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 ملخص البحث
 .الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وأصحابه أجمعين

   أما بعد...
الحفإإإإاى علإإإإى اإإإإروة ال إإإإا  دورا مهمإإإإا فإإإإت فإإإإت الع إإإإري  ا سإإإإالمت فإإإإلن للدولإإإإ  

وكإان الربإا واالحعكإار مإن ايسإالي    المعي ي  واالجعماعي ، واسعقرار حياعهم وأموالهم
مفسإإدة  السإإي   ل هإإ  أمإإوال ال إإا  وامعصإإاو دمإإا هم، و إإد عإإدت ا سإإالم  إإ   ا فإإا 

فاحعكار السل  العإت يحعإاإ يليهإا ال إا   إرر للعمران ووسيل  لعقويض أركان الدول ، 
فإإإادم ومفسإإإدة كبيإإإرة، و إإإو عمإإإل م هإإإت ع إإإه  إإإرعال، ي إإإه وسإإإيل  يكإإإل أمإإإوال ال إإإا  

ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڇ   ٹ ٹبالباطإإإإإإإإإإإل، 

سإإإإإإإإإإإإإإإإإورة   ڇڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ  ڍ  
البإين الإ أ أمإر اهلل بالبعإد ع إه،  إال ععإالى فإت ومن الىلإم الوا إ  ، ٩٢آي : ،ال ساء

))يا عبإادأ ي إت حرمإ  الىلإم علإى  فسإت وجعلعإه بيإ كم محرمإال فإال  الحديث القدست:
و و من ايمور العت عخل بالعقود وعقب  فت طريإ  العمليإ  ا  عاجيإ ، ، (1)((عىالموا..

ودور الدول  ا سإالمي  دور   ب   ا سالم ولم يقبله كوسيل  لالسعامار الم روع، ول لك
فاعل  عادة العوازن للسو  وع ىيم ال  اط، و إ ا يحإعم عليهإا و إ  ال إوابط، والفقإه 
ا سإإإالمت   إإإت بكإإإل مإإإا يعإإإالي  إإإ   المسإإإ ل  ويقإإإيم أركا هإإإا علإإإى أعإإإم وجإإإه مإإإن  يإإإر 

 .و د جاء البحث مقسما على االا  مباحث وخاعم طغيان وال  طط. 
 و د بي   فيه أن االحعكار  و مفهومه حكمه، أنواعه: : االحتكار،املبحث األول

حج  السلع  الفا    عن اسععمال البا   عن البي  م  حاج  ال ا  يليها فت أأ 
و   با عىار بيعها فت و   آخر ب على من ام ها... سواء كا   سلع  اسعهالكي  

ن كان   بال أو  ف  ، و د أو ي عاجي ، فكل ما أ ر ال ا  حبسه فهو احعكار وا 
اعفق  المدار  الفقهي  على اخعالف وجهاعها ومدارسها على عحريم االحعكار،  ال 

                                                 

 .1/12٩؛ ايد  المفرد٩/587(؛ ابن حبان٩722مسلم ر م ) 1
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: )والخاطئ  و ا ام، ي ه م    عاٍو، ول لك فهو  (1)())ال يحعكر يال خاطئ
 حرام.

الوسا ل  و د بي   فيه :املبحث الثاني: دور الدولة اإلسالمية يف معاجلة االحتكار
ا سالم لم   االحعكار ومعالجعه، و ت: فرض العسعيرة ا جباري ، فلن العت اعخ  ا 
 واحعكر السلع  أجبر  ولت ايمر على بيعها وعر ها فت السو  عجاوز العاجر

  املبحث الثالث: املمارسات االحتكارية وآثارها على التنمية االقتصادية.

ا عصادي  واجعماعي ،   ين االحعكار جريم اخلامتة: ذكرت فيها أهم النتائج وهي:
و ير  لك من الصور الم اربا  الو مي  والصوري  وطر  االحعيال وال ص  وأن 

سالمي  من ن ما  دمعه ال ريع  ا أابع  االحعكاري  العت عخالف المبادئ ا سالمي  أ
و  ا ما لمس ا  فت  زما .حدوث الكوارث وايلعدم مبادئ  و ال مان الحقيقت 

اليوم حيث ين المصارف والمؤسسا  ا سالمي  لم عع ار بايزم  ايزم  العالمي  
ي ام  العوازن بين ا سالمي  ن واج  الدول  كغير ا، ي ها عب   م هي ا سالم وأ

بي    فتاقاف  اجعماعي    رورة ييجاد  لك. وأخيرامخعلف المصال  المععار   
  .الحعكارمحارب  امواعي  ل

Abstract 

 
Thanks to God and glory and peace be upon the prophet 

Mohammad and his relative and his colleagues. In Islamic 

legislation, the government has an important role in preserving 

people’s wealth and money, and the stability of their social and 

financial life. Monopolization and usury continued to be bad 

methods to plunder the people’s money and absorb their bloods. 

Islamic considered such bad deeds as a means to spoil  
                                                 

  .11/568؛ ابن حبان5/702(؛ العرم أ1067)مسلم ر م   1
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construction and development and also a means to destroy the 

pillars of government. The monopolization of goods that people 

need is considered a great harm and big damage which is 

prohibited in Islam because it is a means of extorting people’s 

wealth. In this respect God says “O, believers, never get your 

money among each other by means of injustice except if they 

are in the form of commerce based on your satisfaction, and do 

not kill yourselves remembering that God is merciful with  you” 

it is clear and abundant injustice. God’s advice in this respect is 

reflected in the prophet’s saying “O, my creatures I have 

prevented injustice on myself, so do not be unjust to each other 

”. This case is among matters that spoil contracts and is 

considered a hindrance in the way of production process. 

Therefore Islam rejected that and didn’t allow it as a means of 

acceptable investment. The role of Islamic state  plays an 

influential  role to restore balance to the market and the 

organization of activity. This situation should oblige the 

government to put forward some regulations regarding this 

issue. Islamic jurisprudence is rich with what treats this matter 

adequately and maintain its pillars without mischief or astray. 

This research paper is divided into three parts and a conclusion. 

The first part is entitled : Monopolization- concept, rules and 

types. It deals with monopolization which means hiding the 

additional goods which are demanded by people at any time 

waiting for them to be sold with higher prices whether they are 

consuming or productive goods, and even if they are in the form 

of gold or silver. Schools of jurisprudence all agreed on the 

forbiddance of monopolization. Prophet Mohammad (PBUH) 

said : “Any one  who monopolizes is a mistaker”. This means 

that he is a wrongdoer and rebellious and this is forbidden in 

Islam. 

The second part deals with the role of Islamic government 

in the treatment of monopolization. In this part I stated the 

methods adopted in Islam to prevent monopolization. They 

include : imposement of obligatory  pricing. If the merchant 

Type text hereissn : 2071- 6028
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insisted on monopolization he will be obliged by the Islamic 

ruler to sell the goods in the market. 

The third part deals with the monopolization practices and 

their effects on economic development. 

The conclusion is related to mentioning the most important 

results  which included: monopolization is considered an 

economic and social crime. Moreover, the unreal and face 

speculations and the methods of hoax and so on, which are 

against the Islamic principles. This situation proved that what is 

presented by the Islamic shariah is the real guarantee for 

preventing disasters and crises. This has become clear in the 

world crises today as the Islamic banks and financial institutions 

are not affected by the crises like other institutions because the 

Islamic banks adopted the Islamic principles and the role of 

Islamic government is to maintain the balance of all concerned 

parties. Finally there should be an adequate social culture in a 

correct environment in which monopolization is prevented. 

 مةاملقدّ
 مد وعلى آله وأصحابهالحمد هلل ر  العالمين وأصلت وأسلم على سيد ا مح

 .أجمعين
 ...وبعد

على اروة ال ا  ،   ا سالمت دورا مهما فت الحفاىفلن للدول  فت الع ري
وأموالهم، واسعقرار حياعهم المعي ي  واالجعماعي ، فه اك من يب ل جهد  ليحيا بفقر 
ال ا ، ويسعد ببؤسهم، وي عم ب قا هم، ومال  ؤالء مالعهم دول وأسعفعهم  ركا ، 

أسالي  سي   ل ه  أموال ال ا  وامعصاو دما هم، و د عدت  واالحعكارو د كان الربا 
ا سالم     ا فا  مفسدة للعمران ووسيل  لعقويض أركان الدول ، ول لك كان له 

 مو ف حاسم عجا   اعين الر يلعين.
لط على أموال و د  كر ابن خلدون فت عاريخه، أن اسعغالل ايسوا  والعس

أعىم من  لك )و )با  فساد العمران وخرا  الدول  فيقول: أس ال ا  من أ م وأعىم

Keyword : role , treatment , monpoly
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فساد العمران والدول  العسلط على أموال ال ا  ب راء ما بين أيديهم  فت الىلم وا 
ب بخ  ايامان، ام فرض الب ا   عليهم ب رف  ايامان على وجه الغص  وا كرا  

 (1) رع المكايس و ه فت ال راء والبي ... ومن أجل     المفاسد حىر ال رع  لك كل
ال راء وحىر أكل أموال ال ا  بالباطل سدا يبوا  المفاسد المف ي  يلى و فت البي  

ومن حكم  اهلل ععالى أن أوجد ، (٩)((بطالن المعاش وا عقاض العمران بالهرإ أ
لعباد  طر ال يسلكو ها من أجل عيسير معامالعهم، وا  ام  وجو  الح  بي هم، وع دما 

أوامر ، وعملوا بما ي ا ض  ريععه أو عوا أ فسهم فت حرإ عىيم، خالف الب ر 
 وىهر  بي هم بوادر الىلم والطغيان، وا ع ر  بي هم العداوة والبغ اء.

فعالع  العجار المحعكرين بالسل  العت يحعاإ يليها ال ا   رر فادم ومفسدة 
خفا ها، من أجل رف  ام ها  وعحصيل أكبر كبيرة، و لك حين يقومون بعخزي ها وا 

عمل م هت ع ه  رعال، ي ه من الىلم الوا   البين ال أ أمر اهلل  وكس  م ها، و 
يا عبادأ ي ت حرم  الىلم على ))بالبعد ع ه،  ال اهلل ععالى فت الحديث القدست: 

ال يؤمن أحدكم حعى )): و ال ، (5)(( فست وجعلعه بي كم محرمال فال عىالموا..
من ايمور العت عخل بالعقود وعصي  المال و و ، (4)((ل فسهيح  يخيه ما يح  

وركيزة من ركا ز عقب  فت طري  العملي  ا  عاجي ،  وب ا ب  من ال ك والريب  و 
ال ىام الرأسمالت الحديث وسم  من سما  الععامل اال عصادأ فت معىم ال ركا ، 

دمار والع   والبالء، ين لم يكن فت كلها، ي  ي ه يحمل فت طياعه ب ور الهالك وال
ف ال عن ي دار الحري  فت الععامال  اال عصادي  وسد م اف  العمل وأبوا  الرز ، 

 ب   ا سالم ولم يقبله كوسيل  لالسعامار الم روع، بل ي ه ال يعد الرب  ال ا ئ  ول لك
                                                 

الَكْيُ : العْقُل والِفْطَ ُ  والِفْقُه، وَكاَيَسُه ُمَكاَيَس ل: َ اَلَبُه فت الَكْيِ  َفَكاَسُه: َ َلَبُه. ومما ُيْسَعْدَرك  1
؛ 1/258الِفْعِل َأأ َحَسُ ُه وامرَأٌة َكيَِّسٌ : َحَسَ ُ  اَيدِ . ا ىر: القامو  المحيطعليه: رُجُل َكيُِّ  

 .1/4118عاإ العرو 
 .1/575عاريخ ابن خلدون ٩
 .1/12٩؛ ايد  المفرد٩/587؛ ابن حبان(٩722)مسلم ر م  5
 . (47)؛ مسلم ر م(15)البخارأ ر م 4
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ع ه ربحا حالالل طيبال، لما فيه من ي رار بالمجعم  وع يي  على ال ا  فت حج  
أرزا هم وأ واعهم ع هم، وال سيما وأن من  وابط الرب  ايساسي  المهم  أن يكون 

 .(1)خاليال من االحعكار بكل صور  وأ كاله
وبما أن ايزما  اال عصادي   د طف  على وجه المعمورة وأصب  العالم ي ن 
عح  وط ة المسعغلين والمحعكرين فلن ال عو  اعجه  يلى المطالب  بلعادة ال ىر 
فت دور الدول   عادة العوازن للسو  وع ىيم ال  اط اال عصادأ وعحقي  الوىيف  
االجعماعي  للدول  يزاء واجباعها فت عحقي  الرفا  االجعماعت وايمن واالسعقرار، ولعل 
الدول  فت الع ري  ا سالمت  ت الجه  المسؤول  عن عحقي  ابا  واسعقرار السو  

عم ، و  ا يحعم على الدول  ا سالمي  أن يكون لها مما يكفل مصال  الفرد والمج
الدور البارز فت و   ال وابط للعال ا  االجعماعي  واي  ط  اال عصادي  وأن عقيم 
الميزان بين المصال  المععار  . والفقه ا سالمت   ت بكل ما يعالي     المس ل  

 ى أعم وجه من  ير طغيان وال  طط.ويقيم أركا ها عل
ه ا العصور، فقد عمد  يلى دراس    ا المو وع، من خالل عحديد ما ووفقا ل

ام وما  ت ايحكام المعرعب  عليه؟  االحعكار؟ وما  ت الصور العت يجرأ فيها؟ و 
دور الدول  فت الحفاى  وما  ت المعالجا  العت اعخ  ا ا سالم فت مكافحعه، وما  

ادأ الجازم أن اال عصاد ا سالمت على السالم  فت المعامال  اال عصادي ، م  اععق
  ادر على أن يزيل كل ا حراف ويؤس  لكل عوازن واسعقرار.

على مقدم  واالا  مباحث  ووصوال له ا الغرض، فقد جاء البحث م عمال
  وخاعم :

 ومه حكمه، أ واعه.مفه : االحعكار،المبحث األول
 : ععريف االحعكار لغ  واصطالحا.المطلب األول

 ر والمعايير المععمدة فت عحديد .: حكم االحعكاالثانيالمطلب 

                                                 
الع ري  ا سالمت، الطبع  ايولى، يصدار دا رة ا ىر: كعاب ا: معايير الرب  و وابطه فت  1

 .187(:م٩668 -ه14٩٢)ال ؤون ا سالمي  والعمل الخيرأ بدبت، يدارة البحوث، 
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 : أ واع االحعكار.المطلب الثالث
   ا سالمي  فت معالج  االحعكار.: دور الدولالمبحث الثاني
 الدول  لغ  واصطالحا. : ععريفالمطلب األول

ل  ا سالمي  فت معالج  : الوسا ل العت اسعخدمعها الدو الثاني المطلب
 .االحعكار

 وآاار ا على الع مي  اال عصادي .: الممارسا  االحعكاري  المبحث الثالث
 .الخاتمة

لما فيه خير ايم ، راجين عفو   واهلل أس ل أن يوفق ا لمر اعه ويسدد خطا ا
 الباحث                               ععالى ور ا  ومغفرعه، وأسعغفر اهلل العىيم.

 :املبحث األول

 .مفهومه حكمه، أنواعهاالحتكار، 
 ويشتمل على ثالثة مطالب:

 :املطلب األول

 واصطالحاً تعريف االحتكار لغةً

، ؤكل واحعباسه با عىار و   الغالءجم  الطعام و حو  مما ي :االحتكار لغةً
وحكر  يحكر  حكرال: ىلمه وع قصه وأساء معا رعه، يقال: فالن يحكر فال ال ي ا أدخل 

 .(1)معا رعه ومعاي عهعليه م ق  وم رة فت 
 فقد   بوا فت ععريفه يلى  ولين:  اصطالح الفقهاء:وأما فت 

                                                 
 . ٩/057؛ الصحام للجو رأ1/484؛ القامو  المحيط4/٩68لسان العر   1
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خاو مقيد  وعال ما، حيث ين االحعكار ع د  ؤالء محصور فت  القول األول:
ه ال يدخل فت دا رة االحعكار ا عدا ، وب اءل عليه: فل ت دا رة القو  والطعام، وم عف عمت 

أدوا  ص اعاعهم  وهم أأدويع وملبوساعهم أ المحىور حكرة مسعامر على ال ا 
االحعكار على وف    ا العصور مقعصر  موارد م العجاري  والزراعي ، ينت  ومه هم أو 

على دا رة اي وا  الر يس  العت ال  يام للحياة بدون عوافر ا وعيسير عحصيلها على 
كاف  أفراد المجعم ، وب لك جاء  ععريفا  الفقهاء من الح في  وال افعي  والح ابل  

ام و حو  وحبسه )ا عراء طع) و:  "رد المحعار"ففت  .(1)والزيدي  وا مامي  وا با ي 
)أن ي عرأ ا  سان من الطعام ما )  و: "البيان"وفت ، (٩)((يلى الغالء أربعين يومال 

، (5)((ال يحعاإ يليه فت حال  يقه و ال ه على ال ا  فيحبسه ع هم ليزداد فت ام ه
)االحعكار ال رعت: يمساك الطعام عن البي  وا عىار الغالء م  ) :"فع  البارأ"وفت 

) راء الطعام محعكرال له ): "المبدع". وفت (4)((ع ه وحاج  ال ا  يليه االسعغ اء
بقوله:  "البحر"وعرفه صاح  ، (7)((للعجارة م  حاج  ال ا  يليه في ي  عليهم

ويحرم احعكار  و  ا دمت والبهيم  ي ا ا عرا  من المصر ال من مزرع  وال من ))
)جم  الطعام وحبسه ): " را   ا سالم"وفت ، (0)((السواد... م  حاج  ال ا  يليه

) راء مقيم طعامال ): "ال يل"وفت كعا  ، (2)((يعربو به الغالء م  حاج  ال ا  يليه
 .(8)((لعجر و   رخصه فت بلد  بقصد ادخار لغالء فيه

                                                 
؛ كعا  ٩/٩1؛  را   ا سالم4/42؛ المبدع4/42٩؛  هاي  المحعاإ0/5٢8رد المحعار 1

 . 8/122ال يل
 . 0/5٢8رد المحعار البن عابدين 9
 . 15/44وا ىر: المجموع لل ووأ .7/577البيان للعمرا ت 2
 .4/548فع  البارأ 2
 .4/42المبدع البن مفل  2
 .4/51٢البحر الزخار 2
 . 5/5٢8؛ الرو   البهي  للعاملت٩٢٢-5/٩٢8وا ىر: اللمع  الدم قي  .٩/٩1 را   ا سالم 2
 .8/122ال يل و فاء العليل للامي تكعا    8
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عام مطل ، ي  ين االحعكار ي مل القو  و ير  من السل ، فكما  القول الثاني:
  ك لك يعحق  فت الملبوسا  وايدوي  وسا ر السل  يكون االحعكار فت اي وا

يوسف من الح في  وابن حزم  والمعرو   فت السو ، وب لك عرفه المالكي  وأب
)االدخار للمبي  وطل  الرب  بعقل  ) فه الباجت ب  ه:فقد عرت  .(1)الىا رأ
السو  وسمع  مالكا يقول: الحكرة فت كل  تء فت )): "المدو  "وفت ، (٩)((ايسوا 

وفت ، (5)((من الطعام والكعان والزي  وجمي  اي ياء والصوف وكل ما ي ر بالسو 
ن كان   بال أ و)كل ما أ ر ال ا  حبسه فه): "الخراإ" وفت ، (4)((ف   واحعكار، وا 
 فت يمساك ماو ) والحكرة الم رة بال ا  حرام سواء فت االبعياع أ): "المحلى"

عمل واالمع اع عن بيعه  وم فع  أ و)حب  مال أ)ه: ب  ت  فه الدري توعرت  ،(7)((ابعاع
ا عدام وجود  فت مىا ه  وسعر   الء فاح ا  ير مععاد بسب   لعه أ ووب له حعى يغل

. و د خلو الدكعور عبد اللطيف (0)((الحيوان يليه والدول  أ وم   دة حاج  ال ا  أ
  عن البي  م  حاج  )حج  السلع  الفا    عن اسععمال البا ) ميم يلى أ ه: 

آخر ب على من ام ها... سواء  و   با عىار بيعها فت و  ٍ  ال ا  يليها فت أأت 
 .(2)((ي عاجي  مكا   سلع  اسعهالكي  أأ

ور عحصر االحعكار فت وال اىر فت     الععاريف يجد أن ععاريف الجمه
ه ال أ كان سا دا فت  لك العصر، و البا ما كان يجرأ فيه ي ت  ؛ايطعم  فقط

                                                 
 .85:؛ الخراإ يبت يوسف7/17الم عقى للباجت  1
 .7/17الم عقى للباجت 9
 .5/٩٢6 المدو  2
 .85:الخراإ يبت يوسف 2
 .٢/04المحلى البن حزم 2
 .1/442بحوث مقار   فت الفقه ا سالمت 2
الدول  ووىيفعها اال عصادي  فت الفقه السياست ا سالمت، دار عمار،  عمان،  الطبع  ايولى،  2
 .47٩(:م٩664-ه14٩4)
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 وام الحياة وال رورأ ال أ ال يمكن االسعغ اء ع ه، و د  والقو ، و  واالحعكار،  
 ىروا يلى  لك بوصف أن كل  تء يمكن الععويض ع ه يال القو  لآلدمت 

ليه أصحا  بخالف ما     ي ء ععريفهم لالحعكار مقيدا ب لك،والحيوان، ول ا جا
االعجا  المخالف، ال ين يرون أن حاجا  ا  سان كايرة وال عخعو بمادة معي  ، وأن 
حج  أأ مادة يحعاجها ال ا  عسب   ررا، ول لك جاء  ععاريفهم مطلق ، ولم 

ما يوس  المساح  فت مفهوم االحعكار، و د جاء العصر و يقيدو ا بحاج  معي  ، و 
أصبح  الطر  يليه مع عب  للهيم   على اال عصاد الحديث مصد ا له ا االعجا ، و 

فلن حصر  العالمت وحب  الم اف  واي وا  وايعمال والص اعا  الحديا ، وعليه:
ين الفقه ا سالمت معطور ومعجدد، يععايش م   مفهومه بالقو  ال يصل ،

وحيث كا   المصلح  فام  رع المسعجدا  وال يخ   لزمن معين وال يطو  بمكان، 
ول لك و عيج  لعلك العغيرا  العت طرأ  على االحعكار فقد عرفو  ب  ه:  هلل،ا
 .(1)((طل  السلع  بقصد عحقي  أ صى  در من الرب  والسيطرة على عرض أ))

ا يؤخ  على من جعل الباعث على االحعكار عربو الغالء ورف  ايسعار، وممت 
من  ير عربو للغالء ورف  عحق  ال رر  وه لة أربعين يومال أي ا، أ ت وعحديد مدت 

لمدة، فما العمل؟ ايسعار، بل بمجرد االحعكار ولم يخرجه، وكان فت أ ل من     ا
 الحكم؟ ووما  

الغال   وه  فأل ت  ؛وأما ما ورد من  كر  يد )ال راء( فت بعض الععاريف
بقصد االحعكار، يكون مم وعا  ا خر ا  و حو ا، ين ع د م، فيكون ما يمعلكه من  لت 

ما جلبه من خارإ البلد ولل ا  يليه حاج   ون با  أولى من كو ه  ل   يععه، أم
 .(٩)ماس ، ي ه يو   ال رر بحبسه، فكل  لك يعد احعكارا محرما

                                                 
 الدكعور ماجد أبو ،وا ىر: االحعكار دراس  فقهي  مقار   .٢1:مقوما  اال عصاد ا سالمت 1

بحث مطبوع م  بحوث أخرى فت كعا  بحوث فقهي  فت   ايا ا عصادي  رخي  )
 .٩/405معاصرة(

 .151:الرب  فت الفقه ا سالمت، الدكعورة  مسي  محمد يسماعت ٩



 دور الدولة يف معاجلة االحتكار يف التشريع اإلسالمي وآثاره على التنمية االقتصادية

 
 

922 

 

 م2011 أيلول –عشر احلادي العدد –الثالث  اجمللد جملة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية 

ومن المالحى أن ععريفا  الفقهاء عخعلف عن اال عصاديين فت عحديد مع ى 
 ي   واحدة  و خو أاالحعكار، فاال عصاديون يعجهون يلى أن االحعكار  و: ا فراد 

 يكلي  معي    وعبارة عن عركيب  أ و  وبي  سلع  ما لي  لها بديل، أ وبل عاإ أ
خدم  ما وحمايعه  ومععامل واحد فيه بل عاإ سلع  أ ولسو  ما، عسم  ل رك  واحدة أ

 راء سلع  معي   وحبسها ام بيعها ع د زيادة  ول لك فلنت ؛ (1)من م افس  ا خرين له
ا ال يعد احعكارا ع د م، بي ما ي    أكار الفقهاء يلى أ ه يعحق  فت كل الطل  عليه

ما ي ر بال ا  احعباسه عربصا للغالء، فع صر الحب  ع صر مهم فت مفهوم 
 ي   واحدة  واالحعكار ع د م بي ما يعحق  ع د اال عصاديين بمجرد ا فراد  خو أ

ارا فت الفقه ا سالمت ما لم سلع  معي  ، فمجرد اال فراد ال يعد احعك وبل عاإ أ
 المجعم .يصاحبه حب  للمادة عؤدأ يلى ال رر ب

ومن اسععراض ال ىري  اال عصادي  فت الفكر الو عت والفكر ا سالمت فت 
 الحعكار  جد أن الفر  بي هما  و:مس ل  ا
 أن االحعكار فت ال ىري  اال عصادي  يرعبط بالم عي وعكاليف ا  عاإ. .1

 ،الفكر ا سالمت يرعبط بالم ارب  على السل  و   ايزما االحعكار فت  .٩
و ا  العت فت أو ا  ا خفاض العرض الكلِّت وزيادة الطل ، و ت اي :أأت 

ين الم اربا  عع ت الزيادة فت ايسعار حعى عكون  ؛ععسم بارعفاع ايسعار
ير مسعقر  عيج  االسعغالل  ير حقيقي ، بل يصط عها العجار لخل  سو   

 .(9)لج  وا

وعلى الر م من الفر  بين مفهوم االحعكار فت ال ىري  اال عصادي  والفكر 
 كل من يسعطي  ممارس : وا سالمت، يال أ ه يمك  ا القول: ين المحعكر  

ا.  والعحكم فت السعر زيادة أ .1  عخفي ل

 سياس  عميز ايسعار.  .٩

                                                 
 .٩٩٩:القا رة م،1٢00، دار ال ه   العربي ، د السياست، الدكعور رفع  المحجو اال عصا 1
 .100:الفقه ا سالمت، الدكعورة  مسي  الرب  فت ٩
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لى  والعقييد أ .5 السو ، سواء كان الع اير على حري  الدخول والخروإ من وا 
ا أ  حعى من أصحا  السلط  ا داري . وم اربلا أ وم عجل

 :املطلب الثاني

 .حكم االحتكار واملعايري املعتمدة يف حتديده
المدار  الفقهي  على اخعالف وجهاعها ومدارسها على عحريم  اعفق 
الكرا    والح في  من العصري  بالكرا   فلن المقصود   وما ورد ع د، (1)االحعكار

)و الوا يكر  االحعكار فت أ وا  ا دميين ) :العحريمي ، يقول ابن القيم فت  لك
 بقوله ععالى: :وقد استدلوا .(٩)((والبها م ي ا أ ر بهم و ي  عليهم ومراد م العحريم

فلن المحعكر داخل عح  ، (5)ڇڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڇ 
ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڇ  ال حبي  بن ااب  فت  وله ععالى:  .ي ه ىالم ؛  ا الوعيد

: أن المحعكر وك لك بما ورد عن رسول اهلل  (4)ه المحعكر فت مك ب  ت  ڇڦ 
، (0)((خاطئ و)من احعكر فه) :وفت لفىٍ ، (7)()ال يحعكر يال خاطئ()  ال:ي   خاطئ

)من احعكر ):  ال  ،(8)حرام و، ول لك فه(2)ته م    عاصي ت  ؛ا ام و  والخاطئُ 

                                                 
؛ 567 ،4/7٩وال رم الكبير؛ المغ ت 0/1٩؛ موا   الجليل4/568؛ البدا  4/٢٩الهداي  1

بحر ؛ ال1/٩24؛ الرو   البهي  للعاملت٢/04؛ المحلى7/577؛ البيان٩/57مغ ت المحعاإ
 .8/124؛  رم كعا  ال يل4/51٢الزخار

 .1/4٩يعالم المو عين ٩
  .٩7:ا ي  ،سورة الحي 5
 .12/150؛ جام  البيان للطبرأ5/٩10عفسير ابن كاير 4
 .  11/568؛ ابن حبان5/702العرم أ؛ (1067)ر م  ،مسلم 7
 . (1067)ر م  ،مسلم 0
 . 15/47المجموع 2
 . 7/577؛ البيان567، 4/7٩المغ ت وال رم الكبير 8
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من احعكر )) : لو ا .(1)((على المسلمين طعامهم  ربه اهلل بالج ام وا فال 
طعاما أربعين ليل  فقد برئ من اهلل ععالى وبرئ اهلل ععالى م ه، وأيما أ ل عرص  

 )فه   االحاديث)يقول ال ووأ:  .(٩)((أصب  م هم امرؤ جا عا فقد بر   م هم  م  اهلل
فرض  وا ع عهض حج  لالسعدالل على عدم جواز االحعكار لبمجموعها ال  ك أ ه

صحي  "عدم ابو   تء م ها، وأخ   بمجموعها، فكيف وحديث معمر الم كور فت 
 وخاطئ  ين ال ؛كر خاطئ كاف فت يفادة عدم الجواز، والعصري  ب ن المحع"مسلم

يال أ ه  .(5)((فاعل من خِطئ من با  علم ي ا أام فت فعله وو  تالم    العاص
على الر م من اعفا هم على حرم  االحعكار من حيث المبدأ، فقد اخعلفوا فت بيان 
حقيقعه، وال روط العت يسمى فيها المحعكر محعكرا، و لك  الخعالفهم فت المعايير 

 ا عت: والمععمدة ع د كل فري ، ولبيان  لك ال بد من عرض     المعايير على ال ح

اخعلف الفقهاء فت المادة العت يجرأ  :االحتكار فيهاة احملتكرة وجريان املاد .1

 االحعكار فيها يلى االا  أ وال: 
 ير ،  وأن االحعكار يجرأ فت عموم ما يحعاجه ال ا  طعامال أ وو  القول األول:

ما     يليه  واسعهالكي ، و  وي عاجي ، أ وبغض ال ىر عن كون السلع    ا ي ، أ
وبه  ال ا مام الص عا ت  (2)الح ابل  وومع خر  (2)والمالكي  (2)يوسف من الح في  وأب

                                                 
س اد  حسن. ،4/548 ال فت الفع  1  روا  بن ماج  وا 
  و) 16/117مس د أبت يعلى ؛٩/14؛ المسعدرك8/٩٩6ط؛ المعجم ايوس٩/٩5أحمدمس د  ٩

وا ىر: مجم   .أخرجه أحمد والحاكم وفت يس اد  مقال: 4/548الفع ،  ال فت ( عيف
 . 4/186الزوا د

 .40-15/47المجموع 5
 . 4/568بدا   الص ا   4
 . 0/1٩؛ موا   الجليل7/10؛ الم عقى للباجت4/٩٢1المدو   7
 .٩82:؛ الطر  الحكمي  البن القيم٩7، 14:الحسب  البن عيمي  0
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و لك ين ايحاديث العت ورد ، بع ها مطل ، كما فت ؛ (9)والىا ري  (1)وال وكا ت
من احعكر حكرة يريد أن ))وعن أبت  ريرة مرفوعا: ، (2)((المحعكر ملعون): ) وله 

وبع ها ا خر مقيد بالطعام، كما فت ، (2)((خاطئ ويغالى بها على المسلمين فه
من احعكر على المسلمين طعاما أربعين يوما فقد برئ من اهلل وبرئ اهلل ): ) وله 
من احعكر على المسلمين طعامهم  ربه اهلل بالج ام )):  و وله، (2)((م ه

ايصل،  ووحيث ال ععارض بي ها، فيبقى المطل  على يطال ه، و ، (2)((وا فال 
الع ويل خالفه وال موج  للع ويل، فوج  يعمال الدليلين المطل  والمقيد، و  ا  ينت 

يع ت الععميم ومن ام يمكن عدت حقيق  ال رر، وكما يحصل ال رر بحب  الطعام 
)العصري  بلفى الطعام فت  و لك ينت  ؛(2)فل ه يحصل بحب   ير  ع د الحاج  يليه
من الع صيو على فرد و يا  المطلق ، بل  بعض الروايا  ال يصل  لعقييد بقي  الروا

 ومن ايفراد العت يطل  عليها المطل ، و لك ين  فت الحكم عن  ير الطعام ي ما  

                                                 
 .7/٩28ايوطار لل وكا ت؛  يل 5/٩7سبل السالم 1
 .٢/04المحلى ٩
س اد   عيف. ،والحاكم ؛٩/2٩8أخرجه بن ماج : 4/548 ال فت الفع  5  وا 
و ال: روا  الحاكم من رواي  يبرا يم ، ٩/507؛ العر ي  والعر ي  للم  رأ5/571أحمدمس د  4

 .4/181يسحا  الغسيلت وفيه مقال. وا ىر: مجم  الزوا د بن
 ال الهيامت فت  .٩/14؛ المسعدرك للحاكم4/56٩ابن أبت  يب  ؛٩/55أحمدمس د  7
ب ر ايملوكت  وفيه أبو "،ايوسط"يعلى والبزار والطبرا ت فت  روا  أحمد وأبو: 4/18"المجم "

 فت يس اد  مقال. :4/548"الفع "و ال ابن حجر فت  . عفه ابن معين
س اد  حسن؛ العر ي  والعر ي   ٩/2٩٢روا  بن ماج : 4/548"الفع " ال فت  0 وا 

 . ٩/505للم  رأ
؛ الحسب  0/1٩الجليلموا    ؛7/10؛ الم عقى للباجت4/٩٢1؛ المدو  4/568بدا   الص ا   2

 . ٩82:؛ الطر  الحكمي  البن القيم٩7، 14:البن عيمي 
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 ير معمول به ع د الجمهور، وما كان ك لك ال يصل  للعقييد  وو ، (1)لمفهوم اللق 
 و)كل ما أ ر ال ا  حبسه فه)يوسف:  ويقول أب .(9)على ما عقرر فت ايصول(
ن كان   بال أ ف  ، ومن احعكر  بعد فقد أساء اسععمال حقه فيما  واحعكار وا 

لإلمام مالك كما يرويه ع ه سح ون عن عبد الرحمن بن  "المدو  "وفت ، (5)((يملك
 .(4)(()سمع  مالكال يقول: الحكرة فت كل  تء، فت السو )القاسم  ال: 

 وفقط وال يععدا  يلى  ير ، و يجرأ االحعكار فت  و  ا دمت أن  القول الثاني:
و لك  ؛(8)وبعض ا با ي  (2)وبعض ا مامي  (0)و ول زيد بن علت (7)م    الح ابل 

)من احعكر طعامال أربعين يوما فقد برئ من ): لما روأ عن ابن عمر عن ال بت 
وبما روأ عن عمر بن  .(16)((يعربو به)) وفت رواي :، (٢)((اهلل وبرئ اهلل م ه

)من احعكر على المسلمين طعامهم )يقول:  سمع  رسول اهلل الخطا   ال: 
ين اي ياء ايخرى  ير الطعام ال ععم الحاج  ؛ (11)(( ربه اهلل بالج ام وا فال 

                                                 
من  ا ىر: القواعد والفوا د ايصولي  وما يععل  بها مفهوم اللق   و: عخصيو اسم بحكم. 1

–ه1527) (القا رة) مطبع  الس   المحمدي  ،علت بن عبا  البعلت الح بلت، لل يخ ايحكام
 .1/٩8٢م(1٢70

 .7/٩28ايوطار  يل ٩
 .0/5٢8رد المحعار ؛85:الخراإ 5
 .4/٩٢1المدو   4
  .5/182؛ ك اف الق اع4/558؛ ا  صاف567، 4/7٩المغ ت البن  دام  وال رم الكبير 7
 .5/780؛ الروض ال ىير4/51٢البحر الزخار 0
 .148:؛ المخعصر ال اف  للحلت1/٩٢5الرو   البهي  2
 .8/122كعا  ال يل أطفيش رم  8
 . 4/56٩؛ مص ف بن أبت  يب ٩/14؛ المسعدرك للحاكم٩/55أحمدمس د  ٢

 .8/٩16المعجم الكبير للطبرا ت 16
العر ي  والعر ي  ؛ 2/7٩0؛  ع  ا يمان للبيهقت٩/2٩٢؛ ابن ماج 1/٩1أحمدمس د  11

: َ َ ا ِيْسَ اد َصِحي  ِرَجاله 5/11صبام الزجاج  فت زوا د ابن ماجه؛  ال فت م٩/505للم  رأ



 دور الدولة يف معاجلة االحتكار يف التشريع اإلسالمي وآثاره على التنمية االقتصادية

 
 

922 

 

 م2011 أيلول –عشر احلادي العدد –الثالث  اجمللد جملة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية 

م، فدل على يليها وال ععو ف حياة ال ا  عليها، والحديث خصو االحعكار بالطعا
 .(1)أن  ير  يجوز احعكار 

ين االحعكار يجرأ فت  و  ا دميين وعلف الدوا  من الح ط   القول الثالث:
 (5)وال افعي  (٩)ح يف  ومحمد ووال عير وال رة وايرز والعمر والعبن والق ، وبه  ال أب

و لك ين ال رر ايعم اي ل  ي ما يلح  العام   ؛(7)وبعض ا با ي  (4)والزيدي 
 .(0)بحب  القو  والعلف
فت كل القول ايول، ال أ ي    يلى أن االحعكار يعحق   ووال أ يعرج   

ال )) :و لك ين ايدل  مطلق  كما فت  وله  ؛ تء ععو ف عليه حاج  ال ا 
اخعالف فت المعيار ولي  اخعالفا فت  وفاالخعالف الوا    . (2)((يحعكر يال خاطئ

والمواد العت عم  حاج  ال ا  المو وع، والسب  فت  لك مدى معرف  أأ ايو ا  
ويلحقهم ال رر العام باحعكار ا، وبما أ ه ال يوجد دليل يخصو     العل  ب وع 

بعلف الدوا  معه، فلن مدار الحكم على علعه،  ويقيد الحكم بالطعام وحد  أ ومعين أ
فمعى وجد ال رر عرع  الحكم فت أأ مادة يحعاجها ال ا ، وا  ا كان فت زمن 

ما عمليه و العلف للدوا  حاج  يسب  م عها واحعكار ا ال رر، و  وطعام أالفقهاء ال
عليهم أعرافهم وحياعهم آ  اك، فل ها اليوم ععحق  فت كاير من السل  المسعحدا  
                                                                                                                                            

والهيام بن َراف  َواََّقُه اْبن  "الاَِّقا "يحيى اْلَمكِّتت َوَ ْيخه فروخ  كر َما اْبن حَبان ِفت  َأُبو ؛مواقون
واْسمه عبد اْلَكِبير بن عبد اْلمِجيد اْحعي ِبِه ال َّْيَخاِن َوَ يخ اْبن  ،ِفتت بكر اْلَح َ  َداُود َوَأُبو مِعين َوَأُبو

 ماج  يحيى بن َحِكيم َواََّقُه َأُبوَداُود َوال ََّساِ تت َوَ ير َما. 
 .15/44؛ المجموع567، 4/7٩المغ ت وال رم الكبير 1
 . 0/5٢8؛ رد المحعار4/568؛ البدا   للكاسا ت0/٩2عبيين الحقا   ٩
 .٩/71؛ مغ ت المحعاإ للخطي 7/572؛ البيان15/44المجموع 5
 . 4/51٢لبحر الزخارا 4
 . 8/122 رم كعا  ال يل أطفيش 7
 . 7/527؛ البيان للعمرا ت4/568البدا   للكاسا ت 0
 .(1067)ر م  ،مسلم 2



 دور الدولة يف معاجلة االحتكار يف التشريع اإلسالمي وآثاره على التنمية االقتصادية

 
 

922 

 

 م2011 أيلول –عشر احلادي العدد –الثالث  اجمللد جملة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية 

كالسيارة والطا رة والطعام والايا  وايدوي  والمصا   وا ال  ا لكعرو ي  المخعلف  
  لك. وكالحاسو  وا  عر ي  و ح

  ا يعواف  م  مقاصد ال ريع  فت عحقي  مصال  ال ا  ودف  ال رر ولعل 
فت كل جز ي  من  ايحوال فت معاي هم، و  ا يعحق  ع هم ورف  ال ي  وعيسير

جزي ا  الحياة العت يععامل بها ال ا  ويحعاجو ها، والسيما وأن حاجاعهم ال ععرف 
مها، وما كان مععبرال من اباعال وال اسعقرارال، بل  ت ععطور بعطور الحياة وعقد

ما  د يصب  فت عصر آخر  عيج  العقدم الص اعت والعق ت  الحاجيا  فت عصر
 روريال من  رورا   لك العصر، والفقهاء على اخعالف م ا بهم اجعهدوا فت 
اكع اف العل  فرعبوا الحكم عبعا لها، والعت عمال  بحب  المادة العت يحعاجها ال ا  

 . (1)رخالل عرض ععاريفهم لمع ى االحعكاعبين ل ا من ما و واسعغاللها، و 
وب لك يدخل فت االحعكار كل الصور العت ابعكرعها الدول الص اعي  و ير ا من 
يعالف فا ض ا  عاإ و  ف الكميا  الكبيرة الها ل  من المحصوال  والسل  فت 
البحار والمحيطا  الخعال  ايزما  وافععال الم اكل فت المجعمعا  العت عحعاإ 

 .(٩)و دف مريض بيعهميلى علك السل ، مما ي م عن  صد خبيث و ي  

ين المواد العت عكون محال لعحق  االحعكار  د عكون  :مصدر املادة احملتكرة .2

ا ي عي ع د ممت  ومن السو  أ م عرا مسعوردة و د عكون محلي  و د عكون 
على  لك اخعلف الفقهاء فت عحق  االحعكار فت المادة ب اءل  المدخر، وب اءل 

 على مصدر ا على  ولين:

                                                 
؛ 7/577؛ البيان للعمرا ت0/5٢8؛ رد المحعار7/17؛ الم عقى للباجت85:الخراإ يبت يوسف 1

 .4/548؛ فع  البارأ4/42المبدع البن مفل 
حكامه و وابطه فت االسعامار أ ؛177:المال وطر  اسعامار  فت ا سالم؛  و ت عبد  السا ت ٩

 .  185:دكعور  ط  مصطفى سا و ،الفقه ا سالمت



 دور الدولة يف معاجلة االحتكار يف التشريع اإلسالمي وآثاره على التنمية االقتصادية

 
 

922 

 

 م2011 أيلول –عشر احلادي العدد –الثالث  اجمللد جملة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية 

ي عرط أن يكون المحبو   د عحصل عليه بواسط  ال راء من سو   األول:القول 
 وجمهور (1)ا أ عجه الم عي من  ل   يععه وبه  ال جمهور الح في المدي  ، ال ممت 

و لك ي ه ععل  به ح  ؛ (0)وا با ي  (7)والزيدي  (4)والح ابل  (5)وال افعي  (٩)المالكي 
ولم يوجد  لك فت الم عرى من خارإ المصر من العام  فيصير ىالمال بم   حقهم، 

مكان بعيد، وبما أن للجال  الح  فت أن ال يجل ، فمن حقه أي ا أن ال يبي  ما 
يقول  .(2)جلبه، وك لك الحال فيما أ عجه فكما أن له أن ال يزرع فك لك له أن ال يبي 

 ر  صار )وأما ما يم   من االحعكار فلن ال ا  فت  لك على  ربين )الباجت: 
يم   من احعكار  وال من اسعدام  يمساكه ما  اء كان  فه ا ال جالب  ويليه بزراععه أ
)وال يكون محعكرا بحب   ل  ): "الدر المخعار"وفت  ،(8)(( ير ا و لك  رورة أ

 .(٢)((أر ه بال خالف
 وسلع  مهما كان مصدر ا أ ويعحق  االحعكار فت أأ حاج  أ :القول الثاني

، (11)والىا ري  (16)دام حبسها  د أ ر ال ا ، وبه  ال بعض الح في  م  ؤ ا، ما

                                                 
 .0/5٢٢؛ الدر المخعار7/1٩٢؛ البدا  8/٩٩٢البحر الرا   1
 .0/1٩موا   الجليل ٩
 . 15/48؛ المجموع7/572البيان 5
 . 5/182؛ ك اف الق اع4/558؛ ا  صاف567، 4/7٩رم الكبير الب ت  دام المغ ت وال  4
 .4/51٢البحر الزخار 7
 .8/122 رم كعا  ال يل 0
 . 0/5٢8؛ رد المحعار4/٢٩؛ الهداي 4/568بدا   الص ا   2
 .7/10الم عقى للباجت 8
 .0/5٢٢الدر المخعار ٢

 . 0/5٢8؛ رد المحعار8/٩٩٢الرا  البحر ؛ 4/568بدا   الص ا   16
 . ٢/04المحلى 11
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 (٩)يع اوله (1)((المحعكر ملعون): )أن مقع ى يطال   وله  :والدليل على  لك
من السو  ا عىارا للغالء فل ه يحصل بحب   أوكما يحصل ال رر بالم عر 

و لك ين االحعكار كما يعحق  بال راء فت المصر واالمع اع عن البي   ؛(5)المجلو 
كل ))يبت يوسف:  "الخراإ"وفت ، (4)فيسب  ا  رار بالعام  فك لك وجد  ه ا أي ا

ين ما احعاإ يليه  ؛ل الراج القو  وو  ا   (7)((احعكار وما أ ر بالعام  حبسه فه
ال ا  حاج  عام  فالح  فيه هلل، وحاج  المسلمين يلى الطعام واللبا  و ير  لك 

 . (0)من مصلح  عام  لي  الح  فيها لواحد معين
العل  فت االحعكار، وأن أصحا  القول ايول  وا يعزز  لك أن ال رر  وممت 

   السلع  ال يكون احعكارال.أ فسهم  الوا: ي ا كان المصر كبيرال ولم يحدث  رر بحب
ن كان مصرال كبيرال ال ي ر به ال يكون محعكرال ولكن م    ا )يقول الكاسا ت:  )وا 

 . (2)((ايف ل له أن ال يفعل ويبي ، ين فت الحب   ررا بالمسلمين
فكيف يكون فيه  رر وال يكون ىلما؟ وكيف ال يسمى احعكارا ويععرفون أن 

فت   ا ع ا ض؟ وما دام ايمر ك لك فلن العفري  بين  فيه  ررا بالمسلمين؟ ألي 
مسعوردا من الخارإ  وم عرى من السو  أ وكون ال تء المحعكر من ي عاإ ال يع  أ

عفري  ال يسع د يلى دليل مق  ، وال يصل  أن يكون  يدا للعمييز بين أ واع االحعكار 
رحمه اهلل )ال ووأ ي ا كا   كلها عؤدأ يلى ال رر والع يي  على ال ا ، يقول 

                                                 
 ،٩/14والحاكم ؛٩/2٩8أخرجه بن ماج : 4/548"الفع " ال فت  .0/56س ن البيهقت الكبرى 1

س اد   عيف.  وا 
 . ٢/542الب اي  للعي ت ٩
 . 4/٩15الدر الم عقى للحصفت 5
 . 4/568بدا   الص ا   4
 . 0/5٢8؛ رد المحعار85:الخراإ 7
 .1/52٢؛ الطر  الحكمي ٩8/166الفعاوى البن عيمي  0
 .4/568بدا   الص ا   2
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 ال العلماء: والحكم  فت عحريم االحعكار دف  ال رر عن عام  ): )(ععالى
 .(1)((ال ا 

اخعلف  أ وال الفقهاء فت اععبار المدة : حتساب املدة الزمنية يف االحتكارا .3

 يلى  ولين:
ين ما  ؛ هرا و    الح في  فت  لك يلى عحديد مدة أربعين يومال أ القول األول:

و    بعض ا مامي  يلى عقييد  .(٩)دو ه  ليل عاجل، وال هر وما فو ه كاير آجل
: واسعدلوا على  لك بقوله  ،(5) لك باالا  أيام فت الغالء وأربعين يومال فت الرخو

 .(4)((من احعكر طعامال أربعين يوما فقد برئ من اهلل وبرئ اهلل م ه))
 (2)والح ابل  (0)وال افعي  (7)الفقهاء من المالكي     جمهور  :القول الثاني

ين  ؛لى عدم اععبار المدة فت االحعكاري( 16)وا با ي  (٢)والىا ري  (8)والزيدي 
ال رر ال يحس  بمدة معي  ، فقد يعحق  ال رر بحب  السلع  مدة  صيرة حين 
يكون ال ا  بحاج  يليها، بي ما ال يع ررون فت و   آخر أطول فت حبسها ع دما 

                                                 
 .11/45 رم صحي  مسلم 1
 . 8/٩٩٢؛ البحر الرا  0/5٢8؛ رد المحعار4/٢٩؛ الهداي   رم البداي 4/568بدا   الص ا   ٩
 . ٩/27ال هاي  للطوست 5
؛  ال الهيامت فت ٩/14للحاكم؛ المسعدرك 4/56٩؛ ابن أبت  يب ٩/55أحمدمس د  4
ب ر ايملوكت  وفيه أبو "،ايوسط"يعلى والبزار والطبرا ت فت  روا  أحمد وأبو: 4/18"المجم "

 فت يس اد  مقال.  :4/548"الفع "و ال ابن حجر فت  . عفه ابن معين
 .0/1٩الجليلموا    7
 .5/140المه   لل يرازأ 0
 .567 ،4/7٩الب ت  دام  المغ ت وال رم الكبير 2
 . 4/5٩6البحر الزخار 8
 .٢/04المحلى البن حزم ٢

 .8/122 رم ال يل الطفيش 16



 دور الدولة يف معاجلة االحتكار يف التشريع اإلسالمي وآثاره على التنمية االقتصادية

 
 

922 

 

 م2011 أيلول –عشر احلادي العدد –الثالث  اجمللد جملة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية 

ي ه  ؛ي  وا مامي ، فال يمكن القول بهلم عكن لهم بها حاج ، وأما ما     يليه الح ف
 وورد فت الحديث من عحديد أربعين يومال ي ما  ال يسع د يلى مصلح  راجح ، وما 

 .(1)محمول على  لب  الىن ال للعقييد، وك لك فلن الحديث  عيف وفيه مقال

اخعلف الفقهاء فت عحريم االحعكار : مراعاة الشدة والرخاء يف االحتكار .4

 بحس  حال ال دة والرخاء يلى  ولين:
فر  أصحا    ا القول بين االحعكار واالدخار فعدتوا حال الرخاء  القول األول:

خفاؤ ا أ وأ العربو  وال دة معيارا ل لك، ففت و   ال ي  وال دة يعد حب  المادة وا 
بها احعكارا، وأما فت و   الرخاء والسع  فيعد  لك من با  االدخار، ب رط أن ال 

ت  لك الطعام في  عليهم، ويسعوأ يكن بقصد الع ييؤدأ يلى ا  رار بال ا ، ولم 
و ول ع د المالكي  فت رواي  ابن  (4)والىا ري  (5)والح ابل  (٩)و ير ، وبه  ال ال افعي 

َمْعَ ى اْلَوْ ِ  الَِّ أ )باجت: )يقول ال .(7)(رحمه اهلل ععالى)القاسم عن ا مام مالك 
َحاُل َ ُروَرٍة َوِ يٍ  َفَهَ ا َحاٌل ُيْمَ ُ   :َأَحُدُهَماِينَّ ِلَ ِلَك َحاَلَعْيِن:  ُيْمَ ُ  ِفيِه ااِلدَِّخاُر:

َحاُل َكْاَرٍة َوَسَعٍ  َفَهاُ َ ا  :َوالثَّاِنيِفيَها ِمْن ااِلْحِعَكاِر، َواَل ِخاَلَف َ ْعَلُمُه ِفت َ ِلَك، 
ِم َعْن َماِلٍك َأ َُّه اَل ُيْمَ ُ  ِفيَها ِمْن اْحِعَكاِر َ ْتٍء اْخَعَلَف َأْصَحاُبَ ا َفَالَِّ أ َرَواُ  اْبُن اْلَقاسِ 

ا َمَ َ  العَّْجَر ِيَ ا َلْم َيُكْن  ِمْن اْيَْ َياِء َ اَل َماِلٌك: َوِممَّا َيِعيُبُه َمْن َمَ ى، َوَيَرْوَ ُه ُىْلمل
اسعغله من  ول   ي ا أ)ومن ج)ويقول البهوعت:  .(0)(ُمِ رًّا ِبال َّاِ ، َواَل ِبَ ْسَواِ ِه(

ا عرا   وا عرا  زمن الرخو ولم ي ي  على ال ا  أ ن أ وا أسع جر  أممت  وملكه أ
                                                 

 وفيه أبو "ايوسط"يعلى والبزار والطبرا ت فت  روا  أحمد وأبو :4/18"المجم " ال الهيامت فت  1
 .فت يس اد  مقال :4/548"الفع "و ال ابن حجر فت  .ب ر ايملوكت  عفه ابن معين

 .7/٢60؛ الحاوأ للماوردأ7/572؛ البيان للعمرا ت٩/57المحعاإ ت مغ ٩
 .567، 4/7٩الب ت  دام  المغ ت وال رم الكبير 5
 .٢/04المحلى 4
 . 0/411؛ االسع كار البن عبد البر7/10الم عقى للباجت 7
 .7/10 عقىمال 0
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ولي  محعكرا  وومصر و حو ما فله حبسه حعى يغل البصرة ومن بلد كبير كبغداد أ
 .(1)(( صا وعرك ادخار  ل لك أولى

ما و يؤدأ يلى ال ي ، و ام ين الفقهاء رأوا أن االدخار فت البلد الواس  ربما ال 
جر  به العادة فت المدن الكبيرة العت  ت محط  للعوريد وا ع ار السل  الفا   ، 
ف جازوا فيها االدخار مالم يؤد يلى  ي  وع   لل ا  و ددوا فت الم   فت المدن 

 حعها، يقول ابن  دام :    و أ الصغيرة المكعى  بالسكان، لكارة الطل  على المواد
أن يكون فت  حعكار كالحرمين والاغور، الاا ت:فت بلد ي ي  ب  له اال أن يكون))

. (٩)((حال ال ي  ب ن يدخل البلد  افل   وأ ايموال في عرو ها وي يقون على ال ا 
ين ا عرا  فت حال االعساع والرخو على وجه ال ي ي  على أحد )) ال أحمد: 
ا ا عرا  و   الرخو ال يحرم يمساك م))": مغ ت المحعاإ"وفت ، (5)((فلي  بمحرم

 .(4)((مطلقا
َأنَّ ))، َواْبُن اْلَماِجُ وَن َعْن َماِلٍك: ى اْبُن َحِبيٍ  َعْن ُمَطرِّفٍ ماَ َروَ  القول الثاني:

َوْ ِ  اْحِعَكاَر الطََّعاِم ُيْمَ ُ  ِفت ُكلِّ َوْ ٍ ، َفَ مَّا َ ْيُر الطََّعاِم َفاَل ُيْمَ ُ  اْحِعَكاُرُ  ِيالَّ ِفت 
ُروَرِة ُدوَن َوْ ِ  السََّع ِ   . (7)((ال َّ

الحاج   ت المعيار  ينت  ؛ما     يليه أصحا  القول ايول ووالراج   
الحقيقت للحكم من خالل العوازن بين العرض والطل ، وما دام  السلع  فا   ، 

كار الطعام أما ي ا )) ال مالك:     ايزما  وال وازل،فلن االدخار ي عف  فيه ال ا  و 

                                                 
 .٩/٩0وا ىر: م عهى ا رادا  .5/182ك اف الق اع 1
 .567، 4/7٩المغ ت وال رم الكبير ٩
 المصدر الساب .  5
 .7/572. وا ىر: البيان للعمرا ت٩/57مغ ت المحعاإ لل ربي ت الخطي  4
 .7/10الم عقى للباجت 7
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، (1)((فت ايسوا  وبار واسعغ ى المسلمون ع ه فال ب   حي    باالبعياع للحكرة
 .(٩)(()وجه  لك أ ه ي ما أبي  لهم  راؤ  ليكون عدة لل ا  ع د ال رورة)

وعد ابن حزم  لك من ايمور الحس  ، ومن معطلبا  السو  فت عملي  العرض 
ت و   والمحعكر ف)جل  الب ا  ، فقال: )د وعؤار فت والطل ، العت عم   الكسا

الجال  ي ا أسرعوا البي  أكاروا الجل ، وا  ا  ينت  ؛محسن ورخاء لي  آاما، بل  
    :،  ال ععالى(5)((بار  سلععهم ولم يجدوا لها مبعاعا عركوا الجل  ف  ر بالمسلمين

و د  قل ال وكا ت عن ، (4)ڇەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئېئ  ڇ 
و  ا االعجا   .(7)السبكت والقا ت حسين والرويا ت وأصحا  ال افعت اسعحبابه

فل ما ، (0)يسوغ ما روأ عن سعيد بن المسي  أ ه كان يحعكر ال وى والخبط والبزر
بال ا ، ي ىر يليه من زاوي  عوافر     المواد، وأن احعكار ا لم يكن فت و   ي ر 

  ل  لسعيد بن المسي  بلغ ت أ ك  ل : ين رسول اهلل )لز اد: )ففت رواي  أبت ا
 ال: لي    ا ال أ  ال  ؟!وأ   عحعكر ،((ال يحعكر بالمدي   يال خاطئ)) ال: 

ي ما  ال: أن ي عت الرجل السلع  ع د  ال ها فيغالت بها، ف ما أن ي عت  ،رسول اهلل
 ،(2)((يليه أخرجه ف لك خير ال تء و د اع   في عريه ام ي عه فل ا احعاإ ال ا 

الرجل السلع  ع د  ال ها فيغالى بها  تأن ي ع)البن بطال: ) " رم البخارأ"وفت 
وأما أن ي عريه ي ا أب   ام يرفعه، فل ا احعاإ ال ا  يليه أخرجه، ف لك خير، فبان 

                                                 
 .0/411االسع كار البن عبد البر 1
 .7/12الم عقى ٩
 .٢/04المحلى 5
 .٩:ا ي  ،سورة الما دة 4
 .٢/٩٩8؛ عون المعبود15/40لل ووأا ىر: المجموع  .7/٩28ايوطار لل وكا ت يل  7
والبزر: كل ح   .جوف م كول كالعمر والزبي  والع  كان فت  ال وى: ما .5/٩21داود أبو 2

ا من ور  ال جر يجم  ما يخبط بالعص والخبط:  و .٢/٩٩2ا ىر: عون المعبود .يبزر لل با 
 .2/٩57ا ىر: فع  البارأ .علفا للدوا 

 .4/548البارأ؛ فع  ٩/01المه   2
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 رم " ال ابن رسالن فت  .(1)((أن مع ى ال هى عن الحكرة فى و   حاج  ال ا 
اال سان من  و  وما يحعاجون يليه من سمن  ي خر وال خالف فت أن ما )): "الس ن

 .(٩)((وعسل و ير  لك جا ز ال ب   به

 :املطلب الثالث

 أنواع االحتكار

 االحتكار نوعان: 

صاح  السلع   وال أ يلج  فيه البا   أاالحعكار العادأ المعروف  :النوع األول
 .عقدم عفصيله فت الصفحا  السابق  ماو الجمهور، و الم عي يلى حبسها وحجبها عن 

 ما والم ىم أ واالحعكار العواط ت القا م على االعفا  الطوعت أ والنوع الثاني:
وال أ يطل  عادة على علك  ،(5)اصطل  عليه فت الفقه ا سالمت بم اف  ايبدان

الحرف وايعمال والص ا   والكفاءا  العت عمار  فت الص اع  والزراع  و ير ما 
 .(4)من ايعمال العت يحعاجها المجعم 

و د حرم ا سالم كال ال وعين وعمل على الق اء على كل العوامل االحعكاري  
ت ايمر أن يعدخل العت عمار  ال غط واسععراض القوة فت السو  وفرض على ول

جبار  على البي  بسعر عادل. وله ا م    ير واحد )مي : )يقول ابن عي فت م عهم وا 
من العلماء ك بت ح يف  وأصحابه القسام ال ين يقسمون العقار و ير  بايجر أن 
ي عركوا فل هم ي ا ا عركوا وال ا  محعاجون يليهم أ لوا عليهم ايجر، فم   البا عين 

أن ال يبيعوا يال بامن  درو  أولى، وك لك م   الم عرين ي ا عواط وا أن  واال ين عواط 
                                                 

 .0/٩7٢ رم صحي  البخارأ البن بطال 1
 .15/40المجموع لل ووأ 9
 .47:عيمي الحسب  البن  2
 .40٢: ميمعصادي ، الدكعور عبد اللطيف الدول  ووىيفعها اال  4
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وحيث ين الم اف  ععد  .(1)((ي عركوا فيما ي عريه أحد م حعى يه موا سل  ال ا 
سلع  من السل  العت يمكن يجارعها فلن حبسها يمكن عد ا حال  من حاال  

فاالحعكار فت حب  الم اف  محرم االحعكار، وكون االحعكار فت السل  محرما 
ال عراكها بالعل   فسها العت حرم االحعكار بسببها    ها   ن سا ر السل ، وللدول  

ين الزيادة على أجر المال حرام و لك  ؛(٩)ح  ا جبار على العمل ب جر المال
فل ا كان ال ا  محعاجين )ع  وح  الفرد، يقول ابن عيمي : )للعوفي  بين ح  الجما

ب ا هم صار   ا العمل واجبا يجبر م ولت ايمر عليه  و ساجعهم أ ولى فالح   وم أي
ي ا امع عوا ع ه بعوض المال، وال يمك هم من مطالب  ال ا  بزيادة عن عوض المال، 

 .(5)((وال يمكن ال ا  من ىلمهم ب ن يعطو م دون حقهم
و د عقرر ع د الفقهاء: أن     ايعمال  ت فرض على الكفاي  معى لم يقم بها 
 ير المكلف صار  فرض عين عليه، ي ا كان  ير  عاجزا ع ها، فعلم اله دس  
والعفقه فت الدين والط  و حو ا، وكل عمل ال عسعغ ت الجماع  ع ه يخاط  به 

من ع د  القدرة عليها،  الكاف  لكو ها فروض كفاي ، ويخاط  بها على الخصوو
يقول  ،(4)فيج  عليه الب ل فت حال الحاج ، وب لك جرى عرف الفقهاء وايصوليين

فعاء ال ا  )) ابن عيمي : يج  ب ل م اف  البدن ع د الحاج  كما يج  ععليم العلم وا 
وعلى كل حال فلن حب  الم اف  . (7)((وأداء ال هادة و ير  لك من م اف  البدن

الح  فت معا ب  المحعكر الرعكابه فعال محرما ومحىورا، وك لك  يعطت الدول 
 االمع اع. وأار الفعل المحرم و  يمكا ي  يجبار  على العمل  زال 

                                                 
 .٩2:الحسب  البن عيمي  112
 . 421:الدول  ووىيفعها اال عصادي  118

 .502:وا ىر: الطر  الحكمي  .٩8/8٩فعاوى ابن عيمي  2
، ٩/120و1/120؛ الموافقا  لل اطبت؛ اي با  وال ىا ر للسيوطت٩8:الحسب  البن عيمي  2

 .426:وا ىر: الدول  ووىيفعها اال عصادي  .1/0٩؛ فواع  الرحمو 087
 .47:الحسب  7
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 :املبحث الثاني

 دور الدولة اإلسالمية يف معاجلة االحتكار وآثاره على التنمية

 وقد اشتمل على مطلبني:

 :املطلب األول

 اإلسالميمفهوم الدولة يف التشريع 

و يل: الدول ، بال م، فت  .العقب  فت المال والحر  سواء الدَولة والدُولة يف اللغة:
و يل:  .:  ما سواء فيهما، ي مان ويفعحانو يل .ل، والدول ، بالفع ، فت الحر الما
ِدَول، و و يل:  ما لغعان فيهما، والجم  ُدَول  . م فت ا خرة، وبالفع  فت الد يابال

الَدول ، بالفع ، و عبيد: الُدول ، بال م، اسم لل تء ال أ يعداول به بعي ه،  وو ال أب
.  ال الجو رأ: الدول  بالفع ، فت الحر  أن عدال يحدى الف عين على (1)الفعل

رِّ يلى حال الِغبَط  والسُّرور.  ايخرى، الدَّْوَلُ : ا ِقالُ  الزَّمان ِمن حاِل الُبؤِ  وال ُّ
 .(٩)َبُ  فت المالِ الدَّْوَلُ : الُعقْ 
 فيخعلف باخعالف العلوم وعباي ها: مفهوم الدولة يف الفكر الوضعيوأما 

عرف  الدول  ب  ها ىا رة اجعماعي  ع    علقا يا  االجتماعية السياسيةفالمدرس  
ويعحق  وجود ا ع د اال قسام السياست، وب لك يعحرر وجود ا عن أي   بفعل العطور

معيار السلط  أساسا فت ىا رة الدول  دون ال ىر يلى الع اصر  يود و لك باععماد 
 .(5)المكو   لها من ي ليم وسكان و حو ما

                                                 

 .11/٩7٩لسان العر  199
 .4/76٩؛  عفسير الك اف٩8/760و عاإ العر  9
 .٩1:طعيم  الجرفل ىري  الدول   2
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يلى أ ها: آلٌ ، الهدف م ها سيطرة طبق  على  املدرسة االشرتاكيةو  ب   
 .(1)أخرى

 ت: ليس  مجموع  من ال ا  عربطهم سالل  واحدة، بل  املدرسة النفسيةوع د 
 .(٩)ايفراد و كل لسكن م عرك وروابط  فسي  معي   ت عال ا  بين 

فقد عرف  الدول  ب  ها: عبارة عن ال خو  القانونية التقليديةوأما المدرس  
أأ:  ،المع وأ ال أ يمال  ا ون أم  عقطن أر ا معي   وال أ بيد  السلط  العام 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .                                                     (5)السيادة

 مفهوم الدولة يف الفكر اإلسالمي

عجعم  المدار  ا سالمي  على اخعالف وجهاعها وع وع م ا بها على أن الدول : 
اجعماعي  ا ع عها  رورة االجعماع الب رأ والر ب  الم عرك  فت الععاون وا ع  

لما فت طباع العقالء من العسليم لزعيم يم عهم من )و لك ) ؛(4)لحفى ال وع وبقا ه
العىالم ويفصل بي هم فت الع ازع والعخاصم ولوال الوالة لكا وا فو ى مهملين و مجا 

 عر جا لت:  ا وم اعين و د  ال ايفو  ايودأ و 
 .(0()7)((وال سراة ي ا جهالهم سادوا     ال يصل  ال ا  فو ى ال سراة لهم 

                                                 
لغا  ايج بي ، ال سخ  لي ين مارك  أ جلز الماركسي  ، موسكو، دار ال  ر بالكعا   1

 .042:العربي 
 .151م(:1٢21)  والقا ون كرافعسوف، موسكومفهوم الدول 9
 القا ون الدسعورأ واي ىم  السياسي ، عبد الحميد معولت، دار المعارف، الطبع  الرابع   2

 .1٢–10:ادي  الدكعور عبد اللطيف  ميماال عص وا ىر: الدول  ووىيفعها .مصر
؛ أصول ٢0:؛ اال عصاد فت االععقاد للغزالت500:اي  المرام فت علم الكالم لآلمدأا ىر:   2

 .145: رم العقا د ال سفي  للعفعازا ت ؛180:الدين للبزدوأ
 .5/04اي  اير  فت ف ون ايد  لل ويرأ ه 2
                   .                                                                                                                            1/7ايحكام السلطا ي  للماوردأ 2
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اْعَلْم َأنَّ َما ِبِه َعْصُلُ  الدُّْ َيا َحعَّى َعِصيَر َأْحَواُلَها ُمْ َعِىَم ل، )يقول الماوردأ: )
ْن عَ  َفرََّعْ ، َوِ َت: ِديٌن ُمعََّبٌ  َوُسْلَطاٌن َ اِ ٌر َوُأُموُرَ ا ُمْلَعِ َم ل، ِسعَُّ  َأْ َياَء ِ َت َ َواِعُدَ ا، َواِ 

... َوَأمَّا اْلَقاِعَدُة الاَّاِ َيُ : َفِهَت ُسْلَطاٌن ْصٌ  َداِ ٌم َوَأَمٌل َفِسي ٌ َوَعْدٌل َ اِمٌل َوَأْمٌن َعامٌّ َوخِ 
َ ُ ، َوعَ  ُكفُّ َ اِ ٌر َعَعَ لَُّف ِمْن َرْ َبِعِه اْيَْ َواُء اْلُمْخَعِلَفُ ، َوَعْجَعِمُ  ِلَهْيَبِعِه اْلُقُلوُ  اْلُمَعَفرِّ

ال ُُّفوُ  اْلَعاِدَيُ ؛ ِيَنَّ ِفت ِطَباِع ال َّاِ  ِمْن  ِبَسْطَوِعِه اْيَْيِدأ اْلُمَعَغاِلَبُ ، َوَعْمَعِ ُ  ِمْن َخْوِفهِ 
 ، ُح ِّ اْلُمَغاَلَبِ  َعَلى َما آَاُروُ  َواْلَقْهِر ِلَمْن َعاَ ُدوُ ، َما اَل َيْ َكفُّوَن َعْ ُه يالَّ ِبَماِ ٍ  َ ِوأٍّ

. َوَ ْد َأْفَصَ  اْلُمَعَ بِّت ِبَ ِلَك ِفت َ ْوِلِه:  َوَراِدٍع َمِلتٍّ
ِفيُ  ِمْن اْيََ ىاَل َيْسَلُم ال َّ   َحعَّى ُيَراَ  َعَلى َجَواِ ِبِه الدَّمُ        َرُف الرَّ

 .(1)َ ا ِعفٍَّ  َفِلِعلٍَّ  اَل َيْىِلمُ          ال ُُّفوِ  َفِلْن َعِجدْ  َوالىُّْلُم ِمْن ِ َيمِ          
ِمْن َأَحِد َأْرَبَعِ  َأْ َياَء: يمَّا َعْقٌل َزاِجٌر،  وَعْخلُ َوَ ِ ِ  اْلِعلَُّ  اْلَماِ َعُ  ِمْن الىُّْلِم اَل 

ْلعَها َلْم َعِجْد َخاِمسلا َيْقَعِرُن ِبَها، َعْجٌز َصادٌّ.  وَراِدٌع، أَ  ُسْلَطانٌ  وِديٌن َحاِجٌر، أَ و أَ  َفِلَ ا َعَ مَّ
ْلَطاِن َأْبَلُغَها؛ ِيَنَّ اْلَعْقَل َوالدِّيَن ُربَّ  ِبَدَواِعت اْلَهَوى  وَما َكاَ ا َمْ ُعوَفْيِن، َأَوَرْ َبُ  السُّ

ا ْلَطاِن َأَ دَّ َزْجرلا َوَأْ َوى َرْدعل  .(٩)((َمْغُلوَبْيِن. َفَعُكوُن َرْ َبُ  السُّ
 وين ا  سان مد ت بالطب  و  ؛ر حياة ا  سان بمفرد   ير ممك  ين اسعمرا

بحاج  يلى االععماد على  ير   عيج  عجز  عن ا يفاء بمعطلبا  حياعه ال روري  
مال: الم كل والملب  والسك ى والدفاع عن وجود ، ول لك فلن   وء الدول   رورة 
عقع يها طبيع  االجعماع ا  سا ت، وال بد من اجعماع  در من ال ا  لعحصل القوة 

ما  در له  لك فت طبعه فل ه ربما و ي  ا  سان و بهم فيحصل الععاون والعآلف، وي ا 
وجود  ا يقع تدفعا للحاج  ممت  ويسعحو  على ما فت أيدأ ا خرين ر ب  فت الملك أ

سلط  عكفل العوازن وعقوم على ع ىيم المجعم ، و    السلط   ت الدول  العت عمال 

                                                 
 .176:لقا ت الجرجا تالوساط  بين المع بت وخصومه ل 1
 .1/101أد  الد يا والدين 9
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... وعم حصل للب ر)ين... االجعماع ي ا : )يقول ابن خلدون .(1)ا مام  والوالي 
عهم الحيوا ي  عمران العالم بهم فال بد من وازع يدف  بع هم عن بعض لما فت طبا

... فيكون  لك الوازع واحدا م هم يكون له عليهم الغلب  والسلطان من العدوان والىلم
فالدول   .(٩)((مع ى الملك وواليد القا رة حعى ال يصل أحد يلى  ير  بعدوان و  ا  

وؤ ا  عيج  للر ب  فت العيش الم عرك وعجدد الحاجا  وع وعها المساو   د عم   
المجعم  وديموم  الحياة وعطور ا على كاف  ايصعدة وعلى مسعوى عاٍل من  ول م

 .(5)العقدم والعح ر
ولعل أ م ما يميز الفكر ا سالمت ال أ عدت الدول  ىا رة اجعماعي  أ ه جعل 

ت الفقه ا سالمت  ت أحد أركان الدول ، يقول ابن الجماع  المعبر ع ها بالرعي  ف
و د     يلى مال  ،(4)((: الملك والرعي  والعدل والعدبيرأركان الدول  أربع )الربي : )

، ي  و   للدول   اعدةل "سياس  الملوك"  ا صاح  كعا  الم هي المسلوك فت كعا  
، وأما (  والقوة والحصون والمالالوزارة والرعي)واركا ال وأساسال، أما ايركان، فخمس : 

  اخعل  ايركان الدين، فل ا فقد   ا ايسا والملك، وأما أساسها فه و اعدعها فه
 . (7)وا طرب  القاعدة

وبه ا يعبين أن الفكر االسالمت يرى أن الدول  ىا رة اجعماعي  بوصف 
يعدت ا ىا رة مادي  باععبار  والمجعم ، وىا رة  ا و ي  من جه  السلط  العام ، فه

                                                 

ت عدبير الممالك البن أبت ؛ سلوك المالك ف1/7:للماوردأوايحكام السلطا ي   ؛ المصدر الساب 1
 .4٩-41:؛ مقدم  ابن خلدون124:الربي 

 .1/45مقدم  ابن خلدون 9
 . 5/٩٩0يحياء علوم الدين للغزالت 2
 .120:ت عدبير الممالك البن أبت الربي سلوك المالك ف 2
 . ٩6-14:الم هي المسلوك فت سياس  الملوك عبد الرحمن عبد اهلل 2
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د ، وله ا     جا   من   ا الفكر يلى أن مفهوم الدول  مرادف لالمعدا(1)ا  ليم
 .(٩)المكا ت والزما ت بحكم عصب  ما

 املطلب الثاني

 الوسائل اليت استخدمتها الدولة اإلسالمية يف معاجلة االحتكار
، فكايرا ما أن عسير دا ما فت الطري  ايمال ين الحياة اال عصادي  ال يمكن

عال ت عقبا  فت سبيلها بسب  بعض االععبارا  العت عؤار فت عجاوز الحدود، 
والحري  العت أ ر ا ا سالم ععمال بالعزام الحدود العت أ ر ا ال رع، واحعرام المصال  

عهاكه لمصال  با  والجماعي ، فمن خرإ عن     الحري  بمخالفعه يحكام ال ريع  أ
فح  الحري  اال عصادي   الجماع  فقد ا عهك مفهوم الحري ، وع د   ععدخل الدول .

لألفراد مكفول، وصيا     اطهم اال عصادأ  د عقرر فت الكاير من ال صوو 
ين دماءكم وأموالكم )) رسول اهلل فت حج  الوداع: ال رعي ، وفت مقدمعها ما  اله
، ولكن ي ا (5)((يومكم   ا فت  هركم   ا فت بلدكم   اوأعرا كم بي كم حرام كحرم  

يعالع   واسعغالل     الحري  ليلح  ال رر بالجماع ، ك ن يحعكر أ أىهر أحد
بايسعار، فلن الدول  ععدخل، وعلى ولت ايمر أن يم   االحعكار ويعخ  الوسا ل 

ين الواج  على الدول  مرا ب  السو  وحرك   ؛(4)لو اي  المجعم  من عبث العاباين
ايسعار صعودا و بوطا، ومن ام دراس  العوامل المؤارة فت الحرك  السعري ، ي  ين 
عوامل العرض والطل   ت العت عحدد امن السو  فت ايحوال العادي ، وفت     

                                                 

فت ال ريع  ا سالمي   و: جزء من اليابس  عطب  فو ه وع ف  مجموع  من القوا ين العت  ا  ليم 1
ا ىر: الدول  ووىيفعها  .الحيازة العام  لألم  ا سالمي  ع ىم عال ا  المقيمين عليه، ويدخل فت

 .40-47:للدكعور الهميم
 . 4٩:ال عصادي  دكعور عبد اللطيف  ميمالدول  ووىيفعها ا 9
 (.102٢)؛ مسلم ر م (02)البخارأ ر م  2
 .520:ال بهاناالعجا  الجماعت فت الع ري  اال عصادأ ا سالمت، الدكعور محمد فارو   2
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 ي ه  ير ؛عادل، ولي  للدول  ح  العدخل فيهالحال  يوصف السعر ب  ه سعر 
و لك ين ارعفاع ايسعار  ؛لي  اال عصادي ، البا   والم عرأمجحف بطرفت العم

وا خفا ها كان  عيج  لعغيرا  العرض والطل ، و ت مقبول  وطبيعي ، يسعلزمها   ا 
م عهم مما يبام  رعا  و)يجبار ال ا  على بي  ما ال يج  أ) ول لك فلن (1)القا ون

يم   البا   ربحا وال يسوغ له م ه ما ي ر ال )و) ؛(٩)((ىلم لهم والىلم حرام
و د يعحدد امن السو  فت ايحوال  ير العادي  ب سبا  أخرى  ا     .(5)((بال ا 

احعكار  و فقاعه الاابع ، مال الكهرباء، أ وعن االحعكار ال أ يعطلبه حجم الم روع أ
ل      الحاوفت ، (4)المسعهلكين والعواطؤ ال ا ئ عن عواطؤ واعفا  الم عجين أ

 وي ه مجحف ب حد الطرفين، الم عي أ ؛يوصف امن السو  ب  ه  ير عادل
المسعهلك، و  ا يحعم على الدول  أن ععدخل لععخ  سياس  سعري ، وعفرض  مطا من 

ؤارة فت يعادة العوازن فت  ير ا من العوامل الم ويرادة السلط  فت فرض العسعيرة أ
 ا سالم لم   االحعكار ومعالجعه،  ت:ومن الوسا ل العت اعخ  ا  السو .
 فرض العسعيرة ا جباري . .1

واحعكر السلع  أجبر  ولت ايمر على بيعها وعر ها فت  فلن عجاوز العاجر .٩
 .السو 

 وس عكلم على  اعين الوسيلعين فت الفرعين ا عيين ين  اء اهلل ععالى:
 
 
 

                                                 

 .4٩٩:ال عصادي  دكعور عبد اللطيف  ميمالدول  ووىيفعها ا 1
 .41:الحسب  البن عيمي  9
 .46:المصدر الساب  2
بحث )وا سالم وعدال  العوزي  للف جرأ  ؛1٩1:الف جرأا عصاد يسالمت، محمد  و ت   حو 2

 .570(:م  ور فت  دوة اال عصاد ا سالمت
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 :الفرع األول: التسعري وأثره يف معاجلة االحتكار

السِّْعر ال أ َيُقوُم عليه الاََّمُن وجمعه َأْسَعاٌر و د َأْسَعُروا وَسعَُّروا بمع ى : التسعري لغة
ا جعل  له سعرا ما عق  عليه المبايع  بين ال ا ، وسعر  ال تء عسعير و  واحد و 

 .(1): عقدير السعرمعلوما، والعسعير
 وأ ،(٩)ال يزاد عليهما عقف عليه السل  من ايامان و :  السعر ويف االصطالح:

فهُ وع. (5)المقدار ال أ يعحدد فت السو  أارا لما يسمى بقا ون العرض والطل  و   رت
 ا به على ال ا  سعرا ويجبر م على العباي   و)أن يسعر ا مام أ) :البهوعت بقوله

ليبيعوا  َأْن ُيَحدَّ ِيَْ ِل السُّوِ  ِسْعرٌ  والعسعير:  ُ )للباجت: ) "الم عقى"وفت  .(4)((به
 وأن ي مر السلطان أ والعسعير:  )): "ايوطار  يل"وفت  .(7)((َعَلْيِه َفاَل َيَعَجاَوُزوَ هُ 

كل من ولى من أمور المسلمين أمرا أ ل السو  أن ال يبيعوا أمعععهم اال و  وابه أ
 عبد وعرفه الدكعور .(0)((ال قصان لمصلح  وبسعر ك ا فيم   من الزيادة عليه أ

واحدة من مؤسساعها المخول  بحكم  ويجراء يدارأ علج  يليه الدول ، أ)اللطيف ب  ه: )
سلطعها العقديري  يلى عحديد سعر سلع  من السل  وعحىر بيعها ب على من السعر 

عدعو ا يليه  وال أ حددعه بما عملكه من سلط  القهر عدفعها يلى  لك  رورة، أ
أن يعم   ا ا جراء بمعرف  أ ل الرأأ حاج  عحقيقا لمصلح  راجح ، ويج  

 .(2)((والخبرة

                                                 

 .(سعر)مادة  ،وعاإ العرو ؛ 1/445؛ المصبام الم ير4/507لسان العر  1
 .٩51(:سعر)مادة  ،المطل  على أبوا  المق   9
 .170:الدري تم ا   الدكعور محمد فعحت الفقه ا سالمت المقارن م  ال 2
 .  ٩78:؛  رم حدود ابن عرف ٩/71وا ىر: مغ ت المحعاإ لل ربي ت .5/120ك اف الق اع 2
 .7/18الم عقى 2
 .7/٩20 يل ايوطار لل وكا ت 2
 .4٩4:الدول  ووىيفعها اال عصادي  دكعور عبد اللطيف  ميم 2
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 حكم التسعري
اال عصادي  وأجم  الفقهاء على  لقد سب  القول ب ن ا سالم صان ح  الحري 

احعرام حري  ا  سان، العت  ت ح  م حه اهلل ععالى لعباد ، لعحقي  مصلح   صد 
رف الفرد بحقه ععين عص ال ارع عحقيقها ب رعي  الح ، فل ا ا ع   المصلح  عقييد

ال   لك العقييد، حعى يكون  صد  فت اسععمال الح  موافقا لقصد اهلل فت الع ري ، وا 
فالحري  العت يقر ا ا سالم  ت فت  .(1)كان م ا  ا لل رع، وم ا    ال رع باطل 

الحدود العت ع من احعرام مصال  الغير، والخروإ عن     الحدود يسب  ا عهاك 
العجاوز على مع ى الحري ، وع د  لك ي بغت على ولت   الغير، و لحرما  ومصا

ايمر العدخل   ام  العوازن وم   العجاوز على حري  ا خرين وعدم ا خالل 
بمصالحهم، وب اء على  لك فلن العدخل فت  ؤون المععا دين ال يجوز فت ايحوال 

ل أ ي بغت أن يسود فت ايسا  ا والعادي ، وفت ايسوا  المسعقرة ا م  . و  ا  
يا  :فقالوا، ) ال السعر على عهد رسول اهلل )ا سالمي ، عن أ    ال: السو  

أن  والمسعر القابض الباسط الرزا ، وا  ت يرج ورسول اهلل سعر ل ا، فقال: ين اهلل  
ال ا  يبيعون  فل ا كان، (٩)((ألقى ربت ولي  أحد يطلب ت بمىلم  فت دم وال مال

سلعهم على الوجه المعروف من  ير ىلم م هم، ولكن السعر  د ارعف  بطري  
يلزام العجار بسعر  وفيه، أ العرض والطل ، فه ا يلى اهلل، ولي  لولت ايمر العدخل

فامع    الىلم ال أ خ ت م ه ال بت  وين  لك يكرا  بغير ح ، و  ا   ؛معين
على المسعهلك من  ف ع دما يق  الحيف والجورمر مخعلعن العسعير، لكن اي
)فقصدوا أكل أموال ال ا  والع يي  عليهم، فبا  اهلل أوس  )العجار فت السو ، 

 وع سيسا على  لك اخعلف الفقهاء فت العسعير على  ولين:  .(5)((وحكمه أم ى

                                                 

 . ٩/551وا ىر: الموافقا  لل اطبت .1/2٩ن الدول  فت عقييد  للدري تالح  ومدى سلطا 1
 . ٩/241؛ ابن ماج 5/067؛ العرم أ٩/٩٢5داود أبو 9
 . 0/74عار   ايحو أ 2
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سواء كان فت رخو  للدول  أن عسعر على ال ا  سلعهم ال يجوز القول األول:
ي ا لم  ،(1) الء بل يبي  ال ا  أموالهم كما يخعارون، وبه  ال: جمهور الح في  وأ

والقول المععمد ع د  ،(٩)يععد ععديا فاح ا، ومالك فت رواي  ابن القاسم ع ه
و لك ين الامن ح   (0)والىا ري  (7)وال وكا ت (4)الح ابل  وومعقدم (5)ال افعي 

العا د، وال يجوز الععدأ عليه بعحديد ، وك لك فلن ايصل فت  العجارة أن عكون عن 
ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڇ  :عراض، كما  ال اهلل ععالى

وأن يجبار ال ا  على بي  أموالهم  ،(2)ڇ  ڃڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ
م اف لح  الملكي  وحجر عليها، ي  ال مع ى  وبغير ما عطي  به أ فسهم ىلم، و 

لها من  ير حري  العصرف فيها، وحيث ين مصلح  البا   والم عرأ على  دم 
المساواة فت االععبار  رعا فليس  مصلح  الم عرأ برخو الامن أولى من مصلح  

ال يحل مال امرئ مسلم يال بطي  )): البا   بعوفير الامن، واسعدلوا أي ا بقوله 
  ال السعر على عهد رسول اهلل ))وبما روأ عن أ    ال:  ؛(8)(( فسه من

                                                 

؛ الفعاوى ٩/٩8؛ عبيين الحقا  8/٩56؛ البحر الرا  4/٢5؛ الهداي 4/568الص ا   بدا   1
 . 0/466؛ رد المحعار٩/٩8٩اله دي 

؛ القوا ين 4/586؛ العاإ وا كليل للموا 7/18للباجت؛ الم عقى 1/506الكافت البن عبد البر ٩
 . 165 ،44:؛ أحكام السو  ليحيى بن عمر الك ا ت٩77:الفقهي  البن جزأ

 . ٩/58؛ مغ ت المحعاإ5/411؛ رو   الطالبين7/574البيان للعمرا ت 5
؛ ك اف 4/558؛ ا  صاف للمرداوأ565، 4/76الب ت  دام  المغ ت وال رم الكبير 4

 . 4/1412الق اع
 .7/٩20 يل ايوطار 7
 . ٢/46المحلى 0
  .٩٢:ا ي  ،سورة ال ساء 2
 ال العرا ت  .5/4٩4؛ س ن الدار  ط ت0/100؛ الس ن الكبرى للبيهقت54/٩٢٢أحمدمس د  8

 يس اد  جيد.: 4/10٢فت  ص  الراي 
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المسعر القابض الباسط الرزا ، وا  ت  و، فقال: ين اهلل  يا رسول اهلل سعر ل ا :فقالوا
 .(1)((أن ألقى ربت ولي  أحد يطلب ت بمىلم  فت دم وال مال ويرج

مسو ا امع اعه ب  ه يريد  امع   عن أن يسعر، ووجه االسعدالل أن الرسول 
أن يلقى اهلل ولي  فت ع قه مىلم  يحد، فدل على أن العسعير ىلم ومن ام عدم 

ي  ين الموردين للسل   جواز ، ام ين العسعير ربما يكون سببا للغالء وارعفاع ايسعار،
والب ا   سيمع عون عن جل  ب ا عهم يلى سو  يجبرون فيها على سعر معين، 

خفا ها أومن ع د  ب ا ا يؤدأ يلى االمع اع عن بيعها، ممت  وع  سيلج  يلى كعما ها وا 
  .(٩) ح  المواد والسل ، فعرعف  ايسعار فيع رر ب لك البا   والم عرأ

 (4)المالكي  وومع خر  (5)وبه ا  ال بعض الح في  العسعير جا ز، الثاني: القول
وبعض  ( 2)وبعض ا مامي  (0)الح ابل  وومع خر  (7)وال افعي  فت القول  ير المععمد
)ي ا ): "المخعار الدر"ففت  (٢)وبعض ا با ي  (8)الزيدي  ي ا كان فت  ير القوعين

ععدى ايربا  ععديا فاح ا فيسعر بم ورة أ ل الرأأ، ام يعل  ابن عابدين عليه 
)فت )وفت رواي  أ ه  عن مالك:  ،(16)((فال ب   بالعسعير :بقوله: فيسعر، أأت 

صاح  السو  يسعر على الجزارين لحم ال  ن الث رطل ولحم ا بل  صف رطل 
ال خرجوا من السو ،  ال: ي ا سعر عليهم  در ما يرى من  را هم  فال ب    وا 

                                                 

 . ٩/241؛ ابن ماج 5/067؛ العرم أ٩/٩٢5دداو  أبو 1
 . ٩67:؛ الرب  فت الفقه ا سالمت167:الهدى ا سالمت  محمد أبوأحكام العسعير فت الفقه  9
 . 0/466؛ رد المحعار8/4٢٩؛ فع  القدير4/٢5الهداي  2
 . 7/18؛ الم عقى للباجت1/506الكافت البن عبد البر 2
 .5/411رو   الطالبين 2
 . 1/572؛ الطر  الحكمي  البن القيم٩٩:الحسب  البن عيمي  2
 .5/٩٢٢؛ اللمع  الدم قي 8/٩68؛ ع كرة الفقهاء للحلت148:المخعصر ال اف  2
 . 7/٩55؛  يل ايوطار4/51٢البحر الزخار  8
 .15/00٩ رم كعا  ال يل الطفيش 2

 . 0/466رد المحعار 12
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)والح  العسعير و بط ايمر على  ا ون ال ): "عار   ايحو أ"وفت  .(1)((به
ال يعرف يال بال بط لألو ا   عكون فيه مىلم  على أحد من الطا فعين و لك  ا ون
 :"فعاوى ابن عيمي "وفت  .(٩)(ومقادير ايحوال وحال الرجال واهلل الموف  للصوا (

)وا  ا ع من العدل بين ال ا  مال يكرا هم على ما يج  عليهم من المعاو   )
جا ز بل  وبامن المال وم عهم مما يحرم عليهم من أخ  زيادة على عوض المال فه

)وجماع ايمر أن مصلح  ال ا  ي ا لم ععم يال )يقول ابن القيم:  .(5)((واج 
بالعسعير سعر عليهم عسعير عدل ال وك  وال  طط، فل ا ا دفع  حاجاعهم بدو ه لم 

)أما عسعير السلع  بما يرا  ): (رحمه اهلل ععالى) "فقه ا مام جعفر"وفت ، (4)((يفعل
عن كعا  المق ع  أن للحاكم أن يسعر الحاكم فقد  قل ال يخ اي صارأ فت المكاس  

والعل  فت  لك عحقي  العدل بين ال ا  ودف  الىلم ع هم  ،(7)((بما يرا  من المصلح 
رعاي  للمصلح  العام  ودف  ال رر العام، وين ا سالم احعرم ملكي  الفرد وأبام له 

ال   ا العصرف فيها  ريط  أن ال ععصادم م  حري  ا خرين، فلن ععسف فت اسععم
الح  وأ ر با خرين  يد  علك الحري  لم   ال رر ودفعه، فل ا عصرف البا   بما 
يهوى وعجاوز با خالل بمصلح  ايفراد والمجعم ، فلن لولت ايمر الح  فت العدخل 
فت يعادة العوازن فت السو  على وف  ال وابط والمعايير ال رعي  المقررة، وفت  لك 

)ي ا ععار   )و ،(0)((مفسدة مقدم على جل  المصلح )درء ال)درء للمفسدة، و
، (8)(ال  رر وال  رارو) ،(2)((مفسدعان روعت أعىمهما  ررا بارعكا  أخفهما

                                                 
 .  0/٩74. وا ىر: العاإ وا كليل7/18باجتالم عقى لل 1
 .0/74عار   ايحو أ  رم س ن العرم أ ٩
 . 577:وا ىر الطر  الحكمي  .4٩: الحسب ؛٩8/20فعاوى ابن عيمي  5
 . 584:الطر  الحكمي  4
 . 5/18٩فقه ا مام جعفر 7
 . 1/120اي با  وال ىا ر البن  جيم 0
 .1/120؛ وللسيوطت1/111اب المصدر الس 2
؛ الس ن الكبرى ٩/80؛ المعجم الكبير للطبرا ت٩/247موط  مالك ؛1/515أحمد 8

 .0/0٢للبيهقت
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)ال رر اي د يزال بال رر )و ،(1)((عام )يعحمل ال رر الخاو لدف   رر)و
من أعع   ركا له فت عبد فكان له مال ما )): و د  ال رسول اهلل  ،(٩)ايخف(

ال  يبلغ امن العبد  وم العبد عليه  يم  عدل، ف عطى  ركاء  حصصهم وعع  عليه وا 
من عقويم  )و  ا ال أ أمر به ال بت )يقول ابن عيمي :  ،(5)((فقد عع  م ه ما عع 
أجبر سمرة بن ج د   وك لك فلن الرسول  ؛(4)((العسعير والجمي  بقيم  المال  

 ،(7)على المعاو   بامن المال ع د ع رر الرجل اي صارأ بدخول سمرة يلى أر ه
لزام البا   بسعر المال ع د حاج  ال ا  يلى  وحاج  ال ا  يلى الطعام أ د وأعىم، وا 

 . (0)ما ع د  أولى
وبما أن االحعكار فيه مفسدة، فلن الحد من  فو  المحعكرين يكمن فت جواز 

لعسعير، وخل  العوازن فت السو ، و  ا االعجا  يعف  وايصل الع ريعت القا ت ا
ي ما و ع   إإإإ و ت م ا ئ الحقو  إإإإحيث ين ايحكام  (2)بال ىر يلى مآال  ايفعال

لمصال  العباد فت الد يا وا خرة، وع د اسععمال المكلف لحقه عليه أن يحق  
ل ا أف ى يلى  ير  ايعه المقصودة من المصال  المقصودة من ع ري  الح ، ف

راجح   وها أمفسدة مساوي  للمصلح  العت  رع الح  من أجل ويلى مآل   وال ارع أ

                                                 
 . 1/16٢؛ اي با  وال ىا ر البن  جيم(٩0)مادة  ،العدلي المجل   1
 . (٩2)المجل  العدلي  مادة  ٩
 . (٩580)البخارأ ر م  5
 . 4٩:الحسب  فت ا سالم 4
وم  الرجل  :ع د من  خل فت حا ط رجل من اي صار  العن سمرة بن ج د  أ ه كا   له  7

فيع  ى به وي   عليه فطل  يليه أن يبيعه ف بى فطل   فكان سمرة يدخل يلى  خله : ال ،أ له
ى فطل  يليه أن يبيعه ف ب له فطل  يليه ال بت ف كر  لك  يليه أن ي ا له ف بى ف عى ال بت 

فقال  ((أ   م ار)) :أمرا ر به فيه ف بى فقال ((فهبه له ولك ك ا وك ا)) :أن ي ا له ف بى  ال
 .0/172س ن البيهقت الكبرى ؛٩/55٢داود أبو ((.ل   خلها    فا )) :لأل صارأ رسول اهلل 

 .1/707فت الفقه ا سالمت للدري تبحوث مقار    ؛4٩:الحسب  البن عيمي  0
 .4/1٢4الموافقا  لل اطبت 2
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ين العبرة به   ال عيج  فت عكييف الفعل، وال  ك أن      ؛عليها لم يب  م روعا
 .(1)ال عيج  ع ا ض مقصد ال ارع

ايفعال فت عكييف الفعل بالصح   وب اءل على   ا ايصل من ال ىر يلى مآال 
اله يؤدأ يلى والبطالن، فلن صاح  الح  يم   من اسععمال حقه ي ا كان اسععم

و  ا ايصل  (٩)ين درء المفسدة مقدم على جل  المصلح  ؛يلحا  ال رر بالغير
للمفسدة ال اعج  عن  در ال ال أ يق ت بم   العجار عن العسب  فت  الء السعر  و 

دم المصلح  العام  على مصلح  المحعكرين الخاص ، ول لك فلن العسعير الفعل، فعق
 .(5)واج  ي ا ععين وسيل  لعحقي  المصلح  العام  العت  ت ح  اهلل ععالى

امع   عن العسعير، ع دما س له ال ا   لك فقالوا: يا  وأما ما ورد أن الرسول 
 والباسط الرزا ، وا  ت يرج المسعر القابض وين اهلل  ))رسول اهلل سعر ل ا فقال: 

فل ه يدل دالل  ؛ (4)((أن ألقى ربت ولي  أحد م كم يطلب ت بمىلم  فت دم وال مال
لم يجد من أصحا  السو   ططا يوج  العسعير، بل كا وا  صريح  على أ ه 

ا يما ي  لهم، وعلى درج  كبيرة من  م  بطين على وف  ما أملعه عليهم عربيعه 
ول لك اكعفى بع كير م واسعجا   عواطفهم وربطها ب س  العقيدة  الورع والعقوى،

الباسط  ووالمبادئ ايساسي ، العت ي طلقون م ها فت كل  ؤو هم، مجيبا ب ن اهلل  
لجمي  ايرزا ، وأن ما جرى فت السو  فا عكى م ه ال ا   اعي عن عقلبا  السو ، 

رض والطل ، وفت     الحال وعلك مس ل  طبيعي  فت اال عصاد، خا ع  لقا ون الع
ال يجوز العسعير، لما فيه من ىلم للعجار، فلن ج حوا عن الفطرة يلى االسعغالل 
خفاء السل  وم    و  ال ا  وحاجاعهم، بداف  الطم  والج  ، فكا وا  واالحعكار، وا 
سببا فت الغالء، عوج  على ا مام دف  الىلم ومحارب  المفسدين، وا  ام  العدل 

                                                 
 . 122:الععسف فت اسععمال الح  للدري ت  ىري  1
 .1/120؛ والسيوطت1/115اي با  وال ىا ر البن  جيم ٩
 . ٩12:فت الفقه ا سالمت دكعور   مسيه الرب  5
 .٩/241؛ ابن ماج 5/067؛ العرم أ٩/٩٢5أبوداود 4
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فت     المس ل  ع دما  ، ول لك فلن رسول اهلل عصرف من با  ا مام بالعسعير
ي ها عععل  بالسياس  العام  لل ا  فت عحقي  مصالحهم ودرء المفاسد  ؛عر   عليه

، يسرأ فت كل ، فهت   ي  خاص  وليس  حكما  رر ع هم، و ت  ير الفعيا
فت سياس  الرعي  دليال الىروف وايحوال والق ايا فيعمم، بل ين   ا يعطت لإلمام 

 رعيا على صح  اجعهاد  فت ال ىر فت المسا ل العت عقع ت الب  فيها، على وف  
 ما عمليه عليه الىروف و روط الوا  .

لم ي ه عن العسعير، بل  كر ال ا   واسعجاب  له   المعطيا  فلن الرسول 
ال و ب عم  اهلل وواس  رز ه، وال يع ت  لك أ ه ير ى بالع يي  على ال ا  وىلمهم، أ

يدف  ع هم يفساد المفسدين، فيكون  لك  ريع  يكل أموال ال ا  بالباطل، كيف 
  .(1)ڇڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڇ والقرآن الكريم يقول: 
فل  ا ي ا عجاوز ا مس ل  الع ويل، فل  ا  درك أن الجم  بين أدل   ،وعلى كل حال

)يعمال الدليلين أولى من )الما عين من العسعير والمجيزين ممكن، وفقا لقاعدة: 
فعحمل أدل  الما عين على الر م من الغالء على ايحوال العادي   ،(٩)((ي مال أحد ما

، فلن عسب  العجار بالغالء العت يخ   السعر فيها لقا ون العرض والطل 
عى فت واج ، لي  فت السل  فحس  بل ح واالسعغالل واالحعكار فالعسعير حي   ٍ 

ين    ها فت االحعكار والحاج  يليها   ن السل   ؛ايعمال كما     ابن عيمي 
)والمقصود   ا أن     ايعمال العت  ت فرض على الكفاي  )والب ا   حيث  ال: 

 ير ا  سان صار  فرض عين عليه، وال سيما ين كان  ير  عاجزا  معى لم يقم بها
)أن ال ا  ي ا احعاجوا ): "الطر  الحكمي "وفت  ،(5)((فه ا عسعير فت ايعمال ع ها،

                                                 
 .188:ا ي  ،سورة البقرة 1
 .1/46٢؛ العمهيد لألس وأ٩/٩8حا ي  الطحاوأ على مرا ت الفالم ٩
 .502:وا ىر: الطر  الحكمي  .٩8/8٩فعاوى ابن عيمي  5



 دور الدولة يف معاجلة االحتكار يف التشريع اإلسالمي وآثاره على التنمية االقتصادية

 
 

922 

 

 م2011 أيلول –عشر احلادي العدد –الثالث  اجمللد جملة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية 

يلى أربا  الص اعا  كالفالحين و ير م أجبروا على  لك ب جرة المال و  ا من 
 .(1)((العسعير الواج 
ن عيمي  عالي الحال  المعروف  فت اال عصاد باحعكار أن اب إإإإ أي اإإإإ ويالحى 

حصر السلع  ب يدأ ف   مخصوص  من العجار، بحيث يععين بي  السلع   وال راء، أ
جحاف بح  ال ا  لهم دون  ير م، وفت )وأبلغ من   ا )يقول:    ا ىلم وععسف وا 

معروفون ال عباع علك  ير  يال أ ا   وأن يكون ال ا   د العزموا أن ال يبي  الطعام أ
باع  ير م م  ، فهه ا يج  العسعير عليهم،  والسلع  يال لهم ام يبيعو ها  م، فل

ي ه ي ا كان  د م    ير م أن  ؛ال بقيم  المال بال عردد فت  لكبحيث ال يبيعون ي
ا عروا بما اخعاروا،  وسوغ لهم أن يبيعوا بما اخعاروا أ وي عريه، فل ويبي   لك ال وع أ

ان  لك ىلما للخل  من وجهين: ىلما للبا عين، ال ين يريدون بي  علك ايموال، ك
وىلما للم عرين م هم، والواج  ي ا لم يمكن دف  جمي  الىلم أن يدف  الممكن م ه، 

ال ي عروا يال و فالعسعير فت مال   ا واج  بال  زاع، وحقيق  يلزامهم أن ال يبيعوا أ
 .(5)(()من أ ب  الىلم)القيم  و د عد  ابن ،(٩)((بامن المال

يموال وبه ا يعبين: أن القول بجريان العسعير فت كل ما يحعاجه ال ا  فت ا
، (4)(()حقيقعه يلزامهم بالعدل وم عهم من الىلم) ين ؛القول الراج  ووايعمال  

و لك يعزز سياس  الدول  فت عوجيه اال عصاد، ولكن بحس  خط  مدروس  يقوم بها 
، ععسم بمعايير العدل وا  صاف، ي  ين عصرف ا مام م وط (7)االخعصاو و و 

 و لك يعحق  من خالل مراعاة ما ي عت: ،(0)بالمصلح 

                                                 
 . 502الطر  الحكمي : 1
 .٩8/22فعاوى ابن عيمي  ٩
 .٩82-٩80:الطر  الحكمي  البن القيم 5
 المصدر الساب . 4
 . 1٢6:الرب  فت الفقه ا سالمت 7
 .1/٩55؛ والسيوطت1/14٢؛ اي با  وال ىا ر البن  جيم(78)مجل  ايحكام العدلي  مادة  0
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 احعسا  كلف ا  عاإ كما  و عليه ا مام مالك فت رواي  أ ه  ع ه بقوله: .1
ِه، َوَلِكْن َأَخاُف َأْن َيُقوُموا )يَ ا َسعََّر َعَلْيِهْم َ ْدَر َما َيَرى ِمْن ِ َراِ ِهْم َفاَل َبْ َ  بِ )

)َواَل َيُجوُز ِعْ َد َأَحٍد من اْلُعَلَماِء َأْن َيُقوَل )ويقول ابن القيم:  ،(1)((ِمْن السُّو ِ 
َخِسْرُعْم من َ ْيِر َأْن َيْ ُىَر يَلى ما  واَل َعِبيُعوا يالَّ ِبَكَ ا َوَكَ ا َرِبْحُعْم أ :لهم

 وَأْن َيُقوَل لهم ِفيَما  د اْ َعَرْوُ  اَل عبيعو  يالَّ ِبَكَ ا َوَكَ ا ِممَّا  َيْ َعُروَن ِبِه َواَل 
 .(9)((َأَ لُّ  وِمْاُل الاََّمِن أ

ُل يَلى )قي   امش من الرب ،  و الباجت: )عح .٩ وَوْجُه َ ِلَك َأنَّ ِبَهَ ا ُيَعَوصَّ
ْبِ  َما َيُقوُم  َمْعِرَفِ  َمَصاِلِ  اْلَباَعِ  َواْلُمْ َعِريَن، َوَيْجَعلُ  ِلْلَباَعِ  ِفت َ ِلَك ِمْن الرِّ

ا ِبَما اَل ِرْبَ   َ ا َسعََّر َعَلْيِهْم ِمْن َ ْيِر ِر ل ِبِهْم، َواَل َيُكوُن ِفيِه يْجَحاٌف ِبال َّاِ ، َواِ 
ْعاَلفِ  ْخَفاِء اْيَْ َواِ ، َواِ  ْمَواِل أَ  َلُهْم ِفيِه َأدَّى َ ِلَك يَلى َفَساِد اْيَْسَعاِر، َواِ 

 .(2)((ال َّا ِ 

َيْ َبِغت لإلمام َأْن َيْجَمَ  ُوُجوَ  َأْ ِل  :)َ اَل اْبُن َحِبيٍ  ) م ورة أ ل الخبرة والرأأ .5
ُسوِ  َ ِلَك ال َّْتِء، َوُيْحِ َر َ ْيَرُ ْم اْسِعْىَهارلا َعَلى ِصْدِ ِهْم َفَيْسَ ُلُهْم َكْيَف 

ُلُهْم يَلى َما ِفيِه َلُهْم، َوِلْلَعامَِّ  َسَداٌد َحعَّى َيْرَ ْوا َيْ َعُروَن، َوَكْيَف َيِبيُعوَن َفُيَ ازِ 
وفت   ا المع ى  و الح في  على أن أربا  الطعام ي ا كا وا  ،(2)(ِبِه(

يعحكمون ويععدون القيم  ععديا فاح ا وعجز القا ت عن صيا   الحقو  يال 
 .(2)بالعسعير فحي    ال ب   به بم ورة أ ل الرأأ والبصيرة

رعاي  حقو  طرفت العبادل، يقول الباجت فت عو ي   ول أ ه  فت العسعير  .4
ِ ، َواْلَمْ ُ  ِمْن يْ اَلِء السِّْعِر َعَلْيِهْم ))  و: َما َيِجُ  ِمْن ال ََّىِر ِفت َمَصاِلِ  اْلَعامَّ

                                                 
 .7/18الموط الم عقى  رم  1
 .1/526الطر  الحكمي  9
 . 7/1٢الموط الم عقى  رم  2
 .7/1٢الم عقى للباجت 2
 ،ىر: الدول  ووىيفعها اال عصادي وا . 0/466؛ ورد المحعار8/1٩2 ع  القديرالهداي  و رم  7

 .442-447:دكعور عبد اللطيف الهميم
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ْفَساِد َعَلْيِهْم، َوَلْيَ  ُيْجَبُر ال َّاُ  َعَلى اْلَبْيِ ، َواِ  َّمَ  ا ُيْمَ ُعوَن ِمْن اْلَبْيِ  ِبَغْيِر َواْ ِ
َماُم َعَلى َحَسِ  َما َيَرى ِمْن اْلَمْصَلَحِ  ِفيِه ِلْلَباِ ِ   السِّْعِر الَِّ أ َيُحدُُّ  اْ ِ

ا، َواَل َيُسوُغ َلُه ِمْ ُه َما َيُ رُّ ِبال َّا ِ   .(1)((َواْلُمْبَعاِع، َواَل َيْمَ ُ  اْلَباِ َ  ِرْبحل

ين ا خالل بواحد من     ايس   ؛ج  أن عععمد فت العسعير  ايس  يفه 
لحا  ال رر بال  اط اال عصادأ، و  ما يعرع  و يؤدأ يلى مغادرة الم عجين السو  وا 

عليه خسارة فت الع مي  اال عصادي  وحري  السو  المعوازن، وفت العطبيقا  الرا دة 
عجا ، فقد كان سيد ا علت فت العصر ا سالمت ايول وما عال  ما يؤس  له ا اال

)معا ر العجار خ وا الح  ) دور فت أسوا  الكوف  بالدرة ويقول: ابن أبت طال  
 .(9)((عسلموا، وال عردوا  ليل الرب  فعحرموا كاير 

 الفرع الثاني: إجبار احملتكر على البيع وأثره يف معاجلة االحتكار.
حافى  على حري   إإإكما سب   كر  إ إإإين القواعد العام  فت ال ريع  ا سالمي  إ

الفرد فت العصرف بملكه وعدم الععدأ عليها، و رر  فت  لك عقوب  حين حرم  
 لك يسعهدف ين  ؛ايصل، وما عدا  اسعا اء وو  ا  أكل أموال ال ا  بالباطل، 

، فل ا اصطدم  المصلح  العام  بمصلح  الفرد  دم  (5)صيا   الحقو  الفردي 
 . (4)العام المصلح  

ومن  بيل   ا الح  وع سيسا على ما عقدم جاز لإلمام أن يم   المحعكر وأن 
م   حجز  عن ال ا    باع يجبر  على البي ، فلن امع   باع عليه الطعام و 

 (7)، دفعال لإل رار بمصال  المسلمين. وبه  ال جمهور الفقهاء من المالكي حاجعهم

                                                 
 .7/18الموط الم عقى  رم  1
 .٩/148يحياء علوم الدين للغزالت  ٩
 .٩/8٢للعز بن عبد السالم ىر: القواعد وا .٩/576الموافقا  لل اطبت 5
 .77:صاد ا سالمت محمد فارو  ال بهانأبحاث فت اال ع 4
 . 7/12الم عقى للباجت 7
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ففت  .(4)والىا ري  (5)والح ابل  (٩)وال افعي  (1)والح في  فت  ول لإلمام محمد
ي ا كان فت البلد طعام مخزون واحعيي يليه للغالء فال ب   أن ي مر ): )"الم عقى"

 :أأت ، و ال محمد: يجبر عليه): )"البدا  "وفت  ،(7)((ا مام بلخراجه يلى السو  فيباع
كان ع د و العلماء على أ ه ل)أجم  ): (رحمه اهلل ععالى)ويقول ال ووأ  ،(0)(على البي 

ي سان طعام وا طر ال ا  يليه ولم يجدوا  ير  أجبر على بيعه دفعا لل رر عن 
ما احعكر   :أأت  ،)ويجبر محعكر على بيعه): " رم م عهى ا رادا "وفت  ،(2)((ال ا 

من  و  آدمت كما يبي  ال ا  لعموم المصلح  ودعاء الحاج  فلن أبى محعكر بيعه 
ا خ ون له من  :أأت  ،ف بحبسه فر ه ا مام على المحعاجين يليه ويردونوخيف العل

ما مام بدله أأ مال مالى و  : (رحمه اهلل ععالى)ويقول ابن القيم  ،(8)((يم  معقوت
)المحعكر ال أ يعمد يلى  راء ما يحعاإ يليه ال ا  فت الطعام فيحبسه ع هم يريد )
لمحعكرين على له ا كان لولت ايمر أن يكر  ا، ىالم لعموم ال ا  والء  عليهم و  

 وون يليه للجهاد أسالم ال يحعاإ يليه وال ا  يحعاج وبي  ال ا  فت مخمص ، أ
 ؛يجبر المحعكر على بي  ما ع د  ال))يوسف:  وح يف  وأب وو ال أب .(٢)(( ير  لك

يؤمر المحعكر )يقول الكاسا ت: ) ،(16)((ين   ا بم زل  الحجر على الحر فال يجوز
ي ما يؤمر ببي  ما ف ل عن  وعه و و  أ له فلن لم يفعل بالبي  يزال  للىلم لكن 

                                                 
 .4/568بدا   الص ا   1
 .4/518حا ي  ال روا ت على عحف  المحعاإ ؛٩/20ا   اع ٩
 .٩/٩0م عهى ا رادا   رم 5
 .2/725المحلى 4
 .7/12الم عقى للباجت 7
 .4/568البدا   0
 .586:؛ الطر  الحكمي  البن القيم٩/72؛ الروض المرب 11/45 رم مسلم 2
 .٩/٩0 رم م عهى ا رادا  8
 . 41 ،12:: الحسب  البن عيمي وا ىر .٩87-٩84:الطر  الحكمي  ٢

 .4/568البدا   16
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مصر عليه فلن ا مام يعىه  وكار ورف  يلى ا مام مرة أخرى و أصر على االحعو 
ال ويهدد  فلن لم يفعل ورف  يليه مرة االا  يحبسه ويعزر  زجرا له عن سوء ص عه و 

ين الجبر على البي   ؛ا يرج  يلى مس ل  الحجر على الحر ... و يجبر على البي 
الطعام ع د  ير  و    ا مامي : يلى أ ه ي ا لم يوجد .(1)((فت مع ى الحجر

يبي   المحعكر وج  البي  م  الحاج ، وفت حال امع اعه فلن ايص  ع د م أن ال
ن كان مسعحقا للعقوب  الععزيري  على لسان و د اسعدلوا بما جاء  .(٩)القا ت عليه، وا 

م   م ه، فلن  فام   من االحعكار فلن رسول اهلل : ))ا مام علت يلى اي عر
و د  لحى اعجا ا  .(5)(( ارف حكرة بعد  هيك ييا  ف كل به فعا به من  ير يسراف

آخر البن حزم، يعلخو فت أن المحعكر ال يجبر على البي  بل علحقه عقوب  فت 
ل مو وع المخالف ، على الر م من أ ه لم يصرم ب تء من  لك، لك ه يعالف الما

َسَواٌء  ،ْلُمِ رَُّة ِبال َّاِ  َحَرامٌ )َواْلُحْكَرُة ا)بين أن االحعكار حرام ويم   من  لك فقال: 
ام سا  خبرين مو وفين  ،(4)((َوُيْمَ ُ  ِمْن َ ِلكَ  ،ِفت يْمَساِك َما اْبَعاعَ و أَ ِفت ااِلْبِعَياِع 

ا ُاْحُعِكَر ِبِماَ ِ  َأْلٍف. َوَعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن   ما: َأنَّ َعِلتَّ ْبَن َأِبت َطاِلٍ  َأْحَرَ  َطَعامل
 وَ ْيٍ  َ اَل: َ اَل ُحَبْيٌش َأْحَرَ  ِلت َعِلتُّ ْبُن َأِبت َطاِلٍ  َبَياِدَر ِبالسََّواِد ُكْ   اْحَعَكْرعَها، لَ 

َحاَبِ ، َوَيْلَزُم  وَ اَل َأبُ  ،يَها ِمْاَل َعَطاِء اْلُكوَف ِ َعَرَكَها َلَرِبْح  فِ  ٍد: َوَ َ ا ِبَحْ َرِة الصَّ ُمَحمَّ
 .(7)َمْن َ  ََّ  ِبِمْاِل َ َ ا َأْن َيْ ُخَ  ِبِه.

ما     يليه الجمهور، فت جواز يجبار المحعكر على البي ، فلن و والراج   
 ا  وعلبي  حاجاعهم، عغليبا للمصلح  عن ال امع   باع ع ه ا مام لدف  ال رر

العام  على المصلح  الخاص ، وأما ما     يليه الح في  فيجا  ع ه: ب ن ا مام 
أبا ح يف  يرى الحجر على  وم ب عيا هم لدف   رر عام، كالحجر على المفعت 

                                                 
 .4/568المصدر الساب  1
 .148:المخعصر ال اف  ٩
 .5/111 هي البال   5
 .2/725المحلى 2
 الساب .المصدر  2
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)روأ عن )للكاسا ت:  "البدا  "ففت  .(1)الماجن والطبي  الجا ل والمكارأ المفل 
 ؛: المفعت الماجنكان ال يجرأ الحجر يال على االا أ ه  (رحمه اهلل)ح يف   أبت

ى المع  وولي  المراد م ه حقيق  الحجر و  .المفل  والمكارأ ؛والطبي  الجا ل
يم    ؤالء ... وا  ما أراد به الم   الحست أأ ال رعت ال أ يم    فو  العصرف

ايمر بالمعروف وال هت عن ين الم   عن  لك من با   ؛الاالا  عن عملهم حسا
ين المفعت الماجن يفسد أديان المسلمين والطبي  الجا ل يفسد أبدان  ؛الم كر

المفل  يفسد أموال ال ا  فت المفازة، فكان م عهم من  لك ، (٩)المسلمين، والمكارأ
كا   أوسواء  .(5)((من با  ايمر بالمعروف وال هت عن الم كر ال من با  الحجر

من با  ايمر بالمعروف فلن المحعكر مفسد ي ر  مالمس ل  من با  الحجر أ
بمصال  ال ا  ويم   عليهم أ واعهم فمن با  أولى أن يعصرف ولت ايمر فت م   

 وبي  ماله ع ه أ وال رر بالوسيل  العت يرا ا م اسب  سواء كا   بلجبار  على البي  أ
صرف ولت ايمر م وط بالمصلح ، وم   لك فلن الح في  ين ع ؛ععزير  وحبسه أ

اج  معفقون م  الجمهور على أن لإلمام الح  فت  زع أموال المحعكرين و   الح
المصر أخ  )ي ا خاف ا مام الهالك على أ ل )يقول الكاسا ت:  وخوف الهالك.

عليهم ماله ي هم ا طروا يليه  فر ه عليهم فل ا وجدوا ردواالطعام من المحعكرين و 
لقوله  ،(4)من ا طر يلى مال الغير فت مخمص  كان له أن يع اوله بال مانو 

 .(7)ڇڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ  گ   ڇ ععالى: 
ين االحعكار المحرم يكون فت و   ال ي  وال دة وايزما ، فل ا ارعفع  

الدخار وأبي  لل ا   لك عحسبا ييام الحاج  وعوافر  السلع  وعم الرخاء جاز ا

                                                 
 .1/16٢اي با  وال ىا ر البن  جيم ؛0/128بدا   الص ا   للكاسا ت 1
 . 0/٩755ا ىر: صحي  البخارأ .المكارأ: ال أ يؤاجر الدوا  ٩
 .0/128بدا   الص ا   للكاسا ت 5
 .4/568البدا   4
 .5:ا ي  ،سورة الما دة 7
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ا، َبْل  ُ )الحاج ، يقول ابن حزم:  ُمْحِسٌن؛ ِيَنَّ  و)َواْلُمْحَعِكُر ِفت َوْ ِ  َرَخاٍء َلْيَ  آِامل
َ ا َباَرْ  ِسْلَعُعُهْم َوَلْم َيِجُدوا َلَها ُمْبَعاعل  َ  يَ ا َأْسَرُعوا اْلَبْيَ  َأْكَاُروا اْلَجْلَ ، َواِ  ا َعَرُكوا اْلُجالَّ

)وا  ما أبي  لهم  راؤ  ليكون ) . ويقول الباجت:(1)((اْلَجْلَ ، َفَ َ رَّ َ ِلَك ِباْلُمْسِلِمينَ 
بم زل  المخزون االحعياطت يجد  ال ا  ع د  وفه ،(٩)((عدة لل ا  ع د ال رورة

حاجعهم يليه عفريجا للكر  وخالصا من ال  ك والبالء  در المسعطاع، ول لك وج  
أصحا  السل  والمواد المدخرة أن يخرجو ا فت مال     ايو ا  عغليبا على 

للمصلح  العام  على المصلح  الخاص  وعفعيال لقاعدة درء المفاسد مقدم على جل  
 ع د م. الم اف  فلن لم يفعلوا أجبر م ا مام على بي  ما

 الوسائل املعتمدة يف إدارة املال احملتكر.
الحفاى على حري  العملك وصيا   الملكي  الخاص  اسعكماال لإلجراءا  فت 

وحفى ايموال، فقد  كر الفقهاء الوسا ل الكفيل  فت يدارة مال المحعكر، بعد ايخ  
 بقول الجمهور، القا ت بلجبار  على البي ، على وف  العدرإ ا عت:

خراإ المال المحعكر يل .1 ى السو  وبيعه بمال ما ال صيح  للمحعكر بالعوب  وا 
ين   ا المال المحعكر فيه ح  ال ا  و د حجز  ع هم، فل ا  ام  ؛ا عرا  به

: ببيعه بالسعر ال أ ا عرا  به فك  ه كفتر عن فعله ايول، يقول ابن عبد البر
)وأما الحكرة فلن مالكا  ال ي ا  ل الطعام فت السو  واحعاإ ال ا  يليه فمن )

م ر للمسلمين مععد فت فعله  لك فمن فعله  وا عرى م ه  ي ا للحكرة فه
 .(2)((فليخرجه يلى السو  وليبعه من أ ل السو  بما ابعاعه وال يزدد فيه

ن احعكر  ي ا من  لك من ال يجوز له احعكار ، ففت كعا  )ويقول الباجت: ) وا 
ابن مزين عن عيسى بن دي ار أ ه  ال: يعو  ويخرجه يلى السو  ويبعه من أ ل 

يه بمال ما ا عرا  به ال يزداد فيه  ي ا، ووجه  لك أن الم    د ععل  ب را ه الحاج  يل
                                                 

 .2/725المحلى 1
 .7/12م عقى للباجتال ٩
 . 0/411االسع كار 5
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لح  ال ا  وأ ل الحاج ، فل ا صرفه يليهم بمال ما كا وا ي خ و ه أوال حين ابعياعه 
 .(1)((ييا  فقد رج  عن فعله المم وع م ه

: يخرإ من يد  يلى أ ل  ال ابن حبي  فقد)) فلن أبى المحعكر بي  المال .٩
أن  وأ، (9)((السو  ي عركون فيه بالامن فلن لم يعلم ام ه فبسعر  يوم احعكار 

الدول  عقوم ب را ه من المحعكر بالسعر ال أ عرا  م اسبا ام عبيعه على ال ا  
على  وبالسعر المعقول، فلن كان   اك فقراء عوزع الدول  عليهم، يما مجا ا أ

عه وخيف العلف بحبسه فر ه فلن أبى محعكر بي)أ ساط، يقول البهوعت: )
ام بدله أأ مال ا مام على المحعاجين يليه ويردون أأ ا خ ون له من ا م

  .(2)((مالى و يم  معقوم

ي ه لما كان   ا الواج  عليه فلم يفعله أجبر )و د وجه الباجت  لك بقوله: )
أن يكر  لولت ايمر ): )"الطر  الحكمي "وفت  .(2)((عليه وصرف الح  يلى مسعحقه

ين على بي  ما ع د م بقيم  المال ع د  رورة ال ا  يليه مال من ع د  لمحعكر ا
سالم ال يحعاإ يليه وال ا  يحعاجون  وطعام ال يحعاإ يليه وال ا  فت مخمص  أ

 ير  لك فلن من ا طر يلى طعام  ير  أخ   م ه بغير اخعيار  بقيم   ويليه للجهاد أ
ب كار من سعر  ف خ   م ه بما طل  لم عج  عليه يال  امع   من بيعه يال والمال ول

فت اخعالف الفقهاء فت مال      علمسهاوالحقيق  العت يمكن  .(7)(( يم  ماله
المسا ل، أن ولت ايمر يجعهد فت اعخا  القرارا  الم اسب  وا جراءا  القا و ي  العت 

لك أن عدخل الدول  يعصرف فيها على وف  السياس  ال رعي   دارة الدول ، ومن  
ع صرا م افسا فت ال  اط اال عصادأ لعصب  واحدا من الم اربين فععمل على 
عوازن السعر من خالل زيادة العرض وعخفيض السعر فت السلع  مو وع الحاج  

                                                 
 .7/12الم عقى للباجت 1
 المصدر الساب . ٩
 .٩/٩0 رم م عهى ا رادا  5
 .7/12الم عقى 4
 .1/574الطر  الحكمي  البن القيم 7
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ليعحق  العوازن فت العرض والطل ، و لك من خالل فع  مخاز ها و خ ما لديها من 
ين الخليف  كان ي ا أ لى السعر عرف  )بت: )البما يحق  العوازن، يقول اميرة 

بالمسلمين ف مر بفع  مخاز ه، وأن يباع ب  ل مما يب  ال ا  حعى يرج  ال ا  عن 
 لو م فت ايامان ام ي مر مرة أخرى أن يباع ب  ل من  لك حعى يرج  السعر يلى 

 ،(1)((الفعلالقدر ال أ يصل  لل ا  حعى يغل  الجالبين والمحعكرين به ا  وأوله، أ
  يليه من أكار الوسا ل الحديا  فت العصر الحديث وعادة ما علج وو  ا ا جراء  

على الدول   ومن الممكن القول: ينت  .(٩)فت أسعار السو الدول  فت يعادة العوازن 
 العقوبا  وحماي  السو  والعدخل  عادة العوازن من خالل ا جبار على البي  أ

يرا ا ا مام م اسب  للحال  ولطبيع  الجا ت وحجم المخالف ،  ال ايخرى الرادع  العت 
من جاء أر ا بسلع  فليبعها كيف  اء و  ا سو  ا وال يب  ): )عمر بن الخطا  
 . (5)((فت سو  ا محعكر

 :املبحث الثالث

 .املمارسات االحتكارية وآثارها على التنمية االقتصادية

السل  والخدما ؛ العساع اي  ط  فت اال عصاد المعاصر ععدد  أ واع 
ا  عاجي  وكبر حجم الم  آ  الص اعي  والزراعي ، ول لك عععدد االسععماال  بما 
ي مل االسعهالك واالسعامار واالدخار، وصار االحعكار يععرأ كايرلا من اي  ط  
اال عصادي  والعجاري  على مسعوى ايفراد والم  آ  والدول كوحدا  ا عصادي ، 

مصادر عوريد السل  بالسيطرة على سو   وك يقوم عدد  ليل من ال ركا  أول ل
وال يمكن ي فال دور ال ركا  مععددة الخدما ،  وص ف معين من الم عجا  أ
                                                 

 .567، 4/564 رم ايبت لصحي  مسلم 1
 .424:عبد اللطيف الهميم -الدول  ووىيفعها اال عصادي  د ٩
 . 0/411االسع كار 5
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الج سي ، ودور ا فت عزكي  االحعكار، لما له من ع اير كبير فت عال ا  العبادل 
الج سيا  فت العالم عمعلك (  رك  مععددة 76العجارأ بين الدول، فمن جمل  أكبر )

(  ركا ، وكل من 7(  رك ، بي ما عمعلك بريطا يا )55الواليا  المعحدة ايمريكي  )
( 5(  ركا ، وألما يا  ركعين، وفر سا واحدة، وبقي  الدول )5اليابان وسويسرا )

أمريكا على  ركا  فقط، ايمر ال أ يك ف خطورة االحعكار الغربت، وال أ عقود  
  .الدول ال امي ا عصاد 

ويالحى أن ال ركا  مععددة الج سيا  ععميز بمزايا احعكاري  عدتة جعلعها 
عسيطر سيطرة عام  على ايسوا  خارإ حدود ا القومي ، وم ها، حيث ععمع      

ا  المحلي  فت بلد ال ركا  بمراكز مالي   وي  فت بلد الم   ، ومقار   بال رك
 ال ركا  مععددة الج سي   ا  مراكز مالي  معفو   ومععاىم .  االسعامار ععد

وعععبر مزايا العسوي  أحد أ م الصفا  االحعكاري  العت ععميز بها ال ركا  مخعلف  
الج سي  مقار   بال ركا  الوط ي  العت عكون فت و    عيف للغاي ، فال ركا  

العسوي  للععرف على ىروف الدولي  مععددة الج سيا  لها  درة على القيام ب بحاث 
السو  وأ وا  المسعهلكين والع بؤ بالعغيرا  المحعمل  على المسعوى ا  عاجت 
واالسعهالكت والعوزيعت  ت العت جعل  ال ركا  مععددة الج سيا  فت و   
ع افست ال يباَرى، وال عسعطي  ال ركا  الوط ي  مجعمع  أن عحق  ما عحققه     

رأ يمك ها من بسط  فو  ا فت ايسوا ، و ت  ركا  ال ركا ، من و   احعكا
عاجي  ورأسمالي  فت الدول  عبا ر   اطها فت أكار من دول  من خالل عملك أصول ي 

 ، وال يقعصر   اطها على(بلد االسعامار)والدول الم يف   (بلد الم   )ايم 
سل  عك ولوجيا وال، بل ي مل  قل ال(االسعامار ايج بت المبا ر)العحويال  الرأسمالي  

و ت  ا  طبيع  احعكاري  بمع ى سيطرعها على ي عاإ  والخدما  ا داري  والمالي ،
سل  معي   فت مجاال  الص اعا  العحويلي  واالسعخراجي  والمراف  العام  
والخدما ، كما أن ايسوا  العت عععامل فيها     ال ركا  يحكمها عدد  ليل من 

ا  باسعخدام العق ي  المعطورة والمهارا  الخاص  فت اسعاماراعها الم عجين، وععميز أي ل
ك أبرز وم عجاعها من السل  والخدما ، ف ال عن الدعاي  وا عالن، و ت ب لك عمعل

كما أن بعض     ال ركا  يعب  أسلوبلا عجاريًّا يعي  لها  صفا  أسوا  احعكار القل ،
لعخصو و الخروإ من دا رة االع وع فت اي  ط  والم عجا ، مما يوفر لها فر 

ا سيطرة االرعباط بسو  سلع  معي   ويحق  له ال ي  بما يع م ه من مخاطر
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على ما عمعلكه من  درا  صار لها ع اير كبير  وب اءل  .ا عصادي  فت مجاال  أكبر
 . (1)فت عال ا  العبادل العجارأ بين الدول

كمع ادا ؛ ي  ععدت الم افس  لقد اسععمل  مفا يم االحعكار والم افس  العام  
الو   الم اد لها، وعليه عسعى السياس   والعام   ت الو   ايمال، واالحعكار  

اال عرا  م ه وعج    واال عصادي  العام  يلى الوصول يلى الو   ايمال أ
االحعكار؛  ىرلا للمساوئ العت ي طوأ عليها؛ ي  ين المحعكر باسعطاععه أن يمار  

فت ايسعار للم عي ال أ ي عجه ويفرض سعرلا واحدلا عاليلا ليعىم  عملي  العحكم
ا لم   م افسيه من الدخول يلى السو  أ وأرباحه، أ أن  وأن يفرض سعرلا م خف ل

ييز عم)ا  المسعهلكين فيما يعرف بعملي  يقوم بفرض أسعار مخعلف  بحس  ف 
سعر )  الكهربا ي  )ومن أمال   لك فرض أسعار مخعلف  السعهالك الطا  (ايسعار

 و ك ا. (لالسعهالك الم زلت، وسعر لأل راض العجاري ، وسعر لأل راض الص اعي (
 ايسعار عوافر ال رطين ا عيين: وي عرط لممارس  عملي  عمييز

 ا ي  عص يف المسعهلكين يلى ف ا .يمك .1

أال يسعطي  المسعهلك يعادة بي  السلع  العت حصل عليها بسعر م خفض  .٩
 المسعهلكين ا خرين.يلى 

ويسعخدم اال عصاديون أي ا فت عحليالعهم لمقار   الو   ايمال )الم افس  
 االحعكار( المفا يم ا عي :ام ( م  الو    ير المر و  فيه )الع

الفر  بين أ صى سعر ير   المسعهلك فت دفعه مقابل  وفا ض المسعهلك و  .1
يدفعه فعالل مقابل      كل وحدة من وحدا  سلع  ما، وبين السعر ال أ

 السلع .

                                                 
للمسعهلك، علت عبد العزيز ومحمد  ريف ب ير، مو   يسالم االحعكار مزايا لل ركا  وأ رار  1

 م.٩8/7/٩667الين فت ا  عر   
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الفر  بين السعر ال أ يسعلمه الم عي مقابل كل وحدة من  وفا ض الم عي: و  .٩
وحدا  السلع  العت ي عجها، وبين الحد ايد ى للسعر ال أ يمكن أن يقبله 

 لكت يبي      السلع ؛ ي  يع   من المقار   وجود االا  فرو  أساسي   ت:
 فت ىل الو   االحعكارأ. أن فا ض المسعهلك أ ل .1

 وأن فا ض الم عي أكبر فت ىل الو   االحعكارأ. .٩

وأن مجموع فا ض المسعهلك والم عي فت اال عصاد ككل، أ ل فت ىل الو    .5
 .(1)االحعكارأ

 فلن اال عكاسا  المبا رة على حياة ال ا  يمكن يجمالها با عت: ام ل وع
والخدما  مقابل الطل  المعزايد يحياء م كل  ال درة بمع ى محدودي  السل   .1

عليها فت السو ، ايمر ال أ يؤدأ يلى ال قو فت علبي  الحاجا  ال روري  
 خاص  ما يععل  بالملب  والم كل والمسكن والعالإ.

ما يعرف بالع خم، و لك يع ت زيادة و االرعفاع المسعمر فت ايسعار: و  .٩
أحد أسبا   ول  عليها، و السعر بموازاة سل  وخدما   ليل  مقابل عزايد الط

الع خم ف ال عن زيادة كمي  العمل  المعداول  بال سب  يلى كمي  الب ا   
 والخدما  المعاح .

وال يعو ف االحعكار ع د السل  اال عصادي  فقط، بل ي ه فت كاير من دول العالم 
  معا اة  ديدة من االحعكار، فعلى الر م من أن عهم والمعقدم  عك ولوجيلا، عبد

ال أ ه حس  ، ي(مايكروسوف )ىل  حكرلا لمدة طويل  على  رك   االحعكار
أ ه  هد عغييرلا له   العهم  العت  ووما بعد ، يبد (م٩668)المحللين، فلن العام 

، فقد واجه  ال رك  (ماك عوش)ا  رك  العصق  ب ركا  احعكاري  أخرى، وأبرز 
ركا   فسها، عقدم  بها مجموع  من ال ايمريكي  العمال   دعوى   ا ي  بالعهم  

ععمل على فرض سيطرعها على سو   (ماك عوش)ايمريكي  الصغيرة بزعم أن 
ا  عر  . ومن أمال  أسوا  االحعكار: ص اع  السيارا ، و بكا  البث العليفزيو ت 

                                                 
 المصدر الساب .  1
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المر ت، أما الم افس  االحعكاري  وأبرز أمالعها سو  الخدما  مال: المطاعم،  وأ
اع ، والمالب ، والخدما  المصرفي ، وما يلى  لك، وعادة عكون آاار والص 

ال ركا   واالحعكار أ د  سوة ع دما عمارسه مجموع  مع ام   من المحعكرين أ
ا وفيرلا عسعطي  بموجبه أن ععحكم فت  ال خم  العت عمعلك رؤو  أموال كبيرة وا  عاجل

ما ُيعرف فت علم اال عصاد  وو  عفرض أسعارلا فيها مغاالة فادح ،السو ، وأن 
باحعكار القل ، ومن ام فلن ال اىر المع مل يلى ما عقوم به ال ركا  االحعكاري  فت 

 العالم من احعكارا  ف ال عن ايفراد يمكن يجمالها بما ي عت:
عمليا  حر  ايسعار: و ت عبارة عن بي  السل  ب سعار عقل عن سعر  .1

ي  عق ت على صغار الم افسين ال ين العكلف  لخل  و   احعكارأ بالسو ؛ 
 ال يسعطيعون الصمود واالسعمرار.

أن عقوم مجموع  من ال ركا  المع افس  باال دماإ  واال دماإ واالسعحوا : و  .٩
 وأن عسعحو  يحدى ال ركا  على البعض ا خر ب راء أسهمها أ ومعال، أ

ععم  ربل  ملكيعها. و د يكون من ال رورة القيام بمال علك الخطوا  حعى 
السو  و يام كيا ا  أكبر  ا   درة ي عاجي  وعسويقي  أ خم، بما يسم  

ما  وبالوصول يلى الحجم وزيادة الكفاءة ا  عاجي  والعسويقي  وا داري ؛ و 
 يدعم  درة ال ركا  الوط ي  على مواجه  ال ركا  مععددة الج سيا .

ن حقال الغرض من علك ولكن يج  أال ي عت   ا على حسا  المسعهلك؛ فلن كا
ععىيم الكفاءة؛ فال بدت أن ي عك    ا على ا خفاض العكلف ، ويج  أن   اال دماجيا

 يلم  المسعهلك  لك فت ا خفاض ايسعار.
وجود اعفا ا   م ي ،  وسري  أ ويبرام اعفا يا  بين المع افسين بصورة معل   أ .5

و  اك اعفا ا  أفقي  بين المع افسين بغرض  صر الم افس  فيما بي هم فقط، 
رف  ايسعار؛  وخفض أ وومن أخطر ا االعفا ا  العت عععل  بعابي  السعر أ

 د علج  مجموع  و الع صر الع افست الر ي  فت السو ، أ وحيث ين السعر  
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ما يؤدأ يلى خل  حال  مصط ع   ومن الم عجين يلى عخفيض ا  عاإ؛ و 
 من  قو المعروض من السلع  فت السو ، و لك بغرض رف  سعر ا.

اعفا  عدد من الم افسين على عقسيم السو  على م اط  معي  ، وفقا  .4
 وفقا يماكن عواجد المسعهلكين، كما يدخل العمييز السعرأ من وللمبيعا  أ

 .(1) من حاال  الممارسا  االحعكاري 

 ةاخلامت
بعد     الرحل  م  دور الدول  فت معالج  االحعكار فت الع ري  ا سالمت 

 يجدر ب ا أن   كر ال عا ي ا عي :
ين االحعكار جريم  ا عصادي  واجعماعي  وامرة من امرا  اال حراف عن  .1

 ، فت ب اء ا  سان وعمارة ايرض.م هي اهلل 

عاٌم فت كل ما يحعاجه  واالحعكار الم هت ع ه لي  خاصال باي وا ، بل   .٩
، وك لك ي ا  ل  وحرجا لهم و يقا فت العيش حال فقد  أ ال ا  ويسب 

ارعف  سعر  ارعفاعال فاح ال، وي مل الطعام واللبا  والدواء والعقار وكاف  
أ واع السل  العت عقي  ا  سان وعديم عي ه ب مان واسعقرار، وسواء أكان ما 

من   سلع  م عج  ي عاجا خاصا أم م عراال يباع أم ما يؤجر، وسواءل أكا  
 السو  الداخلي  أم مسعوردة ما دام  ال عيج  واحدة، و ت لحو  ال رر

، وي مل االحعكار السلع  عي ا كا   كايب ي  وا ال  وايطعم ، المجعم ب
 وعمال، كالحرف  والص اع  والخبرا  العلمي  والم اف  لعحق  م اطه و  أو

 ال رر.

ا  اال عصادي  يج  أن ع اط بجه   ادرة على عوجيه ال  اط ين العملي .5
اال عصادأ لعحقي  أ دافها االجعماعي  والغايا  العت عسعى يليها ال ريع  
ا سالمي ، و  ا يعحق  من خالل عدخل الدول  فت فرض العسعيرة الجبري  

                                                 
 م٩8/7/٩667يسالم أون الين  مو   ،قاوم  االحعكار يعداد والء ح فتأبجديا  م 1
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ع د الحاج  يليها والعت بدور ا ععد يحدى المعالجا  لمكافح  االحعكار 
 اي  ط  المعو   لقوا ين السو .و 

ال ىام اال عصادأ الرأسمالت  وعبين أن السب  الر ي  فت حدوث ايزما    .4
القا م على أسا  الحريا  المزعوم  والم دف  بسياسا  الرأسماليين الج ع  

، وما واالسععمار والعولم  اال عصادي  العسلط واالحعكار والعحكما  و ح
ەئ  ڇ :لالبععاد عن م هي اهلل عبارك وععالىحدث كان  عيج  طبيعي  

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   

 .(1)ڇىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   

الم اربا  الو مي  والصوري  وطر  االحعيال وال ص  و ير  لك من  ين .7
الصور االحعكاري  العت عخالف المبادئ ا سالمي  أابع  أن ما  دمعه 

ال مان الحقيقت لعدم حدوث مال      ومن مبادئ   ال ريع  ا سالمي 
 الكوارث وايزما .

ين واج  الدول  ي ام  العوازن بين مخعلف المصال  المععار   العت  د ع     .0
اجعماعي  و لك بع ىيم  وعن ممارس  اي  ط  اال عصادي  فردي  كا   أ

 وة  ال أ ععمل فيه و  ا يسعدعت لحقو  المععار   و طا ها والمجالا
ي راف من الدول  واعخا  الوسا ل الر ابي  الكفيل  لم   االحعكار ومعالجعه 
جبار المحعكر على بي   وعكايف ا جراءا  الكفيل  ب لك، كالعسعير، وا 

العقوبا  الرادع  ايخرى، كفرض الغرام   وسح  الرخص ، أ والسلع ، أ
  لك. ووالسجن على المخالف، و ح

و لك ين  ؛ماعي  فت بي   مواعي  لمحارب  االحعكار رورة ييجاد اقاف  اجع .2
من الخط  عصور االحعكار كىا رة عقعصر على الص اع  والعجارة، بل 

  ا .ي مل كل ما يحعاجه ال

                                                 
   .٩0:ا ي  ،سورة ال حل 1

http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/namaa-50/morajaat.asp
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العمل على  عم اهلل ععالى على اي وام وايمم م وط  بعحقي  وأخيرا فلن  .8
والس ن وا صالم فت ايرض بطاع  اهلل فيما  ناسعامار ال عم وك ف القوا ي

الع ا   حلَّ أمر، فل ا عحق   لك كا   ال عم  مسعقرة، وا  ا عخلف  لك 
ب يدأ ال ا  أ فسهم بما ىلموا  وأ والجوع والخوف والهالك بقارع  من اهلل،

 واسعكبروا فت ايرض عصيا لا وكفرلا ب عمه.

 واملراجع املصـادر
االعجا  الجماعت فت الع ري  اال عصادأ ا سالمت، الدكعور محمد فارو   .1

 .م(1٢26)ال بهان، الطبع  ايولى، دار الفكر 

بحث مطبوع فت رخي  ) االحعكار دراس  فقهي  مقار   الدكعور ماجد أبو .٩
الطبع   ،ا عصادي  معاصرة لمجموع  أساع ة(كعا ، بحوث فقهي  فت   ايا 

 عمان. (م1٢٢8-ه1418)   ايولى، دار ال فا

( ععلي  ه478)  محمد بن حبي  الماوردأايحكام السلطا ي ، علت بن  .5
محمد حامد الفقت، الطبع  الاا ي ،  رك  مكعب  ومطبع  البابت الحلبت، 

 م مصر.1٢00 - إ 1580

( ال رك  العو سي  للعوزي  ه٩8٢ ) أحكام السو ، يحيى بن عمر الك ا ت .4
 م.1٢27

 ( المكعب  العجاري ، مصر.ه767دين للغزالت ) يحياء علوم ال .7

قا، دار العلوم الحديا ، أد  الد يا والدين للماوردأ، عحقي  مصطفى الس .0
 بيرو .

عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد، عحقي  سالم  االسع كار البن عبد البر أبو .2
محمد عطا، محمد علت معوض، دار الكع  العلمي ، بيرو ، الطبع  ايولى 

 .(م٩666-ه14٩1)

ن اي با  وال ىا ر على م    أبت ح يف  ال عمان لل يخ زين العابدين ب .8
 .(م1٢87-ه1467)بيرو   ،دار الكع  العلمي  ،يبرا يم بن  جيم
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-ه15٢4) فخر ا سالم، دار الكعا  العربت أصول الدين للبزدوأ، .٢
 بيرو . (،م1٢24

الاا ي ، طب   حامد، الطبع  اال عصاد فت االععقاد للغزالت محمد أبو .16
 .(مصر( )ه15٩2) مطبع  دار السعادة،

 رف الدين لل يخ أبت ال جا  ،  اع فت فقه ا مام أحمد بن ح بلا  .11
 المطبع  المصري  بايز ر. ،موسى الحجاوأ المقدست

لإلمام عالء الدين أبت  ،اف فت معرف  الراج  من الخالفا  ص .1٩
دار يحياء  ،حقي  محمد الفقتع ،ت بن أبت سفيان المرداوأ الح بلتالحسن عل

 بيرو . (م1٢80-ه1460)العراث العربت 

الدين بن يبرا يم بن  البن  جيم زين ،الرا    رم ك ز الد ا   البحر .15
  (م1٢٢2-ه1412)، الطبع  ايولى،الكع  العلمي  ه( دار٢26محمد)
 بيرو .

بن يحيى  لإلمام أحمد ،ار الجام  لم ا   علماء ايمصارالبحر الزخ .14
-ه15٢4) مؤسس  الرسال ، الطبع  الاا ي  (ه846)  بن المرع ى

 بيرو . (م1٢27

الدكعور محمد فعحت ، ر   فت الفقه ا سالمت وأصولهبحوث مقا .17
 .(م1٢٢4-ه1414)مؤسس  الرسال   ت،الدري 

لإلمام القا ت أبت الوليد محمد بن ، مقعصدبداي  المجعهد و هاي  ال .10
الفكر  )ابن ر د الحفيد( دار اي دلست ال هيربن ر د القرطبت  أحمد

 للطباع . 

لإلمام عالء الدين أبت بكر بن ، ا   الص ا   فت عرعي  ال را  بد .12
ر الكع  العلمي  دا (ه782)  فت الملق  بملك العلماء مسعود الكاسا ت الح

 بيرو . (م1٢80-ه1460) الطبع  الاا ي 
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( دار ه1٩41 الصاوأ)ال يخ أحمد ، بلغ  السالك ي ر  المسالك .18
 بيرو . (م1٢٢7–ه1417)الكع  العلمي  

لل يخ أبت الحسين يحيت بن أبت  ،البيان فت م    ا مام ال افعت .1٢
 ، دار الم هاإ، بيرو .(ه778) را ت ال افعت اليم ت الخير بن سالم العم

هلل محمد بن يوسف يبت عبد ا ،العاإ وا كليل على  امش الخطا  .٩6
 . (م1٢5٩)مصر  ،مطبع  السعادة

 ،  فخر الدين عامان بن علت الح فتعبيين الحقا    رم ك ز الد ا  .٩1
 . (ه1514) مصر ،مصورة عن طبع  المطبع  ايميري دار المعرف  

للحافى أبت العال محمد بن عبد  ،عحف  ايحو أ  رم جام  العرم أ .٩٩
 الرحمن المباركفورأ، مطبع  االععماد.

 ،ام أحمد بن حجر الهيعمت ال افعتلإلم ،عحف  المحعاإ ب رم الم هاإ .٩5
 دار صادر.

بد العىيم بن عبد القوأ للحافى زكت الدين ع ،العر ي  والعر ي  .٩4
 .(ه1462)القا رة  ،دار الحديث ،الم  رأ

فر محمد بن جرير يبت جع ،جام  البيان عن ع ويل آأ القرآن .٩7
 .(م1٢88-ه1468)دار الفكر  (،ه516) الطبرأ 

محمد بن أحمد اي صارأ يبت عبد اهلل ، قرآنالجام  يحكام ال .٩0
 . (م1٢7٩-ه152٩)الطبع  الاا ي ، دار الفكر ، القرطبت

لل يخ محمد عرفه  ،سو ت على ال رم الكبير للدرديرحا ي  الد .٩2
 مصر.  ،لحلبتالدسو ت، دار يحياء الكع  العربي  مطبع  البابت ا

لل يخ عبد الحميد  ،على عحف  المحعاإ ب رم الم هاإ تحا ي  ال روا  .٩8
 دار صادر. ت،ال روا 
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( ه160٢) حا ي   ها  الدين أحمد بن أحمد بن سالمه القليوبت  .٩٢
، البابت الحلبت الطبع  الاالا  مطبع  ،على  رم م هاإ الطالبين لل ووأ

 .(م1٢70-ه1527)مصر 

دار  ،يبت الحسن علت بن محمد بن حبي  الماوردأ ،الحاوأ الكبير .56
 بيرو . (م1٢٢4-ه1414)الفكر 

 (ه2٩8 )  يخ ا سالم أحمد بن عبد الحليم ،الحسب  فت ا سالم .51
 .(م1٢٢٩-ه141٩)الطبع  ايولى  ،دار الكع  العلمي 

الدكعور محمد فعحت الدري ت،  ، ح  ومدى سلطان الدول  فت عقييد ال .5٩
 بيرو . (م1٢84-ه1464)مؤسس  الرسال  

دار المعرف   ،(ه185 ) يبت يوسف يعقو  بن يبرا يم، الخراإ .55
 بيرو . (،م1٢2٢-ه15٢٢)

دراس  )دي  فت الفقه السياست ا سالمت الدول  ووىيفعها اال عصا .54
عبد اللطيف الهميم، الطبع  ايولى، دار عمار لل  ر  .الدكعور (،مقار  

 عمان. (،م٩664–ه14٩4)والعوزي ، 

الرب  فت الفقه ا سالمت،  وابطه وعحديد  فت المؤسسا  المالي   .57
 /ايردن)دار ال فا  ،  دكعورة  مسي  ب   محمد يسماعيل،ال، لمعاصرةا

 .(عمان

لإلمام محمد أمين ال هير بابن عابدين، الطبع  الاا ي ،  ،رد المحعار .50
 .(م1٢00-ه15٢8)مطبع  البابت مصر 

لل يخ م صور بن  ، رم زاد المسعق   مخعصر المق  الروض المرب  ب .52
 القا رة. (،ه1586)، المطبع  السلفي  الطبع  السادس  ،يو   البهوعت

للسيد زين الدين الجبعت  ،البهي  فت  رم اللمع  الدم قي  الرو   .58
-ه1582)العاملت، الطبع  ايولى، مطبع  ا دا  فت ال جف اي رف 

 .(م1٢02
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 ى ابن  رف ال ووأ الدم قتلإلمام زكريا يحي ،رو   الطالبين .5٢
 وال  ر.المكع  ا سالمت للطباع   (،ه020) 

محمد بن يسماعيل الص عا ت  ،سبل السالم  رم بلوغ المرام .46
 .(م1٢7٢-ه152٢) دار يحياء العراث العربت، الطبع  الرابع  ،(ه118٩)

البن أبت الربي ، عحقي   اجت  سلوك المالك فت عدبير الممالك، .41
 .(م1٢82)العكريعت، الطبع  الاالا ، دار ال ؤون الاقافي  العام ، بغداد 

هلل القزوي ت، دار الفكر، محمد بن يزيد أبت عبد ا، ابن ماج س ن  .4٩
 بيرو .

 لل يخ سليمان بن اي عث السجسعا ت، دار الفكر.  ،س ن أبت داود .45

لسلمت، دار عيسى العرم أ ا محمد بن عيسى أبو، س ن العرم أ .44
 يحياء العراث العربت، بيرو .

( ه487 أبوبكر أحمد بن الحسين بن علت البيهقت) ،الس ن الكبرى .47
 بيرو . (م1٢٢4-ه1414)دار الكع  العلمي ، الطبع  ايولى 

مكع   ن  عي  أبت عبد الرحمن ال سا ت،أحمد ب ،س ن ال سا ت .40
 .حل  (،م1٢80)   الاا ي الطبع المطبوعا  ا سالمي ،

 جم الدين جعفر القاسم  أبو، سالم فت مسا ل الحالل والحرام را   ا  .42
مطبع  ا دا  فت ال جف  ،عحقي  عبد الحسن محمد علت، بن الحسن

 .(م1٢0٢-ه158٢)اي رف، الطبع  ايولى 

 رم العقا د ال سفي ، سعد العفعازا ت، مطبع  دار يحياء الكع  العربي ،  .48
 .(مصر)عيسى البابت الحلبت، 

حياء الكع  دار ي ،يبت البركا  سيدأ أحمد الدردير ،ال رم الكبير .4٢
 العربي  مطبع  عيسى الحلبت و ركاء  )مطبوع م  حا ي  الدسو ت(. 

ف بن عيسى أطفيش، محمد بن يوس ، رم كعا  ال يل و فاء العليل .76
 .(جدة) ،الطبع  الاالا  ،مكعب  ا ر اد
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، ه(022 زكريا يحيى بن  رف الحورا ت ) لل ووأ أبو ، رم مسلم .71
 .(بيرو ) (م1٢٢7-ه1417)دار الفكر 

( عالم ه0٩6 م صور بن يو   بن يدري  ) ، رم م عهى ا رادا  .7٩
 .(بيرو ) (م1٢٢0-ه1410)الكع  الطبع  الاا ي  

ع ليف يسماعيل بن حماد ، صحام عاإ اللغ  وصحام العربي ال .75
دار العلم للماليين، الطبع  الاالا   ،عحقي  أحمد عبد الغفور عطا، الجو رأ

 .(م1٢84-ه1464)

لل يخ محمد بن حبان بن أحمد أبت حاعم العميمت  ،صحي  ابن حبان .74
 .(م1٢٢5-ه1414)البسعت، مؤسس  الرسال ، الطبع  الاا ي  

 .(بيرو ) لجيلدار ا، عبد اهلل بن يسماعيل البخارأ، صحي  البخارأ .77

الفكر، الطبع  الاا ي   دار، صحي  مسلم بن الحجاإ الق يرأ .70
 .(ه15٢8)

عحقي   ،لإلمام ابن  يم الجوزي  ،لطر  الحكمي  فت السياس  ال رعي ا .72
 .(لب ان /بيرو ) دار الكع  العلمي  ،محمد حامد الفقت

ود عحقي  حسن محم ،(ه051)   اي  المرام فت علم الكالم، لآلمدأ .78
لى لل ؤون ا سالمي ، لج   يحياء العراث ععبد اللطيف، المجل  اي

 .(القا رة) (م1٢21-ه15٢1) ا سالمت

السعودي  ، ، مطبع  الحكوم  الطبع  ايولىن عيمي الب، الفعاوى الكبرى .7٢
 .(م1٢80)

البن حجر العسقال ت، دار الكع   ،فع  البارأ  رم صحي  البخارأ .06
 .(بيرو ) (ه1416)ى العلمي ، الطبع  ايول

 ،للعالم   م  الدين المقدست أبت عبد اهلل محمد بن مفل  ،الفروع .01
بد السعار أحمد فراإ مراجع  ع ،دار مصر للطباع  الطبع  الاا ي 

 .(م1٢0٩-ه1581)
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، ن محمد بن يعقو  الفيروز أبادألل يخ مجد الدي ،القامو  المحيط .0٩
 .(م1٢85-ه1465)بيرو   ،دار الفكر

القا ون الدسعورأ واي ىم  السياسي ، عبد الحميد معولت، الطبع   .05
 .(م1٢04) مصر، الرابع ، دار المعارف،

بن عبا  علت  يععل  بها من ايحكام،ولي  وما القواعد والفوا د ايص .04
 م(.1٢70-ه1527( )القا رة)البعلت الح بلت، مطبع  الس   المحمدي  

مد بن جزأ الكلبت الغر اطت يبت القاسم محمد أح ،القوا ين الفقهي  .07
 .(م1٢88)ليبيا  ،ه( الدار العربي  للكعا 241 )

ال  ر كعا  لي ين مارك  أ جلز الماركسي ، موسكو، دار الطب  و  .00
 باللغا  ايج بي ، ال سخ  العربي .

لل يخ م صور بن يدري  الح بلت،  ،ك اف الق اع عن معن ا   اع .02
 .(ه15٢4)مطبع  الحكوم  بمك  

مكرم بن م ىور  يبت الف ل جمال الدين محمد بن، لسان العر  .08
 . (م1٢70-ه1527) دار صادر ودار بيرو  ،ايفريقت المصرأ

ن يبرا يم بن محمد يبت يسحا  بر ان الدي ،لمق  المبدع فت  رم ا .0٢
 .(لب ان) المكع  ا سالمت ،مفل  الح بلت

الدين بن  رف ال ووأ لإلمام أبت زكريا محت  ،المجموع  رم المه   .26
  رك  العلماء. (،ه020) 

 (،ه470)  أحمد بن سعيد بن حزميبت محمد علت بن ، المحلى .21
 دار الفكر.

فر بن الحسن الحلت             القاسم جع ي ، أبوالمخعصر ال اف  فت فقه ا مام .2٩
 .(ه1585) (ال جف)مطبع  ال عمان،  ،(ه020) 

دار الكع  العلمي ،  (ه12٢ ) لإلمام مالك بن أ  ، المدو   الكبرى .25
 .(بيرو ) (م1٢٢4-ه1414)الطبع  ايولى 
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المطبع   ،(ه226 أحمد بن محمد بن علت )، المصبام الم ير .24
 .(القا رة) الرابع  الطبع  ايميري ،

الدكعور كامل صكر  ،معايير الرب  و وابطه فت الع ري  ا سالمت .27
-ه14٩٢) الطبع  ايولى ،دا رة ال ؤون ا سالمي  والعمل الخيرأ ،القيست
 .(دبت /ا مارا  العربي  المعحدة) (م٩668

لل يخ محمد ، لى معرف  معا ت ألفاى الم هاإالمحعاإ ي مغ ت .20
 .(مصر) (م1٢78-ه1522)  رك  البابت الحلبت ،ال ربي ت الخطي 

لإلمام موف  الدين أبت محمد ، بن ح بلالمغ ت فت فقه ا مام أحمد  .22
 الطبع  ايولى، دار االكعا  العربت (،ه544)  هلل بن أحمد بن  دام عبد ا

 .(بيرو ( )م1٢2٩-ه15٢٩)

 .م(1٢21)مفهوم الدول  والقا ون كرافعسوف، موسكو .28

 ، ابن خلدون.خلدونمقدم  ابن  .2٢

( ه424 للباجت أبت الوليد سليمان بن خلف )، الم عقى  رم الموط  .86
 .(م1٢85-ه1465)دار الكعا  العربت، الطبع  الاالا  

الم هي المسلوك فت سياس  الملوك عبد الرحمن بن عبد اهلل، طبع   .81
 .(ه15٩0)  ادأ أبو

بن علت  يبت يسحا  يبرا يم بن، المه   فت فقه ا مام ال افعت .8٩
 مطبع  البابت الحلبت. ،يوسف الفيروز أبادأ ال يرازأ

يبت يسحا  ال اطبت يبرا يم بن ، الموافقا  فت أصول ال ريع  .85
 .(لب ان /بيرو )دار المعرف   (ه2٢6)  خمت الغر اطت المالكتموسى الل

ع ليف أبت عبد اهلل محمد بن ،    الجليل  رم مخعصر خليلموا .84
دار الكع   (،ه٢74)  ربت المعروف بالحطا لمغمحمد بن عبد الرحمن ا
 .(بيرو ) (م1٢٢7-ه1410)العلمي ، الطبع  ايولى 
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، للدري ت ،اسععمال الح  فت الفقه ا سالمت ىري  الععسف فت  .87
 . (بيرو ) (م1٢88-ه1468)رابع  الطبع  ال ،مؤسس  الرسال 

 (م1٢04) ىري  الدول ، طعيم  الجرف، مكعب  القا رة الحديا   .80
 .(مصر)

لل ويرأ أحمد بن عبد الو ا ، الطبع   ، هاي  اير  فت ف ون ايد  .82
 .(القا رة) (ه14٩5)ايولى، دار الكع  والواا   القومي  

ل م  الدين محمد بن أبت العبا   ، هاي  المحعاإ يلى  رم الم هاإ .88
ع  ايخيرة، مطبع  الطب (ه1664)  بن  ها  الدين الرملتأحمد بن حمزة 

 .(مصر) (م1٢02-ه1580) الحلبتالبابت 

محمد بن علت بن محمد  لل يخ ، يل ايوطار  رم م عقى ايخيار .8٢
 يدارة الطباع  الم يري .، ال وكا ت

بن عبد الحسن علت  الوساط  بين المع بت وخصومه و قد  عر ، أبو .٢6
الف ل يبرا يم  ( عحقي  و رم محمد أبوه5٢٩العزيز القا ت الجرجا ت ) 

 البجاوأ، مطبع  عيسى البابت الحلبت، مصر.علت محمد 
 
 
 
 
 




