلنفــاِق ، والمديــِن والمحتكــِر علــى البيــِع ، وكذلــَك مــن لــُه أرٌض بجــواِر 
المســجِد أِو المقبــرِة أِو الطَّريــِق يحتــاُج إليهــا مــن أجــل التَّوســيِع ، ومــن معــُه طعــاٌم 

 . )3( يحتاجُه مضطرٌّ

جواهر اإلكليل 3/2 .  )1(
فتاوى ابن حجر 173/4 .  )2(

 ، 79/2 والمهــذب   ، 3/2 اإلكليــل  وجواهــر   ، 365 والخرشــي174/3 ،   ، 80/5 المحتــار  رد   )3(
والقليوبــي علــى المنهــاج 359/3 ، والغــرر علــى البهجــة 248/4 ، أشــباه الســيوطي 206 ، 211 ، 

والقواعد الكبرى البن حجر ص 31 ، 221 .
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ثانًيا : اإلكراه بغير حقٍّ :
تعريفه :

ُم ، لتحريِم وسيلتِه ، أو   اإلكراُه بغيِر حقٍّ هَو اإلكراُه ظلًما ، أِو اإلكراُه المحرَّ
لتحريِم المطلوِب بِه . ومنُه إكراُه المفلِس على بيِع ما يترُك لُه )1( .

وهذا على قسمين : 
األول : إكراه على فعل أباح الشــارع اإلقدام عليه بســبب اإلكراه ، وحكمه : 
انقطــاع نســبة الفعــل عــن الفاعــل ســواء كان قواًل أو فعــالً)2( )ألن صحة القول إنما 
تكــون بقصــد المعنــى ، وصحــة الفعــل إنمــا تكون باختيــاره ، واإلكراه يفســدهما ، 
ونســبة الفعــل إلــى الفاعــل مــن غيــر رضا إضرار به ، فعلى هذا األســاس يلزم أن ال 
يصــح بيعــه وال نكاحــه وال طالقــه وال أي تصــرف مــن هــذا النــوع . ثــم إذا أمكنــت 
نسبته إلى الحامل نسب إليه كما لو أكره إنساٌن إنساًنا على إتالف مال غيره ، كان 
الضامن هو الحامل ، وإذا لم تمكن نســبته إلى الحامل لغا ، مثل الطالق والعتق 

والبيع واإلقرار )3( . 

الثانــي : إكــراه علــى فعــل لــم يبــح الشــارع اإلقــدام عليــه باإلكــراه ، كاإلكــراه 
علــى القتــل والزنــا ، وحكمــه : أنــه التنقطــع نســبة الفعــل عــن الفاعــل ، فيقتص منه 
فــي القتــل لمباشــرته القتــل ، ويقــام عليه الحد فــي الزنا ، وعند الشــافعي رحمه هللا 

يقتص أيًضا من الحامل في حال القتل للتسبب)4( .

الخرشي 365/3 .  )1(
)2( ينظــر المغنــي : 351/10 ، والبجيرمــي : 4/4 ، واالنمــوذج فــي أصــول الفقــه : ص65 ، واصــول الفقه 

للشيخ الخضري : ص109 .
)3( ينظر أصول الفقه للخضري : ص109  ، االنموذج في أصول الفقه :ص66 .

المصادر السابقة .  )4(
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أقسام االكراه عند الظاهرية :
قسم الظاهرية اإلكراه إلى قسمين :

األول : إكــراه علــى كالم ، ال يجــب بــه شــيء علــى المكــره وإن قالــه ، وذلــك 
كالكفــر والقــذف واإلقــرار والنــكاح والرجعــة والطــالق والبيــع واالبتيــاع والنــذر 
واأليمان والعتق والهبة ونحو ذلك ، ألنـه حاٍك للفظ الذي أمر أن يقوله وال شيء 
َما اأْلَْعَماُل بِالنِّيَّاِت ....  علــى الحاكــي بــال خــالف ، وقــد قــال رســـول هللا × <إِنَّ
َما لُِكلِّ اْمِرٍئ َما َنَوى>)1( )فصح أن كل من أكره على قول ولم ينوه مختاًرا له  َوإِنَّ

فإنه اليلزمه()2( . 

الثاني : إكراه على فعل ، وهو على نوعين : 
أ- اإلكراه على فعل نتيجة الضرورة ، كاألكل والشــرب يبيحه اإلكراه ؛ ألن 
اإلكــراه ضــرورة ، فمــن إكــره علــى مــا تبيحــه الضــرورة فــال شــيء عليــه ؛ ألنــه أتــى 

مباًحا له إتيانه .

ب- اإلكراه على ما ال تبيحه الضرورة ، كالقتل والجراح ، والضرب وإفساد 
المــال ، فهــذا ال يبيحــه اإلكــراه ، ويلزمــه القــود والضمــان إن قــام بفعلــه ، ألنــه أتــى 

محرًما عليه إتيانه)3( .



)1( صحيح البخاري )1(  )1/ 3( ومسلم رقم )1907( .
)2( المحلى : )329/8( .

)3( المصدر السابق : )329/8 ،330( .
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المطلب الثالث : شروط اإلكراه 
أول شرط في اإلكراه : خوف المكره )بفتح الّراء( من إيقاع ما هّدد 

به
َد بــِه ، واَل خــالَف بيــَن الفقهــاِء  اء( مــن إيقــاِع مــا هــدِّ  خــوُف المكــرِه )بفتــِح الــرَّ
ــِق اإلكــراِه إذا كاَن المخــوُف عاجــالً . فــإن كاَن آجــالً ، فذهــَب الحنفيَّــُة  فــي تحقُّ

ِق اإلكراِه مَع التَّأجيل .  افعيَِّة إلى تحقُّ والمالكيَُّة والحنابلُة واألذرعيُّ مَن الشَّ

ــُق مــَع التَّأجيــل ، ولــو إلــى  ــافعيَِّة إلــى أنَّ اإلكــراَه اَل يتحقَّ وذهــَب جماهيــُر الشَّ
الغِد .

والمقصوُد بخوِف اإليقاِع : غلبُة الظَّنِّ ، ذلَك أنَّ غلبَة الظَّنِّ معتبرٌة عنَد عدِم 
ل إلى الحقيقة)1( .  ِر التَّوصُّ ِة ، وتعذُّ األدلَّ

ثاني شرط في اإلكراه :  
ًبا ذا سطوٍة وبطٍش  َد بِه ، لكونِه متغلِّ - قدرُة المكِرِه )بالكسر( على إيقاِع ما هدَّ

- وإن لم يكن سلطاًنا واَل أميًرا - ذلَك أنَّ تهديَد غيِر القادِر اَل اعتباَر له)2( . 

 ثالث شرط في اإلكراه :
تــِه مــَع بقائــِه  َد بــِه قتــالً أو إتــالَف عضــٍو ، ولــو بإذهــاِب قوَّ - أن يكــوَن مــا هــدِّ
كإذهاِب البصِر ، أِو القدرِة على البطِش أِو المشــِي مَع بقاِء أعضائها ، أو غيرهما 

جل باللِّواِط . نا ، والرَّ ضا ، ومنُه تهديُد المرأِة بالزِّ ا يعدُم الرِّ ا يوجُب غمًّ ممَّ

الهنديــة 131/6 ،  رد المحتــار 80/5 ، 88 ، والمبســوط 78/24 ، 49 ، 71 ، والبزازيــة بهامــش   )1(
والخرشــي 174/3 ، والشــرقاوي علــى التحريــر 391/2 ، تحفــة المحتــاج 36/7 وأســنى المطالــب 

283/3 ، ومغني المحتاج 289/3 ، 290 ، والمقنع 135/3 ، والمغني 261/8 .
المبسوط 39/24 ، ورد المحتار 80/5 ، والخرشي 175/3 ، ومغني المحتاج 290/3 ، والمغني   )2(

البن قدامة 261/8 .
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ــا التَّهديــُد باإلجاعــِة ، فيتــراوُح بيــَن هــذا وذاَك ، فــالَ يصيــُر ملجًئــا إالَّ إذا بلَغ  أمَّ
الجوُع بالمكرِه )بالفتح( حدَّ خوِف الهالك)1( . 

ضا يختلُف باختالِف األشــخاِص واألحوال :  ا يعدُم الرِّ ثمَّ الَّذي يوجُب غمًّ
عــاُف كاألقويــاِء ، واَل تفويــُت المــال اليســيِر  فليــَس األشــراُف كاألراذل ، واَل الضِّ
ُر لــكل واقعٍة  ٌض إلــى الحاكِم ، يقدِّ كتفويــِت المــال الكثيــِر ، والنَّظــُر فــي ذلــَك مفــوَّ

قدرها)2( . 

 رابع شرط في اإلكراه :
ا لحقِّ نفسِه  أن يكوَن المكرُه ممتنًعا عِن الفعل المكرِه عليِه لواَل اإلكراُه ، إمَّ
ــرِع -  ــا لحــقِّ الشَّ ــا لحــقِّ شــخٍص آخــَر ، وإمَّ - كمــا فــي إكراهــِه علــى بيــِع مالــِه ، وإمَّ
ــخِص ،  كمــا فــي إكراهــِه ظلًمــا علــى إتــالِف مــال شــخٍص آخــَر ، أو نفــِس هــذا الشَّ
نا  اللــِة عليــِه لذلــَك أو علــى ارتــكاِب موجــِب حــدٍّ فــي خالــِص حــقِّ هللا ، كالزِّ أِو الدَّ

وشرِب الخمر)3( .

خامس شرط في اإلكراه :
وبعــِض  ــافعيَِّة  الشَّ عنــَد  وهــذا  متعيِّنًــا .  عليــِه  المكــرِه  الفعــل  محــل  يكــوَن  أن 
الحنابلِة على إطالقِه . وفي حكِم المتعيِِّن عنَد الحنفيَِّة ومن وافقهم مَن الحنابلِة 

- ما لو خيَِّر بيَن أموٍر معيَّنٍة)4( .

البدائع 4481/9 ، وأشباه السيوطي ص 209 .  )1(
والمهــذب  والخرشــي 174/3 ،  المحتــار 81/5 ،  والتلويــح 198/2 ، ورد  المبســوط 52/24 ،   )2(

79/2 ، والفروع 176/3 .
رد المحتار 80/5 ، ومغني المحتاج 239/3 ، 290 ، ونيل المآرب 73/2 .  )3(

رد المحتار 88/5 ، والمبسوط 61/24 .  )4(
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ُع على هذا حكُم المصادرِة الَّذي سلَف ذكرُه في فقرة)1( .  ويتفرَّ

سادس شرط في اإلكراه :
أالَّ يكــوَن للمكــرِه مندوحــٌة عــِن الفعــل المكــرِه عليــِه ، فــإن كانــت لــُه مندوحــٌة 
عنــُه ، ثــمَّ فعلــُه اَل يكــوُن مكرًهــا عليــِه ، وعلــى هــذا لــو خيِّــَر المكــرُه بيَن أمريــِن فإنَّ 
الحرمــُة  حيــُث  مــن  تفاوتهمــا  أو  األمريــِن  هذيــِن  لتســاوي  تبًعــا  يختلــُف  الحكــَم 

والحل .



فتاوى ابن حجر 176/4 ، وأشباه السيوطي ص 210 ، ومطالب أولي النهى 326/5 .  )1(
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المطلب الرابع : حكم اإلكراه
ــُه أيًضــا  ًمــا فحســُب ، بــل هــَو إحــدى الكبائــِر ، ألنَّ اإلكــراُه بغيــِر حــقٍّ ليــَس محرَّ
ُه مَن الظُّلِم . وقد جاَء في الحديِث القدسيِّ : يا  يِن ، وألنَّ ِة االكتراِث بالدَّ ينبُئ بقلَّ
ًما فالَ تظالموا . . .)1( . مُت الظُّلَم على نفسي وجعلتُه بينكم محرَّ عبادي إنِّي حرَّ

أثر اإلكراه
األثُر موضُع خالٍف ، بيَن الحنفيَِّة وغيِر الحنفيَِّة ، على النَّحِو اآلتي :

أثر اإلكراه عند الحنفّية
يختلــُف أثــُر اإلكــراِه عنــَد الحنفيَِّة باختالِف القول أِو الفعــل الَّذي يقُع اإلكراُه 
اإلقــراِر  إبطــال  اإلكــراِه  أثــُر  كاَن  اإلقــراراِت ،  مــَن  المكــرُه عليــِه  كاَن  فــإن  عليــِه ، 
وإلغاءُه ، سواٌء كاَن اإلكراُه ملجًئا أم غيَر ملجٍئ . فمن أكرَه على االعتراِف بماٍل 
أو زواٍج أو طالٍق كاَن اعترافُه باطالً ، واَل يعتدُّ بِه شــرًعا ، ألنَّ اإلقراَر إنَّما جعل 
ــدِق فيِه على جانــِب الكذِب ، واَل  ــِح جانِب الصِّ ــًة فــي حــقِّ المقــرِّ باعتبــاِر ترجُّ حجَّ
ٌة على أنَّ المقرَّ اَل يقصُد بإقرارِه  ُق هذا التَّرجيُح مَع اإلكراِه ، إذ هَو قرينٌة قويَّ يتحقَّ

َد بِه عن نفسِه . رِر الَّذي هدِّ دَق فيما أقرَّ بِه ، وإنَّما يقصُد دفَع الضَّ الصِّ

ــرعيَِّة كالبيــِع واإلجــارِة  الشَّ فــاِت  العقــوِد والتَّصرُّ مــَن  المكــرُه عليــِه  وإن كاَن 
هِن ونحوها كاَن أثُر اإلكراِه فيها إفسادها اَل إبطالها ، فيترتَُّب عليها ما يترتَُّب  والرَّ
ــُه ينقلُب صحيًحــا الزًما  ٌر في المذهــِب أنَّ علــى العقــِد الفاســِد ، حســَب مــا هــَو مقــرَّ
َم المبيــَع طوًعا ، يترتَُّب  بإجــازِة المكــرِه ، وكذلــَك لــو قبَض المكرُه الثَّمَن ، أو ســلَّ

ُة البيِع ولزومه)2( .  عليِه صحَّ

نيــل األوطــار 308/8 ، والفتــاوى الكبــرى البن حجر 173/4 ، وتيســير التحرير 310/2 . وحديث   )1(
< يا عبادي إني حرمت الظلم . . > أخرجه مسلم )1994/4 - ط الحلبي( .

ابن عابدين 4/4 ، 83/5 وما بعدها .  )2(
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تهم في ذلَك أنَّ اإلكراَه عندهم اَل يعدُم االختياَر الَّذي هَو ترجيُح فعل  وحجَّ
ــيِء  ــذي هــَو االرتياُح إلى الشَّ ضــا الَّ ــيِء علــى تركــِه أِو العكــُس ، وإنَّمــا يعــدُم الرِّ الشَّ
فاِت واَل شــرًطا من شــروِط  ضا ليَس ركنًا من أركاِن هذِه التَّصرُّ غبُة فيِه ، والرِّ والرَّ

تها .  انعقادها ، وإنَّما هَو شرٌط من شروِط صحَّ

فإذن فقد ترتََّب على فقدانِه فساُد العقِد اَل بطالنُه . ولكنَّهُم استثنوا من ذلَك 
تهمــا مــَع اإلكــراِه ، ولــو كاَن ملجًئــا ، ومــن هــذِه  فــاِت ، فقالــوا بصحَّ بعــَض التَّصرُّ

وجِة والنَّذُر واليميُن . واُج والطَّالُق ومراجعُة الزَّ فاِت : الزَّ التَّصرُّ

فاِت - عنَد القصِد إليِه -  ــارَع اعتبَر اللَّفَظ في هذِه التَّصرُّ وعلَّلوا هذا بأنَّ الشَّ
رعيُّ . قائًما مقاَم إرادِة معناُه ، فإذا وجَد اللَّفُظ ترتََّب عليِه أثرُه الشَّ
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المطلب الخامس : حكم بيع المكره
المسألة األولى : في اإلكراه بحق

قال ابن عابدين : <اإلكراه بحق ال يعدم االختيار شرًعا>)1( .

وقال البجيرمي : <الفعل مع اإلكراه بحق كالفعل مع االختيار>)2( .

وقــال المــاوردي : <اإلجبــار علــى بيــع األمالك ال يجوز إال فــي رهن أو غريم 
مفلس>)3( .

اإلكراه على البيع قسمان : إكراه بحق ، وإكراه بغير حق .
فاإلكراه بحق له أمثلة كثيرة ، منها : إكراه الحاكم المدين على بيع ماله لوفاء 
دينه . فهذا اإلكراه ال يؤثر في صحة العقد ، وال يفسد الرضا ، إلقامة رضا الشرع 

مقام رضا المالك ، ويصح البيع عند أهل العلم ، وحكي فيه اإلجماع .

قــال ابــن تيميــة : <مــن كان قــادرا علــى وفــاء دينــه وامتنــع ، أجبــر علــى وفائــه 
بالضــرب والحبــس ، ونــص علــى ذلــك األئمــة مــن أصحــاب مالــك ، والشــافعي ، 

وأحمد ، وغيرهم> .

قال أبو العباس : <وال أعلم فيه نزاًعا . . . وللحاكم أن يبيع عليه ماله ويقضي 
دينه>)4( .

وقال ابن عابدين : <اإلكراه بحق ال يعدم االختيار شرًعا>)5( .

وقال النووي : <القاضي بالخيار إن شاء باع ماله بغير إذنه لوفاء الدين ، وإن 

حاشية ابن عابدين )128/6( .  )1(
حاشية البجيرمي على الخطيب )473/4( .  )2(

الحاوي )124/6 ، 125( .  )3(
الفتاوى الكبرى البن تيمية )397/5( .  )4(

حاشية ابن عابدين )128/6( .  )5(
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شاء أكرهه على بيعه ، وعزره بالحبس وغيره حتى يبيعه>)1( .

وقــال ابــن رجــب فــي <القواعــد> : <لــو امتنــع مــن وفــاء دينــه ، ولــه مــال ، فبــاع 
الحاكم ماله ، ووفاه عنه صح ، وبرئ من الضمان>)2( .

ومنهــا بيــع الرهــن إذا امتنــع مــن عليــه دين من الوفاء ، فــإن الحاكم يجبره على 
الوفــاء ، فــإن امتنــع كان الحاكــم مخيــًرا إن شــاء أجبــره علــى البيــع ، وإن شــاء باعــه 

الحاكم عليه)3( .

<ومن اإلكراه بحق : إكراه الحاكم من عنده طعام على بيعه عند حاجة الناس 
إليه . . . >)4( .

قال الحطاب في مواهب الجليل : <أجمع العلماء على أنه لو كان عند إنسان 
طعــام ، واضطــر النــاس إليــه ، ولــم يجــدوا غيــره أجبر علــى بيعه ، دفًعــا للضرر عن 

الناس>)5( .

ومن اإلكراه بحق الجبر على بيع األرض للطريق أو لتوسيع المسجد ، ولم 
أقف على من خالف في جواز نزع الملكية الخاصة للصالح العام بشرط العوض 

بالقيمة ويدفع ما يلحقه من ضرر)6( .

المجموع )186/9( ، وانظر المنثور في القواعد الفقهية )196/1( .  )1(
القنــاع  كشــاف   ، )7/2( اإلرادات  منتهــى  شــرح  وانظــر   ، )221 )ص  والتســعون  السادســة  القاعــدة   )2(

. )150/3(
اإلنصاف )162/5 ، 163( .  )3(

حاشيتا قليوبي وعميرة )196/2( .  )4(
مواهب الجليل )227/4( .  )5(

حاشــية ابــن عابديــن )128/6( ، الخرشــي )10/5( ، مواهــب الجليــل )248/4 ، 253( ، حاشــية   )6(
المجمــوع   ، )207/2( والتحبيــر  التقريــر   ، )244/1( المعــرب  المعيــار   ، )6/3( الدســوقي 
)186/9( ، المنثور في القواعد الفقهية )196/1( ، األشباه والنظائر للسيوطي )ص 211( ، شرح 

منتهى اإلرادات )7/2( ، كشاف القناع )150/3( .
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جاء في الدر المختار <تؤخذ أرض ودار وحانوت بجنب مسجد ضاق على 
الناس بالقيمة كرًها>)1( .

قال ابن عابدين تعليًقا : <وذلك لما روي عن الصحابة رضي هللا تعالى عنهم 
لما ضاق المسجد الحرام أخذوا أرضين بكره من أصحابها بالقيمة ، وزادوا في 
المســجد الحــرام . . . ولعــل األخــذ كرهــا ليــس في كل مســجد ضاق ، بــل الظاهر 
أن يختص بما لم يكن في البلد مسجد آخر ؛ إذ لو كان فيه مسجد آخر يمكن دفع 
الضرورة بالذهاب إليه ، نعم فيه حرج ، لكن األخذ كرها أشد حرًجا منه ، ويؤيد 

ما ذكرنا فعل الصحابة إذ ال مسجد في مكة سوى الحرام>)2( .
وليــس  بالحاجــة ،  معلــق  الحكــم  أن  العدليــة  األحــكام  مجلــة  عليــه  والــذي 

بالضرورة ، فوجود المشقة على الناس كاف في نزع ملكية أرض صاحبها .

وهــذا نــص المجلــة <يؤخــذ لــدى الحاجــة ملك أي أحــد بقيمته بأمر الســلطان 
ويلحق بالطريق ، ولكن ال يؤخذ ملكه من يده ما لم يؤد له الثمن>)3( .

د بن إبراهيم مفتي الديار الســعودية في عصره : <نزع الملكية  وقال الشــيخ محمَّ
ليــس مــن بــاب البيــع الحقيقــي المتوافــرة فيــه شــروط البيــع ، وإنمــا هــو اقتضــاء إلزامي 
اقتضته المصلحة العامة لتوسعة شارع وخالفه ، وتعويض المالك بهذا العوض>)4( .

وإذا جوزنا ذلك فال بد من مراعاة أمور ال بد من توفرها حتى تكون المعاملة 
سائغة شرًعا ، من ذلك :

)1( أن يكون في نزع الملكية مصلحة عامة للناس ، وليست مصلحة خاصة 

الدر المختار )379/4( .  )1(
حاشية ابن عابدين )379/4( .  )2(

انظر المادة )1216( .  )3(
االختيارات الجليلة من المسائل الخالفية بهامش نيل المآرب )8/3( .  )4(
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ألفراد منهم .

)2( أن يكون تقدير المصلحة تلك إلى محكمة شرعية ، وليست الجهة الحكومية 
المطالبــة بنــزع الملكيــة ، فإذا قدرت المحكمة الشــرعية بــأن هناك حاجة عامة إلى هذه 

األرض وقفت بذلك كانت الجهة الحكومية المعنية جهة منفذة ال أكثر .

)3( أن يكــون التعويــض فيــه غبطــة للمالــك ، بحيــث يكــون مقــدار التعويــض 
زائــًدا عــن ثمــن المثــل مراعــاة لألضرار التي تلحق المالــك ، فإن المالك إذا خرج 
من أرضه قد يأخذ وقًتا طويالً حتى يبني ســكنًا آخر يؤويه وعائلته ، مع ما يتطلبه 

البناء من مشقة ووقت ، وإذا استأجر سكنًا آخر لحقه في ذلك خسائر مادية .

المسألة الثانية في اإلكراه بغير حق
تقدم لنا أن اإلكراه بحق ينعقد معه البيع صحيًحا ، وأن فوات الرضا في هذه 
الحالة ال يؤثر في صحة العقد ، وسوف نبحث إن شاء هللا تعالى في هذا المبحث 
اإلكراه بغير حق ، كما لو أكره إنسان غيره على بيع ماله ، وهدده بالضرب المؤلم 

أو الحبس إن لم يفعل ، فهل ينعقد البيع؟

اختلف العلماء في ذلك على ثالثة أقوال :
القول األول : ينعقد البيع فاسًدا ، وهذا مذهب الحنفية)1( .

القول الثاني : ينعقد البيع صحيًحا غير الزم ، فللمكره الخيار بين إمضائه 
ورده ، وهذا مذهب المالكية)2( ، واختيار زفر من الحنفية)3( .

المبسوط )64/11( ، تبيين الحقائق )171/2( و )182/5( .  )1(
مواهب الجليل )248/4( ، التاج واإلكليل )41/6 ، 42( ، الشرح الكبير )6/3( ، الفواكه الدواني   )2(

)73/2( ، حاشية الدسوقي )6/3( .
تبييــن الحقائــق )171/2( ، فقــد صــرح زفــر بــأن العقــد موقــوف علــى إجــازة المالــك ، وهــذا هــو نفــس   )3(

مذهب المالكية ، والخيار فيه للمكره بالفتح ، وليس للمكره بالكسر .
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القول الثالث : ال ينعقد مطلًقا ، وهذا مذهب الشافعية)1( ، والحنابلة)2( .
وجه من قال : ينعقد البيع فاسًدا وليس باطالً .

وجهه : أن البيع حكمنا عليه باالنعقاد لسببين :

السبب األول :
محلــه ،  إلــى  مضاًفــا  أهلــه ،  مــن  صــدر  والقبــول(  )اإليجــاب  البيــع  ركــن  أن 
ومعلوم في المذهب أن البيع ال يكون باطالً إال إذا تطرق الخلل إلى ركن البيع ، 
وأمــا إذا كان البيــع مشــروًعا بأصلــه دون وصفــه كان البيــع فاســًدا ، فالركــن الــذي 
هــو اإليجــاب والقبــول قــد تحقــق ، فينعقــد البيع ، ومــا دام أن الخلل قد تطرق إلى 

الشرط أو الوصف وهو عدم الرضا حكمنا عليه بالفساد .

السبب الثاني :
أن االختيــار لــم ينتــف وإنمــا انتفــى الرضــا ، فالمكــره قــد اختــار البيــع وقصــده 
ليرتكب أخف الضررين ، خاصة في اإلكراه غير الملجئ ، وقد تقدم بيانه . وإنما 
حكمنــا بــأن العقــد فاســد ؛ لفقــد شــرطه ، وهــو التراضــي ، فصــار كســائر الشــروط 
المفســدة ، يثبــت بــه الملــك عنــد القبــض ، ويصح بإجازة المالــك ؛ ألن الحق له ، 

فيرتفع اإلكراه مع اإلجازة .

ويناقش :

أواًل : التفريق بين الرضا واالختيار تفريق خاص في مذهب الحنفية ، وسبق 
مناقشــته ، وبينا أن الرضا له معان كثيرة منها االختيار ، وما قيمة االختيار إذا كان 

المحتــاج  مغنــي   ، )272/1( الوهــاب  فتــح   ، )7/3( المعيــن  فتــح   ، )173 )ص  الوهــاج  الســراج   )1(
)7/2( ، روضة الطالبين )342/3( ، كفاية األخيار )232/1( .

اإلنصاف )265/4( ، المبدع )7/4( ، المحرر )311/1( ، شرح منتهى اإلرادات )7/2( ، كشاف   )2(
القناع )150/3( .
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اإلنســان مكرًهــا عليــه ، وكيــف يكــون مختــاًرا للبيــع ، وهــو مكره عليــه ، ولو خلي 
بينه وبين إرادته لم يختره ، ولم يرضه .

ثانًيــا : أن التفريــق بيــن الفاســد والباطــل هــو أيًضــا اصطالح خــاص بالحنفية ، 
وقد ناقشناه في فصل سابق .

ثالًثــا : القــول بــأن ركــن البيــع لــم يتطــرق إليــه خلــل فيــه نظــر ، فــإن الرضــا فــي 
الحقيقة هو ركن البيع ، وإنما عدل عنه إلى الصيغة )اإليجاب والقبول( لخفائه ، 

فأقيمت الصيغة مقام الرضا للداللة عليه .

رابًعــا : لــو كان العقــد فاســًدا لمــا صح باإلجازة ، فإن العقد الفاســد عندكم ال 
يصــح باإلجــازة ، كمــا لــو بــاع درهًمــا بدرهمين ، فإن الخلل تطــرق إلى الوصف ، 
وقــد تحقــق ركــن البيــع )اإليجــاب والقبــول( فينعقــد فاســًدا, وال يصــح باإلجازة ، 
فما باله هنا صح باإلجازة ، وقد فرقتم بين هذا العقد وبين ســائر العقود الفاســدة 
بأربعــة أحــكام ، ذكرناهــا ســابًقا فــي أول البحــث ، فــدل علــى أنــه ال يصــح الحكــم 

عليه بالفساد حتى على مقتضى قواعد المذهب .

دليل من قال : العقد باطل .
الدليل األول :

قال تعالى :ژ ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ژ  ]النساء : 29[ .

وجه الداللة :
منطــوق اآليــة أن مــن أخــذ مــال الغير بدون رضاه فقــد أكل ماله بالباطل ، فدل 
علــى أن الرضــا شــرط فــي صحــة البيــع ، والشــرط إذا عــدم ، عدم المشــروط ؛ ألنه 

يلزم من عدمه العدم .

www.almoslih.net



 ال�سوق واأحكامه يف ال�رشيعة الإ�سالمية110

الدليل الثاني :
تحريم مال المسلم ثابت بنصوص قطعية ، ومن ذلك :

ما رواه البخاري من طريق فضيل بن غزوان ، حدثنا عكرمة ، عن ابن عباس 
- رضــي هللا عنهمــا - أن رســول هللا - × - خطــب النــاس يــوم النحــر ، فقــال : 

َها النَّاُس َأيُّ َيْوٍم َهَذا؟>  <َيا َأيُّ
قالوا : يوم حرام . 

قال : <َفَأيُّ َبَلٍد َهَذا؟> . 

قالوا : بلد حرام . 

قال : <َفَأيُّ َشْهٍر َهَذا؟> 

قالوا : شهر حرام . 

قــال : <َفإِنَّ ِدَماَءُكــْم َوَأْمَواَلُكْم َوَأْعَراَضُكْم َعَلْيُكْم َحَراٌم َكُحْرَمِة َيْوِمُكْم َهَذا 
فِي َبَلِدُكْم َهَذا فِي َشْهِرُكْم َهَذا>)1( .

فــإذا كان اإلكــراه محرًمــا ، وفيــه اعتــداء علــى مــال الغير ، فإن الحــرام ال ينبغي 
أن يترتب عليه أي أثر شرعي .

الدليل الثالث :
د ، عن  د ، ثنا عبد العزيز بن محمَّ ما رواه ابن ماجه ، قال : ثنا مروان بن محمَّ
داود بــن صالــح المدنــي ، عــن أبيه ، قال : ســمعت أبا ســعيد الخــدري - رضي هللا 

َما اْلَبْيُع َعْن َتَراٍض>)2( . عنه - يقول : قال رسول هللا × : <إِنَّ

فحصر قيام البيع بقيام الرضا ، ومفهومه أنه ال يقوم البيع بانعدام الرضا .

صحيح البخاري )1739( .  )1(
سنن ابن ماجه )2185( . وإسناده حسن .  )2(
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الدليل الرابع :
اإلجماع ، قال النووي : <المكره على البيع إن كان إكراهه بغير حق لم يصح 

بيعه بال خالف . . >)1( .

ومــع خــالف الحنفيــة ال يصــح القــول باإلجمــاع ، وقــد يوجــه كالم النــووي - 
رحمــه هللا - بــأن عــدم الصحــة ال ينافــي عــدم االنعقــاد ، فالحنفيــة يقولــون ينعقــد 
فاســًدا, وليــس صحيًحــا ، وبينهمــا فــرق ، فالرضــا شــرط للصحــة ، واالختيــار مــع 
اإلكراه شرط لالنعقاد ، وبهذا التوجيه ممكن أن تكون عبارة النووي صحيحة ، 

وهللا أعلم .

دليل من قال : العقد موقوف على إجازة المالك .
قالوا : إن النهي عن بيع المكره ليس لحق هللا ، وإنما هو لحق اآلدمي ، فإذا 
أجازه صاحبه بعد رفع اإلكراه ارتفع المفسد ، فصح العقد ، مثله بيع الفضولي ، 
فإنــه لمــا كان الفضولــي قــد بــاع ملك غيره بغير إذنه ، كان ذلك موقوًفا على إجازة 

صاحبه .

الراجح :
القول بأن البيع موقوف على إجازة المالك ، فإن الحق له ، إن شــاء أمضاه ، 
وإن شــاء رده ، لكــن بشــرط أن يرتفــع اإلكــراه قبــل اإلجــازة ، أمــا لــو أخــذ مالــه ، 
وقــال : ال أرده عليــك إال أن تبيعنــي إيــاه فهــذا البيع غير صحيح ؛ ألن اإلجازة هنا 

مكره عليها .

المسألة الثالثة في اإلكراه على سبب البيع
إذا طلــب شــخص ظالــم مــن آخــر مــااًل ، فاضطره إلى بيع ما يملــك ليدفع له ؛ 

المجموع )186/9( .  )1(
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لئال يناله أذى من ذلك الظالم ، فهل يصح البيع ؟



اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال :
القول األول :

البيــع الزم ، وهــو المعتمــد فــي مذهــب المالكيــة)1( ، ومذهــب الشــافعية )2( ، 
واختيار ابن تيمية من الحنابلة)3( .

ألنــه ال إكــراه فيــه علــى البيــع ، إذ قصــد الظالــم تحصيــل المــال منــه بــأي وجــه 
كان ، سواء كان ببيع داره ، أو رهنها ، أو إيجارها ، أو بغير ذلك .

وألنه لو امتنع الناس من الشراء منه كان ذلك أشد ضرًرا عليه .

القول الثاني :
البيع غير الزم ، وهو قول في مذهب المالكية .

فقولــه : غيــر الزم ، يعنــي أنــه صحيــح ، وللمكــره الخيار إن شــاء أمضاه ، وإن 
شاء رده )4( .

وهــذا بنــاء علــى النهــي فيــه لحــق العبــد ، وليــس النهــي فيــه لحــق الخالــق ، فإذا 
أجازه من له الحق جاز .

مواهب الجليل )248/4( ، التاج واإلكليل )41/6 ، 42( ، الشرح الكبير )6/3( ، الفواكه الدواني   )1(
)73/2( ، حاشية الدسوقي )6/3( .

بيــع  ويســمونه   ، )8/2( المحتــاج  مغنــي   ، )342/3( الطالبيــن  روضــة   ، )7/3( الطالبيــن  إعانــة    )2(
المصادر .

اإلنصاف )265/4(  )3(
مواهب الجليل )248/4( .  )4(
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القول الثالث :
ال يصح ، وهو وجه في مذهب الشافعية)1( ، وقول في مذهب الحنابلة)2( .

بنــاء علــى أن الرضــا بالبيــع شــرط في صحة البيع ، وهــو لوال اإلكراه لم يرض 
بالبيع .

القول الرابع :
يصح البيع ، ويكره الشراء منه ، وهو مذهب الحنابلة)3( .

ووجه الكراهة عند الحنابلة :

أن البائــع قــد يتعــرض لالســتغالل ؛ ألن المضطــر غالًبــا مــا يحملــه ذلــك علــى 
البيع بأقل من ثمنه عادة .

وألن فيه خالًفا في صحة بيعه ، فكره الشراء خروًجا من الخالف .

ويناقش :

بأننــا نحــرم أن يســتغل أحــد ظرفــه ليشــتري منــه بأقل من ســعر المثــل ، أو بغبن 
فاحــش ممــا ال يتغابــن فيــه النــاس عــادة ، هــذا مــن جهــة دعــوى أنــه قــد يتعــرض 
لالســتغالل ، وأمــا دعــوى كراهيــة البيــع لوجــود الخــالف فــي صحتــه ، فهــذا قــول 
ضعيــف ؛ ألن الخــالف ليــس مــن أدلة الشــرع ال المتفق عليها, وال المختلف فيها 
حتــى نعلــل بــه األحــكام ، ونكــره بســببه مــا نعتقــد إباحتــه لوجــود الخــالف ، وإنمــا 
الخــالف القــوي قــد يحمــل علــى ســلوك االحتياط ، وهــذا غير الحكــم بالكراهة ، 

وإنما هو من باب دع ما يريبك إلى ما ال يريبك .

خبايا الزوايا )ص 186( ، روضة الطالبين )242/3( .  )1(
)2(  المحرر )311/1( ، القواعد والفوائد األصولية البن اللحام )ص 43( ، اإلنصاف )265/4( .

اإلنصاف )265/4( ، المبدع )7/4( ، المحرر )311/1( ، ويسمونه بيع المضطر .  )3(
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الراجح فيه :
إن كان عدم الشراء منه يحمل المكِره بالكسر على عذره, وعلى ترك مطالبته 
بالمال كان ترك الشراء منه واجًبا ؛ ألن ترك الشراء طريق إلى رفع الظلم ، وما ال 

يتم الواجب إال به فهو واجب .

وإن كان تــرك الشــراء منــه تحمــل المكــره بالكســر علــى أذيــة المالك في نفســه 
أو ماله كان الشراء منه في هذه الحالة مباًحا أو مستحًبا ألن فيه إعانة له على دفع 

ظلم الظالم ، وهللا أعلم .
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املبحث احلادي عرش

 يف املزايدة

المطلب األول : معنى بيع المزايدة 
ـاُس فيها  ــلعِة ويزيَد النَـّ اللــِة : أن ينــادَي علــى السِّ ى بيــَع الدَّ بيــُع المزايــدِة ويســمَّ

بعضهم على بعٍض ، حتَّى تقَف على آخِر من يزيُد فيها فيأخذها .

المطلب الثاني : الفرق بين بيع المزايدة وسوم الرجل على سوم أخيه 
الســوم علــى الســوم أن يحصــل االتفــاق بيــن البائــع والمشــتري علــى الســلعة 

فيعرض مشتٍر آخر ثمنًا أكثر ليأخذها دون الذي سامها قبله .

والشــراء علــى الشــراء أن يعــرض شــخص علــى البائــع بعــد تمــام الصفقــة ثمنًــا 
أكثر مما باع به لكى يطلب من المشتري الفسخ

والبيع على البيع هو أن يتراضى البائع والمشتري على ثمن السلعة ويعقدان 
البيــع فيأتــي شــخص ثالــث ويعــرض علــى المشــتري أن يبيعــه مثلهــا بثمــن أقــل ، 

فيطلب المشترى فسخ الصفقة

ويحرم القيام بإحدى الحاالت المشار إليها

المطلب الثالث : حكم بيع المزايدة 
اختلف العلماء فيها على أقوال ثالثة ، هي :

1 . القول األول : أن بيــع المزايــدة جائــز مطلًقا ، وبه قــال جمهــور العلماء ؛ 
ومنهــم األئمــة األربعــة ، بــل نقــل ابن قدامــة اإلجماع على جوازه ، ومــن عباراتهم 

في ذلك :
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قــال البهوتــي فــي الكشــاف : < . . فأمــا المزايدة فــي المناداة فجائــزة إجماًعا ؛ 
فإن المسلمين لم يزالوا يتبايعون في أسواقهم بالمزايدة >)1( .

قال السرخسي : < . . ألن بيع المزايدة ال بأس به على ما روي أن النبي × 
بــاع قعًبــا وحلًســا ببيــع من يزيــد ، وصفة بيع المزايدة أن ينادي الرجل على ســلعته 
بنفسه أو بنائبه ويزيد الناس بعضهم على بعض ، فما لم يكف عن النداء فال بأس 

للغير أن يزيد )2( .

قال الشوكاني : < ...وأما بيع المزايدة فقد دل على جوازه ما أخرجه ...>)3( .

2 . القول الثاني : يكره بيع المزايدة مطلًقا ، وبه قال إبراهيم النخعي)4( .
3 . القول الثالث : الكراهة إال في بيع الغنائم والمواريث : قال به الحســن ، 

وابن سيـرين ، األوزاعي)5( .

واستدل أصحاب األقوال بجملة من األدلة منها : 
 أدلة أصحاب القول األول : 

استدل الجمهور لجواز المزايدة بـ : 
عــن أنــس بــن مالــك رضــي هللا عنــه : < أن رســول هللا × بــاع حلًســا وقدًحــا 

وقال : <َمْن َيْشَتِري َهَذا اْلِحْلَس َواْلَقَدَح؟> 

فقــال رجــل : أخذتهمــا بدرهــم ، فقال النبــي × : <َمْن َيِزيُد َعَلى ِدْرَهٍم، َمْن 

كشاف القناع )183/3( . )2( المبسوط )86/15( .)1(        

السيل الجرار )518/1( .  )3(
)4( فتح الباري )354/4( .

روى ابن أبي شــيبة في المصنف )20204( حدثنا حفص بن غياث ، عن أشــعث ، عن الحســن وابن   )5(
سيرين ، أنهما كرها بيع من يزيد إال بيع المواريث والغنائم .

وجاء في فتح الباري )354/4( <األوزاعي ، وإسحاق خصا الجواز بيع المغانم والمواريث> .
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َيِزيُد َعَلى ِدْرَهٍم؟> فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه>)1( .
وجــه الداللــة : إن قولــه : <َمْن َيِزيُد َعَلى ِدْرَهٍم؟> واضح الداللــة على جواز 

الزيادة على الثمن إذا لم يرض البائع بما عين الطالب . 

2 . عــن جابــر بــن عبــد هللا رضــي هللا عنــه : < أن رجــال أعتــق غالًمــا لــه عــن دبــر 
فاحتاج ، فأخذه النبي × فقال : <َمْن َيْشــَتِريِه ِمنِّي؟> فاشــتراه نعيم بن عبد هللا 

بكـذا وكذا فدفعه إليه>)2( . 
وغيرها مما روي عن الصحابة والتابعين .

 أدلة أصحاب القول الثاني : 
عــن ســفيان بــن وهــب رضــي هللا عنــه أنه قال : < ســمعت رســول هللا × نهى 

عن بيع المزايدة >)3( .
ُجُل َعَلى َســْوِم  وحديــث أبــي هريــرة أن الرســول × <  َنَهى َأْن َيْســَتاَم الرَّ

َأِخيِه>)4( . 
وجه الداللة : أن المزايدة تدخل في باب الســوم على الســوم المنهي عنه في 

هذا الحديث .

 أدلة أصحاب القول الثالث : 
سأل عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما عن بيع المزايدة ، فقال : <َنَهى َرُسوُل 

هللِا × َأْن َيبِيَع َأَحُدُكْم َعَلى َبْيِع َأِخيِه َحتَّى َيَذَر، إاِلَّ اْلَغنَائَِم َواْلَمَواِريَث >)5( .

َأخَرَجــُه َأحَمــُد )100/3 ، 114(  وأبــو داود )1641( . والتِّرِمــِذّي )1218 ( والنَّســائي )259/7(   )1(
اًل َوُمخَتَصًرا وابن ماجه )2198(  ُمَطوَّ

)2(  رواه البخاري )2034( )753/2( ومسلم 58 - )997(
أخرجه البزار )كشف 1276( وضعفه ابن حجر في فتح الباري )354/4( .  )3(

رواه مسلم حديث 10 - )1515(  )4(
)5(  رواه أحمد )5398( ، والطبراني في األوسط )8391( ، والدارقطني )397/3( )2827( =
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مناقشة القول الثاني والثالث : 
1- أن حديث سفيان بن وهب وابن عمر رضي هللا عنهما كالهما ضعيف ؛ 

إذ في إسنادهما ابن لهيعة . 

2- وحديث الســوم ليس شــامالً للمزايدة ؛ ألن المنهي عنه هو في غير حال 
المنــاداة ، وحصــول رضــا البائــع ، وتقــرر الثمــن ووقــع الركــون بــه ، فيكــون حينئــذ 

محرًما ، أما المزايدة ألنه ال يقصد أحًدا بعينه فال يؤدي إلى النجش المحظور 

 القول الراجح : 

والناظر لهذه األدلة ال بد وأن يرجح قول الجمهور لسالمة أدلتهم ، وسقوط 
أدلة اآلخرين . 



= والبيهقي )562/5( . ومداره على ابن لهيعة . وأورده الهيثمي في <مجمع الزوائد>84/4 ،  وقال : هو 
فــي الصحيــح خــال قولــه : <إال الغنائــم والمواريــث> ، رواه أحمــد والطبرانــي فــي <األوســط> ، وفيه ابُن 

لهيعة ، وحديثه حسن ، وبقية رجاله رجال الصحيح .
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فصل يف املناقصة

 التعاقد عن طريق المناقصة 
عقد المناقصة قائم على اختيار السعر األنقص من بين عروض المتقدمين ، 

فهو فيه طلب حط الثمن والتقليل منه

 معنى المناقصة 
الحصول على أفضل عطاء من الناحية المالية لألقلِّ سعًرا .

 الفرق بين المناقصة والمزايدة 
يفترق عقد المناقصة عن المزايدة فيما يلي :

)1( مــن الناحيــة اللغويــة نجــد أن العالقة بين عقــد المناقصة والمزايدة عالقة 
تباين وتضاد ، كما هي أيًضا من الناحية الموضوعية ، فالزيادة ضد النقص .

)2( المناقصة عقد مســتحدث لم يعرف في الفقه اإلســالمي ، وأما المزايدة 
فهو من العقود المسماة ، حيث ورد ذكره في السنة ، وفي كتب الفقهاء .

)3( المناقصة قد تكون علنية وقد تكون سرية ، وأما عقد المزايدة فهو علني 
دائًما .

)4( المناقصــة تــراد للتوريــد عندمــا يتعلــق األمــر بشــراء ســلعة ، أو للمقاولــة 
عندمــا يتعلــق األمــر بعقــد إجــارة أو اســتصناع ، فهــي تــرد علــى شــراء األصنــاف أو 

تنفيذ األعمال ، بينما المزايدة ترد على بيع األصناف أو إجارتها .

)5( المناقصــة تســتهدف اختيــار مــن يتقــدم بأقــل عطــاء ، والمزايــدة ترمي إلى 
التعاقد مع الشخص الذي يقدم أعلى عطاء .
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البائعيــن ،  مــن  األقــل  العــرض  ويطلــب  المشــتري ،  يجريهــا  المناقصــة   )6(
والمزايدة يجريها البائع ، ويطلب العرض األكثر من المشترين .

 حكم التعاقد عن طريق المناقصة 
يسري عليه ما يسري على المزايدة مع مراعاة التقابل .
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املبحث الثاين عرش 

يف النجش

المطلب األول : معنى النجش 
 المعنى اللغوي للنجش 

النَّجُش هَو بسكوِن الجيِم مصدٌر ، وبالفتِح اسُم مصدٍر)1(. 
ِة : اإلثارُة . يقال : نجَش الطَّائَر : إذا أثارُه من مكانِه .  ومن معانيِه اللُّغويَّ

جل ينجُش نجًشا : إذا زاَد في سلعٍة أكثَر من ثمنها ،  قال الفيُّوميُّ : نجَش الرَّ
وليَس قصدُه أن يشتريها ، بل ليغرَّ غيرُه ، فيوقعُه فيِه ، وكذلَك في النِّكاِح وغيرِه .
ائِد :  وأصــل النَّجــِش : االســتتاُر ؛ ألنَّ النَّاجــَش يســتُر قصــدُه ، ومنُه يقــال للصَّ

ناجٌش الستتاره)2( . 
 المعنى االصطالحي للنجش 

َب غيرُه .  راَء ، ليرغِّ جل في الثَّمِن واَل يريُد الشِّ فُه الفقهاُء بأن يزيَد الرَّ وقد عرَّ
جه)3( . أو أن يمدَح المبيَع بما ليَس فيِه ليروِّ

يِء والمساوَم يرغُب فيِه . وِم أنَّ النَّاجَش اَل يرغُب في الشَّ والفرُق بينُه وبيَن السَّ

الــدر المختــار 132/4 ، وتبييــن الحقائــق 67/4 ، وفتــح القديــر 107/6 ، وشــرح الدرديــر 67/3 ،   )1(
وحاشية الشرواني على تحفة المحتاج 315/4 ، وحاشية الجمل على شرح المنهج 92/3 .

المصباح المنير ، مادة : < نجش > .  )2(
الكبيــر  والشــرح  وابــن عابديــن 132/4 ،  الصنائــع 233/5 ،  وبدائــع  بشــروحها 106/6 ،  الهدايــة   )3(
للدردير 68/3 ، وشرح الخرشي 82/5 ، وتحفة المحتاج 315/4 ، وشرح المحلي على المنهاج 

184/2 ، والمغني 278/4 .
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المطلب الثاني : بيع النّجش من حيث الّصّحة والفساد 
 يــرى جمهــوُر الفقهــاِء أنَّ بيــَع النَّجــِش صحيــٌح ألنَّ النَّجــَش فعــل النَّاجــِش اَل 

العاقِد فلم يؤثِّر في البيع)1( .

ــُه منهــيٌّ عنــُه والنَّهــُي  ــُه اَل يصــحُّ بيــُع النَّجــِش ؛ ألنَّ وقــال أحمــُد فــي روايــٍة : إنَّ
يقتضي الفساد)2( .

واإلمســاِك  دِّ  الــرَّ بيــَن  بالخيــاِر  النَّجــِش  بيــِع  فــي  المشــترَي  إنَّ  الحنفيَّــُة :  قــال 
بالثَّمــِن ، ألنَّ الفســاَد فيــِه فــي معنًــى خــارٍج زائٍد اَل في صلِب العقِد واَل في شــرائِط 

ة)3( . حَّ الصِّ
وقــال المالكيَّــُة : إن علــَم البائــُع بالنَّاجــِش فللمشــتري ردُّ المبيــِع إن كاَن قائًمــا 
ُك بِه ، فإن فاَت فالقيمُة يوَم القبِض إن شاَء وإن شاَء أدَّى ثمَن النَّجِش ،  ولُه التَّمسُّ
وإن لــم يعلــِم البائــُع فــالَ كالَم للمشــتري ، واَل يفســُد البيــُع واإلثــُم علــى مــن فعــل 

ذلك)4( .
ــل ولــم  ــُه اَل خيــاَر للمشــتري لتفريطــِه حيــُث لــم يتأمَّ ــافعيَِّة أنَّ واألصــحُّ عنــَد الشَّ

يراجع أهل الخبرِة ، ومقابل األصحِّ لُه الخياُر للتَّدليِس كالتَّصرية)5( .

ــُه إن كاَن فــي بيــِع النَّجــِش غبــٌن لــم تجــِر العــادُة بمثلــِه  وذهــَب الحنابلــُة إلــى أنَّ
فللمشتري الخياُر بيَن الفسِخ واإلمضاِء ، وإن كاَن يتغابُن بمثلِه فالَ خياَر لُه سواٌء 

أكاَن النَّجُش بمواطأٍة مَن البائِع أم لم يكن)6( .

الُمغنِي 278/4 ، الِعنَاَية بَِهاِمش َفتح الَقِدير 239/5 ، َوُتحَفة الُمحَتاج 316/4 .  )1(
ُسوِقّي 68/3 ، َوالُمغنِي 278/4 . َحاِشَية الدُّ  )2(

َفتح الَقِدير 108/6 ط َدار إِحَياء التَُّراِث الَعَربِيِّ .  )3(
ُسوِقّي 68/3 . َحاِشَية الدُّ  )4(

ُمغنِي الُمحَتاج 37/2 .  )5(
)6( الُمغنِي 234/4 - 235 .
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 حكم التعامل بالنجش 
ورَد النَّهُي عنُه ، في حديِث أبي هريرَة رضَي هللا عنُه أنَّ رسول هللا × قال : 
ْكَباَن، َوالَ َيبِيُع َبْعُضُكْم َعَلى َبْيِع َبْعٍض، َوالَ َتنَاَجُشوا، َوالَ َيبِيُع َحاِضٌر  وا الرُّ <الَ َتَلقُّ

وا اْلَغنََم>)1( .  لَِباٍد، َوالَ َتُصرُّ
وفي حديِث ابِن عمَر رضَي هللا عنهما: أنَّ رسول هللا × نهى عِن النَّجش)2(

ــُه حــراٌم ، وذلــَك لثبــوِت النَّهــِي عنــُه ، علــى مــا   فمذهــُب جمهــوِر الفقهــاِء : أنَّ
سبَق . ولما فيِه من خديعِة المسلِم ، وهَي حراٌم .

ــا إذا لــم  ــلعُة قيمتهــا ، أمَّ ــُه مكــروٌه تحريًمــا إذا بلغــِت السِّ  ومذهــُب الحنفيَّــِة : أنَّ
تبلغ فالَ يكرُه ، النتفاِء الخداع)3( .

ذلك حكمه الّتكليفّي . أّما حكمه الوضعّي :
حيُح عنَد الحنابلِة :  افعيَِّة ، والصَّ  فمذهُب جمهوِر الفقهاِء ، مَن الحنفيَِّة والشَّ
ُر في البيِع ، والنَّهُي  أنَّ البيَع صحيٌح ؛ ألنَّ النَّجَش فعل النَّاجِش اَل العاقِد ، فلم يؤثِّ
كباِن وبيِع المعيِب والمدلَِّس ، بخالِف  ي الرُّ لحقِّ اآلدميِّ فلم يفسِد العقُد ، كتلقِّ

ِه ؛ ألنَّ حقَّ العبِد ينجبُر بالخياِر أو زيادِة الثَّمِن . ا للَّ ما كاَن حقًّ

ُه منهيٌّ  ُه اَل يصحُّ بيُع النَّجِش ، ألنَّ ومذهُب مالٍك ، وهَو روايٌة عن أحمَد : أنَّ
عنُه ، والنَّهُي يقتضي الفساَد .

ومع ذلك فقد نّص الفقهاء على خيار الفسخ في هذا البيع :

حديــث : < ال تلقــوا الركبــان وال يبيــع بعضكــم علــى بعــض . . . > أخرجــه البخــاري )الفتح 361/4 ط   )1(
السلفية( ، ومسلم )1155/3 ط الحلبي( واللفظ للبخاري .

)2( حديث : < نهى عن النجش . . . > أخرجه مسلم )1156/3 ط الحلبي( .
المغنــي 278/4 ، والقوانيــن الفقهيــة )175( ، وتحفــة المحتــاج 308/4 ، 315 ، والــدر المختــار   )3(

132/4 ، والهداية وشرحا فتح القدير والعناية 106/6 .
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- فالمالكيَّــُة قالــوا : إن علــَم البائــُع بالنَّاجــِش وســكَت ، فللمشــتري ردُّ المبيِع 
ــُك بــِه ، فــإن فاَت المبيــُع فالواجُب القيمُة يوَم القبِض إن  إن كاَن قائًمــا ، ولــُه التَّمسُّ

شاَء ، وإن شاَء أدَّى ثمَن النَّجِش .

وإن لم يعلِم البائُع بالنَّاجِش ، فالَ كالَم للمشــتري ، واَل يفســُد البيُع ، واإلثُم 
افعيَِّة ، حيُث جعلوا للمشتري الخياَر عنَد  على من فعل ذلَك . وهذا قوٌل عنَد الشَّ

التَّواطِؤ .

ُه اَل خياَر للمشتري لتفريطِه . افعيَِّة أنَّ - واألصحُّ عنَد الشَّ

- ويقــول الحنابلــُة : البيــُع صحيــٌح ســواٌء أكاَن النَّجــُش بمواطــأٍة مــَن البائــِع أم 
لــم يكــن ، لكــن إن كاَن فــي البيــِع غبــٌن لــم تجِر العــادُة بمثلِه فالخياُر للمشــتري بيَن 
كباِن ، وإن كاَن يتغابُن بمثلِه فالَ خياَر له)1( .  ي الرُّ الفسِخ واإلمضاِء ، كما في تلقِّ



المغنــي 278/4 ، والشــرح الكبيــر للدرديــر ، وحاشــية الدســوقي 68/3 ، وشــرح الخرشــي 82/5 و   )1(
83 ، وشرح المحلي على المنهاج 184/2 ، وتحفة المحتاج 316/4 .
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تلقي الركبان 

المطلب األول : معنى تلقي الركبان 
 المعنى اللغوي للركبان 

تي يجلُب إليها القوُت )ونحوه()1( . ي : هَو الخروُج مَن البلِد الَّ التَّلقِّ

والجلــُب - بفتحتيــِن - بمعنــى الجالــِب ، أو هــَو بمعنى المجلوِب ، فهَو فعٌل 
ــلِع  ي السِّ بمعنــى مفعــوٍل)2( ، وهــَو مــا تجلبــُه مــن بلٍد إلى بلــٍد ، وهذا هَو المراُد بتلقِّ

في تعبيِر المالكيَِّة .

 المعنى االصطالحي للركبان 
ــافعيَِّة والحنابلــِة - جمــُع راكــٍب ، والتَّعبيــُر بــِه  كبــاَن - فــي تعبيــِر الشَّ كمــا أنَّ الرُّ

جرى على الغالِب ، والمراُد القادُم ولو واحًدا أو ماشًيا)3( .
المطلب الثاني : حكم تلقي الركبان 

ٌم ، لثبوِت النَّهِي عنــُه في قولِه  ــي محــرَّ ذهــَب جمهــوُر الفقهــاِء إلــى أنَّ بيــَع التَّلقِّ
اُه َفاْشــَتَرى ِمنُْه، َفإَِذا َأَتى َسيُِّدُه - َأْي َصاِحُبُه -  ُوا اْلَجَلَب، َفَمْن َتَلقَّ × : <الَ َتَلقَّ

وَق َفُهَو بِاْلِخَياِر>)4( .  السُّ

انظر الشرح الكبير للدردير 70/3 .  )1(
المصباح المنير . مادة < جلب > ، والدر المختار ورد المحتار 132/4 .  )2(

)3( تحفــة المحتــاج 311/4 ، وفتــح القديــر 107/6 ، وبدائــع الصنائــع 232/5 ، ورد المحتار 132/4 ، 
وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق 68/4 .

)4( مسلم 16 و 17 - )1519( ،  والنسائي 257/7 ، وابن ماجه )2178( ، وأحمد  284/2 )7812( ، 
= وأبو يعلى )6073( ،  
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ــرِر أِو الغــرِر ، أو كمــا قــال  ــي ، وذلــَك للضَّ والحنفيَّــُة ذهبــوا إلــى كراهــِة التَّلقِّ
ِة >  الكاسانيُّ : <ألنَّ البيَع مشروٌع في ذاتِه ، والنَّهُي في غيرِه ، وهَو اإلضراُر بالعامَّ
لِع على التَّفسيِر  ل - الَّذي ذكرناُه عندهم - وتغريُر أصحاِب السِّ على التَّفسيِر األوَّ
َح بذلَك  الثَّانــي ، فــإذا لــم يكــن هنــاَك ضــرٌر أو غــرٌر فــالَ بــأَس ، واَل يكرُه ، كما صــرَّ

رر .  يلعيُّ والحصكفيُّ ، النعداِم الضَّ المرغينانيُّ والكرالنيُّ والكاسانيُّ والزَّ

ُه لم يَر بذلَك بأًســا ، وســنَُّة رســول  فقول ابِن قدامَة : وحكَي عن أبي حنيفَة أنَّ
هللا × أحــقُّ أن تتَّبــع)1( . ليــَس علــى إطالقِه . وفســُخ المكروِه - مَن البياعاِت - 
واجٌب على كل واحٍد منهما ، لرفِع اإلثِم ، وهَي عنَد اإلطالِق عندهم للتَّحريِم ، 

كما هنا ، وكما في كل بيٍع مكروٍه .

ذكر بعض األحاديث الواردة يف النهي عن تلقي الركبان
ما رواه البخاري ، ومسلم من طريق معمر بن راشد ، عن عبد هللا بن طاوس ، 
عــن أبيــه ، عــن ابــن عبــاس - رضــي هللا عنــه - قــال : قال رســول هللا - × - :<الَ 

ْكَباَن، َوالَ َيبِْع َحاِضٌر لَِبادٍ>)2( . ُوا الرُّ َتَلقَّ
ومنهــا مــا رواه البخــاري ومســلم مــن طريق أبي الزنــاد ، عن األعرج ، عن أبي 
ْكَباَن، َوالَ  ــُوا الرُّ هريــرة - رضــي هللا عنــه - أن رســول هللا - × - قــال : <الَ َتَلقَّ
وا الَغنََم،  َيبِْع َبْعُضُكْم َعَلى َبْيِع َبْعٍض، َوالَ َتنَاَجُشوا، َوالَ َيبِْع َحاِضٌر لَِباٍد، َوالَ ُتَصرُّ
َوَمِن اْبَتاَعَها َفُهَو بَِخْيِر النََّظَرْيِن َبْعَد َأْن َيْحَتلَِبَها، إِْن َرِضَيَها َأْمَسَكَها، َوإِْن َسِخَطَها 

َها َوَصاًعا ِمْن َتْمٍر>)3( . َردَّ

= والطحاوي في <شرح معاني اآلثار> 9/4 ، والبيهقي 348/5 من حديث أبي هريرة .
المغني )165/4( .  )1(

صحيح البخاري )2158( ، ومسلم )1521( .  )2(

صحيح البخاري )2150( ، ومسلم )1515( .  )3(
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المطلب الثالث : عالقة النهي عن تلقي الركبان بالسوق
قــال الباجــي فــي بيــان وجــه المنــع مــن تلقــي الركبــان ، قــال : <وجــه ذلــك : أن 
هذا فيه مضرة عامة على الناس ؛ ألن من تلقاها ، أو اشتراها غالها على الناس ، 
وانفرد ببيعها ، فمنع من ذلك ليصل بائعوها بها إلى البلد ، فيبيعونها في أسواقها ، 

فيصل كل أحد إلى شرائها ، والنيل من رخصها>)1( .

وقال ابن رشــد : <المعنى في النهي عن تلقي الســلع عند مالك ، إنما أريد به 
نفع أهل الحاضرة ، كما أريد بالنهي عن أن يبيع حاضر لباد نفع أهل الحاضرة ، 
بــأن يكــون البــادي والجالــب هــو المتولــي البيــع فــي الســوق ، علــى ما هــو عليه من 
الجهــل بالســوق ، فيشــتري أهــل الحاضــرة منــه فــي الســوق بمــا يرضى بــه من قليل 
الثمــن وكثيــره ، فــإذا بــاع . . . الجالــب لهــا مــن رجــل مــن أهــل الحاضــرة ، قبــل أن 
يصــل إلــى الســوق ، فــكان هــو الــذي يقــوم بهــا ، ويبيعهــا علــى معرفــة ، فقــد قطــع 
عــن أهــل الحاضــرة الحــق الــذي جعلــه رســول هللا - × - لهــم فــي ذلــك ، وهللا 

الموفق>)2( .

وقــال ابــن عبــد البــر : <أمــا مذهــب مالــك والليث ، ومــن قال بمثــل قولهما في 
النهي عن تلقي الســلع ، معناه عندهم : الرفق بأهل األســواق لئال يقطع بهم عما 
لــه جلســوا ، يبتغــون مــن فضــل هللا ، فنهــى النــاس أن يتلقــوا الســلع التــي يهبــط بهــا 

إليهم ؛ ألن في ذلك فساًدا عليهم .

وأما الشافعي فمذهبه في ذلك أن النهي إنما ورد رفًقا بصاحب السلع ؛ لئال 
يبخس في ثمن سلعته . . . >)3( .

المنتقى للباجي )101/5( .  )1(
البيان والتحصيل )317/9( .  )2(

التمهيد )187/18( .  )3(
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ويدل لمذهب مالك : ما رواه البخاري من طريق مالك ، عن نافع ، عن ابن 
ــَلَع َحتَّى  ْوا السِّ عمر - رضي هللا عنه - أن رســول هللا - × - قال : . . .< الَ َتَلقَّ

وِق>)1( . ُيْهَبَط بَِها إَِلى السُّ
ويــدل لمــا ذهــب إليــه الشــافعي رحمــه هللا : مــا روى الشــيخان مــن حديث أبي 
هريــرة ، قــال : نهى رســول هللا - × - أن نتلقى الجلب ، فمن تلقى ، فاشتراه 

منه ، فإذا أتى سيده السوق ، فهو بالخيار)2( .
فأثبت الخيار للبائع وحده ، ولم ينقض البيع من أجل مصلحة السوق .

قــال ابــن قدامــة : <وجعــل النبــي - × - الخيــار له ، يدل علــى أن النهي عن 
تلقي الركبان لحقه ، ال لحق غيره ، وألن الجالس في الســوق كالمتلقي ، في أن 
كل واحــد منهمــا مبتــغ لفضــل هللا تعالــى ، فــال يليق بالحكمة فســخ عقد أحدهما ، 
وإلحــاق الضــرر بــه ، دفًعــا للضــرر عــن مثله ، وليــس رعاية حق الجالــس أولى من 
رعاية حق المتلقي ، وال يمكن اشــتراك أهل الســوق كلهم في ســلعته ، فال يعرج 

على مثل هذا ، وهللا أعلم>)3( .

وال مانــع ، وهللا أعلــم مــن اعتبــار المعنييــن ، فمراعاة الســوق من جهة حتى ال 
يتفــرد المتلقــي بالرخــص عن أهل الســوق ، ويتفرد بالمجلوب عن أهل الســوق ، 
وهــم أولــى بالمراعــاة مــن المتلقــي ؛ ألنهــم األكثــر ، ومراعــاة الجالــب مــن جهــة 
أخــرى حتــى ال يغــرر بــه المتلقــي ، وهــو واحــد والمتلقــي واحــد ، فليــس أحدهمــا 

أولى بالمراعاة من اآلخر . وهذا رأي ابن العربي)4( .

البخاري )2165( .  )1(
)2(  البخاري )2727( ، ومسلم )1517( .

المغني )153/4( .  )3(
منح الجليل )63/5( .  )4(
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النــاس ،  إلــى مصلحــة  المســائل  هــذه  مثــل  فــي  ينظــر  الشــرع  أن  فالجــواب : 
والمصلحــة تقتضــي أن ينظــر للجماعــة علــى الواحــد ، ال للواحــد علــى الواحــد ، 
فلما كان البادي إذا باع بنفسه انتفع جميع أهل السوق ، واشتروا رخيًصا ، فانتفع 
به جميع سكان البلد ، نظر الشارع ألهل البلد على البادي ، ولما كان في التلقي 
إنمــا ينتفــع المتلقــي خاصــة ، وهو واحد في قبالة واحد ، لم يكن في إباحة التلقي 
مصلحــة ، ال ســيما إذا انضــاف إلــى ذلــك علــة ثانيــة ، وهــي لحــوق الضــرر بأهــل 
الســوق فــي انفــراد المتلقــي عنهــم بالرخــص ، وقطــع المــواد عنهم ، وهــم أكثر من 
المتلقي ، فنظر الشــارع لهم عليه ، فال تناقض بين المســألتين بل هما متفقتان في 

الحكمة والمصلحة وهللا أعلم>)1( .

وفــي المغنــي : <روي أنهــم كانــوا يتلقــون األجالب ، فيشــترون منهــم األمتعة 
قبــل أن تهبــط األســواق ، فربمــا غبنوهــم غبنًــا بّينًــا ، فيضرونهــم ، وربمــا أضــروا 
بأهل البلد ؛ ألن الركبان إذا وصلوا باعوا أمتعتهم ، والذين يتلقونهم ال يبيعونها 
ســريًعا ، ويتربصــون بهــا الســعر ، فهــو فــي معنى بيــع الحاضر للبــادي ، فنهى النبي  

× عن ذلك . . . >)2( .



شرح النووي على صحيح مسلم )163/11( .  )1(
المغني )152/4( .  )2(
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بيع احلارض للبادي
 المطلب األول : معنى الحاضر والبادي

 المعنى اللغوي للحاضر 
الحاضُر : ضدُّ البادي ، والحاضرُة ضدُّ البادية)1( .

والحاضــُر : مــن كاَن مــن أهــل الحضــِر ، وهــَو ســاكُن الحاضرِة ، وهــَي المدُن 
يُف وهَو أرٌض فيها - عادًة - زرٌع وخصٌب . والقرى ، والرِّ

ســاكُن  والبــادي :  والقــرى .  المــدِن  فــي  المقيــُم  الحاضــُر :  ــلبيُّ :  الشَّ وقــال 
يــِف ، قــال تعالــى :  الباديــِة ، وهــَي مــا عــدا ذلــَك المذكــوَر مــَن المــدِن والقــرى والرِّ
ژ ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ژ  ]ســورة األحــزاب : 20[ أي 

لبيُّ : المقيُم بالباديِة . والنِّسبُة إلى الحاضرِة : حضريٌّ ، وإلى  نازلوَن ، وقال الشَّ
. )2( الباديِة بدويٌّ

وعبََّر بعُض المالكيَِّة : ببيِع حاضٍر لعموديٍّ ،

والعموديُّ هَو البدويُّ ، نسبًة إلى عموٍد ؛ ألنَّ البدَو يسكنوَن الخياَم .

غيــَر أنَّ الحنابلــَة اعتبــروا البدويَّ شــامالً للمقيــِم في الباديِة ، ولكل من يدخل 
ا ، أم كاَن من قريٍة أو بلدٍة أخرى )3( . البلدَة من غيِر أهلها ، سواٌء أكاَن بدويًّ

مختار الصحاح ، مادة : <حضر>  )1(
المحتــاج  القليوبــي وعميــرة عليــه 182/2 ، 183 ، وتحفــة  المنهــاج وحاشــية  المحلــي علــى  شــرح   )2(

309/4 ، ورد المحتار 132/4 ، وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق 68/4
المغني 279/4 ، وكشاف القناع 184/3  )3(
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وهَو قوٌل عنَد المالكيَِّة )1( .

 المعنى اللغوي للبادي 
 المعنى االصطالحي لبيع الحاضر للبادي

والمــراُد ببيــِع الحاضــِر للبــادي عنَد الجمهــوِر : أن يتولَّى الحضريُّ بيَع ســلعِة 
البدويِّ ، بأن يصيَر الحاضُر سمساًرا للبادي البائِع .

مساُر الحاضُر القرويَّ مَن البيِع ، ويقول لُه :  قال الحلوانيُّ : هَو أن يمنَع السِّ
ل لــُه ، ويبيــُع ويغالــي ، ولــو تركــُه يبيُع بنفســِه  اَل تبــع أنــَت ، أنــا أعلــُم بذلــَك ، فيتــوكَّ

َص على النَّاس)2( . لرخَّ
فالبيُع - على هذا - هَو مَن الحاضِر للحاضِر نيابًة عِن البادي ، بثمٍن أغلى .
وعلى هذا التَّفسيِر ، تكوُن الالَُّم في <واَل يبيُع حاضٌر لباٍد > على حقيقتها كما 

يقول ابُن عابديَن ، وهَي : التَّعليل .
 وذهَب بعُض الحنفيَِّة - كصاحِب الهدايِة -

إلى أنَّ المراَد بالحديِث : أن يبيَع الحضريُّ سلعتُه مَن البدويِّ ، وذلَك طمًعا 
في الثَّمِن الغالي ، فهَو منهيٌّ عنُه ، لما فيِه مَن اإلضراِر بأهل البلِد )3( . وعلى هذا 
 )4( التَّفســيِر تكوُن الالَُّم في <واَل يبيُع حاضٌر لباٍد> بمعنى من - كما يقول البابرتيُّ

- : فهذا تفسيُر من قال : إنَّ الحاضَر هَو المالُك ، والبادي هَو المشتري .

ِة ،  ــِة هــذا التَّفســيِر ، ما في الفصــول العماديَّ ملــيُّ : ويشــهُد لصحَّ قــال الخيــُر الرَّ

أشار إليه ابن جزي في القوانين الفقهية ص 171 بصيغة التضعيف : قيل .  )1(
فتح القدير 107/6 ، ورد المحتار 133/4 ، والشرح الكبير للدردير 69/3 ، والقوانين الفقهية ص   )2(

171 ، وتحفة المحتاج 309/4 ، 310 ، والمغني 279/4
الهداية بشروحها 107/6 ، والدر المختار 132/4  )3(

)4( العناية شرح الهداية 108/6
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دوا مــَن  عــن أبــي يوســَف : لــو أنَّ أعراًبــا قدمــوا الكوفــَة ، وأرادوا أن يمتــاروا )يتــزوَّ
راِء للحكرِة ، فهذا أولى)1( . الطَّعام( منها ، أاَل ترى أنَّ أهل البلدِة يمنعوَن عِن الشِّ

َح الحصكفيُّ مَن الحنفيَّة)2( ، بأنَّ األصحَّ - كما في المجتبى - أنَّهما :  وصرَّ
ل الَّذي عليِه الجمهور( وذلَك لوجهيِن : مساُر والبائُع )وهَو التَّفسيُر األوَّ السِّ

لهمــا : موافقتــُه آلخــِر الحديــِث فــي بعــِض رواياتــِه : < َدُعوا النَّاَس َيْرُزُق هللُا  أوَّ
َي بالالَِّم ، اَل <بمن> . ُه عدِّ َبْعَضُهْم ِمْن َبْعٍض>)3( اآلخُر : أنَّ

فعلى هذا يكوُن مذهُب الحنفيَِّة ، كالجمهوِر في تفسيِر الحديِث .



رد المحتار 132/4 ، وانظر في هذا التفسير أيضا : تبيين الحقائق ، وحاشية الشلبي عليه 68/4  )1(
المصباح المنير ، مادة : <بيع> ، ورد المحتار 133/4  )2(

)3(  أخرجــه مســلم )1522( ، وأبــو داود )3442( ، والترمــذي )1266( ، والنســائي 256/7 مــن طريــق 
أبــي الزبيــر ، عــن جابــر . وهــو في مســند أحمــد )14291( ، وصحيح ابن حبــان )4960( و )4963( 

و)4964( .
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المطلب الثاني : حكم بيع الحاضر للبادي 
اَل يختلُف الفقهاُء في منِع هذا البيِع . فقد ورَد النَّهُي عنُه في أحاديَث كثيرٍة منها :

ْكَباَن، َوالَ َيبِْع  ُوا الرُّ حديُث أبي هريرَة رضَي هللا عنُه أنَّ رسول هللا قال : <الَ َتَلقَّ
وا الَغنََم>)1( َبْعُضُكْم َعَلى َبْيِع َبْعٍض، َوالَ َتنَاَجُشوا، َوالَ َيبِْع َحاِضٌر لَِباٍد، َوالَ ُتَصرُّ

ومنها حديُث ابِن عبَّاٍس رضَي هللا عنهما قال : قال رسول هللا × : <اَل َيبِْع 
َحاِضٌر لَِباٍد، َدُعوا النَّاَس َيْرُزُق هللُا َبْعَضُهْم ِمْن َبْعٍض>)2(

ومنهــا حديــُث أنــٍس رضــَي هللا عنــُه قــال : < ُنِهينَا َأْن َيبِيَع َحاِضٌر لَِباٍد، َوإِْن َكاَن 
َأَخاُه َوَأَباُه >)3(

ِه>)4( . وفي لفٍظ : < َوإِْن َكاَن أَخاُه ألبِيِه َوأمِّ

ومنهــا مــا رواُه جابــٌر رضــَي هللا عنــُه مرفوًعا : <اَل َيبِيُع َحاِضٌر لَِباٍد، َدُعوا النَّاَس 
َيْرُزُق هللُا َبْعَضُهْم ِمْن َبْعٍض>)5( . 

المطلب الثالث : الحكمة من النهي عن بيع الحاضر للبادي 
اختلف الفقهاء في عّلة هذا النّهي :

ل ، أنَّ المعنــى فــي النَّهــِي عــن  - فمذهــُب الجمهــوِر ، بنــاًء علــى التَّفســيِر األوَّ
ذلــَك ، هــَو مــا يــؤدِّي إليــِه هــذا البيــُع مــَن اإلضــراِر بأهــل البلــِد )6( ، والتَّضييــُق علــى 

)1( رواه البخاري )2043( - )755/2( .
)2( رواه مسلم 20 - )1522( .

)3( رواه النســائي فــي الكبــرى )6040( )19/6( . وفيــه ســالم بــن نــوح ، قــال أبــو عبــد الرحمــن النســائي - 
عقب روايته للحديث : سالم بن نوح ليس بالقوي .

مصنف ابن أبي شيبة )347/4( .  )4(
أخرجــه مســلم )1522( ، وأبــو داود )3442( ، والترمــذي )1266( ، والنســائي 256/7 ، وابــن   )5(

ماجه )2176( ، وأحمد )307/3 ، 312 ، 386 ، 392( من طريق أبى الزبير ، عن جابر .
تبيين الحقائق 68/4  )6(

www.almoslih.net



135 املبحث الرابع ع�رش :  بيع احلا�رش للبادي

النَّاِس )1( . والقصُد أن يبيعوا للنَّاِس برخٍص )2( .

قال ابُن القاسِم : لم يختلف أهل العلِم في أنَّ النَّهَي عن بيِع الحاضِر للبادي إنَّما 
ُه متى ترَك البدويُّ يبيُع ســلعتُه ، اشــتراها النَّاُس برخٍص ،  هَو لنفِع الحاضرة)3( ، ألنَّ
ــعَر ، فإذا تولَّى الحاضُر بيعها ، وامتنَع من بيعها إالَّ بســعِر البلِد ،  ــُع عليهُم السِّ ويوسِّ

ضاَق على أهل البلِد ، وقد أشاَر النَّبيُّ × في تعليلِه إلى هذا المعنى )4( .

ـا - والكاســانيِّ ،  بيَّنَـّ مــا  الحنفيَّــِة ، كالمرغينانــيِّ - علــى  بعــِض   - ومذهــُب 
وكذلــَك التُّمرتاشــيُّ - فيمــا يبــدو بنــاًء علــى التَّفســيِر الثَّانــي - أنَّ المعنــى في النَّهِي 
خِص ، وهَي : أن  عن ذلَك ، وهَو اإلضراُر بأهل المصِر ، من جهٍة أخرى غيِر الرُّ
يكوَن أهل البلِد في حال قحٍط وعوٍز إلى الطَّعاِم والعلِف ، فالَ يبيعهما الحضريُّ 

- مَع ذلَك - إالَّ ألهل البدِو ، بثمٍن غاٍل)5( .

قيود النّهي :
قيَّــَد جمهــوُر الفقهــاِء النَّهــَي عــن بيــِع الحاضــِر للبــادي ، بقيــوٍد وشــروٍط شــتَّى 

منها :

ا تعمُّ الحاجُة إليِه ، ســواٌء أكاَن مطعوًما أم  - أن يكــوَن مــا يقــدُم بــِه البادي ، ممَّ
غيَر مطعوٍم ، فما اَل يحتاُج إليِه إالَّ نادًرا ، اَل يدخل تحَت النَّهي)6( .

شرح المحلي على المنهاج 182/2 ، وشرح المنهج بحاشية الجمل 87/3  )1(
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير 69/3  )2(

حاشية العدوي على شرح الخرشي 84/5  )3(
المغني 280/4 ، وكشاف القناع 184/3  )4(

بدائــع الصنائــع 232/5 ، والهدايــة بشــروحها 107/6 ، والــدر المختــار 132/4 ، وتبييــن الحقائــق   )5(
68/4

المنهــاج 182/2 ، والمغنــي 280/4 ، وكشــاف  تحفــة المحتــاج 309/4 ، وشــرح المحلــي علــى   )6(
القناع 184/3
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- وأن يكــوَن قصــُد البــادي البيــَع حااًل ، وهَو ما عبَّروا عنُه بالبيِع بســعِر يومِه ، 
فلــو كاَن قصــدُه البيــَع علــى التَّدريِج ، فســألُه الحضريُّ تفويَض ذلــَك إليِه فالَ بأَس 

ُه لم يضرَّ بالنَّاِس ، واَل سبيل إلى منِع المالِك منه)1( . بِه ، ألنَّ

افعيَِّة والحنابلِة . رطاِن للشَّ وهذاِن الشَّ

- وأن يكــوَن البيــُع علــى التَّدريــِج بأغلــى مــن بيعــِه حااًل ، كما اســتظهرُه بعُض 
َض لــُه بيعــُه ، بســعِر يومــِه علــى  ــُه إذا ســأل الحضــريَّ أن يفــوِّ ــافعيَِّة . قالــوا : ألنَّ الشَّ
التَّدريِج ، لم يحملُه ذلَك على موافقتِه ، فالَ يكوُن سبًبا للتَّضييِق ، بخالِف ما إذا 
يادُة ربَّما حملتُه على الموافقِة ، فيؤدِّي إلى التَّضييق)2( . سألُه أن يبيعُه بأغلى ، فالزِّ

ــُه إذا علمــُه لم يــزدُه الحاضُر على  ــعر)3( ، ألنَّ - وأن يكــوَن البــادي جاهــالً بالسِّ
ُة إنَّما توجُد  مــا عنــده)4( ، وألنَّ النَّهــَي ألجــل أن يبيعوا للنَّاِس برخــٍص ، وهذِه العلَّ
إذا كانــوا جاهليــَن باألســعاِر ، فــإذا علمــوا باألســعاِر فــاَل يبيعــوَن إالَّ بقيمتهــا كمــا 
ــرُط للمالكيَّــِة  يبيــُع الحاضــُر ، فبيــُع الحاضــِر حينئــٍذ بمنزلــِة بيعهــم)5( . وهــذا الشَّ

والحنابلِة .

ومــَع ذلــَك فقــد أطلــَق الخرشــيُّ النَّهــَي ، ســواٌء أكاَن البــدويُّ جاهالً باألســعاِر 
أم ال)6( .

واختلَف في المعتمِد عنَد المالكيَِّة :

شرح المحلي على المنهاج 182/2 ، والمغني 280/4 ، وكشاف القناع 184/3  )1(
حاشية الجمل على شرح المنهج 86/3  )2(

الشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوقي 69/3 ، والمغني 280/4 ، وكشاف القناع 184/3  )3(
)4(  كشاف القناع 184/3

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير 69/3  )5(
شرح الخرشي 83/5  )6(
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فالمعتمُد عنَد العدويِّ : شرُط الجهل باألسعار)1( . وهَو الَّذي نصَّ عليِه ابُن 
سوقيُّ - هَو اإلطالق)3( . )2( . والمعتمُد عنَد آخريَن - كما نقلُه الدُّ جزيٍّ

ــلَع ، وحضــَر لبيعها ، ألنَُّه  - واشــترَط الحنابلــُة أن يكــوَن البــادي قــد جلَب السِّ
ُه على بيعها ، كاَن توسعًة اَل  إذا حضَر لخزنها أو أكلها ، فقصدُه الحاضُر ، وحضَّ

تضييًقا)4( .

- واشــترَط المالكيَّــُة أن يكــوَن البيــُع لحاضــٍر ، فلو بــاَع الحاضُر لبدويٍّ مثلِه ، 
لِع ، فالَ يأخذها إالَّ بأسعارها ،  ُه يجوُز ؛ ألنَّ البدويَّ اَل يجهل أسعاَر هذِه السِّ فإنَّ
ســواٌء اشــتراها مــن حضــريٍّ أم مــن بــدويٍّ ، فبيــُع الحضــريِّ لــُه بمنزلــِة بيــِع بــدويٍّ 

.  )5( لبدويٍّ

ــعِر ، فــإن قصــدُه  - واشــترَط الحنابلــُة أن يقصــَد البــدويَّ حاضــٌر عــارٌف بالسِّ
البادي لم يكن للحاضِر أثٌر في عدِم التَّوسعة)6( .

فــإِن اختــل شــرٌط مــن شــروِط المنــِع لــم يحــرِم البيــُع مــَن الحاضــِر للبــادي عنــَد 
رط)7( . القائل بذلَك الشَّ

َر بعضهــُم النَّهــَي : بــأن يبيــَع الحاضــُر طعاًمــا أو علًفــا  ذيــَن صــوَّ والحنفيَّــُة ، الَّ
للبــادي طمًعــا فــي الثَّمــِن الغالــي ، قيَّــدوا التَّحريــَم بــأن يضــرَّ البيــُع بأهل البلــِد ، بأن 
يكونــوا فــي قحــٍط مــَن الطَّعــاِم والعلــِف ، فــإن كانــوا فــي خصٍب وســعٍة فالَ بــأَس بِه 

حاشية العدوي على شرح الخرشي 83/5  )1(
القوانين الفقهية ص 171  )2(

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير 69/3  )3(
كشاف القناع 184/3 ، والمغني 280/4  )4(

الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه 69/3  )5(
كشاف القناع 184/3  )6(
كشاف القناع 184/3  )7(
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ــرر)1( ، وعبــارُة الحصكفــيِّ : وهــذا فــي حــال قحــٍط وعــوٍز ، وإالَّ اَل ،  النعــداِم الضَّ
رر)2( . النعداِم الضَّ

روا منهُم النَّهَي : بأن يتولَّى الحاضُر بيَع سلعِة البدويِّ ، ويغالَي  ا الَّذيَن صوَّ أمَّ
)3( ، فقد قيَّدوُه . فيها ، وهذا هَو األصحُّ

ا تعمُّ الحاجُة إليها كاألقواِت ، فإن كانت اَل تعمُّ ، أو  لعُة ممَّ - بأن تكوَن السِّ
ٌد)4( . كثَر القوُت واستغنَي عنُه ، ففي التَّحريِم تردُّ

روَن بذلك)5( . - وبما إذا كاَن أهل الحضِر يتضرَّ

 حكم بيع الحاضر للبادي من حيث األثر المترتب عليه 
َح بِه بعُض الحنفيَّة)6(  تِه ، وصرَّ ٌم مَع صحَّ ُه محرَّ - ذهَب جمهوُر الفقهاِء إلى أنَّ
َح بِه المالكيَُّة  وعبََّر عنُه بعضهم بالكراهِة ، وهَي للتَّحريِم عنَد اإلطالِق . كما صرَّ
ــافعيَُّة والحنابلُة ، لكنَُّه مَع ذلَك صحيٌح عنَد جمهورهم ، كما هَو روايٌة عِن  والشَّ

اإلماِم أحمَد .

ُه  ُه اَل يرجُع إلــى ذاِت البيِع ، ألنَّ والنَّهــُي عنــُه اَل يســتلزُم الفســاَد والبطــالَن ، ألنَّ
ُه لم يفقد شرًطا ، بل هَو راجٌع ألمٍر خارٍج غيِر  لم يفقد ركنًا ، واَل إلى الزمِه ، ألنَّ

الزٍم ، كالتَّضييِق واإليذاء)7( .

بدائع الصنائع 232/5  )1(
الدر المختار 132/4 ، والهداية وفتح القدير 107/6  )2(

الدر المختار 132/4  )3(
حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 68/4  )4(

تبيين الحقائق في الموضع السابق ، وبدائع الصنائع 232/5  )5(
بشــروحها  والهدايــة   ، 132/4 المختــار  والــدر   ، 68/4 الحقائــق  تبييــن  علــى  الشــلبي  حاشــية   )6(

108/6
شرح المحلي على المنهاج وحاشية القليوبي عليه 182/2 وقارن بالمغني 280/4  )7(
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قال المحلِّيُّ : والنَّهُي للتَّحريِم : فيأثُم بارتكابِه العالُم بِه ، ويصحُّ البيع)1( .

 - وفــي روايــٍة عــن أحمــَد أنَّ البيــَع صحيٌح واَل كراهَة فيــِه ، وأنَّ النَّهَي اختصَّ 
ًة)2( . يِق ، قال أحمُد : كاَن ذلَك مرَّ ل اإلسالِم لما كاَن عليهم مَن الضِّ بأوَّ

 - مذهــُب المالكيَّــِة ، والمذهــُب عنــَد الحنابلــِة ، واألظهــُر عندهــم ، أنَّ هــذا 
ــُه منهيٌّ عنُه ،  البيــَع حــراٌم ، وهــَو باطــٌل أيًضــا وفاســٌد ، كما نصَّ عليــِه الخرقيُّ ، ألنَّ

والنَّهُي يقتضي فساَد المنهيِّ عنه)3( .
وكما نصَّ عليِه البهوتيُّ بقولِه : فيحرُم ، واَل يصحُّ لبقاِء النَّهِي عنه)4(

ا سئل عن هذا البيِع : أكرُه ذلَك ، وأردُّ البيَع في ذلك)5( . وقال أحمُد لمَّ

روا : ل المالكيَُّة في هذا ، وقرَّ وفصَّ

ــلعُة قائمــًة لــم تفــت ببيــٍع ، أو عيــٍب ، أو  ــُه يفســُخ البيــُع مــا دامــِت السِّ اًل : أنَّ أوَّ
موٍت ، أو نحِو ذلَك .

ثانًيــا : فــإن فاتــت مضى البيــُع بالثَّمِن )الَّذي وقَع بِه البيع( وهذا هَو المعتمُد . 
وقيل : بالقيمة)6( .



شرح المحلي على المنهاج وحاشية القليوبي عليه 182/2  )1(
المغني 280/4 ، واإلنصاف 333/4  )2(

المغني 280/4  )3(
كشاف القناع 18/3 ، والشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي عليه 69/3  )4(

المغني 280/4  )5(
الشرح الكبير للدردير ، وحاشية الدسوقي عليه 69/3  )6(
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المطلب الرابع : شراء الحاضر للبادي 
ــراِء  بمــا أنَّ النَـّـصَّ ورَد فــي النَّهــِي عــِن البيِع للبادي ، فقِد اختلَف في حكِم الشِّ

لُه :

لِع : راِء لُه بالنَّقِد أو بالسِّ - مذهُب المالكيَِّة التَّفصيل بيَن الشِّ

ل  ــلِع مطلًقــا ، أي : ســواٌء أحصَّ ــراِء لــُه بالنَّقــِد وبالسِّ فمنهــم مــن يــرى جــواَز الشِّ
يِخ خليٍل . لَع بنقٍد أم بغيِر نقٍد ، وهَو ظاهُر كالِم الشَّ السِّ

تــي  ــا الَّ لهــا بثمــٍن ينقــُد ، وأمَّ تــي حصَّ ــلِع الَّ ــراِء بالسِّ وخــصَّ الخرشــيُّ جــواَز الشِّ
تي في  ــَة الَّ لهــا بغيــِر النَّقــِد ، فــاَل يجــوُز أن يشــترَي لــُه بها ســلًعا ، قــال : ألنَّ العلَّ حصَّ

منِع البيِع لُه ، تأتي حينئٍذ)1( .

ــراُء لــُه إالَّ بالنَّقِد ، اَل  ُه اَل يجوُز الشِّ ــِة أنَّ وقــال آخــروَن منهــم : ظاهــُر كالِم األئمَّ
ــلِع مطلًقــا ، وإالَّ كاَن بيًعــا لســلعِه ، وهــَو ممنــوٌع مطلًقــا علــى المعتمــِد - كمــا  بالسِّ

. )2( سوقيُّ َم - واستوجَه هذا الدُّ تقدَّ

ٌد فــي التَّأثيــِم بــِه أيًضــا ، فلــو قدَم مَن البــدِو من يريُد  ــافعيَِّة متــردِّ  - ومذهــُب الشَّ
َض لُه مَن الحضِر من يشتري لُه رخيًصا : راَء ، فتعرَّ الشِّ

- فابــُن يونــَس قــال : هــَو حــراٌم ، وبحــَث األذرعيُّ الجزَم باإلثــِم ، ولُه وجٌه - 
ــروانيُّ : وهــَو المعتمُد ،  كمــا قــال ابــُن حجــٍر - وهــَو : القياُس على البيِع ، قال الشِّ
ــا تعــمُّ الحاجــُة إليــِه . والقــول بالمنِع نقلــُه أيًضا ابُن  لكــن قيَّــدُه بــأن يكــوَن الثَّمــُن ممَّ

هانٍئ مَن الحنابلِة .

قــوا بيــَن البيــِع  ــراِء ، وفرَّ ريــَن اختــاروا عــدَم اإلثــِم فــي الشِّ - وجمــٌع مــَن المتأخِّ

انظر القوانين الفقهية ص 171  )1(
الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه 69/3 - 70 ، وشرح الخرشي 84/5  )2(
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راَء غالًبا بالنَّقِد ، وهَو اَل تعمُّ الحاجُة إليِه . راِء للبدويِّ ، بأنَّ الشِّ وبيَن الشِّ

ا ابُن حجٍر ، فذهَب مذهَب التَّوفيق - أمَّ

 أقوال الفقهاء في شراء الحاضر للبادي 
ــراِء لــُه ، وهــَي : مــا لــو أشــاَر  هنــاَك مســألٌة تتَّصــل ببيــِع الحاضــِر للبــادي والشِّ

الحاضُر على البادي ، من غيِر أن يباشَر البيَع لُه :

ُه كرهُه مالٌك واللَّيث)1( . فقد نقل ابُن قدامَة أنَّ

افعيَُّة : في وجوِب إرشادِه إلى االدِّخاِر أِو البيِع وجهاِن : أوجههما  وقال الشَّ
ُه يجُب إرشادُه )2( ؛ لوجوِب اإلشارِة باألصلِح عليِه . أنَّ

ــَص فيــِه طلحــُة بــُن عبيــِد هللا رضــَي هللا عنــُه ،  ــُه رخَّ ونقــل ابــُن قدامــَة أيًضــا ، أنَّ
واألوزاعيُّ وابُن المنذِر .

ٌة ، ما لم يثبت خالفُه )3( . حابيِّ حجَّ قال ابُن قدامَة : وقول الصَّ



المغني 280/4  )1(
حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 310/4  )2(

المغني )280/4(   )3(
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املبحث اخلامس عرش 

االحتكار 

وأثره عىل السوق

المطلب األول : تعريف االحتكار 
أواًل : االحتــكار في اللغــة : <أصــل الحكــرة : الجمــع واإلمســاك ، وحكره 

حكًرا : ظلمه وتنقصه وأساء معاشرته>)1(  . 

وقال الجوهري : <احتكار الطعام : جمعه وحبسه يتربص به الغالء>)2(  .

<والحكر : اللجاجة ، والعسر ، واالستبداد بالشيء : أي االستقالل به>)3( 

ويأتي الحكر أيًضا بمعنى : اإلضرار ، والجمع والتكثير)4(  .

<والحكر - بفتح الحاء وفتح الكاف وإسكانها- : هو الغالء>)5(  . 

ومن هنا نلحظ أن المعنى اللغوي لالحتكار يحمل معاٍن متقاربة تدور حول 
الجمع واالدخار واإلمساك واالستبداد بالشيء ؛ لإلضرار باآلخرين وظلمهم .

بــن إبراهيــم البســتي ، غريــب  بــن محمــد  ابــن منظــور ، لســان العــرب ، )208/4( ، الخطابــي ، حمــد   )1(
الحديث ، تحقيق : عبد الكريم العزباوي ، جامعة أم القرى ، مكة ، )136/2( .

)2( الرازي ، مختار الصحاح ، مادة حكر ، )635/2( . 
)3( الزبيدي ، تاج العروس ، )72/11( . 

)4( انظــر ، الســعدي ، أبــو القاســم علــي بــن جعفــر ، األفعــال ، ط1 ، عالــم الكتــب ، بيــروت ، 1983هـــ ، 
 . )225/1(

)5( النووي ، أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري ، تحرير ألفاظ التنبيه ، ط1 ، دا القلم ، دمشق ، 1408هـ ، 
 . )186/1(
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ثانًيا : االحتكار في االصطالح : هو <حبس الطعام للغالء>)1(  . 
<فالمحتكــر : هــو الــذي يعمــد إلــى شــراء مــا يحتــاج إليــه النــاس مــن الطعــام ، 

فيحبسه عنهم ويريد إغالءه عليهم ، وهو ظالم للخلق المشترين>)2(  . 

وهذا من اإلضرار بالناس وظلمهم . 

وهذه بعض تعريفات الفقهاء لالحتكار : 

عند الحنفية : يقــول ابــن عابديــن فــي <رد المحتار شــرح الــدر المختــار>)3( : 
<االحتــكار شــرًعا اشــتراء الطعــام ونحــوه وحبســه إلــى الغــالء أربعيــن يوًمــا ؛ لقوله 
× < َمِن اْحَتَكَر َعَلى اْلُمْسِلِميَن َطَعاَمُهْم، َضَرَبُه هللُا بِاْلِْفالِس، َأْو بُِجَذاٍم >)4( .

ويقــول بــدر الديــن العينــي فــي <البنايــة شــرح الهدايــة>)5( نقالً عــن <الكافي>  : 
<االحتــكار حبــس الطعــام للغــالء افتعــال مــن حكــر إذا ظلــم ونقص وحكر بالشــئ 

إذا استبد به وحبسه عن غيره> .

ويقــول البابرتــى فــى العنايــة شــرح الهدايــة)6( : <إن المــراد باالحتــكار حبــس 

)1( الجرجاني ، التعريفات ، )1 ،26( . 
)2( ابن تيمية ، تقي الدين أبو العباس بن عبد الحليم الحراني ، )ت :728هـ( ، مجموع الفتاوى ، تحقيق : 

أنور الباز ، عامر الجزار ، دار الوفاء ، )75/28( . 
)3(  رد المحتار شرح الدر المختار - ابن عابدين  )398/6(

رواه ابــن ماجــه )729/2( )2155( ، وأحمــد )21/1( ، والطيالســي )11/1( )55( عــن يحيــى بــن   )4(
حكيــم ، قــال حدثنــا أبــو بكــر الحنفــي قال : حدثنا الهيثم بن رافــع ، حدثني أبو يحيى المكي ، عن فروخ 
مولى عثمان ، عن عمر ، قال المنذري في الترغيب والترهيب : هذا إسناد جيد متصل ، ورواته ثقات ، 
وقد أنكر على الهيثم روايته هذا الحديث مع كونه ثقة ، انتهى . وقال الذهبي في <الكاشف> في ترجمة 
الهيثــم : صــدوق أنكــر حديثــه فــي الحكــرة . وقــال الذهبــي فــي الميــزان : <أنكــر حديثــه فــي الحكــرة> . 

وأورده ابن الجوزي في العلل المتناهية )117/2( ، وضعفه األلباني في ضعيف الجامع .
)5( البناية شرح الهداية - بدر الدين العيني  )210/12( .

)6( العناية شرح الهداية )58/10( 
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األقوات تربًصا للغالء > .
وقال اإلمام الكاسانى في <بدائع الصنائع>)1( : إن االحتكار أن يشتري طعاًما 
في مصر ويمتنع عن بيعه ، وذلك يضر بالناس وكذلك لو اشتراه من مكان قريب 

يحمل طعامه إلى المصر وذلك المصر صغير وهذا يضر به .
هــذه هــي أقــوال الحنفيــة حــول تحديد ماهية االحتــكار وبالتأمل فيها يســتطيع 

الناظر أن يستخلص اآلتي : 

1- أن الكاساني والحصكفي قد قيدوا االحتكار المحظور بالشراء بينما لم 
يقيده بذلك الشرنبالني والبابرتي . 

2- أشــار الكاســاني إلــى شــمول االحتــكار للشــراء مــن المصــر أو مــن مــكان 
يجلب طعامه إلى المصر .

3- قيد غالبية فقهاء الحنفية االحتكار باألقوات بينما عداه إلى غير األقوات 
البعض ومنهم الحصكفي .

4- نبــه الكاســاني إلــى قيــد يفيــد حكمــة المنــع مــن االحتــكار : فأضــاف إلــى 
التعريف قيد أن يكون ذلك يضر بالناس بدليل قولهم < إلى وقت الغالء > 

عند المالكية : 
االدخار للمبيع ، وطلب الربح بتقليب األســعار ، أما االدخار للقوت فليس 

من باب االحتكار)2(  .

عند الشافعية : 
عرفــه الرملــي الشــافعى)3( بقولــه : <إنــه اشــتراء القــوت وقــت الغــالء ليمســكه 

بدائع الصنائع  - الكاساني )129/5( .  )1(
)2( مالك ، أبو عبد هللا بن أنس األصبحي ، المدونة الكبرى ، دار صادر ، بيروت ، )291/10( .

)3( نهاية المحتاج - الرملي )473/3( ، تحفة المحتاج  - الهيتمي  )318/4(
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ويبيعه بعد ذلك بأكثر من ثمنه للتضييق> . 

كمــا عرفــه الخطيــب الشــربيني)1( بقولــه : <هــو إمســاك مــا اشــتراه وقــت الغــالء 
ليبيعــه بأكثــر ممــا اشــتراه عنــد اشــتداد الحاجــة بخــالف إمســاك مــا اشــتراه وقــت 
الرخــص ال يحــرم مطلًقــا وال إمســاك علــة ضيعتــه وال مــا اشــتراه فــى وقــت الغــالء 

لنفسه وعياله أو ليبيعه بمثل ما اشتراه> .

عند الحنابلة : االحتكار هو ما اجتمع فيه ثالثة شروط : 
يقول ابن قدامة : <االحتكار المحرم ما اجتمع فيه ثالثة شروط :

أحدها : أن يشــتري ، فلــو جلب شــيًئا ، أو أدخــل من غلته شــيًئا فادخــره ، لم 
يكن محتكًرا . . . 

الثانــي : أن يكــون المشــترى قوًتــا ، فأمــا اإلدام والحلــواء والعســل والزيــت 
وأعالف البهائم فليس فيها احتكار محرم . . . 

الثالث : يكون في بلد يضيق بأهله االحتكار ، كالحرمين والثغور>)2( .
التعريف المختار : 

أن االحتــكار هــو حبــس مــا يحتــاج إليــه النــاس ، ســواء كان طعاًمــا أو غيــره 
ممــا يكــون فــي احتباســه إضــراًرا بالنــاس ، ولذلــك فإنه يشــمل كل المــواد الغذائية 
واألدويــة والثيــاب ومنافــع الدور واألراضي ، كما يشــمل منافــع وخبرات العمال 
الســلع  تلــك  مثــل  إلــى  إذا كانــت تحتــاج  المهــن والحــرف والصناعــات ،  وأهــل 

والخدمات والمنافع .

)1(  مغني المحتاج - الشربيني )392/2( .
 وانظر للشــافعية أيًضا : روضة الطالبين وعمدة المفتين -  النووي  )411/3( . حاشــية البجيرمي - 

البجيرمي ، سليمان بن عمر بن محمد )225/2( . 
)2( ابن قدامة ، المغني ، )154/4( . 
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- ال يعتبر الحابس للسلعة أو الخدمة محتكًرا ، إال بشرطين : 

أولهما : أن يقصد من االدخار ارتفاع األسعار ، مستغالًّ حاجة الناس ؛ فكأن 
النية هذه شرٌط في االحتكار المحرم)1( . 

ثانيهمــا : أن يحبــس مــا يتضــرر النــاس بحبســه ، ويــدل علــى اعتبــار الحاجــة 
وقصد إغالء الســعر على المســلمين ؛ قوله × : < َمْن َدَخَل فِي َشْيٍء ِمْن َأْسَعاِر 
ا َعَلى اللِه َأْن ُيْقِعَدُه بُِعْظٍم ِمَن النَّاِر َيْوَم اْلِقَياَمِة>)2( . اْلُمْسِلِميَن لُِيْغِلَيُه َعَلْيِهْم، َفإِنَّ َحقًّ
- ال فرق في االحتكار بين كون السلعة قد اشتريت من الخارج واستوردت ، 
أم اشــتريت مــن الداخــل وحبســت انتظــاًرا للغــالء ، أو كانت إنتاًجــا ذاتًيا من محل 

المحتكر .
ويالحــظ أن هــذا التعريــف الفقهــي يراعي مقصد الشــريعة اإلســالمية من منع 
االحتــكار بمختلــف صــوره ، أال وهــو رفــع الظلــم والضــرر الــذي يلحــق بالنــاس ، 
ولكــن هنــاك بعــض الحــاالت التــي تعــد مــن وجهــة النظــر االقتصاديــة احتــكاًرا ال 
ينطبــق عليهــا التعريــف الفقهــي ، فالمفهمــوم اإلســالمي يهتــم بالضــرر أو باآلثــار 
الســلبية التــي تنجــم فعــالً عــن هــذا التحكــم وليــس المحتمــل حدوثهــا ؛ فالمفهــوم 
الوضعــي يتمركــز حــول االنفــراد بالســوق والتحكــم فــي العــرض والطلــب دون 
انتظار عواقبه ، أما المفهوم اإلسالمي فيتسم بالبساطة ويذهب مباشرة إلى عالج 

المشكلة وهو منع الضرر من منبعه ، وعدم السماح باإلضرار باآلخرين)3(  .

الروضة الندية - صديق حسن خان )152/2( ، عارضة األحوذي - ابن العربي )23/6( .   )1(
ضعيــف : أخرجــه أحمــد )27/5( ، رقــم ) 20328( ، الطيالســي )ص 125( ، رقــم )928( ، والطبرانــي   )2(
)210/20( ، رقم )480( ، وفي <األوسط> )285/8( قال الهيثمي )101/4( : فيه زيد بن مرة أبو المعلى 
ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح . ورواه الحاكم )15/2( ، رقم )2168( مختصًرا ، وقال : 
ليس على شرط هذا الكتاب ، ورواه البيهقي )30/6( ، رقم )10933( .  وفي شعب اإليمان )525/7( ، 

رقم )11214( وأخرجه أيًضا : الروياني )329/2( ، رقم )1300( . وضعفه األلباني .
)3( قانون حماية المنافسة ومنع االحتكار -  لينا حسن   زكي  2005م ، ص36 .  
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المطلب الثاني : حكم االحتكار 
يــدور حكــم االحتــكار عنــد الفقهــاء بيــن التحريــم والكراهــة ، ولهــم فــي ذلــك 

قوالن :

القول األول : االحتكار حرام ، وذهب إلى ذلك الحنفية )1(  ، والمالكية)2(  ، 
وجمهور الشافعية)3( ، والحنابلة)4( .

أدلتهم : استدل أصحاب هذا القول على تحريم االحتكار بالكتاب والسنة :
أواًل : القــرآن الكريــم : جــاء القــرآن الكريــم بأحكام عامة وقواعــد كلية ، منها 
تحريــم الظلــم ، وتحريــم كل مــا يضــر النــاس ويــؤدي بهــم إلــى الحــرج والمشــقة 

والتهلكــة ، منهــا مــا أورده القرطبــي فــي تفســيره لآليــة الكريمــة :ژ ڀ  ڀ  ڀ         
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤڤ   ڤ  
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ  ]سورة احلج : 25[.، أن المراد هو تحريم 

االحتكار)5(  .

ثانًيا : السنة النبوية : تناولت السنة النبوية الشريفة مدلول االحتكار في عديد 
من األحاديث منها : 

َفُهــَو  اْحَتَكــَر  فقــال : <َمــِن  نهًيــا صريًحــا ،  عــن االحتــكار  النبــي ×  نهــى 

)1( البابرتي ، العناية في شرح الهداية ، ص110 . 
)2( الحطاب ، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ، )228/4( .  

)3( الشــيرازي ، أبــو إســحاق إبراهيــم بــن علــي بــن يوســف ، المهــذب فــي فقــه اإلمــام الشــافعي ، دار الفكــر ، 
بيروت ، )229/1( . 

)4( ابن قدامة ، المغني ، )153/4( . 
)5( القرطبــي ، أبــو عبــد هللا محمــد بــن أحمــد األنصــاري ، الجامــع ألحــكام القــرآن الكريــم ، دار الشــعب ، 

القاهرة ، )35/12( . 
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َخاطٌِئ>)1( . 
بِاْلُجــَذاِم  ــُه  اللَّ َضَرَبــُه  َطَعاَمُهــْم،  اْلُمْســِلِميَن  َعَلــى  اْحَتَكــَر  <َمــِن  وقــال : 

ْفاَلِس>)2( .  َواْلِ
وقال : <اْلَجالُِب َمْرُزوٌق، َواْلُمْحَتكُِر َمْلُعوٌن>)3( .

وقال : <ال َيْحتكُِر إال َخاطِىٌء>)4(  .

ا  وقال أيًضا : < َمْن َدَخَل فِي َشْيٍء ِمْن َأْسَعاِر اْلُمْسِلِميَن لُِيْغِلَيُه َعَلْيِهْم، َفإِنَّ َحقًّ
َعَلى اللِه َأْن ُيْقِعَدُه بُِعْظٍم ِمَن النَّاِر َيْوَم اْلِقَياَمِة>)5( .

وقــال - × - : <بئس العبد المحتكر ، إن سمع برخص ساءه ، وإن سمع 
بغالء فرح>)6(  .

)1(  أخرجه مســلم في كتاب المســاقاة ، باب تحريم االحتكار في األقوات ، الحديث 129 - )1605( ، 
وفــي روايــة 130 - )1605( <ال يحتكــر إالَّ خاطــئ> ، وأخرجــه أيًضــا أبــو داود )3447( والترمــذي 

)1313( وابن ماجه برقم )2154( . 
)2(  تقدم ص 142 . 

)3(  أخرجــه ابــن ماجــه برقــم )2153( ، والعقيلــي فــي كتــاب الضعفــاء . ورواه ابــن كثيــر فــي مســند الفــاروق 
. )348(

وقد أعل الحديث بعليِّ بن سالم بن ثوبان ، قال المنذري : ال أعلم لعليِّ بن سالم غير هذا الحديث ، 
وهو في عداد المجهولين . وهللا أعلم . وفيه أيًضا علي بن زيد بن جدعان ضعيف  . وقال ابن كثير : < 
هذا حديث كوفي ، ضعيف اإلسناد ، منكر ، مع أنه منقطع من قبل سعيد بن المسيب ، وقد ُروي عن 
عمــر قولــه فــي الحكــرة مــن طريــق أخــرى . قلت : هذه الطرق تقــوى باألولى كما أن تلــك تقوى بهذه ، 

فيحسن الحديث ، وهللا أعلم >
)4( صحيح مسلم  ، حديث رقم : )1605( ، )1228/3( . 

)5( ضعيف  والحديث تقدم ص 145 .
)6( الطبرانــي ، ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب أبــو القاســم )ت : 360( ، مســند الشــاميين ، تحقيــق : حمــدي 
عبد العزيــز ، ط1 ، بيــروت ، مؤسســة الرســالة ، 1405هـــ )232/1( . فيــه خالد بن معدان كان يرســل 
عن معاذ بن جبل ، انظر : ابن حجر ، أحمد بن علي العسقالني ، تهذيب التهذيب ، ط1 ، بيروت دار 

الفكر ، 1404هـ ، )102/3( . 
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القول الثاني : االحتكار مكروه : وبه قال بعض الشافعية)1(  .
أدلتهم : استدل هذا الفريق بما يأتي :

أواًل : ردوا على الروايات التي وردت بأنها قاصرة من حيث السند والداللة ؛ 
الختالفهــا فــي تعــداد مــا يجــري فــي االحتــكار ، فمــرة يكــون عــدده أربعــة وأخــرى 
خمســة وفــي بعــض الروايــات ســتة ، وفيهــا حديث <من دخل في شــيء من أســعار 

المسلمين . . . > وهو حديث ضعيف .

ثانًيا : قالوا أن الناس مسلطين على أموالهم وهم يملكون تصرفاتهم .
ثالًثــا : إشــعار بعــض الصحابــة بالجــواز محمــول علــى الكراهــة ، واألخبــار 

األخرى ال تستلزم التحريم)2(  .

القول الراجح : والقول الراجح هو القول بالتحريم ، وذلك لما يأتي :
أواًل : إن االحتــكار مــن شــأنه تحقيــق مصلحــة فرديــة ، وأنــه من المقــرر أنه إذا 
تعارضــت مصلحــة الفــرد مــع مصلحــة الجماعة ، يقــدم الفقهاء مصلحــة الجماعة 
علــى الفــرد ، كمــا هــو واضح في القرآن والســنة والقواعد العامة ، أن كل ما يكون 
ســبًبا فــي إحــداث الضــرر العــام فإنــه يكــون محرًمــا قطًعــا ، والضــرر يتقــرر وجوب 

دفعه .

ثانًيا : إن ارتفاع األسعار والحد من زيادة اإلنتاج ، وتأخر الصناعة ، وتحكم 
المحتكــر فــي الســعر ، تــدل علــى أن االحتــكار ظلم للناس ، وضــرر بهم ، ويجب 
إزالــة الضــرر)3(  ؛ لقولــه - × - < الَ َضــَرَر َوالَ ِضــَراَر>)4(  ، وكذلــك القاعدة 

)1( الشيرازي ، المهذب ، )292/1( . 
)2( عفيفي ، االحتكار وموقف الشريعة اإلسالمية منه ، ص109-108 . 

)3( عفيفي ، االحتكار وموقف الشريعة اإلسالمية منه ، ص110 . 
)4( سبق تخريجه  . 
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الفقهية : <الضرر يزال>)1(  ، ولقول أبي يوسف  : <كل ما أضر بالناس حبسه فهو 
احتكار>)2(  .



)1( هــي القاعــدة الثانيــة مــن قواعــد األصــول المســوقات بشــأن الضــرر مــن حظــر إيقاعــه ووجــوب إزالته بعد 
الوقوع ، انظر : الزرقا ، شرح القواعد الفقهية ، ص179 . 

)2( السرخسي ، المبسوط ، )78/13( . 
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المطلب الثالث : حكمة النهي عن االحتكار وتحريمه 
حرمت الشــريعة اإلســالمية احتكار األشــياء حتى ال يقع الضرر بالناس ، وما 
دام الحكم معلالً بعلة فال يصح أن يعدل عن سر التشريع في بعض األمور ، ويؤخذ 
بــه فــي أمــور أخــرى ، فمــن المضارة أن تحجز الســلع من الثيــاب واألدوية ، أو أي 
شــيء غيــر ذلــك ممــا يحتاجــه النــاس ويتضررون من حبســه عنهم فــي حياتهم)1(  ، 
فالفقــه اإلســالمي متفــق علــى تحريــم مبــدأ االحتكار ، واإلســالم إذ ينهــى عنه إنما 
يريد أن يدعو إلى التصرف الســريع في الســلع تيســيًرا على المحتاجين ، واقتناًعا 
بمــا تيســر مــن الربــح ، وتضحيــة فــي ســبيل مصلحــة الجماعــة ، فاالحتــكار يعتبــر 
مانًعــا مــن تبــادل الثــروة ، ووســيلًة مــن وســائل الســيطرة واالســتغالل ، واإلســالم 
حــرم طرائــق الكســب غيــر المشــروع ، عمــالً بالقاعــدة الفقهيــة التــي تخضــع لهــا 
جميــع المعامــالت وهــي قولــه - × - : < اَل َضــَرَر َواَل ِضَراَر>)2( ، واالحتكار 
فيــه إضــرار بالمســتهلكين ، وقــد نهى اإلســالم عن الكســب الخبيــث الحرام الذي 
يتناقــض مــع التجــارة عن تراض ، ونهى عــن االعتداء ، وأمر بالتعامل العادل)3(  ، 
ولهــذا فإنــه لــو احتكــر إنســان شــيًئا ، واضطــر الناس إليــه ، ولم يجدوا غيــره ، أجبر 

على بيعه ؛ دفًعا للضرر عن الناس ، وتعاوًنا على حصول العيش)4(  .

وفــي هــذا يقــول د .وهبــة الزحيلــي)5(  : <وأمــا االحتــكار فقــد حرمــه االســالم 
تحريًمــا عاًمــا فــي كل مــا يضــر بالنــاس حبســه ومنعــه ، وبخاصــة الســلع الغذائيــة ، 
وضرورات الناس االستهالكية ، والسبب في تحريم االحتكار أمر واضح ، وهو 

)1( عفيفي ، االحتكار وموقف الشريعة اإلسالمية منه ، ص149 . 
)2(  سبق تخريجه ص148 . 

)3( عفيفي ، االحتكار وموقف الشريعة اإلسالمية منه ، ص108-107 . 
)4( الحطاب ، مواهب الجليل ، )228/4( . 

)5( الزحيلي ، وهبة ، الفقه اإلسالمي وأدلته ، دار الفكر ، بيروت ، )4983-4982/7( .
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منــع اســتغالل المحتكــر للمســتهلكين بمغاالته فــي الثمن ومنع الســلعة أحياًنا من 
السوق .

ومــن األمثلــة الحديثــة التــي يلجــأ إليهــا المحتكــرون في هذا العصــر ، إتالفهم 
لفائــض إنتاجهــم ، وقــذف كميات هائلة من محصولهم في البحار والمحيطات ؛ 
فــي  والبالبــل  والقالقــل  األزمــات  اختــالق  وإلــى  أســعارها ،  رفــع  إلــى  ســعًيا 
المجتمعــات التــي تحتــاج إلــى تلــك الســلع ، فهــذا الســلوك االحتــكاري الحديــث 
تقف وراءه األنانية البغيضة ، والجشع المهين ، وتقديم المصلحة الخاصة على 
المصلحــة العامــة ، وذلــك بقصــد التمكن من فرض الســعر الــذي يروق لهم ، وال 
يهمهم من قريب أو بعيد ضرر المجتمع اإلنساني من جراء هذه الفعلة الشنيعة ، 
ولهــذا فحــري بمــن كان هــذا وصفــه ، وكانــت تلــك خصلته أن يكون طريــًدا مبعًدا 

من رحمة هللا وعطفه ، في الدنيا واآلخرة)1( .



)1( سانو ، قطب مصطفى ، االستثمار أحكامه وضوابطه في الفقه اإلسالمي ، ط ، دار النفائس ، األردن ، 
1420هـ ، ص183 . 
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المطلب الرابع : ما يجري فيه االحتكار
فــي  الــواردة  األحاديــث  بســبب  االحتــكار  فيــه  يجــري  فيمــا  الفقهــاء  اختلــف 
منعــه ، فقــد وردت مطلقــًة ، ووردت مقيــدة بالطعــام ، فذهــب بعــض الشــافعية)1( 
والحنابلــة)2( إلــى أن االحتــكار المحــرم هــو مــا كان بقــوت اآلدمــي ؛ ألن غيــره ال 
تعــم الحاجــة إليــه ، وأمــا مــن خصــص االحتــكار بالقوتيــن فذهــب إلــى أن الضــرر 
األعــم األغلــب إنمــا يلحــق العامــة بحبس القــوت والعلف ، فال يتحقــق االحتكار 

إال بهما .

وذهــب الجمهــور)3( إلــى أن االحتــكار يجــري بــكل مــا أضــر بالعامــة قوًتــا كان 
أو ال ؛ ألن العلــة فــي التحريــم هــي اإلضــرار بالنــاس ، كمــا وأن قولــه × : <َل 
يْحَتكِــُر إِلَّ َخاطٌِئ> عــام ؛ ألن حذف المعمول يــؤذن بالعمــوم فالحديث مطلق ، 
وأمــا تقييــد االحتــكار بالطعــام فمــردوٌد ؛ ألن ذكــر فــرد من أفراد العــام بحكم العام 
ال يخصــص العــام كمــا وأن الطعــام لقــٌب ، واللقــب ال مفهــوم لــه)4( ، وتخصيــص 
)األقــوات بالذكــِر فــي بعــض األحاديــث تنويًهــا بأهميتهــا واالعتنــاء بشــأنها إذ هــي 
أصــل مــا تقــوم بــه البنيــة ، وال ينافــي ذلــك أن يشــاركها كل مــا احتــاج إليــه النــاس 
ممــا تتوقــف عليــه الحيــاة()5( ، والحاصــل أن للحكــرة زمــاٌن ومحــل اختلف فيهما 

إعانة الطالبين )31/3( ، نهاية المحتاج )456/3( .  )1(
)2( المغنــي - ابــن قدامــة )167/4( . ونــص علــى ذلــك - اإلمــام أحمــد - فــي مســائل صالــح ورقــة 96 ، 
ومســائل أبــي داود )191( ، وفــي الفــروع )52/4 : 54( قــال : ويحــرم االحتــكار فــي المنصــوص فــي 

قوت آدمي . وعنه : وما يأكله الناس ، وعنه : أو يضرهم ادخاره بشرائه في ضيق .
تيميــة  ابــن   - الحســبة   ، )160/5( الباجــي    - المنتقــى   ، )129/5( الكاســاني   - الصنائــع  بدائــع   )3(

. )38(
نيل األوطار - الشوكاني )250/5(   )4(

)5(  منهاج الطالب في المقارنة بين المذاهب - عبد السميع إمام ص )297( .
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الفقهــاء علــى النحــِو الســابق ، والراجــح فــي المحــلِّ : أنه في كل ما أضــر بالناس ، 
وأمــا الراجــح فــي الزمــان : فهو عند مســيس الحاجة)1( ، وفي ذلــك يقول ابن حزم 
)والحكرة المضرُة بالناس حراٌم ســواٌء في االبتياع أو في إمســاك ما ابتاع ، ويمنع 
مــن ذلــك ، والمحتكــر فــي وقــت رخــاء ليــس آثًمــا بــل محســن ؛ ألن الجــالب إذا 
أســرعوا البيــع ، أكثــروا الجلــب وإذا بــارت ســلعتهم ، ولــم يجــدوا مبتاًعــا تركــوا 

الجلب فأضر ذلك بالمسلمين()2( .

فالعلــة إذا كانــت لإلضــرار بالمســلمين لم يحــرم االحتكار إال على وجه يضر 
بهم ويستوي في ذلك القوت وغيره ؛ ألنهم يتضررون بالجميع . 

ومن أمثله االحتكار الذي يضر بالعامة : 

احتكار العمل : 
وهــو اشــتراك طائفــة يحتــاج النــاس إلــى منافعهــم فــي حصــر العمــل بينهــم ؛ 
ليتحكموا في إغالء األجرة ، فيتدخل والي الحسبة ويمنعهم من هذا االشتراك ؛ 
جــاء فــي الحســبة والطــرق الحكميــة <ومــن هــا هنــا منــع غيــر واحــد مــن العلمــاء 
القســامين الذين يقســمون العقار وغيره باألجرة أن يشــتركوا ، فإنهم إذا اشــتركوا 
والنــاس يحتاجــون إليهــم ، أغلــوا عليهــم األجــرة ، وكذلــك يمنــع مغســلو الموتــى 
والحمالــون لهــم مــن االشــتراك لمــا فــي ذلــك مــن إغــالء األجــرة عليهــم ، وكذلك 
ــم  اشــتراك كل طائفــة يحتــاج النــاس إلــى منافعهــم>)3( فيمنعــوا حتــى ال ينشــأ تضخُّ

بسبب ارتفاع تكاليف اإلنتاج لزيادة الطلب)4( .

عارضة األحوذي - ابن العربي )23/6( .  )1(
المحلى - ابن حزم )64/9( مسألة )1567( .  )2(

)3(  الحسبة - ابن تيمية )42( ، الطرق الحكمية - ابن القيم )326( .
)4(  موسوعة المصطلحات االقتصادية - عبد العزيز هيكل )175 - 176( .
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المطلب الخامس : مدة الحتكار
للفقهاء في تحديد مدة زمنية لالحتكار رأيان : 

األول : التحديــد بمــدة معينــة ، فــإذا كان الحبس 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 - المعتبر للمدَّ

1- ثالثة أيام في الغالء ، وأربعين في الرخص : 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 

إلى العمل بهذا العدد>)5( . 

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

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

)5( تكملة المجموع - السبكي  )48/13( . 
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 4- أكثر السنة : 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 قصرت .

لــم  فقهائنــا ، حيــن  مــع جمهــور  ــوَن  نــص عليــه اإلباضيَّــة ، ويتفــق االقتصاديُّ
يذكروا قيد المدة في تعريفهم ، وال في تطبيقاتهم)1( .



المرجع السابق )85-84( .  )1(
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المطلب السادس : حكم بيع القاضي على المحتكر من غير رضاه
ووضحــت  المســلم  خلــق  مــع  يتعــارض  ألنــه  االحتــكار ؛  الشــريعة  حاربــت 
األحاديث عقوبة المحتكر في الدنيا واآلخرة ، حيث توعده هللا بالمكان العظيم 
فــي النــار كمــا يصيبــه الجــذام واإلفــالس فينبغــي أن يتــوب ويخــرج مــا احتكره إلى 
الســوق ويبيعــه علــى أهــل الحاجــة بمثــل مــا اشــتراه ؛ بذلــك يــرد عليهــم حقوقهم ، 

وإن رفض هل يجبره القاضي ويبيع له ؟
اختلف الفقهاء في بيعه ، على االختالف السابق في بيع مال المفلس بجامع 
تعّلــق حــق الغيــر بــه ؛ فعنــد أبي حنيفة يؤمــر بالبيع إزالًة للظلم فــإن رفض رفع أمره 
إلــى اإلمــام مــرة أخــرى فيعظــه ويهــدده ؛ فــإن لــم يفعــل ورفــع إليــه مرة ثالثة يحبســه 
ويعــّزره زجــًرا لــه ، وال يجبــر علــى البيــع ؛ ألن الجبــر علــى البيــع فــي معنــى الحجر 
وال يجبــر عنــده علــى الحجــر ؛ فيحبــس ليبيــع مالــه بنفســه)1( ، ولكن مــن األحناف 
من يجبر على المكاري المفلس والمفتي الماجن ، والطبيب الجاهل ، لضررهم 
)2( ، وعنــد المالكيــة يجبــر علــى  بالعامــة وكذلــك المحتكــر بجامــع الضــرر فــي كلٍّ
إخراج ما احتكره )إلى أهل السوق يشتركون فيه بالثمن الذي اشتراه به ، فإن لم 
يعلــم ثمنــه فبســعره يــوم احتــكاره ، ووجــه ذلك أنــه لما كان هــذا الواجب عليه فلم 

يفعله أجبر عليه ، وصرف الحق إلى مستحّقه()3( .

ويرى الشافعية)4( أنه لو امتنع عن البيع في زمن الضرورة باع عليه الحاكم . 

وعند الحنابلة)5( : يجبر على بيع ما احتكره كما يبيع الناُس ، فإن أبى أن يبيع 

بدائع الصنائع - الكاساني )129/5( .  )1(
حاشية ابن عابدين )401/6(   )2(

)3( المنتقى - الباجي )17/5( . 
)4( نهاية المحتاج - الرملي )456/3( .

)5( كشاف القناع -  البهوتي )188/3( ، شرح منتهى اإلرادات - البهوتي )27/2( ،=
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وخيف التلف بحبسه عن الناس فّرقه اإلمام على المحتاجين ، ويردون مثله عند 
زوال الحاجــة ، ويظهــر أن الجميــع متفقــون علــى أن المحتكــر يخــرج مــا احتكــره 
ر عليــه تســعيَر  لتعلــق حــق العامــة بــه ، فــإن رفــض يجبــره الحاكــم علــى البيــع ويســعِّ

عدٍل ال وكس فيه وال شطط . 



=  اإلنصاف المرداوي )339/4( .
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المطلب السابع : عالقة االحتكار بالمنافسة غير المشروعة
ترتبط المنافســة غير المشــروعة ارتباًطا وثيًقا باالحتكار ، هذا بالرغم من أن 
المنافسة الحرة المشروعة قد تؤدي في بعض األحيان إلى االحتكار ، وذلك عندما 
يتفوق التاجر المحتكر على منافسيه وينصرف العمالء إليه ، إما بسبب كفاءته أو 
حسن إدارته ، ومع ذلك يجب منع التاجر من الوصول إلى مركز احتكاري بعمل 
من أعمال المنافسة غير المشروعة ، فهو عمل له مردودات اقتصادية واجتماعية 
ال تحمــد عقباهــا ومــن المســلم بــه أن االحتــكار غيــر محظــور لذاتــه ، بل قــد يكون 
االحتــكار أمــًرا ال مفــر منــه فــي حالــة االحتــكار الطبيعــي ، أي عندمــا ال يســتوعب 
السوق إال تاجًرا واحًدا ، لذا فإن المحظور هو الوصول إلى المركز االحتكاري 
عن طريق القيام بأعمال تعد من أعمال المنافسة غير المشروعة ، وتتمثل أعمال 
المنافسة غير المشروعة في مخالفة العادات التجارية ، أو استخدام وسائل منافية 
لمبــادىء الشــرف واألمانــة فــي المعامالت)1( ، بالرغم مــن أن االحتكارات تعمل 
بصورة عامة على رفع أسعارها ، إال أنها تلجأ أحياًنا إلى تخفيض أسعارها ، وقد 
تنزل بها إلى ما دون التكلفة من أجل القضاء على المشروعات األخرى ، فمثالً 
فــي بدايــة عــام 1961م قامــت ثــالث شــركات إلنتاج الســكر في إيطاليــا بتخفيض 
أســعارها بنســبة 12-13% ، ممــا أدى إلــى إفــالس مصانــع الســكر الصغيرة ، وفي 
آذار مــن نفــس العــام عــادت هــذه الشــركات ورفعت ســعر الســكر وبنســة 25% ، أي 
أعلــى مــن مســتواه الســابق فعــاودت ربحهــا أضعاًفــا مضاعفــة بعــد أن قضــت علــى 

منافسيها)2(  .

فمثــل هــذا الخطــر أصبــح واضًحا جــداًّ للعيان ، وأصبــح الجميع يعرف كيف 

)1( الغريب ، االحتكار والمنافسة غير المشروعة ، ص137-135 . 
)2( عفيفي ، االحتكار وموقف الشريعة اإلسالمية منه ، ص34 . 
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تغلغــل االحتــكار فــي أكثــر مياديــن اإلنتاج العالمــي ، وكيف تحالــف المحتكرون 
مــع زمالئهــم فــي أنحــاء البــالد ، ونجحــوا فــي تحديــد األســعار التــي تؤتيهــم الربح 
الفاحــش ، فقــد خلقــوا األزمــات وتآمــروا علــى بخــس أثمــان المــواد الخــام التــي 

تنتجها البالد المتنامية ، وأنزلوا األضرار الجسيمة بها)1(  .



)1( الساهي ، المال وطرق استثماره في اإلسالم ، ط1 ، 1981م ، ص102 . 
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المطلب الثامن : شروط االحتكار المحرم 
تبين لنا مما تقدم من تعريفات لالحتكار ، ومن األدلة الشرعية أن االحتكار 
المحظــور هــو مــا يترتــب عليــه تحقــق الظلــم واإلضــرار بالنــاس ، وإن اختلفــت 
األساليب والعبارات في األدلة الناهية ، والتعريفات المبينة لحقيقته ، وفيما يلي 

الشروط الالزمة لتحقق االحتكار المحرم وهي ستة شروط)1(  :

الشرط األول : أن يتم الحبس انتظاًرا للغالء .

الشرط  الثاني : أن يكون االحتكار في وقت الحاجة .

الشرط  الثالث : أن يكون الشيء المحتكر فاضالً عن الكفاية .

الشرط  الرابع : أن يكون الشيء المحتكر مشتًرا .

الشرط  الخامس : أن يكون الشيء المحتكر قوًتا .

الشرط  السادس : أن يكون لالحتكار مدة محدودة .

وعليه فليس من االحتكار ما يأتي)2(  :
* ادخار الفالح والجالب الذي ينتج السلعة وال يشتريها من السوق .

* شراء السلعة في وقت الرخص وادخارها .

* شراء السلعة وقت الغالء للقوت والحاجة إليها ، ال للتجارة والربح فيها .

* شراء السلعة وقت الغالء لتباع في حينها .

)1( انظر : ابن نجيم ، البحر الرائق )229/8( ، ابن عابدين ، الحاشية ، )399/6( ، ابن قدامة ، المغني ، 
بيــروت ،  الفكــر ،  دار  الطالبيــن ،  إعانــة  شــطا ،  محمــد  الســيد  بــن  بكــر  أبــو  الدمياطــي ،   ، )244/4(

. )25/3(
)2( الغرياني ، الصادق عبد الرحمن ، أحكام المعامالت المالية في الفقه اإلســالمي ، منشــورات الجامعة 

المفتوحة ، طرابلس ، ص 137 . 
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المطلب التاسع : وسائل عالج االحتكار 
عالج اإلسالم االحتكار بوسائل مختلفة منها :

أواًل : تحريم ولعن المكتســبين به ، فقال رســول هللا -×- : <بئس العبد 
المحكتر أن سمع برخص ساءه ، وإن سمع بغالء فرح>)1(  .

ثانًيــا : أســلوب الترغيب والترهيــب ، فلقــد رغــب اإلســالم فــي التصرف 
السريع للسلع ، تيسيًرا على المحتاجين ، واقتناًعا بما تيسر من الربح ، وتضحية 
فــي ســبيل مصلحــة الجماعــة ، وكذلــك رغب اإلســالم للتجــار التمســك بالصدق 
واألمانــة ، وفــي هــذا يقــول رســول الرحمــة - × : <التاجــر الصــدوق األمين 
مع النبيين والصديقين والشــهداء والصالحين>)2(  ، واإلســالم عالــج االحتكار 
بالترهيــب والوعيــد أيًضــا ، كمــا جــاء فــي الحديــث الشــريف < مــن احتكــر على 

المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام واإلفالس>)3(  .
ثالًثا : جبر المحتكر على البيع : اتفق الحنابلة)4( ، والمالكية)5( ، والحنفية)6( ، 
على أن للحاكم جبر المحتكر على البيع ، وذلك لما في االحتكار من وقوع ضرر 
بعامة الناس ، ودفًعا لذلك الضرر العام ، حيث يقول ابن تيمية : <لهذا كان لولي 

األمر أن يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس>)7( .

)1( سبق تخريجه ص 149 .
)2( سبق تخريجه ص 47 .

)3( تقدم ص 144 . 
)4( ابــن تيميــة ، أبــو العبــاس تقــي الديــن أحمــد بــن عبــد الحليــم ، الحســبة فــي اإلســالم ، المكتبــة الســلفية ، 

القاهرة ، 1980م ، )144/28( . 
)5( الخرشي ، شرح مختصر سيدي خليل ، دار الفكر ، بيروت ، )2 ،196( . 

)6( الشرواني ، عبد الحميد ، حواشي الشرواني ، دار الفكر ، بيروت ، )318/4( .
)7( ابن تيمية ، الحسبة في اإلسالم ، ص22 . 
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رابًعا : ســيطرة الحاكم على المال المحتكر : فإذا خاف اإلمام الهالك على 
أهــل مصــر ، أخــذ الطعــام مــن المحتكرين وفرقــه عليهم ؛ ألنهم اضطــروا إليه)1( ، 
كما أنه البد لولي األمر من القيام بدوره في نهي المحتكرين وحبسهم وتعزيرهم 

في حالة عودتهم لالحتكار دفًعا للضرر عن الناس)2( .

خامًسا : تشجيع المنافسة : والتعامل الحر النزيه بين الباعة والمشترين ، وإن 
ذلك من شأنه تحقيق استخدام الموارد اإلقتصادية أفضل استخدام ، والمساهمة 
فــي االســتقرار االقتصــادي ، كمــا يجــب مقاطعــة ســلع المحتكريــن واإلعــراض 
عنهــم حتــى يقــل اإلقبــال عليهــم ، فيضطــرون إلــى تخفيــض الثمــن والبيــع بالســعر 
كافــة  بتقديمهــا  لــه ،  الدولــة  وتشــجيع  الجلــب ،  تكثيــر  المقابــل  وفــي  المعتــدل ، 

التسهيالت للتجار والباعة)3( .



)1( الكاساني ، بدائع الصنائع ، )129/5( . 
)2( حميش ، حماية المستهلك من منظور إسالمي ، ص83 . 

األردن ،  مجــدالوي ،  ط1 ،  اإلســالمي ،  االقتصــادي  الفقــه  فــي  المســتهلك  حمايــة  موفــق ،  عبــده ،   )3(
2002م ، ص211 . 
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المطلب العاشر : أضرار االحتكار وأثره على السوق 
أواًل : أضرار االحتكار : 

إن المنافســة الكاملــة تمكــن المســتهلك مــن أن يشــتري المنتــج مــن أي بائــع 
يختــاره ، فالمنافســة بيــن البائعيــن تــؤدي دائًمــا إلى حماية المســتهلك من الســلوك 
أي  المســتهلك  أمــام  فليــس  االحتــكار ،  فــي حالــة  أمــا  الفــرد ،  للبائــع  التحكمــي 
اختيــار ســوى الشــراء مــن المحتكــر أو عــدم الشــراء إطالًقــا ، باإلضافــة إلــى الحــد 
مــن االختيــارات المتاحــة للمســتهلك والــذي يــؤدي إلــى كبــح االبتــكار والتجديد 
واإلبــداع ؛ ألن المحتكــر ال يخشــى أيــة منافســة مــن اآلخريــن ، كمــا أنه يــؤدي إلى 
عــدم االســتغالل الكامــل للطاقــة اإلنتاجيــة ، حرًصــا مــن المحتكــر علــى تجميــد 
العــرض ، وتثبيتــه حتــى ال ينخفــض الســعر ، كمــا يــؤدي االحتــكار إلــى تخصيــص 
غير كفء للموارد اإلقتصادية ، فالمحتكر يبذل كل جهده للتدخل في السياسات 
االقتصاديــة التــي تتعــارض مــع أهدافــه فــي تحقيــق أقصــى ربــح ، ســواء فــي وضــع 

حدود لألسعار أو رفع أجور العمال)1(  .

إن اســتثمار األمــوال عــن طريــق شــراء الســلع وحبســها بقصــد رفــع أســعارها 
مخالف للمبدأ اإلسالمي الذي يرى في النقود واألموال بصنوفها وسائل التبادل 
والتداول ال ينبغي عليها أن تكتنز أو يحتفظ بها ، وإنما يجب أن تكون في حركة 
مســتمرة ، وتداول دائم ، وليس من شــك في أن الذي يحتكر ســلًعا يخرج النقود 
عــن هــذه الوظيفــة األساســية التــي جعلــت مــن أجلهــا ، باإلضافــة إلــى أن المحتكر 
مكروه من قبل أفراد المجتمع الذين يتضررون بســبب هذا االحتكار ؛ مما يوغر 

في صدورهم ويورثهم الضغائن واألحقاد والكراهية له وللمتعاملين معه)2(  .

)1( الغريب ، االحتكار والمنافسة غير المشروعة ، ص133-132. 
)2( سانو ، االستثمار أحكامه وضوابطه في الفقه اإلسالمي ، ص180 . 
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وإذا مــا نظرنــا إلــى طبيعــة الضــرر الذي يلحق بالمجتمع مــن جراء االحتكار ، 
فهــو ليــس مقتصــًرا علــى حرمــان التملــك الــذي يلحــق بعــض األفــراد ، بــل يشــتمل 
الفئــة  بيــن  الثــروة  النحصــار  العمــل ؛  ممارســة  مــن  الكثيــر  حرمــان  علــى  كذلــك 
المحتكرة ، أو القتصار العمل على من هو ضمن هذه الفئة ومن هنا تعتبر عملية 
االحتــكار عمليــة إلنمــاء البطالــة ونشــرها بين أفراد المجتمع ، وينتــج عنها بالتالي 

شيوع الفقر والحرمان والطبقية)1( .

ثانًيا : أثر االحتكار على السوق : 
يتلخص أثر االحتكار على السوق بما يلي :

أواًل : إهــدار حريــة التجــارة والصناعــة ، حيــث يتحكم المحتكر في الســوق ، 
ويفرض ما يشاء من أسعار ويحدد ما يباع من كميات .

ثانًيا : قتل روح المنافســة البناءة ، فيكون ذلك ســبًبا في عدم إتقان وتحســين 
وتطوير المنتجات .

ثالًثا : اإلضرار باآلخرين ، فيتكلف الناس فوق طاقتهم .
رابًعا : إتــالف فائض اإلنتــاج لرفــع األســعار ، كما حــدث فــي أمريــكا عندما 
أحرقت أطناًنا من البن والقمح والذرة ، بينما كان الماليين ال يجدون حاجتهم ، 
وكذلك أيًضا إعدام الفاكهة في السوق األوروبية المشتركة ، لكي يصلوا إلى رفع 
األسعار واحتكار السلع بطريقة جشعة سعًيا وراء الكسب الحرام ، واالتجار في 

آالم البشر ، وبذلك يزداد الغني غنى ، والفقير فقًرا)2(  .

خامًســا : إن االحتكار ســبب رئيس من أســباب الثراء الفاحش ، إضافة إلى 
كونه سبيالً إلى الكسب غير المشروع ، حيث يحصل المحتكر على المال دونما 

)1( القضاة ، مصطفى مفلح ، إصالح المال ، ط1 ، 1990م ، دار الوفاء ، المنصورة ، ص113 .
)2( األودن ، تسويق الشهرة التجارية ، ص224-223 . 
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عمــل أو جهــد إال أنــه ينتظــر ريثما تحين الفرصة الملحة المتمثلة بحاجات الناس 
لألقوات أو غيرها .

سادًسا : إن االحتكار يعمل على عدم استجابة المحتكرين لطلبات المستهلكين 
االســتجابة الكافيــة ، كمــا عليــه الحــال فــي المنافســة ، لــذا فــإن االحتــكار يعنــي عــدم 

إمكانية إشباع احتياجات المجتمع بالدرجة المطلوبة والممكنة اقتصادًيا .
الفــن  فــي  والتجديــد  االبتــكار  علــى  تعمــل  ال  االحتــكار  عمليــة  إن  ســابًعا : 
االنتاجي ، وهذا بخالف حالة المنافســة ، حيث إن المحتكر قد يلجأ إلى إهالك 
جــزء مــن منتجاتــه حتــى ال ينخفــض الثمــن نتيجة لزيادة العرض ، والشــواهد على 

هذا الوضع واضحة)1( .
ثامنًــا : إن االحتــكار يفســد بدرجــة كبيــرة الســريان الطبيعــي لقانــون العــرض 

والطلب  ، الذي من خالله يتم تقديم أثمان السلع تلقائًيا دون عوائق)2(  .
تاســًعا : يــؤدي االحتــكار إلــى عــدم اســتقرار المجتمــع اجتماعًيــا واقتصادًيــا ، 
العمليــة  وراء  مــن  الحنيــف  الشــرع  يبتغيهــا  التــي  باألهــداف  يخــل  الــذي  األمــر 
االســتثمارية أال وهــي عمــارة األرض فــي اإلطار العام لهــا ، وعمارة المجتمعات 

من الناحية اإلنسانية واألخالقية في إطارها الخاص)3(  .
عاشــًرا : يســد االحتــكار أبــواب الفــرص أمــام اآلخريــن ليعملــوا ويرتزقــوا ، 
ويســاهموا فــي العمليــات اإلنتاجيــة ، بــل ويحيــل االحتــكار التعامــل في األســواق 

إلى عمليات اختالس وانتهاب وغصب وانتهاز للفرص)4(  .

)1( حميش ، حماية المستهلك من منظور إسالمي ، ص81 . 
)2( عبــد القــادر ، علــى حســن ، دراســات فــي االقتصــاد والمعامــالت المعاصــرة ، دار المــال اإلســالمي ، 

القاهرة ، 1981م ، ص41 . 
التعيلــم  دار  اإلســالمي ،  األقتصــاد  فــي  االســتثمار  محــددات  الموجــود ،  عبــد  أحمــد  اللطيــف ،  عبــد   )3(

الجامعي ، االسكندرية ، 2010م ، ص 102 . 
)4( عناية ، غازي ، ضوابط تنظيم االقتصاد في السوق اإلسالمي ، دار النفائس ، بيروت ، 1992م ، ص61 .
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املبحث السادس عرش
مفهوم التسعري وصوره

المطلب األول : تعريف التسعير
تعريف التسعير لغة)1( .

ــعر ، وفي الحديث : <إن هللا هو المسعِّر>)2( ؛ أي : هو  -  التســعير : تقدير السِّ
الذي يرخص األشياء ويغلِّيها ، فال اعتراض ألحد عليه .

والســعر الذي يقوم عليه الثمن ، يجمع على أســعار ، مثل : ِحْمل وَأحَمال ، 
ر الشيء تسعيًرا : جعل له ِسْعًرا معلوًما ينتهي إليه .  وقد َسعَّ

-  وســعر الســوق : الحالة التي يمكن أن نشــتري بها الوحدة أو ما شــابهها في 
وقت ما .

- سعر الصرف : سعر السوق بالنسبة للنقود .

وَأْسَعَر باأللف لغة .

روا – بمعنى واحد - : اتفقوا على ِسْعر . وقد َأْسَعُروا وَسعَّ

ويقال : )له ِسْعٌر( إذا زادت قيمته ، و)ليس له سعر( إذا أفرط رخصه  .

وسعَرِت الحرب والنار َسَعًرا إذا هيَّجُتهما وألهبُتهما . 

والسعير : النار ، واسم لصنٌم ، قال ُرَشيد بن ُرَميض الَعنَزي :

)1(  انظر تعريف  التسعير لغة : لسان العرب - ابن منظور )365/4( ، تاج العروس - الزبيدي )28/12(، 
ابــن ســيده )479/1(  ، الصحــاح - الجوهــري  ابــن ســيده )435/3( ، المحكــم -  المخصــص - 

)685/2( ، النهاية  - ابن األثير )162/2 سعر( ، المصباح المنير - الفيومي )سعر(. 
)2(  حديث صحيح ، وسيأتي تخريجه .
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وأنصــاٍب ُتركن لدى الســعير حلفت بمائــراٍت حول َعْوٍض 
وَسِعَر فالن َيْسَعر ُسعاًرا ، فهو مسعور : ضرَبتْه السموم . 

وُسعَر فهو مسعور إذا اشتدَّ جوعه وعطشه . 

َعر : شهوة مع جوع . والسَّ

ُعر : الجنون ، وبه فّسر الفارسي قول هللا تعالى حكاية عن قوم  َعُر والسُّ والسَّ
ژ   ژ ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ        ېئ  ېئ  ېئ  ىئ    : صالــح - عليــه الســالم 

]القمر : 24[ ، وفّسره الفّراء بالعناء والعذاب . 

ــْعَرة : لون يضرب إلى الســواد ُفَويق األدمة ، يقال : رجل أســعر  ــَعر والسُّ والسَّ
وامرأة سعراء ، قال العجاج :

أسعر ضرًبا أو ُطوااًل َهْجَرعا)1(

تعريف التسعير اصطالًحا .
- عرفه النووي - من الشافعية - في <تحرير التنبيه>)2( :  <تقدير سعر الطعام 

ونحوه بسعر ال ُيتجاوز> )3(.

وعرفــه الشــيخ زكريــا األنصــارى بقولــه : <أن يأمــر الوالــي الســوقة أن اليبيعــوا 

)1( هذا هو الشطر األول من البيت وتتمته : 
 . . . . . . . . . . . . . ... فانصاَع يكســوها الغباَر األضيعا.

والبيــت ُنِســَب إلــى )العجــاج( فــي التهذيــب اللغــة )2/ 53( ، وفــي المحكــم )1/ 480( ، وفــي تــاج 
العــروس ، ولســان العــرب ، والبــارع فــي اللغــة ألبــي علي القالي . وليس فــي ديوانه، ولكنه في مجموع 

أشعار العرب )ديوان رؤبة( 90 )برلين(. وقد نسبه الشيباني لرؤبة في كتاب الجيم.
تحرير التنبيه - اإلمام النووي  بهامش التنبيه )ص 60(  )2(

هــذا التعريــف  ينقصــه قيــٌد مــن قيــوده ، وهــو كــون هــذا التقديــر مــن الحاكــم ، أو مــن نائبــه ، فيمكــن أن   )3(
يعترض عليه لذلك بأنه تعريف غير مانع . 
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أمتعتهم إال بسعر كذا ولو في وقت الغالء للتضييق على الناس في أموالهم>)1( . 
وعرفــه البهوتــي ومــن قبلــه الحجــاوي)2( - مــن الحنابلــة -  بقولــه : هــو <َأْن 
َرُه)3( . َماُم َأْو َناِئُبُه َعَلى النَّاِس ِسْعًرا َوَيْجُبَرُهْم َعَلى التََّباُيِع بِِه> َأْي بَِما َسعَّ َر اإْلِ ُيَسعِّ
وقال ابن عرفة - من المالكية - : <حد التسعير : تحديد حاكم السوق لبائع 

المأكول فيه قدًرا للمبيع بدرهم معلوم>)4( .
وقد عرفه الشــوكاني)5( بقوله : <هو أن يأمر الســلطان أو نّوابه أو كل من ولي 
مــن أمــور المســلمين أمــًرا أهــَل الســوق أن ال يبيعــوا أمتعتهم إال بســعر كذا ، فيمنع 

من الزيادة عليه أو النقصان لمصلحة>)6( . 
وقــد أدى هــذا التعريــف معنــى التســعيَر كامالً إالَّ أنه لــم ُيدخل فيه مثل تحديد 

األجر للعامل ، فهو تسعير لكن لعمل ال سلعة ، لكن قلَّ َمن بحثه ِمن الفقهاء .

وقد عرفه  الدريني بقوله : <هو أن يصدر موظف عام مختص بالوجه الشرعي 
أمــًرا بــأن تبــاع الســلع أو تبــذل األعمــال أو المنافــع التــي تفيــض عــن حاجــة أربابهــا 
وهــي محتبســة أو مغالــى فــي ثمنهــا أو أجرهــا علــى غيــر الوجــه المعتــاد والناس أو 

- أسنى المطالب شرح روض الطالب - الشيخ زكريا األنصاري المتوفى سنة 926-  )1(
)2(  اإلقنــاع  الحجــاوي )77/2( ، كشــف القنــاع  - البهوتــي )187/3( ،  وانظــر : مطالــب أولــي النهــى - 

مصطفى بن سعد بن عبده )62/3( .
يالحظ على هذا التعريف أنه عرف التسعير بالتسعير حيث قال : <إن التسعير هو أن يسعر....> فأخذ   )3(
ف ، في حين أن هــذه المعرفة  ف ، فتوقــف فهــم التعريــف علــى ســابق معرفــة بالُمعرَّ فــي التعريــف الُمعــرَّ
متوقفــة علــى فهــم التعريــف ، وهــذا هــو الدور الذي يعتبر أكبر عيب في التعريف ، فهو دوران في حلقة 

مفرغة ال تصل منه إلى شيء .
)4( التيسير في أحكام التسعير - القاضي أحمد بن سعيد المجيلدي )41( .

)5(  نيل األوطار  - الشوكاني )335/5( .
لــو قــال إال بقــدر معيــن مــن الدراهــم لــكان أدق مــن قولــه بســعر كذا ، حتــى ال يدخل المعــرف بلفظه في   )6(

التعريف .
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الحيوان أو الدولة في حاجة ماســة إليها ، بثمن أو أجر معين عادل بمشــورة أهل 
الخبرة>)1( .

ف ، <مانًعا>  وإذا أردنا تعريًفا للتسعير بأحواله وصوره <جامًعا> ألفراد المعرَّ
من دخول غيرها فيها قلنا : 

التســعير : <تحديــد الحاكــم أو مــن ينــوب عنــه األســعار للســلع واألعمــال ، 
وإلزام الناس بها> . 



)1(  بحوث مقارنة في الفقه اإلسالمي وأصوله - محمد فتحي الدريني )542/1( .
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المطلب الثاني : أركان التسعير .
يمكن أن نستنتج من هذه التعريفات أن للتسعير عناصر أو أركاًنا هي :

ر : وهــو الحاكــم )العــدل( أو نائبــه أو أي موظــف يــوكل إليــه الحاكم  • المســعِّ
مهمة التسعير ، وأضاف الدريني قيًدا هاًما هو استشارة أهل الخبرة .

• المسعر عليهم : وهم أهل السوق أو عامة الناس .

• المبيع المسعر : حصره ابن عرفة بالمأكول ، وهو يشمل األمتعة كلها عند 
الشوكاني ، بل األعمال والمنافع أيًضا عند الدريني .

• شــروط التســعير : انفــرد الدرينــي بذكــر شــروط التســعير بــأن تكــون الســلع 
أو المنافــع أو األعمــال ممــا اشــتدت حاجــة النــاس أو الحيــوان أو الدولــة إليهــا ، 
واحتبســها أهلهــا مــع عــدم احتياجهــم إليهــا . وكأن التســعير عنــده ال يكــون إال فــي 

حالة االحتكار مع أن الفقهاء ذكروا للتسعير وجوًها عديدة سيأتي ذكرها .
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المطلب الثالث : الفرق بين السعر والقيمة والثمن .
السعر : ما تقف عليه السلع من األثمان ، ال يزاد عليه)1( . 

أما الثمن : فهو ما يبذله المشتري من عوض للحصول على المبيع ، فالثمن 
هو العملة المصكوكة من معَدَني الذهب والفضة ، وما أقيم مقامهما من صكوك 
– كالعملــة المتداولــة اليــوم – فالثمــن هــو : مــا يتَّفــق عليــه المتبايعــان ِعوًضــا عــن 

السلعة المبيعة في العقد . 

َوِفي التَّْهِذيِب)2(: َثَمُن ُكل َشْيٍء ِقيَمُتُه.

وقــال الراغــب: الثمــن اســم لمــا يأخــذه البائــع فــي مقابلــة المبيــع عينًــا كان أو 
ســلعة، وكل مــا يحصــل عوًضــا عــن شــيء فهــو ثمنــه)3(. قــال تعالــى: ژەئ    وئ  

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ  ژ ] سورة آل عمران : 77 [ .
وقــال تعالــى: ژ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ژ    ] ســورة النحــل  : 95 [ وقــال: 

ژ ژ  ژ  ڑ    ڑ   ک  ژ ] سورة البقرة : 41[ .

وثمنته تثمينًا: جعلت له ثمنًا)4( .

وأثمنت الرجل بمتاعه وأثمنت له أكثرت له الثمن، وشيء ثمين : كثير الثمن

والثمن أحد جزأي المعقود عليه - وهو الثمن والمثمن - وهما من مقومات 
عقــد البيــع ، ولــذا ذهــب الجمهور إلى أن هالك الثمن المعين قبل القبض ينفســخ 

به البيع في الجملة)5(.

)1(  المطلع على أبواب المقنع )ص 231( . 
)2(  تهذيب اللغة )77/15( .

)3(  لسان العرب، والمصباح المنير)84(، وتاج العروس)337/34(.
المصباح المنير )84( .  )4(

)5( جواهر اإلكليل )305/1( ، ومنح الجليل-  محمد عليش )100/2 و 616/3( ، =
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ِة، َوُتطَْلُق  مَّ ــا ِفــي ااِلْصطِــاَلِح َفالثََّمــُن، َما َيُكوُن َبَداًل لِْلَمبِيــِع َوَيَتَعيَُّن ِفي الذِّ َوَأمَّ
َنانِيِر)1(. َراِهِم َوالدَّ األَْْثَماُن َأْيًضا َعَلى الدَّ

والقيمة هي))) : ما يساويه الشيء في تقويم المقومين )أهل الخبرة( فالقيمة 
هــي الثمــن الحقيقــي للشــيء . بعيــًدا عند ســوم المشــتري وغبن البائع ؛ أي : ســعر 

المثل .

وبهــذا يظهــر الفــرق بيــن القيمة والثمن ، ويتبيَّن لنــا أن الثمن المحدد في عقد 
البيــع مثــالً قــد يكــون أقــل مــن قيمــة المبيــع وقــد يكــون أكثــر ، فهــو يخضــع ابتــداًء 
فــاق المتعاقديــن ، أمــا حيــث نقول : )تجب القيمة( ، فإننا نعني ســعر الســلعة ،  التِّ

بمعِزٍل عن رغبة البائع والشاري وإرادتهما . 

د الشائع في سلعة من السلع ،  أما السعر ، فمفهومه ينطبق على الثمن المحدَّ
سواء أكان دون القيمة أم فوقها ، توافق الناس عليه ، أم ُعيِّن من قبل حاكم ، وإذا 

أريد به القيمة ُقيِّد ، فقيل : )سعر المثل( . 



= وشــرح الــروض )64/2( ، وتكملــة المجمــوع )269/9( ، والقليوبــي )3/2( ، وشــرح منتهى اإلرادات 
- البهوتي )189/2( ، واإلفصاح - ابن هبيرة )337/1( .

)1( البحــر الرائــق - ابــن نجيــم )277/5( ، والمغنــي - ابــن قدامــة )2/4( ، وكشــاف القنــاع  - البهوتــي 
)146/3( ، ومغني المحتاج - الشربيني )2/2(، وشرح الزرقاني على سيدي خليل  )3/5( .

عابديــن   ابــن   - المختــار  الــدر  علــى  المحتــار  ورد   ،153/ المــادة  المجلــة،  <ثمــن>،  مــادة:  المغــرب   )2(
.)575/4(
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المطلب الرابع : حكم التسعير
اختلف الفقهاء في حكم التسعير على أقوال

1- المنع : ذهب إليه ابن عمر وسالم بن عبد هللا والقاسم بن محمد)1( ، 
وبه قال الحنابلة .

 قال ابن قدامة في <الكافي> : <وال يحل التسعير>)2(. 
وقال الحجاوي في <اإلقناع>)3( : <ويحرم التسعير>.

وقــال البهوتــي فــي <الــروض> : <ويحــرم التســعير واالحتــكار فــي قــوت آدمي 
ويجبر على بيعه كما يبيع الناس> . 

وقــال المــرداوي فــي <اإلنصــاف> : يحــرم التســعير. ويكــره الشــراء بــه. علــى 
الصحيح من المذهب)4(.

وقال الخلوتي : َويحرم التسعير على النَّاس)5(.

ومتقدمو الزيدية)6( .

ومالك في رواية ابن القاســم ، حيث يقول : <وأما أن يقول للناس يعني : ال 
تبيعوا إال بسعر كذا فليس بالصواب>)7( .

نــة مــن غيرها مــن األمهاِت - ابن  يــادات علــى َمــا فــي المَدوَّ ـوادر والزِّ )1( المنتقــى - الباجــي )351/6( ،  النَـّ
)أبي زيد( القيرواني، المالكي )المتوفى: 386هـ( )450/6(

)2(  الكافي - ابن قدامة )25/2( ، وانظر المغني - ابن قدامة )164/3( ..
)3( الروض المربع - البهوتي )218( ،  وشرح منتهى اإلرادات - البهوتي )159/2( ،  كشاف القناع - 

البهوتي )187/2( .
اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف - المرداوي الحنبلي )المتوفى: 885هـ(  )4(

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات )372/1( .  )5(
)6(  نيل األوطار - الشوكاني )359/5( .

)7( التيسير في أحكام التسعير: )48 و53( نقالً عن الدريني  )547( . والمنتقى- الباجي )351/6(=
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ومــن المالكيــة ابــن جــزي فــي القوانين الفقهية)1( حيث قــال : فصٌل : اَل يجوز 
التســعير علــى أهــل اأْلَْســَواق ، َومــن َزاد ِفــي ســعر َأو نقــص ِمنْــُه َأمــر بإلحاقــه بِســْعر 

وق . النَّاس َفِإن َأبى أخرج من السُّ

وقــال أبــو محمــد عبــد الوهــاب بــن علــي بــن نصــر الثعلبــي البغــدادي المالكــي 
)المتوفى: 422هـ( : التســعير على أهل األســواق غير جائز ؛ ألن الناس مالكون 

ألموالهم والتصرف فيها فال يجبرون على بيعها إال بما يختارونه .

وكذلك الشافعية ، يقول الشيخ زكريا األنصاري : <ويحرم التسعير . . .ولو 
في وقت الغالء>)2( . 

وقال الشيرازي في <التنبيه>)3( : <ويحرم التسعير> . 

وقال في <المهذب>)4( : <وال يحل للسلطان التسعير> . 

وقــال النــووي فــي <الروضــة>)5( :  <ومنهــا- أي المناهــي - : التســعير، وهــو 
حرام في كل وقت على الصحيح. والثاني: يجوز في وقت الغالء دون الرخص. 

وقيل: إن كان الطعام مجلوًبا، حرم التسعير>.

وقــال أبــو الحســين يحيــى بــن أبــي الخيــر بــن ســالم العمرانــي اليمني الشــافعي 
)المتوفى: 558هـ()6( : <التسعير عندنا محّرم، وهو: أن يأمر الوالي أهل األسواق 

= لكن لم يذكر أنه من رواية ابن القاسم.
)1(  القوانين الفقهية - ابن جزي )169( .

)2( أســنى المطالــب زكريــا بــن محمــد بن زكريا األنصــاري، )المتوفى: 926هـ( )93/4( ، وانظر للشــافعية 
أيًضا :  الحاوي الكبير - أبو الحسن الماوردي )المتوفى: 450هـ(  )408/5 وما بعدها ( ، األحكام 

السلطانية - الماوردي ص)303( .
)3( التنبيه في الفقه الشافعي - أبو اسحاق الشيرازي )المتوفى: 476هـ( ص )96( .

المهذب في فقه اإلمام الشافعي -  أبو اسحاق  الشيرازي )64/2( .  )4(
روضة الطالبين وعمدة المفتين - محيي الدين النووي )المتوفى: 676هـ( )413/3(  )5(

البيان في مذهب اإلمام الشافعي -أبو الحسين يحيى بن أبي الخير العمراني )المتوفى: 558هـ(  )6(
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أن ال يبيعــوا أمتعتهــم إال بســعر كــذا وكــذا، ســواء كان فــي بيــع الطعــام أو فــي غيره، 
وسواء كان في حال الرخص أو في حال الغالء. هذا نقل أصحابنا البغداديين>.

وقال بالتحريم أيًضا بعض األحناف : 
قــال زيــن الديــن أبــو عبد هللا محمد بــن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي 

َرر اْلَعام>)1( . )المتوفى: 666هـ( : <ويحرم التسعير إاِلَّ إِذا تعين دفًعا للضَّ
وقال بدر الدين العيني )المتوفى: 855هـ( : <ويحرم التسعير>)2(.

2- الكراهــة : وهــو مذهــب كثيــر مــن الحنفيــة ، يقــول ابــن عابديــن : <قولــه : 
وال يســعر حاكــم ، أي : يكــره كمــا فــي الملتقــى وغيــره>)3( . وجــاء فــي <مجمــع 
َعــام ِفي اْلقيَمة َتَعديا َفاِحًشــا  األنهــر>)4( : <َويكــرُه التســعير إاّل إِذا تعــدى َأْرَبــاب الطَّ
َفالَ َبأْس بِِه بمشورة أهل اْلِخبَْرة>. وفي <اللباب>)5( : )َباب يكره التسعير( . وفي 

<النتف>)6( : <ويكره التسعير> .

3- الجــواز : وبــه قــال ابــن المســيب ، وربيعــة بــن عبــد الرحمــن ، ويحيــى بــن 
ســعيد األنصــاري)7( ،  ومالــك فــي روايــة أشــهب)8( ، وذهــب جماعة مــن متأخري 

تحفة الملوك - محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي )المتوفى: 666هـ( )في فقه مذهب   )1(
اإلمام أبي حنيفة النعمان( )235/1( .

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - بدر الدين العينى )المتوفى: 855هـ( )416/1(.  )2(
)3( رد المحتار )573/9( .

وانظر لألحناف أيًضا :  الفتاوى الهندية  )314/3( ، االختيار لتعليل المختار )161/4( . 
)4( ملتقــى األبحــر )214/1(، وشــرحه مجمــع األنهــر فــي شــرح ملتقــى األبحــر)548/2(  - إبراهيــم ابــن 

محمد بن إبراهيم الَحَلبي الحنفي )المتوفى: 956هـ(
)5( اللباب في الجمع بين السنة والكتاب - جمال الدين أبو محمد علي بن أبي يحيى األنصاري الخزرجي 

المنبجي )المتوفى: 686هـ(  )512/2( .
ْغدي، حنفي )المتوفى: 461هـ( )810/2(. )6( النتف في الفتاوى - أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد السُّ

يادات - ابن أبي زيد القيرواني، المالكي )المتوفى: 386هـ( )450/6( النَّوادر والزِّ  )7(
)8(  المنتقى - الباجي  )351/6( ،  الطرق الحكمية - ابن القيم  )668/2( .
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الزيدية إلى جوازه فيما عدا قوت اآلدمي والبهيمة)1( .
4 -  جــواز التســعير بشــرط أن يوجــد الضــرر علــى المشــترين)2(، وروي عــن 

بعض الحنفية: 
ْوَن َعْن اْلِقيَمِة  ُموَن َوَيَتَعدَّ جاء في <الهداية>)3( : <َفِإْن َكاَن َأْرَباُب الطََّعاِم َيَتَحكَّ
ًيا َفاِحًشا، َوَعَجَز اْلَقاِضي َعْن ِصَياَنِة ُحُقوِق اْلُمْسِلِميَن إالَّ بِالتَّْسِعيِر َفِحينَِئٍذ اَل  َتَعدِّ

أِْي َواْلَبِصيَرِة> َبأَْس بِِه بَِمُشوَرٍة ِمْن َأْهِل الرَّ
َر َعَلى  ــْلَطاِن َأْن ُيَســعِّ وجــاء فــي <االختيــار لتعليــل المختار> )4( <َواَل َينَْبِغي لِلسُّ
ًيا َفاِحًشا ِفي اْلِقيَمِة َفالَ َبأَْس بَِذلَِك بَِمُشوَرِة  ى َأْرَباُب الطََّعاِم َتَعدِّ النَّاِس إاِلَّ َأْن َيَتَعدَّ

َياِع> . َأْهِل اْلِخبَْرِة بِِه؛ أِلَنَّ ِفيِه ِصَياَنَة ُحُقوِق اْلُمْسِلِميَن َعِن الضَّ
5 - يرى ابن تيمية وابن القيم أن التسعير له حكمان :

- منه ما هو ظلم محرم
- ومنه ما هو عدل جائز بل واجب .

ٌم، َوِمنُْه َما ُهــَو َعْدٌل َجاِئٌز.  يقــول ابــن القيــم)5( : التَّْســِعيُر: ِمنْــُه َمــا ُهَو ُظْلٌم ُمَحــرَّ
َن ُظْلَم النَّاِس َوإِْكَراَهُهْم بَِغيِْر َحقٍّ َعَلى اْلَبيِْع بَِثَمٍن اَل َيْرَضْوَنُه، َأْو َمنََعُهْم  َفِإَذا َتَضمَّ
ــَن اْلَعْدَل َبيَْن النَّاِس، ِمثْــُل إْكَراِهِهْم َعَلى  ُ َلُهــْم، َفُهــَو َحــَراٌم، َوإَِذا َتَضمَّ ــا َأَبــاَح اللَّ ِممَّ

نيل األوطار - الشوكاني )360/5( .  )1(
)2( بدائــع الصنائــع - الكاســاني ) 5/ 129( .  االحتــكار والمحتكــرون فــي الميــزان الشــرعي والقانــون 

الوضعي - ناصر أحمد النشوي )ص302( .
)3( الهدايــة فــي شــرح بدايــة المبتــدي - علــي بــن أبــي بكــر بن عبــد الجليل الفرغانــي المرغيناني، أبوالحســن 
برهــان الديــن )المتوفــى: 593هـــ( )378/4( ، وانظر :  العناية شــرح الهداية )59/10(، البناية شــرح 

الهداية )218/12( .  
)4( االختيــار لتعليــل المختــار - عبــد هللا بــن محمــود بن مــودود الموصلي البلدحي، مجــد الدين أبو الفضل 

الحنفي )المتوفى: 683هـ( )161/4( .
الطرق الحكمية )206( .  )5(
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ــا َيْحــُرُم َعَليِْهْم ِمــْن َأْخِذ  َمــا َيِجــُب َعَليِْهــْم ِمــْن اْلُمَعاَوَضــِة بَِثَمــِن اْلِمثْــِل، َوَمنََعُهــْم ِممَّ
َياَدِة َعَلى ِعَوِض اْلِمثِْل، َفُهَو َجاِئٌز، َبْل َواِجٌب. الزِّ

ومعنــى هــذا أن التســعير ال يخلــو مــن حالتيــن: أن يكــون فــي األحــوال العاديــة 
التي ال غالء فيها، أو أن يكون في حالة الغالء. 

وفي كال الحالتين اختلف أهل العلم رحمهم هللا في جوازه وبيان اختالفهم 
كالتالي:

الحالة األولى: التسعير في األحوال العادية التي ال غالء فيها:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول األول: عدم جواز التسعير في األحوال العادية التي ال يظهر فيها ظلم 
التجار وال غالء في األسعار، وهذا هو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية 
والشــافعية والحنابلــة وهــو قــول ابــن عمــر وســالم بن عبــد هللا والقاســم بن محمد، 
واستدلوا بقول هللا تعالى: ژ ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ ژ  ]النساء:29[.

ووجه الدالله في اآلية الكريمة أن الناس مسلطون على أموالهم والتسعير حجر 
عليهــم، واإلمــام مأمــور برعايــة مصلحــة المســلمين، وليــس نظره فــي مصلحة رخص 
الثمــن أولــى مــن نظــره فــي مصلحــة البائــع بتوفيــر الثمــن، وإذا تقابــل األمــران وجــب 
تمكين الفريقين من االجتهاد ألنفسهم، وإلزام صاحب السلعة أن يبيع بما ال يرضى 

به مناف لقول هللا تعالى: ژ ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ژ  ]النساء:29[.

القــول الثانــي: جــواز التســعير فــي األحــوال العاديــة التــي ال يظهــر فيهــا ظلــم 
التجــار وال غــالء األســعار. وهــذا القــول نقــل عــن ســعيد بــن المســيب وربيعــة بــن 
عبد الرحمن ويحيى بن ســعيد األنصاري، فالتســعير عندهم جائز مطلقًا، وعللوا 

بأن فيه مصلحة للناس، وفيه منٌع من إغالء السعر.
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والــذي ذهــب إليــه الجمهور هو األولى باألخــذ واالعتبار، ونظرًا لقوة األدلة 
التي اســتدلوا بها، وألن األصل في الشــريعة هو حرية التعامل بين الناس ماداموا 
واقفين عند حدود هللا فال ظلم وال غش وال احتكار وال تالعب في األسعار، وال 
شــك أن هــذه الحريــة تعــدُّ عامــالً قويــًا فــي زيــادة الفعاليــة االقتصادية وتوفيــر أنواع 
المتاع، والتسعير دون الحاجة إليه عمل يخالف األصل الذي بني عليه التعامل، 
ويقيــد الحريــة ويــؤدي إلــى اختفــاء الســلع .. األمــر الــذي ال يعــود علــى األمــة إال 

بالغالء، ويؤدي إلى انتشار السوق السوداء على نطاق واسع.

الحالة الثانية: التسعير في حالة الغالء: وقد اختلف العلماء في هذه المسألة 
على رأيين:

الرأي األول: رأي المانعين للتســعير، وقد ذهب إلى ذلك كثير من الشــافعية 
والحنابلة والمالكية،

الــرأي الثانــي: رأي المجيزيــن للتســعير، وهــو مــا ذهــب إليــه الحنفيــة وبعــض 
ُر  ُيَســعِّ َواَل  الهنديــة:  الفتــاوى  صاحــب  يقــول  القيــم،  وابــن  تيميــة  وابــن  المالكيــة 
َوَعَجــَز  اْلِقيَمــِة  َعــْن  ْوَن  َوَيَتَعــدَّ ُلــوَن  َيَتَحمَّ َعــاِم  الطَّ َأْرَبــاُب  َكاَن  إَذا  إالَّ  ْجَمــاِع  بِاإْلِ
اْلَقاِضــي َعــْن ِصَياَنــِة ُحُقــوِق اْلُمْســِلِميَن إالَّ بِالتَّْســِعيِر َفــالَ َبــأَْس بِــِه إالَّ بَِمُشــوَرِة َأْهِل 

أِْي َواْلَبَصِر ُهَو اْلُمْخَتاُر َوبِِه ُيْفَتى الرَّ

ومــا ذهــب إليــه الفريــق الثانــي مــن جــواز التســعير فــي حالــة الغــالء هــو األولى 
باألخذ ألنه يوافق روح الشريعة التي تقوم أصالً على مراعاة الصالح العام، وإذا 
كانــت المصلحــة الفرديــة قــد روعيت في كثير من األحاديــث والوقائع فإن مراعاة 

المصلحة العامة تكون من باب أولى.
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المطلب الخامس: سبب الخالف بين الفقهاء
من منع التسعير مطلًقا وقف على النصِّ ولم يتجاوزه .

ومن قال به اجتهد في طريق تطبيق النص فنظر إلى الظروف واألحوال التي 
ذكر فيها النص.

الخالصة : 
أواًل : التســعير: سياســة شــرعية اجتهاديــة ، خاضعــة للمصلحــة ، ويقــوم بهــذه 
السياسة من يلي أمور الدولة أو الوظائف ، كما أنه من التدابير التي تعالج األزمات 
االقتصادية ، وهو تدبير ُيلجأ إليه لوقاية المجتمع من االستغالل واالحتكار)1( .

ثانًيا : تبين لنا أن التسعير منه ما هو ظلم محرم ، ومنه ما هو عدل واجب)2( ، 
فــإذا ارتفعــت األســعار نتيجــة لقانــون العــرض والطلــب وليــس بفعــل التجــار ، بــل 
كانــوا يبيعــون عــل الوجــه المعــروف من غير ظلم منهم ، فالتســعير فــي هذه الحالة 
ظلــم ، والظلــم حــرام ، وهــو مــا اتفق عليه الجميع ، أما إذا ارتفعت األســعار بفعل 
التجــار بــأن لجــأوا إلــى الحيــل واالحتــكار وتضرر النــاس بفعلهــم كان لولي األمر 

أن يكرههم على بيع ما عندهم بقيمة المثل . 

وهذا هو العدل والواجب ، وهو ما اختاره شــيخ اإلســالم ابن تيمية وتلميذه 
ابن القيم ، ويقول ابن العربي المالكي في <عارضة األحوذي> بعد ذكره حديث 
أمــوال  يفســدوا  أن  الســوق  أهــل  علــى  إذا خيــف  النــاس  علــى  <والتســعير  أنــس: 
المسلمين ..... وما قاله النبي - × - حق  وما فعله حكم؛ لكن على قوم صح 

)1( الملكية في الشريعة اإلسالمية  للعّبادي )374/2( . بتصرف
)2(  الطرق الحكمية ص )206( .
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ثباتهم واستسلموا ، أما قوم قصدوا أكل أموال الناس والتضييق عليهم فباب هللا 
أوسع وحكمه أمضى)1( .



)1(  عارضة األحوذي - ابن العربي )54/6( .
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املبحث السابع عرش

كيفية حتديد األسعار يف السوق

1- تعريف السعر :
هو كمية النقود الالزمة للحصول على السلعة المراد التحصل عليها .

فالنقود واألسعار وسيلتان مهمتان لتحقيق المبادالت بين أطراف السوق  .

2- محددات السعر :
يتحــدد الســعر فــي أي ســوق بتفاعــل قــوى العــرض والطلــب ، عندمــا يســتقر 
المعروضــة ، ويمثــل  الكميــة  مــع  المطلوبــة  الكميــة  تتســاوى عنــده  الــذي  الســعر 
الكمية التي يرغب المستهلكون في شرائها مع الكمية التي يرغب المنتجون في 

عرضها ، ويسمى السعر في هذه الحالة بسعر التوازن .

فصل يف الطلب

المطلب األول : تعريف الطلب .
يعــرف الطلــب علــى ســلعة أو خدمــة بأنــه تلــك الكميــة المطلوبــة التــي يكــون 
المســتهلكون لديهــم الرغبــة والقــدرة على شــرائها عنــد األســعار المحتملة وذلك 

خالل فترة زمنية معينة .

ومن هذا التعريف يمكن تلخيص التعريف حسب النقاط التالية :
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1- أن الطلب هو كمية مطلوبة من سلعة معينة عند سعر معين .

2- أن الطلــب الفعــال = رغبــة + قــدرة ، فــال يكفــي رغبــة المســتهلكين فــي 
سلعة معينة ليعد ذلك طلًبا على السلعة بل يجب أن يضاف مع الرغبة في السلعة 

القدرة على شرائها .

3- يرتبط الطلب بفترة زمنية محددة معينة .
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المطلب الثاني : قانون الطلب .
إن قانــون الطلــب هــو القانــون الــذي يشــير إلــى العالقــة العكســية بيــن الكميــة 

المطلوبة من سلعة معينة وسعر هذه السلعة .

- وينــص هــذا القانــون علــى أن : )االرتفــاع فــي ســعر ســلعة مــا مــن الســلع مــع 
بقــاء العوامــل األخــرى علــى حالها )ثابتــة( يؤدي إلى نقص الكميــة المطلوبة منها 

في حين أن انخفاض السعر للسلعة يؤدي إلى زيادة الكمية المطلوبة منها( .

ذوق  المســتهلك ،  دخــل  الثبــات :  واجبــة  األخــرى  بالعوامــل  ويقصــد   -
المستهلك ، زيادة عدد السكان ، أسعار السلع المنافسة وتوقعات المستهلك .
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المطلب الثالث : منحنى الطلب .
إن منحنــى الطلــب يتجــه مــن األعلــى إلــى األســفل أي أنــه يأخــذ اتجــاه ســالب 
)ميل سالب ( ألنه كلما انخفض السعر كلما زادت الكمية المطلوبة من السلعة ، 

بحيث يطلب المستهلك كمية أكبر من السلعة نتيجة لدخول مشترين جدد .

أما في حالة ارتفاع السعر فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض الكمية المطلوبة من 
السلعة وهذا ما يؤدي إلى امتناع بعض المشترين من الشراء .

الســبب الــذي يــؤدي بانحدارمنحنــى الطلــب وزيــادة مشــتريات هــذه الســلعة 
عندما ينخفض سعرها هما عامالن :

- دخله وبالتالي دفعه لمزيد من الشراء .

- عامل اإلحالل ونعني به انخفاض سعر السلعة ما يؤدي بزيادة استهالكها 
من أجل إحالل محل السلع البديلة لها .
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المطلب الرابع : محددات الطلب .
يمكننا القول بأن السعر ليس هو السبب الوحيد المحدد للكميات المطلوبة 
مــن الســلع أو الخدمــات ، بــل هنالك عوامل أخرى تؤثــر على الكميات المطلوبة 

وهي كالتالي :

لزيــادة  يندفعــون  المســتهلكين  دخــول  ارتفــاع  عنــد  المســتهلك :  دخــل   -1
اســتهالكهم مــن ســلع معينــة ، أمــا عنــد انخفــاض دخولهم فإن ذلك ســيؤدي حتًما 
إلــى انخفــاض الكميــات المطلوبة من الســلعة وهذا يعنــي أن هنالك عالقة طردية 

ما بين دخل المستهلك والكمية المطلوبة من سلع معينة .

2- ذوق المستهلك : إن ذوق المستهلك له تأثير كبير على الكمية المطلوبة 
مــن ســلعة مــا ، وقــد يكــون ذلــك الــذوق لصالــح الســلعة المعنية أو التحول لســلعة 
بديلــة لهــا أرخــص ثمنًــا أو أحســن نوعيــة فــإن ذلــك يــؤدي إلــى زيــادة مشــترياتها 

وبالتالي زيادة الكمية المطلوبة منها .

3- تغيير أسعار السلع األخرى : إن التغير في أسعار السلع البديلة والمكملة 
يمكن أن يكون له تأثير على التغير في الكمية المطلوبة من ســلعة ما دون التغيير 
فــي ســعرها . حيــث إن ارتفــاع ثمــن الســلعة البديلة ســوف يؤدي إلى زيــادة الكمية 

المطلوبة من السلعة األصلية .

الكميــة  تؤثرعلــى  المســتهلكين  توقعــات  إن  المســتهلكين :  توقعــات   -4
المطلوبــة مــن ســلعة مــا من حيث األســعار المســتقبلية التي يمكــن أن تباع بها هذه 
الســلعة ، ففي حالة توقع المســتهلكين إن هنالك احتمال حصول زيادة في ســعر 
سلعة ما فإن ذلك سوف يدفعهم إلى زيادة مشترياتهم منها وبالتالي زيادة الكمية 
المطلوبة منها ، وفي حالة احتمال االنخفاض في القيمة فإن ذلك سيدفعهم إلى 
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االمتنــاع عــن شــراء هــذه الســلعة حالًيــا وانتظــار انخفــاض ســعرها وهذا يــؤدي إلى 
انخفاض الكمية المطلوبة منها .
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المطلب الخامس : مرونة الطلب .
يمكن التمييز بين ثالثة أنواع من مرونة الطلب وهي كالتالي :

الفرع األول : مرونة الطلب السعرية .
هي مدى التجاوب النســبي بين التغيير في الكمية المطلوبة من ســلعة ما إلى 
التغييــر فــي ســعرها وعــادة يكــون هذا التغيير يختلف من ســلعة ألخــرى ، وكذلك 

تعبر عن العالقة العكسية ولهذا فإن إشارتها دائًما سالبة .

مرونــة الطلــب الســعرية = التغييــر النســبي فــي الكميــة المطلوبة من ســلعة ما/
التغيير النسبي في سعرها .

الفرع الثاني : مرونة الطلب الدخلية .
هــي مــدى اســتجابة التغيــر فــي الكميــة المطلوبــة مــن ســلعة مــا إلــى التغيــر فــي 

الدخل النقدي للمستهلك ، ومن هذا نجد إن إشارتها دائًما تكون موجبة .

مرونــة الطلــب الدخليــة = التغيــر النســبي فــي الكميــة المطلوبــة مــن ســلعة مــا/
التغير النسبي في دخل المستهلك .

الفرع الثالث : مرونة الطلب التبادلية .
تعبر هذه المرونة عن طبيعة العالقة التبادلية بين سلعتين أو خدمتين ، ومدى 
قــوة هــذه العالقــة ، لــذا يمكــن أن تعــرف بأنهــا مدى اســتجابة الكميــة المطلوبة من 
ســلعة مــا إلــى التغييــر فــي ثمــن ســلعة أخــرى . وتكون إشــارتها ســالبة عن ســلعتين 

متكاملتين وموجبة عند سلعتين متبادلتين .
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مرونــة الطلــب التبادليــة = التغييــر النســبي فــي الكميــة المطلوبــة من ســلعة ما/
التغير النسبي في سعرها .
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مبحث يف العرض

المطلب األول : تعريف العرض .
يقصد بمفهوم العرض قدرة أو رغبة المنتج على انتاج كمية من سلعة معينة 

وعرضها بسعر معين في فترة زمنية معينة .

المطلب الثاني : قانون العرض .
وهو يمثل العالقة الطردية بين الكمية المعروضة من سلعة ما وسعرها على 
شرط بقاء العوامل األخرى ثابثة مثل أسعار عوامل االنتاج ، التقدم التكنولوجي ، 

أسعار السلع األخرى ، وتوقعات المنتجين .
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المطلب الثالث : منحنى العرض .
إن منحنــى العــرض يتجــه مــن األســفل إلــى األعلــى ، أي : أنــه يأخــذ اتجاهــا 
موجًبــا ألنــه كلمــا زادت أســعار ســلعة مــا كلمــا زادت معهــا الكميــات المعروضــة 

منها . وكلما انخفضت األسعار كلما قّلت معها الكميات المعروضة منها .

 وعلى هذا األســاس يمكن أن يكون الســبب في االتجاه الموجب للمنحنى 
هو :

- أن األســعار المرتفعــة تدفــع المنتجيــن لزيــادة اإلنتــاج مــن أجــل الحصــول 
على مزيد من األرباح .

- أن األســعار المرتفعــة تشــجع المنتجيــن علــى نقــل مــا لديهــم مــن عناصــر 
اإلنتاج المستخدمة في إنتاج سلع لم ترتفع أسعارها إلى إنتاج تلك السلعة التي 
ارتفع سعرها بالسوق ، وهذا يؤدي إلى زيادة الكمية المعروضة منها في السوق .
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المطلب الرابع : محددات العرض .
ممــا ال شــك فيــه أن الكميــة المعروضــة مــن ســلعة مــا ال تتأثــر فقــط بالتغيير في 

سعرها بل تتأثر بمجموعة من العوامل األخرى وأهمها ما يلي :

الفرع األول : أسعار عناصر اإلنتاج .
يمكــن القــول أن هنالــك عالقــة عكســية بيــن الكميــة المعروضــة مــن ســلعة مــا 
وبيــن أســعار عوامــل اإلنتــاج المســتخدمة إلنتــاج هــذه الســلعة ، حيث إذا اســتطاع 
المنتــج أن يحصــل علــى بعــض عناصر اإلنتاج الالزمة إلنتاج الســلعة بأســعار أقل 
فــإن ذلــك بالضــرورة ســوف يــؤدي إلــى انخفــاض تكاليــف اإلنتــاج وبالتالــي زيادة 
اإلنتــاج وزيــادة الكميــة المعروضــة وبمعنــى آخــر إنتــاج كميــة أكبــر وبنفــس الكلفــة 

السابقة .

الفرع الثاني : التقدم التكنولوجي .
يلعــب التقــدم التكنولوجــي دوًرا كبيًرا في زيــادة اإلنتاج وانخفاض التكاليف 
العامــل  أن  االقتصاديــة  الدراســات  مــن  العديــد  أثبتــت  حيــث  النوعيــة  وتحســين 
التكنولوجــي يســاهم بأكثــر مــن 75% مــن زيــادة اإلنتــاج واإلنتاجيــة ، حيــث كلمــا 
توفــر للمنتــج مكائــن وآالت أكثــر حداثــة وتطــوًرا كلمــا انعكــس ذلــك علــى زيــادة 

اإلنتاج واإلنتاجية وبالتالي زيادة الكمية المعروضة من السلعة .

الفرع الثالث : أسعار السلع األخرى .
المكملــة  أو  البديلــة  كانــت  ســواء  األخــرى  الســلع  أســعار  فــي  التغيــرات  إن 
للســلعة لهــا أثــر فــي تغيــر الكميــات المنتجــة والمعروضــة منهــا ، حيــث إن ارتفــاع 
أسعار السلع األخرى مع ثبات سعر السلعة المعنية فإن ذلك سيؤدي إلى تقليص 
إنتاجه والتوجه إلى إنتاج سلعة أخرى التي ارتفع سعرها من أجل الحصول على 
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مزيد من الربح والعكس صحيح .

الفرع الرابع : توقعات المنتجين :
تلعب توقعات المنتجين من حيث األســعار المســتقبلية دوًرا هاًما في التأثير 
علــى الكميــة المنتجــة والمعروضــة مــن ســلعة مــا . حيــث إذا توقــع المنتجــون أن 
انخفاًضا ســوف يطرأ على أســعار الســلعة التي ينتجونها فإن ذلك ســوف يدفعهم 
لعرض المزيد من السلعة قبل انخفاض سعرها . وإذا ما توقع البائعون أن هنالك 
ارتفاًعا في ســعر الســلعة التي يبيعونها فإن ذلك ســوف يؤدي إلى تقليص الكمية 

المعروضة .
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المطلب الخامس : مرونة العرض .
يمكــن إعطــاء مفهــوم مرونــة العــرض علــى أنهــا مــدى التجــاوب النســبي بيــن 

التغير في الكمية المعروضة من سلعة ما وبين التغير النسبي في سعرها .

مرونــة العــرض = التغيــر النســبي فــي الكميــة المعروضــة مــن ســلعة ما/التغيــر 
النسبي في سعرها 

- وتكــون مرونــة العــرض دائًمــا موجبــة ألنهــا تمثــل عالقــة طرديــة ، وكذلــك 
لديها عوامل محددة وهي كالتالي :

- مدى قابلية السلع للخزن .

- مدى قابلية عناصر اإلنتاج لالنتقال من استخدام إلى آخر .

- نوع السلعة المنتجة .

- طول الفترة الزمنية .

- مدى توافر أو ندرة عناصر اإلنتاج  .
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تأثري الطلب والعرض يف حتقيق التوازن

العــرض بمعنــى أن تكــون  مــع  بتقاطــع الطلــب  التــوازن معــه الســوق  يتحــدد 
الكميــة المطلوبــة تتســاوى الكميــة المعروضــة ، أي : ال يمكــن عرض الســلع أكثر 
مــن الطلــب عليهــا ، ففــي حالــة إنتــاج أكثــر يكــون هنالــك خلــل بيــن كميــة الطلــب 
والعرض وبالتالي حدوث اختالل في توازن السوق ، أيًضا تالقي أو تفاعل قوى 
العرض والطلب يسمى هذا بثمن التوازن ، ويقصد به ذلك الثمن الذي تتساوى 
عنده الكمية التي يكون المستهلك راغًبا في شرائها مع الكمية التي يكون المنتج 

مستعًدا لعرضها في السوق وبيعها دون حدوث فائض أو عجز .
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مراقبة الدولة للسوق

نظام احلسبة
المطلب األول 

الحســبُة واليــٌة شــرعيٌَّة ، ووظيفــٌة دينيَّــٌة تلــي فــي المرتبــِة وظيفــَة القضــاِء ، إذ 
ـاِس علــى العمــوِم علــى ثــالِث مراتــَب : أســماها  إنَّ واليــاِت رفــِع المظالــِم عــِن النَـّ

وأقواها واليُة المظالِم ، وتليها واليُة القضاِء ، وتليها واليُة الحسبة)1( .

ــالِة والفتيــا والقضــاِء والجهــاِد ،  ــرعيَِّة كالصَّ ينيَّــِة الشَّ والحســبُة مــَن الخطــِط الدِّ
ــرعيََّة في عشــريَن واليــًة ، أعالها الخالفُة  وقــد جمــَع بعــُض العلمــاِء الوالياِت الشَّ
عٌة  ــُة ، والبقيَّــُة كلُّهــا مندرجــٌة تحتهــا ، وهــَي األصــل الجامــُع لها ، وكلُّهــا متفرِّ العامَّ
ِة ،  نيويَّ ينيَِّة والدُّ ــِة الدِّ عنهــا ، وداخلــٌة فيهــا ، لعموِم نظِر اإلماِم في ســائِر أحوال األمَّ
ــُة بواليــِة الحســبِة عنايــًة  ــرِع فيهــا علــى العمــوِم ، وقــد عنــَي األئمَّ وتنفيــُذ أحــكاِم الشَّ
وأركانهــا ،  ومراتبهــا ،  أحكامهــا  ليــَن  مفصِّ فــاِت  المؤلَّ فيهــا  ووضعــوا  كبيــرًة ، 

اتها )2( . وشرائطها ، وتأصيل مسائلها ، ووضِع القواعِد في مهمَّ

 المعنى اللغوي للحسبة 
الحســبُة لغــًة : اســم مــن االحتســاب كالعــدة مــن االعتــداد ، واالحتســاب فــي 
األعمال الصالحات وعند المكروهات : هو البدار إلى طلب األجر ، وتحصيله 

الحســبة البــن تيميــة 10 ، 11 ، والطــرق الحكميــة 239 ، واألحــكام الســلطانية للمــاوردي 241 ،   )1(
242 ، والحاوي للفتاوي 248/1 ، وأحكام القرآن البن العربي 1629 - 1633 .

غيــاث األمــم فــي التيــاث الظلــم 146 ، 176 ، 177 ، ومقدمة ابن خلــدون 565/2 ، وأحكام القرآن   )2(
البن العربي 1629/4 - 1633 .
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بالتسليم والصبر ، أو باستعمال أنواع البر والقيام بها على الوجه المرسوم فيها ، 
طلًبــا للثــواب المرجــّو منهــا . وفي حديث عمر : أيها الناس ، احتســبوا أعمالكم ، 

فإن من احتسب عمله ، كتب له أجر عمله وأجر حسبته)1( .

ويقول ابن سيده : واالحتساب : طلب األجر ، واالسم الحسبة ، واحتسب 
فالن على فالن : أنكر عليه قبيح عمله)2( .

وقيــل : اســٌم مــَن االحتســاِب ، ومــن معانيهــا األجــُر وحســُن التَّدبيــِر والنَّظــِر ، 
ومنُه قولهم : فالٌن حسُن الحسبِة في األمِر إذا كاَن حسَن التَّدبيِر لُه .

ومــن معانــي االحتســاِب البــداُر إلــى طلــِب األجــِر وتحصيلــِه ، وفــي حديــِث 
ـاُس احتســبوا أعمالكــم فــإن مِن احتســَب عملــُه كتَب لُه أجــُر عملِه  هــا النَـّ عمــَر : <أيُّ

وأجُر حسبته>)3( .

 المعنى االصطالحي للحسبة 
فهــا جمهــوُر الفقهــاِء بأنَّهــا األمــُر بالمعــروِف إذا ظهــَر  الحســبُة اصطالًحــا : عرَّ

تركُه ، والنَّهُي عِن المنكِر إذا ظهَر فعلُه )4( .

اللسان : 315/1  )1(
المحكم والمحيط األعظم في اللغة : ص 149  )2(

)3( لســان العــرب 314/1 - 317 ، والقامــوس المحيــط ، والصحــاح مــادة : )حســب( ، وإتحــاف الســادة 
المتقين بشرح إحياء علوم الدين 14/7 .

)4( األحكام السلطانية للماوردي ص 240 ، وألبي يعلى ص 266 ، ومعالم القربة ص 7 ، ونهاية الرتبة 
في طلب الحسبة ص 6 ، والبن بسام ص 10 .
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المطلب الثاني : مشروعّية الحسبة
ما برَح النَّاُس - في مختلِف العصوِر - في حاجٍة إلى من يعلِّمهم إذا جهلوا ، 
رهم إذا نســوا ، ويجادلهم إذا ضلُّوا ، ويكفُّ بأســهم إذا أضلُّوا ، وإذا ســهَل  ويذكِّ
ال  المضــلِّ  بــأِس  وكــفَّ  ــالِّ  الضَّ جــداَل  فــإنَّ  النَّاســي ،  وتذكيــُر  الجاهــِل ،  تعليــُم 
اناُت ، وقامت  يَّ يســتطيعهما إالَّ ذو بصيرٍة وحكمٍة وبياٍن . ولمنِع هذا شــرعت الدَّ
ليكــوَن  المنكــِر ،  عــن  وناهيــًة  بالمعــروِف ،  آمــرًة  ســاالُت  الرِّ وظهــرت  اُت  النُّبــوَّ
ــالُم ، واالســتقراُر والنِّظاُم ، وصالُح العباِد والنَّجاِة من العذاِب . قاَل  األمُن والسَّ

ڄ   ڄ   ڦ   ڦ      ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ژ  تعالــى : 
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ         ڃ   ژ ]ســورة األعــراف: 165[ . ومــن هــذا كاَن األمــُر 
بالمعــروِف والنَّهــُي عــن المنكــِر ســبيَل النَّبيِّيــَن والمرســليَن ، وطريــَق المرشــديَن . 
ــًة  ضروريَّ وشــريعًة  متَّبًعــا  أمــًرا  وكاَن  الحيــَن ،  الصَّ الهاديــَن  ومنهــاَج  ادقيــَن ،  الصَّ
يت باســِم < الحســبِة > أو باســٍم آخــَر كاألمــِر  ومذهًبــا واجًبــا ، ســواٌء فــي ذلــَك أســمِّ
ٍة أخرجت  ُة خيَر أمَّ بالمعروِف والنَّهِي عن المنكِر ، وقد صارت بســببها هذِه األمَّ

ـاِس قــاَل تعالــى : ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ   للنَـّ
ٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ    

ڄ  ڃژ ]سورة آل عمران : 110[ .
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المطلب الثالث : الحكم الّتكليفّي
إنَّهــا  إلــى متعلَّقهــا إذ  فــي الجملــِة مــن حيــُث هــَي اَل بالنَّظــِر   الحســبُة واجبــٌة 
ــُق بواجــٍب يؤمــُر بــِه ، أو منــدوٍب يطلــُب عملــُه ، أو حــراٍم ينهــى عنــُه ، فــإذا  قــد تتعلَّ
تعلَّقــت بواجــٍب أو حــراٍم فوجوبهــا حينئــٍذ علــى القــادِر عليهــا ظاهــٌر ، وإذا تعلَّقت 
بمنــدوٍب أو بمكــروٍه فــالَ تكــوُن حينئــٍذ واجبــًة ، بل تكوُن أمًرا مســتحبًّا مندوًبا إليِه 
تبًعا لمتعلَّقها ، إِذ الغرُض منها الطَّاعُة واالمتثال ، واالمتثال في ذلَك ليَس واجًبا 
ــُب عليهــا  بــل أمــًرا مســتحبًّا ، فتكــوُن الوســيلُة إليــِه كذلــَك أمــًرا مســتحبًّا . وقــد يترتَّ
مــَن المفســدِة مــا يجعــل اإلقــداَم عليهــا داخــاًل فــي المحظــوِر المنهــيِّ عنــُه فتكــوُن 

حراًما)1( .

ِة  وقــِد اســتدل العلمــاُء علــى وجــوِب الحســبِة في الجملــِة من حيُث هــَي باألدلَّ
تــي وردت جملــًة وتفصيــاًل فــي األمــِر بالمعــروِف والنَّهــِي عــِن المنكــِر ، قــال ابــُن  الَّ
عوى  ـوِع الَّذي اَل يتوقَُّف على الدَّ القيِّــِم : والمقصــوُد أنَّ الحكــَم بيــَن النَّاِس في النَـّ
هــَو المعــروُف بواليــِة الحســبِة . وقاعدتــُه وأصلــُه : األمــُر بالمعــروِف والنَّهــُي عــِن 

المنكِر الَّذي بعَث هللا بِه رسلُه وأنزل بِه كتبه)2( .

نَِّة واإلجماِع  ووجوُب األمِر بالمعروِف والنَّهِي عِن المنكِر ثبَت بالكتاِب والسُّ
ــاُص : وقــد ذكــَر هللا تعالــى فرَض األمــِر بالمعروِف والنَّهِي عــِن المنكِر  قــال الجصَّ
ــلُف  فــي مواضــَع مــن كتابــِه ، وبيَّنُه رســول هللا × في أخباٍر متواترٍة ، وأجمَع السَّ

وفقهاُء األمصاِر على وجوبِه )3( .

)1( نصــاب االحتســاب 189 ، 215 ، والفــروق 258/4 ، والفواكــه الدوانــي 394/2 ، ومعالم القربة في 
أحكام الحسبة 22 ، والزواجر عن اقتراف الكبائر 168/2 ، اآلداب الشرعية 194/1 .

الطرق الحكمية 237 .  )2(
أحكام القرآن للجصاص 315/2 .  )3(
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وقال النَّوويُّ : وقد تطابَق على وجوِب األمِر بالمعروِف والنَّهِي عِن المنكِر 
ين)1( . تي هَي الدِّ ِة ، وهَو أيًضا مَن النَّصيحِة الَّ نَُّة وإجماُع األمَّ الكتاُب والسُّ

وذهــَب جمهــوُر الفقهــاِء إلــى أنَّ الحســبَة فــرٌض علــى الكفايــِة )2( ، وقــد تكوُن 
فرَض عيٍن في الحاالِت اآلتيِة ، وفي حقِّ طائفٍة مخصوصٍة كما يلي :

ُة والوالُة ومن ينتدبهم أو يستنيبهم وليُّ األمِر عنُه ، ألنَّ هؤالِء  األولى : األئمَّ
نوَن بالواليِة ووجوِب الطَّاعِة . قال هللا تعالى : ژ ڌ  ڌ        ڎ  ڎ  ڈ   متمكِّ
ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کگ   ژ ]الحــج : 41[ 
فــإنَّ مــن أنــواِع القيــاِم بذلــَك مــا يدعــو إلى االســتيالِء ، وإقامــِة الحــدوِد والعقوباِت 
ُه  َر منهم عنــَد هللا تعالى ، ألنَّ اُم ، فــاَل عــذَر لمــن قصَّ ــا اَل يفعلــُه إالَّ الــوالُة والحــكَّ ممَّ
اُم القيــاَم بذلــَك فجديــٌر أاَل يقــدُر عليــِه مــن هــَو دونهــم مــن  إذا أهمــل الــوالُة والحــكَّ
رِع والمسلمين)3( . يِن ويستباَح حمى الشَّ رعيَّتهم ، فيوشُك أن تضيَع حرماُت الدِّ
الثَّانيــُة : مــن يكــوُن فــي موضــٍع اَل يعلــُم بالمعــروِف والمنكــِر إالَّ هــَو ، أو اَل 
ُه يقبل منُه ويؤتمُر  وِج واألِب ، وكذلَك كل من علَم أنَّ ُن من إزالتِه غيرُه كالزَّ يتمكَّ
بأمــرِه ، أو عــرَف مــن نفســِه صالحيَّــَة النَّظــِر واالســتقالل بالجدال ، أو عــرَف ذلَك 

ُه يتعيَُّن عليِه األمُر والنَّهي)4( . منُه ، فإنَّ

شرح النووي على مسلم 22/2 ، والفواكه الدواني 393/2 .  )1(
أحــكام القــرآن للجصــاص 315/2 ، أحــكام القــرآن البــن العربــي 292/1 ، وأحــكام القــرآن إللكيــا   )2(
الهراســي 62/2 ، وشــرح النــووي علــى مســلم 23/2 ، والطــرق الحكميــة 237 ، قواعــد األحــكام 
الشــرعية  واآلداب   ، 186  ، 185/1 وحاشــية  المحلــي  الجــالل  بشــرح  الجوامــع  وجمــع   ، 50/1

181/1 ، غذاء األلباب 188/1 .
األحــكام الســلطانية للمــاوردي 240، 241، وتحفــة الناظــر وغنية الذاكر 4، 24، وتفســير القرطبي 4   )3(
/ 165، ونصاب االحتساب 24، 189، غرائب القرآن ورغائب الفرقان 4 / 28، واآلداب الشرعية 

1 / 182، والطرق الحكمية 237.
شــرح النــووي علــى مســلم 2 / 23، والزواجــر عــن اقتــراف الكبائــر 2 / 170، واآلداب الشــرعية 1 /   )4(

174، وغذاء األلباب 1 / 181، نصاب االحتساب 190، =
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الثَّالثُة : أنَّ الحسبَة قد تجُب على غيِر المنصوِب لها بحسِب عقٍد آخَر ، وعلى 
المنصوِب لها تجُب ابتداًء ، كما إذا رأى المودُع ســارًقا يســرُق الوديعَة فلم يمنعُه 
ُه يلزمُه أن يدفعُه عنُه  وهَو يقدُر على منعِه ، وكذلَك إذا صال فحٌل على مســلٍم فإنَّ
ــذي صــال عليــِه الفحــل ، أو معيَّنًا لُه  وإن أدَّى إلــى قتلــِه ، ســواٌء كاَن القاتــل هــَو أِو الَّ
مَن الخلِق واَل ضماَن ، ألنَّ دفعُه فرٌض يلزُم جميَع المسلميَن فناَب عنهم فيه)1( .

يســقُط  ــٍف واَل  فــرُض عيــٍن علــى كل مكلَّ بالقلــِب  اإلنــكاُر  ابعــُة :  الرَّ الحالــُة 
أصالً ، إذ هَو كراهُة المعصيِة وهَو واجٌب على كل مكلٍَّف . وقال اإلماُم أحمُد : 
ــذي يــدل على  إنَّ تــرَك اإلنــكاِر بالقلــِب كفــٌر لحديــِث :< وهــَو أضعــُف اإليمــاِن > الَّ
وجوِب إنكاِر المنكِر بحســِب اإلمكاِن والقدرِة عليِه ، فاإلنكاُر بالقلِب اَل بدَّ منُه 

فمن لم ينكر قلبُه المنكَر دل على ذهاِب اإليماِن من قلبه)2( .

وقــِد اســتدل الجمهــوُر على أنَّها فرُض كفايــٍة لقولِه تعالى : ژ ڳ  ڳ  ڳ   
ژ  ]ســورة  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  

آل عمران : 104[.

عوِة إلى البعِض  ٌه إلى الكل مَع إسناِد الدَّ ووجُه االستدالل أنَّ الخطاَب موجَّ
ــُق معنــى فرضيَّتهــا على الكفايــِة ، وأنَّها واجبٌة على الكل ، لكن بحيُث إن  بمــا يحقِّ

أقامها البعُض سقطت عِن الباقيَن ، ولو أخل بها الكل أثموا جميًعا .

تــي اَل يتوالَّهــا إالَّ العلمــاُء العالمــوَن  وألنَّهــا مــن عظائــِم األمــوِر وعزائمهــا الَّ

= وأحكام القرآن البن العربي 1 / 292.
نصــاب االحتســاب 25، وأحــكام القــرآن البــن العربــي 1 / 293، وأحــكام القــرآن إللكيــا الهراســي            )1(

.62 / 2
الفواكه الدواني 2 / 394، والزواجر 2 / 170، وغذاء األلباب 1 / 194، 195، نصاب االحتساب   )2(

.183 ،180
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ــريعِة ، ومراتِب االحتســاِب ، فإنَّ من اَل يعلمها يوشــُك أن يأمَر بمنكٍر  بأحكاِم الشَّ
وينهى عن معروٍف ، ويغلَظ في مقاِم اللِّيِن ، ويليَن في مقاِم الغلظِة ، وينكَر على 

من اَل يزيدُه اإلنكاُر إالَّ التَّمادي واإلصرار)1( .

ويكوُن االحتساُب حراًما في حالتيِن :
األولى : في حقِّ الجاهل بالمعروِف والمنكِر الَّذي اَل يميُِّز موضوَع أحدهما 

ُه قد يأمُر بالمنكِر وينهى عِن المعروِف . ِه ؛ ألنَّ مَن اآلخِر فهذا يحرُم في حقِّ

َي إنكاُر المنكِر إلى منكٍر أعظم منُه مثل أن ينهى عن شــرِب  والثَّانيُة : أن يؤدِّ
ه)2( . الخمِر فيؤدِّي نهيُه عن ذلَك إلى قتل النَّفِس فهذا يحرُم في حقِّ

ويكوُن االحتساُب مكروًها إذا أدَّى إلى الوقوِع في المكروه)3( .

ويكوُن االحتساُب مندوًبا في حالتيِن :
األولى : إذا ترَك المندوَب أو فعل المكروَه فإنَّ االحتســاَب فيهما مســتحبٌّ 
أو منــدوٌب إليــِه ، واســتثنَي مــن هــذِه الحالِة وجــوُب األمِر بصالِة العيــِد وإن كانت 
عاِر الظَّاهِر فيلزُم المحتسَب األمُر بها وإن لم تكن واجبًة)4( . سنًَّة ؛ ألنَّها مَن الشِّ

وحملــوا كــوَن األمــِر فــي المســتحبِّ مســتحبًّا علــى غيــِر المحتســِب ، وقالــوا : 
إنَّ اإلماَم إذا أمَر بنحِو صالِة االستســقاِء أو صومِه صاَر واجًبا ، ولو أمَر بِه بعُض 

اآلحاِد لم يصر واجًبا )5( .

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم 2 / 67.  )1(
الناظــر وغنيــة الذاكــر 4، 6، والفــروق 4 / 257، وانظــر أيضــا أدرار الشــروق، إتحــاف الســادة المتقيــن   )2(

بشرح إحياء علوم الدين 7 / 27، واآلداب الشرعية 1 / 185، وغذاء األلباب 1 / 191.
اإلحياء 2 / 428، وشرح اإلحياء المسمى إتحاف السادة المتقين 7 / 52، 53.  )3(

الزواجر عن اقتراف الكبائر 2/ 168، واآلداب الشرعية 1/ 194، والفواكه الدواني  2 / 394.  )4(
الزواجر 2 / 168، وحاشية رد المحتار 2 / 172، واآلداب الشرعية 1 / 182، 183.  )5(
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والثَّانيُة : إذا ســقَط وجوُب االحتســاِب ، كما إذا خاَف على نفســِه ويئَس مَن 
المِة وأدَّى اإلنكاُر إلى تلفها)1( . السَّ

ــَف إذا تســاوِت المصلحــُة والمفســدُة ؛ ألنَّ  ويكــوُن حكــُم االحتســاِب التَّوقُّ
تحقيــَق المصلحــِة ودرَء المفســدِة أمــٌر مطلــوٌب فــي األمــِر والنَّهــِي ، فــإذا اجتمعِت 
المصالــُح والمفاســُد ، فــإن أمكــَن تحصيــل المصالــِح ودرُء المفاســِد فعــل ذلــَك 
امتثااًل ألمِر هللا تعالى لقولِه : ژ ہ  ہ  ہ  ھ   ژ  ]ســورة التغابن :16[، وإن 

رُء درئِت المفسدُة ولو فاتِت المصلحُة قال تعالى : ژ ۉ  ۉ  ې   َر الدَّ تعذَّ
ې   ېې  ى  ى  ائ         ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ   ۇئ  ۇئۆئ  ژ  ]سورة 

َم الخمــَر والميســَر ألنَّ مفســدتهما أكبــُر مــن نفعهمــا)2( . وإذا  البقــرة : 219[ حــرَّ
َر درُء الجميــِع  اجتمعــِت المفاســُد المحضــُة ، فــإن أمكــَن درؤهــا درئــت ، وإن تعــذَّ
وقــد  ــُف ،  يتوقَّ فقــد  تســاوت  وإن  فــاألرذل ،  واألرذل  فاألفســُد ،  األفســُد  درَئ 

يتخيَُّر ، وقد يختلُف التَّساوي والتَّفاوت)3( .



)1( قواعد األحكام 1 / 110، 111، الفروق 4 / 257، 258، نصاب االحتساب 190، تحفة الناظر 6،  
كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي 2 / 317.

قواعد األحكام 1 / 98.  )2(

قواعد األحكام 1 / 93.  )3(
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المطلب الرابع : أنواع الحسبة 
والية الحسبة نوعان :

تي اقتضاها التَّكليُف بها  ــارِع ، وهَي الواليُة الَّ واليٌة أصليٌَّة مســتحدثٌة مَن الشَّ
لتثبَت لكل من طلبت منُه .

ها من عهَد إليِه في ذلَك مَن الخليفِة  تي يستمدُّ ٌة وهَي الواليُة الَّ وواليٌة مستمدَّ
ُه مكلٌَّف بها  ُه يجمُع بيَن الواليتيِن ، ألنَّ أِو األميُر وهَو المحتسُب ، وعلى ذلَك فإنَّ

ارِع ومكلٌَّف بها كذلَك من قبل من لُه األمُر . شخصيًّا من جهِة الشَّ

ــارُع عليِه  تي أضفاها الشَّ ـاِس فليــَس لــُه من ذلــَك إالَّ الواليُة الَّ ــا غيــرُه مــَن النَـّ  أمَّ
ُن األمــَر بالمعــروِف والنَّهَي عِن  وهــَي الواليــُة األصليَّــُة ، وهــذِه الواليــُة كمــا تتضمَّ
ــُن كذلــَك القيــاَم بمــا يــؤدِّي إلــى اجتنــاِب  لــِب مباشــرًة تتضمَّ المنكــِر علــى وجــِه الطَّ
عــاِء واالســتعداِء ، وذلــَك يكــوُن  لــِب بــل علــى وجــِه الدُّ المنكــِر ، اَل علــى وجــِه الطَّ
ى  ــهادِة لديِه ، أو باســتعداِء المحتســِب ، وتســمَّ عوى بالشَّ ِم إلى القاضي بالدَّ بالتَّقدُّ
عــوى لــدى القاضــي بطلــِب الحكِم بإزالِة المنكِر دعوى حســبٍة ، واَل تكوُن إالَّ  الدَّ

عًيا بالحقِّ وشاهًدا بِه في وقٍت واحٍد )1( . ِه ، وعندئٍذ يكوُن مدَّ فيما هَو حقٌّ للَّ

ويطلُق الفقهاُء على من يقوُم باالحتساِب دوَن انتداٍب لها مَن اإلماِم أو نائبِه 
عيَِّة والكشــَف عن  ــا مــِن انتدبــُه اإلماُم وعهــَد إليِه النَّظَر في أحوال الرَّ َع ، أمَّ المتطــوِّ

أمورهم ومصالحهم فهَو المحتسُب )2( .

حاشــية رد المحتــار 409/4 ، واألشــباه والنظائــر البــن نجيــم 242 ، وحاشــية الدســوقي علــى الشــرح   )1(
 ، 290  ، 289/8 المحتــاج  ونهايــة   ، 239  ، 236 الحكميــة  والطــرق   ، 165  ، 164/4 الكبيــر 

والمغني البن قدامة 280/10 ، 281 .
)2(  معالم القربة في أحكام الحسبة ص 7 .
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المطلــب الخامس : دعوى اقتباس نظام الحســبة مــن الرومانيين 
ونحوهم 

نظــام  الحســبة  أن  يبيِّــن  المحتســب  لعمــل  والتشــريعي  التاريخــي  الواقــع  إن 
إســالمي أصيــل بــدأ مــع نــزول النصــوص الشــرعية التــي جــاءت تأمــر وتحــث على 
القيــام باألمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكر ، ونظام الحســبة هــو الجهاز الرقابي 
الذي بدأ العمل به في تاريخنا اإلسالمي ؛ للنهوض بمستوى المجتمع اإلسالمي 
ــا ، وصحيًّــا ، ويرجــع ذلــك إلــى  ــا ، وتربويًّ ــا ، وأخالقيًّــا ، وإداريًّ دينيًّــا ، وحضاريًّ
عصــر النبــوة ؛ حيــث توالهــا النبــي × بنفســه ، وفعلهــا خلفــاؤه مــن بعــده إلى أن 

أصبحت من النظم اإلسالمية األساسية في حكومة المسلمين .

ولذا نجزم بأن فكرة الحسبة بالمفهوم الفعلي قد ابتدأت مع البدايات األولى 
لنشــأة المجتمــع اإلســالمي فــي المدينــة النبويــة ؛ حيــث كان مــن حق أي مســلم أن 
يمارس الحسبة فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، ولكن هل الحسبة بشكلها 
اإلداري المنظم بدأت بنشــأة أول حكومة إســالمية ، أي : في عهد النبي × أم 

بعد ذلك؟

يــرى بعــض المؤرخيــن أن الحســبة كنظــام حكومــي من الوظائف التي نشــأت 
فــي العصــر العباســي ، فقــد ذكــر الطبــري في أحداث عام مائة وســتة وأربعين حين 
ولــى المنصــور أبــا زكريــا يحيــى بــن عبــد هللا حســبة بغــداد فــي األســواق ســنة مائــة 

وسبع وخمسين .

 وهناك رأي يقول : إنه ربما حدث ذلك التنظيم للحسبة في العهد األموي ، 
لكــن هــذا القــول فيمــا نعلــم ال يســتند إلــى مــا يوثقه ، أمــا تنظيمها كواليــة في العهد 

العباسي ، فهذا شيء مؤكد .
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المطلب السادس : أركان الحسبة 
ذكَر اإلماُم الغزاليُّ أنَّ أركان الحسبة أربعٌة :

المحتسُب ، والمحتسُب عليِه ، والمحتسُب فيِه ، ونفُس االحتساب)1( .

الّركن األّول : المحتسب 
رِع : هَو من يأمُر  المحتسُب : مَن االحتساِب الَّذي هَو طلُب األجِر ، وفي الشَّ
 . )2( بالمعروِف إذا ظهَر تركُه وينهى عِن المنكِر إذا ظهَر فعلُه ، كما قال الماورديُّ

عيَِّة والكشــِف عن أمورها  بــُه اإلمــاُم أو نائبــُه للنَّظــِر في أحوال الرَّ وهــَو مــن نصَّ
هم ،  وِق في معامالتهم ، واعتباِر موازينهم وغشِّ ِح أحوال السُّ ومصالحها ، وتصفُّ
ومراعــاِة مــا يســري عليــِه أمورهــم ، واســتتابِة المخالفيــَن ، وتحذيرهــم بالعقوبــِة ، 

وتعزيرهم على حسِب ما يليُق مَن التَّعزيِر على قدِر الجنايِة )3( .

فــي  الفصــل  عملــِه  مــن  ليــَس  المحتســَب  أنَّ  الحاكــِم  وبيــَن  بينــُه  والفــرُق 
الخصوماِت .

 الفرق بين المحتسب وصاحب الوالية والمتطوع 
المحتســب : هــو مــن يأمــر بالمعروف وينهــى المنكر احتســاًبا ، إال أن الفقهاء 
خصصوا هذا االسم بمن يعينه ولي األمر للقيام باالحتساب ، وسموا غير المعين 

بالمتطوع ، وفرقوا بين المحتسب والمتطوع بفروق .

يقــول اإلمــام المــاوردي : <المحتســب مــن نصبــه اإلمــام أو نائبــه للنظــر فــي 
أحــوال الرعيــة ، والكشــف عــن أمورهــم ومصالحهــم وابتياعاتهــم ، ومأكولهــم ، 

إحياء علوم الدين 398/2 ، وشرحه المسمى إتحاف السادة المتقين 14/7 .  )1(
األحكام السلطانية ص 240 .  )2(

معالم القربة في أحكام الحسبة 7، نهاية الرتبة في طلب الحسبة البن بسام المحتسب ص 14.  )3(
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ومشروبهم ، وملبوسهم ، ومساكنهم ، وطرقاتهم ، وأمرهم بالمعروف ، ونهيهم 
عن المنكر> .

هــذا وإن صــح مــن كل مســلم ، فالفــرق بيــن المحتســب والمتطــوع مــن تســعة 
أوجه :

أحدها : إن فرضه متعين على المحتســب بحكم الوالية ، وفرضه على غيره 
داخل في فرض الكفاية .

الثانــي : إن قيــام المحتســب بــه مــن حقــوق تصرفــه الــذي ال يجوز أن يتشــاغل 
عنه بغيره ، وقيام المتطوع به من النوافل الذي يجوز التشاغل عنه لغيره .

الثالــث : إنــه منصــوب لالســتعداء عليــه فيمــا يجــب ، وليس المتطــوع منصوًبا 
لالستعداء .

الرابــع : إن علــى المحتســب إجابــة مــن اســتعدى بــه ، وليــس علــى المتطــوع 
إجابته .

الخامــس : إن عليــه أن يبحــث عــن المنكــرات الظاهــرة ليصــل إلــى إنكارهــا ، 
ويفحــص عمــا تــرك مــن المعــروف الظاهــر ليأمــر بإقامتــه ، وليــس علــى غيــره مــن 

المتطوعين بحث وال فحص .

السادس : إن له أن يتخذ على اإلنكار أعواًنا ؛ ألنه عمل هو له منصوب ، وإليه 
مندوب ؛ ليكون له أقهر وعليه أقدر ، وليس للمتطوع أن يندب لذلك أعواًنا .

السابع : إن له أن يعذر على المنكرات الظاهرة ، وال يتجاوزها إلى الحدود ، 
وليس للمتطوع أن يعذر على منكر .

الثامــن : إن لــه أن يرتــزق مــن بيــت المــال علــى عملــه ، وال يجــوز للمتطوع أن 
يرتزق على إنكاره .
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التاســع : إن لــه اجتهــاد رأيــه فيمــا تعلــق بالعــرف دون الشــرع ، كالمقاعــد فــي 
األســواق وإخــراج األجنحــة ، فيقــر وينكــر مــن ذلك ما أبــداه اجتهــاده إليه ، وليس 

هذا للمتطوع> .

وقد تكلم الدكتور عبد الكريم زيدان عن هذه الفروق وبيَّن رأيه فيها ، فقال : 
<هــذه الفــروق بنيــت علــى أســاس التفريــق بين المعين للحســبة وغيــر المعين لها ، 
والواقــع أن الحســبة مــن فــروض اإلســالم ، فــال يتوقف القيام بها علــى التعيين من 
قبــل ولــي األمــر ، ومــن ثــمَّ كانت تســمية غير المعيــن بالمتطوع تســمية غير دقيقة ؛ 
ألنها تشعر بأن القيام بالحسبة من قبل غير المعين لها هو من قبيل القيام باألمور 

المستحبة غير الواجبة .

ومــع هــذا فــإن تنظيــم الحســبة وضبطهــا مــن قبــل ولــي األمــر ، وتعييــن األكفــاء 
لها ؛ حتى ال تســود الفوضى في المجتمع باســم الحســبة . أقول : إن هذا التنظيم 
مــن األمــور الحســنة ، ولكــن بشــرط أال يكون هــذا التنظيم مانًعا مــن قيام اآلخرين 
بواجب الحســبة على الوجه المشــروع ، وعلى هذا ال نرى ما قاله الفقهاء من أن 
المحتســب لــه أن يتخــذ أعواًنــا . أمــا المتطــوع فليــس له ذلك ؛ ألن اتخــاذ األعوان 
علــى الحســبة مــن التعــاون علــى البــر والتقــوى ، فــال ينبغــي منع مــن يقوم بالحســبة 
مــن هــذا التعــاون بحجــة أنــه غير معيــن من قبل ولي األمر ما دام صالًحا للحســبة ، 

وتتوافر فيه شروطها> .

وكذلــك ال نــرى منــع المتطــوع مــن التعذيــر علــى المنكــرات الظاهــرة أو علــى 
األقل ال نرى منعه من التعذير مطلًقا ؛ ألن التعذير درجات ، فينبغي أال يمنع إال 
ها  من بعضها ال كلها ، كأن يمنع من الضرب والجلد ، ووالية المحتسب يستمدُّ
من الشرع الشريف ؛ ألن المسلم مكلف بالحسبة ، وحيث يوجد التكليف توجد 
الواليــة علــى القيــام بمــا كلــف بــه ، إال أنــه فــي حالــة قيــام ولــي األمــر بتنظيــم أمــور 
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الحســبة ، وتعيين األكفاء لها ، فإن المعين يملك من الوالية أكثر مما يملكه غير 
المعيــن ، ومــع هــذا ، فــإن واليــة المحتســب المعيــن مــن قبــل ولــي األمر يســتمدها 
من الشرع ، وإن جاءت عن طريق ولي األمر باعتبار أن تنظيم ولي األمر الحسبة 

له ذلك .  سائغ مشروع فكأن الشرع خوَّ
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المطلب السابع : الشروط الواجب توافرها في المحتسب 
 أول شرط واجب توافره في المحتسب : اإلسالم

لطنِة وعزِّ التَّحكيِم ، فخرَج  ِة االحتساِب لما فيِه مَن السَّ اإلسالُم شرٌط لصحَّ
ــُه ذليــٌل اَل يســتحقُّ عــزَّ التَّحكيــِم علــى المســلميَن قــال تعالــى : ژ ڦ   الكافــُر ؛ ألنَّ
ڦ    ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ژ  ]سورة النساء : 141[ وألنَّ في األمِر والنَّهِي 

ين)1( .  يِن فالَ يكوُن من أهلها من هَو جاحٌد ألصل الدِّ نصرًة للدِّ

 ثاني شرط واجب توافره في المحتسب : التكليف 
ٌة وشــرطُه القــدرُة علــى فهــِم الخطــاِب ،  التَّكليــُف طلــُب مــا فيــِه كلفــٌة ومشــقَّ
ــِف لصــدوِر الفعــل منــُه علــى الوجــِه المطلــوِب شــرًعا ، ودعامتــُه  وصالحيــِة المكلَّ
نيــا فأوجــَب  يــِن وللدُّ ــذي هــَو أداُة الفهــِم ، وقــد جعلــُه هللا تعالــى أصــالً للدِّ العقــل الَّ

التَّكليَف بكمالِه .

األمــِر  ُد  مجــرَّ ــا  أمَّ واليتهــا ،  ــي  وتولِّ االحتســاِب  لوجــوِب  شــرٌط  فالتَّكليــُف 
ا إمكاُن الفعل وجوازُه  بــيَّ غيــُر مخاطٍب واَل يلزمُه فعل ذلَك ، أمَّ والنَّهــِي فــإنَّ الصَّ
ــِه فــالَ يســتدعي إالَّ العقــل فــإذا عقــل القربــَة وعــرَف المناكــَر وطريــَق التَّغييِر  فــي حقِّ
َع بِه كاَن منُه صحيًحا ســائًغا ، فلُه إنكاُر المنكِر ، ولُه أن يريَق الخمَر ، وكســُر  فتبرَّ
ُه ليَس  المالهــي ، وإذا فعــل ذلــَك نــال بــِه ثواًبــا ، ولــم يكــن ألحٍد منعــُه من حيــُث إنَّ
الِة واإلمامِة وســائِر القرباِت ، وليَس  ــٍف فــإنَّ هــذِه قربــٌة وهَو من أهلها كالصَّ بمكلَّ
ـاِس  حكمــُه حكــَم الواليــاِت حتَّــى يشــترَط فيــِه التَّكليــُف ، ولذلــَك جــاَز آلحــاِد النَـّ
ِد  فعلُه وهَو من جملتهم ، وإن كاَن فيِه نوُع واليٍة وســلطنٍة ، ولكنَّها تســتفاُد بمجرَّ
بيِّ أن يفعل  ُه للصَّ اإليماِن كقتل المحارِب ، وإبطال أســبابِه ، وســلِب أســلحتِه فإنَّ

معالم القربة 8، إحياء علوم الدين 2 / 398.  )1(
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ذلَك حيُث اَل يستضرُّ بِه ، فالمنُع مَن الفسِق كالمنِع مَن الكفر)1( .

 ثالث شرط واجب توافره في المحتسب : القدرة 
ــا القــدرُة فهَي أصٌل وتكوُن منُه فــي النَّفِس ، وتكوُن في  قــال ابــُن العربــيِّ : وأمَّ
رَب ، أِو القتل من  البدِن إِن احتاَج إلى النَّهِي عنُه بيدِه ، فإن خاَف على نفسِه الضَّ
تغييــرِه ، فــإن رجــا زوالــُه جــاَز عنــَد أكثــِر العلماِء االقتحــاُم عنَد هذا الغــرِر ، وإن لم 
يــرُج فــأيُّ فائــدٍة فيــِه . ثمَّ قال : إنَّ النِّيََّة إذا خلصت فليقتحم كيفما كاَن واَل يبالي . 

وعندُه أنَّ تخليَص اآلدميِّ أوجُب من تخليِص حقِّ هللا تعالى )2( .

يِّ ، وهَو أن  ولإلماِم الغزاليِّ تفصيٌل فيما تسقُط بِه الحسبُة وجوًبا غيِر العجِز الحسِّ
يلحقُه مَن االحتساِب مكروٌه ، أو يعلَم أنَّ احتسابُه اَل يفيُد ، وعندُه أنَّ المكروَه هَو ضدُّ 
ُة ، والثَّروُة ،  حَّ المطلــوِب ، ومطالــُب اإلنســاِن ترجــُع إلى أربعــِة أموٍر : هَي العلــُم والصِّ
يَن بِه ،  والجاُه ، وكل واحدٍة من هذِه األربعِة يطلبها اإلنســاُن لنفســِه وألقاربِه المختصِّ

والمكروُه من هذِه األربعِة أمراِن أحدهما : زوال ما هَو حاصٌل موجوٌد .

ــًرا فــي  واآلخــُر امتنــاُع مــا هــَو منتظــٌر مفقــوٌد ، ثــمَّ يســتطرُد فــي بيــاِن مــا يعــدُّ مؤثِّ
إســقاِط الحســبِة ومــا اَل يعــدُّ منهــا)3( علــى مــا ســنذكرُه بعــُد ، والحــقُّ أنَّ االســتطاعَة 
وهــَي  ــرعيَِّة ،  الشَّ التَّكاليــِف  فــي جميــِع  شــرٌط  أنَّهــا  كمــا  االحتســاِب ،  فــي  شــرٌط 
اِم ،  ــِة ، والــوالِة ، والقضــاِة ، وســائِر الحــكَّ قــٌة بأصحــاِب الواليــاِت مــَن األئمَّ متحقِّ
نــوَن بعلــوِّ اليــِد وامتثــال األمــِر ، ووجــوِب الطَّاعــِة ، وانبســاِط الواليــِة  فإنَّهــم متمكِّ

يدل عليِه قولُه ســبحانُه وتعالى : ژ ڌ  ڌ        ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  

)1( تيسير التحرير 248/2 ، وأدب القاضي للماوردي 275/1 ، وأدب الدنيا والدين 19 ، وإحياء علوم 
الدين 398/2 ، وتحفة الناظر ص 7 معالم القربة ص 7 .

أحكام القرآن 266/1 ، 267 .  )2(
إحياء علوم الدين 407/2 - 412 .  )3(
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ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کگ   ژ ]سورة احلج:41 [ .

ــا اَل  فــإنَّ مــن أنــواِع القيــاِم بذلــَك مــا يدعــو إلــى إقامــِة الحــدوِد والعقوبــاِت ممَّ
ُه إذا أهمل  َر منهم عنَد هللا تعالى ؛ ألنَّ يفعلــُه إالَّ الــوالُة والحاكــُم فــالَ عــذَر لمن قصَّ
هــؤالِء القيــاَم بذلــَك فجديــٌر أاَل يقدَر عليِه من هَو دونهم من رعيَّتهم ، فيوشــُك أن 

رِع والمسلمين)1( . يِن ويستباَح حمى الشَّ تضيَع حرماُت الدِّ
اإلمــاِم  مــن وظائــِف  وهــَي  ــرعيَِّة  الشَّ الواليــاِت  مــَن  الحســبِة  كانــت واليــُة  ــا  ولمَّ
وتفويضــِه إلــى غيــرِه مــن قبيــل االســتنابِة ، ويقــوُم بها نيابًة عنــُه )2( وطبيعتهــا تقوُم على 
لطنِة ، واتِّخاِذ األعواِن ، كاَن القياُم بالحسبِة  هبِة ، واستطالِة الحماِة ، وسالطِة السَّ الرَّ
ُه اَل تلزمهُم  تي اَل تسقُط عنُه بحاٍل ، بخالِف اآلحاِد فإنَّ ِه من فرائِض األعياِن الَّ في حقِّ
ُه يصلــُه مكروٌه في  ــالمِة ، فمــن علــَم أو غلــَب علــى ظنِِّه أنَّ الحســبُة إالَّ مــَع القــدرِة والسَّ
ــرِب ، أو فــي مالــِه باالســتهالِك ، أو فــي جاهــِه باالســتخفاِف بــِه بوجٍه يقدُح  بدنــِه بالضَّ
ُه  ا إذا غلَب على ظنِِّه أنَّ في مروءتِه أو علَم أنَّ حســبتُه اَل تفيُد ســقَط عنُه الوجوُب ، أمَّ

اَل يصاُب بأًذى فيما ذكَر فالَ يسقُط عنُه الوجوُب وكذلَك إذا احتمل األمران)3( .

وإذا سقَط الوجوُب هل يحسُن اإلنكاُر ويكوُن أفضل من تركِه ، أم إنَّ التَّرَك 
أفضل؟

ل لقولــِه تعالــى : ژ ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ژ  ]ســورة  مــَن الفقهــاِء مــن قــال بــاألوَّ
لقــان:17 [ ومنهــم مــن قــال التَّــرُك أفضــل لقولــِه تعالــى : ژ َواَل ُتْلُقــوا بَِأْيِديُكــْم إَِلــى 

ــَه ُيِحــبُّ اْلُمْحِســنِيَن ژ  ]ســورة البقــرة : 195 [ لكــن ذهــَب ابُن  التَّْهُلَكــِة َوَأْحِســنُوا إِنَّ اللَّ
ــِن األذى اَل ســقوِط الوجــوِب وبقــاِء االســتحباِب  رشــٍد إلــى وجــوِب التَّــرِك مــَع تيقُّ

تحفة الناظر ص 4 .  )1(
الحاوي للفتاوى 248/1 .  )2(

اإلحياء 409/2 ، اآلداب الشرعية 174/1 - 178 ، تحفة الناظر ص 4 - 7 .  )3(
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الِم وعيُن ما قالُه الغزاليُّ . يِن بِن عبِد السَّ فتلَك طريقُة عزِّ الدِّ

 رابع شرط واجب توافره في المحتسب : العلم بأحكام الشريعة 
العلم اّلذي يشترط تحّققه في المحتسب على ضربين :

ــريعِة ليعلــَم مــا يأمــُر بــِه وينهــى  ل : أن يكــوَن عارًفــا بأحــكاِم الشَّ ــرُب األوَّ الضَّ
رُع وارتكَب المحذوَر وهَو غيُر  عنُه ، فإنَّ الجاهل بها ربَّما استحسَن ما قبَّحُه الشَّ

ملمٍّ بالعلِم به)1(

رعيِّ على رأِي جمهوِر الفقهاِء  ولكن اَل يشترُط فيِه بلوُغ مرتبِة االجتهاِد الشَّ
بــل يكتفــى فيــِه أن يكــوَن مــن أهــل االجتهــاِد العرفــيِّ . والفــرُق بينهمــا أنَّ االجتهــاَد 
العرفــيَّ مــا ثبــَت حكمــُه بالعــرِف لقولــِه تعالــى : ژ ڄ  ڃ    ڃ   ڃ    ژ   ]ســورة 
رعيُّ . رعيُّ ما روعَي فيِه أصٌل ثبَت حكمُه الشَّ األعراف : 199 [  واالجتهاُد الشَّ

ــرعيِّ  ــافعيَِّة إلى اشــتراِط االجتهاِد الشَّ وذهــَب أبــو ســعيٍد اإلصطخــريُّ مَن الشَّ
فــي المحتســِب ليجتهــَد برأيــِه فيمــا اختلــَف فيــِه . ويظهــُر أثــُر االختالِف فــي أنَّ مِن 
ا من لم يشــترط  اشــترَط فيِه بلوغُه مرتبَة االجتهاِد في المســائل المختلِف فيها ، أمَّ

ذلَك فقد ذهَب إلى عدِم جواِز حمل النَّاِس على رأيه)2( .

ا  واَل ينكــُر المحتســُب إالَّ مجمًعــا علــى إنــكارِه أو ما يرى الفاعــل تحريمُه ، أمَّ
ـدِب على وجِه النَّصيحــِة والخروِج مَن  مــا عــدا ذلــَك فإنــكارُه يكوُن على ســبيل النَـّ
الخالِف إن لم يقع في خالٍف آخَر وترِك سنٍَّة ثابتٍة التِّفاِق العلماِء على استحباِب 

الخروِج مَن الخالف)3( .

تحفة الناظر ص 7 ، ومعالم القربة ص 8 ، الفروق 55/4 .  )1(
تحفة الناظر ص 7 ، ومعالم القربة ص 8 ، والزواجر 168/2 ، 169 ، األحكام السلطانية للماوردي   )2(

ص 41 ، وشرح النووي على مسلم 24/2 .
الزواجر 169/2 ، وإحياء علوم الدين 409/2 ، واآلداب الشرعية 182/1 ، 191 ، غذاء األلباب   )3(

190/1 ، والفروق 257/4 .
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واَل يأمــُر واَل ينهــى فــي دقائــِق األمــوِر إالَّ العلمــاُء ، وكذلــَك مــا اختــصَّ علمــُه 
ــيُّ ينبغــي لــُه أن اَل يحتســَب إالَّ فــي الجليَّاِت  ــِة لجهلهــم بهــا . فالعامِّ بهــم دوَن العامَّ
ــا مــا يعلــُم كونــُه  نــى وشــرِب الخمــِر ونحــوِه ، أمَّ ــالِة والزِّ ــوِم والصَّ المعلومــِة كالصَّ
معصيــًة باإلضافــِة إلــى مــا يطيــُف بــِه مــَن األنفال ويفتقــُر إلى اجتهــاٍد ، فالعاصي إن 

ا يصلحه)1( . خاَض فيِه كاَن ما يفسدُه أكثَر ممَّ

ــرُب الثَّانــي : أن يعلــَم صفــَة التَّغييــِر بأن يعلَم أو يغلَب على ظنِِّه أنَّ إنكارُه  الضَّ
ٌر فيِه ونافٌع )2( .  المنكَر مزيٌل لُه وأنَّ أمرُه بالمعروِف مؤثِّ

 خامس شرط واجب توافره في المحتسب : الحرية 
 سادس شرط واجب توافره في المحتسب : الذكورية 

ــدُه ابــُن العربــيِّ ، وتبعــُه  ــى الحســبَة أن يكــوَن ذكــًرا ، وأيَّ اشــترطت طائفــٌة فيمــن يتولَّ
جال ،  القرطبيُّ وقال : إنَّ المرأَة اَل يتأتَّى منها أن تبرَز إلى المجالِس ، واَل أن تخالَط الرِّ
واَل تفاوضهــم مفاوضــَة النَّظيــِر للنَّظيــِر ؛ ألنَّهــا إن كانت فتاًة حــرَم النَّظُر إليها وكالمها ، 
جال مجلٌس تزدحُم فيِه معهم ، وتكوُن منظِّرًة  ًة برزًة لم يجمعها والرِّ وإن كانت متجالَّ
َر هذا واَل مِن اعتقده)3( . واستدل على منعها مَن الواليِة  لهم ، ولن يفلَح قطُّ من تصوَّ
بحديــِث : <لن يفلَح قوٌم ولَّوا أمرهم امرأةً>)4( وقــال : فيما روَي من أنَّ عمَر رضَي هللا 

ُه لم يصحَّ وهَو من دسائِس المبتدعة)5( . وِق إنَّ َم امرأًة على حسبِة السُّ عنُه قدَّ

تحفــة الناظــر وغنيــة الذاكــر 4 ، واآلداب الشــرعية 174/1 ، 175 ، وإحيــاء علــوم الديــن 409/2 ،   )1(
والفروق 255/4 ، وقواعد األحكام 58/1 .

المصادر السابقة .  )2(
أحكام القرآن 1446/3 ، الجامع ألحكام القرآن 183/13 .  )3(

حديــث : < لــن يفلــح قــوم ولــو أمرهــم امرأة > أخرجه البخاري )الفتح 126/8 ط الســلفية( من حديث   )4(
أبي بكرة .

)5( أحكام القرآن 1446/3 .
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َة كانت تمرُّ في  وأجاَز توليتها آخروَن لما ثبَت من أنَّ ســمراَء بنَت نهيٍك األســديَّ
األسواِق تأمُر بالمعروِف وتنهى عِن المنكِر ، وتنهى النَّاَس عن ذلَك بسوٍط معها)1( . 

ويستدل على جواِز واليتها وعدمِه بالخالِف الوارِد في جواِز توليتها اإلمارَة 
والقضــاَء . قــال ابــُن حجــٍر بعــَد أن نقــل كالَم الخطَّابــيِّ : إنَّ المــرأَة اَل تلــي اإلمــارَة 
ُج نفسها واَل تلي العقَد على غيرها ، والمنُع من أن تلَي  واَل القضاَء ، وأنَّها اَل تزوِّ
بــريُّ ، وهــَي روايٌة عــن مالٍك ، وعن  اإلمــارَة والقضــاَء قــول الجمهــوِر وأجــازُه الطَّ

أبي حنيفَة : تلي الحكَم فيما تجوُز فيِه شهادُة النِّساء)2( .

 سابع شرط واجب توافره في المحتسب : العدالة 
ٍة على  العدالــُة هيئــٌة راســخٌة فــي النَّفــِس تمنــُع مــِن اقتــراِف كبيــرٍة أو صغيــرٍة دالَّ

ِة ، أو مباٍح يخل بالمروءِة )3( . الخسَّ

ــاُص : أصلهــا اإليمــاُن باهلِل واجتناُب الكبائِر ومراعــاُة حقوِق هللا  وقــال الجصَّ
عزَّ وجل في الواجباِت والمسنوناِت وصدُق اللهجِة واألمانة)4( .

غائــِر ، ويكوُن  ا على الصَّ والعــدل مــن يكــوُن مجتنًبــا الكبائــِر ، واَل يكــوُن مصرًّ
ديانــًة  ــدَق  الصِّ مــن خطئــِه ، ويســتعمل  أكثــر  مــن فســادِه ، وصوابــُه  أكثــر  صالحــُه 

ومروءًة ويجتنُب الكذَب ديانًة ومروءًة .

ًعا غيَر  َق العدالِة في المحتسِب إذا كاَن متطوِّ ولم يشترط جمهوُر الفقهاِء تحقُّ
رورِة لما سيأتي)5( : صاحِب واليٍة ، واشترطوها في صاحِب الواليِة إالَّ عنَد الضَّ

االستيعاب البن عبد البر 1863/4 .  )1(
فتح الباري 193/9 .  )2(

)3(  األشباه والنظائر للسيوطي 384، والمستصفى للغزالي 1 / 100.
أحكام القرآن 2 / 233.  )4(

شرح أدب القاضي للصدر الشهيد 3 / 8.  )5(
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ــَة تشــمل البــرَّ والفاجــَر ، وإنَّ  ل ، فــألنَّ األدلَّ ــا وجــُه عــدِم اشــتراطها فــي األوَّ أمَّ
الَة اَل  تــرَك اإلنســاِن لبعــِض الفــروِض اَل يســقُط عنُه فروًضا غيرها ، فمــن ترَك الصَّ
وِم وســائُر العباداِت ، فكذلَك من لم يفعل ســائَر المعروِف  يســقُط عنُه فرُض الصَّ
ولــم ينتــِه عــن ســائِر المنكــِر ، فــإنَّ فــرَض األمِر بالمعــروِف والنَّهِي عــِن المنكِر غيُر 
سول × أجرى فرَض األمِر بالمعروِف والنَّهِي عِن المنكِر  ساقٍط عنُه ، وإنَّ الرَّ
مجرى سائِر الفروِض في لزوِم القياِم بِه مَع التَّقصيِر في بعِض الواجبات)1( . في 
قولــِه × : <َبــْل ُمُروا بِاْلَمْعُروِف َوإِْن َلْم َتْعَمُلوا بِِه , َواْنَهــْوا َعِن اْلُمنَْكِر َوإِْن َلْم 

ُه>)2( . َتْجَتنُِبوُه ُكلَّ
وقــال أبــو عبــِد هللا العقبانــيُّ التِّلمســانيُّ المالكــيُّ : اختلَف فــي العدالِة هل هَي 

شرٌط في صفِة المغيِِّر )المحتسب( أو اَل .
فاعتبَر قوٌم شرطيَّتها ، ورأوا أنَّ الفاسَق اَل يغيُِّر ، وأبى مِن اعتبارها آخروَن ، 
ــروِط الواجبِة على  حيــُح المشــهوُر عنــَد أهــل العلــِم ؛ ألنَّ ذلَك مَن الشُّ وذلــَك الصَّ
الِة  ــالِة فــاَل يســقطُه الفســُق ، كمــا اَل يســقُط وجــوُب الصَّ ــخِص فــي رقبتــِه كالصَّ الشَّ
ــالُم : <من رأى منكم منكًرا  ــالُة والسَّ ــرِع . قــال عليــِه الصَّ ــِق التَّكليــِف بأمــِر الشَّ بتعلُّ
ن يفعل ذلَك المنكَر بعينــِه يخرجُه عن خطاِب  فليغّيره> وليَس كونُه فاســًقا أو ممَّ

التَّغييِر ألنَّ طريَق الفرضيَِّة متغايٌر .
نَِّة ، ألنَّ  وقال ابُن العربيِّ المالكيُّ : وليَس من شرطِه أن يكوَن عداًل عنَد أهل السُّ
العدالَة محصورٌة في قليٍل مَن الخلِق ، والنَّهُي عِن المنكِر عامٌّ في جميِع النَّاس)3( .

أحكام القرآن للجصاص 2 / 320.  )1(
)2( رواه الطبرانــي فــي الصغيــر )981( . وقــال الهيثمــي فــي مجمــع الزوائــد )277/7( : رواه الطبرانــي فــي 

الصغير واألوسط من طريق عبد السالم بن عبد القدوس بن حبيب عن أبيه وهما ضعيفان.
تحفــة الناظــر وغنيــة الذاكــر 8، أحــكام القــرآن البــن العربــي 1 / 266، 292، الجامــع ألحــكام القــرآن         )3(

.47 / 1
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وقــال اإلمــاُم الغزالــيُّ : الحــقُّ أنَّ للفاســِق أن يحتســَب ، وبرهانــُه أن تقــول : هــل 
يشــترُط فــي االحتســاِب أن يكــوَن متعاطيــِه معصوًمــا عــِن المعاصي كلِّها؟ فإن شــرَط 
حابِة فضاًل  ذلَك فهَو خرٌق لإلجماِع ، ثمَّ حسٌم لباِب االحتساِب ، إذ اَل عصمَة للصَّ
ــن دونهــم ، وأنَّ جنــوَد المســلميَن لــم تــزل مشــتملًة علــى البــرِّ والفاجــِر ، وشــارِب  عمَّ
الخمِر ، وظالِم األيتاِم ، ولم يمنعوا مَن الغزِو اَل في عصِر رسول هللا × واَل بعدُه ، 
وأنَّ الحسبَة تكوُن بالقول والفعل نحَو إراقِة الخمِر ، وكسِر المالهي وغيرها ، فإذا 
ُه اَل يمنُع مَن الحسبِة  منَع الفاسُق مَن الحسبِة بالقول لما فيِه من مخالفِة قولِه عملُه فإنَّ
ــِة جميًعا وإن  بالفعــل ؛ ألنَّ المــراَد منــُه القهــُر ، وتمــاُم القهــِر أن يكــوَن بالفعل والحجَّ
َة اَل يشــترُط فيها  ِة ، وإنَّ الحســبَة القهريَّ كاَن فاســًقا . فإن قهَر بالفعل فقد قهَر بالحجَّ

ذلَك ، فالَ حرَج على الفاسِق في إراقِة الخمِر وكسِر المالهي إذا قدر)1( .

ِم الفاســَق بالعفــِو عــِن القصــاِص فلُه أن يدفــَع من أراَد  وكمــا إذا أخبــَر ولــيُّ الــدَّ
ِم دفًعا لمفسدِة القتل  قُه بعفِو وليِّ الدَّ القصاَص مَن الجاني ولو بالقتل إذا لم يصدِّ

. )2( بغيِر حقٍّ

ِع واالحتساِب ، فقِد استدل بالنَّكيِر الوارِد على  ا مِن اشترطها في حالِة التَّطوُّ أمَّ
مــن يأمــُر بمــا اَل يفعلــُه ، مثــل قولــه تعالــى : ژ ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  
ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ژ  ]ســورة البقــرة : 44[ وقولــه تعالــى : ژڱ  ڱ  
ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ  ژ  ]سورة الصف : 2[ ، وقوله تعالى : فيما أخبَر بِه 
ا نهى قومُه عن بخِس الموازيِن ونقِص المكاييل :  الُم لمَّ عن نبيِِّه شعيٍب عليِه السَّ
ژ ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ژ  ]ســورة هــود : 88[ وبمــا روَي عــِن 

النَّبيِّ × : <َمَرْرُت َلْيَلَة ُأْسِرَي بِي َعَلى َقْوٍم ُتْقَرُض ِشَفاُهُهْم بَِمَقاِريَض ِمْن َناٍر . 

إحياء علوم الدين 2 / 399 - 401.  )1(
الفروق 4 / 256، 257.  )2(
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ْنَيا، َكاُنوا َيْأُمُروَن النَّاَس  تَِك ِمْن َأْهل الدُّ ُقْلُت: َما َهُؤالَِء؟ َقال: َهُؤالَِء ُخَطَبــاُء ُأمَّ
بِاْلبِرِّ َوَينَْسْوَن َأْنُفَسُهْم َوُهْم َيْتُلوَن اْلكَِتاَب َأَفاَل َيْعِقُلوَن>)1(

ــُه كمــا قــال صاحــُب <تحفــِة  ــا وجــُه االشــتراِط فــي صاحــِب الواليــِة ، فألنَّ أمَّ
النَّاظر> : إنَّ واليَة الحســبِة من أشــرِف الوالياِت في اإلســالِم قدًرا ، وأعظمها في 
يها متوافرًة فيِه شروُط الواليِة ، فالَ  ِة مكانًة وفخًرا ، فالَ بدَّ أن يكوَن متولِّ هذِه الملَّ
يصــحُّ أن يليهــا إالَّ مــن طالــت يــدُه فــي الكمــاالِت وبــرَز فــي الخيــِر وأحــرَز أوصافُه 
روُط ، ألنَّ من شرِف منزلِة من توالَّها  المرضيََّة ، واَل تنعقُد لمن لم تتوافر فيِه الشُّ

ِة المساجِد وعلى قضاِة المسلميَن )2( . أن يحتسَب على أئمَّ

ُه اَل يصحُّ لمن قاَم بها وصُف فســٍق وفقُد  ــرعيَِّة أنَّ وألنَّ ســبيل عقِد الواليِة الشَّ
ــرعيَِّة ، كاإلمامــِة الكبــرى فمــا  عدالــٍة ، إِذ العدالــُة مشــترطٌة فــي ســائِر الواليــاِت الشَّ
يِن  ِة في الدِّ دونهــا ، ألنَّ مــِن انعقــدت لــُه الواليــُة في القياِم بحقٍّ مَن الحقوِق المهمَّ
َم إليــِه النِّيابــَة عــِن المســلميَن ، فــالَ بــدَّ أن يكــوَن أمينًــا أيَّ  ًضــا لــُه فيمــا قــدَّ صــاَر مفوَّ

أميٍن ، واَل أمانَة مَع من لم يقم بِه وصُف العدالة)3( .

اشــتراطها  وأغفــل  الفقهــاء)4(  جمهــوُر  الحســبِة  والــي  فــي  اشــترطها  ولهــذا 
ــالِم ،  قوَن مَن العلماِء حكمها كابِن عبِد السَّ ــاٍم)5( وأداَر المحقِّ ــيرازيُّ وابُن بسَّ الشِّ
ِة ، وأورَد ابُن عبِد  وابِن تيميََّة على رعايِة المصلحِة ودفِع المفسدِة ، ورفِع المشقَّ
ًة  ــًة أم خاصَّ ِر العدالــِة فــي الواليــاِت ســواٌء أكانــت عامَّ ــًة فــي تعــذُّ ــالِم قاعــدًة عامَّ السَّ

صحيــح  وهــو  الميمنيــة(  ط   -  180  /  3( أحمــد  أخرجــه   <  .  . بــي.  أســري  ليلــة  <مــررت  حديــث:   )1(
لطرقه.

تحفة الناظر 176.  )2(
تحفة الناظر وغنية الذاكر 177.  )3(

األحكام السلطانية للماوردي 241، األحكام السلطانية ألبي يعلى 285، معالم القربة 7.  )4(
لكل منهما كتاب يحمل اسم ونهاية الرتبة في طلب الحسبة - مطبوعان.  )5(
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بتوليِة أقلِّهم فسوًقا)1( .

ــُه يســتعمل األصلــُح  أنَّ ــأِن خالصتــُه :  فــي هــذا الشَّ والبــِن تيميَّــَة كالٌم طويــٌل 
الموجــوُد وقــد اَل يكــوُن فــي موجــودِه مــن هــَو صالــٌح لتلــَك الواليــِة فيختــاُر األمثل 

فاألمثل في كل منصٍب بحسبه)2( .

  الشرط الثامن الواجب توافره في المحتسب : اإلذن 
اشــترَط فريــٌق مــَن العلمــاِء فــي المحتســِب أن يكــوَن مأذوًنــا مــن جهِة اإلمــاِم أِو 
عيَّــِة الحســبُة ، والجمهــوُر علــى خالفــِه إالَّ  الوالــي ، وقالــوا : ليــَس لآلحــاِد مــَن الرَّ
ِة أو  ــا باألئمَّ فيمــا كاَن محتاًجــا فيــِه إلــى االســتعانِة وجمــِع األعــواِن ، ومــا كاَن خاصًّ
ا ما  ابهــم ، كإقامــِة الحــدوِد ، وحفــِظ البيضِة ، وســدِّ الثُّغوِر وتســييِر الجيوِش ، أمَّ نوَّ
َة الَّتي وردت في األمِر والنَّهِي  ليــَس كذلــَك فــإنَّ آلحــاِد النَّاِس القياَم بــِه ؛ ألنَّ األدلَّ
ٌم اَل أصــل لُه ، وأنَّ  ــٌة ، والتَّخصيــُص بشــرِط التَّفويــِض مــَن اإلماِم تحكُّ دِع عامَّ والــرَّ
لِف على والتهم قاطٌع بإجماعهم على االستفتاِء عِن التَّفويض)3( . احتساَب السَّ

وشرح اإلمام الغزالّي ذلَك فقال : إنَّ الحسبَة لها خمُس مراتَب : 

لها: التَّعريُف . أوَّ

والثَّاني: الوعُظ بالكالِم اللَّطيِف .

بُّ والتَّعنيُف . والثَّالث: السَّ

ابُع : المنُع بالقهِر بطريِق المباشرِة ، ككسِر المالهي ونحوِه . والرَّ

رِب . والخامُس : التَّخويُف والتَّهديُد بالضَّ

قواعد األحكام 1 / 86، 87.  )1(
السياسة الشرعية 16 - 19  .  )2(

)3( اإلحيــاء 402/2 ، شــرح النــووي علــى مســلم 23/2 ، معالــم القربــة 21 ، اآلداب الشــرعية 195/1 ، 
تحفة الناظر 9 ، 10 ، الزواجر 170/2 ، الفواكه الدواني 394/2 .
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ــا التَّجهيل ،  ــا التَّعريــُف والوعــُظ فــاَل يحتــاُج إلــى إذِن اإلمــاِم ، وأمَّ ثــمَّ قــال : أمَّ
ــِة الخــوِف مــَن هللا ومــا يجــري مجــراُه فهــَو  والتَّحميــُق ، والنِّســبُة إلــى الفســِق ، وقلَّ
ــدُق مســتحقٌّ لحديــِث : <أفضــل الجهــاِد كلمــُة حــقٍّ عنــَد إمــاٍم  كالُم صــدٍق ، والصِّ
جائــٍر>)1( فــإذا جــاَز الحكــُم علــى اإلمــاِم علــى مراغمتــِه فكيــَف يحتــاُج إلــى إذنــِه ، 
ا من غيِر  وكذلَك كسُر المالهي ، وإراقُة الخموِر ، فإنَّ تعاطَي ما يعرُف كونُه حقًّ
ا جمُع األعواِن ، وشهُر األسلحِة فذلَك قد  اجتهاٍد فلم يفتقر إلى إذِن اإلماِم ، وأمَّ

ٍة ففيِه نظٌر)2( . يجرُّ إلى فتنٍة عامَّ

ُه يؤدِّي إلى  وقد ذهَب إلى اشتراِط اإلذِن في هذِه الحالِة جمهرُة العلماِء ؛ ألنَّ
الفتِن وهيجاِن الفساد)3( .

ــِة والــوالِة فالَ يســتقل بها اآلحــاُد كالقصاِص ،  ــا باألئمَّ وكذلــَك مــا كاَن مختصًّ
ٌك للفتِن ، ومثلُه  ــُه اَل يســتوفى إالَّ بحضــرِة اإلمــاِم ؛ ألنَّ االنفــراَد باســتيفائِه محــرِّ فإنَّ
ِة وقعِه وإيالمِه .  ُه غيُر مضبوٍط في شدَّ ُه باستيفائِه ؛ ألنَّ حدُّ القذِف اَل ينفرُد مستحقُّ

ِه إالَّ أن يضبطــُه اإلمــاُم بالحبــِس فــي  ُض إلــى مســتحقِّ وكذلــَك التَّعزيــُر اَل يفــوَّ
. )4( ٍة معلومٍة ، فيجوُز لُه أن يتوالَُّه المستحقُّ مكان معلوٍم في مدَّ

ل المجنيَّ عليــِه الجانَي  ــارِق أو وكَّ ــرقِة إلــى السَّ َض اإلمــاُم قطــَع السَّ ــا لــو فــوَّ أمَّ
في قطِع العضِو فوجهاِن : أحدهما يجوُز لحصول المقصوِد باســتيفائِه ، والثَّاني 

حديــث : < أفضــل الجهــاد كلمــة حــق عنــد إمــام جائــر > . أخرجــه ابــن ماجــه )1330/2 - ط الحلبــي(   )1(
والترمذي )271/4( من حديث أبي سعيد الخدري ، وحسنه الترمذي .

اإلحياء 402/2 .  )2(
الشــرعية  واآلداب   ، 23/2 مســلم  علــى  النــووي  شــرح   ، 170/2 الكبائــر  اقتــراف  عــن  الزواجــر   )3(
الســلطانية ألبــي يعلــى/284 ، بدائــع  الســلطانية للمــاوردي/240 ، األحــكام  195/1 ، واألحــكام 

الصنائع 4204/9 - 4207 .

)4( قواعد األحكام 97/2 ، 198 .
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اَل يجوُز ؛ ألنَّ االستيفاَء لغيرِه أزجُر له)1( .

يــِن وفروعــِه ، ومــا  الدِّ ــِة مــن أصــل  ــُق باألئمَّ إمــاُم الحرميــِن مــا يتعلَّ بيَّــَن  وقــد 
نيــا ، ومــا يلزمهــم في حفِظ أهل اإلســالِم عــِن النَّوائِب ،  ــُق بهــم مــن أحــكاِم الدُّ يتعلَّ
والتَّغالــِب ، والتَّقاطــِع ، والتَّدابــِر ، والتَّواصــل ، وأنَّ الحــدوَد بجملتهــا منوطــٌة إلى 

ِة والَّذيَن يتولَّوَن األموَر من جهتهم)2( . األئمَّ



المصدر السابق .  )1(
غيــاث األمــم فــي التيــاث الظلــم 133 - 162 ومــا بعدهــا ، الحــاوي للفتــاوى 248/1 ، تحفــة الناظــر   )2(

. 54
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المطلب الثامن : آداب المحتسب 
بمــكارِم  ــي  والتَّحلِّ وفعــالً ،  قــواًل  يحمــُد  بمــا  األخــُذ  اآلداِب  مــَن  المقصــوُد 
األخــالِق ، فينبغــي للمحتســِب أخــُذ نفســِه بهــا حتَّــى يكــوَن عملــُه مقبــواًل ، وقولــُه 
ــُق واليتــُه الهــدَف منها ، وذلَك بأن يكــوَن عفيًفا عن قبول الهدايا  مســموًعا ، وتحقِّ
ناعاِت والمهرِة ، فإنَّ ذلَك أسلُم لعرضِه وأقوُم لهيبتِه ، وأن يالزَم  من أرباِب الصِّ
َد الموازيَن  كاكيَن والطَّرقاِت ، ويتفقَّ األسواَق ، ويدوَر على الباعِة ، ويكشَف الدَّ
واألطعمــَة ، ويقــَف علــى وســائل الغــشِّ فــي أوقــاٍت مختلفــٍة ، وعلــى غفلــٍة مــن 
أهلها ، ويستعيُن في عملِه باألمناِء العارفيَن الثِّقاِت ، ليعتمَد على أقوالهم ويبالُغ 
فــي الكشــِف فيهــا ، ويباشــُر ذلــَك بنفســِه ، فقــد ذكــَر أنَّ علــيَّ بَن عيســى الوزيَر وقَع 
إلــى محتســٍب كاَن فــي وقــِت وزارتــِه يكثــُر الجلــوَس فــي دارِه ببغــداَد < الحســبُة اَل 
ــِه إن لزمــَت دارَك نهــاًرا  تحتمــل الحجبــَة فطــِف األســواَق تحــل لــك األرزاُق ، واللَّ

الُم >)1( . ألضرمنها عليَك ناًرا والسَّ

ــُة  العفَّ فيهــُم  ويشــترُط  الحاجــِة ،  قــدِر  علــى  بهــم  يســتعيُن  أعواًنــا  يتَّخــَذ  وأن 
وكيــَف  يديــِه ،  بيــَن  فــوَن  يتصرَّ كيــَف  فهــم  ويعرِّ بهــم ،  ويهذِّ بهــم  ويؤدِّ يانــُة ،  والصِّ

يخرجوَن في طلِب الغرماِء ، واَل ينفرُد أحٌد منهم بعمٍل إالَّ بعَد مشورتِه . 

الموعظــِة  فــي  أبلــَغ  ليكــوَن  اســتطاَع ؛  إِن  ــرِّ  السِّ فــي  ونهيــُه  أمــرُه  يكــوَن  وأن 
ــرِّ أمــرُه بالعالنيــِة ، وقــد أوصى بعُض  والنَّصيحــِة ، فــإن لــم تنفعــُه الموعظــُة فــي السِّ
الحيَن بعَض من يأمُر بالمعروِف < اجتهد أن تستَر العصاَة فإنَّ ظهوَر  الوزراِء الصَّ

معاصيهم عيٌب في أهل اإلسالِم >)2( .

معالم القربة 124 ، 219 .  )1(
غذاء األلباب 227/1 .  )2(
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وأن يقصــَد مــن حســبتِه وجــَه هللا تعالــى وإعــزاَز دينــِه ، وينبغي أن يكوَن المحتســُب 
ــفقِة ، واَل يقصــَد إالَّ  يــِن والشَّ فــِق واللِّ ــى بالرِّ عالًمــا بمــا يأمــُر بــِه وينهــى عنــُه ، وأن يتحلَّ
اإلصــالَح واَل يخشــى فــي هللا لومــَة الئــٍم ، وتكــوُن عقوبتــُه مناســبًة مــَع جــرِم كل إنســاٍن 
ل ذنٍب  ًيا غيَر مبادٍر إلى العقوبِة ، واَل يؤاخُذ أحًدا بأوَّ وحالِه ، وما يليُق بِه ، ويكوُن متأنِّ
ــٍة تبــدو ، وإذا عثــَر علــى مــن نقــَص المكيــال أو بخــَس  ل زلَّ يصــدُر منــُه ، واَل يعاقــُب بــأوَّ
فُه وأنذرُه العقوبَة  الميزاَن أو غشَّ بضاعًة أو صناعًة استتابُه عن معصيتِه ، ووعظُه وخوَّ
رُه على حسِب ما يليُق بِه مَن التَّعزيِر بقدِر الجناية)1( . والتَّعزيَر ، فإن عاَد إلى فعلِه عزَّ

ًيــا بالعلِم  ومــن آكــِد وألــزَم مــا ينبغــي أن يكــوَن عليــِه المحتســُب أن يكــوَن متحلِّ
بــُر بعــده)2( فــإذا  فــُق معــُه ، والصَّ بــِر ، العلــُم قبــل األمــِر والنَّهــِي ، والرِّ فــِق والصَّ والرِّ
رامِة  دِق فــي القول والعمــل والصَّ ــِه بعــَد النَّظــِر مــَع الفطنِة والصِّ جمــَع إلــى ذلــَك كلِّ
ــُه حــريٌّ أن تثمــَر هــذِه الواليــُة  ى اإلصابــَة فيهــا فإنَّ فــي الحــقِّ وأحكــَم أمــورُه وتحــرَّ

َة منها . َق الغايَة المرجوَّ أطيَب الثِّماِر ، وتحقِّ

الّركن الّثاني - من أركان الحسبة - المحتسُب فيِه )ما تجري فيِه الحسبة( :
تجري الحسبُة في كل معروٍف إذا ظهَر تركُه ، وفي كل منكٍر إذا ظهَر فعلُه .

أقسام المعروف :
ينقسُم المعروُف إلى ثالثِة أقساٍم :

أحدهما : ما يتعلَُّق بحقوِق هللا تعالى . 

والثَّاني : ما يتعلَُّق بحقوِق اآلدميِّيَن . 

والثَّالُث : ما يكوُن مشترًكا بينهما .

نهاية الرتبة للشيرازي 9 .  )1(
الحســبة اإلســالمية البــن تيميــة 86 ، اإلحيــاء 425/2 - 428 ، اآلداب الشــرعية 214/1 ، نصــاب   )2(

االحتساب 199 .
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ومعنــى حــقِّ هللا : أمــرُه ونهيــُه ، وحــقِّ العبــِد : مصالحــُه ؛ ألنَّ التَّكاليــَف علــى 
ثالثِة أقساٍم : 

قسٌم فيِه حقُّ هللا تعالى فقط كاإليماِن وتحريِم الكفِر .

يوِن واألثماِن . وقسٌم فيِه حقُّ العبِد فقط كالدُّ

وقسٌم اختلَف فيِه هل يغلُب فيِه حقُّ هللا أو حقُّ العبِد كحدِّ القذِف .

ــا محًضــا للعبــِد وبيــَن حــقِّ هللا أنَّ حــقَّ العبــِد المحــَض لــو  والفــرُق بيــَن مــا كاَن حقًّ
ِه تعالى ، وهَو أمرُه بإيصال ذلَك  أسقطُه لسقَط ، وإالَّ فما من حقٍّ للعبِد إالَّ وفيِه حقٌّ للَّ
ِه فيوجُد حقُّ هللا تعالى دوَن حقِّ العبِد ، واَل يوجُد حقُّ العبِد إالَّ وفيِه  الحقِّ إلى مستحقِّ
ِة اإلســقاِط ، فكل ما للعبِد إســقاطُه فهَو الَّذي  حــقُّ هللا تعالــى ، وإنَّمــا يعــرُف ذلَك بصحَّ
يقصُد بِه حقُّ العبِد ، وكل ما ليَس لُه إسقاطُه فهَو الَّذي يقصُد بأنَُّه حقُّ هللا تعالى . وأنَّ 
ا  ـاَس كلَّهــم خصــوٌم فــي إثبــاِت حقــوِق هللا تعالــى نيابــًة عنــُه تعالــى لكونهــم عبيــدُه ، أمَّ النَـّ

حقُّ العبِد فالَ ينتصُب أحٌد خصًما عن أحٍد لعدِم ما يوجُب انتصابُه خصًما)1( .

معنى المنكر والمراد منه
 المنكــُر ضــدُّ المعــروِف ، وقــِد اختلفــت عبــاراُت العلمــاِء فــي تحديــِد معنــاُه 
عموًمــا وخصوًصــا ، فمنهــم مــن قصــرُه علــى الكفــر)2( ، ومنهــم مــن جعلــُه شــامالً 

رع)4( .  رع)3( ، ومنهم مِن استعملُه في كل ما نهى عنُه الشَّ ماِت الشَّ لمحرَّ

درر الحــكام فــي شــرح غــرر األحــكام 219/2 ، كشــف األســرار عــن أصــول فخــر اإلســالم البــزدوي   )1(
134/4 ، الفــروق 140/1 - 142 ، والموافقــات 375/2 - 378 ، المغنــي البــن قدامــة 48/9 ، 

49 ، 280/10 ، 281 ، وقواعد األحكام 168/1 - 176 .
البحر المحيط 20/3 ، 21 .  )2(

الزواجر عن اقتراف الكبائر 168/2 .  )3(
البحر المحيط 21/3 ، أحكام القرآن للجصاص 322/2 .  )4(
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رِع قبحه)1( . واستعملُه آخروَن في كل ما عرَف بالعقل والشَّ

ــليمُة ،  َم ، هــَو مــا تنكــرُه النُّفوُس السَّ وقــال غيرهــم : هــَو أشــمل مــن كل مــا تقــدَّ
بــُع وتعاظــَم اســتكبارُه وقبــَح غايــَة القبــِح  ــرُع ونافــرُه الطَّ مــُه الشَّ ــا حرَّ وتتــأذَّى بــِه ممَّ

استظهارُه في محل المألِ )2( .

ى عنَد الحنفيَِّة  والمنكُر منُه ما هَو مكروٌه ، ومنُه ما هَو محظوٌر ، وهَو المسمَّ
بكراهــِة التَّحريــِم ، وهــَو المــراُد مَن المكروِه عنَد إطالقهم ، وعنَد غيرهم يســاوي 

ى أيًضا معصيًة وذنًبا)3( . َم ، ويسمَّ المحرَّ

والفــرُق بيــَن المكــروِه والمحظــوِر ، أنَّ المنَع مَن المنكِر المكروِه مســتحبٌّ ، 
ُه مكــروٌه وجَب  ــكوُت عليــِه مكــروٌه ، وليــَس بحــراٍم ، وإذا لــم يعلــِم الفاعل أنَّ والسُّ

رِع يجُب تبليغُه إلى من اَل يعرفُه .  ذكرُه لُه ، فإنَّ للكراهِة حكًما في الشَّ

َق شــرطُه ،  ــكوُت عليِه محظوٌر إذا تحقَّ ا المحظوُر فالنَّهُي عنُه واجٌب والسُّ أمَّ
واني أن يكوَن المنكُر مجمًعا على تحريمِه ، أو  وبهذا اشترَط صاحُب الفواكِه الدَّ

يكوَن مدرُك عدِم التَّحريِم فيِه ضعيًفا)4( .

شروط المنكر المطلوب تغييره :
 يشترُط في المنكِر المطلوِب تغييرُه ما يلي : 

( لباب التأويل في معاني التنزيل 399/1 ، معالم القربة 22 .  )1(
المفــردات فــي غريــب القــرآن مــادة نكــر ، النهايــة فــي غريب الحديث واألثــر 115/5 مــادة نكر ، تحفة   )2(
الناظر وغنية الذاكر 29 ، غذاء األلباب 181/1 ، اآلداب الشرعية 174/1 ، إتحاف السادة المتقين 

. 34/7
والفواكــه   ، 86/1 لآلمــدي  األحــكام  أصــول  فــي  األحــكام   ، 53  ، 52/7 المتقيــن  الســادة  إتحــاف   )3(

الدواني 394/2 .
إحياء علوم الدين 428/2 ، شرحه المسمى إتحاف السادة المتقين 52/7 ، 53 ، والفواكه الدواني   )4(

. 394/2
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الّشرط األّول :
رِع ، وقال الغزاليُّ : المنكُر   أن يكوَن منكًرا بمعنى أن يكوَن محظوًرا في الشَّ
أعــمُّ مــَن المعصيــِة ، إذ مــن رأى صبيًّــا أو مجنوًنــا يشــرُب الخمــَر فعليــِه أن يريــَق 
خمرُه ويمنعُه ، وكذا إن رأى مجنوًنا يزني بمجنونٍة أو بهيمٍة فعليِه أن يمنعُه منُه ، 
ى معصيًة في حقِّ المجنوِن ، إذ معصيٌة اَل عاصَي بها محاٌل ، ولهذا  وهذا اَل يسمَّ
قــال صاحبــا <الفــروق> و<القواعــد> : اَل يشــترُط فــي األمِر بالمعــروِف والنَّهِي عِن 
المنكــِر أن يكــوَن المأمــوُر والمنهــيُّ عاصييــِن ، بــل يشــترُط فيــِه أن يكــوَن أحدهمــا 

فِع واآلخُر تارًكا لمصلحٍة واجبِة التَّحصيل ، مالبًسا لمفسدٍة واجبِة الدَّ

الّشرط الّثاني
ا على فعل المنكِر ،   أن يكوَن المنكُر موجوًدا في الحال بأن يكوَن الفاعل مستمرًّ

فإن علَم من حالِه ترُك االستمراِر على الفعل لم يجز إنكاُر ما وقَع على الفعل .

الّشرط الّثالث :
ٍس :  أن يكوَن المنكُر ظاهًرا للمحتسِب بغيِر تجسُّ

فِة )1( . ُس معناُه طلُب األماراِت المعرِّ  التَّجسُّ

ا  فــُة إن حصلــت وأورثــِت المعرفــَة جــاَز العمــل بمقتضاهــا ، أمَّ فاألمــارُة المعرِّ
نا أمرنا أن نجرَي أحكاَم النَّاِس  طلبها فالَ رخصَة فيِه ، والحكمُة من وراِء ذلَك أنَّ

على الظَّواهِر من غيِر استكشاٍف عِن األموِر الباطنِة )2( . 

قــال عمــُر رضــَي هللا عنــُه : <إنَّ أناًســا كانــوا يؤخــذوَن بالوحــِي في عهِد رســول 
هللا - × - وإنَّ الوحَي قِد انقطَع وإنَّما نأخذكُم اآلَن بما ظهَر لنا من أعمالكم ، 

الحسبة لشيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا - علي بن نايف الشحود )48(   )1(
)2(  المصدر السابق .
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بنــاُه وليــَس إلينــا مــن ســريرتِه شــيٌء ، هللا يحاســُب  ـاُه وقرَّ نَـّ فمــن أظهــَر لنــا خيــًرا أمَّ
قُه وإن قال إنَّ سريرتُه حسنٌة >)1( . سريرتُه ، ومن أظهَر لنا سوًءا لم نأمنُه ولم نصدِّ

)2( فــي قولــه تعالــى : ژ ڀ   ٺ  ژ  خذوا ما ظهَر ، واَل تتَّبعوا  وقــال القرطبــيُّ
لــَع عليِه بعَد  عــوراِت المســلميَن ، أي : اَل يبحــث أحدكــم عــن عيــِب أخيِه حتَّى يطَّ
ـاِس  ــَس واَل أن يبحــَث أو يقتحــَم علــى النَـّ أن ســترُه هللا فليــَس للمحتســِب أن يتجسَّ
ِس المنهيِّ عنُه وفي حكمِه  دورهم بظنِّ أنَّ فيها منكًرا ، ألنَّ ذلَك من قبيل التَّجسُّ
مــِن ابتعــَد عــِن األنظــاِر واســتتَر فــي موضٍع اَل يعلُم بِه غالًبا غيــُر من حضرُه ويكتمُه 

ُث بِه .  واَل يحدِّ

والنَّاُس ضرباِن :

ٌة  أحدهما : مستوٌر اَل يعرُف بشيٍء مَن المعاصي ، فإذا وقعت منُه هفوٌة أو زلَّ
ُث بهــا ؛ ألنَّ ذلــَك غيبــٌة ، وفــي ذلــَك قال  ــُه اَل يجــوُز كشــفها وهتكهــا واَل التَّحــدُّ فإنَّ

هللا تعالــى : ژ ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ی   ی  جئ  
حئمئ  ژ  ]النور : 19[ والمراُد إشــاعُة الفاحشــِة على المؤمِن المســتتِر فيما وقَع 

منُه أِو اتُّهَم بِه وهَو بريٌء منُه .

والثَّاني : من كاَن مشتهًرا بالمعاصي معلنًا بها واَل يبالي بما ارتكَب منها واَل 
بمــا قيــل لــُه ، فهــذا هَو الفاجُر المعلُن وليــَس لُه غيبٌة ، ومثل هذا فالَ بأَس بالبحِث 

عن أمرِه لتقاَم عليِه الحدوُد )3( .



)1( رواه البخاري 2498 )934/2(
الحسبة لشيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا - علي بن نايف الشحود )49(  )2(

)3( غذاء األلباب في شرح منظومة اآلداب - )ج 1/ص 264(
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الّركن الّثالث - من أركان الحسبة - : المحتسب عليه :
 المحتســُب عليــِه هــَو المأمــوُر بالمعــروِف والمنهــيُّ عــِن المنكــر)1( وشــرطُه 
فــِع ، أو تــارًكا لمصلحــٍة واجبــِة الحصــول)2(  أن يكــوَن مالبًســا لمفســدٍة واجبــِة الدَّ
ــِه منكــًرا ،  وقــال الغزالــيُّ : وشــرطُه أن يكــوَن بصفــِة مصيــِر الفعــل الممنــوِع فــي حقِّ
ًفا ، واَل يشترُط في المأموِر والمنهيِّ أن يكونا عاصيين)3( .  واَل يشترُط كونُه مكلَّ

مت في معنى المنكِر والمراِد منه)4( . ولهذا أمثلٌة تقدَّ



الكنز األكبر في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر المجلد األول ورقة 57 .  )1(
قواعد األحكام في مصالح األنام/121 ، والفروق 256/4 ، 257 .  )2(

المصدرين السابقين ، وحاشية رد المحتار 66/4 .  )3(
)4(  انظر ص/28 .
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الّركن الّرابع : في االحتساب ومراتبه :
القيــاُم بالحســبِة - وهــَو األمــُر بالمعــروِف والنَّهــُي عــِن المنكــِر - مــن أعظــِم 
اٍت كثيرًة وامتدحُه فيِه بأساليَب  الواجباِت وأهمِّ المحتسباِت ذكرُه هللا في كتابِه مرَّ
ــنَِّة أوفَر ، وذكــرُه فيها أكثَر ، وذلــَك لعظِم ما  ــُه مــَع ذلــَك مــَن السُّ عديــدٍة ، وكاَن حظُّ
ــُب عليــِه مــن مصالــَح ، ومــا يــدرُأ بــِه مــن مفاســَد ، وذلــَك أســاُس كل مــا أمــَر بــِه  يترتَّ

يُن ، وحكمُة كل ما نهى عنُه . الدِّ

والمعتبــُر فــي ذلــَك هــَو رجحــاُن أحــِد النَّوعيــِن على اآلخــِر إذ اَل يخلو كل أمٍر 
ــُب عليــِه ، فــإذا رجحــت المصلحــُة أمــَر  قهــا ومفســدٍة يترتَّ ونهــٍي مــن مصلحــٍة يحقِّ
بــِه ، وإذا رجحــِت المفســدُة نهــى عنــُه . كاَن كلٌّ مــَن األمــِر والنَّهــِي فــي هــذِه الحــال 
مشــروًعا وطاعــًة مطلوبــًة ، وكاَن تركهــا ، أو وضُع أحدهما موضــَع اآلخِر عصياًنا 

ُه اَل يحبُّ الفساد)1( . ًما مطلوًبا تركُه ؛ ألنَّ مغبََّة ذلَك الفساُد واللَّ وأمًرا محرَّ



الحسبة في اإلسالم 65 - 66 .  )1(
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المطلب التاسع : مراتب االحتساب :
ذكر بعض العلماء في مراتب الّتغيير ما يمكن إيجازه فيما يلي :

ُه يزيل فساَد ما وقَع لصدوِر   النّوع األّول : التَّنبيُه والتَّذكيُر وذلَك فيمن يعلُم أنَّ
ٍة وجهالٍة ، كما يقُع مَن الجاهل بدقائِق الفساِد في البيوِع ، ومسالِك  ذلَك على غرَّ
الِة  تــي يعلــُم خفاؤهــا عنــُه ، وكذلــَك مــا يصــدُر مــن عــدِم القيــاِم بــأركاِن الصَّ بــا الَّ الرِّ

فِق واالستمالِة . وشروِط العباداِت فينبَّهوَن بطريِق . التَّلطُِّف والرِّ

ُه قِد اقترَف   النّوع الّثاني : الوعُظ والتَّخويُف مَن هللا ويكوُن ذلَك لمن عرَف أنَّ
ــِف  تــي اَل تخفــى علــى المســلِم المكلَّ المنكــَر وهــَو عالــٌم بــِه مــن أنــواِع المعاصــي الَّ

ِه . فيتعاهدُه المحتسُب بالعظِة واإلخافِة من ربِّ

ِة  ــدَّ جــُر والتَّأنيُب واإلغالُظ بالقول والتَّقريِع باللِّســاِن والشِّ النّوع الّثالث : الزَّ
في التَّهديِد واإلنكاِر ، وذلَك فيمن اَل ينفُع فيِه وعٌظ ، واَل ينجُح في شأنِه تحذيٌر 
برفــٍق ، بــل يظهــُر عليــِه مبــادُئ اإلصراِر علــى المنكِر واالســتهزاِء بالعظــِة ، ويكوُن 
ذلَك بما اَل يعدُّ فحًشا في القول واَل إسراًفا فيِه خالًيا مَن الكذِب ، ومن أن ينسَب 
إلــى مــن نصحــُه مــا ليــَس فيــِه مقتصــًرا علــى قــدِر الحاجــِة حتَّــى اَل يكوَن مــن نتيجتِه 

إصراٌر واستكباٌر .

 النّــوع الّرابــع : التَّغييــُر باليــِد بإزالــِة ذلــَك المنكــِر وذلــَك فيمــن كاَن حامــالً 
ُه متظلٌِّم من بقاِء ذلَك  الخمَر ، أو ماســًكا لماٍل مغصوٍب ، وعينُه قائمٌة بيدِه ، وربُّ
فِه ، فأمثال هذا اَل بدَّ فيِه مَن  بيدِه ، طالٌب رفَع المنكِر في بقائِه تحَت حوزِه وتصرُّ
جــِر واإلغــالِظ مــَن المباشــرِة لإلزالــِة باليِد ، أو ما يقوُم مقــاَم اليِد كأمِر األعواِن  الزَّ

الممتثليَن أمَر المغيِِّر في إزالِة المنكِر .
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ــرِب . وذلــَك فيمــن تجاهــَر  ـكال والضَّ النّــوع الخامــس : إيقــاُع العقوبــِة بالنَـّ
بالمنكِر وتلبََّس بإظهارِه ولم يقدر على دفعِه إالَّ بذلَك .

 النّوع الّسادس : االستعداُء ورفُع األمِر إلى الحاكِم واإلماِم لما لُه من عموِم 
ــرورُة لترِك النُّصــرِة بِه لما يخشــى من فواِت  النَّظــِر ونفــوِذ الكلمــِة ، مــا لــم تــدُع الضَّ

التَّغييِر ، فيجُب قياُم المحتسِب بما تدعو إليِه الحاجُة في الحال)1( .

 وقد ذهَب الفقهاُء إلى أنَّ للمحتسِب أن يتَّخَذ ما يلزمُه من أموِر الحسبِة بما 
 - عيَِّة ، وزجَر المفســديَن ، ولُه في ســبيل ذلَك - بوجٍه خاصٍّ يرى فيِه صالَح الرَّ
فــي اختصــاِص  ــا اَل يدخــل  ــارَة ، ممَّ فــي كل معصيــٍة اَل حــدَّ فيهــا واَل كفَّ التَّعزيــُر 
رِب ، أِو الحبِس ، أِو اإلتالِف ، أِو القتل أِو النَّفِي .  القاضي ، ويكوُن التَّعزيُر بالضَّ

وتفصيل ذلَك في مصطلِح <تعزيٌر > .



تحفــة الناظــر وغنيــة الذاكــر 12/10 ، وإحيــاء علــوم الديــن 420/2 - 425 ، معالــم القربــة 195 -   )1(
197 ، الطرق الحكمية 101 وما بعدها .
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المطلب العاشر : مجاالت تطبيق نظام الحسبة في األسواق 
بالقضــاء  صلــة  لهــا  وظائــف  المحتســب  يتولــى  المحتســب :  اختصاصــات 
إلــى  التحتــاج  التــي  الظاهــرة  المنازعــات  فــي  ينظــر  فهــو  والشــرطة ،  والمظالــم 
فهــو  والميــزان ،  المكيــال  وتطفيــف  والتدليــس ،  الغــش  كدعــاوى  إثباتيــة ،  أدلــة 
بهــذا كالقاضــي ، ويــؤدب مرتكبــي المعاصــي التــي ترتكــب جهــًرا أو تخــل بــآداب 
اإلسالم ، فهو بهذا كناظر المظالم . ويرعى النظام واآلداب واألمن في الشوارع 

واألسواق مما ال تجوز مخالفته ، فيكون بهذا كالشرطة أو النيابة العامة)1( .

وتنحصر اختصاصات المحتسب في أمرين :
أحدهما : األمر بالمعروف .

والثاني : النهي عن المنكر)2( .

وذلك مما ليس من خصائص الوالة والقضاة وأهل الديوان ونحوهم)3( . 

ووظيفة المحتسب : أن يمنع الناس من مواقف الريب ومظان التهمة ، لقوله 
× : < َدْع َما َيِريُبَك إَِلى َما اَل َيِريُبَك>)4( فيقدم اإلنكار وال يعجل بالتأديب ، مثل 

الســلطات الثــالث للدكتــور ســليمان الطمــاوي: ص 323، مدخــل الفقــه اإلســالمي لألســتاذ /محمــد   )1(
سالم مدكور - رحمه هللا : ص 407.

 - 31 ،29 تيميــة: 11 -  الحســبة البــن   ،252 للمــاوردي: ص 243 -  الســلطانية  األحــكام  انظــر   )2(
37، 41 - 49، 52 - 57، ط مكــة، الطــرق الحكميــة البــن القيــم: ص 349 - 363، ط المدنــي 

بالقاهرة.
الحسبة )179( .  )3(

ورد مــن حديــث أنــس : أخرجــه أحمــد )153/3 ، رقــم 12572( قــال الهيثمــى )152/10( : فيــه   )4(
أبو عبــد هللا األســدى لــم أعرفــه وبقيــة رجالــه رجــال الصحيــح . وأخرجــه أيًضــا : ابن عــدى )202/1 ، 

ترجمة 48 أحمد بن هارون بن موسى بن هارون( ، والضياء )293/7 ، رقم 2748( .
ومن حديث الحسن : أخرجه النسائى )327/8 ، رقم 5711( .

= ومن حديث ابن عمر : أخرجه الخطيب )385/6( . 
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اختــالط النســاء بالرجــال في المســاجد والطرقــات واألماكن العامــة . والمجاهرة 
بإظهــار الخمــر والمســكرات ، أو المالهــي المحرمــة ، فيريــق المســكرات علــى 
المســلم ، ويــؤدب الذمــي علــى إظهارهــا ، ويفــك أدوات المالهــي حتــى تصيــر 
خشــًبا ، ويــؤدب المجاهــر بهــا ، وال يكســرها إن صلــح خشــبها لالنتفــاع بــه لغيــر 

المالهي .

وأمــا مــا لــم يظهــر من المحظورات فليس للمحتســب أن يتجســس عنها ، وال 
أن يهتــك األســتار حــذًرا مــن االســتتار بهــا ، قــال النبــي × : <مــن أتى من هذه 
القاذورات شيًئا ، فليستتر بســتر هللا ، فإن من يبد لنا صفحته ، نقم حد هللا تعالى 

عليه>)1( .
الثالــث : المعامــالت المنكــرة : كالربــا ، وعقــود الميســر ، والبيــوع الفاســدة ، 
وما منع الشرع منه ، كالغش والتدليس في الصناعات والبياعات ، وبخس الكيل 
والميزان ، والخيانة . وعلى المحتسب إنكاره والمنع منه والزجر عليه والتأديب 

عليه بحسب األحوال إذا كان متفًقا على حظره . 

وأما المختلف فيه بين الفقهاء بالحظر واإلباحة ، فال دخل له في إنكاره .

ويمنع المحتسب سائر الحيل المحرمة على أكل الربا ، وهي ثالثة أنواع)2( :

أحدها : ما يكون من واحد ، كما إذا باعه سلعة بنسيئة ، ثم اشتراها منه بأقل 
من ثمنها نقًدا ، حيلة على الربا .

= ومن حديث وابصة بن معبد : أخرجه الطبرانى )147/22 ، رقم 399( . 
ومن حديث واثلة : أخرجه الطبرانى كما فى مجمع الزوائد )294/10( قال الهيثمى : فيه إسماعيل 

ابن عبد هللا الكندى وهو ضعيف . وأخرجه أيًضا : الديلمى )218/2 ، رقم 3061( .
)1( الموطأ )825/2( .

الحسبة )209( .  )2(

www.almoslih.net



237 املبحث الثامن ع�رش : نظام احل�سبة

وثانيها : ما تكون ثنائية : وهي أن تكون من اثنين ، مثل أن يجمع إلى القرض 
بيًعا أو إجارة أو مساقاة أو مزارعة ونحو ذلك ، وقد ثبت عن النبي × أنه قال : 
< اَل َيِحلُّ َسَلٌف َوَبْيٌع، َواَل َشْرَطاِن فِي َبْيٍع، َواَل ِرْبُح َما َلْم ُيْضَمْن ، َواَل َبْيُع َما َلْيَس 

ِعنَْدَك >)1( قال الترمذي : حديث صحيح .
وثالثهــا : مــا تكــون ثالثيــة : وهــي أن يدخــال بينهمــا محلــالً للربــا ، فيشــتري 
الســلعة مــن آكل الربــا ، ثــم يبيعهــا لمعطي الربا إلى أجل ، ثــم يعيدها إلى صاحبها 

بنقص دراهم يستعيدها المحلل .

ومن المنكرات : تلقي السلع قبل أن تجيء إلى السوق ، فإن النبي × نهى 
عن ذلك ، لما فيه من تغرير البائع ، فإنه ال يعرف السعر ، فيشتري منه المشتري ، 
بــدون القيمــة ، ولذلــك أثبــت لــه النبــي × الخيــار إذا دخل إلى الســوق)2( . وفي 

الحديث : < َغْبُن اْلُمْسَتْرِسُل ِرًبا >)3( . 

والمسترسل : هو الذي ال يعرف قيمة السلعة .

ويمنــع المحتســب االحتــكار لمــا يحتــاج إليــه النــاس ، روى مســلم عــن معمــر 
ابن عبد هللا العدوي : أن النبي × قال : <اَل يْحَتكُِر إاِلَّ َخاطٌِئ>)4( فإن المحتكر 

)1( صحيــح ، أخرجــه أحمــد )178/2( )6671( ، وأبــو داود رقــم )3405( ، والترمــذي رقم )1234( ، 
والنسائي 288/7 و 295 ، وأخرجه ابن ماجه رقم )2188( .

تقدم .  )2(
)3( ورد من حديث جابر : أخرجه البيهقى )349/5 ، رقم 10706( .

ومــن حديــث أنــس بــن مالــك : أخرجــه البيهقــى )349/5 ، رقم 10707( قــال المنــاوى )400/4( : قال 
الذهبى فى التنقيح المتهم بوضعه يعيش بن هشام القرقسانى راويه عن مالك عن الزهرى عن أنس .

حديــث علــى : أخرجــه البيهقــى )349/5 ، رقــم 10707( قــال المنــاوى )400/4( : قــال الحافــظ : 
سند هذا جيد .

وقال األلباني في الضعيفة : باطل .
)4( رواه مسلم 130 - )1605( ، وأخرجه أيًضا أبو داود )3447( ، والترمذي )1313( ، وابن ماجه= 
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الــذي يعمــد إلــى شــراء مــا يحتــاج إليــه النــاس مــن الطعــام ، فيحبســه عنهــم ، ويريــد 
إغالءه عليهم هو ظالم لعموم الناس .

ولهذا كان لولي األمر أن يكره المحتكرين على بيع ما عندهم بقيمة المثل ، 
عند ضرورة الناس إليه)1( .

وأما التسعير : فمنه ما هو ظلم محرم ، ومنه ما هو عدل جائز)2( .

فــإذا تضمــن ظلــم النــاس وإكراههــم بغيــر حــق علــى البيــع بثمــن ال يرضونــه ، 
أو منعهــم ممــا أبــاح هللا لهــم ، فهــو حــرام . وإذا تضمــن العــدل بيــن النــاس ، مثــل 
إكراههــم علــى مــا يجــب عليهــم مــن المعاوضــة بثمــن المثــل ، ومنعهــم ممــا يحــرم 
عليهــم مــن أخــذ الزيــادة علــى عــوض المثــل ، فهــو جائــز ، بــل واجب ، لمــا فيه من 

إلزامهم بالعدل ، ومنعهم من الظلم .

زراعــة  مــن  المصلحــة ،  بحســب  اإلنتــاج  نســب  توزيــع  األمــر  ولــي  وعلــى 
وصناعة وتجارة وبناء وغيرها ؛ ألن توفير الحاجيات أمر مطلوب شرًعا ، وتعلم 
الصناعــات فــرض علــى الكفايــة ، فلولــي األمــر أن يلــزم النــاس بما يحقــق الحاجة 

بأجرة المثل ، فإنه ال تتم مصلحة الناس إال بذلك .

والقاعــدة العامــة فــي هــذا كمــا ذكر ابن تيمية في <الحســبة> : أنــه إذا تعارضت 
المصالــح والمفاســد والحســنات والســيئات ، أو تزاحمــت ، فإنــه يجــب ترجيــح 
الشــريعة ،  الراجــح منهــا . لكــن اعتبــار مقاديــر المصالــح والمفاســد هــو بميــزان 
فمتى قدر اإلنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها ، وإال اجتهد برأيه لمعرفة 

األشباه والنظائر)3( .

= برقم )2154( . وفي رواية لمسلم 129 - )1605( : <َمِن اْحَتَكَر َفُهَو َخاطٌِئ>
الطرق الحكمية )205( . )2( الطرق الحكمية )206( .)1(        

الحسبة )172( ، مجموع الفتاوى )129/28( .  )3(
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فهرس اآليات

 174 ]  البقرة : 41[   ژ ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ژ   

220 ]البقرة : 44[    ژ ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ژ   
215 ] البقرة : 195 [   ژَواَل ُتْلُقوا بَِأْيِديُكْم إَِلى التَّْهُلَكِة ژ  

206 ] البقرة : 219[    ژ ۉ  ۉ  ې  ې   ېژ    
37 ] البقرة : 275[   ژ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ژ   

174 ]  آل عمران : 77 [    ژەئ    وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ  ژ  
204 ] آل عمران : 104[  ژ ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ژ   

] آل عمران : 110[          43 ، 201 ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ   
109 ]النساء:29[    ژ ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ ژ    

37 ] النساء : 29[   ژٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦژ 
47 ]النساء :58[   ژ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ژ   

213 ] النساء : 141[    ژ ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ژ    
201 ] األعراف: 165[  ژ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ژ   
 216 ] األعراف : 199 [     ژ ڄ  ڃ    ڃ   ڃ    ژ  

91 ]التوبة : 53[    ژ ۓ  ڭ  ڭ  ژ   
43 ]التوبة : 71[    ژ ک  گ  گ   گ  گڳ ژ    
53 ]هود 84 - 85[    ژ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤڤ  ژ   

220  ژ ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ژ   ]سورة هود : 88[ 
174 ژ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ژ    ]  النحل  : 95 [  

63 ، 49 ]اإلسراء :35[   ژ ۉ  ۉ  ې  ې      ې  ې ژ  
52 ]األنبياء : 47[     ژ ڤ  ڤ      ڤ  ڤ      ڦ  ژ    
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148 ]الحج : 25[    ژ ڀ  ڀ  ڀ         ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ژ   
]الحج : 41[            203 ، 215 ژ ڌ  ڌ        ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ 

47 ]المؤمنون :8[   ژ ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍژ   
230 ]النور : 19[    ژ ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ ژ   

43 ]النــور :31-30[   ژ ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ ژ   
37 ] الفرقان : 7 [    ژ گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳژ    

67 ، 63 ]الشعراء 181 - 183[  ژ ىئ  يئ  جب  حب    خب  مب  ىب     ژ    

37 ]  القصص : 77[  ژ ى  ى     ائ  ائ  ەئ     ەئوئ  ژ  
131 ژ ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ژ   ] األحزاب : 20[  
215 ] لقان:17 [    ژ ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ژ    
170  ژ ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ        ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ژ  ]القمر : 24[  

220 ]سورة الصف : 2[  ژڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ  ژ   
206 ] التغابن :16[   ژ ہ  ہ  ہ  ھ   ژ   

 37 ] المزمل : 20[   ژ چ  چ  چ  چژ   
]المطففين : 1 [   ژ ڭ  ۇ  ژ    

67 ، 65 ، 63، 53 ، 49    
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فهرس األحاديث النبوّية

86 أّما بغير شيٍء فال 
123 أّن رسول هللا × نهى عن النّجش 

42 إذا مّر أحدكم في مسجدنا ، أو في سوقنا ،  
169 إن هللا هو المسّعر 

47،48 إّن الّتّجار يبعثون يوم القيامة فّجاًرا، إاّل من اّتقى هللا وبّر وصدق 
41 إّن هللا يبغض كّل جعظرّي 
98 إّنما األعمال بالنّّيات 

110 إّنما البيع عن تراضٍ 
42 إّن من موجبات المغفرة : إطعام الّطعام وبذل الّسالم 

82 ، 47 البّيعان بالخيار ما لم يتفّرقا 
163 ، 47 الّتاجر الّصدوق األمين مع النّبّيين والّصّديقين والّشهداء 

149 الجالب مرزوٌق، والمحتكر ملعونٌ 
48 الّدين النّصيحة 

55 ، 54 اْلمْكيال مْكيال أْهل اْلمدينة،  
163 ،149 بئس العبد المحتكر ، إن سمع برخص ساءه ، وإن سمع بغالء فرح 

219 بل مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به ,  
64 خمٌس بخمسٍ 
49 خيركم أحسنكم قضاءً 

235 دع ما يريبك إلى ما ال يريبك 
133 َدُعوا النَّاَس َيْرُزُق هللُا َبْعَضُهْم ِمْن َبْعضٍ 

49 رحم هللا عبًدا سمًحا إذا باع، سمًحا إذا اشترى، سمًحا إذا اقتضى 
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48 زن وأرجح 
44 صنفان من أهل النّار لم أرهما 

 237 غبن المسترسل رًبا 
78 غبن المسترسل ظلمٌ 

110 فإّن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرامٌ 
125 ال تلّقوا الجلب 

ال تلّقوا الّركبان، وال يبع بعضكم على بيع بعٍض                                   123 ، 126 ، 134
126 ال تلّقوا الّركبان، وال يبع حاضٌر لبادٍ 
128 ال تلّقوا الّسلع حّتى يهبط بها إلى الّسوق 

39 ال جرم ألنقلنّها إلى موضع هو أغيظ له من هذا 
150 ال ضرر وال ضرار 
134 ال يبع حاضٌر لباٍد، دعوا النّاس يرزق الّله بعضهم من بعضٍ 

154 ، 149 ال يحتكر إال خاطىءٌ 
237 اَل َيِحلُّ َسَلٌف َوَبيْعٌ 
217 لن يفلح قوٌم وّلوا أمرهم امرأة 

41 ليلني منكم ، أولو األحالم والنّهى ، 
64 ما نقض قوٌم العهد إاّل سّلط عليهم عدّوهم 

220 مررت ليلة أسري بي على قوٍم تقرض شفاههم بمقاريض من نارٍ 
236 من أتى من هذه القاذورات شيًئا ، فليستتر بستر هللا  

86 من ابتاع طعاًما فال يبعه حّتى يقبضه ويستوفيه إاّل أن يشرك فيه  
 من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه هللا بالجذام واإلفالس        144، 149 ، 163

149  من احتكر فهو خاطٌئ 
83 من اشترى شاًة مصّراًة فهو بخير النّظرين 
41 من دخل الّسوق ، فقال : ال إله إاّل هللا وحده ال شريك له 
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149 ، 147 من دخل في شيٍء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم،  
43 من رأى منكم منكرًا فليغّيره بيده 
65 من غّشنا فليس منّا 

116 من يزيد على درهمٍ 
116 َمْن َيْشَتِري َهَذا اْلِحْلَس َواْلَقَدَح 
117 من يشتريه منّي؟ 
117 نهى أن يستام الّرجل على سوم أخيه 
128 نهى رسول هللا - ×  أن نتلقى الجلب ، فمن تلقى  
117 نهى رسول هللا × أن يبيع أحدكم على بيع أخيه حّتى يذر 
134 نهينا أن يبيع حاضٌر لباٍد، وإن كان أخاه وأباه 
117 نهى عن بيع المزايدة 

39 هذا سوقكم 
39 هذا سوقكم، فال ينتقصّن، وال يضربّن عليه خراٌج 
39 هذا سوقكم ، ال تتحجروا ، وال يضرب عليه الخراج 
42 واّلذي نفسي بيده ، ال تدخلوا الجنّة حّتى تؤمنوا ،  
86 وّلني أحدهما 

110 يا أّيها النّاس أّي يوٍم هذا؟ 
47 يقول هللا تعالى :أنا ثالث الّشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه 
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فهرس املوضوعات
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