نّبي الباحث التايل:
تعريف امل�صطلحات التالية:
االحتكار� :إم�ساك ما ا�شرتاه وقت الغالء ليبيعه ب�أكرث مما ا�شرتاه عند
ا�شتداد احلاجة.
ال�سيا�سة :القانون املو�ضوع لرعاية الآداب وامل�صالح وانتظام الأموال.
ال�سيا�سة ال�شرعيةُ :
فعل ما يكون معه النا�س �أقرب �إلى ال�صالح و�أبعد
عن الف�ساد.
الت�سعري :قيام الإمام �أو نائبه بتحديد �أ�سعار ال�سلع على وجه الإلزام.
الفرق بني االحتكار واحلكر ،وبني االحتكار واالدخار.
اتفاق الفقاء على حترمي االحتكار ،وحترمي الت�سعري عند عدم احلاجة.
اختالف الفقهاء فيما يجري عليه االحتكار ،ورجح البحث �أن
االحتكار يجري يف كل ما يحتاجه النا�س ويت�ضررون بحب�سه.
اتفاق الفقهاء على حق احلاكم يف �إجبار املحتكر على البيع وت�أديبه
ولو ب�إحراق �أمواله.
�أن من و�سائل منع االحتكار فتح باب املناف�سة بني املحتكرين.
رجح
اختالف الفقهاء يف حكم ت�سعري الأرا�ضي بني جميز ومانعّ ،
البحث جواز الت�سعري؛ �إن وجد تع ٍّد يف الأ�سعار.
�ضرورة تطبيق ال�سيا�سة ال�شرعية يف ت�سعري الأرا�ضي ال�سكنية.
حق الإمام يف تعزير خمالف الت�سعري.
12
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املقدمة
احلمد هلل نحمده ون�س���تعينه ون�س���تغفره ,ونعوذ باهلل من �رشور �أنف�س���نا ومن �سيئات
َ
م�ض���ل له ,ومن ي�ض���لل فال هادى له و�أ�ش���هد �أن ال �إله �إال اهلل
�أعمالنا ,من يهده اهلل فال
وحده ال �رشيك له ,وا�شهد � َأن حممداً عبده ور�سوله� ,صلى اهلل عليه وعلى �آله و�أ�صحابه
ومن تبعهم ب�إح�سان �إلى يوم الدين ،وبعد:
فقد انفردت ال�رشيعة الإ�سالمية من بني �سائر ال�رشائع التي �أنزلها اهلل على عباده عن
طريق �أنبيائه ور�سله ,ب�أنها ال�رشيعة اخلالدة والعامة جلميع الب�رش ,ويف كل زمان ومكان,
و�أنها احلافظة حلقوقهم �أفراداً وجماعات.
فل���م تق���ف تعاليمها عند تنظيم العالقات ب�ي�ن العبد وربه ,ولكنها تناولت ال�ش����ؤون
الدنيوية ،وب�س���طت �سلطانها على كل �شيء يف هذا الوجود ,لكي ينعم الب�رش ،ويعي�ش
الكل يف �أمن واطمئنان.
فقد اهتمت ال�رشيعة الإ�سالمية بكل ما من �ش�أنه حفظ حقوق الإن�سان وال�سمو به يف
جميع �ش�ؤونه ،فمن مقا�صدها بعد حفظ الدين و النف�س حفظ املال.
ويف هذا الع�رص �أ�ض���حى جلياً لكل ذي لب� ,أن املاديات طغت على بني الب�رش مبا ك�س���بت
�أيدي النا�س ,خا�صة يف هذا الزمن الذي انت�رش فيه اجل�شع وجمع املال ب�شتى الو�سائل وال�صور.
فعند �إعدادي لهذا البحث" �أحكام احتكار الأرا�ض���ي ال�س���كنية وال�سيا�سة ال�رشعية
يف ت�س���عريها "يف هذا الزخم احل�ضاري واملدنية الوا�سعة,مل �أجد من العلماء والفقهاء
من تطرق �إليه ـ وذلك فيما اطلعت عليه؛ لعدم احلاجة �إليه يف ع�صور م�ضت ,فلم يكن
هناك �أزمة يف ال�سكن� ,أو غالء فاح�ش يف الأرا�ضي و الدور.
ً
ف�ض�ل�ا عن الأر�ض التي يبن���ى عليها ,وكان
فقد كان ال�س���كن ومواد بنائه مي�س���وراً,
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�ش���عارهم يف ذلك" :من �أحيا �أر�ض���اً ميتة فهي له" .ومل يكن ال�س���كن ميثل م�شكلة فقد
كان املنزل الواحد ,ورمبا املنزل ال�صغري ت�سكنه �أكرث من �أ�رسة يف وفاق ووئام .وهو من
النعم التى امنت اهلل بها على عباده قال تعالى :ﮃﭑﭒﭓﭔﭕﭖ ﮂ(((.
�أما يف هذا الع�رص فقد �أ�صبحت ـ �أزمة ال�سكن ـ هي من �أ�شد م�شكالت هذا الع�رص القلق,
نظراً حلاجة كل املجتمعات الإن�سانية �إليه ,فالتقدم احل�ضاري واملدين غري الكثري من العادات
والو�سائل التي كانت �سائدة يف ذلك الزمن ف�ض ًال عن طريقة احل�صول على الأر�ض.
فهذه تعد نازلة ال عهد للنا�س بها ،ت�س���ببت يف حتفيز ج�شع التجار و�ضعاف النفو�س
يف امل�ض���اربة على الأرا�ض���ي ,حتى و�صل �س���عر املرت الواحد �إلى مبلغ ال ي�ستطيع عليه
متو�سط الدخل ولو بعد حني ,ف�ض ًال عن حمدودي الدخل.
فكم تنقل و�سائل الإعالم املختلفة وقائع �أ�رس فقرية �أعياها �إيجار املنزل ,ب�رصف ثلثي دخلها
عليه� ,إن مل يكن كله ,ب�سبب ارتفاع �أ�سعار العقار "الأرا�ضي" حتى و�إن كان املنزل قدمياً.
و�إنـه ل�ش���ـيء خطـري �أن يكون هذا داخل جمـتمعنا الإ�سالمي ,دون توجـيه �أو �إر�شاد
�أو معاجلة ،ال �سيما يف هذه البالد الوا�سعة واملرتامية الأطراف.
فالإ�سالم ي�سعى يف ت�رشيع �أحكامه �إلى خلق جمتمع متكامل ت�سوده املحبة والإخاء
ويقوم علي التكافل االجتماعي وي�سلم من اجل�شع و الآفات وبواعثهما.
فهذا كل���ه دفعني �إلى البحث يف كتب الفقه عن هذه امل�س����ألة ,لبحثها وفق درا�س���ة
علمية ت�أ�صيلية �رشعية.
و�ص���لى اهلل و�سلم على �س���يدنا حممد وعلى �آله و�ص���حبه �أجمعني ،و�آخر دعوانا �أن
احلمد هلل رب العاملني.
((( النحل.٨٠ :
14
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املبحث الأول :تعريف مبفردات العنوان
وفيه ثالثة مطالب:

املطلب الأول :تعريف االحتكار
�أو ًال ـ تعريف االحتكار يف اللغة.
احتكار الطعام :جمعه وحب�سه يرتب�ص به الغالء .وهو احلكرة بال�ضم.
االحتكار :جمع الطعام ونحوه مما ي�ؤكل ،واحتبا�سه انتظار وقت الغالء به.
واحلكرة ،واحلكر جميعاً :ما احتكر.
(((
وحكره يحكره حكراً ،ظلمه وتنق�صه و�أ�ساء معا�رشته.
(((
و�أ�صل ا ُحل ْك َر ِة اجلمع والإم�ساك ،كما قاله الراغب وغريه.
(((

ثانياً ـ تعريف االحتكار يف اال�صطالح.

�أو ًال ـ عرفه احلنفية ب�أنه� :رشاء الطعام ونحوه وحب�سه �إلى الغالء.
ثانياً ـ عرفه املالكية ب�أنه :ر�صد الأ�سواق انتظاراً الرتفاع الأثمان(((.
ثالثاً ـ عرفه ال�ش���افعية ب�أنه� :إم�ساك ما ا�ش�ت�راه وقت الغالء ليبيعه ب�أكرث مما ا�شرتاه عند
ا�شتداد احلاجة(((.
(((

((( تاج اللغة و�صحاح العربية.198 /3 .
((( املحكم واملحيط الأعظم .423 /1
((( تاج العرو�س من جواهر القامو�س .72 /11
((( رد املحتار على الدر املختار .20 / 5
((( ال�شرح ال�صغري .639 / 1
((( مغني املحتاج �إلى معرفة معاين �ألفاظ املنهاج .38/3
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رابعاً ـ عرفه احلنابلة ب�أنه� :رشاء القوت للتجارة ويحب�سه ليقل فيغلو(((.
التعريف الراجح :هو تعريف املالكية وال�شافعية.
حيث �إن االحتكار يحمل كل معاين الظلم واال�س���تبداد واحلب�س امل�ؤدي �إلى الإ�رضار
بالنا�س وهو عام ي�شمل القوت وغريه ,متى وجد �سببه.

ثالثاً ـ الفرق بني االحتكار وبني احلكر واالدخار.
الفرق بني االحتكار واحلكر.

االحت���كار هو كما ر�أينا يف تعريفه� :إم�س���اك ما ا�ش�ت�راه وقت الغ�ل�اء ليبيعه ب�أكرث مما
ا�شرتاه عند ا�شتداد احلاجة(((.
واحلك���ر يف اللغة هو الظلم والتنق�ص و�س���وء الع�رشة؛ ُيقال :ف�ل�ان يحكر فالناً؛ �إذا
(.((1
�أدخل عليه م�شقة وم�رضة يف معا�رشته ومعاي�شته
واحلكر يف اال�صطالح.
با�ستقراء �أقوال الفقهاء تبني �أنه مطلقٌ على ثالث معانٍ ( ((1وهي:
�أو ًالـ يطلق على الأجرة املقررة على عقار موقوف.
ثانياً ـ يطلق على العقار املحتكر نف�سه ,فيقال هذا حكر فالن.
ثالثاً ـ يطلق على الإجارة الطويلة.

�أما الفرق بينه وبني االدخار:

فاالدخار هو اقتطاع جزء من الدخل على �سبيل التوفري واالحتياط(.((1

((( ك�شاف القناع عن منت الإقناع .187 /3
((( مغني املحتاج �إلى معرفة معاين �ألفاظ املنهاج .38/3
( ((1ل�سان العرب .208 /4
( ((1االحتكار يف ميزان ال�شريعة الإ�سالمية للدكتور�/أ�سامة ال�سيد �ص .21
( ((1معجم اللغة العربية املعا�صرة .726/1
16
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وعلى هذا فيفرتق االدخار عن االحتكار يف �أن االحتكار ال يكون �إال فيما ي�رض بالنا�س
حب�سه� ،أما االدخار ف�إنه يتحقق فيما ي�رض وما ال ي�رض ،ويف الأموال النقدية وغريها .كما
�أن االدخار قد يكون مطلوباً يف بع�ض �صوره ،كادخار الدولة حاجيات ال�شعب(.((1

املطلب الثاين :تعريف ال�سيا�سة ال�شرعية
�أو ًال ـ تعريف ال�سيا�سة يف اللغة:
و�س���ا ،و�إذا ر�أ�سوه قيل� :سو�س���وه و�أ�سا�سوه,
ال�س���و�س الريا�س���ة يقال� :سا�سوهم َ�س ً
و�سا�س الأمر �سيا�سة قام به ،ورجل �سا�س من قوم �سا�سة و�سوا�س.
ال�سيا�سة :القيام على ال�شيء مبا ي�صلحه.
وال�سيا�س���ة :فعل ال�سائ�س يقال هو ي�س���و�س الدواب �إذا قام عليها ورا�ضها ,والوايل
ي�سو�س رعيته(.((1

ثانياً ـ تعريف ال�سيا�سة يف اال�صطالح:

عرفت ب�أنها" :القانون املو�ضوع لرعاية الآداب وامل�صالح وانتظام الأموال"(.((1

ثالثاً ـ تعريف ال�سيا�سة ال�شرعية:
هي :فعل ما يكون معه النا�س �أقرب �إلى ال�ص�ل�اح و�أبعد عن الف�س���اد ,و�إن مل ي�ضعه
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم وال نزل به وحي(.((1
( ((1املو�سوعة الفقهية الكويتية .90 /2
( ((1انظر :ل�سان العرب  -ابن منظور ,مادة �سو�س.107/6 ,
( ((1انظر :البحر الرائق �شرح كنز الدقائق البن جنيم احلنفي .76/5
( ((1هذا التعريف ذكره ابن القيم نقال عن ابن عقيل احلنبلي ,انظر :الطرق احلكمية  -ابن قيم اجلوزية . 19/1
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كما عرفها بع�ض املعا�رصين ب�أنها :تدبري ال�ش�ؤون العامة للدولة مبا يكفل حتقيق امل�صالح
ودفع امل�ضار مما ال يتعدى حدود ال�رشيعة و�أ�صولها الكلية(.((1

املطلب الثالث :تعريف الت�سعري

�أو ًال ـ تعريف الت�سعري يف اللغة.
الت�سعري هو :تقدير ال�سعر.
و�س���عر النار واحلرب ي�س���عرهما �س���عراً و�أ�س���عرهما و�س���عرهما �أوقدهما وهيجهما
وا�ستعرت وت�س ّعرت ا�ستوقدت(.((1
ثانياً ـ تعريف الت�سعري يف اال�صطالح.
عرفه البهوتي بقوله :الت�س���عري �أن ي�س���عر الإمام �أو نائبه على النا�س �س���عراً ويجربهم
على التبايع به (.((1
وعرفه ال�ش���وكاين بقوله :الت�س���عري �أن ي�أمر ال�سلطان �أو نوابه �أو كل من ويل من �أمور
امل�س���لمني �أمراً �أهل ال�س���وق �أال يبيعوا �أمتعتهم �إال ب�سعر كذا ،فيمنع من الزيادة عليه �أو
النق�صان �إال مل�صلحة(.((2
فالت�س���عري باملفهوم املعا�رص هو تدخل الدولة ممثلة يف �إحدى جهاتها املخت�صة واملعنية
كوزارة التجارة لو�ضع �أ�سعار حمددة لل�سلع و ملزمة للبائع وامل�شرتي وال يجوز جتاوزها
بزيادة �أو نق�ص ،ومن يخالف يكون عر�ضة للعقاب وامل�ساءلة.
( ((1انظر :ال�سيا�سة اجلنائية يف ال�شريعة الإ�سالمية ,احمد به�سني� ,ص.25
( ((1ال�صحاح تاج اللغة و�صحاح العربية .248/3 .و ل�سان العرب.365/4 ,
( ((1ك�شاف القناع  :ملن�صور بن يون�س البهوتى .187 / 3
( ((2نيل الأوطار . 220 / 5
18
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املبحث الثاين :احلكم ال�شرعي لالحتكار والت�سعري
املطلب الأول ـ احلكم ال�شرعي لالحتكار
اتفق الفقهاء على �أن االحتكار بالقيود التي اعتربها كل منهم يف تعاريفهم لالحتكار
حمظور؛ ملا فيه من الإ�رضار بالنا�س ،والت�ضييق عليهم .ولكن عبارات الفقهاء اختلفت
يف التعبري عن هذا احلظر .فجمهور الفقهاء �رصحوا باحلرمة( ،((2م�ستدلني بقوله تعالى:

ﮃﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﮂ

(((2

وقد ذكر القرطبي عند تف�سري هذه الآية �أن �أبا داود روى عن يعلى بن �أمية �أن الر�سول
�صلى اهلل عليه و�س���لم قال« :احتكار الطعام يف احلرم �إحلاد فيه»( .((2وهو قول عمر بن
اخلطاب( .((2وا�س���تدل الكا�س���اين على ذلك بحديث« :املحتكر ملعون» ( ((2وحديث:
«م���ن احتكر طعاماً �أربعني ليلة فقد برئ من اهلل ،وبرئ اهلل منه»( .((2ثم قال الكا�س���اين:
ومث���ل هذا الوعيد ال يلح���ق �إال بارتكاب احلرام ،ولأنه ظلم؛ لأن ما يباع يف امل�رص فقد
تعل���ق به حق العامة ،ف�إذا امتنع امل�ش�ت�ري عن بيعه عند �ش���دة حاجته���م �إليه فقد منعهم
حقهم ،ومنع احلق عن امل�س���تحق ظلم وحرام ،ي�س���توي يف ذل���ك قليل املدة وكثريها،
لتحقق الظلم(.((2
( ((2االختيار  ،160 / 4ومواهب اجلليل  ،228 ،227 / 4واملدونة  ،123 / 10ونهاية املحتاج  ,456 / 3واملغني 243 / 4
( ((2احلج.٢٥ :
(� ((2أخرجه �أبو داود كتاب احلج باب حترمي حرم مكة رقم 390 / 5 ,2004
( ((2اجلامع لأحكام القر�آن 35 / 12
( ((2رواه ابن ماجه يف �سنته برقم  , 728 /2, 2153ويف �إ�سناده على بن زيد بن جدعان وهو �ضعيف .قال ال�شيخ الألباين:
�ضعيف.
ْ
َ
( ((2امل�ستدرك على ال�صحيحني ِكتابُ ال ُبيُو ِع .14/2رقم  .2165وهو حديث منكر؛ قاله �أبو حامت يف "العلل " (.)392/1
( ((2بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�شرائع للكا�ساين 129 / 5
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ومما ا�ستدل به احلنابلة على التحرمي( ((2ما روى الأثرم عن �أبي �أمامة ،قال :نهى ر�سول
اهلل �ص���لى اهلل عليه و�س���لم �أن يحتكر الطعام ( ،((2وما روي عن �س���عيد بن امل�س���يب �أن
(((3
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال« :من احتكر فهو خاطئ»
وم���ا روي� :أن عمر بن اخلطاب خرج مع �أ�ص���حابه ،فر�أى طعام���اً كثرياً قد �ألقي على
ب���اب مكة ،فقال :ما هذا الطعام؟ فقالوا :جل���ب �إلينا .فقال :بارك اهلل فيه وفيمن جلبه.
فقي���ل له :ف�إنه قد احتكر .قال :من احتكره؟ قالوا :ف�ل�ان مولى عثمان ،وفالن موالك،
فا�س���تدعاهما ،وقال� :سمعت ر�سول اهلل �ص���لى اهلل عليه و�سلم يقول« :من احتكر على
(((3
امل�سلمني طعامهم مل ميت حتى ي�رضبه اهلل باجلذام �أو الإفال�س».
ولق���د عرب فقهاء احلنفية وبع�ض ال�ش���افعية عن���ه بالكراهة �إذا كان ي��ض�ر بالنا�س (.((3
وت�رصيح احلنفية بالكراهة على �س���بيل الإطالق ين�رصف �إلى الكراهة التحرميية .وفاعل
املكروه حترمياً عندهم ي�س���تحق العق���اب ،كفاعل احلرام ،كما �أن كتب ال�ش���افعية التي
روت القول بالكراهة قالوا عنه :لي�س ب�شيء(.((3

اخلال�صة:
�أن االحت���كار حم���رم باتفاق الفقه���اء �إذا توفرت القيود التي ذكروه���ا يف تعاريفهم
( ((2املغني  ،244 / 4وك�شاف القناع .151 / 3
( ((2ررواه ابن �أبي �شيبة يف م�صنفه  ,برقم  .301/4 , 20387و امل�ستدرك على ال�صحيحني لأبي عبداهلل احلاكم ,برقم ,2163
 .11 /2قال ال�شيخ الألباين� :إ�سناده ح�سن يف �سل�سلة الأحاديث ال�ضعيفة واملو�ضوعة و�أثرها ال�سيئ يف الأمة .542/11
(� ((3أخرجه م�سلم يف �صحيحة كتاب امل�ساقاة باب حترمي الإحتكار يف الأقوات برقم 1227 /3 , 1605
(� ((3أخرج���ه الإم���ام �أحم���د يف م�سند عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه برق���م  .283/1 , 135قال ال�شيخ الألباين� :ضعيف.
انظر� :ضعيف اجلامع ال�صغري وزيادته772 /1
( ((3حا�شية ابن عابدين  ، 255 / 5واملجموع �شرح املهذب .60 / 13
( ((3ومم���ا ورد يف املجم���وع مان�ص���ه" ويح���رم االحتكار يف االق���وات ،وهو �أن يبتاع يف وقت الغالء ومي�سك���ه ليزداد يف ثمنه.
ومن �أ�صحابنا من قال :يكره وال يحرم ،ولي�س ب�شئ" .44 /13
20
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لالحتكار؛ ملا فيه من الإ�رضار بالنا�س ،والت�ضييق عليهم.

املطلب الثاين ـ احلكم ال�شرعي للت�سعري عند عدم احلاجة.
اتفق الفقهاء على حرمة الت�سعري عند عدم احلاجة ((.)((3
وا�ستدلوا باملنقول من الكتاب وال�سنة ومن �آثار ال�صحابة ومن املعقول.

فمن الكتاب:

قوله تعالى :ﮃﭩﭪ ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ

ﭴﭵﭶﭷ ﮂ ((.)((3
ووجه الداللة من هذه الآية� :أن عموم الآية يدل على حترمي الت�س���عري؛ فالت�س���عري ال
يتحقق به الرتا�ض���ي بل هو �إلزام ب�ص���فة معينة يف البيع؛ وقد ال يكون را�ض���ياً به �أحد
العاقدين فيكون كالأكل بالباطل ,وعليه يكون حرام وباطل.

ومن ال�س ّنة :ما ي�أتي:

1ـ عن �أن�س بن مالك ر�ضي اهلل عنه �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال" :ال يحل
مال امرئ م�سلم �إال بطيب نف�سه"(.((3
( ((3انظ���ر حتف���ة املحت���اج البن حجر ج� 2ص ،49واملغني البن قدامة ج� 4ص ،280وحتفة الناظر للتلم�ساين �ص ،131و�سبل
ال�سالم لل�صنعاين ج� 3ص ،25واملخت�صر النافع لأبي القا�سم احللي �ص ،148والهداية للمرغيناين ج� 8ص.127
( ((3الن�ساء.٢٩ :
( ((3رواه الدار قطني يف �سننه ِك َتابُ ا ْل ُبيُو ِع برقم  .424/3 ,2885و ِ�إ ْ�س َناده واه ,انظر :تنقيح التحقيق يف �أحاديث التعليق /2
 .123وهذا احلديث مروى من طرق عديدة  .ذكر ابن امللقن �سراج الدين �أبو حف�ص عمر بن علي بن �أحمد ال�شافعي
امل�ص���ري (املتوف���ى804 :ه���ـ) ان ل���ه �ست���ة طرق � .أنظ���ر :البدر املن�ي�ر  .693 /6واحلديث ح�سن مبجم���وع طرقه كما يف
املرجع ال�سابق وغريه.
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ووج���ه الداللة من هذا احلدي���ث� :أن عموم هذا احلديث يدل على حترمي الت�س���عري؛
فالت�س���عري ال يتحقق به طيب النف�س بل هو �إلزام ب�ص���فة معينة يف البيع ،و قد ال تكون
النف�س طيبة به فيكون كالأكل بالباطل ,فيكون حرام وباطل.
2ـ عن �أبي هريرة ر�ض���ي اهلل عنه �أن رجال جاء فقال :يا ر�س���ول اهلل� ،س���عر .فقال :بل
�أدعو .ثم جاءه رجل فقال :يا ر�س���ول اهلل� ،س���عر ،فقال" :بل اهلل يخف�ض ويرفع ،و�إين
لأرجو �أن �ألقى اهلل ولي�س لأحد عندي مظلمة "(.((3
3ـ وعن �أن�س ر�ض���ي اهلل عنه قال" :غال ال�س���عر يف املدينة على عهد الر�س���ول �صلى
اهلل عليه و�س���لم ،فقال النا�س :يا ر�س���ول اهلل ،غال ال�سعر ،لو �س���عرت ،فقال �صلى اهلل
عليه و�س���لم�" :إن اهلل هو امل�سعر ،القاب�ض البا�سط الرازق ،و�إين لأرجو �أن �ألقى اهلل وال
يطلبني �أحد مبظلمة ظلمتها �إياه يف دم وال مال"(.((3
4ـ وعن �أبي �س���عيد اخلدري ر�ض���ي اهلل عنه قال" :غال ال�س���عر على عهد ر�س���ول اهلل
�ص���لى اهلل عليه و�سلم ،فقالوا :لو قومت يا ر�س���ول اهلل ،فقال�" :إين لأرجو �أن �أفارقكم
وال يطلبني �أحد منكم مبظلمة ظلمته"(.((3
ووجه الداللة من هذه الأحاديث:
�أن الر�س���ول �صلى اهلل عليه و�س���لم مل يجب ال�ص���حابة على طلبهم يف الت�سعري مع
ارتفاع الأ�سعار ولو كان الت�سعري جائزاً ل�سعر لهم �صلى اهلل عليه و�سلم.
( ((3رواه �أبي داود يف �سننه الإجارة ,باب يف الت�سعري .برقم  .286 /3 ,3450قال الألباين� :صحيح .انظر� :صحيح اجلامع
ال�صغري وزياداته.546 /1
( ((3رواه �أب���و داود يف �سنن���ه ،كت���اب الإج���ارة ,ب���اب يف الت�سعري .برقم  .286 /3 ,3451قال الألب���اين� :صحيح .انظر :املرجع
ال�سابق.
( ((3رواه ابن ماجه يف �سننه ،كتاب التجارات ,باب من كره �أن ي�سعر رقم ( .)2201قال ال�شيخ الألباين� :صحيح  .انظر:
�صحيح اجلامع ال�صغري وزياداته.487 /1
22
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5ـ روى البيهق���ي �أث���راً عن عمر بن اخلطاب ر�ض���ي اهلل عنه� ،أنه م���ر بحاطب بن �أبي
بلتعة ب�سوق امل�صلى ،وبني يديه غرارتان فيهما زبيب ،ف�س�أله عن �سعرها ف�سعر له مدين
بدرهم ،فقال( :لقد حدثت بعري مقبلة من الطائف حتمل زبيباً ،وهم يعتربون �س���عرك،
ف�إما �أن ترفع يف ال�سعر ،و�إما �أن تدخل زبيبك البيت فتبيعه كيف �شئت) ،فلما رجع عمر
حا�سب نف�سه ،ثم �أتى حاطباً يف داره فقال له�( :إن الذي قلت لك لي�س بعزمية مني وال
ق�ضاء� ،إمنا هو �شيء �أردت به اخلري لأهل البلد ،فحيث �شئت بع وكيف �شئت بع)(.((4
ووج���ه الداللة� :أن هذا الأثر ي���دل على عدم تدخل ويل االمر يف الأ�س���عار و يرتك
التجار يبيعون كيفما ي�ش���اءوا فعمر ر�ضي اهلل عنه عندما تدخل �إمنا كان بدافع امل�صلحة
العامة فح�سب ,بدليل حما�سبة نف�سه بتدخله يف ال�سعر ومراجعته حلاطب مرة �أخرى.

كما ا�ستدلوا باملعقول من وجوه:

 - 1لأن اجلالبني �إذا بلغهم ذلك مل يقدموا ب�سلعتهم بلداً يكرهون على بيعها فيه بغري
ما يريدون ومن عنده الب�ض���اعة ميتنع م���ن بيعها ويكتمها ويطلبها املحتاج وال يجدها �إال
قلي ًال فريفع يف ثمنها ليح�صلها فتغلو الأ�سعار ويح�صل الإ�رضار باجلانبني جانب املالك
يف منعهم من بيع �أمالكهم ،وجانب امل�ش�ت�ري يف منعه من الو�صول �إلى غر�ضه فيكون
حراما(.((4
 - 2لأن املال للبائع ،فلم يجز منعه من بيعه مبا ترا�ض���ى عليه املتبايعان ،كما لو اتفق
اجلماعة عليه(.((4
 - 3ولأن الثمن حق العاقد �أي البائع ف�إليه تقديره(.((4
( ((4رواه البيهقي يف �سننه الكربى  29 /6برقم.10929 :
( ((4ال�شرح الكبري على منت املقنع البن قدامه .45 ،44 / 4
( ((4املغني البن قدامة .481 / 4
( ((4الهداية للمرغيناين .127/ 8
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 – 4ولأن الت�س���عري فيه حجر علي النا�س والإمام م�أمور برعاية م�ص���لحة امل�س���لمني
ولي�س نظره يف م�ص���لحة امل�ش�ت�ري برخ����ص الثمن �أويل من نظره يف م�ص���لحة البائع
بتوفري الثمن و�إذا تقابل الأمران وجب متكني الفريقني من االجتهاد لأنف�سهم يف ال�سعر
وعدم التدخل بينهما(.((4

املبحث الثالث :حكم احتكار الأرا�ضي
املطلب الأول ـ �صورة امل�س�ألة
ميكن �أن نربز �صورة م�س�ألة احتكار الأرا�ضي يف خم�س �صور هي على النحو التايل:
� -1أن يقوم �أحد التجار ب�رشاء م�ساحات وا�سعة من الأرا�ضي" خمطط" ويحتكره
�إلى وقت الغال ثم يبيعه.
� -2أن يق���وم �أح���د التجار ب�رشاء م�س���احات وا�س���عة م���ن الأرا�ض���ي "خمطط �أو
خمططات"؛ ال ي�س���تطيع �أفراد النا�س �رشائها ثم يحتكرها لنف�س���ه ويبيعها ب�سعر مرتفع
جداً ال ميثل �سعرها احلقيقي ,و النا�س ي�شرتون للحاجة.
� -3أن يقوم �أحد التجار ب�رشاء وجمع �أرا�ض معينه يف �أحد املخططات كالأرا�ض���ي
التي تكون لها وجهة معينة ـ ثم يقوم باحتكارها وبيعها ب�سعر مرتفع عند ندرتها ,مما ي�ؤثر
على �سعر الأرا�ضي يف بقية املخطط.
 -4قيام بع�ض املكاتب العقارية يف �أطراف املدن ب�رشاء �أرا�ض يف تلك املنطقة والتي
ال ي�ش���ملها النطاق العمراين ,ثم يقومون باحتكارها وبيعها بطرق ملتوية لتحقيق الربح
ال�رسيع فيها وكذلك ارتفاع مقدار ال�س���عي يف بقية �أرا�ض���ي املخطط ,مما ي�ؤثر ذلك يف
( ((4نيل الأوطار لل�شوكاين .276 / 5
24
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�سعر الأرا�ضي يف هذا املخطط وكذلك الأرا�ضي داخل النطاق العمراين.
 -5طلب فر ٍد من النا�س من اجلهة املخت�ص���ة واملعنية �أر�ض �شا�سعة على �أنها زراعية,
ث���م يحتكرها ويرتكها مع ّلق���ة وال ينتفع بها على الوجه املطلوب والتى مت منحها �إليه من
�أجله حتى ي�صلها البنيان ,ثم ي�ستغل حاجة النا�س �إلى الأرا�ضي ال�سكنية.

املطلب الثاين ـ الأ�شياء التى يجري فيها االحتكار
اختلف الفقهاء يف الأ�ش���ياء التي يجري فيها االحت���كار وميكن �أن نربزها يف قولني
وذلك على النحو التايل:
الق��ول الأول� :أن االحتكار يجري يف كل ما يحتاجه النا�س ،ويت�رضرون من حب�س���ه،
من قوت و�آدام ولبا�س وغري ذلك ,مما يحتاجه النا�س ويت�رضرون من حب�س���ه كالأر�ضي
ال�سكنية ونحوها و�إليه ذهب املالكية( ((4و�أبو يو�سف من احلنفية(.((4
القول الثاين� :أنه ال احتكار �إال يف القوت خا�ص���ة ,و�إليه ذهب �أبو حنيفة( ((4وحممد
ابن احل�سن( ((4وال�شافعية( ((4واحلنابلة(.((5

�أدلة القول الأول:

ا�س���تدل �أ�ص���حاب القول الأول :بالأحاديث العامة يف النهي ع���ن االحتكار ،ومنها

( ((4املدونة  123/10واملنتقي للباجي .16/5
( ((4البدائع  ،129 / 5الهداية للمرغنياين .126/4
( ((4الهداية  ,126/8ورد املحتار .351/5
( ((4البدائع 129 / 5واالختيار .116/3
(� ((4أعانة الطالبني24/3
( ((5االن�صاف للمرداوي .338/4
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عن معمر ر�ض���ي اهلل عنه قال :قال ر�س���ول اهلل �صلى اهلل عليه و �س���لم" :من احتكر فهو
خاطئ"(.((5
ومنها حديث عمر ر�ضي اهلل عنه ،قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم" :املحتكر
ملعون"(.((5
ومنها حديث ابن عمر ر�ض���ي اهلل عنهما ،قال :قال ر�س���ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم:
"من احتكر طعاماً �أربعني ليلة ،فقد برئ من اهلل وبرئ اهلل منه ،و�أميا �أهل عر�ص���ة �أ�صبح
فيهم امر�ؤ جائعا ،فقد برئت منهم ذمة اهلل"(.((5
ومنها حديث �أبي هريرة ر�ض���ي اهلل عنه ،قال :قال ر�س���ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم:
"من احتكر يريد �أن يتغالى بها على امل�سلمني ،فهو خاطئ ،وقد برئت منه ذمة اهلل"(.((5
ومنه���ا عن عب���د الرحمن بن �أبي بكر بن املغرية ،عن عمه الي�س���ع بن املغرية ،قال :مر
ر�س���ول اهلل �صلى اهلل عليه و�س���لم برجل بال�سوق يبيع طعاما ب�سعر هو �أرخ�ص من �سعر
ال�س���وق ،فقال" :تبيع يف �سوقنا ب�سعر هو �أرخ�ص من �سعرنا"؟ قال :نعم ،قال�" :صربا
واحت�س���ابا"؟ قال :نعم قال�" :أب�رش ،ف�إن اجلالب �إلى �س���وقنا ،كاملجاهد يف �س���بيل اهلل،
واملحتكر يف �سوقنا ،كامللحد يف كتاب اهلل"(.((5
ومنها حديث احل�س���ن ،عن معقل بن ي�سار ،قال� :س���معت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
(�)(((5سبق تخريجة �ص .13
(�)(((5سبق تخريجة �ص .12
(� ((5أخرجه احلاكم يف امل�ستدرك على ال�صحيحني يف كتاب البيوع باب و�أما حديث �إ�سماعيل بن جعفر بن �أبي كثري ,برقم
.11/ 2 , 2165
(� ((5أخرج���ه احلاك���م يف امل�ست���درك عل���ى ال�صحيح�ي�ن يف كتاب البي���وع باب و�أما حدي���ث �إ�سماعيل بن جعفر ب���ن �أبي كثري,
برقم .11/ 2 ,2166
(� ((5أخرج���ه احلاك���م يف امل�ست���درك عل���ى ال�صحيحني ال�صحيحني يف كتاب البيوع باب و�أم���ا حديث �إ�سماعيل بن جعفر بن
�أبي كثري  ,برقم .11/ 2 ,2167
26
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و�س���لم يقول" :من دخل يف �شيء من �أ�س���عار امل�سلمني ليغليه عليهم ،ف�إن حقاً على اهلل
�أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة"( ((5وغريها.
وقالوا� :إن ما ورد من الن�ص���و�ص اخلا�ص���ة يف بع�ض الأنواع ,فهي من قبيل اللقب،
وقد رده �أئمة الأ�صول(.((5
وكذلك �أعتبار حقيقة ال�رضر( ((5فهو يقع يف ما يحتكر مما يحتاجه النا�س.

�أدلة القول الثاين:

ا�س���تدل �أ�ص���حاب القول الثاين :ب�أن الأحاديث الواردة يف هذا الباب بع�ضها عام،
كحديث معمر بن عبد اهلل� ،أنه قال :قال ر�س���ول اهلل �صلى اهلل عليه و �سلم" :من احتكر
فه���و خاط���ئ"( .((5ويف رواية �أخ���رى رواها م�س���لم و�أحمد" :ال يحتك���ر �إال خاطئ"،
وحديث �أبي هريرة ر�ض���ي اهلل عنه ،قال :قال ر�س���ول اهلل �ص���لى اهلل عليه و�س���لم" :من
احتكر يريد �أن يتغالى بها على امل�سلمني ،فهو خاطئ ،وقد برئ منه ذمة اهلل"(.((6
وقد وردت ن�ص���و�ص �أخرى خا�صة ،منها حديث ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما ،قال :قال
ر�س���ول اهلل �صلى اهلل عليه و�س���لم :من احتكر طعاماً �أربعني ليلة ،فقد برئ من اهلل وبرئ
اهلل منه ،و�أميا �أهل عر�صة �أ�صبح فيهم امر�ؤ جائعاً ،فقد برئت منهم ذمة اهلل(.((6
(� ((5أخرجه احلاكم يف امل�ستدرك على ال�صحيحني  ,برقم  .15/ 2 ,2168و �أخرجه احمد يف م�سنده برقم ,425 /23 ,20312
قال �شعيب الأرن�ؤوط يف التعليق� :إ�سناده جيد.
(� ((5سبل ال�سالم  , 25/3ونيل االوطار.234/5
( ((5املدونة  123 /10والبدائع .129 / 5
(� ((5سبق تخريجة �ص .13
(� ((6سبق تخريجة �ص .18
(� ((6أخرجه احلاكم يف امل�ستدرك على ال�صحيحني  ,برقم  .11/ 2 , 2165وفيه �أبو ب�شر الأملوكي �ضعفه ابن معني� ,أنظر:
(جممع الزوائد .)100 / 4
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وحدي���ث" :من احتكر على امل�س���لمني طعامهم مل ميت حت���ى ي�رضبه اهلل باجلذام �أو
الإفال�س"(.((6
و�إذا اجتمعت ن�صو�ص عامة و�أخرى خا�صة يف م�س�ألة واحدة حمل العام على اخلا�ص
واملطلق على املقيد.
كما ا�س���تدلوا من املعقول وقالو �إن �رضر غري الأق���وات منعدم؛ لأن قوام الأبدان ال
يتوقف عليه(.((6
وميكن �أن نناق�ش �أدلة القول الثاين �أنها من قبيل التحكم ,فالأ�صل يف الأدلة ال�رشعية,
والقواعد ال�رشعية هو العموم ومن يدعي �أنها خا�صة فعليه الدليل.
�أما ع���ن قولهم �إن �رضر غري االقوات منعدم .فغري م�س���لم وذل���ك �أن ال�رضر يكون
بالأق���وات وغريه���ا ,فحاجة الأبدان �إلى ال�س���كن والراح���ة كحاجتها �إل���ى الأقوات.
فحاجات النا�س تتغري بتغري الأزمان والأماكن.

القول الراجح:

القول الراجح هو القول الأول لقوة حجتهم ,وموافقة هذا القول للحكمة يف حترمي
االحت���كار وه���و رفع ال�رضر عن عامة النا����س( .((6ولذا فقد �أجمع العلم���اء على �أنه لو
احتكر �إن�س���ان �شيئاً ،وا�ض���طر النا�س �إليه ومل يجدوا غريه� ،أجرب على بيعه دفعاً لل�رضر
عن النا�س ،وتعاوناً على ح�صول العي�ش(.((6
وبن���اء عليه ف�إن االحتكار يدخل يف الأرا�ض���ي ال�س���كنية عند احلاج���ة واالفتقار �إليها

(� ((6أخرج���ه الإم���ام �أحم���د يف م�سن���د عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه برقم  .283/1 , 135ق���ال ال�شيخ الألباين� :ضعيف.
انظر� :ضعيف اجلامع ال�صغري وزيادته.772 /1
( ((6املهذب .292/1
(� ((6أ�شار �إلى ذلك �شيخنا ابن باز يف فتاواه . 173/19
( ((6مواهب اجلليل 228 / 4
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وجتري عليها �أحكامه ال�رشعية.
وقد ذك���ر بع�ض �أهل العلم(� ((6أنه ورد يف باب (االحت���كار) �أحاديث مغلطة ،ولي�س
فيها ما ي�ص���ح غري قوله عليه ال�صالة وال�سالم" :من احتكر فهو خاطئ"( ((6وهو عام مل
يحدد نوعاً معني يف االحتكار فداللته على النهي عن االحتكار بجميع �أنواعه ظاهرة.
ولذ فقد روى عن مالك �أن احتكار الطعام مينع يف كل وقت ف�أما غري الطعام فال مينع
احتكاره �إال يف وقت ال�رضورة دون وقت ال�سعة(.((6

املطلب الثالث ـ حكم �إجبار املحتكر على البيع وت�أديبه
اتف���ق جمهور الفقهاء( ((6عل���ى �أن للحاكم �إجبار املحتكر عل���ى البيع ،ووجهة ذلك
عندهم ما ي�سببه االحتكار من ال�رضر بعامة النا�س ,وجرب املحتكر على البيع يدفع ذلك
ال�رضر العام.
كم���ا يحق للحاكم �أن ي�ؤدب املحتكر على احتكاره ولو كان ذلك ب�إحراق �أمواله فقد
روي عن علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه انه �أحرق طعاماً احتكر مبائة �ألف(.((7

املطلب الرابع ـ الو�سائل ال�شرعية يف ك�سر االحتكار
م���ن الو�س���ائل ال�رشعية يف ك�رس االحتكار هو مناف�س���ة املحتكرين فيم���ا يبيعونه لئال
ي�س���تطيعوا ب�سط نفوذهم وحتقيق م�آربهم ال�شخ�ص���ية ،فقد" كان اخلليفة ببغداد �إذا غال
( ((6املغني عن احلفظ والكتاب .519 /2
(� ((6سبق تخريجة �ص .13
(((6املنتقى �شرح املوط�إ .16 /5
( ((6البدائع  ،127 /8الهداية .129/8ونهاية املحتاج  .456/3والقوانني الفقهية �ص .281و االن�صاف .339/4
( ((7املحلى .573 /7
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ال�س���عر �أمر بفتح خمازنه ،و�أن يباع ب�أقل مما يبيع النا�س حتى يرجع النا�س �إلى ما ر�س���م
م���ن الثمن ،ثم ي�أمر �أي�ض���اً �أن يباع ب�أقل من ذلك حتى يرجع ال�س���عر �إل���ى �أوله �أو �إلى
القدر الذي ي�ص���لح بالنا����س ويغلب اجلالبني واملحتكرين به���ذا الفعل ،وكان ذلك من
ح�سن نظره( .((7فمناف�سة املحتكر على ال�سلعة التي احتكرها من الو�سائل الناجعة التي
ا�س���تخدمها ال�سلف ل�ص���الح يف ك�رس االحتكار والتو�سيع على النا�س ,وميكن للجهات
املعنية بتوزيع الأرا�ض���ي ال�س���كنية على املواطنني �أن تنتهج هذه ال�سيا�سة وذلك بتوفري
الأرا�ض���ي ال�س���كنية ب�ش���كل كبري وبها جميع اخلدمات؛ لكي تك��س�ر جماح املحتكرين
ويرجع ال�سعر �إلى القدر املعقول الذي ي�ستطيعه عامة النا�س.

املبحث الرابع :حكم ت�سعري الأرا�ضي
املطلب الأول ـ �أهمية ت�سعري الأرا�ضي
كم���ا �أن النا�س بحاجة �إلى القوت والك�س���اء فهم بحاجة �إلى امل�س���كن الذي ي�أويهم
ويقيهم حر ال�صيف وبرد ال�شتاء .فاحلاجة تنزل منزلة ال�رضورة ،خا�صة كانت �أو عامة.
وامل�سكن �أ�صبح من احلاجات ال�رضورية للإن�سان،وقد امنت اهلل تعالى يف كتابه بامل�سكن
بقوله :ﮃﭑﭒﭓﭔﭕﭖﮂ (. ((7
وكم���ا يوجد فئة من النا�س حتتكر الأقوات وتتحك���م فيها جند فئة �أخرى تقوم ب�رشاء
الأرا�ض���ي ال�س���كنية وتتحكم يف بيعها مببالغ باهظة الثمن ال يقوى على دفعها الكثري من
النا�س.
(� ((7شرح لأبي على �صحيح م�سلم .304/4
( ((7النحل.٨٠ :
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فبالأم����س القريب مت الإعالن عن ب���د�أ البيع يف �أحد املخططات ال�س���كنية يف مدينة
الريا�ض ,وذلك عرب ال�صحف اليومية ,و�أثناء قدوم جمع من املواطنني لل�رشاء تفاجئوا
�أن املخطط مت بيعه بالكامل على �أحد جتار العقار امل�شهورين ,وقام هذا التاجر باحتكاره
وعر�ض���ه يف نف�س اليوم مب�ض���اعفة �س���عره ثالث مرات(((7؟؟ �ألي�س هذا هو االحتكار
والتعدي» فالتعدي الفاح�ش هو �أن يبيعوا قفيزاً مبائة وهو ي�ش�ت�رى بخم�س�ي�ن فيمنعون
منه دفعاً لل�رضر عن امل�سلمني»(.((7
بل هو عني االحتكار والتالعب يف الأ�س���عار ,مع احلاجة ال�ش���ديدة لكثري من النا�س
�إلى ال�سكن.
فعمر بن اخلطاب ر�ض���ي اهلل عنه ملا مر على بن �أبي بلتع���ة يبيع الزبيب باملدينة فقال
له :كيف تبيع يا حاطب؟ فقال :مدين فقال له عمر «:تبتاعون ب�أبوابنا و�أفنيتنا و�أ�س���واقنا
تقطعون يف رقابنا ثم تبيعون كيف �ش���ئتم بع �صاعاً و�إال فال تبع يف �سوقنا ,و�إال ف�سريوا
يف الأر����ض واجلب���وا ثم بيعوا كيف �ش���ئتم»( ((7نعم فهذا �أ�ص���ل �رشعي يف ال�سيا�س���ة
ال�رشعية يف مراقبة الأ�سعار ,وطريقة البيع ,ر�سمه عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه للوالة
من بعده.
فتحديد �أ�سعار الأرا�ضي ال�س���كنية يف حالة االحتكار يزيد ويدعم من ن�شاط احلركة
االقت�ص���ادية والعمراني���ة يف الب�ل�اد ،فارتفاع �إيجارات امل�س���اكن لي����س نتيجة التفاق
�أ�ص���حابها على رفعها ،و�إمنا �س���ببه يف الغالب قلة العقار املعد للإيجار ب�سبب االرتفاع
الباهظ لأ�سعار الأرا�ضي ال�سكنية ،والكرثة الهائلة من طالبي اال�ستئجار .
( ((7حت���ى و�إن ق���ام ب�شرائ���ه جمل���ة ال ي�ضاع���ف �سع���ر القطع���ة ث�ل�اث م���رات و�أك�ث�ر وم���ن يقوم ب�ش���راء هذه القط���ع يقوم
مب�ضاعفتها �أي�ضاً,وهكذا دواليك ,فهذا �إجحاف بني.
( ((7انظر :العناية �شرح الهداية 283/14
(� ((7أخرجه عبد الرزاق يف م�صنفه ,كتاب البيوع ,باب هل ي�سعر برقم .207 /8 ,14906
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املطلب الثاين ـ احلكم ال�شرعي يف ت�سعري الأرا�ضي يف هذا الزمن
مل يتطرق الفقهاء �إلى ت�س����عري الأرا�ضي البي�ضاء ـ وذلك فيما اطلعت عليه ـ ؛لعدم احلاجة
�إليها يف ع�صور م�ضت؛ ولكن الفقهاء تتطرقوا �إلى م�س�ألة قريبة من ت�سعري الأرا�ضي وهي ما
تتعلق به حاجة النا�س ك�أعمال احلرف واملهن ونحوها ,وقد اختلفوا الفقهاء فيها على قولني:

القول الأول :

عدم جواز الت�سعري و�إليه ذهب احلنفية( ((7واملالكية( ((7وال�شافعية( ((7واحلنابلة(.((7

القول الثاين :

ج���واز الت�س���عري و�إليه ذهب بع�ض احلنفي���ة� .إذا تعدى �أرباب احل���رف وظلموا على
العام���ة ((8(،كم���ا قال به بع����ض الزيدية �إذا ر�أى الإمام امل�ص���لحة فيه( ((8وقال به �ش���يخ
الإ�سالم الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم(.((8

�أدلة القول الأول:

وا�ستدلوا مبا يلي:

�أو ً
ال ـ من الكتاب :فقوله تعالى :ﮃﭩﭪ ﭫﭬﭭﭮﭯ
ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﮂ (.((8

( ((7الدر املختار للح�صفكي  ,318/ 3/والفتاوى الهندية .214 /3
( ((7الكايف يف فقه �أهل املدينة  ,730 /2والتي�سري يف �أحكام الت�سعري ،للجليدي� ،ص.41
( ((7احل���اوي الكب�ي�ر يف فق���ه مذه���ب الإم���ام ال�شافع���ي  ,408 /5ومغن���ي املحت���اج لل�شربين���ي  ،38/ 2والأح���كام ال�سلطانية
للماوردي �ص.256
( ((7املغني مع ال�شرح الكبري البن قدامة املقد�سي  , 44/ 4وك�شاف القناع للبهوتي .187/ 3
( ((8الدر املختار  ،353/ 5والدر املنتقى .548/ 2
( ((8البحر الزخار للمرت�ضى .319/ 3
( ((8جمموع الفتاوى  ,105 /28والطرق احلكمية �ص .324
( ((8الن�ساء. ٢٩ :
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ووجه الداللة من هذه الآية� :إن عموم الآية يدل على حترمي الت�س���عري؛ فالت�س���عري ال
يتحقق به الرتا�ض���ي بل هو �إلزام ب�ص���فة معينة يف البيع؛ �إذ قد ال يكون بالرتا�ض���ي به
فيكون كالأكل بالباطل ,فيكون حرام وباطل.

املناق�شة:

ميكن مناق�شة هذا الدليل من وجوه:
 /1بعدم الت�س���ليم ب�أن الت�س���عري يخالف هذه الآية الكرمية؛ لأن الت�س���عري ما هو �إال
�إلزام للتجار ببيع ال�س���لعة ب�سعر املثل الذي يراعى فيه م�صلحة البائع وامل�شرتي ،وعلى
هذا فال يكون فيه �أكل لأموال النا�س بالباطل.
/2ولو �سلمنا ترك التجار ليبيعوا ب�أزيد من قيمة ال�سلعة م�ستغلني حاجة النا�س ,لنتج
عن ذلك �أكل �أموال النا�س بالباطل.
� /3أن الت�سعري الذي �أقرته ال�رشيعة يراعى فيه جانب البائع وامل�شرتي؛ حيث يعطي
القيمة احلقيقية لل�س���لعة مع �إ�ضافة ك�س���ب معقول للتاجر  ,فيكون بذلك مراعياً جانب
البائع وامل�شرتي.

ثاني ًا :من ال�سنة:

1ـ عن �أن�س بن مالك ر�ضي اهلل عنه �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال« :ال يحل
مال امرئ م�سلم �إال بطيب نف�سه»((.)((8
ووجه الداللة من هذا احلديث:
�أن عموم احلديث يدل حترمي الت�س���عري؛ فالت�س���عري ال يتحقق ب���ه طيب النف�س بل هو
�إلزام ب�صفة معينة يف البيع؛ �إذ قد ال تكون النف�س طيبة به فيكون كالأكل بالباطل ,وعليه
(� ((8سبق تخريجه �ص .14
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يكون الت�سعري حرام وباطل.
املناق�شة :ميكن مناق�شة هذا الدليل من وجهني:
�أ) �إن هذا احلديث يف �إ�سناده مقال قال الذهبي عنه� :إ�سناده واه(.((8
ب) بعدم الت�س���ليم ب�أن الت�س���عري ال يتحقق به طيب النف�س؛ لأن الت�س���عري ما هو �إال
�إلزام بالبيع ب�س���عر املثل الذي يراعى فيه م�ص���لحة البائع وامل�شرتي .فرياعى فيه القيمة
احلقيقية لل�سلعة.
2ـ وعن �أن�س ر�ض���ي اهلل عنه قال" :غال ال�سعر يف املدينة على عهد الر�سول �صلى اهلل
عليه و�س���لم ،فقال النا�س :يا ر�سول اهلل ،غال ال�سعر ،لو �سعرت ،فقال ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم� :إن اهلل هو امل�سعر ،القاب�ض البا�سط الرازق ،و�إين لأرجو �أن �ألقى اهلل وال
يطلبني �أحد مبظلمة ظلمتها �إياه يف دم وال مال"(.((8
قال ابن قدامة والداللة من وجهني:
�أحدهما� :أنه مل ي�سعر وقد �س�ألوه ذلك ولو جاز لأجابهم �إليه.
الث���اين� :أنه علل بكونه مظلم���ة والظلم حرام ،ولأنه ماله فلم يج���ز منعه من بيعه مبا
ترا�ضى عليه املتبايعني(.((8

املناق�شة:

رد ابن تيمية على من منع الت�س���عري مطلقاً حمتجاً بهذا احلديث  ,بقوله(� :((8إن هذه
ق�ض���ية معينة لي�س���ت لفظاً عاماً ولي����س فيها �أن �أحداً امتنع من بي���ع يجب عليه �أو عمل
يجب عليه؛ �أو طلب يف ذلك �أكرث من عو�ض املثل .ومعلوم �أن ال�شيء �إذا رغب النا�س
( ((8انظر :تنقيح التحقيق يف �أحاديث التعليق ,ل�شم�س الدين �أبو عبد اهلل حممد بن �أحمد الذهبي.123 /2 .
(� ((8سبق تخريجه �ص.15
( ((8املغني .303 /4
( ((8احل�سبة البن تيمية �ص ،36 ،35والطرق احلكمية يف ال�سيا�سة ال�شرعية البن القيم �ص.278
34
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يف املزايدة فيه :ف�إذا كان �ص���احبه قد بذله كما جرت ب���ه العادة ولكن النا�س تزايدوا فيه
فهن���ا ال ي�س���عر عليهم ،واملدينة كان الطعام الذي يباع فيه���ا غالباً من اجللب؛ وقد يباع
فيها �شيء يزرع فيها؛ و�إمنا كان يزرع فيها ال�شعري؛ فلم يكن البائعون وال امل�شرتون نا�ساً
معين�ي�ن؛ ومل يك���ن هناك �أحد يحتاج النا�س �إلى عينه �أو �إل���ى ماله؛ ليجرب على عمل �أو
على بيع ،بل امل�سلمون كلهم من جن�س واحد كلهم يجاهد يف �سبيل اهلل ،ومل يكن من
امل�س���لمني البالغني القادرين على اجلهاد �إال من يخرج يف الغزو وكل منهم يغزو بنف�سه
وماله� ،أو مبا يعطاه من ال�صدقات �أو الفيء..

ثالث ًا ـ من الآثار :حادثة عمر مع حاطب

عن �س���عيد بن امل�س���يب قال :مر عمر بن اخلطاب ر�ض���ي اهلل عنه على حاطب بن �أبي
بلتعة وهو يبيع زبيباً له بال�سوق فقال له عمر ر�ضي اهلل عنه�" :أما �أن تزيد يف ال�سعر و�أما
�أن ترفع من �س���وقنا" فهذا خمت�رص ومتامه فيما روى ال�شافعي عن الدراوردي عن داود
ابن �ص���الح التمار عن القا�سم بن حممد عن عمر ر�ض���ي اهلل عنه �أنه مر بحاطب ب�سوق
امل�ص���لى وبني يديه غرارتان فيهما زبيب ف�س�أله عن �س���عرهما ف�سعر له مدين لكل درهم
فقال له عمر ر�ض���ي اهلل عنه :قد حدثت بعري مقبلة من الطائف حتمل زبيباً وهم يعتربون
ب�س���عرك ف�أما �أن ترفع يف ال�س���عر و�إما �أن تدخل زبيبك البيت فتبيعه كيف �ش���ئت .فلما
رجع عمر حا�س���ب نف�سه ثم �أتى حاطبا يف داره فقال له� :إن الذي قلت لي�س بعزمه مني
وال ق�ضاء �إمنا هو �شيء �أردت به اخلري لأهل البلد فحيث �شئت فبع وكيف �شئت فبع(.((8
ووجه الداللة من هذه الق�ص���ة :رجوع عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه عن الت�سعري،
وبني حلاطب �أن عمله كان اجتهاداً منه .فدل على �أن الت�سعري غري جائز �إذ لو كان جائزاً
( ((8رواه البيهقي يف �سننه الكربى حديث رقم.48 /6 ,11146 :
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ما رجع عمر ر�ضي اهلل عنه.

املناق�شة:

نوق�ش هذا الدليل ب�أن هذه الق�ص���ة رويت عن �ص���حابي ،وقول ال�صحابي �إذا اعتمد
على الر�أي املجرد ال يكون حجة �إال �إذا كان م�ستنداً على ن�ص من كتاب �أو �س ّنة.
وكذلك بعدم �صحت هذا الأثر عن عمر لأن �سعيد بن امل�سيب مل ي�سمع من عمر �إال
نعيه النعمان بن مقرن فقط(.((9

رابع ًا :من املعقول:

– لأن الثمن حق العاقد �أي البائع ف�إليه تقديره(.((9
– ولأن الت�سعري فيه حجر علي النا�س والإمام م�أمور برعاية م�صلحة امل�سلمني ولي�س
نظره يف م�ص���لحة امل�ش�ت�ري برخ�ص الثم���ن �أولى من نظره يف م�ص���لحة البائع بتوفري
الثمن و�إذا تقابل الأمران وجب متكني الفريقني من االجتهاد لأنف�سهم يف ال�سعر وعدم
التدخل بينهما(.((9

املناق�شة:

�إن من واجبات الإمام رعاية م�ص���الح كل الأمة ،ولي�س من امل�صلحة �أن يرتك التجار
�أن يبيعوا كيفما �شاءوا م�ستغلني حاجة النا�س �إلى ال�سلع التي بني �أيديهم ،فامل�صلحة يف
�إجبارهم على البيع ب�سعر املثل ،والعادل لكال الطرفني ,البائع وامل�شرتي.

�أدلة القول الثاين:

وقد ا�س���تدل �أ�ص���حاب هذا القول بقول الر�سول �ص���لى اهلل عليه و�سلم" :من �أعتق

( ((9املحلى بالآثار.538 /7
( ((9الهداية للمرغيناين .127/ 8
( ((9نيل الأوطار لل�شوكاين .276 / 5
36
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�رشكاً له يف عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل ف�أعطى �رشكا�ؤُه
ح�ص�صهم وعتق عليه العبد و�إال فقد عتق منه ما عتق"(.((9
يعط املالك احلق
ووجه اال�ستدالل من احلديث� :أن الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم مل ِ
ب�أخذ زيادة على القيمة حيث �أوجب �إخراج ال�شيء من ملكه بعو�ض املثل مل�صلحة تكميل
العتق ،وهذا هو الت�س���عري  ,فكيف �إذا كانت حاج���ة النا�س �إلى متلك الطعام وال�رشاب
واللبا�س وامل�سكن وغريه من الأ�ش���ياء الأ�سا�سية التي ال قوام للب�رش �إال بوجودها ,فهي
من باب �أولى.
و كذلك لو مل يقدر الثمن لت�رضر بطلب ال�رشيك الآخر ما �شاء ,وهذا فيه �رضر بني.
كما ا�ستدلوا بقول ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم" :ال �رضر وال �رضار"(.((9
وكذلك لفعل عمر ر�ض���ي اهلل عنه حني مر بحاطب يف ال�سوق فقال له�" :إما �أن ترفع
(.((9
ال�سعر و�إما �أن تدخل بيتك فتبيع كيف �شئت"
وكذلك القواعد الفقهية التالية" :ال�رضر يزال"(( )((9و"يتحمل ال�رضر اخلا�ص؛ لأجل
دفع �رضر العام"((.)((9
وا�س���تدلوا بدليل عقلي �أي�ض���ا وهو �أن الثمن حق البائع ف���كان �إليه تقديره فال ينبغي
للإمام �أن يتعر�ض حلقه �إال �إذا كان �أرباب الطعام يتحكمون على امل�س���لمني  ,ويتعدون
تعدياً فاح�ش���اً  ,وعجز ال�سلطان عن �ص���يانة حقوق امل�س���لمني �إال بالت�سعري فال ب�أ�س به
( ((9رواه البخاري يف �صحيحة كتاب العتق  ,باب �إذا �أعتق عبداً بني اثنني �أو �أمة بني ال�شركاء برقم .892/2 ,2386
(� ((9أخرج ��ه احلاك ��م يف امل�ست ��درك عل ��ى ال�صحيح�ي�ن ,وقال ه ��ذا حديث �صحيح الإ�سن ��اد على �شرط م�سل ��م ومل يخرجاه
.57/2
( ((9رواه البيهقي يف �سننه الكربى  29 /6برقم.10929 :
( ((9الأ�شباه والنظائر ـ للإمام تاج الدين ال�سبكى .51/1
( ((9املرجع ال�سابق .74/1
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مب�شورة �أهل الر�أي(.((9
وقد ف�ص���ل ابن تيمية( ،((9وتلميذه ابن قيم اجلوزية( ((10يف ذلك ،ور�أوا� :أن الت�سعري
منه ما هو ظلم حمرم ،ومنه ما هو عدل جائز.
ف�إذا ت�ض���من ظلم النا�س و�إكراههم بغري حق على البيع بثمن ال ير�ضونه� ،أو منعهم مما
�أباح اهلل لهم ،فهو حرام ،و�إذا ت�ض���من العدل ب�ي�ن النا�س ،مثل �إكراههم على ما يجب
عليهم من املعاو�ض���ة بثمن املثل ،ومنعهم مما يح���رم عليهم من �أخذ الزيادة على عو�ض
املثل ،فهو جائز ،بل واجب.
ف�أما الق�سم الأول :فمثل ما روى �أن�س ر�ضي اهلل عنه قال" :غال ال�سعر على عهد النبي
�ص���لى اهلل عليه و�س���لم فقالوا :يا ر�سول اهلل ،لو �س���عرت لنا؟ فقال� :إن اهلل هو القاب�ض
الرازق ،البا�سط امل�س���عر ،و�إين لأرجو �أن �ألقى اهلل وال يطلبني �أحد مبظلمة ظلمتها �إياه
يف دم وال مال"(.((10
ف�إذا كان النا�س يبيعون �س���لعهم على الوجه املعروف من غري ظلم منهم ،وقد ارتفع
ال�س���عر � -إما لقلة ال�ش���يء ،و�إما لكرثة اخللق  -فهذا �إلى اهلل ،ف�إل���زام النا�س �أن يبيعوا
بقيمة بعينها� :إكراه بغري حق.
و�أما الثاين :فمثل �أن ميتنع �أرباب ال�س���لع من بيعها ،مع �رضورة النا�س �إليها �إال بزيادة
على القيمة املعروفة؛ فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة املثل ،وال معنى للت�سعري �إال �إلزامهم
بقيمة املثل ،فالت�سعري هاهنا �إلزام بالعدل الذي �ألزمهم اهلل به(.((10
( ((9تبني احلقائق �شرح كنز الدقائق ,فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي احلنفي .28/6
( ((9احل�سبة �ص .28 - 18
( ((10الطرق احلكمية .638 /2
(� ((10سبق تخريجه �ص.15
( ((10املرجع ال�سابق  638 /2ـ . 639
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القول الراجح:

هو القول الثاين وهو جواز الت�سعري �إذا كان هناك تعدٍ يف الأ�سعار.

�أ�سباب الرتجيح:

ـ قوة �أدلتهم.
ـ �أن �أ�س���عار الأرا�ض���ي ال�س���كنية يف ارتفاع م�ستمر وغري مربر و ت�س���عريها من باب
ال�سيا�س���ة ال�رشعية ال�سيما �أن �أغلب بل معظم الأرا�ضي مت منحها من قبل الدولة باملجان
ولي�س ـ عن طريق الإحياء ـ وهي �أي�ضاً من باب ال�سيا�سة ال�رشعية.
ـ �أن الأرا�ض���ي ال�س���كنية مما يحتاجه���ا النا�س ,وقد ربط بع�ض الفقهاء الت�س���عري على
احلاجة ,ويف ذلك يقول �ش���يخ الإ�سالم الإمام ابن تيمية" :ونظري ه�ؤالء �صاحب اخلان
والقي�سارية واحلمام �إذا احتاج النا�س �إلى االنتفاع بذلك وهو �إمنا �ضمنها ليتجر فيها فلو
امتنع من �إدخال النا�س �إال مبا �ش���اء وهم يحتاج���ون مل ميكن من ذلك و�ألزم ببذل ذلك
ب�أجرة املثل؛ كما يلزم الذي ي�ش�ت�ري احلنطة ويطحنها ليتجر فيها والذي ي�شرتي الدقيق
ويخب���زه ليتجر فيه مع حاجة النا�س �إلى ما عن���ده؛ بل �إلزامه ببيع ذلك بثمن املثل �أولى
و�أح���رى ...و�إذا كانت حاج���ة النا�س تندفع �إذا عملوا ما يكفي النا�س بحيث ي�ش�ت�ري
�إذ ذاك بالثمن املعروف مل يحتج �إلى ت�س���عري .و�أم���ا �إذا كانت حاجة النا�س ال تندفع �إال
بالت�سعري العادل �سعر عليهم ت�سعري عدل؛ ال وك�س وال �شطط"(.((10
ويف ه���ذا املعنى يقول ابن القيم" :ومن ذلك �أن يحتاج النا�س �إلى �ص���ناعة طائفة -
كالفالحة والن�س���اجة والبناء وغري ذلك  -فل���ويل الأمر �أن يلزمهم بذلك ب�أجرة مثلهم،
ف�إنه ال تتم م�صلحة النا�س �إال بذلك"(.((10
( ((10جمموع الفتاوى .105 /28
( ((10الطرق احلكمية �ص .289
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وال يختلف اثنان �أن ال�س���كن حاجة من احلاجات الأ�ص���لية للإن�س���ان ،كما امنت اهلل
تعالى يف كتابه بقوله :ﮃﭑﭒﭓﭔﭕﭖ ﮂ (.((10
وعليه يجب حتديد �أ�س���عار الأرا�ضي ال�سكنية �إذا كان ارتفاعها نتيجة الحتكار �أرباب
العق���ار لها وتواطئهم على رف���ع �أجورها  ,كما هو الواقع وامللمو����س يف هذا الزمن,
والذي يبحث فيه كثري النا�س عن جمع املال دون معرفة م�صدره.
فه���ذا القول يق���وم على حماية املجتمع من ج�ش���ع التج���ار ودرء خماطر االحتكار
عنهم ،فهو من قبيل ال�سيا�سة ال�رشعية للحاكم �أو نائبه احلق يف الت�سعري.
�أما يف حالة ما �إذا كان ارتفاع �أ�سعار الأرا�ضي ال�سكنية ناجتاً عن ـ قلة الأرا�ضي وكرثة
الطلب عليها ف�إن حتديد �أ�س���عارها هنا يكون �رضباً من �رضوب الظلم والعدوان ـ وهذا
بعيد يف مثل بلدنا اململكة العربية ال�سعودية املرتامية الإطراف ,والتي يوجد بها �أرا�ضي
�شا�سعة و�صاحلة لل�سكن.

املطلب الثالث ـ �آلية ت�سعري الأرا�ضي وفق ال�سيا�سة ال�شرعية
لقد ر�س���م الفقه الإ�سالمي �سيا�س���ة يف الت�سعري تقت�ض���ي العدل(� ((10صنفها الفقهاء ـ
رحمهم اهلل ـ و�أنتهجها الأئمة و�س���ار عليها جتار امل�س���لمني ,وميكن �أن نربز هذه ال�سيا�سة
يف النقاط التالية:
1ـ ال�سعر الإ�سالمي ال وك�س فيه وال �شطط وهو مبني على العدل وامل�صلحة لكل من
البائع وامل�شرتي.
فالت�س���عري يف الإ�سالم يكون عن ر�ضا ,ومعرفة امل�ص���الح لكل من البائع وامل�شرتي.
( ((10النحل.٨٠ :
( ((10الت�سعري يف الإ�سالم ,ت�أليف  /الب�شرى ال�شوربجى� .ص .114
40
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ويجعل للباعة يف ذلك من الربح ما يقوم بهم ،وال يكون فيه �إجحاف بالنا�س ،و�إذا �سعر
عليهم من غري ر�ض���ا مبا ال ربح لهم فيه �أدى ذلك �إلى ف�س���اد الأ�سعار ،و�إخفاء الأقوات،
و�إتالف �أموال النا�س ((10(.وجماع الأمر� :أن م�ص���لحة النا�س �إذا مل تتم �إال بالت�س���عري.
�سعر عليهم ت�سعري عدل ،ال وك�س وال �شطط ،و�إذا اندفعت حاجتهم وقامت م�صلحتهم
بدونه :مل يفعل(.((10
و�إذا طبقنا هذه ال�سيا�سة على الأرا�ضى ال�سكنية ,ف�إن الأرا�ضى ال�سكنية ال تخلوا من
حالتني:
احلالة الأولى� :أرا�ضي �سكنية وخمططات جرى عليها البيع وال�رشاء.
احلالة الثانية� :أرا�ض���ي �سكنية وخمططات مت منحها من قبل اجلهة املخت�صة حديثاً ومل
يجرى عليها البيع وال�رشاء.
ففي احلالة الأولى يجب و�ضع �سقف �أعلى ل�سعر الأر�ض لكى ال تتجاوزه؛ لأنها يف
ارتفاع م�ستمر وغري مربر.
�أما يف احلالة الثانية فيجب الت�س���عري ب�س���عر عدل ،ال وك�س وال �ش���طط فيه؛ وهو من
ال�سيا�سة ال�رشعية ,كما �أن منحها للمواطن هو من باب ال�سيا�سة ال�رشعية(.((10
 -2اال�ستعانة ب�أهل اخلربة يف الت�سعري واال�ستئنا�س بر�أى التجار.
وذلك لكى ي�ص���ل ولى الأمر �إلى ال�سعر العادل ,واملحقق للم�صلحة العامة والذى ال
يكون يف الإجبار عليه ظلم لأحد ,يتعني عليه �أن ي�س���تعني يف تقدير ذلك ال�س���عر ب�أهل
(((10املنتق���ى �ش���رح املوط���ئ� ,أبو الوليد �سليمان بن خلف بن �سعد بن �أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندل�سي
.19 /5
(((10الطرق احلكمية �ص .222
( ((10ي���رى الباح���ث يف احلال���ة الثاني���ة� ,أن الأر����ض مينع من بيعها� ,أو بعب���ارة �أخرى ال يجري عليها البي���ع �أو ال�شراء وال
تكون من عرو�ض التجارة.
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ال�سوق �أي التجار وب�أهل اخلربة يف املو�ضوع(.((11
"و �ص���فة ذل���ك � ...أن يجم���ع وجوه �أهل �س���وق ذل���ك ال�ش���يء ،ويح�رض غريهم
ا�س���تظها ًرا على �صدقهم ،في�س�ألهم،كيف ي�شرتون؟ وكيف يبيعون؟ فينازلهم �إلى ما فيه
لهم وللعامة �سداد حتى ير�ضوا ،وال يجربون على الت�سعري ،ولكن عن ر�ضا"(.((11
فبهذه الطريقة يتو�صل الإمام �إلى معرفة م�صالح الباعة وامل�شرتين(.((11
 -3احلذر من الإجحاف يف ال�سعر.
وذلك لأن الت�س���عري ما جعل �إال رفعاً للظلم ,فال ي�س���وغ �أن يكون هو يف ذاته ظلماً.
كما �أن انتفاء �صفة العدل عن الت�سعري يدعو �إلى التهرب منه وخمالفته� ,أو الت�ضجر منه
(((11
�أو التوقف عن االجتار.
كما �أن االجحاف يف ال�سعر ي�ؤدى �إلى ف�ساد الأ�سعار و�إخفاء الأقوات(.((11
�أم���ا �إذا امتن���ع النا�س من بي���ع ما يجب عليه���م بيعه فهنا ي�ؤم���رون بالواجب
ويعاقب���ون على تركه ،وكذلك من وجب عليه �أن يبيع بثمن املثل فامتنع �أن يبيع
�إال ب�أك�ث�ر منه :فهن���ا ي�ؤمر مبا يجب عليه ويعاقب عل���ى تركه بال ريب .ومن منع
حمتجا بقول النبي �ص���لى اهلل عليه و�س���لم�" :إن اهلل هو امل�سعر
الت�س���عري مطلقًا
ً
القاب�ض البا�س���ط ،و�إين لأرجو �أن �ألقى اهلل ولي�س �أحد منكم يطالبني مبظلمة يف
دم وال مال"(.((11
( ((11الت�سعري يف الإ�سالم ,ت�أليف /الب�شرى ال�شوربجي� .ص .116
( ((11املنتقى �شرح املوط�أ لأبو الوليد الباجي نق ًال عن ابن حبيب املالكى .19 /5
( ((11املنتقى �شرح املوط�أ لأبو الوليد الباجي .19 /5
(((11الت�سعري يف الإ�سالم ,ت�أليف  /الب�شرى ال�شوربجى �ص .119
(((11املنتقى �شرح املوط�أ لأبو الوليد الباجي .19 /5
( ((11رواه �أب���ي داود يف �سنن���ه الإج���ارة ,باب يف الت�سعري .برقم  .272 /3 ,3451و�إ�سناده على �شرط م�سلم ،وقد �صححه ابن
حبان والرتمذي ،انظر :املقا�صد احل�سنة يف بيان كثري من الأحاديث امل�شتهرة على الأل�سنة .718 /1
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فقد غلط ف�إن هذه ق�ض���ية معينة لي�س���ت ً
لفظا عا ًما ،ولي�س فيها �أن �أحدًا امتنع من بيع
يج���ب عليه �أو عم���ل يجب عليه� ،أو طلب يف ذلك �أكرث م���ن عو�ض املثل .ومعلوم �أن
ال�ش���يء �إذا رغب النا�س يف املزايدة فيه ،ف�إذا كان �ص���احبه قد بذله كما جرت به العادة
ولكن النا�س تزايدوا فيه فهنا ال ي�س���عر عليهم ،واملدينة كان الطعام الذي يباع فيها غال ًبا
م���ن اجللب ،وقد يباع فيها �ش���يء ي���زرع فيها ،و�إمنا كان يزرع فيها ال�ش���عري ،فلم يكن
نا�س���ا معينني ،ومل يك���ن هناك �أحد يحتاج النا����س �إلى عينه �أو
البائعون وال امل�ش�ت�رون ً
�إل���ى ماله ،ليجرب على عمل �أو على بيع ،بل امل�س���لمون كلهم م���ن جن�س واحد ،كلهم
يجاهد يف �سبيل اهلل ،ومل يكن من امل�سلمني البالغني القادرين على اجلهاد �إال من يخرج
يف الغزو ،وكل منهم يغزو بنف�س���ه وماله� ،أو مبا يعطاه من ال�ص���دقات �أو الفيء� ،أو ما
يجهزه(.((11
وعلى هذا فالت�س���عري يف الفقه الإ�س�ل�امي فيه دفع ال�رضر عن النا�س وهو مبني على
امل�صلحة العامة والعمل به من ال�سيا�سة ال�رشعية ال�سيما يف هذا الزمن الذي ف�سدت فيه
الذمم.
كما �أنه �إلزام بالعدل الذي �ألزم اهلل به عباده ،والعدل كل ال يتجز�أ ,و هو عام ي�شمل
كل ما �أ�رض النا�س باملغاالة فيه ،وم�ست احلاجة العامة �إليه.
وذلك لتتحقق الهدف والغاية من ال�سيا�سة ال�رشعية يف الت�سعري مع ال�سيا�سة ال�رشعية
يف مقاومة اال�ستغالل بكل �صوره و�أ�شكاله.

(((11احل�سبة يف الإ�سالم �ص .35
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املبحث اخلام�س :عقوبة خمالفة الت�سعري
يف الفقه اال�سالمي
��ص�رح احلنفية واملالكية وال�ش���افعية ب�أن الإمام له �أن يعزر من خالف الت�س���عري الذي
ر�سمه؛ ملا فيه من املجاهرة باملخالفة.
و�سئل �أبو حنيفة عن متويل احل�سبة �إذا �سعر الب�ضائع بالقيمة ،وتعدى بع�ض ال�سوقية،
فب���اع ب�أكرث من القيم���ة ،هل له �أن يعزره على ذلك؟ ف�أجاب� :إذا تعدى ال�س���وقي وباع
ب�أكرث من القيمة يعزره على ذلك(.((11
كما �أن املالكية ن�صوا على �أن من حط ال�سعر قيل له �أما بعت ب�سعر النا�س و�إال رفعت
وي�ؤدب املعتاد ويخرج من ال�سوق(.((11
كما ذكر ال�شافعية �أن الإمام �إذا �سعر عزر خمالفة( ((11ب�أن باع ب�أزيد مما �سعر ملجاهرته
باملخالفة للإمام( ((12وخ�شية من �شق الع�صا(.((12
كما ذكر احلنابلة �أن الإمام �إذا هدد من خالفه يف الت�سعري حرم البيع وبطل يف الأ�صح؛
لأن الوعيد �إكراه(.((12
و�أم���ا ق���در التعزير ،وكيفيت���ه ،فمفو�ض �إلى الإم���ام �أو نائبه ،وقد يك���ون احلب�س �أو
( ((11الفتاوى الأنقروية  ، 147 / 1والقوانني الفقهية �ص  ،260و�أ�سنى املطالب  ،38 / 2ورو�ضة الطالبني ،412 ،411 / 3
والقليوبي  ،186 / 2وحا�شية اجلمل  ،93 / 3ومغني املحتاج .38 / 2
( ((11حتفة الناظر للتلم�ساين �ص .133
( ((11مغني املحتاج .38/2
( ((12املرجع ال�سابق.
( ((12تخفة ابن حجر .49/2
( ((12مطالب �أويل النهى يف �شرح غاية املنتهى .62/3
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ال�رضب� ،أو العقوبة املالية� ،أو الطرد من ال�سوق وغري ذلك(.((12
هذا كله يف احلاالت التي يجوز فيها الت�سعري� .أما حيث ال يجوز الت�سعري عند من ال
يراه فال عقوبة على خمالف الت�سعري(.((12

اخلامتة
�أن �إغالء الأ�سعار على امل�سلمني جرمية عظيمة .وال �شك �أن على الدولة عبء الرقابة
اليقظة والتوجيه الب�ص�ي�ر والنافذ يف جميع الأن�ش���طة االقت�ص���ادية ,كبريها و�صغريها,
وذلك لتدفع ال�ش����ؤون االقت�صادية �إلى ال�س���ماحة التي جاءت بها ال�رشيعة الإ�سالمية,
يقول ر�س���ول اهلل �صلى اهلل عليه و�س���لم" :من دخل يف �شيء من �أ�سعار امل�سلمني ليغليه
عليهم ،ف�إن حقاً على اهلل �أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة"(.((12
وملا مر عمر بن اخلطاب ر�ض���ي اهلل عنه على بن �أبي بلتع���ة يبيع الزبيب باملدينة فقال
له :كيف تبيع يا حاطب؟ فقال :مدين فقال له عمر" :تبتاعون ب�أبوابنا و�أفنيتنا و�أ�س���واقنا
تقطعون يف رقابنا ثم تبيعون كيف �شئتم .بع �صاعاً و�إال فال تبع يف �سوقنا ,و�إال ف�سريوا
يف الأر�ض واجلبوا ثم بيعوا كيف �ش���ئتم"( .((12نعم فهذا �أ�ص���ل �رشعي يف ال�سيا�س���ة
ال�رشعية يف مراقبة الأ�س���عار وطريقة البيع ,ر�سمه عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه للوالة
من بعده.
فمن خالل ثنايا هذا البحث ر�أيت �أن الأرا�ضي املعدة لل�سكن من احلاجات الأ�سا�سية
( ((12القوانني الفقهية �ص .260
( ((12مطالب �أويل النهى  ،62 / 3وك�شاف القناع .187 / 3
(� ((12سيق تخريجه �ص . 35
(� ((12أخرجه عبد الرزاق يف م�صنفه ,كتاب البيوع ,باب هل ي�سعر برقم .207 /8 ,14906
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للإن�سان ،و التي ينبغي �أن يح�صل عليها بالطرق امل�رشوعة.
وقد خرجت ببع�ض النتائج والتو�صيات؛ وهي كما يلي:

�أو ًال ـ النتائج
� -1أن اجل�ش���ع الذي ي�س���لكه جتار العق���ار ,والطريق���ة التي ينهجه���ا بع�ض مكاتب
العقارية ,من االحتكار والتالعب يف �أ�س���عار الأرا�ض���ي؛ ي�ؤدي على املدى البعيد �إلى
انهيار االقت�ص���اد ,مما يوج���ب تدخل اجلهات املعني���ة لكبح ارتفاع الأ�س���عار ,مع زيادة
العر�ض والتطوير يف هذا املجال.
فقوة اقت�ص���اد الدول يقا�س بالقوة ال�رشائية للأفراد "ال�ش���عب" ,ولي�س بوجود املال
يف جيوب بع�ض التجار .ولقد ر�أينا انهيار اقت�ص���اد كثري من الدول ال�ص���ناعية؛ ب�سبب
�ضعف القوة ال�رشائية لأفرادها وانح�صار الأموال يف فئة بع�ض التجار فقط.
� -2أن �أغلب بل معظم الأرا�ضي ال�سكنية مت منحها للمواطنني من قبل الدولة جماناً,
وذلك من باب ال�سيا�س���ة ال�رشعية؛ فارتفاع �أ�س���عارها بهذه الطريقة يدل داللة وا�ضحة
على وجود التالعب فيها.
 -3وجود احتكار مفتعل لكثري من الأرا�ض���ي ال�س���كنية ,واملخططات ال�سكنية ,نظراً
لأن امل�سكن من احلاجات الأ�سا�سية للإن�سان ,ويفتقد متلكه كثري من النا�س.
� -4أن �أ�سعار الأرا�ضي ال�سكنية يف ارتفاع غري مربر وال يخ�ضع للطلب �أو العر�ض,
و�إمنا يخ�ضع لالحتكار من قبل فئة معينة من التجار ,وكذلك ووجود �أ�شخا�ص متالعبني
يف الأ�سعار من قبل بع�ض �ضعاف النفو�س من �أ�صحاب املكاتب العقارية.
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ثانياً  -التو�صيات

-1يو�ص���ي الباحث بتخفي�ض مقدار ال�س���عي الذي يح�ص���ل علي���ه "مكتب العقار"
ال�سم�س���ار ,م���ن � %2,5إل���ى  %1واحد يف املائ���ة �أو �أقل من ذلك بكث�ي�ر من قبل اجلهة
املخت�ص���ة؛ حيث �أن ال�سبب الرئي�سي يف نظري يف رفع �أ�سعار الأرا�ضي� ,أو املنازل هو
ك�ث�رة فتح هذه املكاتب وانت�ش���ارها نتيجة العائد املرتفع من ال�س���عي ثم يقوم كثري من
�أ�ص���حابها� ,أو من يعمل بها ,برفع �أ�س���عار الأرا�ض���ي بطرق ملتوية وم�صحوبة بالكذب
والتدلي����س ,ويعي ذلك كل من تعامل معها ,ال �س���يما املكات���ب يف �أطراف املدن والتى
يفتحها �أ�ص���حابها بدون �أي تراخي�ص ثم يقومون بامل�ضاربة على بع�ض قطع االرا�ضي مما
ي�ؤدي ايل رفع �أ�سعارها بدون مربر مما ي�ؤثر علي �سعر الأرا�ضي داخل النطاق العمراين.
ولعل خف�ض مقدار ال�سعي يحد من هذه امل�شكلة ,وذلك ب�إغالق بع�ض هذه املكاتب
واحلد من انت�ش���ارها ,وكان ينبغي �أن يخف�ض هذا املبلغ من قبل اجلهة املخت�صة ,عندما
ارتفعت �أ�س���عار الأرا�ض���ي ارتفاعاً هائ ًال و�ض���عفت القوة ال�رشائية للإفراد .فهذا املبلغ
مقابل �سم�رسة جتارية ولي�س زكاة �رشعية.
-2يو�ص���ي الباحث �إلى املبادرة ب�سن الأنظمة املرعية والتي تعاقب من يقوم باحتكار
الأرا�ضي ال�سكنية؛ من �أجل رفع �أ�سعارها ,والت�شهري بهم عرب و�سائل الإعالم املختلفة؛
حيث �أن االحتكار يف الأرا�ضي ال�سكنية� ,أ�صبح ميار�س علناً وجهارا ونهاراً.
-3يو�ص���ي الباحث بت�سعري الأرا�ضي ال�سكنية ,للم�ص���لحة العامة والتي تدعو �إليها
�رضورة عامة و حاجة خا�صة نازلة ب�أفراد املجتمع ,وذلك ب�سعر عادل يقدره �أهل اخلربة.
ومعاقبة الذين يخالفون الت�س���عري .و�إن وجد �صعوبة يف ت�سعري كثري من الأرا�ضى� ،إال
�أن الت�س���عري يف املخططات اجلديدة غاية يف الي�رس وال�سهولة؛ مما ي�ؤثر �إيجاباً يف �أ�سعار
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االرا�ضي التي مل ت�سعر.
-4يو�صي الباحث �إلى املبادرة ب�سن الأنظمة املرعية والتي متنع بيع الأرا�ضي ال�سكنية
او الزراعية التي متنحها الدولة للمواطنني باملجان؛ حيث �أن هذه الأرا�ضي يتم امل�ضاربة
عليها من قبل جتار العقار لرفع �أ�س���عارها� ,أو احتكارها ,وبالتايل ي�ص���يب االرتفاع كل
املنطقة.
-5يو�ص���ي الباحث ب�رضورة توفري املخططات ال�س���كنية ,املتكاملة اخلدمات ,لكبح
االرتفاع الغري مربر للأ�س���عار الأرا�ض���ي ال�س���كنية ,من قبل اجلهة املعنية بوزارة ال�ش�ؤن
البلدية والقروية ,و�إ�رشاك عدد من ال�رشكات العقارية امل�س���اهمة يف ذلك لكي ال يكون
هناك احتكار �أو تواط�ؤ على رفع الأ�سعار.
-6يو�صي الباحث ب�رضورة النظر يف ا�ستعادة امل�ساحات ال�شا�سعة من الأرا�ضي التي
منحه���ا من قبل اجلهة املخت�ص���ة لفر ٍد من النا�س على �أنها زراعية ،فرتكها حتى و�ص���لها
فحولت ل�سكنية.
البنيان ّ

48

العدد | |64رجب 1435هـ

