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PRICE CHANGES IN THE MARKET AND THEIR EFFECTS ON
ISLAMIC LAW
Adnan ALGÜL1
Abstract

In view of the contemporary economic and financial changes in this
volatile time, great changes in the transactions of people, by buying and
selling, and in their dealings with different legal and illegal types of
contracts, especially with regard to the increase and decrease of products
prices resulted from many factors, including the fluctuation between
supply and demand laws, the difference in the desires of different people,
the quality of some products, and major economic interventions in some
of the internal economies of some countries according to studied
approaches as an economic war control other countries. Due to the
mentioned changes, there have been great transformations in the
markets of goods, leading the products to be sold with a wide range of
pricing and effecting a great number of people. This makes it necessary to
know the Shariah provisions on this issue in order to achieve the consent
of Allah Almighty and to resolve disputes between complainants. So, this
research is titled The Price Changes in the Market and Their Impact on
Islamic Law, to shed light on the transfer of markets, by explaining their
linguistic and idiomatic reality and clarify the opinions of jurists therein
and their evidence, then mentioning some of the jurisprudential
applications related to them, especially in frauds, corrupt sales,
mortgages, etc. Then, an analysis of these views will be included in order
to reach the relationship of supply and demand to finance in terms of the
provisions entailing this and whether people's demand for goods should
be included in the cost and value of the commodity.
Keywords: Fıqh, Economy, Market, Supply, Demand.
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حوالة األسواق وأثرها في الفقه اإلسالمي
الملخص
نظرا للتغريات االقتصادية املالية املعاصرة يف هذا الزمن املتقلب بأحواله وأماكنه وأزمنته حدثت تغريات كبرية يف معامالت الناس
ً

بيعا وشراءً ،ويف تعاطيهم مع أنواع العقود املختلفة ،ويف التصرفات املختلفة الشرعية منها
املختلفة ،وذلك يف أخذهم وردهم ً

وغري الشرعية ،وال سيما فيما يتعلق بزيادة أسعار املنتجات ونقصاهنا نتيجة عوامل عديدة ،ومنها التذبذب بني قانوين العرض

والطلب ،واختالف رغبات الناس املختلفة ،واجلودة واإلتقان لبعض املنتجات ،والتدخالت االقتصادية الكربى يف بعض
االقتصادات الداخلية لبعض الدول -وال سيما يف منطقتنا -وفق مناهج مدروسة كحرب اقتصادية (احلرب النظيفة) للسيطرة
نظرا ملا سبق فقد حدثت حتوالت كبرية يف أسواق السلع واملنتجات وأدت إىل حوالتها مبستويات متفاوتة،
على البالد األخرىً .
وأسعار متذبذبة وصلت آثارها إىل كثري من الناس ،وهذا ما يستدعي معرفة األحكام الشرعية املتعلقة هبذا املوضوع للوصول
إىل إرضاء اهلل تعاىل ،ومنع اخلصومات واملنازعات أو دفعها؛ فكان هذا البحث املعنون ب ـ حوالة األسواق وأثرها يف الفقه
اإلسالمي ليلقي الضوء على حوالة األسواق ،بتوضيح حقيقتها اللغوية واالصطالحية ،وبيان آراء الفقهاء -يف املذاهب
األربعة -فيها وأدلتهم ،مث ذكر بعض التطبيقات الفقهية املتعلقة هبا ،وخاصة يف الغصوبات ،والبيوع الفاسدة ،والرهون وغريها،
مث حتليل تلك األقوال للوصول إىل عالقة حوالة األسواق باملالية من حيث دخول رغبات الناس يف أجزاء مالية السلع وقيمها،
أو عدم دخوهلا ،واآلثار املرتتبة على ذلك.
الكلمات المفتاحية :الفقه ،االقتصاد ،السوق ،العرض ،الطلب.
المدخل
بسم اهلل الرمحن الرحيم واحلمد هلل رب العاملني القائل يف حمكم تنزيلهَ { :وَما َكا َن الْ ُم ْؤِمنُو َن لِيَـْن ِفُروا َكافَّةً فَـلَ ْوَال نـَ َفَر ِم ْن ُك ِّل فِْرقٍَة
ِ ِ
ِ
الدي ِن َولِيُـْن ِذ ُروا قَـ ْوَم ُه ْم اِ َذا َر َج ُعوا اِلَْي ِه ْم لَ َعلَّ ُه ْم ََْي َذ ُرو َن}(التوبة  ،)122/9والصالة والسالم على سيدنا
َّهوا ِِف ِّ
مْنـ ُه ْم طَائ َفةٌ ليَتَـ َفق ُ
() 2

حممد الذي أرشد إىل طريق اخلريية الربانية بطلب الفقه يف الدين بقوله« :من يرد اهلل به خريا يفقهه يف الدين» ،وعلى آله

غضا طريًا ،وعلى من تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
وأصحابه الغر امليامني الذين نقلوا لنا هذا الدين ً
وبعد فإن الفقه اإلسالمي من أهم العلوم اليت َيتاجها املسلمون اليوم؛ الحتوائه على األحكام العملية املتعلقة بواقعهم
وحياهتم ،واليت تبني أوجه احلالل يف املعامالت املالية ليسلكوها ويسريوا يف هديها راضني لرهبم سبحانه فيما كلفهم به من
طاعته وعدم خمالفته ،كما تبني أوجه احلرام فيما يتعلق مبعامالهتم؛ كي َيذروا من الوقوع هبا وخاصة الربا اليت أعلن اهلل ورسوله
احلرب على مرتكبيه ،وكل ذلك وفق منهجية علمية دقيقة تستند إىل املصادر الشرعية املعتمدة النصية منها واالجتهادية.
توضيحا جليًا،
من اهلل على األمة بفقهاء وأصوليني بينوا هلم ما أشكل عليهم من املسائل احلديثة املعاصرة ،ووضحوها
لقد َّ
ً
وفق الدليل من املصادر الشرعية األصلية أو التبعية حبسب كل مسألة من املسائل ،وال سيما يف جمال املعامالت املالية اليت
2

أبو عبد اهلل حممد بن إمساعيل ،البخاري ،اجلامع الصحيح ،مح .حممد زهري الناصر( ،بريوت :دار طوق النجاة " ،)1322 ،كتاب العلم"،
.)71( 13
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كانت املتغري الكبري يف الواقع املعاصر ،واليت حتمل يف طياهتا آثار كبرية ،ومن بينها موضوع هذا البحث :حوالة األسواق
كبريا نتيجة متغريات كثرية يف السوق املعاصر باختالف األماكن
وآثارها ،حيث تبدلت األحوال وتقلبت األسعار تقلبًا ً
واألزمنة.
كبريا فقد
تأثرا ً
نظرا للتغريات الكبرية يف احلياة االقتصادية على املستوى العاملي واحمللي فإن األسواق احمللية قد تأثرت بذلك ً
و ً
فقدت أو أوشكت على فقدان استقرارها وتوازهنا ،وذلك من خالل اضطراب قانوين العرض والطلب ،وتبدل رغبات الناس
باختالف أماكنهم وأزمنتهم نتيجة التنقالت الكبرية هلم ،والذي يفرتض أهنا تسري بشكل طبيعي يف سوق املنافسة العادلة؛
فضال عن حتقيق الربح املعقول
لتحقيق التوازن املمكن حبيث تلىب االحتياجات للمستهلكني بأسعار معقولة ومقدور عليهاً ،
للمنتجني ،وبذلك يسود العدل يف السوق وتقضى حوائج الناس بشكل منظم.
كل ما سبق أدى إىل التذبذب بني قانوين العرض والطلب وارتفاع أسعار السلع نتيجة اختالف رغبات الناس ،وحدوث
اخلصومة بني املتعاقدين فيما يتعلق باحلقوق وااللتزامات بينهم ،فجاء هذا البحث مبينًا التغريات احلادثة يف السوق ،ومبينًا
أثرها يف العقود.
إضافة ملا تقدم فقد اخرتنا هذا البحث؛ لكونه يتحدث عن مشكلة واقعية ترتبط بواقع معيشة الناس ،ويبني كيفية معاجلة
املشاكل الواقعية االقتصادية وفق منهج علمي دقيق ،ويسهم يف تكوين املكتبة االقتصادية اإلسالمية ،ويظهر مرونة الفقه
اإلسالمي يف بيان أحكام النوازل احلديثة وال سيما يف الفقه االقتصادي.
وبعد البحث يف كثري من املصادر -يف املكتبات االلكرتونية وعلى شبكة اإلنرتنت يف مواقع الرسائل العلمية ذات
االختصاص -مل نقف على دراسة تتحدث عن حوالة األسواق ،إال ما ورد عن الفقهاء القدامى يف سياق الفروع الفقهية
املتنوعة واملتناثرة ،واليت تستدعي مهة يف مجعها وترتيبها وتفصيل أحكامها وبيان آثارها.
ولقد سرنا يف هذا البحث وفق املنهج الوصفي والتحليلي واالستقرائي ،وذلك بوصف احلالة وبيان صورهتا مث تتبع أقوال الفقهاء
حتليال علميًا متزنًا واختيار الراجح منها .ولقد مت عرض
املتعلقة هبذا املبحث يف كتبهم املعتمدة ،وتتبع موضوعاته ،مث حتليلها ً

فقرات هذا املبحث ببيان التعريفات املتعلقة ،وتصوير املسألة وبيان حاالهتا ،مث ذكر آراء الفقهاء فيها وأدلتهم مع املناقشة ،مث

الرتجيح بينها وفق أدلة علمية دقيقة ،وعزو كل معلومة إىل مصدرها اليت أخذت منه بصياغتها وفق تصرف الباحث.
 .1تعريف حوالة األسواق وآراء الفقهاء فيها:
جيدر بالباحث _بني يدي هذا املبحث_ أن يلقي الضوء على املصطلحات األساسية املتعلقة يف هذا املبحث ،والسيما ألفاظ
العنوان الرئيسة ،مث يبني أراء الفقهاء فيها؛ وبالتايل ينتظم هذا املبحث يف مطلبني اثنني :األول :تعريف حوالة األسواق
واملصطلحات املرادفة .والثاين :آراء الفقهاء يف حوالة األسواق وأدلتهم.
.1.1

تعريف حوالة األسواق والمصطلحات المرادفة:

سيتم بيان املعىن اللغوي من ألفاظ هذا املصطلح منفردة ،مث املعىن االصطالحي من تركيبها اإلضايف.
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حوالة :من التحويل ،أي :التغيري والتبديل من ٍ
َيول إذا
احنرف عن مساره احملدد؛ من َ
حال إىل حال ،مبعىن َّ
تغري و َ
الشيء ُ
حال ْ
() 3

تغََّري عما كان عليه ،وانت َقل من حال إىل حال.

() 4
األسواق :مجع سوق ،وهو مو ِضع الْبِي ِ
ت ِهبَا ألَن التِّجارةَ ُُْتلَ ِ
القوم
اعاتُ ،مسِّيَ ْ
َْ ُ َ َ
حنوها .ويقال :تَ َس َّوق ُ
ََ
ُ
ب إلَْيـ َها وتُساق املَبيعات َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني اَّال انـ َُّه ْم لَيَاْ ُكلُو َن الطَّ َع َام َوَيَْ ُشو َن ِِف ْاالَ ْس َواق}
اشرتواَ .و ْ
َس َو ٌ
اقَ .وِيف التَّـْن ِز ِيلَ { :وَما اَْر َس ْلنَا قَـْبـلَ َ
إِ َذا بَاعُوا و َ
ك م َن الْ ُم ْر َسل َ
اجلَ ْم ُع أ ْ
.
(الفرقان )20/25

اصطالحا -توطئة ملوضوع حوالة األسواق -فيمكن القول بأهنا :األماكن الذي متارس فيها
وحقيق بالذكر تعريف األسواق
ً
عمليات البيع والشراء وتبادل السلع بعد سوقها إليه ،وفيها يهدف الناس إىل حتقيق الربح كل حسب موقعه البائعون
واملشرتون ،فيتبادلون السلع بالسلع أو السلع بالنقود ،عاجالً أو آجالً بأشكال ووسائل دفع حسب ما يقتضيه احلال ،حيث

إن الوقت يلعب دوره؛ ألن تلك العمليات قد ال تتم يف احلال ،وقد حتدث خالل ذلك تقلبات يف األسعار َيكن أن تؤدي
() 5

إىل خالفات ومنازعات.

حوالة األسواق :كمركب إضايف هي :مصطلح يراد به َحتَ ُّول أمثان السلع يف األسواق ،وتغَيُّـُر قِيمها باالرتفاع واالخنفاض،
ِ
تبعا للجودة والرداءة ،أو للوفرة والقلة يف السلعة ،أو لعدول الناس
والزيادة والنقصان فيها ،تبعا ملرور الوقت وفا ِرق الزمن ،أو ً
()6

إىل متاع آخر ،أو تغري عادات املستهلكني وأذواقهم.

معىن ما يـُ َعبَّـُر عنه يف االصطالح االقتصادي والقانون الوضعي بقانون العرض والطلب ،أو غري ذلك من العوامل
وهو يف ْ
()7
نقصا.
واألسباب االجتماعية واالقتصادية اليت يكون هلا أثر على تغري األسواق وعلى حوالتها من حال إىل حال ،زيادة أو ً
( )8
تفاعا أو
ومن املصطلحات اليت تتعلق هبذا املوضوع" :رغبات الناس ،أو "تغري السوق" .أي تغري أمثان سلع السوق ار ً
اخنفاضا وفق تغري رغبات الناس وما ينتج عنه من آثار ،واليت سيتم احلديث عن بعضها يف هذا البحث إن شاء اهلل تعاىل.
ً

وإىل هذا املعىن أشار الشيخ ابن تيمية-رمحه اهلل -يف تقديره لسعر السوق أو ما أمساه ِعوض املثل أو قيمة املثل أو أجرة املثل:
() 9
"إن ِع َوض املثل هو الذي يقال له السعر فاألصل فيه اختيار اآلدميني وإرادهتم ورغبتهم".

3
4
5

حممد بن مكرم ،ابن منظور" ،حول" ،لسان العرب( ،بريوت :دار صادر.187/11 ،)1414 ،
ابن منظور" ،سوق" ،لسان العرب.167/10 ،

أمحد ،الشرباصي ،املعجم االقتصادي اإلسالمي( ،دار اجليل231 ،)1981 ،؛ سامر قنطقجي ،مفهوم السوق ،حبث صغري.5 ،
 6حيث مت نقل التعريف باملعىن من مواضع خمتلفة من عدة كتب ،وُتدر اإلشارة إىل أن الفقهاء يعربون عنه أحيانًا بتغري األسواق .انظر :مالك بن
أنس ،املدونة( ،بريوت :دار الكتب العلمية228/:4 ،)1994 ،؛ حممد بن أمحد ،ابن رشد ،املقدمات املمهدات ،مح .حممد حجي( ،بريوت:
دار الغرب اإلسالمي 102/2 ،)1988 ،وما بعدها.
7

حممد بن إبراهيم ،البقوري ،ترتيب الفروق واختصارها  ،مح .عمر بن عباد( ،اململكة املغربية :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،)1994 ،
.195-194/2
 8القرايف ،الذخرية.298/8 ،
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 .1.2آراء الفقهاء في حوالة األسواق وأدلتهم:
لقد حتدث الفقهاء عن حوالة األسواق فيما يتعلق ببيان أثر ارتفاع األسعار أو هبوطها يف البيوع الفاسدة ،واجلوابر املالية
كالغصوب.
أو مبعىن آخر :هل ارتفاع األسعار أو اخنفاضها يُِفيت العني أو ال ،فيتحول الوجوب من العني القائمة إىل قيمتها؟
انقسمت آراء الفقهاء حول أثر رغبات الناس إىل َمن ال يرى حلوالة األسواق أي أثر يف العقود والغصوب ،وهذا رأي مجهور

ومن يرى أن حلوالة األسواق أثر يف اجلوابر كهالك العني ،وفق اآليت:
الفقهاءَ ،
 .1.2.1آراء الفقهاء في حوالة األسواق:

انقسمت آراء الفقهاء حول أثر رغبات الناس يف فوات العني إىل ثالثة ،وهي كاآليت:
أـ الرأي األول  :جلمهور الفقهاء من احلنفية والشافعية واحلنابلة ،الذين يرون أنه ال أثر باملطلق حلوالة األسواق ،وبناء على ذلك
كانت الفروع الفقهية اآلتية:
()10

-1لو نقصت قيمة العني املغصوبة بأ ْن نزل السعر لذهاب حنو موسم ،فإن الغاصب ال يضمن ما نزل من السعر.

املعقود عليه يف "البيع الفاسد" أي :ال متنع الرد ،بأ ْن يرد البائع الثمن ،واملشرتي املثمن،
-2إن حوالة األسواق ال تُِفيت
َ
()11
الرد.
ْم َها َّ
وبعبارة أخرى :إن البيوع الفاسدة إذَا متت ومل َيدث فيها عقد ما أو زيادة أو نقصان أن ُحك َ
عبدا -يساوي أل ًفا -بألف إىل أجل ،فنقص يف السعر فرجعت قيمته إىل مئة ،مث قتله رجل وغرم قيمته مئة ،مث
َ -3من رهن ً

تفرد احلنفية يف بناء
األجل ،فإن املرهتن يقبض املئة قضاءً عن حقه ،وال يرجع على الراهن بشيء ،وهو تسعمئة .ولقد َّ
حل َ
هذه املسألة على األصل العام للمسألة يف عدم تأثري حوالة األسواق.

9

أمحد بن عبد احلليم ،ابن تيمية ،كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ،مح .عبد الرمحن النجدي( ،د.م :.مكتبة ابن تيمية ،د.ت،).
.522/29

10

حممود بن أمحد ،ابن مازة البخاري ،احمليط الربهاين يف الفقه النعماين( ،بريوت :دار الكتب العلمية475/5 ،)2004 ،؛ زين الدين املصري،
ابن جنيم ،البحر الرائق( ،بريوت :دار الكتاب اإلسالمي ،د.ت90/6 ،).؛ أمحد بن إدريس ،القرايف ،الذخرية( ،بريوت :دار الغرب اإلسالمي،
302/3 ،)1994؛ حممد بن أمحد ،ابن رشد ،املقدمات املمهدات( ،بريوت :دار الغرب اإلسالمي491/2 ،)1988 ،؛ حممد بن أمحد
اخلطيب ،الشربيين ،مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج( ،بريوت :دار الكتب العلمية355/3 ،)1994 ،؛ أمحد بن حممد ،اهليتمي،
حتفة احملتاج يف شرح املنهاج( ،مصر :املكتبة التجارية الكربى33/6 ،)1983 ،؛ منصور بن يونس ،البهويت ،شرح منتهى اإلرادات( ،بريوت:

عامل الكتب91/4 ،)1993 ،؛ عبد الرمحن بن حممد ،العاصمي احلنبلي ،حاشية الروض املربع شرح زاد املستقنع( ،د.ن)1397 ،ـ،
.391-390/5

11

هذا رأي الشافعية ،واملالكية (فيما روى ابن وهب عن اإلمام مالك) واحلنفية يف الربويات .حممد بن أمحد ،ابن رشد ،بداية اجملتهد وهناية
املقتصد( ،القاهرة :دار احلديث208 :3 ،)2004 ،؛ الزيلعي ،تبيني احلقائق55/4 ،؛ الشربيين ،مغين احملتاج.511/2 ،
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وقد بىن احلنفية هذه املسألة على أن حوالة األسواق ال أثر هلا ،وقالوا بأن النقصان من حيث السعر ال يوجب سقوط الدَّين؛
()12

ألن نقصان السعر عبارة عن فتور رغبات الناس فيه ،وهذا غري ُمعتَرب.

قصر يف احلفظ ،حتولت يده من يد األمانة على
 -4ومن التطبيقات عند الشافعية ملسألتنا :لو تعدَّى العامل يف املضاربة أو َّ
رأس املال إىل يد الضمان ،فلو وقعت خسارة على صاحب رأس املال عند التصفية فيرتتب على العامل الضمان ،اللهم َّإال إذا
()13

كان اخلسران الخنفاض السوق فال يضمن؛ ألن غايته أ ْن ُجيعل كالغاصب والغاصب ال يضمن نقصان السوق.

ب ـ الرأي الثاني :لزفر بن اهلُذيل (ت 158هـ) من احلنفية ،وأيب ثور (إبراهيم بن خالد ،ت240هـ) من أصحاب اإلمام
الشافعي رمحهم اهلل ،وحكى املوفق بن طاهر (ت494هـ) أن من األصحاب َمن يوافقه ،حيث ذهبا إىل تأثري حوالة األسواق

يف املالية.

()14

وجها،
ومعلوم أن أليب ثور -وإ ْن كان من أصحاب الشافعي -مذهبًا برأسه ،وال يعد تفرده هنا ً

َّ
وعد بعضهم قول أيب ثور

وجها ضعي ًفا واهيًا يف املذهب.
ً

يقول الشيخ تقي الدين احلصين(ت829هـ)" :وقول الشيخ :لزمه أرش نقصه ،يُؤخذ منه أن نقص األسعار ال يضمنها ،وهو

الصحيح

؛()15

ألنه ال نقص يف ذات املغصوب وال يف صفاته ،والذي فات إمنا هو رغبات الناس ،ويف وجه يلزمه ذلك ،وبه
()16

ال ا ِإل َمام أَبُو ثـَ ْور َوُه َو منقاس".
قال األكثرون ،قَ َ

لكن الشيخ تقي الدين يف كالمه السابق كأنه رجح ما ذهب إليه أبو ثور بقوله" :قلت وهو قوي؛ ِألَن الْغَ ِ
الرِّد
اصب مطَالب بِ َّ
ََُ
ِيف كل َحلْظَة ،والسعر الْ ُم ْرتَفع ِمبَنْ ِزلَة املال العتيد أَال ترى أَنه لَو بَ َ ِ
اك
يل َوالْ َوكِيل أَو َعامل الْ َقَراض َوَْحنو ذَلِك بِثمن الْمثل َوُهنَ َ
اع الْ َو ّ
َ
اغب بِ ِّ ِ
ِ
رِ
الرد وأرش النَّـ ْقص يلْزم الْغَ ِ
الختِ َالف
مثل
ل
ا
ة
ر
ُج
أ
ب
اص
زم
ل
ي
ا
م
ك
ف
أعلم
اهلل
و
ال
م
ْ
ْ
َ
ْ
الزيَ َادة َال يَصح ألَنَّهُ تَـ ْف ِويت َ
َ
َّ َ
َ َ
َ
َْ
ِ
السبب ِألَن سبب ْاألَرش النَّـ ْقص و ْاأل ْ ِ
وجها يف املذهب ،وإمنا
ُجَرة ب َسبَب تـَ ْف ِويت الْ َمنَافع" .وهذا يرجح أن قول أيب ثور ليس ً
ْ
ََ
َّ َ
َ
هو مذهب خاص به.
12

بدر الدين حممود بن أمحد ،العيين ،البناية شرح اهلداية( ،بريوت :دار الكتب العلمية38/13 ،)2000 ،؛ وابن جنيم ،البحر الرائق315/8 ،؛
عبد الرمحن بن حممد ،شيخي زاده ،جممع األهنر يف شرح ملتقى األحبر ( ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،د.ت609/2 ،).؛ عثمان بن علي،
الزيلعي ،تبيني احلقائق يف شرح كنز الدقائق( ،القاهرة :املطبعة الكربى األمريية.91/6 ،)1313 ،

13

الرافعي ،عبد الكرمي بن حممد ،فتح العزيز بشرح الوجيز (الشرح الكبري للرافعي)( ،بريوت :دار الفكر ،د.ت.209 /7- 49/6 ،).

14

الرافعي ،فتح العزيز بشرح الوجيز . 291/11 ،والوجه أو الوجهان أو األوجه :قال النووي رمحه اهلل" :واألوجه ألصحابه املنتسبني إىل مذهبه،
خيرجوهنا على أصوله ،ويستنبطوهنا من قواعده ،وجيتهدون يف بعضها ،وإ ْن مل يأخذوه من أصله" .انظرَ :يىي بن شرف ،النووي ،اجملموع شرح
املهذب( ،بريوت :دار الفكر ،د.ت.65/1 ،).

15

وجها ضعي ًفا أو واهيًا ،وذلك لضعف مدركه.
لفظ الصحيح للرتجيح بني وجوه األصحاب ،ويُستعمل حني يكون املقابل ً

16

أبو بكر بن حممد ،احلصين ،كفاية األخيار يف حل غاية االختصار( ،دمشق :دار اخلري .283 ،)1994 ،ومنقاس :مقدر على مثاله ،انظر:
ابن منظور" ،قيس" ،لسان العرب.187/6 ،
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وبناء على ذلك ،ذهب اإلمامان زفر وأبو ثور رمحهما اهلل إىل اآليت:
 -1لو نقصت قيمة العني املغصوبة بأ ْن نزل السعر لذهاب حنو موسم ،يضمن الغاصب ما نزل من السعر كما لو تلف
()17
املغصوب.
وح َك َم للمرهتن بعد
أي احلنفية يف مسألة الرهن السابقة (من رهن ً
عبدا يساوي أل ًفا بألف إىل أجلَ ،)...
 -2خالف زفر ر َ
()18

قبض املئة بالرجوع على الراهن بباقي الدَّين ،وهو تسعمئة؛ ألن املالية انتقصت فأشبه انتقاص العني.

-3مل يُنقل عن زفر وأيب ثور -رمحهما اهلل -رأي حول فوات البيع الفاسد حبوالة األسواق ،لكن مقتضى قوهلما أن حوالة
األسواق تُِفيت البيع الفاسد ،وتوجب القيمة؛ لتحقيق العدل يف املعاملة؛ ألنه قد تُقبض السلعة وهي تساوي أل ًفا ،وتُرد وهي
تساوي مخسمئة ،أو بالعكس.

جـ ـ الرأي الثالث :وهو للمالكية ،حيث َّفرق املالكية بني حالتني :األُوىل يف تأثري السعر يف البيع الفاسد ،والثانية يف تأثري
السعر يف الغصب ،وذلك حبسب اآليت:
احلالة األوىل :تأثري حوالة األسواق يف البيوع الفاسدة ،وقد تعددت آراء املالكية يف حتديد نوع املعقود عليه الذي يُِفيت البيع

الفاسد وفق اآليت:

أ -فما كان املراد منه القنية -كالدور واألرضني واملكيل واملوزون -ال تُِفيته حوالة األسواق؛ ألنه ال سوق له وذلك يعود
الختالف املقصود منه.
كالعروض واحليوان -فتُ ِفيته حوالة األسواق ،فكان التأثري يف إمنائها ُم ِفيتًا هلا؛ ألن مقصود
ب-أما ما كان متخ ًذا للتجارة ُ -
()19

املتعاقدين زيادة األسواق فيها واخنفاضها.

احلالة الثانية :تأثري حوالة األسواق يف الرد بالغصب ،ذهب املالكية يف هذه املسألة مذهب مجهور الفقهاء السابق يف عدم تأثري
()20

حوالة األسواق يف رد املغصوب،

()21

"قال ابن عرفة :تغري األسواق لغو".

وبناء على ذلك ،ذهب املالكية إىل اآليت:
17

الزيلعي ،تبيني احلقائق يف شرح كنز الدقائق91/6 ،؛ والعيين ،البناية شرح اهلداية39/13 ،؛ وابن جنيم ،البحر الرائق351/8 ،؛ الرافعي ،فتح
العزيز.291/11 ،

18
19

املراجع السابقة ،املواضع نفسها؛ وشيخي زاده ،جممع األهنر شرح ملتقى األحبر.609/2 ،

حممد بن أمحد ،ابن رشد ،البيان والتحصيل( ،بريوت :دار الغرب اإلسالمي260/11 ،)1988 ،؛ حممد بن يوسف ،املواق ،التاج
واإلكليل( ،بريوت :دار الكتب العلمية259/6 ،)1994 ،؛ صاحل بن عبد السميع ،األزهري ،الثمر الداين( ،بريوت :املكتبة الثقافية ،د.ت،).
.506

20
21

القرايف ،الذخرية ،302/3 ،وابن رشد ،املقدمات املمهدات.491/2 ،
حممد بن أمحد ،ابن عليش ،منح اجلليل شرح خمتصر اخلليل( ،بريوت :دار الفكر.208/8 ،)1989 ،
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-1إذا كان رأس املال ال ُـم ْسلَم من العروض أو من احليوانات يف طعام ،مث تغري سوقه فإنه ال َينع اإلقالةَ؛ ألن هذا التغري يف

السوق ناشئ عن تغري يف رغبات الناس ،وهي خارجة عن احليوان ،خبالف التغيري الذي َيصل بالزيادة أو النقصان؛ ألنه
حينئذ يعد كبيع للطعام قبل قبضه

)22(.

()23

وأجيز قبل معرفته بقيمة السلعة اليت اشرتى هبا

"-2وال جيوز األخذ قبل معرفة القيمة للبناء الذي أحدثه يف الشقص
()24
الشقص إذا رآها؛ ألن اجلهالة ِ
بالقيَم ال تبطل البيع؛ ألهنا رغبات الناس وهي خارجة عن السلع".
 .1.2.2أدلة الفقهاء فيما ذهبوا إليه من آراء:

أـ أدلة جمهور الفقهاء :تقدم أن اجلمهور مل يأخذوا حبوالة األسواق يف البيوع أو الغصوب ،ودليلهم على ذلك:
 -1أن الفائت رغبات الناس وهي خارجة عن السلع ،وهي غري متقومة يف الشرع ،وال تُقابل بشيء ،بينما املغصوب ٍ
باق
()25

على حاله ذاتا وصفة ،ومل َيدث فيه تغيري.

 -2إن قيمة املغصوب قد يتوقع زيادهتا يف املستقبل مع بقاء العني اليت جيب على الغاصب ردها ،وبالتايل فال يضمن
()26

نقصان السعر مع رده للعني؛ ألن القيمة مل تفت بالكلية.

 -3أن نقصان السعر عبارة عن فتور رغبات الناس ،وذلك ال يعترب يف البيع حىت ال يثبت به اخليار ،وال يف الغصب حىت ال
()27

جيب الضمان ،خبالف نقصان العني.

أي" :أن نقصان السعر عبارة عن فتور رغبات الناس ،وذلك غري معترب يف البيع إذا

حصل يف املبيع قبل القبض حىت ال يثبت للمشرتي اخليار ،وال يف الغصب حىت ال جيب على الغاصب ضمان ما نقص
()28

بالسعر عند رد العني املغصوبة ،خبالف نقصان العني".

()29

مبعىن راجع إىل رغبات الناس ،فال يضمن.
 -4أن نقصان السعر مل َيصل بفعل مضاف إىل الغاصب ،وإمنا هو ً
22
23
24
25

القرايف ،الذخرية.274/5 ،
الشقص :النصيب واجلزء من الشيء .ناصر بن عبد السيد ،املطرزي .املغرب يف ترتيب املعرب( ،بريوت :دار الكتاب العريب ،د.ت.255 ،).
القرايف ،الذخرية.346/7 ،

الزيلعي ،تبيني احلقائق55/4 ،؛ والعيين ،البناية192/10 ،؛ والشربيين ،مغين احملتاج355/3 ،؛ والرملي ،هناية احملتاج174/5 ،؛ حممد بن
أمحد ،السرخسي ،املبسوط( ،بريوت :دار املعرفة 123/13 ،)1993 ،؛ حممد بن عبد الواحد ،الكمال بن اهلمام ،فتح القدير( ،بريوت :دار
الفكر ،د.ت435/6 ،).؛ وابن جنيم ،البحر الرائق90/6 ،؛ الرافعي ،فتح العزيز290/11 ،؛ أمحد بن إدريس ،القرايف ،الفروق( ،بريوت :عامل
الكتب ،د.ت32/4 ،).؛ القرايف ،الفروق29/4 ،؛ شيخي زاده ،جممع األهنر يف شرح ملتقى األحبر609/2 ،؛ والقرايف ،الفروق-214/1 ،
302/3؛ واحلصين ،كفاية األخيار283 ،؛ سليمان بن حممد ،البجريمي ،حاشية البجريمي على شرح املنهج( ،مطبعة احلليب،)1950 ،
123/3؛ والبهويت ،كشاف القناع.484/3 ،

26
27
28
29

الشربيين ،مغين احملتاج.350/3 ،
ابن اهلمام ،فتح القدير190/10 ،؛ والعيين ،البناية.39/13 ،
الزيلعي ،تبيني احلقائق.91/6 ،
نظام الدين البلخي وآخرون ،الفتاوى اهلندية( ،بريوت :دار الفكر244/6 ،)1310 ،؛ وابن مازة ،احمليط الربهاين475/5 ،؛ .528/9
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 -5أن نقصان القيمة وزيادهتا ال يعترب؛ ألن ذلك خيتلف باختالف رغبات الناس ،أما العني فلم تتغري ،والقبض ورد على
()30

العني دون القيمة.

-6نقصان السعر شيء َيدث يف قلوب الناس بقلة رغباهتم ،وحتدث زيادة السعر بكثرة رغباهتم؛ وهلذا مل يعترب نقصان
أيضا حىت إذا رده
السعر يف املبيع إذا انتقض قبل قبض املشرتي ،حىت ال يكون له خيار الرد؛ وكذلك ال يعترب يف الغصب ً
()31
الغاصب إىل املالك ال يضمن نقصان السعر.
ب ـ أدلة زفر وأبي ثور رحمهما اهلل :اللذين ذهبا إىل أن نقصان السعر كنقصان العني ،ودليلهم على ذلك:
()32

 -1أن نقصان السعر هو نقصان يف القيمة كما لو تلف املغصوب،
()33

قال زفر رمحه اهلل" :إن املالية قد انتقصت فأشبه

انتقاص العني".

الس َمن (نقص الصفة) :وصورة نقص الصفة :لو غصب دابة مسينة فهزلت ،مث مسنت ،فإهنا تـَُرُّد وأرش
-2القياس على صفة ِّ

مجيعا ،ويُقاس على
السمن األول؛ ألن ِّ
ِّ
السمن الثاين غري األول ،حىت لو هزلت مرة أخرى ،فإهنا ترد ومعها أرش السمينتني ً
هذا ما يف معناه فيما َيدث يف نقصان الصفة املؤثر يف نقصان القيمة.

الس َمن :بأن الذاهب منه ِملك للمغصوب منه فيضمن الغاصب بدله ،وزيادة السوق ليست
وقد أجاب الفريق األول عن ِّ
()34
مبلك للمغصوب منه؛ فلذلك مل يضمنها الغاصب.
قياسا على بيع الويل أو الوكيل بثمن ويوجد من يرغب
-3اعتبار التغري يف السوق كالعني احلاضرة يف وجوب ردها ،وذلك ً

بالزيادة عليه .ويف هذا قال الشيخ تقي الدين احلصين" :ألن الغاصب مطالب بالرد يف كل حلظة ،والسعر املرتفع مبنزلة املال
العتيدَ ،أال ترى أنه لو باع الويل والوكيل أو عامل القراض وحنو ذلك بثمن املثل ،وهناك راغب بالزيادة ال يصح؛ ألنه تفويت

مال واهلل أعلم ،فكما يلزم الرد وأرش النقص يلزم الغاصب أجرة المثل الختالف السبب؛ ألن سبب األرش النقص واألجرة
()35

بسبب تفويت املنافع ،اهلل أعلم".

()36

وأجاب الفريق األول عن القياس على الويل أو الوكيل :بأن املالك هو املردود عليه ،أو وكيله يف ذلك.
30
31
32
33
34

املوصلي ،االختيار لتعليل املختار.66/2 ،
العيين ،البناية شرح اهلداية.39/13 ،
الرافعي ،فتح العزيز.291/11 ،
ابن اهلمام ،فتح القدير190/10 ،؛ والزيلعي ،تبيني احلقائق91/6 ،؛ والعيين ،البناية ،39/13 ،وابن جنيم ،البحر الرائق.315/8 ،

احلصين ،كفاية األخيار283 ،؛ أمحد بن حممد ،ابن الرفعة ،كفاية النبيه يف شرح التنبيه ،مح .جمدي باسلوم( ،بريوت :دار الكتب العلمية،
.413- 412/10 ،)2009

35
36

الشربيين ،مغين احملتاج 355/3 ،وما بعدها؛ احلصين ،كفاية االخيار.283 ،
ابن الرفعة ،كفاية النبيه يف شرح التنبيه.413/10 ،
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هذه هي أدلة الفريقني فيما ذهبا إليه من تأثري حوالة األسواق يف العقود والغصوب ،أو عدم تأثريها.
 .2الضوابط التي أقام عليها الفقهاء الحكم على حوالة األسواق:
أقام الفقهاء حكم حوالة األسواق على الضوابط اآلتية:
.2.1

الضابط األول :عدم نقل العين المغصوبة إلى مكان آخر:

أصال إذا رد الغاصب عني املغصوب إىل مكان الغصب ،فليس لصاحبه
إن النقصان يف السعر أو القيمة ليس موجبًا للضمان ً
االمتناع عن أخذه واملطالبة بقيمته يف زمان الغصب.

العني املغصوبة إىل مكان آخر ،أصبح الختالف القيمة بني املكانني أثر يف الرد ،وتكون حوالة األسواق
أما لو نقل
الغاصب َ
ُ

بني املكانَني سببًا لوجوب القيمة؛ ألن قيم األشياء تتفاوت بتفاوت األمكنة ،وقد حصل هذا التفاوت من قبل الغاصب ،وهو
()37

نقله من مكانه الذي هو فيه إىل مكان آخر ،فكان لز ًاما عليه حتمل الضرر احلاصل بأخذه العني.

()38

وال بد من التفريق بني ما إذا كانت القيمة متماثلة بني البلدين ،أو كانت القيمة خمتلفة بني البلدين ،كاآليت:

 -1إذا كانت القيمة يف هذا البلد مثل القيمة يف بلد الغصب :فاملغصوب منه يأخذ املغصوب ،وليس له أ ْن يطالب بالقيمة.
ويلحق هبذه احلالة :ما إذا كانت القيمة يف البلد اآلخر أعلى منها يف بلد الغصب.
 -2إذا كانت القيمة يف هذا البلد أقل من قيمته يف بلد الغصب :فاملغصوب منه باخليار؛ إن شاء أخذه يف هذا البلد بقيمته
يف بلد الغصب ،وإن شاء انتظر؛ ألنه سيأخذ العني .أي :إ ْن كان يصل إليه عني حقه ولكن مع ضرر حلقه من قِبَل الغاصب،
فكان له أ ْن ال يلتزم الضرر ،ويطالبه بقيمة ذلك البلد ،وإ ْن شاء انتظر .وهاتان احلالتان فيما لو كانت العني املغصوبة قائمة.
 -3إذا هلك املغصوب يف يد الغاصب ،وكان السعر يف املكان الذي التقيا فيه مثل السعر يف مكان الغصب ،أو أكثر فإنه
جيب على الغاصب أن يرد املثل .وإ ْن كان السعر يف هذا املكان أقل من سعره يف مكان الغصب ،فاملغصوب منه باخليار إ ْن
شاء أخذ قيمة العني حني الغصب ،وإ ْن شاء انتظر؛ ألنه إذا رد الغاصب يف املكان الذي طالبه به فإنه سيتضرر بذلك ،فإن

اختالف القيمة يف املكانني ألجل احلمل واملؤنة ،فصار كما لو كانت العني قائمة ،ونـَ َقلها إىل بلدة أخرى ،فكان باخليار؛ إ ْن
شاء أخذ القيمة ،وإ ْن شاء انتظر.
وإ ْن كانت القيمة يف مكان اخلصومة-املكان الذي التقيا فيه -أكثر ،فالغاصب باخليار؛ إ ْن شاء أعطى مثله ،وإ ْن شاء أعطى
قيمته حيث غصب؛ ألن املالك ال يستحق َّإال الرد يف مكان الغصب ،فلو ألزمناه تسليم املثل ههنا فإنه سيقع الضرر على
بالغاصب ،فإنه قد أدركته زيادة يف القيمة ال يستحقها املغصوب منه ،ويف التأخري إىل العود إىل مكان الغصب يقع الضرر
نص عليه
على املغصوب منه؛ لذلك فإنه يُسلم القيمة يف مكان الغصب َّإال أ ْن يرضى املغصوب منه بالتأخري .وهذا ما َّ

احلنفية.
37
38

ابن مازه ،احمليط الربهاين ،528/9 ،والفتاوى اهلندية.244/6 ،
ابن مازة ،احمليط الربهاين529-528/9 ،476-475/5 ،؛ والفتاوى اهلندي.244/6 ،
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أما مجهور الفقهاء ،فقد أخذوا هبذه الفرضية على سبيل االستثناء؛ وذلك يف حالة "غصب املاء يف املِْعطَ ِ
اش (املكان املنقطع
()39

الذي ال يوجد فيه ماء)"،

عزته.
فتجب القيمة للماء يف حمل َّ

تستند هذه الفرضية إىل أن ِ
القيم واحدة يف كل األماكن فيما ال محل له وال ُمؤنة،
فتتعدد ِ
القيم الختالف الرغبات بني البلدان.

()40

أما ما كان منها َيتاج إىل محل ومؤنة

هذا يعني أن الفقهاء يميزون بين نوعين من الرغبات:
الرغبات احلاصلة يف السوق من جمموع العارضني والطالبني وهو ما يكون يف أسواق املنافسة :فهذه الرغبات ال أثر هلا؛ ألهنا مل
تكن من الغاصب وحده ،وإمنا من جمموعة عوامل يف داخل السوق.
قال ابن مازة البخاري..." :خبالف ما إذا لقيه يف بلدة الغصب ،وقد انتقص السعر حيث ال يكون له اخليار؛ ألن النقصان ما
()41

حصل بفعل مضاف إىل الغائب ،وإمنا هو ملعىن راجع إىل رغبات الناس ،فال يضمن".

الرغبات احلاصلة م ن فعل الغاصب مباشرة ،كالرغبات الناُتة عن نقل السلعة من الغاصب ،ويكون ذلك يف أسواق
االحتكارات اليت يكون سبب التأثري فيها طرف واحد :فهذه الرغبات هلا أثر يف الضمان؛ ألهنا كانت بفعل الغاصب نفسه.
ملعىن من جهة الغاصب ،وهو
قال ابن مازة البخاري" :ألن قيمة األشياء تتفاوت بتفاوت األمكنة ،وهذا التفاوت إمنا حصل ً
()42

نقله إىل هذا املكان ،فكان له أ ْن يلتزم الضرر بأخذ العني".

وهذا يعين أن شكل السوق الذي نبحث يف حوالة أسواقه عند مجهور الفقهاء هو سوق املنافسة بشكل عام ،وبالتايل فاملؤثر
يف األسعار هو جمموع الرغبات املتنوعة ،ال فعل الغاصب وحده.
.2.2

الضابط الثاني :عدم اتصال التلف بالزيادة:
()43

مثال ،فارتفع سعره إىل مئتني ،وتلفت العني ،فعلى الغاصب أن يضمن املئتني (أقصى القيم).
فلو غصب شيئًا ما قيمته مئة ً
39

القرايف ،الذخرية303/3 ،؛ العز بن عبد السالم ،قواعد األحكام يف مصاحل األنام ،مح .طه عبد الرؤوف سعد( ،القاهرة :الكليات األزهرية،
180/1 ،)1991؛ إبراهيم بن حممد ،ابن مفلح ،املبدع يف شرح املقنع( ،بريوت :دار الكتب العلمية .41/5 ،)1997 ،وقد شرح عز الدين
بن عبد السالم هذه الصورة ،فقال" :مثل أ ْن يشرب املضطرون ماء مغصوبًا يف مظان فقد املاء وغالء مثنه وارتفاع قيمته ،فإهنم يضمنونه إذا

حضروا بقيمته يف حمل عزته؛ كي ال تضيع على مالكه قيمته وماليته ،وكذلك نظائره" .انظر :عز الدين بن عبد السالم ،قواعد األحكام يف
مصاحل األنام.182-181/1 ،

40
41

الكمال بن اهلمام ،فتح القدير.96/7 ،

ابن مازه ،احمليط البخاري528/9 ،؛ القرايف ،الذخرية296/8 ،؛ الرافعي ،فتح العزيز بشرح الوجيز436/5 ،؛ البهويت ،كشاف القناع،
 91/4وما بعدها.

42
43

ابن مازة ،احمليط الربهاين.528/9 ،
عالء الدين علي بن سليمان ،املرداوي ،اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف( ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،د.ت.155/6 ،).
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مثال نصف درهم بعد أن كان سعره يف األصل درمهًا ،فإن على الغاصب
وأما إ ْن تلف بعضه كالثوب إذا أبْاله حىت صار سعره ً
()44

وردها مع الثوب البايل.
ضمان القدر الفائت وهو نصف الثوب بنصف أقصى القيم وهو مخسةَّ ،

45
قال ابن رشد اجلد رمحه اهلل (ت520هـ)" :وال يُِفيت الشيء املغصوب حوالة األسواق ،ويُِفيته النقصان والعيوب".

46

نص عليه املالكية والشافعية واحلنابلة.
هذا ما َّ
وهذا الضابط ي رجح ما قاله اخلطيب الشربيين عن عدم تأثري رد العني املغصوبة حبوالة األسواق ،فقد قال" :ألنه مع بقاء العني
َيكن توقُّع الزيادة يف املستقبل ،فلم تفت بالكلية".

47

وال بد من لفت النظر إىل أن هذا الضابط ُخيرج من جمال البحث السلع اليت ال تقبل التخزين مدة طويلة ،كالبقول واخلضروات

أيضا السلع اليت تكون مستقرة القيمة
والفاكهة ،وال سيما يف حال كانت الدورة االقتصادية مبرحلة الرواج والنَّـ َفاق ،كما ُخيرج ً
نسبيًا ،كاللُّحوم واخلبز.
 .3عناصر المالية:

إن من األمهية مبكان بيان عناصر مالية األشياء لكي يتم حتديد أبعاد حمل النزاع بدقة ،والرتجيح بني األقوال ،للتأكد من كون
الرغبات جزءًا من املالية أم ال ،وما يرتتب على ذلك من آثار.
وإنه يبدو من عرض أدلة الفريقني حول األخذ حبوالة األسواق أن مجهور الفقهاء ال يعدُّون الرغبات من عني املغصوب وال من
نظرا لتأثريها الكبري.
صفاته (أي ال يعدوهنا جزءًا من املالية) ،وأن زفر وأيب ثور -رمحهما اهلل -يعدون الرغبات جزءًا من املالية؛ ً
وللرتجيح بني الرأيني يستلزم البحث يف عناصر املالية؛ للتأكد من كون الرغبات جزءًا من املالية أم ال ،وما يرتتب على ذلك

من آثار.

والبحث يف عناصر املالية سيكون من جانب العرض هنا؛ ألن فرضية مسألتنا تقوم على عدم قيام الغاصب بأي دور إنتاجي؛
وكأَن السلعة اليت بني يديه مورد حر حيث َيكن االستفادة منها واالنتفاع هبا دون سبق إنتاج .فدور الغاصب يف مسألتنا سليب
أو حمايد على أعلى تقدير .فالذي يتعلق هبذه الدراسة هو حبث عناصر املالية من جانب الطلب؛ لنرى هل الرغبات من
أبعاض املالية ،أو هي مستقلة عنها.
.3.1

ماهية المال (السلع):

أ ـ من تعاريف الحنفية للمال :إن للمال عند احلنفية عدة تعريفات وفق اآليت:
"الـمال :عبارة عن إحراز الشيء ،وادخاره لوقت احلاجة يف نوائب الدهر".44
45
46
47

48

الرافعي ،فتح العزيز بشرح الوجيز.436/5 ،
قال الصاوي" :بل بزيادة أو نقص يف ذاهتا" .انظر :اخللويت ،حاشية الصاوي على الشرح الصغري (بلغة السالك ألقرب املسالك).159/4 ،
ابن رشد ،املقدمات املمهدات.491/2 ،
الشربيين ،مغين احملتاج.350/3 ،
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التقوم :يثبت هبا
بتمول الناس كافة أو بعضهم .و ُّ
"-الـمال :ما َييل إليه الطبع وَيكن ادخاره لوقت احلاجة ،واملالية تثبت ُّ

متقوما كاخلمر،
شرعا؛ فما يباح بال متول ال يكون ً
وبإباحة االنتفاع به ً
ماال كحبة حنطة ،وما يُتمول بال إباحة انتفاع ال يكون ً

وإذا ُعدم األمران مل يثبت واحد منهما كالدم".

49

50

الضنة" ،أو "جيري فيه التنافس واالبتذال".
"-هو الشيء الذي خلق لصاحل اآلدمي ،وجيري فيه الشح و ِّ

51

ب ـ من تعاريف المالكية للمال:
"الـمال :ما يقع عليه امللك ،ويستبد به املالك عن غريه إذا أخذه من وجهه"."-حتقيق الـمال :ما تتعلق به األطماع ،ويُعتَد لالنتفاع".

52

53

جـ ـ من تعاريف الشافعية للمال:
ستعدا ِألن يُنتفع به ،وهو إما أعيان أو منافع".
نتفعا به؛ أي ُم ً
"الـمال :ما كان ُم ً

54

"أما الـمال ،فقال الشافعي :ال يقع اسم مال َّإال على ما له قيمة يُباع هبا وتلزم ُمتلِفه ،وإ ْن قلَّت ،وما ال يطْرحه الناس ،مثل
55
ِ
الفلس وما أشبه ذلك .انتهى".
د ـ من تعاريف الحنابلة للمال:
شرعا( ،ما يباح نفعه مطل ًقا)؛ أي :يف كل األحوال( ،أو) يباح (اقتناؤه بال حاجة) ،فخرج ما ال نفع فيه
"(وهو) أي :املال ً
كاحلشرات ،وما فيه نفع حمرم كخمر ،وما ال يباح َّإال عند االضطرار كامليتة ،وما ال يباح اقتناؤه َّإال حلاجة كالكلب( .كبغل
ومحار)؛ النتفاع الناس هبما وتبايعهما يف كل عصر من غري نكري".

56

َيكن القول -بناء على تعاريف املال السابقة -بأن صفات املال تتحدد وفق اآليت:
48
49
50

57

الزيلعي ،تبيني احلقائق234/5 ،؛ حممد أمني بن عمر ،ابن عابدين ،رد احملتار( ،بريوت :دار الفكر.51/5 ،)1992 ،
ابن جنيم ،البحر الرائق ،277/5 ،وابن عابدين ،حاشية اين عابدين.51/5 ،

عبد العزيز بن أمحد ،عالء الدين البخاري ،كشف األسرار( ،بريوت :دار الكتاب اإلسالمي ،د.ت268/1 ،).؛ مسعود بن عمر ،التفتازاين،
شرح التلويح على التوضيح( ،مصر :مكتبة صبيح ،د.ت.421/1 ،).

51

حيث قال..." :املبيع لو كان غري مال :وهو ما ال جيري فيه التنافس واالبتذال ،كالرتاب والدم وامليتة حتف أنفها أو احلر" .انظر :غامن بن
حممد ،أبو حممد ،جممع الضمانات( ،بريوت :دار الكتاب اإلسالمي ،د.ت.215/1 ،).

52
53
54
55
56

إبراهيم بن موسى ،الشاطيب ،املوافقات( ،دار ابن عفان.32/2 ،)1997 ،
حممد بن عبد اهلل ،ابن العريب ،أحكام القرآن( ،بريوت :دار الكتب العلمية.497/1 ،)2003 ،
بدر الدين حممد بن عبد اهلل ،الزركشي ،املنثور يف القواعد الفقهية( ،وزارة األوقاف الكويتية.222/3 ،)1985 ،
عبد الرمحن بن أيب بكر ،السيوطي ،األشباه والنظائر( ،بريوت :دار الكتب العلمية.327 ،)1990 ،
منصور بن يونس ،البهويت ،كشاف القناع عن منت اإلقناع( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،د.ت.7/2 ،).
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-1أ ْن ترغب فيه النفس ،وَييل إليه الطبع ،ويقوم كافة الناس أو بعضهم بتموله.
قابال لالنتفاع به من غري ضرورة.
-2أ ْن يكون ً
يالحظ أن أهم صفات املال املتفق عليها بني الفقهاء هو الرغبة هبا ،فإذا مل تتوافر يف املال الرغبات خلرجت عن املالية.
كل منهما
مثال :ال قيمة لألعيان اليت ال منفعة فيها لقلَّتها ،كالقطرة الواحدة من املياه أو احلبة الواحدة من احلِنطة ،فمنفعة ٍّ

غري متحققة يف حالة انفرادها ،ولذا تكون تافهة لعدم نفعها ،أما إذا اجتمعت مع غريها ،وانضمت إىل مثيالهتا فيتحقق نفعها

ماال.
وتكون ً

58

هبذا يتبني أن الرغبات جزء من مالية السلع واخلدمات أو من أوصافها ،وليست منفصلة عنها.
.3.2

ماهية القيمة (السعر):

الغرض من البحث يف ماهية القيمة هو معرفة مكوناهتا:
 "القيمة اليت ختتلف باختالف الرغبات يف سائر األوقات"." -القيمة باعتبار رغبات الناس".

59

60

"قال الغزي الشافعي :والصحيح أن مثن املثل ما تنتهي إليه الرغبات املعتادة يف الغالب"."والقيمة خالف الثمن؛ ألهنا ما ينتهي إليه رغبات الناس"." -القيمة ما تنتهي إليه الرغبات".

61

62

63

"-القيمة تعترب بكثرة الرغبات وقلَّتها".

64

" -القيمة :ما تنتهي إليه رغبات الراغبني".

65

57

شوقي ،عبده الساهي ،املال وطرق استثماره يف اإلسالم( ،القاهرة :مطبعة حسان15 ،)1985 ،؛ إمساعيل إبراهيم ،البدوي ،عناصر اإلنتاج
يف االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الوضعي دراسة مقارنة( ،جامعة الكويت :جملس النشر.298-296 ،)2002 ،

58
59
60
61
62
63
64
65

البدوي ،عناصر اإلنتاج.298 ،
القرايف ،الذخرية.330/3 ،
الزيلعي ،تبيني احلقائق.280/1 ،
علماء جند األعالم ،الدرر السنية يف األجوبة النجدية ،مح .عبد الرمحن بن حممد بن قاسم( ،د.م :.د.ن.279/6 ،)1996 ،.
علماء جند األعالم ،الدرر السنية يف األجوبة النجدية.227/2 ،
تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين ،السبكي ،فتاوى السبكي( ،بريوت :دار الكتب العلمية.402/1 ،)1991 ،
الكمال بن اهلمام ،فتح القدير.320/9 ،
الزركشي ،املنثور يف القواعد الفقهية.81/3 ،
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 "قال كثري من العلماء :قيمة املثل ما يساوي الشيء يف نفوس ذوي الرغبات .وال بد أ ْن يُقال :يف األمر املعتاد .فاألصل فيهإرادة الناس ورغبتهم".

66

اضحا أن الرغبات هي ركن وجود القيمة يف األشياء .وبالتايل فالرغبات جزء من املالية للسلع.
يبدو و ً
.3.3

النماء في األموال التجارية:
67

وشرعا :يقسم النماء إىل قسمني :األول -حقيقي وهو الزيادة بالتوالد والتناسل والتجارات وحنوها.
النماء لغة :الزيادة،
ً
والثاين-التقديري وهو أن يكون املال قابل للزيادة بأن يكون يف يد صاحبه أو نائبه.

68

معدا لالستنماء بالتجارة أو باإلسامة (رعي احليوان يف الكأل املباح) ،ألن اإلسامة سبب حلصول الدر (اللنب)
ويكون املال ً
والنسل والسمن ،والتجارة سبب حلصول الربح ،فيقام السبب مقام املسبب ،وتعلق احلكم به ،كالسفر مع املشقة وحنو ذلك.
ويشرتط النماء لوجوب الزكاة يف األموال ،ومن وجوه النماء لألموال التجارية :زيادة األموال .ويف هذا يقول عبد العزيز
البخاري" :وزيادة املال يف أموال التجارة َيصل بكثرة رغبات الناس ،وتغري األسعار احلادث خبلق اهلل تعاىل".

69

فمن وجوه النماء لألموال التجارية زيادة الرغبات فيها .فكأنه ساوى بني زيادة الرغبات يف األموال التجارية وبني الدر والنسل
والسمن يف احليوانات .فلماذا يتم املساواة بينهما يف الزكاة ،والتفرقة بينهما يف الغصب؟
ماال ناميًا ُتب فيه الزكاة ،لكن على َمن ُتب الزكاة :هل على
أمر آخر :لو ارتفع سعر املغصوب يف يد الغاصب صار ً
الغاصب أم على املالك؟
ومما سبق بيانه يظهر أن الرغبات ليست مستقلة عن املالية ،وإمنا هي جزء معترب منها ،وهذا ما يرجح مذهيب زفر وأيب ثور،
حيث إن الرغبات هلا أثر كبري يف زيادة أو نقصان املالية؛ ألن قيم األشياء تنتهي إليها ،فتزيد بزيادهتا وتنقص بنقصاهنا وفق
اختالفات األمكنة واألزمنة املتعددة.
ملحق :بعض الضوابط التي وضعتها الشريعة لضبط األسواق:
ميما للبحث -إضافة بعض الضوابط العامة لتنظيم السوق ،واليت يف ثناياها ومراميها دعوة لتنظيم رغبات الناس
يستحسن -تت ً

املختلفة.

 .1تأمني الرضا واحلرية لرواد السوق ،لقوله عليه السالم "البيعان باخليار ما مل يتفرقا أو قال حىت يتفرقا فإن صدقا وبيّنا بورك
هلما يف بيعهما وإن كتما وكذبا حمقت بركة بيعهما".

66
67
68
69

70

أمحد بن عبد احلليم ،ابن تيمية ،جمموع الفتاوى( ،املدينة النبوية :جممع امللك فهد.522/29 ،)1995 ،
قلعجي ،حممد رواس ،وقنييب ،حامد صادق" ،النمو" ،معجم لغة الفقهاء( ،د.م :.دار النفائس.488 ،)1988 ،
ابن عابدين ،حاشية رد احملتار.263/2 ،
البخاري ،عبد العزيز ،كشف األسرار.193/4 ،
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 .2مراقبة اإلفصاح والبيان يف البيع ،لقوله عليه السالم" :فإن صدقا وبيّنا".
أصال يف السلعة ،لقوله" :ثالثة ال يكلمهم اهلل يوم
 .3التدخل يف حال الرتويج بالدعاية الكاذبة أي بصفات ليست موجودة ً
القيامة وال ينظر إليهم وال يزكيهم وهلم عذاب أليم .قال فقرأها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ثالثًا ،قال أبو ذر رضي
71

اهلل عنه خابوا وخسروا من هم يا رسول اهلل؟ قال :املسبل واملنان واملنفق سلعته باحللف الكاذب".
ِ
َّاس اَ ْشيَاءَ ُه ْم َوَال
 .4مراقبة امليازين واملكاييل ومنع التالعب هبا؛ لقول اهلل تعاىل {فَاَْوفُوا الْ َكْي َل َوالْم َيزا َن َوَال تَـْب َخ ُسوا الن َ
ِ
تُـ ْف ِس ُدوا ِِف ْاالَْر ِ
ص َال ِح َها}(األعراف .)85/7
ض بـَ ْع َد ا ْ
 .5تنظيم أعمال الوساطة والسمسرة يف السوق ،وذلك مبنع تلقي الركبان ،وعدم الكذب ،وإظهار العيب ،وهني بيع احلاضر
لباد؛ لكي تتبني مجيع الظروف املتحكمة بالعرض والطلب.
 .6هتيئة كل ما يضمن حرية االنتقال والدخول واخلروج من السوق وإليها .لذلك قال ابن تيمية يف تعريفه" :ورفع الضرر عن
الطريق بدفع احلرج عن السابلة من الغادين والرائحني" حفاظًا على حرية رواد السوق لتأمني الرضا هلم يف اختاذ القرار
األنسب وحفظ حقوقهم.
 .7منع االحتكار والبيوع املنهي عنها ،ومعاجلة مشكلة التسعري.
 .8مراقبة السوق وضبط الطلب بغية احملافظة على األسعار .كما ذكر أن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه شاهد يف إحدى
حلما قرموا إليه
جوالته جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنه وبيده درهم "فقال له :ما هذا؟ فقال :أريد أن أشرتي به ألهلي ً

(أي اشتهوه) .فقال عمر :أو كلما اشتهيتم اشرتيتم! ما يريد أحدكم أن يطوي بطنه البن عمه وجاره! أين تذهب عنكم
هذه اآلية{ :اَ ْذ َهْبتُ ْم طَيِّبَاتِ ُك ْم ِِف َحيَاتِ ُك ُم ُّ
استَ ْمتَـ ْعتُ ْم ِهبَا}(األحقاف  .)20/46وكأن عمر رضي اهلل عنه سعى
الدنْـيَا َو ْ
إىل كبح مجاح الغالء وترشيد اإلنفاق ،وإمنا ذكر اآلية الكرَية للتحكم بسلوك الفرد املسلم ألنه ملتزم بشرعه مراعيًا
للجماعة .وفيه أيضا حماربة للجشع واالستهالك اإلسرايف كونه ربط الشراء بالشهوة .وهذا ما دعا إليه القرآن الكرمي حيث
هنى عن اإلسراف والتقتري ودعا للقوام بينهما بقول اهلل عز وجل{ :والَّ ِذين اِذَا اَنْـ َف ُقوا َمل يس ِرفُوا وَمل يـ ْقتـروا وَكا َن بـ ِ
ك
ني ٰذل َ
ْ ُ ْ َ ْ َ ُُ َ َْ َ
َ َ

قَـ َو ًاما}(الفرقان .)67/25
الخاتمة:

ومما سبق بيانه يظهر أن الفقهاء تباينت آراؤهم حول موضوع حوالة األسواق وتغري رغبات الناس ،والذي يظهر للباحث
األخذ بقول من أخذ حبوالة األسواق واعتبارها وذلك ملا يأيت:
أ -االستقراء ألحكام الفقه اإلسالمي يرجحه.
ب -إن الرغبات مؤثرة يف العقود ،ألهنا جزء من املالية أو ركن أساسي فيها ،وهي ركن القيمة.

70

البخاري ،اجلامع الصحيح" ،كتاب البيوع")2057( ،43 ،؛ أبو احلسني مسلم بن احلجاج .اجلامع الصحيح ،مح .حممد فؤاد عبد الباقي،
(بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،د.ت" ،).البيوع".1532 ،

71

مسلم" ،اإلَيان".106 ،
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لكن مع ضرورة التفريق بني الرغبات الصورية والرغبات احلقيقية "الطلب الفعَّال" .فلو مل تكن للرغبات الفعلية أثر يف العقود ملا

النجش".
معىن يبقى للنهي الشرعي عن الرغبات الصورية ،مثل "النهي عن بيع ْ
كان هناك ً

ج-إن للرغبات أثراً يف العقود بدليل ترك احلرية للمتعاملِني يف حتديد أمثان بياعاهتم باملساومة.
د-إن للرغبات أثراً يف الشرع حيث أقام علماء اإلسالم تقدير النفقات الواجبة على مثن املثل؛ حىت ال يضر بتقدير النفقة
حوالة األسواق .والتقدير بثمن املثل يراعي حوالة األسواق يف الغالء والرخص زمانًا ومكانًا ،ولو جرى حتديد مقدار النفقة
بالدراهم والدنانري لتضرر أحدمها ،واهلل أعلم واملوفق للصواب.

توصية  :مما تقدم يتبني أن هذا البحث جدير باالهتمام من قبل الباحثني من طالب العلم يف مراحل الدراسات العليا ،فيوصي
الباحث مبتابعة البحث فيه واستقراء كل جوانبه وفروعه ،ودراسة آثارها وفق تفصيل املذاهب الفقهية األربعة ،إضافة إىل
مقارنتها باالقتصاد الوضعي وفق منهجية علمية دقيقة.
وبعد فهذا جهد املقل فما كان من صواب فمن اهلل تعاىل وله الفضل واملنة ،وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمين ومن
الشيطان ،واهلل براء منه ،وأسال اهلل أن يتقبل منا العلم والعمل إنه ويل ذلك والقادر عليه.
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ابن الرفعة ،أمحد بن حممد .كفاية النبيه يف شرح التنبيه .مح .جمدي باسلوم ،بريوت :دار الكتب العلمية2009 ،م.
ابن العريب ،حممد بن عبد اهلل .أحكام القرآن .بريوت :دار الكتب العلمية2003 ،م.
ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم .كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية .مح .عبد الرمحن النجدي ،مكتبة ابن تيمية،
د.ت.
ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم .جمموع الفتاوى .املدينة النبوية :جممع امللك فهد1995 ،م.
ابن حجر اهليتمي ،أمحد بن حممد .الفتاوى الفقهية الكربى .القاهرة :املكتبة اإلسالمية ،د.ت.
ابن حجر اهليتمي ،أمحد بن حممد .حتفة احملتاج يف شرح املنهاج .مصر :املكتبة التجارية الكربى1983 ،م.
ابن رشد ،حممد بن أمحد .البيان والتحصيل .بريوت :دار الغرب اإلسالمي1988 ،م.
ابن رشد ،حممد بن أمحد .املقدمات املمهدات .بريوت :دار الغرب اإلسالمي1988 ،م.
ابن رشد ،حممد بن أمحد .بداية اجملتهد وهناية املقتصد .القاهرة :دار احلديث2004 ،م.
ابن عابدين ،حممد أمني بن عمر .رد احملتار .بريوت :دار الفكر1992 ،م.
ابن عليش ،حممد بن أمحد .منح اجلليل شرح خمتصر اخلليل .بريوت :دار الفكر1989 ،م.
ابن مازة البخاري ،حممود بن أمحد .احمليط الربهاين يف الفقه النعماين .بريوت :دار الكتب العلمية2004 ،م.
RESS Journal
Route Educational & Social Science Journal
Volume 7/Issue 6, June 2020

333

PRICE CHANGES IN THE MARKET AND THEIR …………………….………….

ابن مفلح ،إبراهيم بن حممد .املبدع يف شرح املقنع .بريوت :دار الكتب العلمية1997 ،م.
ابن منظور .حممد بن مكرم .،لسان العرب .بريوت :دار صادر1414 ،ه.
ابن جنيم ،زين الدين املصري .البحر الرائق .بريوت :دار الكتاب اإلسالمي ،د.ت.
أبو احلسني مسلم بن احلجاج .اجلامع الصحيح .مح .حممد فؤاد عبد الباقي ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ، ،د.ت.
أبو حممد ،غامن بن حممد .جممع الضمانات .بريوت :دار الكتاب اإلسالمي ،د.ت.
األزهري ،صاحل بن عبد السميع .الثمر الداين .بريوت :املكتبة الثقافية ،د.ت.
البجريمي ،سليمان بن حممد .حاشية البجريمي على شرح املنهج .مصر :مطبعة احلليب1950 ،م.
البخاري ،حممد بن إمساعيل أبو عبد اهلل .اجلامع الصحيح .مح .حممد زهري الناصر ،بريوت :دار طوق النجاة1322 ،ه.
البدوي ،إمساعيل إبراهيم .عناصر اإلنتاج يف االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الوضعي دراسة مقارنة .جامعة الكويت :جملس
النشر2002 ،م.
البقوري ،حممد بن إبراهيم .ترتيب الفروق واختصارها .مح .عمر بن عباد ،اململكة املغربية :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،
1994م.
البلخي ،نظام الدين وآخرون .الفتاوى اهلندية .بريوت :دار الفكر1310 ،ه.
البهويت ،منصور بن يونس .شرح منتهى اإلرادات .بريوت :عامل الكتب1993 ،م.
البهويت ،منصور بن يونس.كشاف القناع عن منت اإلقناع .بريوت :دار الكتب العلمية ،د.ت.
التفتازاين ،مسعود بن عمر .شرح التلويح على التوضيح .مصر :مكتبة صبيح ،د.ت.
احلصين ،أبو بكر بن حممد .كفاية األخيار يف حل غاية االختصار .دمشق :دار اخلري1994 ،م.
اخللويت ،أمحد بن حممد .حاشية الصاوي على الشرح الصغري (بلغة السالك ألقرب املسالك) .د.م :.د.ن ،.د.ت.
الرافعي ،عبد الكرمي بن حممد .فتح العزيز بشرح الوجيز (الشرح الكبري للرافعي) .بريوت :دار الفكر ،د.ت.
الزركشي ،بدر الدين حممد بن عبد اهلل .املنثور يف القواعد الفقهية .الكويت :وزارة األوقاف الكويتية1985 ،م.
الزيلعي ،عثمان بن علي .تبيني احلقائق يف شرح كنز الدقائق .مصر :املطبعة الكربى األمريية1313 ،ه.
السبكي ،تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين .فتاوى السبكي .بريوت :دار الكتب العلمية1991 ،م.
السرخسي ،حممد بن أمحد .املبسوط .بريوت :دار املعرفة1993 ،م.
السيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بكر .األشباه والنظائر .بريوت :دار الكتب العلمية1990 ،م.
الشاطيب ،إبراهيم بن موسى .املوافقات .د.م :.دار ابن عفان1997 ،م.
RESS Journal
Route Educational & Social Science Journal
Volume 7/Issue 6, June 2020

Adnan ALGÜL

334

الشرباصي ،أمحد .املعجم االقتصادي اإلسالمي .د.م :.دار اجليل1981 ،م.
الشربيين ،حممد بن أمحد اخلطيب .مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج .بريوت :دار الكتب العلمية1994 ،م.
شيخي زاده ،عبد الرمحن بن حممد .جممع األهنر يف شرح ملتقى األحبر .بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،د.ت.
العاصمي احلنبلي ،عبد الرمحن بن حممد .حاشية الروض املربع شرح زاد املستقنع .د.م :.د.ن1397 ،هـ.
عبده الساهي ،شوقي .املال وطرق استثماره يف اإلسالم .القاهرة :مطبعة حسان1985 ،م.
العز بن عبد السالم .قواعد األحكام يف مصاحل األنام .مح .طه عبد الرؤوف سعد ،القاهرة :الكليات األزهرية1991 ،م،
عالء الدين البخاري ،عبد العزيز بن أمحد .كشف األسرار .بريوت :دار الكتاب اإلسالمي ،د.ت.
علماء جند األعالم .الدرر السنية يف األجوبة النجدية .مح .عبد الرمحن بن حممد بن قاسم  ،د.م ،.د.ن1996 ،م.
العيين ،بدر الدين حممود بن أمحد .البناية شرح اهلداية .بريوت :دار الكتب العلمية2000 ،م.
القرايف ،أمحد بن إدريس .الفروق .بريوت :عامل الكتب ،د.ت.
القرايف ،أمحد بن إدريس .الذخرية .بريوت :دار الغرب اإلسالمي1994 ،م.
قلعجي ،حممد رواس ،وقنييب ،حامد صادق .معجم لغة الفقهاء .د.م :.دار النفائس1988 ،م.
الكمال بن اهلمام ،حممد بن عبد الواحد .فتح القدير .بريوت :دار الفكر ،د.ت.
مالك بن أنس ،املدونة ،بريوت :دار الكتب العلمية 1994 ،م.
املاوردي ،علي بن حممد .احلاوي الكبري .بريوت :الكتب العلمية1999 ،م.
املرداوي ،عالء الدين علي بن سليمان .اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف .بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،د.ت.
املطرزي ،ناصر بن عبد السيد .املغرب يف ترتيب املعرب .بريوت :دار الكتاب العريب ،د.ت.
املنذري ،عبد العظيم بن عبد القوي .الرتغيب والرتهيب من احلديث الشريف .مح .مصطفى عمارة ،مصر :مصطفى البايب
احلليب1968 ،م.
املواق .حممد بن يوسف .التاج واإلكليل .بريوت :دار الكتب العلمية1994 ،م.
املوصلي ،عبد اهلل بن حممود .االختيار لتعليل املختار .القاهرة :مطبعة احلليب1937 ،م.
النوويَ ،يىي بن شرف .اجملموع شرح املهذب .بريوت :دار الفكر ،د.ت.

RESS Journal
Route Educational & Social Science Journal
Volume 7/Issue 6, June 2020

