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 :احلمد  رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا دمحم وآله وصحبه أمجعني أما بعد

، فقـــد روى  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فـــإن االحتســـاب علـــى التجـــار مـــن الســـنن الـــيت ثبتـــت عـــن النـــيب 
ن رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مــر علــى صــربة طعــام فأدخــل يــده فيهــا، عــن أيب هريــرة أمســلم يف صــحيحه 

قــال أصــابته الســماء  رســول هللا، » مــا هــذا  صــاحب الطعــام؟«: فنالــت أصــابعه بلــال فقــال
 . )١( »أفال جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مين«: قال

جت ةيعر شلا ومن املخالفات ا عن املنافسـة غـري الشـريفة اليت تكثر من التجار، ما يكون 
 ةيبر علا ةكلمملا ةمظنأ هتعنمو  –ملسو هيلع هللا ىلص  - يبنلا هنع ى يذلا راكتحالا كلذ سأر  ىلعو  ،بينهم

 .ةيدو عسلا

 ديــكو ،ةيــر اكتحالا تافــلاخملا نمــ ةيمالســإلا ةعير شــلا فقــو مل نايــب ثحــبلا اذهــ يفو 
 .نو علا دمتسأ هللا نمو  ،اهيلع باستحالا

 راكتحال فير عتلا يف ديهمت

غـــة مصـــدر قـــوهلم  ـــيت تـــدّل علـــى احلـــبس، ) ح ك ر( ومادتـــه) احتكـــر(االحتكـــار يف الّل اّل
تــه، واحلكــرة: وأصــل ذلــك يف كــالم العــرب ــه احتكــر لقّل ــع كأّن حــبس : احلكــر وهــو املــاء املتجمّ

).١٠٢(رواه مسلم يف صحيحه برقم   )١(



 

 

 

٢ 
 

احتكــر أي : س احملــيطيف القــامو و  .)٢(اجلمــع واإلمســاك: وأصــل احلكــرة. الّطعــام انتظــارا لغالئــه
س انتظاراً لغالئه ِب لتصرف فيها: حكر السلع: ويف املعجم الوسيط. احتُ   .)٣(مجعها لينفرد 

اختلفــت التعريفــات لالحتكــار يف اصــطالح الفقهــاء وأمــا يف االصــطالح الفقهــي، فقــد 
م الفقهية فيما حيصل به االحتكار املمنـوع  ّ )٤(تبعًا لتوجها -رمحـه هللا  - )٥( ، فقـال اجلرجـاين

  .)٦(حبس الّطعام للغالء : االحتكار :

إمساك الّطعـام عـن البيـع، وانتظـار الغـالء : االحتكار :-رمحه هللا  - )٧( وقال ابن حجر
ــاس إليــه  ّ . )٨(مــع االســتغناء عنــه وحاجــة النّ االحتكــار هــو  :-رمحــه هللا  -  )٩( وقــال الّشــوكاين

                                                             
  .من مقاييس اللغة البن فارس، والصحاح، والنهاية البن األثري، ولسان العرب" حكر"رسم  )٢(
موعة من املؤلفني ) ٣( دي، واملعجم الوسيط    .رسم حكر –القاموس احمليط للفريوزأ
ره يف الفقه اإلسالمي ) ٤(   . ٣٣-١٨ص –قحطان الدوري  –االحتكار وآ
ولـد  .عامل ، حكيم ، مشارك يف أنـواع مـن العلـوم . اجلرجاين، هو علي بن دمحم بن علي اجلرجاين ، احلسيين احلنفي)  ٥(

ـا سـنة ٧٤٠سنة  " ، و " شـرح مواقـف اإلجيـي " ، و " التعريفـات : " مـن تصـانيفه . هــ٨١٦هـ ودرس يف شرياز وتويف 
 .١٥٩/  ٥، واألعالم  ٢١٦/  ٧معجم املؤلفني " . ديث رسالة يف فن أصول احل" ، و " شرح السراجية 

  ).١٠٠ص (التعريفات ) ٦(
هــو أمحـــد بــن علـــي بـــن دمحم ، شــهاب الـــدين ، أبــو الفضـــل الكنـــاين العســقالين ، املصـــري املولــد واملنشـــأ والوفـــاة ، )  ٧(

بن حجر  . مـن كبـار الشـافعية  -ونس قوم يسكنون بالد اجلريـد وأرضـهم قـابس يف تـ) آل حجر ( نسبة إىل  -الشهري 
ا مؤرًخا  فـتح : " مـن تصـانيفه . تصدى لنشر احلديث وقصر نفسه عليه مطالعـة وإقـراء وتصـنيًفا وإفتـاء. كان حمدً فقيهً

تلخـــيص احلبـــري يف ختـــريج " ، و " الدرايـــة يف منتخـــب ختـــريج أحاديـــث اهلدايـــة " ، و " البـــاري شـــرح صـــحيح البخـــاري 
 .٢٠/  ٢، ومعجم املؤلفني  ٣٦/  ٢الضوء الالمع " . أحاديث الرافعي الكبري 

  ).٤٠٨/ ٤(فتح الباري ) ٨(
مـن بـالد ( ولـد بشـوكان . الشوكاين، هو دمحم بن علي بـن دمحم الشـوكاين فقيـه جمتهـد مـن كبـار علمـاء صـنعاء الـيمن )  ٩(

ليمن    . ًفا مؤل ١١٤له . هـ ١٢٢٩هـ ونشأ بصنعاء ، وويل قضاءها سنة ١١٧٣سنة ) خوالن 
و . يف الفقـه " السـيل اجلـرار " يف التفسري ، و " فتح القدير " ، و " نيل األوطار شرح منتقى األخبار : " من مصنفاته 

 .األعالم للزركلي: ينظر. يف األصول " إرشاد الفحول " 
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نـــه حـــبس مـــا يضـــر حبســـه بقصـــد إغـــالء وعـــرف االحتكـــار  .)١٠(حـــبس الّســـلع عـــن البيـــع 
نه  ،)١١(السعر   .)١٢(حبس ما يتضرر الناس حببسه تربصًا للغالء وقريب منه تعريفه 

والـــذي خيتـــاره الباحـــث أن االحتكـــار حـــبس الســـلع أو اخلـــدمات الـــيت يتضـــرر حببســـها 
  .الناس بغرض تصريفها بسعر أعلى

  حكم االحتكار يف الشريعة اإلسالمية: األول املبحث

  جواز االحتكار إذا زال اإلضرار: الثاين املبحث

  لتجار إلضرارختفيض األسعار مبا يرتتب عليه احكم : الثالث املبحث

  املثل عند ضرورة الناس حكم البيع بغري سعر: الرابع املبحث

  حكم اتفاقات القصر: اخلامس املبحث

  حكم االمتيازات احلصرية بال مصلحة: السادس املبحث

  اشرتاك التجار واملنتجني لغرض اهليمنة على السوقحكم : السابع املبحث

  حكم املمارسات االستبعادية ملنع دخول منافسني: الثامن املبحث

  لة إىل اجلرائم االحتكاريةسد الذرائع املوصو : التاسع املبحث

   

                                                             
  .للغالء ، وليس املقصود هنا احلبس املطلق، وإّمنا احلبس انتظارا)٣٣٧/ ٥(نيل األوطار للشوكاين ) ١٠(
  .٢٥دار النفائس ص  –دمحم رواس قلعه جي  –معجم لغة الفقهاء ) ١١(
ره يف الفقه اإلسالمي ) ١٢(   .٣٤ص –قحطان الدوري  –االحتكار وآ

 



 

 

 

٤ 
 

  حكم االحتكار يف الشريعة اإلسالمية: األول املبحث

، للنصـوص املتـواترة الـيت متنـع ها حيتاجونـملـحتكـار الاتفق العلماء على ذم إضرار الناس 
آلخــرين، ولعظــم مــا ورد عــن النــيب  الحتكــار،  –ملسو هيلع هللا ىلص  -اإلضــرار  يف التحــذير عــن اإلضــرار 

  :ن النصوص الواردة فيهفم

من احتكر حكرة يريد أن يغلـي ":-ملسو هيلع هللا ىلص  -قال رسول هللا : أيب هريرة قال حديث .١
  .)١٣(ا على املسلمني  فهو خاطئ

ال حيتكـــر إّال : قـــال -ملسو هيلع هللا ىلص  -عـــن رســـول هللا  - -معمـــر بـــن عبـــد هللا حـــديث .٢
  .)١٤(خاطئ

د يعـوده، : احلسن، قال حديث .٣ ثقل معقـل بـن يسـار، فـدخل إليـه عبيـد هللا بـن ز
هــل تعلــم أين دخلــت يف : مــا علمــت، قــال: هــل تعلــم  معقــل أين ســفكت دمــا؟ قــال: فقــال

امسـع  عبيـد هللا حـىت : أجلسـوين، مث قـال: مـا علمـت، قـال: شيء من أسعار املسـلمني؟ قـال
مــن : "  مــرة وال مــرتني، مسعــت رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقــولأحــدثك شــيئا مل أمسعــه مــن رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

دخل يف شيء من أسعار املسلمني ليغليه عليهم، فإن حقا على هللا أن يقعـده بعظـم مـن النـار 
  .)١٥(نعم غري مرة وال مرتني : أنت مسعته من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص؟ قال: ، قال"يوم القيامة 

                                                             
يف السلســـلة الصــــحيحة بــــرقم  –رمحــــه هللا  -، وحســــنه األلبـــاين )٧/٥٤(، وابـــن عــــدي )٢/٣٥٤(أخرجـــه أمحــــد ) ١٣(

٣٣٦٢. 
ال جيرتئ على هـذا الفعـل الشـنيع : مبعىن آمث، واملعىن) إال خاطئ(وقوله ) ٢١٥٤(اجه وابن م) ١٦٠٥(مسلم رواه )١٤(

  .إال من اعتاد املعصية
وعنــه البيهقــي يف ســننه الكــربى  ١٣-٢/١٢واحلــاكم ) ٩٢٨(و الطيالســي ، ٢٠٣١٣رواه أمحــد يف مســنده بــرقم ) ١٥(
/ ٢٩٦/ ٩" (األوســــــــــــــط "، و )٤٨١ - ٢١٠/٤٧٩ - ٢٠٩/ ٢ ٠" (املعجـــــــــــــم الكبـــــــــــــري" و والطـــــــــــــرباين يف  ٦/٣٠

ؤوط )٨٦٤٦ ، وفيه احلسن البصري نقل عن معقـل بـن يسـار دون إثبـات أنـه حضـر القصـة، وجـود إسـناده شـعيب األر
يف خترجيــه ملســـند أمحــد، لكـــون احلســن مـــن طــالب معقـــل، وصــحت روايتـــه عنــه، وخالفـــه األلبــاين يف السلســـلة الضـــعيفة 

  . ضور القصة، ومراسيله ضعيفةفضعفه، لكون احلسن مل يصرح حب ١٤/٣٥٤

 



 

 

 

٥ 
 

ــابعمــر بــن ا حــديث .٤ مــن ": يقــول -ملسو هيلع هللا ىلص  -مسعــت رســول هللا : قــال - -خلّط
جلذام واإلفالس   .)١٦("احتكر على املسلمني طعاما ضربه هللا 

ـــّيب  -رضـــي هللا عنهمـــا -ابـــن عمـــر حـــديث .٥ مـــن احتكـــر " :قـــال -ملسو هيلع هللا ىلص  - عـــن النّ
يء هللا تعاىل منه، وأّميا أهل عرصـة أصـبح فـيهم طعاما أربعني ليلة، فقد بريء من هللا تعاىل وبر 

ه هللا تعاىل   .)١٧(" امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمّ

ــي اخللفــاء الراشــدين املهــديني مــن بعــده، وعقــوبتهم ملــن فعلــه، فقــد  .٦ وملــا ورد مــن 
يـــديهم . ال حكـــرة يف ســـوقنا: روى مالـــك بالغـــا عمـــر بـــن اخلطـــاب، قـــال ال يعمـــد رجـــال، 

ولكــن أميـا جالــب . فيحتكرونـه علينـا ،ىل رزق مـن رزق هللا نـزل بســاحتنافضـول مـن أذهــاب، إ
 ،فليبــع كيــف شــاء هللا  فـذلك ضــيف عمــر. يف الشــتاء، والصــيف )١٨(جلـب علــى عمــود كبــده

مـــن جــاء أرضـــنا بســلعة فليبعهـــا كمـــا ": ، ورواه عبـــدالرزاق بلفــظ)١٩(وليمســك كيـــف شــاء هللا 
، وقـــال عمـــر بـــن )٢٠(" يبـــع يف ســـوقنا حمتكـــرأراد، وهـــو ضـــيفي حـــىت خيـــرج، وهـــو أســـوتنا، وال

ع يف ســوقنا فــنحن لــه ضــامنون، وال يبــع يف ســوقنا حمتكــر": اخلطــاب ، وقــال عمــر )٢١( "مــن 
-  - :"وقـال عمـر )٢٢("من احتكر طعاما مث تصدق برأس مالـه، والـربح مل يكفـر عنـه ،- 
 - ":بة عـن عثمـان بـن عفـانوملـا رواه ابـن أيب شـي. )٢٣(" احتكار الطعام مبكة إحلاد بظلـم 

                                                             
وصـــححه الشـــيخ ) ٢١ال  ١(إســـناده صـــحيح، ورجالـــه موثقـــون، وأمحـــد : ، ويف الزوائـــد)٢١٥٥(ابـــن ماجـــة رواه ) ١٦(

وكــذا عــن أيب ) ٤٨٨(وصــححه الشــيخ أمحــد شــاكر ) ٣٣/ ٢أمحــد (ولــه شــاهد عــن ابــن عمــر ) ١٣٥(أمحــد شــاكر رقــم 
  ).١٠٠/ ٤(ائد وينظر جممع الزو ) ٨٦٠٢(ح ) ٣٥١/ ٢(هريرة 

  .إسناده صحيح): ٤٨٨٠(برقم ) ٤٩/ ٧(وقال الشيخ أمحد شاكر ) ٣٣/ ٢(رواه أمحد ) ١٧(
يت به على تعب ومشقة، وإن مل يكن جاء به على ظهره، وإمنا هو مثل: عمود كبده) ١٨(   .أراد به ظهره، وذلك أنه 
  ).األعظمي( ٢٣٩٨رواه مالك بالغا برقم ) ١٩(
 .١٤٩٠١مصنفه برقم  رواه عبدالرزاق يف) ٢٠(
 .١٤٩٠٣رواه عبدالرزاق يف مصنفه برقم ) ٢١(
 ٢٠٣٩١رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه برقم ) ٢٢(
، ونســـبه البـــن ٢٨٠٤١وأورده املتقـــي اهلنـــدي يف كنـــز العمـــال بـــرقم ) ٧/٢٥٥(رواه أخرجـــه البخـــاري يف التـــاريخ ) ٢٣(

  .املنذر وسعيد بن منصور
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-  -  :"ـــى عـــن احلكـــرة ، برجـــل احتكـــر طعامـــا مبائـــة -  -، وأخـــرب علـــي )٢٤("أنـــه 
قـد أحـرق يل علـي ": قال قـيس: ، وعن عبد الرمحن بن قيس، قال)٢٥("ألف، فأمر به أن حيرق

-  - ا لو تركها لرحبتها، مثل عطاء الكوفة لسواد كنت احتكر   .)٢٦("بيادر 

نية كما أن الصحاب .٧ ة والتابعني حذروا من هذا السلوك املشني، الذي يدل على أ
صاحبه، وتقدميه للـربح يف العاجلـة علـى اخلسـران يف اآلخـرة، فمـن ذلـك مـا ورد عـن ابـن عمـر 

-  -إن ": قــــال  -رمحــــه هللا  -  )٢٨( وعــــن ابــــن املســــيب. )٢٧("احلكــــرة خطيئــــة": ، قــــال
  .)٢٩("احملتكر ملعون، واجلالب مرزوق

لعامـــة حبســـه، فهـــو :   -رمحـــه هللا  -  )٣٠( و يوســـف القاضـــيقـــال أبـــ كـــل مـــا أضـــر 
 ً   -رمحـــه هللا  -  )٣٢( ونقـــل عـــن اإلمـــام مالـــك. )٣١(احتكــار، وإن كـــان ذهبـــًا أو فضـــة أو ثـــو

                                                             
وينظـــر املنتقـــى . )األعظمـــي( ٢٤٠٠ومالـــك يف املوطـــأ بالغـــا بـــرقم  ٢٠٣٨٨رقم رواه ابـــن أيب شـــيبة يف مصـــنفه بـــ) ٢٤(

  .٥/١٥للباجي 
 .٢٠٣٩٢رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه برقم ) ٢٥(
  .٩/٦٥وابن حزم يف احمللى  ٢٠٣٩٣رواه ابن أيب شيبة يف املصنف برقم ) ٢٦(
 .٢٠٣٩٠رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه برقم ) ٢٧(
هـ، ويعد من كبـار التـابعني ، وأحـد ١٣قرشي ، خمزومي ، ولد سنة . بن حزن بن أيب وهب هو سعيد بن املسيب ) ٢٨(

ملدينـــة ملدينـــة ســـنة . مجـــع بـــني احلـــديث والفقـــه والزهـــد والـــورع . الفقهـــاء الســـبعة  /  ٣األعـــالم للزركلـــي .  هــــ ٩٤تـــويف 
١٥٥  . 

  .١٤٨٩٤مصنف عبدالرزاق برقم ) ٢٩(
لقاضــي أيب يوســف، ولــد ســنة  القاضــي أبــو يوســف، هــو يعقــوب)  ٣٠( هـــ وتــويف ١١٣بــن إبــراهيم األنصــاري املشــهور 

 ".٩٤املدخل إىل دراسة املدارس واملذاهب الفقهية . "هـ، ويعترب من أعظم تالمذة أيب حنيفة رمحه هللا١٨٢سنة 
  .١٠/٥٨دار الفكر  -فتح القدير البن اهلمام ) ٣١(
ولـد . اري إمـام دار اهلجـرة ، وأحـد األئمـة األربعـة عنـد أهـل السـنة هو مالك بن أنس بن مالك األصبحي األنصـ)  ٣٢(

ــا ســنة ٩٣ســنة  ملدينــة وتــويف  /  ١وفيــات األعيــان " . املدونــة " ومجــع فقهــه يف " املوطــأ : " مــن تصــانيفه . هـــ١٧٩هـــ 
٤٣٩. 
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احلكـــرة يف كــــل شــــيء يف الســـوق مــــن الطعــــام والكتـــاب والزيــــت ومجيــــع : "يف املدونـــة الكــــربى
لسو    .)٣٣(قاألشياء، والصوف وكل ما يضر 

ال يكـره االحتكـار مـع سـعة األبـواب ورخـص جيد التنبيه إىل أن الفقهـاء نبهـوا علـى أنـه و 
م  ـا احتكارهـا مــع الّضـيق والغـالء فمكـروه وحمــرّ فاالحتكـار املنهـيّ عنـه لــيس . )٣٤(األسـعار، وأمّ

ا يف كلّ شيء   . عامّ

ث مـا رجحــه الـذي خيتــاره الباحـو ،  )٣٥(عـدة توجيهـات  فللفقهــاء حتديـد االحتكـاروأمـا 
ب الّطعــــام بــــل  إىل كــــلّ ضــــرورات  ميتـــداحملققـــون مــــن أهــــل العلـــم أن النهــــي غــــري حمصـــور يف 

وحاجـات اإلنســان واحليــوان، فكــلّ مــا ال ميكــن االســتغناء عنــه أو كــان يف تركــه حــرج ال يصــّح 
ـة فـال  ،احتكاره واستغالله ّ ة واحليواني ّ ا ما مل يكن من الّضـرورات أو احلاجـات اإلنسـاني يـدخل أمّ

ب االحتكــــار، وهــــو قــــول املالكيــــة وأيب يوســــف تبعــــه مــــن و مــــن احلنفيــــة،  -رمحــــه هللا  - يف 
وهـــو قـــول  ،-رمحــه هللا  -  )٣٧( وابـــن عابـــدين -رمحــه هللا  -  )٣٦( حمققــي احلنفيـــة احلصـــكفي

، )٤٠( - علــيهم هللا ةرمحــ -والشــوكاين   )٣٩( وابــن تيميــة وابــن القــيم والصــنعاين  )٣٨( ابــن حــزم
                                                             

  .٣/٣١٣دار الكتب العلمية  –املدونة الكربى لإلمام مالك برواية سحنون) ٣٣(
  .وما بعدها) ٨٤/ ٧(الكبري احلاوي ) ٣٤(
 .من املوسوعة الفقهية الكويتية" احتكار:" يراجع اخلالف يف االحتكار يف رسم)  ٣٥(
ر بكـــر، دمشـــقي املولـــد ســـنة . هـــو دمحم بـــن علـــي بـــن دمحم عـــالء الـــدين احلصـــكفي )  ٣٦( نســـبته إىل حصـــن كيفـــا يف د

الــدر املختــار : " مــن تصــانيفه . تــاء احلنفيــة بدمشــق هـــ ، فقيــه حنفــي وأصــويل،  وتــوىل إف١٠٨٨هـــ والوفــاة ســنة ١٠٢٥
معجــم . يف األصــول" إفاضــة األنــوار شــرح املنــار " ، و " الــدر املنتقــى شــرح ملتقــى األحبــر " ، و " شــرح تنــوير األبصــار 

 .١٨٨/  ٧، واألعالم  ٥٦/  ١١املؤلفني 
ا س. دمشقي . هو دمحم أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين ) ٣٧( ر الشـامية ، وإمـام ١١٩٨نة ولد  هـ كـان فقيـه الـد

العقـود " و.املشـهور حباشـية ابـن عابـدين " رد احملتار على الـدر املختـار " هـ صاحب ١٢٥٢تويف سنة . احلنفية يف عصره 
 . ٢٦٧/  ٦األعالم للزركلي "  الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامدية 

كانـت البـن حــزم . هــ، عـامل األنــدلس٣٨٤ولــد سـنة . أبـو دمحم  .هـو علـي بـن أمحــد بـن سـعيد بـن حــزم الظـاهري )  ٣٨(
كــان فقيهــا حافظــا يســتنبط األحكــام مــن الكتــاب والســنة . الــوزارة وتــدبري اململكــة ، فانصــرف عنهــا إىل التــأليف والعلــم 

" ألحكــام اإلحكــام يف أصــول ا" يف الفقــه ؛ و " احمللــى : " مـن تصــانيفه . هـــ٤٥٦علـى طريقــة أهــل الظــاهر، وتــويف ســنة 
 .  ٥٩/  ٥األعالم للزركلي .  يف أصول الفقه
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اعلـــــم أن أكثـــــر هـــــذه :" يف قولـــــه –رمحـــــه هللا  -  )٤١( ابـــــن دقيـــــق العيـــــدســـــن اإلمـــــام وقــــد أح
ولكن ينبغـي أن ينظـر يف املعـىن إىل الظهـور . قد تدور بني اعتبار املعىن واتباع اللفظ: األحكام
تباعــه، وختصــيص الــنص بــه، أو تعميمــه علــى . واخلفــاء س  فحيــث يظهــر ظهــورا كثــريا فــال 

  .)٤٢(" فاتباع اللفظ أوىل ،يث خيفى، وال يظهر ظهورا قووح. قواعد القياسني

يت   :واستدلوا مبا 

  ،  )٤٣( "ال حيتكر إال خاطئ:" حديثعموم  .١

  .، فكل إضرار مبسلم ال جيوز)٤٤(" ال ضرر وال ضرار:" وحلديث .٢

  االحتكار إذا زال اإلضرار حكم: الثاين املبحث

هـل البلـدوقـوع حتكار املمنوع يشرتط لال  -  )٤٥( ، قـال القاضـي عبـدالوهاباإلضـرار 
ـــم حاجـــة إليـــه، مـــن طعـــام :" -رمحـــه هللا  هـــل البلـــد يف كـــل مـــا  واحلكـــرة ممنوعـــة إذا أضـــرت 

                                                                                                                                                                              
هو اإلمام دمحم بن إمساعيل األمري الصنعاين اليمين احملدث الفقيه املتفنن يف علوم كثرية، ترك من املؤلفات العظيمـة )  ٣٩(

 .٣/١٩١ أجبد العلوم. " هـ١١٨٢تويف سنة . ما يدل على سعة علمه كسبل السالم وإسبال املطر على قصب السكر
/ ٥(والبـدائع للكاسـاين  ٥/٣٥١، رد احملتـار البـن عابـدين )٥٤٧/ ٢(الدر املنتقـى علـى مـنت امللتقـى للحصـكفي ) ٤٠(

ملــي ) ١٢٩ ايــة احملتــاج للرّ ، الطــرق احلكميــة ٧٨/ ٩، واحمللــي البــن حــزم )٢٢٠/ ٤(، واملغــين البــن قدامــة )٤٥٦/ ٣(و
  .٥/٢٣٤، ونيل األوطار للشوكاين ٣/٢٥م للصنعاين ، سبل السال٢٠٥ص  –دار البيان  –البن القيم 

بــن دقيــق العيـد املولــود بينبــع ســنة )  ٤١( مــن . هـــ٧٠٢هـــ املتــوىف ســنة ٦٢٥هـو اإلمــام دمحم بــن علــي بــن وهــب املشــهور 
 .٣/١٥٦" أجبد العلوم ." أشهر كتبه  إحكام األحكام شرح عمدة األحكام

 .٣/١١٥إحكام األحكام شرح عمدة األحكام ) ٤٢(
ال جيرتئ على هـذا الفعـل الشـنيع : مبعىن آمث، واملعىن) إال خاطئ(وقوله ) ٢١٥٤(وابن ماجه ) ١٦٠٥(مسلم رواه )٤٣(

  .إال من اعتاد املعصية
  .وغريه، وفيه جابر اجلعفي ضعيف ٢٣٤١، ٢٣٤٠رواه ابن ماجه برقم ) ٤٤(
ولــد ببغــداد ســنة . املــالكي ، فقيــه أديــب هــو عبــد الوهــاب بــن علــي بــن نصــر بــن أمحــد ، أبــو دمحم، البغــدادي ، )  ٤٥(

النصــرة ملــذهب " ، و " عيــون املســائل " يف فقــه املالكيــة ، و " التلقــني : " مــن تصــانيفه . هـــ٤٢٢هـــ، وتــويف ســنة ٣٦٢
، ومعجــــم  ١٠٣شــــجرة النــــور الذكيــــة ص " . اإلشــــراف علــــى مســــائل اخلــــالف " ، و " شــــرح املدونــــة " ، و " مالــــك 
 .٣٣٥/  ٤األعالم ، و  ٢٢٦/  ٦املؤلفني 
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لضـــيق والضـــرر ـــد  ُ العلـــة إذا  " :-رمحـــه هللا  - قـــال الشـــوكاينو . )٤٦(" وغـــريه، وال متنـــع إذا مل تع
ملســلمني مل حيــرم االحتكــار إال علــى وجــه يضــ ــم، ويســتوي يف ذلــك كانــت هــي اإلضــرار  ر 

جلميع م يتضررون  وظاهر األحاديث أن االحتكار حمرم من غري فرق بـني . القوت وغريه، أل
  .)٤٧(" قوت اآلدمي وبني غريه

ــــه   ــــو يف األقــــوات، ويؤخــــذ ممــــا تقــــدم أن ابــــن  ويؤكــــدإذا زال الضــــرر جــــاز االحتكــــار ول
ر واسـتغىن املسـلمون عنـه  إذا كثر الطعام يف:"ذلك بقوله–رمحه هللا  - )٤٨(عبدالرب األسواق و

البتيــاع للحكــرة س حينئــذ  علــى االســتحباب  –رمحــه هللا  -بــل نــص ابــن حــزم . )٤٩(" فــال 
  .)٥٠( -رمحه هللا  -ووافقه ابن العريب 

لعـدم تصــور الضــرر، ، )٥١(احلنفيــة واحلنابلــة مـن  اعتــرب كثـري مــن الفقهــاء كـرب املكــانوقـد 
صطال   .ح االقتصادينيوهو السوق اجلغرافية 

وهـذا مـا . من سوق البلدة أن يكون متلكه للسلعة بطريق الشراءواشرتط مجهور الفقهاء 
مـن احلنفيــة، إىل أن   -رمحـه هللا  - يوســف وأبـووذهــب بعـض املالكيـة،  ذهـب إليـه اجلمهـور،

لعامـــة، ســـواء أكـــان متلكهـــا بطريـــق الشـــراء أو  حتبـــاس الســـلع حبيـــث يضـــر  العـــربة إمنـــا هـــي 
  .جللب، أو كان ادخارا ألكثر من حاجته ومن يعولا

  :وعلى ما ذهب إليه اجلمهور
                                                             

  .٢/٣/١٠٠٥شرح التلقني ) ٤٦(
  .٥/٢٧٨الطبعة املنريية  –نيل األوطار ) ٤٧(
مـن . هــ٣٦٨ولـد بقرطبـة سـنة . هو يوسف بن عبد هللا بن دمحم بـن عبـد الـرب النمـري املـالكي احلـافظ ، أبـو عمـر )  ٤٨(

: مـن تصـانيفه . هــ ٤٦٣التصنيف تويف سنة  أِجلَّة احملدثني والفقهاء ، شيخ علماء األندلس ، ومؤرخ أديب ، مكثر من
يف " الكـايف " ، و " التمهيـد ملـا يف املوطـأ مـن املعـاين واألسـانيد " ، و " االسـتذكار يف شـرح مـذاهب علمـاء األمصـار " 

 .٣١٧/  ٩األعالم . الفقه
  .٧/٢٤٧االستذكار) ٤٩(
  .٤/٣٠٥، شرح األيب على مسلم ٩/٦٤احمللى البن حزم ) ٥٠(
  .٤/٣٣٩، اإلنصاف ٨/١٢٦ اهلداية) ٥١(
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، أو مـن البلـدةال احتكار فيمـا جلـب مطلقـا، وهـو مـا كـان مـن سـوق غـري سـوق   - ١
أنه إذا كان من سـوق  )٥٢(فقد نص احلنفية.أن جتلب طعامها منه البلدةالسوق الذي اعتادت 

  .شرتاه قاصدا حبسه، يكون حمتكرااعتادت املدينة أن جتلب طعامها منه، فا
ويتفــرع علــى اشــرتاط الشــراء لتحقــق االحتكــار أن حــبس غلــة األرض املزروعــة ال  - ٢

 . هو رأي اجلمهورو  يكون احتكارا
مــن فهــو  النتظــار الغــالء حــبس غلــة األرض املزروعــة إىل أن مــناملالكيــة  وذهــب بعــض

إذا وقعـت الشـدة : " قـالأنـه  - رمحـه هللا – )٥٣(اجلد  ابن رشد عننقل فقد . قبيل االحتكار
خراجه مطلقا، ولو كان جالبا له، أو كان من زراعته    .)٥٤("أمر أهل الطعام 

دة الغالءواشرتط الشافعية  فلو اشرتى . أن يكون الشراء وقت الغالء للتجارة انتظارا لز
حــث أن ، ويــرى البا)٥٥(يف وقـت الــرخص، وحبســه لوقــت الغــالء، فـال يكــون احتكــارا عنــدهم 

فقــد قــالوا  اشــرتط احلنفيــة أن يكــون احلــبس ملــدة،و . الصــحيح عــدم اشــرتاطه، ألن األدلــة عامــة
  .)٥٦(الطعام وحنوه وحبسه إىل مدة اختلفوا يف تقديرها شراءن االحتكار شرعا 

والـذي يــراه الباحــث أن حــبس السـلعة أو اخلدمــة مــع وجــود احلاجـة كــاف للحكــم علــى 
نه من االحتك   .ار املمنوعهذا الفعل 

  لتجار إلضرارختفيض األسعار مبا يرتتب عليه احكم : الثالث املبحث

                                                             
  ١٢٩/  ٥، والبدائع ١١٥/  ٣االختيار لتعليل املختار ) ٥٢(
ـــا ســـنة . قاضـــي قرطبـــة . هـــو دمحم بـــن رشـــد ، أبـــو الوليـــد )  ٥٣( ـــا تـــويف ســـنة ٤٥٠ولـــد  مـــن أعيـــان . هــــ ٥٢٠هــــ و

ليفه   .األعالم للزركلي. الفقهيف " البيان والتحصيل " ، و " املقدمات املمهدات ملدونة مالك : " املالكية،من 
  .٣٨٠/  ٤التاج واإلكليل ) ٥٤(
موع شرح املهذب ) ٥٥(   .ط األوىل ٦٤/  ١٢ا
ط األوىل األمرييــة مبصــر، والــدر املنتقــى علــى ١٢٧، ١٢٦/  ٨) تكملــة الفــتح(، ونتــائج األفكــار ٧٤/  ٣اهلدايــة ) ٥٦(

  هـ ١٢٧٢ط بوالق  ٢٥٥/  ٥، وحاشية ابن عابدين ٥٤٨/  ٢شرح امللتقى 
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ــــم أن الشــــريعة اإلســــالمية حتــــافظ علــــى حقــــوق املنتجــــني  ــــد أهــــل العل ممــــا هــــو مقــــرر عن
ملشـــرتين كـــذلك ال جيـــوز إضـــرار التجـــار  واملســـتهلكني يف آن واحـــد، فكمـــا ال جيـــوز اإلضـــرار 

ورد عـن سـعيد بـن األسعار مما يضر الباعـة اآلخـرين،  فقـد ببعضهم، ومن ذلك ختفيض البائع 
وهــو يبيــع زبيبــا  -  -، مــر حباطــب بــن أيب بلتعــة -  -املســيب أن عمــر بــن اخلطــاب 

لسوق إمـا أن تزيـد يف السـعر، وإمـا أن ترفـع مـن : -  -فقـال لـه عمـر بـن اخلطـاب . له، 
 -  -وجـد ابـن أيب بلتعـة  -  -ويف رواية عبدالرزاق أن عمـر بـن اخلطـاب ، )٥٧(سوقنا

ملدينــة، فقــال بوابنــا، : مــدين، فقــال: كيــف تبيــع  حاطــب؟ فقــال: يبيــع الزبيــب  تبتــاعون 
وأفنيتنا وأسواقنا، تقطعون يف رقابنا، مث تبيعون كيف شئتم، بع صاعا، وإال فـال تبـع يف سـوقنا، 

ايــة أن عمــر مــر برجــل يبيــع ويف رو  .)٥٨(وإال فســريوا يف األرض واجلبــوا، مث بيعــوا كيــف شــئتم 
  .)٥٩(اخرج من سوقنا، وبع كيف شئت:طعاما قد نقص سعره، فقال

  حكم البيع بغري سعر املثل عند ضرورة الناس: الرابع املبحث

جـاء : "مع أن األصل يف التسعري املنع، ملا صـح عـن أيب هريـرة عنـد أمحـد وأيب داود قـال
ر، فقــال: رجــل فقــال ِ  رســول هللا، : ، مث جــاء آخــر فقــال"عــو هللا بــل أد: " رســول هللا، ســعّ

إال أن علمـــاء اإلســـالم ذكـــروا أنـــه يتعـــني التســـعري يف ، )٦٠(" هللا خيفـــض ويرفـــع: "ســـعر، فقـــال
كثـر مـن قيمـة املثـل،  أحوال، منهـا أن ميتنـع صـاحب السـلعة الـيت يضـطر النـاس هلـا إىل بيعهـا 

                                                             
  ،١٤٩٠٥، ومن طريقه عبدالرزاق يف مصنفه برقم )طبعة األعظمي( ٢٣٩٩رواه مالك يف املوطأ برقم ) ٥٧(
 .١٤٩٠٦رواه عبدالرزاق يف مصنفه برقم ) ٥٨(
 .١٤٩٠٤رواه عبدالرزاق يف مصنفه برقم ) ٥٩(
ب يف التســـــعري ، كتـــــاب اإلجـــــارة، "ســـــننه"، وأبــــو داود يف )٨٤٤٨رقـــــم  ٢/٣٣٧" (املســـــند"أخرجــــه أمحـــــد يف ) ٦٠(
، والبغـوي يف )٦٥٢١" (مسـنده"، من طريق سـليمان بـن بـالل، وأبـو يعلـى يف )٦/٢٩" (سننه"، والبيهقي يف )٣٤٥٠(
، مــن طريــق أيب أويــس، وابــن )٤٢٧" (األوســط"، مــن طريــق إمساعيــل بــن جعفــر، والطــرباين يف )٢١٢٥" (شــرح الســنة"

سـليمان، وإمساعيـل، وأبـو أويـس، ودمحم بـن (ن أيب كثـري، مجـيعهم ، من طريـق دمحم بـن جعفـر بـ)٢٧٤" (التوحيد"منده يف 
وحسـن إسـناده ابـن حجـر . عن العالء بن عبد الرمحن، عن أبيه، عن أيب هريرة، به، وهذا لفظ سليمان بن بـالل) جعفر

" اودصـحيح أيب د"، وصـححه األلبـاين يف )٥٤٠" (املقاصـد احلسـنة"، والسـخاوي يف )٩٦٢/ ٣" (التلخـيص احلبـري"يف 
)٣٤٥٠.( 
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لى الوايل األمر أن يكـره النـاس علـى بيـع مـا وهلذا كان ع:" -رمحه هللا  -قال اإلمام ابن تيمية 
  .)٦١("عندهم بقيمة املثل عند ضرورة الناس إليه

ب السـلع مـن بيعهـا :"... -رمحه هللا  -ابن تيمية ويف فقه ذلك يقول  مثل أن ميتنـع أر
دة علــــى القيمــــة املعروفــــة، فهنــــا جيــــب علــــيهم بيعهــــا بقيمــــة  مــــع ضــــرورة النــــاس إليهــــا إال بــــز

  .)٦٢("...املثل،

ومـن ذلـك أن حيتـاج :" -رمحـه هللا  -ويشمل ذلـك السـلع واخلـدمات، يقـول ابـن تيميـة 
س  مثل حاجة الناس إىل الفالحة والنساجة والبناية فإن الناس ال بـد هلـم : الناس إىل صناعة 

ا ا ومسـاكن يسـكنو كلونه وثياب يلبسو فـإذا كـان النـاس حمتـاجني إىل فالحـة ... من طعام 
ـــه قـــوم أو ن ســـاجتهم أو بنـــائهم صـــار هـــذا العمـــل واجبـــا جيـــربهم ويل األمـــر عليـــه إذا امتنعـــوا عن

دة عـن عـوض املثـل وال ميكـن النـاس مـن ظلمهـم  بعوض املثل وال ميكنهم من مطالبة الناس بـز
  .)٦٣("ن يعطوهم دون حقهم

  حكم اتفاقات القصر: اخلامس املبحث

اتفاقيـــــات القصـــــر، ومـــــنح وجـــــدت بعـــــض الصـــــور يف عصـــــور ســـــابقة، تعـــــد مـــــن قبيـــــل 
االمتيازات يف األسواق لبعض التجار دون موجب شرعي، وقد حذر أهل العلم فيها، ملـا فيهـا 

-رمحـه هللا  -ابـن تيميـة من ظلم للمشرتين، ومنع للمنافسني اآلخرين، ويف ذلك يقول اإلمام 
س معروفــون ال  وأبلــغ مــن هــذا أن يكــون النــاس قــد التزمــوا أال يبيــع الطعــام أو غــريه إال " : أ

ع غريهم ذلك منع إما ظلما لوظيفـة تؤخـذ مـن  ا هم  فلو  تباع تلك السلع إال هلم  مث يبيعو
هنـا جيـب التسـعري علـيهم حبيـث ال يبيعـون إال افه. البائع  أو غري ظلم  ملا يف ذلك من الفساد

عنـد أحــد مــن العلمــاء  بقيمـة املثــل وال يشــرتون أمـوال النــاس إال بقيمــة املثــل بـال تــردد يف ذلــك 
                                                             

 . ٧٥/ ٢٨جمموع الفتاوى )٦١(
 .٢٢دار الكتب العلمية ص  –احلسبة البن تيمية ) ٦٢(
  .٢٨/٨٢مجعها عبدالرمحن ابن قاسم  –جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ) ٦٣(
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فلـو سـوغ هلـم أن يبيعـوا مبـا اختـاروا : ألنه إذا كان قد منع غريهم أن يبيع ذلك النوع أو يشـرتيه
ظلمــا للبــائعني الــذين يريــدون بيــع : أو اشــرتوا مبــا اختــاروا كــان ذلــك ظلمــا للخلــق مــن وجهــني

ظلـم أن يـدفع املمكـن والواجب إذا مل ميكن دفع مجيـع ال. تلك األموال  وظلما للمشرتين منهم
إلـزامهم أال يبيعــوا أو ال يشـرتوا إال بــثمن : منـه فالتسـعري يف مثــل هـذا واجــب بـال نـزاع وحقيقتــه

  .)٦٤("املثل

  حكم االمتيازات احلصرية بال مصلحة: السادس املبحث

وجـــدت بعـــض حـــاالت االمتيـــازات احلصـــرية يف الـــدول اإلســـالمية الســـابقة، ووقـــف يف 
عمـن ضـمن مــن سـئل  –رمحـه هللا  -ابــن تيميـة فمـن ذلـك أن اإلمـام وجههـا علمـاء اإلسـالم، 

والة األمــور أن ال يبــاع صــنف مــن األصــناف إال مــن عنــده وذلــك الصــنف ال يوجــد إال عنــده 
يف تلك البقعة ويوجد يف األماكن القريبة من نواحي تلك البقعـة  حبيـث تكـون املسـافة مـا بـني 

نه . مصر والقاهرة   : ن يفعل من وجهنيال حيل له أفأجاب 

  . من جهة أنه مينع غريه من البيع احلالل .١

ومـــن جهـــة أنـــه يضـــطر النـــاس إىل الشـــراء منـــه حـــىت يشـــرتوا مـــا يريـــد فـــيظلمهم  .٢
دة الثمن  .)٦٥(بز

  

  اشرتاك التجار واملنتجني لغرض اهليمنة على السوقحكم : السابع املبحث

ـــربح، ومـــن الوســـائل الـــيت  ختـــالف الشـــرع مـــا يقـــع مـــن مـــن طبيعـــة التجـــار اللهـــث وراء ال
ألسـعار، ويف هـذه املسـألة يقـول اإلمـام  اتفاقات بني التجار لتقاسم األسواق لغـرض الـتحكم 

                                                             
  .٢٨/٧٦مجعها عبدالرمحن ابن قاسم  –جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ) ٦٤(
  .٢٩/٢٣٨مجعها عبدالرمحن ابن قاسم  –م ابن تيمية جمموع فتاوى شيخ اإلسال) ٦٥(
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ـوأصـحابه القُ  )٦٦(وهلـذا منـع غـري واحـد مـن العلمـاء كـأيب حنيفـة:" -رمحـه هللا  -ابن تيمية  ام سَّ
ألجــر أن يشــرتكوا والنــاس حمتــاجون إلــي هم أغلــوا علــيهم األجــر، الــذين يقســمون العقــار وغــريه 

وا علــى أال يبيعــوا إال بــثمن قــدروه أوىل، وكــذلك منــع املشــرتين إذا ؤ فمنــع البــائعني الــذين تواطــ
م إذا اشرتكوا فيما يشرتيه أحدهم حىت يهضـموا سـلع النـاس أوىل ؤ تواط وا على أن يشرتكوا، فإ

تواطـأت علـى أن يهضـموا  قـدأيًضا، فإذا كانت الطائفة اليت تشرتي نوًعا من السلع أو تبيعهـا 
كثـر مـن الـثمن املعـروف، وينمـوا مـا  ما يشرتونه بدون مثن املثل املعروف، ويزيـدون مـا يبيعونـه 
يشــرتونه، كــان هــذا أعظــم عــدوًا مــن تلقــي الســلع، ومــن بيــع احلاضــر للبــادي، ومــن الــنجش 

كثر من مثن املثل، ويكونون قد اتفقوا على ظلم الناس حىت يضطروا إىل بيع سلعهم وشرائها 
وما احتاج إىل بيعه وشرائه عمـوم النـاس فإنـه جيـب أال يبـاع . والناس حيتاجون إىل ذلك وشرائه

  .)٦٧(" إال بثمن املثل، إذا كانت احلاجة إىل بيعه وشرائه عامة

أن غري واحد مـن العلمـاء، كـأيب حنيفـة وأصـحابه، منعـوا   -رمحه هللا  - نقل ابن القيمو 
ألجــرة ا -القســامني  م إذا اشــرتكوا والنــاس  -لــذين يقســمون العقــار وغــريه  أن يشــرتكوا، فــإ

وكــــذلك ينبغـــي لــــوايل احلســــبة أن مينـــع مغســــلي املــــوتى . حيتـــاجون إلــــيهم أغلــــوا علـــيهم األجــــرة
واحلمالني هلم من االشرتاك، ملـا يف ذلـك مـن إغـالء األجـرة علـيهم، وكـذلك اشـرتاك كـل طائفـة 

  .)٦٨(هم حيتاج الناس إىل منافع

ــــني اإلمــــام  ــــع الطعــــام أو غــــريه مــــن  أن إلــــزام –رمحــــه هللا  - ابــــن القــــيموب النــــاس أال يبي
ـــا هــم مبـــا يريــدون س معروفـــون، فــال تبـــاع تلــك الســـلع إال هلــم، مث يبيعو مـــن  ،األصــناف إال 

وجيب التسـعري علـيهم، وأن . البغي يف األرض والفساد بال تردد يف ذلك عند أحد من العلماء

                                                             
بت التيمي الكويف موىل بـين تـيم هللا بـن ثعلبـه مـن بكـر بـن وائـل، ولـد سـنة  )٦٦( هــ،  ٨٠هو اإلمام الفقيه النعمان بن 

يف  ولقــي عــددا مــن الصــحابة، واشــتهر بدقــة الفهــم وحســن التعلــيم، فتتلمــذ عليــه عــدد مــن العلمــاء، قــال الشــافعي النــاس
 .٤٠٣-٦/٣٩٠سري أعالم النبالء . هـ١٥٠تويف شهيدا مسقيا يف سنة : الفقه عيال على أيب حنيفة، قال الذهيب

دار  –، احلســـبة البـــن تيميـــة ٢٨/٧٩مجعهـــا عبـــدالرمحن ابـــن قاســـم  –جممـــوع فتـــاوى شـــيخ اإلســـالم ابـــن تيميـــة ) ٦٧(
  .٢٤-٢٣الكتب العلمية ص 

  نة احملمديةط الس ٢٤٦ - ٢٤٥الطرق احلكمية ص ) ٦٨(
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جـرة . وا ويشرتوا بقيمة املثل منعا للظلـميبيع وكـذلك إجيـار احلـانوت علـى الطريـق أو يف القريـة 
لباطـل، وهــو حــرام  معيـنة، علــى أال يبيـع أحــد غــريه، نـوع مــن أخـذ أمــوال النــاس قهـرا وأكلهــا 

  .)٦٩(على املؤجر واملستأجر 

  حكم املمارسات االستبعادية ملنع دخول منافسني: الثامن املبحث

جر من السوق، ومن ذلك قـولبني  ابـن  فقهاء اإلسالم حترمي اختاذ أي وسيلة إلخراج 
عــدم جــواز مــا عليــه أهــل بعــض الصــنائع واحلــرف مــن مــنعهم :" –رمحــه هللا  -عابــدين احلنفــي 

من أراد االشتغال يف حـرفتهم وهـو مـتقن هلـا أو أراد تعلمهـا فـال حيـل التحجـري كمـا أفـىت بـه يف 
  .)٧٠("احلامدية

  سد الذرائع املوصولة إىل اجلرائم االحتكارية: التاسع املبحث

تـذرع فـالن : الوسـيلة إىل الشـيء يقـال: والذريعـة. إغـالق اخللـل: لسـد يف اللغـةيقصـد 
ا إىل مقصده، واجلمع ذرائع    .)٧١(بذريعة أي توسل 

ـا إىل فعـل  ويقصد بسـد الـذرائع يف حـة ويتوصـل  االصـطالح األشـياء الـيت ظاهرهـا اإل
حســم مــادة وســائل الفســاد دفعــا هلــا إذا كــان الفعــل الســامل مــن : ومعــىن ســد الذريعــة. حمظــور

  .)٧٢(املفسدة وسيلة إىل مفسدة 

، اعتبـــار ســـد الـــذرائع مصـــدرا لألحكـــام الشـــرعيةســـيتم التطـــرق لبيـــان  املبحـــثويف هـــذا 
مـــن  ، ونتيجـــة لـــذلك بيـــان ســـد ذريعـــة كـــل مـــا يـــؤدي لالحتكـــارأقســـام الـــذرائع إىل احملرمـــاتو 

  .اندماجات قد تؤدي للهيمنة

  اعتبار سد الذرائع مصدرا لألحكام الشرعية: املسألة األوىل
                                                             

  .٢٤٥الطرق احلكمية ص ) ٦٩(
  .٦/١٤٨دار الفكر  –حاشية ابن عابدين ) ٧٠(
  ).ذرع، وسدد: (لسان العرب، املصباح املنري، مادة )٧١(
 .٣٢/  ٢، الفروق للقرايف ٣٢٧/  ٢تبصرة احلكام  )٧٢(
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ذهــب احملققــون مــن أهــل العلــم مــن املالكيــة، واحلنابلــة إىل اعتبــار ســد الــذرائع أصــال مــن 
ـــدۡ  :"األصـــول الـــيت تبـــىن عليهـــا األحكـــام ألدلـــة كثـــرية منهـــا قولـــه تعـــاىل َ ـــِذينَ ي َال تَُســـبُّواْ ٱلَّ وَن وَ   عُ

ــمٍ  ِ ِعلۡ ــريۡ ا بِغَ وَۢ َ َعــدۡ َّ ُســبُّواْ ٱ َ ي ِ فـَ َّ وِن ٱ ــن دُ ــى )١٠٨ :األنعــام" (مِ ، ووجــه الداللــة أنــه هللا تعــاىل 
ــِذينَ  :عــن ســب آهلــة الكفــار لــئال يكــون ذلــك ذريعــة إىل ســب هللا تعــاىل، وقولــه تعــاىل ــا ٱلَّ َيـُّهَ َٰٓ

قُولُ  ا وَ ُقوُلواْ رَِٰعنَ نُواْ َال تـَ امَ َ َ ء ـرۡ ـى عـن قـول ) ١٠٤ :البقـرة" (واْ ٱنُظ ووجـه الداللـة أنـه هللا تعـاىل 
صـلى هللا  -هذه الكلمة مع أن معناها صحيح لئال يكـون ذلـك ذريعـة لليهـود إىل سـب النـيب 

  .-عليه وسلم 

  أقسام الذرائع إىل احملرمات: املسألة الثانية

  :الذرائع إىل الفساد ثالثة أقسام ميكن تقسيم

ر يف طــرق املســلمني، قســم أمج - ١ عــت األمــة علــى ســده ومنعــه وحســمه، كحفــر اآل
  .فإنه وسيلة إىل إهالكهم فيها، وكذلك إلقاء السم يف أطعمتهم

وقسم أمجعت األمة على عدم منعه، وأنه ذريعة ال تسد، ووسيلة ال حتسم، كـاملنع  - ٢
  .من زراعة العنب خشية أن تعصر منه اخلمر فإنه مل يقل به أحد

 .)٧٣(، وهو حمل نظر الفقيهتلف فيه العلماء هل يسد أم الوقسم اخ - ٣

 .وتطبيق القسم الثالث يف املسألة اآلتية

  سد ذريعة كل ما يؤدي لالحتكار من اندماجات قد تؤدي للهيمنة: املسألة الثالثة

حيــث تقــرر أن االحتكــار ومجيــع اجلــرائم االحتكاريــة واملمارســات االســتبعادية ممــا     
اإلســـالمية، فـــإن مـــا يـــؤدي إىل ذلـــك ممـــا ينبغـــي منعـــه أيضـــا إذا مت التحقـــق مـــن متنعـــه الشـــريعة 

لرتكـــــز  إيصـــــاله يف النهايـــــة للجـــــرائم االحتكاريـــــة واهليمنـــــة علـــــى الســـــوق، فـــــإذا أمكـــــن اإلذن 
  .االقتصادي مع أخذ التعهدات بعدم وقوع احملذور فهو املتعني

                                                             
 .٣٢/  ٢الفروق للقرايف ) ٧٣(
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رتكـــز ومفاســـده مث املوازنـــة بـــني وســـد هـــذه الـــذرائع حيتـــاج إىل دراســـة متأنيـــة يف مصـــاحل ال
لرتكـز مـع أخـذ التعهـدات واالشـرتاط الـيت متنـع احملـذور، ويف الفصـل   ذلك، وإمكانيـة السـماح 

، ســـواء أدى إىل أســـس النظـــر يف االنـــدماج يف ضـــوء أحكـــام املنافســـة ســـيتم التطـــرق إىل الثـــاين
ِ إليه   .املركز املهيمن أو مل يؤّد

 

  عر شلا ماكحأ ةفلاخم نع ريز عتلل راجتلا قاقحتسا :رشاعلا ثحبملا
ـــــة مـــــن املقـــــرر يف الفقـــــه اإلســـــالمي ـــــة وفقـــــًا  املســـــلمة أن للدول أن تـــــنظم األمـــــور التجاري

لمخــالف، ويف ل تعزيريــة عقوبــة للمصـلحة العامــة، ولكــي يلتــزم النــاس بتلــك األنظمـة ال بــدَّ مــن
  .ةيداصتقالا مئار جلل ماكتر ا دنع راجتلا ريز عت هذا املطلب بيان ملوقف الفقه اإلسالمي من

  :ريز عتلا مو هفم نايب يف ديهمت
أحــدمها : مصــدر الفعــل الثالثــي عــزَّر، وأصــل الكلمــة يرجــع إىل معنيــني: التعزيـر يف اللغــة

ويف النهايــة يف غريــب احلــديث واألثــر  ،)٧٤( التعظــيم والنصــر، واملعــىن اآلخــر جــنس مــن الضــرب
ه قــد رددت عنــه ترْ َصــاملنـع والــرد، فكــأن مـن نَ : أصــل التعزيــروهــو أن بــني املعنيـني؛  مجـع حســن

وهلذا قيل للتأديب الذي هو دون احلدث تعزير، ألنه مينع اجلاين أن . أعداءه ومنعتهم من أذاه
وممــا يتقــدم يتبــني أن التعزيــر هــو النصــرة مــع التعظــيم، والتعزيــر ضــرب دون . )٧٥(يعــاود الــذنب 

ديـب والتأديـب نصــرة مـا، لكـن األول نصـ رة بقمــع احلـد، وذلـك يرجـع إىل األول، فــإن ذلـك 
والـذي . )٧٦( ما يضره عنه، والثاين نصرة بقمعه عما يضره، فمـن قمعتـه عمـا يضـره فقـد نصـرته

  .)٧٧(يناسب هذا املطلب من معاين التعزير أنه التأديب 

                                                             
 ".عزر: "رسم –مقاييس اللغة ) ٧٤(
د الدين ابن األثري، حتقيقالنهاية يف غريب ا)٧٥(   . عزر: رسم. طاهر الزاوي، وحممود الطناحي: حلديث 
 .٣٣٣املفردات للراغب، ص )٧٦(
  ".عزر:"رسم  –لسان العرب ) ٧٧(
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وأما الفقهاء فقد حددوا مفهـوم التعزيـر بتعريفـات تـدور معانيهـا علـى العقوبـة املانعـة مـن 
هـو العقوبـة املشـروعة :  -رمحـه هللا  -ا، كقول ابن قدامـة املعاصي اليت مل يرد نص على مقرتفه

ديـب وإصـالح وزجـر عـن ذنـوب مل تشـرع فيهـا ، )٧٨(... على جناية ال حد فيها فالتعزير هو 
رمحـه هللا  -قـال ابـن رشـد اجلـد  .)٧٩(حدود وال كفارات من اإلمام أو من له قـدرة علـى ذلـك 

لزجر إخالء العامل عن الفساد: -   . )٨٠(واملراد 
األول، مث  عر فــلااألســواق يف شــروعية التعزيــر يف جــرائم ســيتم التطــرق مل ثحــبملاويف هــذا 

لثــاين، وأمــا الفــرع الثالــث فســيتم توضــيح مــا ذكــره فقهــاء يف الفــرع ا حكــم تقنــني التعزيــربيــان 
  .أنواع التعزير يف من ميارس اجلرائم االحتكاريةاإلسالم من 

  
  األسواقيف جرائم  مشروعية التعزير: الفرع األول

ديـــب للمخـــالف حـــىت  مـــن املقـــرر أن احملرمـــات الـــيت يرتكبهـــا التجـــار حتتـــاج إىل حـــزم و
وقــد اتفــق الفقهــاء علــى مشــروعية التعزيــر يف كــل معصــية . يرتــدع، ويســود النظــام يف األســواق

أن  –رمحـــه هللا  –اإلمـــام ابـــن تيميـــة  وخبصـــوص اجلـــرائم االقتصـــادية يقـــرر. )٨١(لـــيس فيهـــا حـــد
يف األطعمــة والثيــاب وحنــو ذلــك أو  كمــن يغــشملعاصــي الــيت لــيس فيهــا حــد مقــرر وال كفــارة،  ا

إىل غـــري ذلـــك مـــن أنـــواع احملرمـــات، فهـــؤالء يعـــاقبون تعزيـــراً وتنكـــيال  يطفـــف املكيـــال وامليـــزان،
ديبــا بقــدر مــا يــراه الــوايل الحتكــار .)٨٢(و ملــا حيتــاج النــاس  ومثــل علــى ذلــك يف موضــع آخــر 

وهلــذا كــان لــويل األمــر أن يكــره  ،ظــامل للخلــق املشــرتين ن احملتكــر –رمحــه هللا  –ل ، وعلــإليــه
  .)٨٣(الناس على بيع ما عندهم بقيمة املثل عند ضرورة الناس إليه

                                                             
  .١/٣٤٧املغين البن قدامة ) ٧٨(
  .بريوت -دار الفكر  ٣/٢٧٣حاشية ابن عابدين )٧٩(
  .١٦/٢٩٠البيان والتحصيل البن رشد ) ٨٠(
  .٣٥/٤٠٢وى شيخ اإلسالم ابن تيمية جمموع فتا) ٨١(
  . ١٢٠السياسية الشرعية لإلمام ابن تيمية ص ) ٨٢(
 –دار البيــان  –، وحنــوه يف الطــرق احلكميــة البــن القــيم ٧٦-٢٨/٧٥ –جممــوع فتــاوى شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة ) ٨٣(

 .٢٠٥ص 

 



 

 

 

١٩ 
 

مــره القاضـــي أن علــى –رمحـــه هللا  -ابـــن القــيم  وقــرر ببيـــع مـــا  إذا رفـــع إليــه حمتكـــر أن 
اه عـن االحتكـار، فـإن أىب حبسـه  فضل من قوته وقوت أهله، على اعتبار السعر يف ذلك، و

رمحـه هللا  -وما قرره ابن القـيم  .)٨٤(وعزره على مقتضى رأيه، زجرا له، ودفعا للضرر عن الناس
 علـى أن يف اجلملة مع اختالف يف بعض التفاصـيل، فقـد قـرروا فقهاء املذاهبمستقر عند  –

خــراج مــا احتكــر إىل الســوق أن احلــاكم إذا خيــف الضــرر علــى و  وبيعــه للنــاس مــر احملتكــر 
. املثـل عنـد وجـوده، أو قيمتـه ويبيعـه ويعطيـهخذ منه ما احتكـره،  ه احلاكم وله أنالعامة أجرب 

  .وهذا قدر متفق عليه بني األئمة، وال يعلم خالف يف ذلك
 إذا مل يكـن هنــاك خـوف علـى العامــة فاملالكيـة والشـافعية واحلنابلــة ودمحم بـن احلســنوأمـا 

لبيـع -رمحـه هللا  -  - وأمــا أبـو حنيفــة. مـن احلنفيــة يـرون أن للحــاكم جـربه إذا مل ميتثـل األمــر 
ن أنـه ال جيـرب علـى البيـع، وإمنـا إذا امتنـع عـن البيـع  -رمحه هللا  - وأبو يوسف -رمحه هللا  فـري

دئ ذي بـــدء .عـــزره احلـــاكم ومـــنهم مـــن يـــرى . وعنـــد مـــن يـــرى اجلـــرب فمـــنهم مـــن يـــرى اجلـــرب 
وتـــدل النقـــول عـــن الفقهـــاء أن هـــذه املســـألة مرجعهـــا . نـــذار مـــرة، وقيـــل اثنتـــني، وقيـــل ثـــالاإل

  .)٨٥(وهو من قبيل السياسة الشرعية. مراعاة املصلحة
  :وملشروعية التعزير على املخالفات التجارية واجلرائم االحتكارية عدة حكم أمهها

ديبه، وجعله يفكر يف معصيت - ١ ه وعاقبتهـا يف اآلخـرة بعـد أن زجر املخالف وكف عدوانه و
ديـب ولـده، وكمـا )٨٦(ذاق عقوبتها يف الدنيا مما يسبب له رغبة يف التوبة  ، كمـا يقصـد الوالـد 

ت الشرعية)٨٧( يقصد الطبيب معاجلة املريض  .)٨٨( ، وهذا املقصد هو الغالب يف العقو
ملخالف، فال يكون قدوة يف املخالفة  - ٢  .)٨٩(أن يعترب اآلخرون 

                                                             
دار البيـان ص  –ميـة البـن القـيم الطرق احلك: ، وعنه٢٨/١٠١ –نصه يف جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ) ٨٤(

٢٢٠. 
/  ٤، ومواهـــــب اجلليـــــل ٢٤٧/  ٣، والقـــــوانني الفقهيـــــة ١٢٩/  ٥، والبـــــدائع ٢٦٢، ٢٤٣الطـــــرق احلكميـــــة ص ) ٨٥(

اية احملتاج، ٢٢٨ ،٢٢٧   ١٥١/  ٣، وكشاف القناع ١٨٦/  ٢، وحاشية القليويب ٤٥٦/  ٤، و
  .٢٨/٣٢٩موع الفتاوى ، جم١٢٦، ٢/١٢٥إعالم املوقعني عن رب العاملني ) ٨٦(
  .٥/٢٣٧منهاج السنة النبوية لإلمام ابن تيمية ) ٨٧(
  .٣/٨٢٢الصارم املسلول على شامت الرسول لإلمام ابن تيمية : ينظر) ٨٨(

 



 

 

 

٢٠ 
 

ــــة يف  إنصــــاف - ٣ املســــتهلكني والتجــــار املنافســــني ممــــا يزيــــل احلقــــد والغــــل يف نفوســــهم والرغب
ملخالفة التجارية ثر   .االنتقام ممن 

  
  حكم تقنني التعزير: الفرع الثاين

قـــرر فقهـــاء اإلســـالم أن احلـــاكم يعـــزر مبـــا حيقـــق املصـــلحة دون حتديـــد بعقوبـــة معينـــة مـــع 
  :مراعاة اآليت

س وقلتـه، فـإذا كـان كثـريا زاد يف العقوبـة خبـالف مـا إذا  ثرة ذلك الـذنب يف النـاك  -١
 كان قليال، 

حال املذنب فإذا كان من املدمنني على الفجور زيد يف عقوبتـه خبـالف املقـل مـن  -٢
 ذلك، 

  .)٩٠(كثرة الذنب وصغره -٣
ن اإلمــام خمــري يف التعزيــر –رمحــه هللا  -القــرايف  ويبــني اإلمــام ن مــا تعــني معــىن القــول 

مث برتكه ،حته وجب عليه فعلهسببه ومصل واإلمـام  .فهو أبدا ينتقل من واجـب إىل واجـب .و
ي طريق يراه احلـاكميتحتم يف حقه ما أدت املصلحة إليه ـواه  ، وعليه فال يوجد تعزير مباح 

لتشــهي وإرادتــه،  خــالف هــو فســوق و ال مــن -حســب تعبــريه رمحــه هللا  –ويعــد هــذا التعزيــر 
  .)٩١(اإلمجاع
ت مقــدرة، بــلأنــه  األصــلو  علــى مــا ، مفــوض إىل رأي اإلمــام هــو لــيس يف التعزيــر عقــو

ختالف اجلناية   . )٩٢(تقتضي جنايتهم فإن العقوبة فيه ختتلف 
  :الدولة للتعزير على قولني تقننياختلف أهل العلم يف حكم وقد 

                                                                                                                                                                              
  .٢/١٢٥إعالم املوقعني عن رب العاملني ) ٨٩(
  . ١٢٠السياسية الشرعية البن تيمية  )٩٠(
 .٤/١٨٢الفروق للقرايف ) ٩١(
  .٣/٢٠٨تبيني احلقائق . ٥/٥١البحر الرائق )٩٢(

 



 

 

 

٢١ 
 

إليـه عـدد ومل أجـد قـائالً بـه مـن الفقهـاء املتقـدمني، وذهـب  ،تقنـني التعزيـرجواز : األول
الشـيخ دمحم  ، وأفـىت مساحـة )٩٣( –رمحـه هللا  -مـن الفقهـاء املعاصـرين مثـل الشـيخ دمحم أبـو زهـرة 

إن رأت احلكومـة تعزيـره مبـا قـدره ويل األمـر يف :" نـه يف قضـية تزويـر–رمحـه هللا  –بن إبـراهيم 
يت)٩٤("نظام مكافحة التزوير فال مانع جلواز مبا    :، واستدل القائلون 

أمضــى الطلقــات الــثالث بلفــظ واحــد، عقوبــة  -  -عمــر بــن اخلطــاب  أن - ١
 . )٩٥(منه ملصلحة رآها 

ت يف  - ٢ أن املصلحة تقتضي ذلك تسهيال على القضـاة ومنعـا للتفـاوت يف العقـو
  .اجلرائم املتماثلة

  :ودليل ذلك ،تقنني التعزيرمنع : الثاين
  قال به،ألن القول به حمدث، فلم يعرف يف فقهاء املتقدمني من   - ١
تان من كل وجـه كما - ٢ املعلـوم أن التعزيـر خيتلـف إذ مـن . ال تكاد توجد قضيتان متشا

  :تقديره لعدة اعتبارات أمهها
  .مراعاة العود يف اجلرمية، ووجود سوابق لدى اجلاين - ١
 .مراعاة زمان وقوع اجلرمية - ٢
 .مراعاة مكان وقوع اجلرمية - ٣
لدين، وانتشار امل - ٤ تمع   .عاصي بينهممراعاة درجة متسك ا

لنظر إىل مجيع الظروف املخففـة واملشـددة  وال يقدر هذه الظروف إال اجلهة القضائية، 
  . ففي حتديد التعزيرات إشكال كبري. للجرمية

  :والذي جرى عليه العمل يف القضاء السعودي تقنني التعزيرات لعدد من اجلرائم، ومنها
  .)٩٦( جرائم الرتويج واحليازة للمخدرات - ١

                                                             
ســـلطة ويل األمـــر يف تقييـــد : ، وينظـــر كتـــاب١١٠اجلرميـــة والعقوبـــة يف الفقـــه اإلســـالمي للشـــيخ دمحم أبـــو زهـــرة ص ) ٩٣(

  .١١٨سلطة القاضي للدكتور دمحم املرزوقي ص 
  .١٣/٦١فتاوى ورسائل الشيخ دمحم بن إبراهيم ) ٩٤(
  .٣٣/٩٧جمموع الفتاوى . من قبيل العقوبة -  -ى أن حكم عمر عل –رمحه هللا  -نص اإلمام ابن تيمية ) ٩٥(
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 .)٩٨(، وتزييف وتقليد النقود)٩٧( التزوير جرائم - ٢
 .)٩٩( جرائم الرشوة - ٣
 .)١٠٠(جرائم غسل األموال - ٤
 .)١٠١(اجلرائم املعلوماتية - ٥
 .)١٠٢(خمالفات املرور - ٦
ألشخاص - ٧  .)١٠٣(جرائم االجتار 
 .)١٠٤(جرمية منع تنفيذ األحكام - ٨
، وجرمية انتحال صفة رجل )١٠٦(، ومباشرة األموال العامة)١٠٥(جرائم استغالل السلطة - ٩

 . )١٠٧(ة العامةالسلط
 .)١٠٨(خمالفات اقتناء وبيع األسلحة والذخائر -١٠
ت التجاريــــــة)١٠٩(جــــــرائم الغــــــش التجــــــاري -١١ ونظــــــام  )١١٠(، وخمالفــــــة نظــــــام البيــــــا

                                                                                                                                                                              
  .٥٦، ٥٩، ٤٩، ٤٨، واملواد ٤٠إىل  ٣٧نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية، املواد ذات األرقام ) ٩٦(
  .٢٣، ٢٢، واملواد ١٧إىل  ٣النظام اجلزائي جلرائم التزوير، املواد ذات األرقام ) ٩٧(
  .١،٢،٤اص بتزييف وتقليد النقود ، املواد ذات األرقام النظام اجلزائي اخل) ٩٨(
  .١٩، ١٥، ١٣، ١١، ٩، ٦، ٤، ١نظام مكافحة الرشوة، املواد ذات األرقام ) ٩٩(
  .٢٣إىل  ١٩نظام مكافحة غسل األموال، املواد ذات األرقام ) ١٠٠(
  .١٣ ، واملادة١٠إىل  ١نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية، املواد ذات األرقام ) ١٠١(
  .٧٨إىل  ٦٢نظام املرور، املواد ذات األرقام ) ١٠٢(
ألشخاص، املواد ذات األرقام ) ١٠٣(   .١٠إىل  ٣نظام مكافحة االجتار 
  . ٩٢إىل  ٨٨، واملواد من  ٦٩نظام التنفيذ، املواد ذات األرقام ) ١٠٤(
  .٢، ١نظام استغالل السلطة، املواد ذات األرقام ) ١٠٥(
  .عامة، املادة التاسعةنظام مباشرة األموال ال) ١٠٦(
ت انتحال رجل السلطة العامة، املادة الثانية) ١٠٧(   .عقو
  .٥٠إىل  ٣٤نظام األسلحة والذخائر، املواد ذات األرقام ) ١٠٨(
  .٢٠، ٢، ١نظام مكافحة الغش التجاري، املواد ذات األرقام ) ١٠٩(
ت التجارية، املواد ذات األرقام ) ١١٠(   .١٢، ١١، ٧نظام البيا

 



 

 

 

٢٣ 
 

، أو تعامــل جتــار مــع )١١٢(، وخمالفــة نظــام التســوية الواقيــة مــن اإلفــالس )١١١(العالمــات التجاريــة
 ، )١١٣(العدو اإلسرائيلي

 . )١١٤(خمالفة نظام مكافحة التسرت -١٢
  

ت التعزيريــة احملــددة، ويوســع جمــال  والــذي يــراه الباحــث أن يعــاد النظــر يف مجيــع العقــو
دة احلد األعلى، ووضع إمكانية للبـدائل  االجتهاد للقاضي عرب تقليل احلد األدىن للعقوبة، وز
عندما يرى القاضي أن السجن غري مناسب، أو أن العقوبة املالية ال توافق املصلحة، وقد قـرر 

ن السياسة ما كان فعـال يكـون معـه النـاس أقـرب إىل  –رمحه هللا  -اإلمام ابن عقيل احلنبلي 
، ويؤكــــد هــــذا املعـــــىن  )١١٥("  –ملسو هيلع هللا ىلص  -الصــــالح وأبعــــد عـــــن الفســــاد، وإن مل يضــــعه الرســـــول 

ت يف كـ:" الـدكتور عبـدالعزيز عــامر بقولـه ل جرميــة أرى أن لـويل األمــر تعيـني العقوبـة أو العقــو
، وجعــل تطبيقهــا أو االختيــار فيمــا بينهــا وجوبيــا علــى القضــاة أو جــواز هلــم، علــى أن  مقــدمًا
يراعـي يف ذلــك توسـيع ســلطتهم، حـىت يعطــوا لكـل حلالــة دواءهـا املالئــم بيسـر وســهولة، وعلــى 

ت كلما وجدت يف التعديل مصلحة   .)١١٦("أن جيري تعديل هذه العقو
  

يف مــن ميــارس اجلـــرائم  املنصــوص عليهــا عنــد الفقهــاءزيــر أنــواع التع: الفــرع الثالــث
  االحتكارية

ذكـــر أهـــل العلـــم عـــدة تعزيـــرات يف املعاصـــي عمومـــا مثـــل الـــوعظ والتـــوبيخ واهلجـــر وتـــرك 
لعـــزل مـــن الواليـــة وطـــرد املخـــالف مـــن اجلـــيش، والتعزيـــر  الســـالم عليـــه حـــىت يتـــوب، والتعزيـــر 

                                                             
  .٥٢، واملادة ٤٥إىل  ٤٣م العالمات التجارية، املواد ذات األرقام نظا) ١١١(
  ٣٧نظام التسوية الواقية من اإلفالس، املواد ذات األرقام ) ١١٢(
  .نظام مقاطعة إسرائيل ، املادة السابعة) ١١٣(
  .٤،٥،٦نظام مكافحة التسرت، املواد ذات األرقام ) ١١٤(
  .١٥الطرق احلكمية البن القيم ص ) ١١٥(
  .٣٩٧عزير لعبدالعزيز عامر ص الت) ١١٦(
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لتشـــهري بتســـويد  ً حلـــبس والضـــرب، والتعزيـــر  ، وذكـــروا )١١٧(الوجـــه وإركابـــه علـــى دابـــة مقلـــو
يت ذكر ألمهها   .بعض التعزيرات اليت تناسب جرائم السوق ومنها اجلرائم االحتكارية، وفيما 

  
  لوعظ والتهديدالتعزير : املسألة األوىل

ذكر أهل العلم أنه إن كان الوعظ والتهديد كافيًا لردع اجلـاين، فـإن القاضـي يصـري إليـه، 
ليس ألقل التعزير حد بل هو بكل مـا فيـه إيـالم اإلنسـان " -رمحه هللا  -قال اإلمام ابن تيمية 

. )١١٨(" مـن قــول وفعــل وتـرك قــول وتــرك فعــل، فقـد يعــزر الرجــل بوعظـه وتوبيخــه واإلغــالظ لــه
اه قبل ذلك فإنه يعظه ويهدده ذكر احلنو    . )١١٩(فية أن احملتكر إن رفع للحاكم وقد 

  
  رب احملتكر على البيع بسعر السوقالتعزير جب: املسألة الثانية

فإذا رفـض . اتفق الفقهاء على جواز إلزام احملتكر على البيع، ملا يف تركه من الضرر العام
  .)١٢٠(كر ويبيعهاحملتكر فإن للحاكم أن يسيطر على املال احملت

  
  تالف األموال احملتكرةالتعزير : املسألة الثالثة
 -  - ألن عليـــا جــواز حـــرق املــال احملتكــر،  -رمحــه هللا  - ابــن حـــزم اســتدل اإلمــام
مشـــروعية  –رمحـــه هللا  - )١٢٢( ، كمـــا قـــرر اإلمـــام ابـــن فرحـــون املـــالكي)١٢١(حـــرق مـــال احملتكـــر

                                                             
  .٩٧السياسة الشرعية البن تيمية ص ) ١١٧(
 .١٢٠املرجع السابق ص ) ١١٨(
  .٥/١٢٩بدائع الصنائع ) ١١٩(
الفــروع  ٣/٩٣، حاشــية اجلمــل علــى املــنهج ٢٢٨-٤/٢٢٧مواهــب اجلليــل  ٨/١٢٧اهلدايــة للمرغنــاين احلنفــي ) ١٢٠(

  .٢٠٦-٢٠٠ري ص ، وينظر كتاب االحتكار لقحطان الدو ٤/٥٤البن مفلح 
  .٩/٦٥احمللى البن حزم ) ١٢١(
عــامل حبـاث، ولــد ونشــأ ومــات يف : ابـن فرحــون هــو إبـراهيم بــن علــي بـن دمحم، ابــن فرحــون، برهــان الـدين اليعمــري) ١٢٢(

ن. املدينــة هـــ، وهــو مــن شــيوخ املالكيــة، لــه ٧٩٩تــويف ســنة . وهــو مغــريب االصــل، نســبته إىل يعمــر بــن مالــك، مــن عــد
درة (و) تبصــــرة احلكـــام يف أصــــول األقضـــية ومنــــاهج األحكــــام(يف تـــراجم أعيــــان املـــذهب املــــالكي، و) بالـــديباج املــــذه(

 



 

 

 

٢٥ 
 

ذلـك، ورأى أن يتصـدق  -رمحـه هللا  - مالـكمـام اإلوكـره . )١٢٣(إتالف املصنوعات املغشوشة 
 -ســئل يف نظــائر هــذه املســألة، فقــد  –رمحــه هللا  -وهــو مــنهج لــه . )١٢٤(بــه علــى احملتــاجني 

ال، ولكـــن أرى أن يتصـــدق بـــه، إذا كـــان هـــو : عـــن اللـــنب املغشـــوش أيـــراق؟ قـــال  -رمحـــه هللا 
ء كـان ذلـك قلـيال أو كثـريا، وقـال يف الزعفـران واملسـك املغشـوش مثـل ذلـك، سـوا. الـذي غشـه

يبـــاع املســـك والزعفـــران علـــى مـــا يغـــش بـــه، ويتصـــدق : وخالفـــه ابـــن القاســـم يف الكثـــري، وقـــال
  .لثمن أد للغاش

ن حتــرق : وأفــىت ابــن عتــاب. وأفــىت ابــن القطــان األندلســي يف املالحــف الرديئــة النســج 
ا خرقا     .)١٢٥(بتقطيعها والصدقة 

الداعيــة حلفــظ املــال، إذا   أقــرب ملقاصــد الشــرع ملــال احملتكــرويــرى الباحــث أن الصــدقة 
  .كان املال أو البضاعة ميكن االستفادة منها بال ضرر

  
  ملنع من ممارسة التجارة يف السوقالتعزير : املسألة الرابعة

قـــرر الفقهـــاء أن للحـــاكم أن يعـــزر التجـــار الـــذين ميارســـون جـــرائم احتكاريـــة مبـــنعهم مـــن 
لـو اجتمـع :"  -رمحه هللا  - )١٢٦( قال الربزيل املالكيق مؤقتًا أو بشكل دائم، التجارة يف السو 

أهل السـوق علـى أال يبيعـوا إال مبـا يريـدون مبـا فيـه ضـرر علـى النـاس مـن الغـالء، فواجـب علـى 
يت بغـــريهم، ألنـــه إذا فعـــل  ـــوايل أو القاضـــي أو النـــاظر يف الســـوق أن خيـــرج مجـــيعهم منـــه، و ال

" ، ورضوا بيسري الربح الذي يناهلم نفعه، وال يدخلون فيه مضـرة علـى النـاسهؤالء ارتدع هؤالء

                                                                                                                                                                              
يف شـرح جـامع األمهـات البـن احلاجـب، يف ) تسـهيل املهمـات(و) طبقـات علمـاء الغـرب(و) الغواص يف حماضـرة اخلـواص

  .١/٥٢األعالم . الفقه
  .٢/٢٢١تبصرة احلكام البن فرحون ) ١٢٣(
  .١٠/١٤٧كربى لإلمام مالك املدونة ال) ١٢٤(
 .٤٦٨تبصرة احلكام البن فرحون ص ) ١٢٥(
ِوي القريواين، املعروف )١٢٦( َل ُزيلأبو القاسم بن أمحد بن دمحم البـَ رْ هــ،  ٧٤١ولد سـنة  .أحد أئمة املالكية يف املغرب، لبـُ

،  ٥/١٧١األعـــالم " .  جــامع مســـائل األحكــام ممـــا نــزل مـــن القضــا للمفتـــني واحلكــام" مــن كتبـــه  هــــ٨٤٤وتــويف ســنة 
 ". ١٨٩و  ١٣٣: ١١الضوء الالمع 
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مشــروعية أن خيــرج مــن الســوق مــن  –رمحــه هللا  - ابــن حبيــب املــالكي وقــد قــرر الشــيخ .)١٢٧(
  .)١٢٨( من التجار االحتكارحيصل منه تكرار ممارسة 

   

                                                             
  .٢٠٤ - ٢٠٢/  ٢وتبصرة احلكام ، ٣/٢٠٢فتاوى الربزيل ) ١٢٧(
  .٣/٢٠١فتاوى الربزيل ) ١٢٨(
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  لتشهريالتعزير : املسألة اخلامسة
ب  ت املقــررة يف  ملخــالف، فقــد قــرر فقهــاء املالكيـــة أن مــن العقــو التعزيــر، التشـــهري 

ــ –إن عــاد  احملتكــر  – تكــرار االحتكــارعــن  يبعــد أن بيــع عليــه مــا احتكــره وتصــدق برحبــه و
مر بضربه   .)١٢٩(والطواف به والسجن  فإن الوايل 

أي (فقـد أمـر بشـاهد الـزور أن يَسـخَّم  -  -وأصـل عقوبـة التشـهري واردة عـن عمـر 
إن هذا شـاهد الـزور فـال : وجهه، ويلقى يف عنقه عمامته، ويطاف به يف القبائل ويقال )يسود

  .)١٣٠("تقبلوا له شهادة
ويرى الباحث أن التشهري خيتلف حبسب الزمـان واملكـان واجلرميـة، ويعـد النشـر يف موقـع 

  .جملس املنافسة والصحف الورقية من الطرق احلديثة للتشهري
  

  لضربر التعزي: املسألة السادسة
أيب بـــردة  يعـــد الضـــرب مـــن أشـــهر طـــرق التعزيـــر وأســـرعها وأنفعهـــا، ودليلهـــا حـــديث

إال  أسـواط عشـرة فـوق أحـد جيلـد ال": -ملسو هيلع هللا ىلص  -هللا  رسـول قال: قال أنه -  -األنصاري 
مشـــروعية  –رمحـــه هللا  - ابـــن حبيـــب املـــالكي وقـــد قـــرر الشـــيخ .)١٣١"(يف حـــد مـــن حـــدود هللا

  .)١٣٢( ، ويضرب عليه من اعتادهمن التجار االحتكارميارس ضرب من 
  

  حلبس التعزير : املسألة السابعة
مـن أشــهر طــرق التعزيــر، حــبس املخــالف مبــا يردعـه ومينــع غــريه مــن االقتــداء جبرمــه، فقــد 

ويقصـــد  ،)١٣٣(ذكـــر احلنفيـــة مرحلـــة احلـــبس والتعزيـــر إن عـــاد احملتكـــر إىل االحتكـــار يف الثالثـــة 

                                                             
  .١٢٨، وأحال إىل حتفة الناظر ص ٢٠٨كتاب االحتكار لقحطان الدوري ص   )١٢٩(
  .٢٠٤٩٧برقم  ٨/٢٢٧ وعبدالرزاق يف مصنفه ١٠/١٤١رواه البيهقي يف سننه الكربى ) ١٣٠(

   ).٦٨٣٨: ( أخرجه البخاري برقم (١٣١)
  .٣/٢٠١فتاوى الربزيل ) ١٣٢(
  .٣/٢١٤الفتاوى اهلندية ) ١٣٣(
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  . هذا السياق اجللدلتعزير يف
  

  التعزير بدفع غرامة لبيت املال: املسألة الثامنة
  :اختلف الفقهاء يف جواز التعزيرات املالية على أقوال

ملــال، وهــو قــول اجلمهـور مــن أهــل املــذاهب املشــهورة : األول وهــذا  ،)١٣٤(منـع التعزيــر 
  .على ضعفهالقول ال يعمل به، والقضاء على خالفه من قدمي األزمان مما يدل 

خذ املـال، وهـو قـول: الثاين لـبعض املالكيـة وبعـض احلنابلـة علـى تفصـيل  جواز التعزير 
، )١٣٦( -رمحــــه هللا  - وتلميـــذه ابـــن القـــيم -رمحـــه هللا  - اإلمـــام ابـــن تيميــــة ، واختـــاره)١٣٥(هلـــم

ملـــال ثالثـــة أقســـا –رمحـــه هللا  -وقـــد قســـم اإلمـــام ابـــن تيميـــة . واســـتقر عليـــه العمـــل م التعزيـــر 
تـــالف املــال -ملسو هيلع هللا ىلص  -حســب مـــا ورد يف ســنة النـــيب  مثـــل شــق أوعيـــة اخلمـــر، . وهــي التعزيـــر 

، مثل تقطيع السرت الذي فيـه صـورة إىل وسـادتني. التعزير بتغيري املال، و وحتريق أمكنة اخلمارين
  .)١٣٧(مثل أضعاف الغرم على السارق من غري حرز . التعزير بتمليك املالو 

ئبـــه أن يعـــزر مبـــا فيـــه مصـــلحة   -رمحـــه هللا  -املـــالكي  بـــن جـــزيذكـــر او  أن لإلمـــام أو 
   .)١٣٨(وذكر من أمثلة التعزيرات العقوبة املالية، أو الطرد من السوق وغري ذلك 

يت لغرامات املالية ما    : ومما يدل على جواز التعزير 
صـلى  - قـال رسـول هللا: قـال -  -ز بن حكيم، عـن أبيـه عـن جـده  حديث .١

ا مــن أعطاهــا مــؤجترا فلــه أجرهــا، ومــن أىب فــإ : "-هللا عليــه وســلم  ال يفــرق إبــل عــن حســا
  .)١٣٩(" آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا 

                                                             
، ٤/ ٣٥٤: ، حاشــــــــية الدســــــــوقي٤/١٩١: ومــــــــا بعــــــــدها، مغــــــــين احملتــــــــاج ٣/ ١٩٥: حاشــــــــية ابــــــــن عابــــــــدين )١٣٤(

 .٨/٣٢٤:املغين
  .٦/١٢٤اع للبهويت ، وكشاف القن٢/٢٢٣تبصرة احلكام البن فرحون املالكي ) ١٣٥(
 .٣١٣/الطرق احلكمية ص) ١٣٦(
 ٣٨/١١٣جمموع فتاوى ابن تيمية ) ١٣٧(
  .٢٦٠القوانني الفقهية البن جزي ص ) ١٣٨(
  )٧٩١" (اإلرواء"يف  -رمحه هللا-وغريهم، وحسنه األلباين ) ٢٢٩٢(، والنسائي )١٩٣(أخرجه أبو داود ) ١٣٩(
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أنـــه : " -ملسو هيلع هللا ىلص  -عــن رســـول هللا  -  -عبـــد هللا بــن عمـــرو بــن العـــاص  حــديث .٢
ذي حاجــة غــري متخـذ خبنــة، فــال شــيء  مــن أصــاب بفيـه مــن: "سـئل عــن الثمــر املعلـق، فقــال

أن رجـال : ويف روايـة للنسـائي .)١٤٠(" عليه، ومن خرج بشـيء منـه فعليـه غرامـة مثليـه والعقوبـة 
هـي : كيـف تـرى حريسـة اجلبـل، فقـال!  رسول هللا: فقال -ملسو هيلع هللا ىلص  -من مزينة أتى رسول هللا 

ــن، ففيــه . إال فيمــا آواه املــراحولــيس يف شــيء مــن املاشــية قطــع، . ومثلهــا والنكــال فبلــغ مثــن ا
ـن، ففيـه غرامـة مثليـه، وجلـدات نكـال  رسـول هللا كيـف : قـال. قطع اليد، وما مل يبلـغ مثـن ا

هـو ومثلـه معـه والنكـال، ولـيس يف شـيء مـن الثمـر املعلـق قطـع إال : ترى يف الثمر املعلق؟ قـال
ـن ففيـه فيما آواه اجلرين، فما أخذ من اجلـرين فبلـغ مثـ ـن، ففيـه القطـع، ومـا مل يبلـغ مثـن ا ن ا

  .)١٤١(" غرامة مثليه وجلدات نكال
تـــويف : قــال أخــربه عــن أبيـــه أنـــه ،حيــىي بـــن عبــد الــرمحن بـــن حاطــب  حــديثو  .٣

،  -  - مــن ســتة آالف يعملــون يف مــال حلاطــب، مــنهم مــن مينعــه، حاطــب وتــرك أعبــدا
هـــؤالء أعبـــدك ســـرقوا وقـــد : فقـــال، وهـــم عنـــده ، ذات يـــوم ظهـــرا -  - فأرســـل إيل عمـــر

ــا ومعهــم املــزين  قــة لرجــل مــن مزينــة اعرتفــوا  وجــب علــيهم مــا وجــب علــى الســارق، وانتحــروا 
أمـا «: مث قـال لعبـد الـرمحن بـن حاطـب، فـرده ، مث أرسل وراءه » فأمر عمر أن تقطع أيديهم«

م  م ، وهللا لــوال أين أظــن أنكــم تســتعملو هم جيــد مــا حــرم هللا عليــه حــىت لــو أن أحــد، وجتيعــو

                                                             
خمتصــرا، ، ) ١٢٨٩(وأخرجــه الرتمــذي  ٢/٨٦٥ن ماجــه وابــ) ٧٤٠٤(، والنســائي ) ١٧١٠(أخرجــه أبــو داود ) ١٤٠(

ؤوط يف تعليقه على جامع األصول ) ٢٤١٣" (اإلرواء"يف  -رمحه هللا-وحسنه األلباين    .٣/٥٦٦وعبدالقادر األر
: ٤٣٨/ ١٢" املغــين"قــال يف ). ٢٤١٣" (اإلرواء"يف  -رمحــه هللا-، وحســنه األلبــاين )٤٥٩٤(أخرجــه النســائي ) ١٤١(

ال أعلــم شــيئًا يدفعــه، وقــال : الثمــر املعلــق فعليــه غرامــة مثليــه، وبــه قــال إســحاق للخــرب املــذكور، قــال أمحــدوإن ســرق مــن 
ال أعلــم أحــداً مــن الفقهــاء قــال بوجــوب غرامــة مثليـــه، : ال جيــب فيــه أكثــر مــن مثلــه، قــال ابــن عبـــد الــرب: أكثــر الفقهــاء

نـه كـان حـني كانـ ت العقوبـة يف األمـوال، مث نسـخ ذلـك، ولنـا قـول النـيب واعتذر بعض أصحاب الشافعي عن هـذا اخلـرب 
وهــو حجـة ال جتــوز خمالفتــه إال مبعارضــة مثلـه أو أقــوى منــه، وهــذا الـذي اعتــذر بــه هــذا القائــل  -صـلَّى هللا عليــه وســلم  -

المجــاع، مث هــو فاســد مــن وجــه آخــر لقولــه الحتمــال مــن غــري دليــل عليــه وهــو فاســد   ومــن ســرق منــه: "دعــوى للنســخ 
ـن فعليــه القطـع فقـد بـني وجــوب القطـع مـع إجيـاب غرامــة مثليـه، وهـذا يبطـل مــا " شـيئًا بعـد أن يؤويـه اجلــرين، فبلـغ مثـن ا

  .قاله
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: مث قـال للمـزين، » ولكـن وهللا إذ تـركتهم ألغرمنـك غرامـة توجعـك، لقطعت أيـديهم ، ألكله 
  .)١٤٢(أعطه مثان مائة : قال" كنت أمنعها من أربع مائة: "كم مثنها؟ قال

  - خرجــت مــع زيــد بــن حارثــة: قــال -  - عــوف بــن مالــك حــديث .٤
فلقينـا مجــوع الـروم، وفــيهم  ...الــيمن لـيس معـه غــري سـيفهيف غـزوة مؤتـة فــرافقين مـددي مـن  -

ملسـلمني،  رجل على فرس له أشقر عليه سرج مذهب وسالح مذهب، فجعل الرومـي يفـري 
وقعد له املددي خلف صـخرة، فمـر بـه الرومـي فعرقـب فرسـه، فخـر وعـاله فقتلـه، وحـاز فرسـه 

فأتيتـــه : قــال عــوف. الســـلب وســالحه، فلمــا فــتح هللا للمســـلمني بعــث إليــه خالـــد فأخــذ منــه
لسـلب للقاتـل -ملسو هيلع هللا ىلص - خالد، أما علمـت أن رسـول هللا: فقلت ولكـين . بلـى: قـال. قضـي 

ـــكَ لرتدنـــه إليــه، أو ألعرفنَّ : قلـــت. اســتكثرته قـــال . أن يـــرد عليـــه وأىب -ملسو هيلع هللا ىلص -ا عنـــد رســول هللاهَ
فقـال . وقصصت عليه قصة املـددي، ومـا فعلـه خالـد -ملسو هيلع هللا ىلص -فاجتمعنا عند رسول هللا: عوف

فقـال .  رسول هللا، اسـتكثرته:  خالد، ما محلك على ما صنعت؟ قال : -ملسو هيلع هللا ىلص -رسول هللا
دونـــك  خالـــد، أمل أقـــل : قـــال عـــوف . خالـــد رد عليـــه مـــا أخـــذت منـــه: -ملسو هيلع هللا ىلص -رســـول هللا

 خالــد : وقــال -ملسو هيلع هللا ىلص -فغضــب رســول هللا. ذاك؟ فأخربتــه ومــا -ملسو هيلع هللا ىلص -ل هللالــك؟ فقــال رســو 
ركوا يل أمرائي؟ لكم صفوة أمرهم، وعليهم كدره. ال ترده إليه  .)١٤٣(هل أنتم 

  .بسبب تعيريه ألمري اجليشعزره مبصادرة املال،  –ملسو هيلع هللا ىلص  -ووجه الداللة أن النيب 
  

  الظروف املخففة للعقوبة: الفرع الرابع
ت التعزيرية يف أحـوال من املقرر يف علـى ، فيكـون التعزيـر الفقه اإلسالمي ختفيف العقو

حســب كثــرة ذلــك الــذنب يف النــاس وقلتــه، فــإذا كــان كثــريا زاد يف العقوبــة خبــالف مــا إذا كــان 

                                                             
، وأصـله يف موطـأ ١٧٢٨٧، واللفـظ لـه والبيهقـي يف سـننه الكـربى بـرقم ١٨٩٧٧رواه عبدالرزاق يف مصنفه برقم ) ١٤٢(

  .٨٠٦مالك برقم 
  .٥٦-٢١/٤٦لم ومس ٨٢-٦/٧٢رواه أمحد ) ١٤٣(
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لفجـور زيـد يف عقوبتـه خبـالف قليال، وعلى حسب حال املـذنب فـإذا كـان مـن املـدمنني علـى ا
  .)١٤٤(املقل من ذلك، وعلى حسب كثرة الذنب وصغره

ـــا علـــى  وميكـــن حصـــر الظـــروف املخففـــة يف العقوبـــة التعزيريـــة يف اجلـــرائم االحتكاريـــة 
  :النحو اآليت

أن ال يكــون اجلــاين معروفــًا بكثــرة املخالفــات، فقــد قــال رســول هللا صــلى : األوىل احلــال
م إال احلدود" :هللا عليه وسلم    .)١٤٥(" أقيلوا ذوي اهليئات عثرا

اهليئات يف هذا املقام عند الفقهاء، هم أصـحاب الصـغائر دون الكبـائر والـذين ال  ووذو 
لشـر ـم الــذين إذا  ،يعرفـون  فــإذا زل احـدهم يف زلـة تركهــا وال يعـود إليهــا أبـدا، وقيـل عــنهم 

بوا إىل هللا تعاىل بوا وأ صـلى هللا عليـه  - رسـول هللا ومن ذلك وصية. )١٤٦(وقع منهم الذنب 
  . )١٤٧(" ا عن مسيئهمو قبلوا حمسنهم وجتاوز ا" :فقال اً ألنصار خري  - وسلم 

حكام النظام: الثانية احلال   .العقوبة التعزيرية له أثره يف ختفيف ممن جيهل مثله اجلهل 
لعقوبة  :الثالثة احلال وهو ما يسـمى (دون تنفيذها مرور فرتة زمنية معينة، على احلكم 

ــــك ) لتقــــادم ــــةفــــإن ذل إذا وجــــد احلــــاكم أن يف ذلــــك مصــــلحة  أو خيففهــــا مينــــع تنفيــــذ العقوب
م  م ورغبا   .)١٤٨(الستقرار التعامل بني الناس واحرتام إراد

قلة هذه اجلرمية االحتكارية يف األسواق، جتعـل مـن احلكمـة التخفيـف يف : الرابعة احلال
ملقا لنظــام فــإن ذلــك يســتدعي الشــدة حــىت عقوبتهــا، و بــل إذا كثــرت وترتــب عليهــا اســتهانة 

  .يعود للنظام هيبته

                                                             
  . ١٢٠السياسية الشرعية البن تيمية ص  )١٤٤(
يف صــحيح اجلــامع بــرقم  –رمحــه هللا  -وصــححه األلبــاين ، ) ٢٥٥١٣( وأمحــد بــرقم ،) ٤٣٧٥(  أبــو داودرواه ) ١٤٥(

 .٦٣٨والصحيحة برقم ،  ١١٨٥
الـرمحن احلطـاب املـالكي ، دار الفكر بريوت، مواهب اجلليـل حملمـد بـن عبـد ٢/٢٨٨املهذب للشريازي الشافعي  )١٤٦(
  .٧/٦٣: بدائع الصنائع. ١٩٧٨بريوت  ٦/٣٢٠
 ).٣٧٩٩(رواه البخاري برقم ) ١٤٧(
   .١/٧٧٨: عبدالقادر عودة -التشريع اجلنائي  )١٤٨(
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قلـــــة املخالفـــــات علـــــى املنشـــــأة الـــــيت صـــــدرت منهـــــا املخالفـــــة ســـــبب : اخلامســـــة احلـــــال
ألنظمـة ممـا يسـتدعي التشـديد  للتخفيف، وأما إن كثـرت خمالفـة املنشـأة فهـو دليـل اسـتهتارها 

  .يف عقوبتها
 .نيعمجأ هبحصو  هلآو  دمحم انيبن ىلع ملسو  هللا ىلصو  ملعأ هللاو

 

  
 

 


