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بينّ الباحث التايل:
تعريف امل�صطلحات التالية:

االحتكار: اإم�صاك ما ا�صرتاه وقت الغالء ليبيعه باأكرث مما ا�صرتاه عند 
ا�صتداد احلاجة.

ال�صيا�صة: القانون املو�صوع لرعاية االآداب وامل�صالح وانتظام االأموال.
ال�صيا�صة ال�صرعية: فعُل ما يكون معه النا�س اأقرب اإلى ال�صالح واأبعد 

عن الف�صاد.
الت�صعري: قيام االإمام اأو نائبه بتحديد اأ�صعار ال�صلع على وجه االإلزام.

الفرق بي االحتكار واحلكر، وبي االحتكار واالدخار.
اتفاق الفقاء على حترمي االحتكار، وحترمي الت�صعري عند عدم احلاجة.

اختالف الفقهاء فيما يجري عليه االحتكار، ورجح البحث اأن 
االحتكار يجري يف كل ما يحتاجه النا�س ويت�صررون بحب�صه.

اتفاق الفقهاء على حق احلاكم يف اإجبار املحتكر على البيع وتاأديبه 
ولو باإحراق اأمواله.

اأن من و�صائل منع االحتكار فتح باب املناف�صة بي املحتكرين.
ح  اختالف الفقهاء يف حكم ت�صعري االأرا�صي بي جميز ومانع، رجنّ

البحث جواز الت�صعري؛ اإن وجد تعدٍّ يف االأ�صعار.
�صرورة تطبيق ال�صيا�صة ال�صرعية يف ت�صعري االأرا�صي ال�صكنية.

حق االإمام يف تعزير خمالف الت�صعري.
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املقدمة
�حلمد هلل نحمده ون�س���تعينه ون�س���تغفره, ونعوذ باهلل من �رشور �أنف�س���نا ومن �سيئات 
�أعمالنا, من يهده �هلل فال م�س���َل له, ومن ي�س���لل فال هادى له و�أ�س���هد  �أن ال �إله �إال �هلل 
وحده ال �رشيك له, و��سهد �أَن حممد�ً عبده ور�سوله, �سلى �هلل عليه وعلى �آله و�أ�سحابه 

ومن تبعهم باإح�سان �إلى يوم �لدين, وبعد:
فقد �نفردت �ل�رشيعة �الإ�سالمية من بني �سائر �ل�رش�ئع �لتي �أنزلها �هلل على عباده عن 
طريق �أنبيائه ور�سله, باأنها �ل�رشيعة �خلالدة و�لعامة جلميع �لب�رش, ويف كل زمان ومكان, 

و�أنها �حلافظة حلقوقهم �أفر�د�ً وجماعات.
فل���م تق���ف تعاليمها عند تنظيم �لعالقات ب���ني �لعبد وربه, ولكنها تناولت �ل�س���وؤون 
�لدنيوية, وب�س���طت �سلطانها على كل �سيء يف هذ� �لوجود, لكي ينعم �لب�رش, ويعي�ش 

�لكل يف �أمن و�طمئنان.
فقد �هتمت �ل�رشيعة �الإ�سالمية بكل ما من �ساأنه حفظ حقوق �الإن�سان و�ل�سمو به يف 

جميع �سوؤونه, فمن مقا�سدها بعد حفظ �لدين و �لنف�ش حفظ �ملال.
  ويف هذ� �لع�رش �أ�س���حى جلياً لكل ذي لب, �أن �ملاديات طغت على بني �لب�رش مبا ك�س���بت 
�أيدي �لنا�ش, خا�سة يف هذ� �لزمن �لذي �نت�رش فيه �جل�سع وجمع �ملال ب�ستى �لو�سائل و�ل�سور.  
فعند �إعد�دي لهذ� �لبحث" �أحكام �حتكار �الأر��س���ي �ل�س���كنية و�ل�سيا�سة �ل�رشعية 
يف ت�س���عريها "يف هذ� �لزخم �حل�ساري و�ملدنية �لو��سعة,مل �أجد من �لعلماء و�لفقهاء 
من تطرق �إليه � وذلك فيما �طلعت عليه؛ لعدم �حلاجة �إليه يف ع�سور م�ست, فلم يكن 

هناك �أزمة يف �ل�سكن, �أو غالء فاح�ش يف �الأر��سي و �لدور.
فقد كان �ل�س���كن ومو�د بنائه مي�س���ور�ً, ف�س���اًل عن �الأر�ش �لتي يبن���ى عليها, وكان 
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�س���عارهم يف ذلك: "من �أحيا �أر�س���اً ميتة فهي له". ومل يكن �ل�س���كن ميثل م�سكلة فقد 
كان �ملنزل �لو�حد, ورمبا �ملنزل �ل�سغري ت�سكنه �أكرث من �أ�رشة يف وفاق ووئام. وهو من 
�لنعم �لتى �منت �هلل بها على عباده قال تعالى: ڍ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ڍ )1).         
�أما يف هذ� �لع�رش فقد �أ�سبحت � �أزمة �ل�سكن � هي من �أ�سد م�سكالت هذ� �لع�رش �لقلق, 
نظر�ً حلاجة كل �ملجتمعات �الإن�سانية �إليه, فالتقدم �حل�ساري و�ملدين غري �لكثري من �لعاد�ت 

و�لو�سائل �لتي كانت �سائدة يف ذلك �لزمن ف�ساًل عن طريقة �حل�سول على �الأر�ش. 
فهذه تعد نازلة ال عهد للنا�ش بها, ت�س���ببت يف حتفيز ج�سع �لتجار و�سعاف �لنفو�ش 
يف �مل�س���اربة على �الأر��س���ي, حتى و�سل �س���عر �ملرت �لو�حد �إلى مبلغ ال ي�ستطيع عليه 

متو�سط �لدخل ولو بعد حني, ف�ساًل عن حمدودي �لدخل.
فكم تنقل و�سائل �الإعالم �ملختلفة وقائع �أ�رش فقرية �أعياها �إيجار �ملنزل, ب�رشف ثلثي دخلها 

عليه, �إن مل يكن كله, ب�سبب �رتفاع �أ�سعار �لعقار "�الأر��سي" حتى و�إن كان �ملنزل قدمياً.
 و�إن�ه ل�س����يء خط�ري �أن يكون هذ� د�خل جم�تمعنا �الإ�سالمي, دون توج�يه �أو �إر�ساد 

�أو معاجلة, ال �سيما يف هذه �لبالد �لو��سعة و�ملرت�مية �الأطر�ف.  
فاالإ�سالم ي�سعى يف ت�رشيع �أحكامه �إلى خلق جمتمع متكامل ت�سوده �ملحبة و�الإخاء 

ويقوم علي �لتكافل �الجتماعي وي�سلم من �جل�سع و �الآفات وبو�عثهما.
فهذ� كل���ه دفعني �إلى �لبحث يف كتب �لفقه عن هذه �مل�س���األة, لبحثها وفق در��س���ة 

علمية تاأ�سيلية �رشعية.    
و�س���لى �هلل و�سلم على �س���يدنا حممد وعلى �آله و�س���حبه �أجمعني, و�آخر دعو�نا �أن 

�حلمد هلل رب �لعاملني.                                                                           

)1) النحل: ٨٠.
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املبحث الأول: تعريف مبفردات العنوان 

وفيه ثالثة مطالب:

املطلب الأول: تعريف الحتكار

اأواًل ـ تعريف االحتكار يف اللغة.
�حتكار �لطعام: جمعه وحب�سه يرتب�ش به �لغالء. وهو �حلكرة بال�سم.)))

�الحتكار: جمع �لطعام ونحوه مما يوؤكل, و�حتبا�سه �نتظار وقت �لغالء به.
و�حلكرة, و�حلكر جميعاً: ما �حتكر.

وحكره يحكره حكر�ً, ظلمه وتنق�سه و�أ�ساء معا�رشته.)3)
و�أ�سل �حُلْكَرِة �جلمع و�الإم�ساك, كما قاله �لر�غب وغريه.)4)

ثانياً ـ تعريف االحتكار يف اال�صطالح.
�أواًل � عرفه �حلنفية باأنه: �رش�ء �لطعام ونحوه وحب�سه �إلى �لغالء.)5)
ثانياً � عرفه �ملالكية باأنه: ر�سد �الأ�سو�ق �نتظار�ً الرتفاع �الأثمان)6).

ثالثاً � عرفه �ل�س���افعية باأنه: �إم�ساك ما ��س���رت�ه وقت �لغالء ليبيعه باأكرث مما ��سرت�ه عند 
��ستد�د �حلاجة))).

)٢) تاج اللغة و�صحاح العربية.  3/ 19٨.
)3) املحكم واملحيط االأعظم 1/ 4٢3.

)4) تاج العرو�س من جواهر القامو�س 11/ 7٢.
)5)  رد املحتار على الدر املختار 5 / ٢٠. 

)6)  ال�صرح ال�صغري 1 / 639.
)7) مغني املحتاج اإلى معرفة معاين األفاظ املنهاج  3/3٨.
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ر�بعاً � عرفه �حلنابلة باأنه: �رش�ء �لقوت للتجارة ويحب�سه ليقل فيغلو))).
�لتعريف �لر�جح: هو تعريف �ملالكية و�ل�سافعية.

حيث �إن �الحتكار يحمل كل معاين �لظلم و�ال�س���تبد�د و�حلب�ش �ملوؤدي �إلى �الإ�رش�ر 
بالنا�ش وهو عام ي�سمل �لقوت وغريه, متى وجد �سببه.

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

�الحت���كار هو كما ر�أينا يف تعريفه: �إم�س���اك ما ��س���رت�ه وقت �لغ���الء ليبيعه باأكرث مما 
��سرت�ه عند ��ستد�د �حلاجة))).

و�حلك���ر يف �للغة هو �لظلم و�لتنق�ش و�س���وء �لع�رشة؛ ُيقال: ف���الن يحكر فالناً؛ �إذ� 
�أدخل عليه م�سقة وم�رشة يف معا�رشته ومعاي�سته)11).

و�حلكر يف �ال�سطالح.
با�ستقر�ء �أقو�ل �لفقهاء تبني �أنه مطلٌق على ثالث معاٍن)11) وهي:

�أواًل� يطلق على �الأجرة �ملقررة على عقار موقوف.
ثانياً � يطلق على �لعقار �ملحتكر نف�سه, فيقال هذ� حكر فالن.

ثالثاً � يطلق على �الإجارة �لطويلة. 
اأما الفرق بينه وبي االدخار:

فاالدخار هو اقتطاع جزء من الدخل على �سبيل التوفري واالحتياط))1).
)٨) ك�صاف القناع عن منت االإقناع  3/ 1٨7.

)9) مغني املحتاج اإلى معرفة معاين األفاظ املنهاج  3/3٨.
)1٠) ل�صان العرب 4/ ٢٠٨.

)11) االحتكار يف ميزان ال�صريعة االإ�صالمية للدكتور/اأ�صامة ال�صيد �س ٢1.
)1٢) معجم اللغة العربية املعا�صرة 7٢6/1. 
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وعلى هذ� فيفرتق �الدخار عن �الحتكار يف �أن �الحتكار ال يكون �إال فيما ي�رش بالنا�ش 
حب�سه, �أما �الدخار فاإنه يتحقق فيما ي�رش وما ال ي�رش, ويف �الأمو�ل �لنقدية وغريها. كما 

�أن �الدخار قد يكون مطلوباً يف بع�ش �سوره, كادخار �لدولة حاجيات �ل�سعب)13).

املطلب الثاين: تعريف ال�سيا�سة ال�سرعية

اأواًل ـ تعريف ال�صيا�صة يف اللغة:

�ل�س���و�ش �لريا�س���ة يقال: �سا�سوهم �َسو�ًس���ا, و�إذ� ر�أ�سوه قيل: �سو�س���وه و�أ�سا�سوه, 
و�سا�ش �الأمر �سيا�سة قام به, ورجل �سا�ش من قوم �سا�سة و�سو��ش.

�ل�سيا�سة: �لقيام على �ل�سيء مبا ي�سلحه.
و�ل�سيا�س���ة: فعل �ل�سائ�ش يقال هو ي�س���و�ش �لدو�ب �إذ� قام عليها ور��سها, و�لو�يل 

ي�سو�ش رعيته)14).

ثانياً ـ  تعريف ال�صيا�صة يف اال�صطالح:

عرفت باأنها: "�لقانون �ملو�سوع لرعاية �الآد�ب و�مل�سالح و�نتظام �الأمو�ل")15).

ثالثاً ـ تعريف ال�صيا�صة ال�صرعية:

هي: فعل ما يكون معه �لنا�ش �أقرب �إلى �ل�س���الح و�أبعد عن �لف�س���اد, و�إن مل ي�سعه 
�لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم وال نزل به وحي)16). 

)13) املو�صوعة الفقهية الكويتية ٢/ 9٠.
)14) انظر: ل�صان العرب - ابن منظور, مادة �صو�س, 1٠7/6.

)15) انظر: البحر الرائق �صرح كنز الدقائق البن جنيم احلنفي 76/5.
)16) هذا التعريف ذكره ابن القيم نقال عن ابن عقيل احلنبلي, انظر: الطرق احلكمية - ابن قيم اجلوزية 19/1 .
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كما عرفها بع�ش �ملعا�رشين باأنها: تدبري �ل�سوؤون �لعامة للدولة مبا يكفل حتقيق �مل�سالح 
ودفع �مل�سار مما ال يتعدى حدود �ل�رشيعة و�أ�سولها �لكلية))1).

املطلب الثالث: تعريف الت�سعري
�أواًل � تعريف �لت�سعري يف �للغة.

�لت�سعري هو: تقدير �ل�سعر.
و�س���عر �لنار و�حلرب ي�س���عرهما �س���عر�ً و�أ�س���عرهما و�س���عرهما �أوقدهما وهيجهما 

و��ستعرت وت�سّعرت ��ستوقدت))1).
ثانياً � تعريف �لت�سعري يف �ال�سطالح.

عرفه �لبهوتي بقوله: �لت�س���عري �أن ي�س���عر �الإمام �أو نائبه على �لنا�ش �س���عر�ً ويجربهم 
على �لتبايع به ))1).

وعرفه �ل�س���وكاين بقوله: �لت�س���عري �أن ياأمر �ل�سلطان �أو نو�به �أو كل من ويل من �أمور 
�مل�س���لمني �أمر�ً �أهل �ل�س���وق �أال يبيعو� �أمتعتهم �إال ب�سعر كذ�, فيمنع من �لزيادة عليه �أو 

�لنق�سان �إال مل�سلحة)1)).
فالت�س���عري باملفهوم �ملعا�رش هو تدخل �لدولة ممثلة يف �إحدى جهاتها �ملخت�سة و�ملعنية 
كوز�رة �لتجارة لو�سع �أ�سعار حمددة لل�سلع و ملزمة للبائع و�مل�سرتي وال يجوز جتاوزها 

بزيادة �أو نق�ش, ومن يخالف يكون عر�سة للعقاب و�مل�ساءلة.

)17) انظر: ال�صيا�صة اجلنائية يف ال�صريعة االإ�صالمية, احمد به�صني, �س٢5.
)1٨) ال�صحاح تاج اللغة و�صحاح العربية. ٢4٨/3. و ل�صان العرب, 365/4.

)19) ك�صاف القناع : ملن�صور بن يون�س البهوتى 3 / 1٨7.
)٢٠) نيل االأوطار 5 / ٢٢٠ .
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املبحث الثاين: احلكم ال�سرعي لالحتكار والت�سعري 

املطلب الأول ـ احلكم ال�سرعي لالحتكار 

�تفق  �لفقهاء على �أن �الحتكار بالقيود �لتي �عتربها كل منهم يف تعاريفهم لالحتكار 
حمظور؛ ملا فيه من �الإ�رش�ر بالنا�ش, و�لت�سييق عليهم. ولكن عبار�ت �لفقهاء �ختلفت 
يف �لتعبري عن هذ� �حلظر. فجمهور �لفقهاء �رشحو� باحلرمة)1)), م�ستدلني بقوله تعالى: 

ڍ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڍ))))

وقد ذكر �لقرطبي عند تف�سري هذه �الآية �أن �أبا د�ود روى عن يعلى بن �أمية �أن �لر�سول 
�سلى �هلل عليه و�س���لم قال: »�حتكار �لطعام يف �حلرم �إحلاد فيه«)3)). وهو قول عمر بن 
�خلطاب)4)). و��س���تدل �لكا�س���اين على ذلك بحديث: »�ملحتكر ملعون« )5)) وحديث: 
»م���ن �حتكر طعاماً �أربعني ليلة فقد برئ من �هلل, وبرئ �هلل منه«)6)). ثم قال �لكا�س���اين: 
ومث���ل هذ� �لوعيد ال يلح���ق �إال بارتكاب �حلر�م, والأنه ظلم؛ الأن ما يباع يف �مل�رش فقد 
تعل���ق به حق �لعامة, فاإذ� �متنع �مل�س���رتي عن بيعه عند �س���دة حاجته���م �إليه فقد منعهم 
حقهم, ومنع �حلق عن �مل�س���تحق ظلم وحر�م, ي�س���توي يف ذل���ك قليل �ملدة وكثريها, 

لتحقق �لظلم)))).

)٢1) االختيار 4 / 16٠, ومواهب اجلليل 4 / ٢٢7, ٢٢٨, واملدونة 1٠ / 1٢3, ونهاية املحتاج 3 / 456, واملغني 4 / ٢43
)٢٢) احلج: ٢5.

)٢3) اأخرجه اأبو داود كتاب احلج باب حترمي حرم مكة رقم ٢٠٠4, 5 / 39٠
)٢4) اجلامع الأحكام القراآن 1٢ / 35

)٢5)  رواه ابن ماجه يف �صنته برقم ٢153 ,٢/ 7٢٨  , ويف اإ�صناده على بن زيد بن جدعان وهو �صعيف. قال ال�صيخ االألباين: 
�صعيف.

)٢6) امل�صتدرك على ال�صحيحني ِكَتاُب اْلُبُيوِع 14/٢.رقم  ٢165. وهو حديث منكر؛ قاله اأبو حامت يف "العلل " )1/39٢).
)٢7)  بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�صرائع للكا�صاين 5 / 1٢9 
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ومما ��ستدل به �حلنابلة على �لتحرمي)))) ما روى �الأثرم عن �أبي �أمامة, قال: نهى ر�سول 
�هلل �س���لى �هلل عليه و�س���لم �أن يحتكر �لطعام )))), وما روي عن �س���عيد بن �مل�س���يب �أن 

ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم قال: »من �حتكر فهو خاطئ« )31)
وم���ا روي: �أن عمر بن �خلطاب خرج مع �أ�س���حابه, فر�أى طعام���اً كثري�ً قد �ألقي على 
ب���اب مكة, فقال: ما هذ� �لطعام؟ فقالو�: جل���ب �إلينا. فقال: بارك �هلل فيه وفيمن جلبه. 
فقي���ل له: فاإنه قد �حتكر. قال: من �حتكره؟ قالو�: ف���الن مولى عثمان, وفالن موالك, 
فا�س���تدعاهما, وقال: �سمعت ر�سول �هلل �س���لى �هلل عليه و�سلم يقول: »من �حتكر على 

�مل�سلمني طعامهم مل ميت حتى ي�رشبه �هلل باجلذ�م �أو �الإفال�ش«.)31)
ولق���د عرب فقهاء �حلنفية وبع�ش �ل�س���افعية عن���ه بالكر�هة �إذ� كان ي����رش بالنا�ش ))3). 
وت�رشيح �حلنفية بالكر�هة على �س���بيل �الإطالق ين�رشف �إلى �لكر�هة �لتحرميية. وفاعل 
�ملكروه حترمياً عندهم ي�س���تحق �لعق���اب, كفاعل �حلر�م, كما �أن كتب �ل�س���افعية �لتي 

روت �لقول بالكر�هة قالو� عنه: لي�ش ب�سيء)33).
اخلال�صة:

�أن �الحت���كار حم���رم باتفاق �لفقه���اء �إذ� توفرت �لقيود �لتي ذكروه���ا يف تعاريفهم 

)٢٨)  املغني 4 / ٢44, وك�صاف القناع 3 / 151.
)٢9)  ررواه ابن اأبي �صيبة يف م�صنفه  , برقم ٢٠3٨7 , 3٠1/4. و امل�صتدرك على ال�صحيحني الأبي عبداهلل احلاكم, برقم ٢163, 

٢/ 11. قال ال�صيخ االألباين:  اإ�صناده ح�صن يف �صل�صلة االأحاديث ال�صعيفة واملو�صوعة واأثرها ال�صيئ يف االأمة 11/54٢.
)3٠)   اأخرجه م�صلم يف �صحيحة كتاب امل�صاقاة باب حترمي االإحتكار يف االأقوات برقم 16٠5 , 3/ 1٢٢7 

)31)   اأخرجـــه االإمـــام اأحمـــد يف م�صند عمر بن اخلطاب ر�صي اهلل عنه برقـــم 135 , ٢٨3/1. قال ال�صيخ االألباين:  �صعيف. 
انظر: �صعيف اجلامع ال�صغري وزيادته1/ 77٢

)3٢) حا�صية ابن عابدين 5 / ٢55 , واملجموع �صرح املهذب 13 / 6٠.
)33)  وممـــا ورد يف املجمـــوع مان�صـــه" ويحـــرم االحتكار يف االقـــوات, وهو اأن يبتاع يف وقت الغالء ومي�صكـــه ليزداد يف ثمنه. 

ومن اأ�صحابنا من قال: يكره وال يحرم, ولي�س ب�صئ" 13/ 44.
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لالحتكار؛ ملا فيه من �الإ�رش�ر بالنا�ش, و�لت�سييق عليهم.

املطلب الثاين ـ احلكم ال�سرعي للت�سعري عند عدم احلاجة.

�تفق �لفقهاء على حرمة �لت�سعري عند عدم �حلاجة ))34)(.
و��ستدلو� باملنقول من �لكتاب و�ل�سنة ومن �آثار �ل�سحابة ومن �ملعقول.

فمن الكتاب: 
ٹ ڤ   ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ڍ  قوله تعالى: 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڍ ))35)(.
ووجه �لداللة من هذه �الآية: �أن عموم �الآية يدل على حترمي �لت�س���عري؛ فالت�س���عري ال 
يتحقق به �لرت��س���ي بل هو �إلز�م ب�س���فة معينة يف �لبيع؛ وقد ال يكون ر��س���ياً به �أحد 

�لعاقدين فيكون كاالأكل بالباطل, وعليه يكون حر�م وباطل.

ة: ما ياأتي: ومن ال�صننّ
1� عن �أن�ش بن مالك ر�سي �هلل عنه �أن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم قال: "ال يحل 

مال �مرئ م�سلم �إال بطيب نف�سه")36).

)34) انظـــر حتفـــة املحتـــاج البن حجر ج٢ �س49, واملغني البن قدامة ج4 �س٢٨٠, وحتفة الناظر للتلم�صاين �س131, و�صبل 
ال�صالم لل�صنعاين ج3 �س٢5, واملخت�صر النافع الأبي القا�صم احللي �س14٨, والهداية للمرغيناين ج٨ �س1٢7.

)35) الن�صاء: ٢9.  
)36) رواه الدار قطني يف �صننه ِكَتاُب اْلُبُيوِع برقم ٢٨٨5, 4٢4/3. واإِ�ْصَناده واه, انظر: تنقيح التحقيق يف اأحاديث التعليق ٢/ 
1٢3. وهذا احلديث مروى من طرق عديدة . ذكر ابن امللقن �صراج الدين اأبو حف�س عمر بن علي بن اأحمد ال�صافعي 
امل�صـــري )املتوفـــى: ٨٠4هــــ)  ان لـــه �صتـــة طرق . اأنظـــر: البدر املنـــري  6/ 693. واحلديث ح�صن مبجمـــوع طرقه كما يف 

املرجع ال�صابق وغريه.
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ووج���ه �لداللة من هذ� �حلدي���ث: �أن عموم هذ� �حلديث يدل على حترمي �لت�س���عري؛ 
فالت�س���عري ال يتحقق به طيب �لنف�ش بل هو �إلز�م ب�س���فة معينة يف �لبيع, و قد ال تكون 

�لنف�ش طيبة به فيكون كاالأكل بالباطل, فيكون حر�م وباطل.
2� عن �أبي هريرة ر�س���ي �هلل عنه �أن رجال جاء فقال: يا ر�س���ول �هلل, �س���عر. فقال: بل 
�أدعو. ثم جاءه رجل فقال: يا ر�س���ول �هلل, �س���عر, فقال: "بل �هلل يخف�ش ويرفع, و�إين 

الأرجو �أن �ألقى �هلل ولي�ش الأحد عندي مظلمة "))3).
3� وعن �أن�ش ر�س���ي �هلل عنه قال: "غال �ل�س���عر يف �ملدينة على عهد �لر�س���ول �سلى 
�هلل عليه و�س���لم, فقال �لنا�ش: يا ر�س���ول �هلل, غال �ل�سعر, لو �س���عرت, فقال �سلى �هلل 
عليه و�س���لم: "�إن �هلل هو �مل�سعر, �لقاب�ش �لبا�سط �لر�زق, و�إين الأرجو �أن �ألقى �هلل وال 

يطلبني �أحد مبظلمة ظلمتها �إياه يف دم وال مال"))3).
4� وعن �أبي �س���عيد �خلدري ر�س���ي �هلل عنه قال: "غال �ل�س���عر على عهد ر�س���ول �هلل 
�س���لى �هلل عليه و�سلم, فقالو�: لو قومت يا ر�س���ول �هلل, فقال: "�إين الأرجو �أن �أفارقكم 

وال يطلبني �أحد منكم مبظلمة ظلمته"))3). 
ووجه �لداللة من هذه �الأحاديث:

�أن �لر�س���ول �سلى �هلل عليه و�س���لم مل يجب �ل�س���حابة على طلبهم يف �لت�سعري مع 
�رتفاع �الأ�سعار ولو كان �لت�سعري جائز�ً ل�سعر لهم �سلى �هلل عليه و�سلم.

)37)  رواه اأبي داود يف �صننه االإجارة, باب يف الت�صعري. برقم 345٠, 3/ ٢٨6. قال االألباين: �صحيح. انظر: �صحيح اجلامع 
ال�صغري وزياداته1/ 546.

)3٨)  رواه اأبـــو داود يف �صننـــه, كتـــاب االإجـــارة, بـــاب يف الت�صعري. برقم 3451, 3/ ٢٨6. قال االألبـــاين: �صحيح. انظر: املرجع 
ال�صابق.

)39)  رواه ابن ماجه يف �صننه, كتاب التجارات, باب من كره اأن ي�صعر رقم  )٢٢٠1). قال ال�صيخ االألباين: �صحيح . انظر: 
�صحيح اجلامع ال�صغري وزياداته1/ 4٨7. 
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5� روى �لبيهق���ي �أث���ر�ً عن عمر بن �خلطاب ر�س���ي �هلل عنه, �أنه م���ر بحاطب بن �أبي 
بلتعة ب�سوق �مل�سلى, وبني يديه غر�رتان فيهما زبيب, ف�ساأله عن �سعرها ف�سعر له مدين 
بدرهم, فقال: )لقد حدثت بعري مقبلة من �لطائف حتمل زبيباً, وهم يعتربون �س���عرك, 
فاإما �أن ترفع يف �ل�سعر, و�إما �أن تدخل زبيبك �لبيت فتبيعه كيف �سئت(, فلما رجع عمر 
حا�سب نف�سه, ثم �أتى حاطباً يف د�ره فقال له: )�إن �لذي قلت لك لي�ش بعزمية مني وال 
ق�ساء, �إمنا هو �سيء �أردت به �خلري الأهل �لبلد, فحيث �سئت بع وكيف �سئت بع()41).

ووج���ه �لداللة: �أن هذ� �الأثر ي���دل على عدم تدخل ويل �المر يف �الأ�س���عار و يرتك 
�لتجار يبيعون كيفما ي�س���اءو� فعمر ر�سي �هلل عنه عندما تدخل �إمنا كان بد�فع �مل�سلحة 

�لعامة فح�سب, بدليل حما�سبة نف�سه بتدخله يف �ل�سعر ومر�جعته حلاطب مرة �أخرى.
كما ا�صتدلوا باملعقول من وجوه:

1 - الأن �جلالبني �إذ� بلغهم ذلك مل يقدمو� ب�سلعتهم بلد�ً يكرهون على بيعها فيه بغري 
ما يريدون ومن عنده �لب�س���اعة ميتنع م���ن بيعها ويكتمها ويطلبها �ملحتاج وال يجدها �إال 
قلياًل فريفع يف ثمنها ليح�سلها فتغلو �الأ�سعار ويح�سل �الإ�رش�ر باجلانبني جانب �ملالك 
يف منعهم من بيع �أمالكهم, وجانب �مل�س���رتي يف منعه من �لو�سول �إلى غر�سه فيكون 

حر�ما)41).
2 - الأن �ملال للبائع, فلم يجز منعه من بيعه مبا تر��س���ى عليه �ملتبايعان, كما لو �تفق 

�جلماعة عليه))4).
3 - والأن �لثمن حق �لعاقد �أي �لبائع فاإليه تقديره)43).

)4٠)  رواه البيهقي يف �صننه الكربى 6/ ٢9 برقم: 1٠9٢9.
)41)  ال�صرح الكبري على منت املقنع البن قدامه  4 / 44, 45.

)4٢)  املغني البن قدامة 4 / 4٨1.
)43)  الهداية للمرغيناين  ٨ /1٢7.
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4 – والأن �لت�س���عري فيه حجر علي �لنا�ش و�الإمام ماأمور برعاية م�س���لحة �مل�س���لمني 
ولي�ش نظره يف م�س���لحة �مل�س���رتي برخ����ش �لثمن �أويل من نظره يف م�س���لحة �لبائع 
بتوفري �لثمن و�إذ� تقابل �الأمر�ن وجب متكني �لفريقني من �الجتهاد الأنف�سهم  يف �ل�سعر 

وعدم �لتدخل بينهما)44).

املبحث الثالث: حكم احتكار الأرا�سي 

املطلب الأول ـ �سورة امل�ساألة

ميكن �أن نربز �سورة م�ساألة �حتكار �الأر��سي يف خم�ش �سور هي على �لنحو �لتايل:
1- �أن يقوم �أحد �لتجار ب�رش�ء م�ساحات و��سعة من �الأر��سي" خمطط" ويحتكره 

�إلى وقت �لغال  ثم يبيعه. 
2- �أن يق���وم �أح���د �لتجار ب�رش�ء م�س���احات و��س���عة م���ن �الأر��س���ي "خمطط �أو 
خمططات"؛ ال ي�س���تطيع �أفر�د �لنا�ش �رش�ئها ثم يحتكرها لنف�س���ه ويبيعها ب�سعر مرتفع 

جد�ً ال ميثل �سعرها �حلقيقي, و �لنا�ش ي�سرتون للحاجة.
3- �أن يقوم �أحد �لتجار ب�رش�ء وجمع �أر��ش معينه يف �أحد �ملخططات كاالأر��س���ي 
�لتي تكون لها وجهة معينة � ثم يقوم باحتكارها وبيعها ب�سعر مرتفع عند ندرتها, مما يوؤثر 

على �سعر �الأر��سي يف بقية �ملخطط.
4- قيام بع�ش �ملكاتب �لعقارية يف �أطر�ف �ملدن ب�رش�ء �أر��ش يف تلك �ملنطقة و�لتي 
ال ي�س���ملها �لنطاق �لعمر�ين, ثم يقومون باحتكارها وبيعها بطرق ملتوية لتحقيق �لربح 
�ل�رشيع فيها وكذلك �رتفاع مقد�ر �ل�س���عي يف بقية �أر��س���ي �ملخطط, مما يوؤثر ذلك يف 

)44)  نيل االأوطار لل�صوكاين  5 / ٢76.
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�سعر �الأر��سي يف هذ� �ملخطط وكذلك �الأر��سي د�خل �لنطاق �لعمر�ين. 
5- طلب فرٍد من �لنا�ش من �جلهة �ملخت�س���ة و�ملعنية �أر�ش �سا�سعة على �أنها زر�عية, 
ث���م يحتكرها ويرتكها معّلق���ة وال ينتفع بها على �لوجه �ملطلوب و�لتى مت منحها �إليه من 

�أجله حتى ي�سلها �لبنيان, ثم ي�ستغل حاجة �لنا�ش �إلى �الأر��سي �ل�سكنية.

املطلب الثاين ـ الأ�سياء التى يجري فيها الحتكار 

�ختلف �لفقهاء يف �الأ�س���ياء �لتي يجري فيها �الحت���كار  وميكن �أن نربزها يف قولني 
وذلك على �لنحو �لتايل:

الق��ول االأول: �أن �الحتكار يجري يف كل ما يحتاجه �لنا�ش, ويت�رشرون من حب�س���ه, 
من قوت و�آد�م ولبا�ش وغري ذلك, مما يحتاجه �لنا�ش ويت�رشرون من حب�س���ه كاالأر�سي 

�ل�سكنية ونحوها و�إليه ذهب �ملالكية)45) و�أبو يو�سف من �حلنفية)46).
القول الثاين: �أنه ال �حتكار �إال يف �لقوت خا�س���ة, و�إليه ذهب �أبو حنيفة))4) وحممد 

�بن �حل�سن))4) و�ل�سافعية))4) و�حلنابلة)51).

اأدلة القول االأول:
��س���تدل �أ�س���حاب �لقول �الأول: باالأحاديث �لعامة يف �لنهي ع���ن �الحتكار, ومنها 

)45)  املدونة 1٢3/1٠ واملنتقي للباجي 16/5.
)46) البدائع 5 / 1٢9, الهداية للمرغنياين 1٢6/4.

)47)  الهداية 1٢6/٨, ورد املحتار 351/5.
)4٨) البدائع 5 / 1٢9واالختيار 116/3.

)49) اأعانة الطالبني٢4/3
)5٠) االن�صاف للمرداوي 4/33٨.
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عن معمر ر�س���ي �هلل عنه قال: قال ر�س���ول �هلل �سلى �هلل عليه و �س���لم: "من �حتكر فهو 
خاطئ")51).   

ومنها حديث عمر ر�سي �هلل عنه, قال: قال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم: "�ملحتكر 
ملعون"))5).

ومنها حديث �بن عمر ر�س���ي �هلل عنهما, قال: قال ر�س���ول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم: 
"من �حتكر طعاماً  �أربعني ليلة, فقد برئ من �هلل وبرئ �هلل منه, و�أميا �أهل عر�س���ة �أ�سبح 

فيهم �مروؤ جائعا, فقد برئت منهم ذمة �هلل")53).
 ومنها حديث �أبي هريرة ر�س���ي �هلل عنه, قال: قال ر�س���ول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم: 
"من �حتكر يريد �أن يتغالى بها على �مل�سلمني, فهو خاطئ, وقد برئت منه ذمة �هلل")54).
ومنه���ا عن عب���د �لرحمن بن �أبي بكر بن �ملغرية, عن عمه �لي�س���ع بن �ملغرية, قال: مر 
ر�س���ول �هلل �سلى �هلل عليه و�س���لم برجل بال�سوق يبيع طعاما ب�سعر هو �أرخ�ش من �سعر 
�ل�س���وق, فقال: "تبيع يف �سوقنا ب�سعر هو �أرخ�ش من �سعرنا"؟ قال: نعم, قال: "�سرب� 
و�حت�س���ابا"؟ قال: نعم قال: "�أب�رش, فاإن �جلالب �إلى �س���وقنا, كاملجاهد يف �س���بيل �هلل, 

و�ملحتكر يف �سوقنا, كامللحد يف كتاب �هلل")55). 
ومنها حديث �حل�س���ن, عن معقل بن ي�سار, قال: �س���معت ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه 

)51)))�صبق تخريجة �س 13.

)5٢)))�صبق تخريجة �س 1٢.
)53) اأخرجه احلاكم يف امل�صتدرك على ال�صحيحني يف كتاب البيوع باب واأما حديث اإ�صماعيل بن جعفر بن اأبي كثري, برقم 

.11/ ٢  , ٢165
)54) اأخرجـــه احلاكـــم يف امل�صتـــدرك علـــى ال�صحيحـــني يف كتاب البيـــوع باب واأما حديـــث اإ�صماعيل بن جعفر بـــن اأبي كثري, 

برقم   ٢166, ٢ /11.
)55) اأخرجـــه احلاكـــم يف امل�صتـــدرك علـــى ال�صحيحني ال�صحيحني يف كتاب البيوع باب واأمـــا حديث اإ�صماعيل بن جعفر بن 

اأبي كثري , برقم ٢167, ٢ /11.
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و�س���لم يقول: "من دخل يف �سيء من �أ�س���عار �مل�سلمني ليغليه عليهم, فاإن حقاً على �هلل 
�أن يقعده بعظم من �لنار يوم �لقيامة")56) وغريها.

 وقالو�: �إن ما ورد من �لن�س���و�ش �خلا�س���ة يف بع�ش �الأنو�ع, فهي من قبيل �للقب, 
وقد رده �أئمة �الأ�سول))5).

وكذلك �أعتبار حقيقة �ل�رشر))5) فهو يقع يف ما يحتكر مما يحتاجه �لنا�ش.

اأدلة القول الثاين:
��س���تدل �أ�س���حاب �لقول �لثاين: باأن �الأحاديث �لو�ردة يف هذ� �لباب بع�سها عام, 

كحديث معمر بن عبد �هلل, �أنه قال: قال ر�س���ول �هلل �سلى �هلل عليه و �سلم: "من �حتكر 

فه���و خاط���ئ"))5). ويف رو�ية �أخ���رى رو�ها م�س���لم و�أحمد: "ال يحتك���ر �إال خاطئ", 

وحديث �أبي هريرة ر�س���ي �هلل عنه, قال: قال ر�س���ول �هلل �س���لى �هلل عليه و�س���لم: "من 

�حتكر يريد �أن يتغالى بها على �مل�سلمني, فهو خاطئ, وقد برئ منه ذمة �هلل")61).

وقد وردت ن�س���و�ش �أخرى خا�سة, منها حديث �بن عمر ر�سي �هلل عنهما, قال: قال 

ر�س���ول �هلل �سلى �هلل عليه و�س���لم: من �حتكر طعاماً �أربعني ليلة, فقد برئ من �هلل وبرئ 

�هلل منه, و�أميا �أهل عر�سة �أ�سبح فيهم �مروؤ جائعاً, فقد برئت منهم ذمة �هلل)61).

)56) اأخرجه احلاكم يف امل�صتدرك على ال�صحيحني , برقم ٢16٨, ٢ /15. و اأخرجه احمد يف م�صنده برقم ٢٠31٢, ٢3/ 4٢5, 
قال �سعيب �لأرن�ؤوط يف �لتعليق: �إ�سناده جيد.

)57) �صبل ال�صالم ٢5/3 , ونيل االوطار٢34/5.
)5٨) املدونة 1٠/ 1٢3 والبدائع 5 / 1٢9.

)59) �صبق تخريجة �س 13.

)6٠) �صبق تخريجة �س 1٨.
)61) اأخرجه احلاكم يف امل�صتدرك على ال�صحيحني , برقم ٢165  , ٢ /11. وفيه اأبو ب�صر االأملوكي �صعفه ابن معني, اأنظر: 

)جممع الزوائد 4 / 1٠٠).



 العدد |64| رجب 1435هب28

 وحدي���ث: "من �حتكر على �مل�س���لمني طعامهم مل ميت حت���ى ي�رشبه �هلل باجلذ�م �أو 
�الإفال�ش"))6).

و�إذ� �جتمعت ن�سو�ش عامة و�أخرى خا�سة يف م�ساألة و�حدة حمل �لعام على �خلا�ش 
و�ملطلق على �ملقيد.

كما ��س���تدلو� من �ملعقول وقالو �إن �رشر غري �الأق���و�ت منعدم؛ الأن قو�م �الأبد�ن ال 
يتوقف عليه)63). 

وميكن �أن نناق�ش �أدلة �لقول �لثاين �أنها من قبيل �لتحكم, فاالأ�سل يف �الأدلة �ل�رشعية, 
و�لقو�عد �ل�رشعية هو �لعموم ومن يدعي �أنها خا�سة فعليه �لدليل.

�أما ع���ن قولهم �إن �رشر غري �القو�ت منعدم. فغري م�س���لم وذل���ك �أن �ل�رشر يكون 
باالأق���و�ت وغريه���ا, فحاجة �الأبد�ن �إلى �ل�س���كن و�لر�ح���ة كحاجتها �إل���ى �الأقو�ت. 

فحاجات �لنا�ش تتغري بتغري �الأزمان و�الأماكن.
القول الراجح:

 �لقول �لر�جح هو �لقول �الأول لقوة حجتهم, ومو�فقة هذ� �لقول للحكمة يف حترمي 
�الحت���كار وه���و رفع �ل�رشر عن عامة �لنا����ش)64). ولذ� فقد �أجمع �لعلم���اء على �أنه لو 
�حتكر �إن�س���ان �سيئاً, و��س���طر �لنا�ش �إليه ومل يجدو� غريه, �أجرب على بيعه دفعاً لل�رشر 

عن �لنا�ش, وتعاوناً على ح�سول �لعي�ش)65).
وبن���اء عليه فاإن �الحتكار يدخل يف �الأر��س���ي �ل�س���كنية عند �حلاج���ة و�الفتقار �إليها 

)6٢)  اأخرجـــه االإمـــام اأحمـــد يف م�صنـــد عمر بن اخلطاب ر�صي اهلل عنه برقم 135 , ٢٨3/1. قـــال ال�صيخ االألباين:  �صعيف. 
انظر: �صعيف اجلامع ال�صغري وزيادته1/ 77٢.

 )63) املهذب 1/٢9٢.
)64) اأ�صار اإلى ذلك �صيخنا ابن باز يف فتاواه 173/19 .

)65)  مواهب اجلليل 4 / ٢٢٨
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وجتري عليها �أحكامه �ل�رشعية.
وقد ذك���ر بع�ش �أهل �لعلم)66) �أنه ورد يف باب )�الحت���كار( �أحاديث مغلطة, ولي�ش 
فيها ما ي�س���ح غري قوله عليه �ل�سالة و�ل�سالم: "من �حتكر فهو خاطئ"))6) وهو عام مل 

يحدد نوعاً معني يف �الحتكار فداللته على �لنهي عن �الحتكار بجميع �أنو�عه ظاهرة.
ولذ فقد روى عن مالك �أن �حتكار �لطعام مينع يف كل وقت فاأما غري �لطعام فال مينع 

�حتكاره �إال يف وقت �ل�رشورة دون وقت �ل�سعة))6).

املطلب الثالث ـ حكم اإجبار املحتكر على البيع وتاأديبه 

�تف���ق جمهور �لفقهاء))6) عل���ى �أن للحاكم �إجبار �ملحتكر عل���ى �لبيع, ووجهة ذلك 
عندهم ما ي�سببه �الحتكار من �ل�رشر بعامة �لنا�ش, وجرب �ملحتكر على �لبيع يدفع ذلك 

�ل�رشر �لعام.
كم���ا يحق للحاكم �أن يوؤدب �ملحتكر على �حتكاره ولو كان ذلك باإحر�ق �أمو�له فقد 

روي عن علي بن �أبي طالب ر�سي �هلل عنه �نه �أحرق طعاماً �حتكر مبائة �ألف)1)).

املطلب الرابع ـ الو�سائل ال�سرعية يف ك�سر الحتكار

م���ن �لو�س���ائل �ل�رشعية يف ك�رش �الحتكار هو مناف�س���ة �ملحتكرين فيم���ا يبيعونه لئال 
ي�س���تطيعو� ب�سط نفوذهم وحتقيق ماآربهم �ل�سخ�س���ية, فقد" كان �خلليفة ببغد�د �إذ� غال 

)66) املغني عن احلفظ والكتاب ٢/ 519.
)67) �صبق تخريجة �س 13.

 )6٨)املنتقى �صرح املوطاإ 5/ 16.
)69) البدائع ٨/ 1٢7, الهداية 1٢9/٨.ونهاية املحتاج 456/3. والقوانني الفقهية �س٢٨1. و االن�صاف 339/4.

)7٠) املحلى 7/ 573.
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�ل�س���عر �أمر بفتح خمازنه, و�أن يباع باأقل مما يبيع �لنا�ش حتى يرجع �لنا�ش �إلى ما ر�س���م 
م���ن �لثمن, ثم ياأمر �أي�س���اً �أن يباع باأقل من ذلك حتى يرجع �ل�س���عر �إل���ى �أوله �أو �إلى 
�لقدر �لذي ي�س���لح بالنا����ش ويغلب �جلالبني و�ملحتكرين به���ذ� �لفعل, وكان ذلك من 
ح�سن نظره)1)). فمناف�سة �ملحتكر على �ل�سلعة �لتي �حتكرها من �لو�سائل �لناجعة �لتي 
��س���تخدمها �ل�سلف ل�س���الح يف ك�رش �الحتكار و�لتو�سيع على �لنا�ش, وميكن للجهات 
�ملعنية بتوزيع �الأر��س���ي �ل�س���كنية على �ملو�طنني �أن تنتهج هذه �ل�سيا�سة وذلك بتوفري 
�الأر��س���ي �ل�س���كنية ب�س���كل كبري وبها جميع �خلدمات؛ لكي تك����رش جماح �ملحتكرين 

ويرجع �ل�سعر �إلى �لقدر �ملعقول �لذي ي�ستطيعه عامة �لنا�ش.

املبحث الرابع: حكم ت�سعري الأرا�سي 

املطلب الأول ـ اأهمية ت�سعري الأرا�سي

كم���ا �أن �لنا�ش بحاجة �إلى �لقوت و�لك�س���اء فهم بحاجة �إلى �مل�س���كن �لذي ياأويهم 
ويقيهم حر �ل�سيف وبرد �ل�ستاء. فاحلاجة تنزل منزلة �ل�رشورة, خا�سة كانت �أو عامة. 
و�مل�سكن �أ�سبح من �حلاجات �ل�رشورية لالإن�سان,وقد �منت �هلل تعالى يف كتابه بامل�سكن 

بقوله: ڍ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پڍ )))) .
وكم���ا يوجد فئة من �لنا�ش حتتكر �الأقو�ت وتتحك���م فيها جند فئة �أخرى تقوم ب�رش�ء 
�الأر��س���ي �ل�س���كنية وتتحكم يف بيعها مببالغ باهظة �لثمن ال يقوى على دفعها �لكثري من 

�لنا�ش.

)71) �صرح الأبي على �صحيح  م�صلم 3٠4/4.
)7٢) النحل: ٨٠.
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فباالأم����ش �لقريب مت �الإعالن عن ب���د�أ �لبيع يف �أحد �ملخططات �ل�س���كنية يف مدينة 
�لريا�ش, وذلك عرب �ل�سحف �ليومية, و�أثناء قدوم جمع من �ملو�طنني لل�رش�ء تفاجئو� 
�أن �ملخطط مت بيعه بالكامل على �أحد جتار �لعقار �مل�سهورين, وقام هذ� �لتاجر باحتكاره 
وعر�س���ه يف نف�ش �ليوم مب�س���اعفة �س���عره ثالث مر�ت)3))؟؟ �ألي�ش هذ� هو �الحتكار 
و�لتعدي« فالتعدي �لفاح�ش هو �أن يبيعو� قفيز�ً مبائة وهو ي�س���رتى بخم�س���ني فيمنعون 

منه دفعاً لل�رشر عن �مل�سلمني«)4)).
 بل هو عني �الحتكار و�لتالعب يف �الأ�س���عار, مع �حلاجة �ل�س���ديدة لكثري من �لنا�ش 

�إلى �ل�سكن. 
 فعمر بن �خلطاب ر�س���ي �هلل عنه ملا مر على بن �أبي بلتع���ة يبيع �لزبيب باملدينة فقال 
له: كيف تبيع يا حاطب؟ فقال: مدين فقال له عمر:» تبتاعون باأبو�بنا و�أفنيتنا و�أ�س���و�قنا 
تقطعون يف رقابنا ثم تبيعون كيف �س���ئتم بع �ساعاً و�إال فال تبع يف �سوقنا, و�إال ف�سريو� 
يف �الأر����ش و�جلب���و� ثم بيعو� كيف �س���ئتم«)5)) نعم فهذ� �أ�س���ل �رشعي يف �ل�سيا�س���ة 
�ل�رشعية يف مر�قبة �الأ�سعار, وطريقة �لبيع, ر�سمه عمر بن �خلطاب ر�سي �هلل عنه للوالة 

من بعده.
فتحديد اأ�سعار االأرا�سي ال�س���كنية يف حالة االحتكار يزيد ويدعم من ن�ساط احلركة 
�القت�س���ادية و�لعمر�ني���ة يف �لب���الد, فارتفاع �إيجار�ت �مل�س���اكن لي����ش نتيجة التفاق 
�أ�س���حابها على رفعها, و�إمنا �س���ببه يف �لغالب قلة �لعقار �ملعد لالإيجار ب�سبب �الرتفاع 

�لباهظ الأ�سعار �الأر��سي �ل�سكنية, و�لكرثة �لهائلة من طالبي �ال�ستئجار .

)73)  حتـــى واإن قـــام ب�صرائـــه جملـــة ال ي�صاعـــف �صعـــر القطعـــة ثـــالث مـــرات واأكـــر ومـــن يقوم ب�صـــراء هذه القطـــع يقوم 
مب�صاعفتها اأي�صاً,وهكذا دواليك, فهذا اإجحاف بني. 

)74)  انظر: العناية �صرح الهداية ٢٨3/14
)75)  اأخرجه عبد الرزاق يف م�صنفه, كتاب البيوع, باب هل ي�صعر برقم 149٠6, ٨/ ٢٠7.
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املطلب الثاين ـ احلكم ال�سرعي يف ت�سعري الأرا�سي يف هذا الزمن 

مل يتطرق �لفقهاء �إلى ت�س����عري �الأر��سي �لبي�ساء � وذلك فيما �طلعت عليه � ؛لعدم �حلاجة 
�إليها يف ع�سور م�ست؛ ولكن �لفقهاء تتطرقو� �إلى م�ساألة قريبة من ت�سعري �الأر��سي وهي  ما 
تتعلق به حاجة �لنا�ش كاأعمال �حلرف و�ملهن ونحوها, وقد �ختلفو� �لفقهاء فيها على قولني: 

القول االأول :
 عدم جو�ز �لت�سعري و�إليه ذهب  �حلنفية)6)) و�ملالكية)))) و�ل�سافعية))))  و�حلنابلة)))).

القول الثاين :
ج���و�ز �لت�س���عري و�إليه ذهب بع�ش �حلنفي���ة. �إذ� تعدى �أرباب �حل���رف وظلمو� على 
�لعام���ة,)1)) كم���ا قال به بع����ش �لزيدية �إذ� ر�أى �الإمام �مل�س���لحة فيه)1)) وقال به �س���يخ 

�الإ�سالم �الإمام �بن تيمية وتلميذه �بن �لقيم)))). 
اأدلة القول االأول:
و��ستدلو� مبا يلي:

اأواًل � من الكتاب: فقوله تعالى: ڍ ٹ ڤ   ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڍ )3)).

)76) الدر املختار للح�صفكي /3 /31٨, والفتاوى الهندية 3/ ٢14. 
)77) الكايف يف فقه اأهل املدينة ٢/ 73٠, والتي�صري يف اأحكام الت�صعري, للجليدي, �س41. 

)7٨) احلـــاوي الكبـــري يف فقـــه مذهـــب االإمـــام ال�صافعـــي 5/ 4٠٨, ومغنـــي املحتـــاج لل�صربينـــي  ٢ /3٨, واالأحـــكام ال�صلطانية 
للماوردي �س٢56.

)79) املغني مع ال�صرح الكبري البن قدامة املقد�صي  4 /44 , وك�صاف القناع للبهوتي  3 /1٨7.
)٨٠) الدر املختار  5 /353, والدر املنتقى  ٢ /54٨.

)٨1) البحر الزخار للمرت�صى  3 /319.
)٨٢) جمموع الفتاوى ٢٨/ 1٠5, والطرق احلكمية �س 3٢4.

)٨3)  الن�صاء:  ٢9 .
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ووجه �لداللة من هذه �الآية: �إن عموم �الآية يدل على حترمي �لت�س���عري؛ فالت�س���عري ال 
يتحقق به �لرت��س���ي  بل هو �إلز�م ب�س���فة معينة يف �لبيع؛ �إذ قد ال يكون بالرت��س���ي به 

فيكون كاالأكل بالباطل, فيكون حر�م وباطل.
املناق�صة:

 ميكن مناق�سة هذ� �لدليل من وجوه:
1/ بعدم �لت�س���ليم باأن �لت�س���عري يخالف هذه �الآية �لكرمية؛ الأن �لت�س���عري ما هو �إال 
�إلز�م للتجار ببيع �ل�س���لعة ب�سعر �ملثل �لذي ير�عى فيه م�سلحة �لبائع و�مل�سرتي, وعلى 

هذ� فال يكون فيه �أكل الأمو�ل �لنا�ش بالباطل.
2/ولو �سلمنا ترك �لتجار ليبيعو� باأزيد من قيمة �ل�سلعة م�ستغلني حاجة �لنا�ش, لنتج 

عن ذلك �أكل �أمو�ل �لنا�ش بالباطل.
3/ �أن �لت�سعري �لذي �أقرته �ل�رشيعة ير�عى فيه جانب �لبائع و�مل�سرتي؛ حيث يعطي 
�لقيمة �حلقيقية لل�س���لعة مع �إ�سافة ك�س���ب معقول للتاجر , فيكون بذلك مر�عياً جانب 

�لبائع و�مل�سرتي.
ثانيًا: من ال�صنة: 

1� عن �أن�ش بن مالك ر�سي �هلل عنه �أن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم قال: »ال يحل 
مال �مرئ م�سلم �إال بطيب نف�سه«))4))(.

ووجه �لداللة من هذ� �حلديث:
�أن عموم �حلديث يدل حترمي �لت�س���عري؛ فالت�س���عري ال يتحقق ب���ه طيب �لنف�ش بل هو 
�إلز�م ب�سفة معينة يف �لبيع؛ �إذ قد ال تكون �لنف�ش طيبة به فيكون كاالأكل بالباطل, وعليه 

)٨4) �صبق تخريجه �س 14.
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يكون �لت�سعري حر�م وباطل.
�ملناق�سة: ميكن مناق�سة هذ� �لدليل من وجهني:

�أ( �إن هذ� �حلديث يف �إ�سناده مقال قال �لذهبي عنه: �إ�سناده و�ه)5)).
ب(  بعدم �لت�س���ليم باأن �لت�س���عري ال يتحقق به طيب �لنف�ش؛ الأن �لت�س���عري ما هو �إال 
�إلز�م بالبيع ب�س���عر �ملثل �لذي ير�عى فيه م�س���لحة �لبائع و�مل�سرتي. فري�عى فيه �لقيمة 

�حلقيقية لل�سلعة.
2� وعن �أن�ش ر�س���ي �هلل عنه قال: "غال �ل�سعر يف �ملدينة على عهد �لر�سول �سلى �هلل 
عليه و�س���لم, فقال �لنا�ش: يا ر�سول �هلل, غال �ل�سعر, لو �سعرت, فقال ر�سول �هلل �سلى 
�هلل عليه و�سلم: �إن �هلل هو �مل�سعر, �لقاب�ش �لبا�سط �لر�زق, و�إين الأرجو �أن �ألقى �هلل وال 

يطلبني �أحد مبظلمة ظلمتها �إياه يف دم وال مال")6)). 
قال �بن قد�مة و�لداللة من وجهني:

�أحدهما: �أنه مل ي�سعر وقد �ساألوه ذلك ولو جاز الأجابهم �إليه.
 �لث���اين: �أنه علل بكونه مظلم���ة و�لظلم حر�م, والأنه ماله فلم يج���ز منعه من بيعه مبا 

تر��سى عليه �ملتبايعني)))).
املناق�صة:

 رد �بن تيمية على من منع �لت�س���عري مطلقاً حمتجاً بهذ� �حلديث , بقوله)))): �إن هذه 
ق�س���ية معينة لي�س���ت لفظاً  عاماً ولي����ش فيها �أن �أحد�ً �متنع من بي���ع يجب عليه �أو عمل 
يجب عليه؛ �أو طلب يف ذلك �أكرث من عو�ش �ملثل. ومعلوم �أن �ل�سيء �إذ� رغب �لنا�ش 

)٨5) انظر: تنقيح التحقيق يف اأحاديث التعليق, ل�صم�س الدين اأبو عبد اهلل حممد بن اأحمد الذهبي. ٢/ 1٢3. 
)٨6) �صبق تخريجه �س15.

)٨7)  املغني 4/ 3٠3.
)٨٨) احل�صبة البن تيمية �س35, 36, والطرق احلكمية يف ال�صيا�صة ال�صرعية البن القيم �س٢7٨.
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يف �ملز�يدة فيه: فاإذ� كان �س���احبه قد بذله كما جرت ب���ه �لعادة ولكن �لنا�ش تز�يدو� فيه 
فهن���ا ال ي�س���عر عليهم, و�ملدينة كان �لطعام �لذي يباع فيه���ا غالباً من �جللب؛ وقد يباع 
فيها �سيء يزرع فيها؛ و�إمنا كان يزرع فيها �ل�سعري؛ فلم يكن �لبائعون وال �مل�سرتون نا�ساً 
معين���ني؛ ومل يك���ن هناك �أحد يحتاج �لنا�ش �إلى عينه �أو �إل���ى ماله؛ ليجرب على عمل �أو 
على بيع, بل �مل�سلمون كلهم من جن�ش و�حد كلهم يجاهد يف �سبيل �هلل, ومل يكن من 
�مل�س���لمني �لبالغني �لقادرين على �جلهاد �إال من يخرج يف �لغزو وكل منهم يغزو بنف�سه 

وماله, �أو مبا يعطاه من �ل�سدقات �أو �لفيء..
ثالثًا � من االآثار: حادثة عمر مع حاطب

عن �س���عيد بن �مل�س���يب قال: مر عمر بن �خلطاب ر�س���ي �هلل عنه على حاطب بن �أبي 
بلتعة وهو يبيع زبيباً له بال�سوق فقال له عمر ر�سي �هلل عنه: "�أما �أن تزيد يف �ل�سعر و�أما 
�أن ترفع من �س���وقنا" فهذ� خمت�رش ومتامه فيما روى �ل�سافعي عن �لدر�وردي عن د�ود 
�بن �س���الح �لتمار عن �لقا�سم بن حممد عن عمر ر�س���ي �هلل عنه �أنه مر بحاطب ب�سوق 
�مل�س���لى وبني يديه غر�رتان فيهما زبيب ف�ساأله عن �س���عرهما ف�سعر له مدين لكل درهم 
فقال له عمر ر�س���ي �هلل عنه: قد حدثت بعري مقبلة من �لطائف حتمل زبيباً وهم يعتربون 
ب�س���عرك فاأما �أن ترفع يف �ل�س���عر و�إما �أن تدخل زبيبك �لبيت فتبيعه كيف �س���ئت. فلما 
رجع عمر حا�س���ب نف�سه ثم �أتى حاطبا يف د�ره فقال له: �إن �لذي قلت لي�ش بعزمه مني 
وال ق�ساء �إمنا هو �سيء �أردت به �خلري الأهل �لبلد فحيث �سئت فبع وكيف �سئت فبع)))).
ووجه �لداللة من هذه �لق�س���ة: رجوع عمر بن �خلطاب ر�سي �هلل عنه عن �لت�سعري, 
وبني حلاطب �أن عمله كان �جتهاد�ً منه. فدل على �أن �لت�سعري غري جائز �إذ لو كان جائز�ً 

)٨9)  رواه البيهقي يف �صننه الكربى حديث رقم: 11146, 6/  4٨.        
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ما رجع عمر ر�سي �هلل عنه.
املناق�صة:

نوق�ش هذ� �لدليل باأن هذه �لق�س���ة رويت عن �س���حابي, وقول �ل�سحابي �إذ� �عتمد 
على �لر�أي �ملجرد ال يكون حجة �إال �إذ� كان م�ستند�ً على ن�ش من كتاب �أو �سّنة.

وكذلك بعدم �سحت هذ� �الأثر عن عمر الأن �سعيد بن �مل�سيب مل ي�سمع من عمر �إال 
نعيه �لنعمان بن مقرن فقط)1)).

رابعًا: من املعقول:
– الأن �لثمن حق �لعاقد �أي �لبائع فاإليه تقديره)1)).

– والأن �لت�سعري فيه حجر علي �لنا�ش و�الإمام ماأمور برعاية م�سلحة �مل�سلمني ولي�ش 
نظره يف م�س���لحة �مل�س���رتي برخ�ش �لثم���ن �أولى من نظره يف م�س���لحة �لبائع بتوفري 
�لثمن و�إذ� تقابل �الأمر�ن وجب متكني �لفريقني من �الجتهاد الأنف�سهم  يف �ل�سعر وعدم 

�لتدخل بينهما)))).
املناق�صة:

�إن من و�جبات �الإمام رعاية م�س���الح كل �الأمة, ولي�ش من �مل�سلحة �أن يرتك �لتجار 
�أن يبيعو� كيفما �ساءو� م�ستغلني حاجة �لنا�ش �إلى �ل�سلع �لتي بني �أيديهم, فامل�سلحة يف 

�إجبارهم على �لبيع ب�سعر �ملثل, و�لعادل لكال �لطرفني, �لبائع و�مل�سرتي.
اأدلة القول الثاين:

وقد ��س���تدل �أ�س���حاب هذ� �لقول بقول �لر�سول �س���لى �هلل عليه و�سلم: "من �أعتق 

)9٠) املحلى باالآثار7/ 53٨.
)91)  الهداية للمرغيناين  ٨ /1٢7.

)9٢)  نيل االأوطار لل�صوكاين  5 / ٢76.
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�رشكاً له يف عبد فكان له مال يبلغ ثمن �لعبد قوم �لعبد عليه قيمة عدل فاأعطى �رشكاوؤُه 
ح�س�سهم وعتق عليه �لعبد و�إال فقد عتق منه ما عتق")3)).

ووجه �ال�ستدالل من �حلديث: �أن �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم مل يعِط �ملالك �حلق 
باأخذ زيادة على �لقيمة حيث �أوجب �إخر�ج �ل�سيء من ملكه بعو�ش �ملثل مل�سلحة تكميل 
�لعتق, وهذ� هو �لت�س���عري , فكيف �إذ� كانت حاج���ة �لنا�ش �إلى متلك �لطعام و�ل�رش�ب 
و�للبا�ش و�مل�سكن وغريه من �الأ�س���ياء �الأ�سا�سية �لتي ال قو�م للب�رش �إال بوجودها, فهي 

من باب �أولى.
و كذلك لو مل يقدر �لثمن لت�رشر بطلب �ل�رشيك �الآخر ما �ساء, وهذ� فيه �رشر بني.

كما ��ستدلو� بقول ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم: "ال �رشر وال �رش�ر")4)).
وكذلك لفعل عمر ر�س���ي �هلل عنه حني مر بحاطب يف �ل�سوق فقال له: "�إما �أن ترفع 

�ل�سعر و�إما �أن تدخل بيتك فتبيع كيف �سئت")5)).
وكذلك �لقو�عد �لفقهية �لتالية: "�ل�رشر يز�ل"))6))( و"يتحمل �ل�رشر �خلا�ش؛ الأجل 

دفع �رشر �لعام")))))(.
و��س���تدلو� بدليل عقلي �أي�س���ا وهو �أن �لثمن حق �لبائع ف���كان �إليه تقديره فال ينبغي 
لالإمام �أن يتعر�ش حلقه �إال �إذ� كان �أرباب �لطعام يتحكمون على �مل�س���لمني , ويتعدون 
تعدياً فاح�س���اً , وعجز �ل�سلطان عن �س���يانة حقوق �مل�س���لمني �إال بالت�سعري فال باأ�ش به 

)93)  رواه البخاري يف �صحيحة كتاب العتق , باب اإذا اأعتق عبداً بني اثنني اأو اأمة بني ال�صركاء برقم ٢3٨6, ٨9٢/٢.
)94) �أخرج���ه �حلاك���م يف �مل�ست���درك عل���ى �ل�سحيح���ن, وقال ه���ذ� حديث �سحيح �لإ�سن���اد على �سرط م�سل���م ومل يخرجاه  

.57/٢
)95) رواه البيهقي يف �صننه الكربى 6/ ٢9 برقم: 1٠9٢9.
)96) االأ�صباه والنظائر ـ لالإمام تاج الدين ال�صبكى 51/1.

)97) املرجع ال�صابق 74/1.
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مب�سورة �أهل �لر�أي)))).
وقد ف�س���ل �بن تيمية)))), وتلميذه �بن قيم �جلوزية)111) يف ذلك, ور�أو�: �أن �لت�سعري 

منه ما هو ظلم حمرم, ومنه ما هو عدل جائز.
فاإذ� ت�س���من ظلم �لنا�ش و�إكر�ههم بغري حق على �لبيع بثمن ال ير�سونه, �أو منعهم مما 
�أباح �هلل لهم, فهو حر�م, و�إذ� ت�س���من �لعدل ب���ني �لنا�ش, مثل �إكر�ههم على ما يجب 
عليهم من �ملعاو�س���ة بثمن �ملثل, ومنعهم مما يح���رم عليهم من �أخذ �لزيادة على عو�ش 

�ملثل, فهو جائز, بل و�جب.
فاأما �لق�سم �الأول: فمثل ما روى �أن�ش ر�سي �هلل عنه قال: "غال �ل�سعر على عهد �لنبي 
�س���لى �هلل عليه و�س���لم فقالو�: يا ر�سول �هلل, لو �س���عرت لنا؟ فقال: �إن �هلل هو �لقاب�ش 
�لر�زق, �لبا�سط �مل�س���عر, و�إين الأرجو �أن �ألقى �هلل وال يطلبني �أحد مبظلمة ظلمتها �إياه 

يف دم وال مال")111).
فاإذ� كان �لنا�ش يبيعون �س���لعهم على �لوجه �ملعروف من غري ظلم منهم, وقد �رتفع 
�ل�س���عر - �إما لقلة �ل�س���يء, و�إما لكرثة �خللق - فهذ� �إلى �هلل, فاإل���ز�م �لنا�ش �أن يبيعو� 

بقيمة بعينها: �إكر�ه بغري حق.
و�أما �لثاين: فمثل �أن ميتنع �أرباب �ل�س���لع من بيعها, مع �رشورة �لنا�ش �إليها �إال بزيادة 
على �لقيمة �ملعروفة؛ فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة �ملثل, وال معنى للت�سعري �إال �إلز�مهم 

بقيمة �ملثل, فالت�سعري هاهنا �إلز�م بالعدل �لذي �ألزمهم �هلل به))11).

)9٨) تبني احلقائق �صرح كنز الدقائق, فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي احلنفي 6/٢٨.
)99) احل�صبة �س 1٨ - ٢٨.

)1٠٠) الطرق احلكمية ٢/  63٨.
)1٠1) �صبق تخريجه �س15.

)1٠٢) املرجع ال�صابق  ٢/  63٨ ـ   639  . 
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القول الراجح:
هو �لقول �لثاين وهو جو�ز �لت�سعري �إذ� كان هناك تعٍد يف �الأ�سعار.

اأ�صباب الرتجيح:
� قوة �أدلتهم.

� �أن �أ�س���عار �الأر��س���ي �ل�س���كنية يف �رتفاع م�ستمر وغري مربر و ت�س���عريها من باب 
�ل�سيا�س���ة �ل�رشعية ال�سيما �أن �أغلب بل معظم �الأر��سي مت منحها من قبل �لدولة باملجان 

ولي�ش � عن طريق �الإحياء � وهي �أي�ساً من باب �ل�سيا�سة �ل�رشعية. 
� �أن �الأر��س���ي �ل�س���كنية مما يحتاجه���ا �لنا�ش, وقد ربط بع�ش �لفقهاء �لت�س���عري على 
�حلاجة, ويف ذلك يقول �س���يخ �الإ�سالم �الإمام �بن تيمية: "ونظري هوؤالء �ساحب �خلان 
و�لقي�سارية و�حلمام �إذ� �حتاج �لنا�ش �إلى �النتفاع بذلك وهو �إمنا �سمنها ليتجر فيها فلو 
�متنع من �إدخال �لنا�ش �إال مبا �س���اء وهم يحتاج���ون مل ميكن من ذلك و�ألزم ببذل ذلك 
باأجرة �ملثل؛ كما يلزم �لذي ي�س���رتي �حلنطة ويطحنها ليتجر فيها و�لذي ي�سرتي �لدقيق 
ويخب���زه ليتجر فيه مع حاجة �لنا�ش �إلى ما عن���ده؛ بل �إلز�مه ببيع ذلك بثمن �ملثل �أولى 
و�أح���رى... و�إذ� كانت حاج���ة �لنا�ش تندفع �إذ� عملو� ما يكفي �لنا�ش بحيث ي�س���رتي 
�إذ ذ�ك بالثمن �ملعروف مل يحتج �إلى ت�س���عري. و�أم���ا �إذ� كانت حاجة �لنا�ش ال تندفع �إال 

بالت�سعري �لعادل �سعر عليهم ت�سعري عدل؛ ال وك�ش وال �سطط")113).
ويف ه���ذ� �ملعنى يقول �بن �لقيم: "ومن ذلك �أن يحتاج �لنا�ش �إلى �س���ناعة طائفة - 
كالفالحة و�لن�س���اجة و�لبناء وغري ذلك - فل���ويل �الأمر �أن يلزمهم بذلك باأجرة مثلهم, 

فاإنه ال تتم م�سلحة �لنا�ش �إال بذلك")114).
)1٠3) جمموع الفتاوى ٢٨/ 1٠5.
)1٠4) الطرق احلكمية �س ٢٨9.
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وال يختلف �ثنان �أن �ل�س���كن حاجة من �حلاجات �الأ�س���لية لالإن�س���ان, كما �منت �هلل 
تعالى يف كتابه بقوله: ڍ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ڍ )115).

وعليه يجب حتديد �أ�س���عار �الأر��سي �ل�سكنية �إذ� كان �رتفاعها نتيجة الحتكار �أرباب 
�لعق���ار لها وتو�طئهم على رف���ع �أجورها , كما هو �لو�قع و�مللمو����ش يف هذ� �لزمن, 

و�لذي يبحث فيه كثري �لنا�ش عن جمع �ملال دون معرفة م�سدره.
فه���ذ� �لقول يق���وم على حماية �ملجتمع من ج�س���ع �لتج���ار ودرء خماطر �الحتكار 

عنهم, فهو من قبيل �ل�سيا�سة �ل�رشعية للحاكم �أو نائبه �حلق يف �لت�سعري.
�أما يف حالة ما �إذ� كان �رتفاع �أ�سعار �الأر��سي �ل�سكنية ناجتاً عن � قلة �الأر��سي وكرثة 
�لطلب عليها فاإن حتديد �أ�س���عارها هنا يكون �رشباً من �رشوب �لظلم و�لعدو�ن � وهذ� 
بعيد يف مثل بلدنا �ململكة �لعربية �ل�سعودية �ملرت�مية �الإطر�ف, و�لتي يوجد بها �أر��سي 

�سا�سعة و�ساحلة لل�سكن.

املطلب الثالث ـ  اآلية ت�سعري الأرا�سي وفق ال�سيا�سة ال�سرعية  

لقد ر�س���م �لفقه �الإ�سالمي �سيا�س���ة يف �لت�سعري تقت�س���ي �لعدل)116) �سنفها �لفقهاء � 
رحمهم �هلل � و�أنتهجها �الأئمة و�س���ار عليها جتار �مل�س���لمني, وميكن �أن نربز هذه �ل�سيا�سة 

يف النقاط التالية:
1� �ل�سعر �الإ�سالمي ال وك�ش فيه وال �سطط  وهو مبني على �لعدل و�مل�سلحة لكل من 

�لبائع و�مل�سرتي.
فالت�س���عري يف �الإ�سالم يكون عن ر�سا, ومعرفة �مل�س���الح لكل من �لبائع و�مل�سرتي. 

)1٠5) النحل: ٨٠.
 )1٠6) الت�صعري يف االإ�صالم, تاأليف / الب�صرى ال�صوربجى. �س 114. 
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ويجعل للباعة يف ذلك من �لربح ما يقوم بهم, وال يكون فيه �إجحاف بالنا�ش, و�إذ� �سعر 
عليهم من غري ر�س���ا مبا ال ربح لهم فيه �أدى ذلك �إلى ف�س���اد �الأ�سعار, و�إخفاء �الأقو�ت, 
و�إتالف �أمو�ل �لنا�ش.))11) وجماع �الأمر: �أن م�س���لحة �لنا�ش �إذ� مل تتم �إال بالت�س���عري. 
�سعر عليهم ت�سعري عدل, ال وك�ش وال �سطط, و�إذ� �ندفعت حاجتهم وقامت م�سلحتهم 

بدونه: مل يفعل))11).
و�إذ� طبقنا هذه �ل�سيا�سة على �الأر��سى �ل�سكنية, فاإن �الأر��سى �ل�سكنية ال تخلو� من 

حالتني:
�حلالة �الأولى: �أر��سي �سكنية وخمططات جرى عليها �لبيع و�ل�رش�ء.

�حلالة �لثانية: �أر��س���ي �سكنية وخمططات مت منحها من قبل �جلهة �ملخت�سة حديثاً ومل 
يجرى عليها �لبيع و�ل�رش�ء.

ففي �حلالة �الأولى يجب و�سع �سقف �أعلى ل�سعر �الأر�ش لكى ال تتجاوزه؛ الأنها يف 
�رتفاع م�ستمر وغري مربر.

�أما يف �حلالة �لثانية فيجب �لت�س���عري ب�س���عر عدل, ال وك�ش وال �س���طط فيه؛ وهو من 
�ل�سيا�سة �ل�رشعية, كما �أن منحها للمو�طن هو من باب �ل�سيا�سة �ل�رشعية))11).

2- �ال�ستعانة باأهل �خلربة يف �لت�سعري و�ال�ستئنا�ش بر�أى �لتجار. 
وذلك لكى ي�س���ل ولى �الأمر �إلى �ل�سعر �لعادل, و�ملحقق للم�سلحة �لعامة و�لذى ال 
يكون يف �الإجبار عليه ظلم الأحد, يتعني عليه �أن ي�س���تعني يف تقدير ذلك �ل�س���عر باأهل 

 )1٠7)املنتقـــى �صـــرح املوطـــئ, اأبو الوليد �صليمان بن خلف بن �صعد بن اأيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي االأندل�صي 
.19 /5

 )1٠٨)الطرق احلكمية �س ٢٢٢.
)1٠9) يـــرى الباحـــث يف احلالـــة الثانيـــة, اأن االأر�ـــس مينع من بيعها, اأو بعبـــارة اأخرى ال يجري عليها البيـــع اأو ال�صراء وال 

تكون من عرو�س التجارة. 
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�ل�سوق �أي �لتجار وباأهل �خلربة يف �ملو�سوع)111).   
"و �س���فة ذل���ك ... �أن يجم���ع وجوه �أهل �س���وق ذل���ك �ل�س���يء, ويح�رش غريهم 
��س���تظهاًر� على �سدقهم, في�ساألهم,كيف ي�سرتون؟ وكيف يبيعون؟ فينازلهم �إلى ما فيه 

لهم وللعامة �سد�د حتى ير�سو�, وال يجربون على �لت�سعري, ولكن عن ر�سا")111).
فبهذه �لطريقة يتو�سل �الإمام �إلى معرفة م�سالح �لباعة و�مل�سرتين))11).

3- �حلذر من �الإجحاف يف �ل�سعر.
وذلك الأن �لت�س���عري ما جعل �إال رفعاً للظلم, فال ي�س���وغ �أن يكون هو يف ذ�ته ظلماً.
كما �أن �نتفاء �سفة �لعدل عن �لت�سعري يدعو �إلى �لتهرب منه وخمالفته, �أو �لت�سجر منه 

�أو �لتوقف عن �الجتار.)113)
كما �أن �الجحاف يف �ل�سعر يوؤدى �إلى ف�ساد �الأ�سعار و�إخفاء �الأقو�ت)114).

�أم���ا �إذ� �متن���ع �لنا�ش من بي���ع ما يجب عليه���م بيعه فهنا يوؤم���رون بالو�جب 
ويعاقب���ون على تركه, وكذلك من وجب عليه �أن يبيع بثمن �ملثل فامتنع �أن يبيع 
�إال باأك���رث منه: فهن���ا يوؤمر مبا يجب عليه ويعاقب عل���ى تركه بال ريب. ومن منع 
�لت�س���عري مطلًقا حمتًجا بقول �لنبي �س���لى �هلل عليه و�س���لم: "�إن �هلل هو �مل�سعر 
�لقاب�ش �لبا�س���ط, و�إين الأرجو �أن �ألقى �هلل ولي�ش �أحد منكم يطالبني مبظلمة يف 

دم وال مال")115).
)11٠) الت�صعري يف االإ�صالم, تاأليف/ الب�صرى ال�صوربجي. �س 116.

)111) املنتقى �صرح املوطاأ الأبو الوليد الباجي نقاًل عن ابن حبيب املالكى 5/ 19.
)11٢) املنتقى �صرح املوطاأ الأبو الوليد الباجي 5/ 19.

 )113)الت�صعري يف االإ�صالم, تاأليف / الب�صرى ال�صوربجى �س 119.
 )114)املنتقى �صرح املوطاأ الأبو الوليد الباجي 5/ 19.

)115) رواه اأبـــي داود يف �صننـــه االإجـــارة, باب يف الت�صعري. برقم 3451, 3/ ٢7٢. و�إ�سناده على �سرط م�سلم, وقد �سححه �بن 
حبان والرتمذي, انظر: املقا�صد احل�صنة يف بيان كثري من االأحاديث امل�صتهرة على االأل�صنة 1/ 71٨. 
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فقد غلط فاإن هذه ق�س���ية معينة لي�س���ت لفًظا عاًما, ولي�ش فيها �أن �أحًد� �متنع من بيع 
يج���ب عليه �أو عم���ل يجب عليه, �أو طلب يف ذلك �أكرث م���ن عو�ش �ملثل. ومعلوم �أن 
�ل�س���يء �إذ� رغب �لنا�ش يف �ملز�يدة فيه, فاإذ� كان �س���احبه قد بذله كما جرت به �لعادة 
ولكن �لنا�ش تز�يدو� فيه فهنا ال ي�س���عر عليهم, و�ملدينة كان �لطعام �لذي يباع فيها غالًبا 
م���ن �جللب, وقد يباع فيها �س���يء ي���زرع فيها, و�إمنا كان يزرع فيها �ل�س���عري, فلم يكن 
�لبائعون وال �مل�س���رتون نا�ًس���ا معينني, ومل يك���ن هناك �أحد يحتاج �لنا����ش �إلى عينه �أو 
�إل���ى ماله, ليجرب على عمل �أو على بيع, بل �مل�س���لمون كلهم م���ن جن�ش و�حد, كلهم 
يجاهد يف �سبيل �هلل, ومل يكن من �مل�سلمني �لبالغني �لقادرين على �جلهاد �إال من يخرج 
يف �لغزو, وكل منهم يغزو بنف�س���ه وماله, �أو مبا يعطاه من �ل�س���دقات �أو �لفيء, �أو ما 

يجهزه)116).
وعلى هذ� فالت�س���عري يف �لفقه �الإ�س���المي فيه دفع �ل�رشر عن �لنا�ش وهو مبني على 
�مل�سلحة �لعامة و�لعمل به من �ل�سيا�سة �ل�رشعية ال�سيما يف هذ� �لزمن �لذي ف�سدت فيه 

�لذمم.
كما �أنه �إلز�م بالعدل �لذي �ألزم �هلل به عباده, و�لعدل كل ال يتجز�أ, و هو عام ي�سمل 

كل ما �أ�رش �لنا�ش باملغاالة فيه, وم�ست �حلاجة �لعامة �إليه.
وذلك لتتحقق �لهدف و�لغاية من �ل�سيا�سة �ل�رشعية يف �لت�سعري مع �ل�سيا�سة �ل�رشعية 

يف مقاومة �ال�ستغالل بكل �سوره و�أ�سكاله.

 )116)احل�صبة يف االإ�صالم �س 35.
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املبحث اخلام�س: عقوبة خمالفة الت�سعري
 يف الفقه ال�سالمي 

����رشح �حلنفية و�ملالكية و�ل�س���افعية باأن �الإمام له �أن يعزر من خالف �لت�س���عري �لذي 

ر�سمه؛ ملا فيه من �ملجاهرة باملخالفة.

و�سئل �أبو حنيفة عن متويل �حل�سبة �إذ� �سعر �لب�سائع بالقيمة, وتعدى بع�ش �ل�سوقية, 

فب���اع باأكرث من �لقيم���ة, هل له �أن يعزره على ذلك؟ فاأجاب: �إذ� تعدى �ل�س���وقي وباع 

باأكرث من �لقيمة يعزره على ذلك))11).

كما �أن �ملالكية ن�سو� على �أن من حط �ل�سعر قيل له �أما بعت ب�سعر �لنا�ش و�إال رفعت 

ويوؤدب �ملعتاد ويخرج من �ل�سوق))11).

كما ذكر �ل�سافعية �أن �الإمام �إذ� �سعر عزر خمالفة))11) باأن باع باأزيد مما �سعر ملجاهرته 

باملخالفة لالإمام)1)1) وخ�سية من �سق �لع�سا)1)1).

كما ذكر �حلنابلة �أن �الإمام �إذ� هدد من خالفه يف �لت�سعري حرم �لبيع وبطل يف �الأ�سح؛ 

الأن �لوعيد �إكر�ه)))1).

و�أم���ا ق���در �لتعزير, وكيفيت���ه, فمفو�ش �إلى �الإم���ام �أو نائبه, وقد يك���ون �حلب�ش �أو 

)117) الفتاوى االأنقروية 1 / 147 , والقوانني الفقهية �س ٢6٠, واأ�صنى املطالب ٢ / 3٨, ورو�صة الطالبني 3 / 411, 41٢, 
والقليوبي ٢ / 1٨6, وحا�صية اجلمل 3 / 93, ومغني املحتاج ٢ / 3٨.

 )11٨) حتفة الناظر للتلم�صاين �س 133.
)119) مغني املحتاج 3٨/٢.

)1٢٠) املرجع ال�صابق.
)1٢1) تخفة ابن حجر ٢/49.

)1٢٢) مطالب اأويل النهى يف �صرح غاية املنتهى 3/6٢.
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�ل�رشب, �أو �لعقوبة �ملالية, �أو �لطرد من �ل�سوق وغري ذلك)3)1).
هذ� كله يف �حلاالت �لتي يجوز فيها �لت�سعري. �أما حيث ال يجوز �لت�سعري عند من ال 

ير�ه فال عقوبة على خمالف �لت�سعري)4)1).

اخلامتة

�أن �إغالء �الأ�سعار على �مل�سلمني جرمية عظيمة. وال �سك �أن على �لدولة عبء �لرقابة 
�ليقظة و�لتوجيه �لب�س���ري و�لنافذ يف جميع �الأن�س���طة �القت�س���ادية, كبريها و�سغريها, 
وذلك لتدفع �ل�س���وؤون �القت�سادية �إلى �ل�س���ماحة �لتي جاءت بها �ل�رشيعة �الإ�سالمية, 
يقول ر�س���ول �هلل �سلى �هلل عليه و�س���لم: "من دخل يف �سيء من �أ�سعار �مل�سلمني ليغليه 

عليهم, فاإن حقاً على �هلل �أن يقعده بعظم من �لنار يوم �لقيامة")5)1).
وملا مر عمر بن �خلطاب ر�س���ي �هلل عنه على بن �أبي بلتع���ة يبيع �لزبيب باملدينة فقال 
له: كيف تبيع يا حاطب؟ فقال: مدين فقال له عمر: "تبتاعون باأبو�بنا و�أفنيتنا و�أ�س���و�قنا 
تقطعون يف رقابنا ثم تبيعون كيف �سئتم. بع �ساعاً و�إال فال تبع يف �سوقنا, و�إال ف�سريو� 
يف �الأر�ش و�جلبو� ثم بيعو� كيف �س���ئتم")6)1). نعم فهذ� �أ�س���ل �رشعي يف �ل�سيا�س���ة 
�ل�رشعية يف مر�قبة �الأ�س���عار وطريقة �لبيع, ر�سمه عمر بن �خلطاب ر�سي �هلل عنه للوالة 

من بعده.
فمن خالل ثنايا هذ� �لبحث ر�أيت �أن �الأر��سي �ملعدة لل�سكن من �حلاجات �الأ�سا�سية 

)1٢3) القوانني الفقهية �س ٢6٠.
)1٢4) مطالب اأويل النهى 3 / 6٢, وك�صاف القناع 3 / 1٨7.

)1٢5) �صيق تخريجه �س 35 . 
)1٢6) اأخرجه عبد الرزاق يف م�صنفه, كتاب البيوع, باب هل ي�صعر برقم 149٠6, ٨/ ٢٠7.
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لالإن�سان, و �لتي ينبغي �أن يح�سل عليها بالطرق �مل�رشوعة.
وقد خرجت ببع�ش �لنتائج و�لتو�سيات؛ وهي كما يلي:

اأواًل ـ النتائج

1- �أن �جل�س���ع �لذي ي�س���لكه جتار �لعق���ار, و�لطريق���ة �لتي ينهجه���ا بع�ش مكاتب 
�لعقارية, من �الحتكار و�لتالعب يف �أ�س���عار �الأر��س���ي؛ يوؤدي على �ملدى �لبعيد �إلى 
�نهيار �القت�س���اد, مما يوج���ب تدخل �جلهات �ملعني���ة لكبح �رتفاع �الأ�س���عار, مع زيادة 

�لعر�ش و�لتطوير يف هذ� �ملجال.
 فقوة �قت�س���اد �لدول يقا�ش بالقوة �ل�رش�ئية لالأفر�د "�ل�س���عب", ولي�ش بوجود �ملال 
يف جيوب بع�ش �لتجار. ولقد ر�أينا �نهيار �قت�س���اد كثري من �لدول �ل�س���ناعية؛ ب�سبب 

�سعف �لقوة �ل�رش�ئية الأفر�دها و�نح�سار �الأمو�ل يف فئة بع�ش  �لتجار فقط.
2- �أن �أغلب بل معظم �الأر��سي �ل�سكنية مت منحها للمو�طنني من قبل �لدولة جماناً, 
وذلك من باب �ل�سيا�س���ة �ل�رشعية؛ فارتفاع �أ�س���عارها بهذه �لطريقة يدل داللة و��سحة 

على وجود �لتالعب فيها.
3- وجود �حتكار مفتعل لكثري من �الأر��س���ي �ل�س���كنية, و�ملخططات �ل�سكنية, نظر�ً 

الأن �مل�سكن من �حلاجات �الأ�سا�سية لالإن�سان, ويفتقد متلكه كثري من �لنا�ش.
4- �أن �أ�سعار �الأر��سي �ل�سكنية يف �رتفاع غري مربر وال يخ�سع للطلب �أو �لعر�ش, 
و�إمنا يخ�سع لالحتكار من قبل فئة معينة من �لتجار, وكذلك ووجود �أ�سخا�ش متالعبني 

يف �الأ�سعار من قبل بع�ش �سعاف �لنفو�ش من �أ�سحاب �ملكاتب �لعقارية.  
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ثانياً - التو�صيات

1-يو�س���ي �لباحث بتخفي�ش مقد�ر �ل�س���عي �لذي يح�س���ل علي���ه "مكتب �لعقار" 
�ل�سم�س���ار, م���ن 2,5% �إل���ى 1%  و�حد يف �ملائ���ة �أو �أقل من ذلك بكث���ري من قبل �جلهة 
�ملخت�س���ة؛ حيث �أن �ل�سبب �لرئي�سي يف نظري يف رفع �أ�سعار �الأر��سي, �أو �ملنازل هو 
ك���رثة فتح هذه �ملكاتب و�نت�س���ارها نتيجة �لعائد �ملرتفع من �ل�س���عي ثم  يقوم كثري من 
�أ�س���حابها, �أو من يعمل بها, برفع �أ�س���عار �الأر��س���ي بطرق ملتوية وم�سحوبة بالكذب 
و�لتدلي����ش, ويعي ذلك كل من تعامل معها, ال �س���يما �ملكات���ب يف �أطر�ف �ملدن و�لتى 
يفتحها �أ�س���حابها بدون �أي تر�خي�ش ثم يقومون بامل�ساربة على بع�ش قطع �الر��سي مما 
يوؤدي �يل رفع �أ�سعارها بدون مربر مما يوؤثر علي �سعر �الأر��سي د�خل �لنطاق �لعمر�ين.
ولعل خف�ش مقد�ر �ل�سعي يحد من هذه �مل�سكلة, وذلك باإغالق بع�ش هذه �ملكاتب 
و�حلد من �نت�س���ارها, وكان ينبغي �أن يخف�ش هذ� �ملبلغ من قبل �جلهة �ملخت�سة, عندما 
�رتفعت �أ�س���عار �الأر��س���ي �رتفاعاً هائاًل و�س���عفت �لقوة �ل�رش�ئية لالإفر�د. فهذ� �ملبلغ 

مقابل �سم�رشة جتارية ولي�ش زكاة �رشعية.
2-يو�س���ي �لباحث �إلى �ملبادرة ب�سن �الأنظمة �ملرعية و�لتي تعاقب من يقوم باحتكار 
�الأر��سي �ل�سكنية؛ من �أجل رفع �أ�سعارها, و�لت�سهري بهم عرب و�سائل �الإعالم �ملختلفة؛ 

حيث �أن �الحتكار يف �الأر��سي �ل�سكنية, �أ�سبح ميار�ش علناً وجهار� ونهار�ً.
3-يو�س���ي �لباحث بت�سعري �الأر��سي �ل�سكنية, للم�س���لحة �لعامة و�لتي تدعو �إليها 
�رشورة عامة و حاجة خا�سة نازلة باأفر�د �ملجتمع, وذلك ب�سعر عادل يقدره �أهل �خلربة. 
ومعاقبة �لذين يخالفون �لت�س���عري. و�إن وجد �سعوبة يف ت�سعري كثري من �الأر��سى, �إال 
�أن �لت�س���عري يف �ملخططات �جلديدة غاية يف �لي�رش و�ل�سهولة؛ مما يوؤثر �إيجاباً يف �أ�سعار 
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�الر��سي �لتي مل ت�سعر. 
4-يو�سي �لباحث �إلى �ملبادرة ب�سن �الأنظمة �ملرعية و�لتي متنع بيع �الأر��سي �ل�سكنية 
�و �لزر�عية �لتي متنحها �لدولة للمو�طنني باملجان؛ حيث �أن هذه �الأر��سي يتم �مل�ساربة 
عليها من قبل جتار �لعقار لرفع �أ�س���عارها, �أو �حتكارها, وبالتايل ي�س���يب �الرتفاع كل 

�ملنطقة. 
5-يو�س���ي �لباحث ب�رشورة توفري �ملخططات �ل�س���كنية, �ملتكاملة �خلدمات, لكبح 
�الرتفاع �لغري مربر لالأ�س���عار �الأر��س���ي �ل�س���كنية, من قبل �جلهة �ملعنية بوز�رة �ل�سوؤن 
�لبلدية و�لقروية, و�إ�رش�ك عدد من �ل�رشكات �لعقارية �مل�س���اهمة يف ذلك لكي ال يكون 

هناك �حتكار �أو تو�طوؤ على رفع �الأ�سعار.
6-يو�سي �لباحث ب�رشورة �لنظر يف ��ستعادة �مل�ساحات �ل�سا�سعة من �الأر��سي �لتي 
منحه���ا من قبل �جلهة �ملخت�س���ة لفرٍد من �لنا�ش على �أنها زر�عية, فرتكها حتى و�س���لها 

�لبنيان فحّولت ل�سكنية.

 




