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ادللخص
لقد بْب رسوؿ هللا(ملسو هيلع هللا ىلص) العالقة بْب ادلسلمْب أنفسهم وبينهم وبْب الدولة اإلسالمية  ،وهنى عن االحتكار والغش
والبيوع الٍب تؤدي إىل ادلنازعات بْب الناس ،والسوؽ بوصفو ادلكاف الذي دتارس فيو عمليات البيع والشراء وتبادؿ
السلع ،وفيو يهدؼ الناس إىل حتقيق الربح كل حسب موقعو البائع والشاري ،ودلا ىاجر النيب(صلى هللا عليو
وسلم) إىل ادلدينة حدد مكانً معيناً للسوؽ ،وقد حظى السوؽ يف عهده (صلى هللا عليو وسلم) ابىتمامو،
ورعايتو ،فتعهده ابإلشراؼ وادلراقبة ووضع لو ضوابطاً وسن لو آداابً وطهره من كثّب من بيوع اجلاىلية ادلشتملة
على الغنب ،والغرر ،والغش  ،واخلداع ،والراب ،وقد أوجب الشرع اإلسالمي على رواد السوؽ صفاتً وآداابً وأخالقاً
الرب ،واالعتداؿ يف الربح ،وادلسازلة ،وقد هنى
عليهم التحلي هبا كالصدؽ ،واألمانة ،اإلفصاح ،والنصح ،و ّ
الرسوؿ(صلى هللا عليو وسلم) عن البيوع الٍب تؤدي إىل االحتكار والتضيق على الناس واإلضرار هبم ،أو إذا كاف
القصد ىو اإلفساد يف األرض ،وكذلك هنى(صلى هللا عليو وسلم) عن البيوع ادلشتملة على الراب ،والبيوع ادلقَبنة
بشرط سلالف ألصوؿ الشرعية  ،كأف تكوف السلعة زلرمة أصال " كادليتو والدـ وحلم اخلنزير ،ىذا وقد أثُب(صلى
هللا عليو وسلم) ،على التاجر الصادؽ يف معاملتو ،األمْب يف أخذه وعطائو ،كما ذـ التاجر الكاذب  ،فعلى
التاجر ابئعاً كاف أـ مشَبايً أو ضلوعلا أف يتقي هللا وأف يكوف الصدؽ والوضوح والبياف وطيب القلب من أجل
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 وأسندت مراقبة، وقد اقتدى اخللفاء الراشدين بسّبة الرسوؿ(ملسو هيلع هللا ىلص) يف متابعة األسواؽ،الصفات الٍب يتحلى هبا
 وطلب منو التدخل لتطبيق شرع هللا وحتقيق مصلحة الناس وحاجاهتم إذا لزـ األمر فهي،ذلك إىل زلتسب السوؽ
.دولة حتقق احلرية االقتصادية للناس وتضبط مصاحلهم سواء كانوا رتاعات أو أفراد لتأمْب العمل بشكل منتظم
. زلتسب السوؽ، تنظيم السوؽ،األسواؽ اإلسالمية،  األسواؽ يف اجلاىلية:الكلمات ادلفتاحية

Abstract
The Messenger of Allah (PBUH) has shown the relationship between the Muslims themselves
and between them and the Islamic state, and forbade monopolization, deceit and ignorance
that lead to disputes between people, and the market as the place where selling, buying and
exchanging goods are carried out. According to his position, the seller and the buyer. When
the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) emigrated to the city, he set a
specific place for the market, and the market in his reign enjoyed his interest and care. He
undertook to supervise and control him. Jahiliyyah that includes injustice, jealousy, and
ignorance The Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) forbade sales that lead to
monopolization and constricting. The Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him)
forbade the sale of goods, (Peace and blessings of Allaah be upon him) forbade the sale of
riba, and selling it with a condition that is contrary to the principles of sharee'ah, as if the
commodity was originally forbidden, such as meat, blood, and pork. Peace be upon him), the
merchant sincere in his treatment, the Secretary in a The trader, a salesman, a buyer or both,
must fear God and be honest, clear, and kind and heartfelt for the qualities he possesses. The
Caliphs have followed the path of the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) in
following the markets. This is a state that achieves economic freedom for people and controls
their interests whether they are groups or individuals in order to ensure regular work.
key words;. Markets in Jahiliyah, Islamic markets, market regulation, market calculations.

:ادلدخل
 وانكماشو،  أنتعاشو يؤدي إىل حتسْب احلياة االقتصادية للمجتمع والدولة،السوؽ الركن الرابع القتصاد أي دولة
 ولذلك فأف العرب قيل اإلسالـ أىتموا ابألسواؽ وكانت مبثابة مؤدتر غلتمعوف فيو من، يكوف العكس من ذلك
.أطراؼ اجلزيرة ليس فقط للبيع والشراء واظلا لعقد ادلواثيق واالحالؼ فيما بينهم
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أمهية البحث :تكمن يف تبيان أثر السوق على اقتصاد الدولة يف بداية نشأهتا وتطورىا لبناء اقتصاد متكامل
يف جمتمع تسوده العدالة وادلساواة يف احلقوق والواجبات.
أىداف البحث :الكشف عن ماىية العمل يف إدارة األسواق يف اجلاىلية والضرائب اليت تفرض على من
يدخل السوق ،وتبيان دور الرسول(ملسو هيلع هللا ىلص) يف أتسيس السوق وإرساء األسس العامة لتلك األسواق.
ىيكل البحث :احتوى البحث إضافة إىل ادلقدمة واخلامتة وادلصادر وادلراجع على النحو اآليت:
ادلبحث األول :األسواق .
ادلطلب األول :ادلعىن اللغوي للسوق.
ادلطلب الثاين :ادلعىن االصطالحي للسوق.
ادلطلب الثالث :األسواق يف اجلاىلية
ادلبحث الثاين :األسواق يف عصر الرسول(ملسو هيلع هللا ىلص).
ادلطلب األول :أمهية السوق يف اإلسالم.
ادلطلب الثاين :دور الرسول(ملسو هيلع هللا ىلص) يف تنظيم السوق.
ادلبحث الثالث :األسواق يف عصر اخللفاء الراشدين.

ادلبحث األول :األسواق .
ادلطلب األول :ادلعىن اللغوي للسوق.

ِ
ِ
اعات
الس ُ
ضع البِيَ َ
ضع البِيَ َ
اعات  ،والبِياَ َع ُ
الناس هبا يف التَجارة ،وقد مسي َم ْو ُ
وؽَ :م ْو ُ
اتّ :
السلَ ُع واأل َْمت َعةُ ،الٍب يَتبايَ ُع ُ

اشَبوا ،وابْػتَػغُوا الرزؽ ،أو طلبوا
لب إليو ،وتُ ُ
ضلوه ،ويُقاؿ :تَ َس َّوؽ القوـ إِذا ابعوا و َ
سوقاً ،ألف البضائع ُُت ُ
ساؽ َ
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()1
الر ِ
سوؿ ََي ُكل الطَّ َعاـ َوؽلَْ ِ
ش ِيف األَسو ِاؽ"( ،)2أي يبتغي الرزؽ،
ادلعاش  ،ويف القرآف الكرمي" :وقاَلوا َم ِاذلََذا َّ
ِ
ِ
ٍ
فالس ُ
الناس أف يػَتَبايػَعُوا فيو ابتغاءً للرزؽ وقضاءً
وؽ ُم ْش َّتقةٌ إذف من َس ْوؽ الناس بضائ َعهم إىل َم ْوض ٍع ُمعيَّْب ْ ،اعتاد ُ
السوؽ ىو رواج بػي ِ
وعها وع ِ
ت  ،وقِياـ ِ
للحاجات ،ويقاؿ :قام ِ
روضها وُتاراهتا،
ت
ُ
ت إذا َك َس َد ْ
ونم ْ
السوؽ نػَ َف َق ْ
ُ
ُ
َ َ ُ ُُ
تَ ،
َ
ُ
)
3
(
الكاس ِد ،ونػَفَّق البضاعةَ انػَ َف َقها رَّوجها  ..ويقاؿ انْػع َق ِ
الؼ ِ
السوؽ  ،أي
دت
ُ
والنافِ ُق من البضائع َّ :
ائج ِ ،خ ُ
َ
ُ
َ َ
الر ُ

انتظمتَّ ،
البيع والشراء( ، )4ويف قولو تعاىل" إ ال أَهنم ليأكلوف الطعاـ وؽلشوف يف
وأتكدت ،انعقادىا وبدأ فيها ُ

األسواؽ"( ،)5والسوؽ رتع أسواؽ ،وىو ادلوضع الذي تباع فيو السلع ،وىيو ُم َؤنػَثَّو وتُ َذ َّكَر أيضاً(.)6

ادلطلب الثاين :ادلعىن االصطالحي للسوق.
السوؽ مصطلح يطلق على مكاف ،وىو اسم لكل مكاف وقع فيو التبايع بْب من يتعاطى البيع
()7

والشراء .
ولقد هنى رسوؿ هللا(ملسو هيلع هللا ىلص) بقولو" أف يباع الطعاـ اذا اشَباه حٌب يستوفيو"( ،)8فلم يكن النهي يف
مكاف السوؽ فقط ،بل جاء النهي عاـ على ما يقع عليو البيع سواء كاف داخل السوؽ أو خارجو ،فالعموـ يف
قولو ملسو هيلع هللا ىلص" أف يباع الطعاـ"(.)1

( )1ابن منظور ،رتاؿ الدين بن مكرـ(ت711ىػ1311/ـ) ،لساف العرب ،دار صادر(،بّبوت ،د .ت) ،ج ،8ص ،25ص ،10ص.168-167
( )2القرآف الكرمي ،سورة الفرقاف ،اآلية رقم (.)7
( )3ابن منظور ،ادلصدر السابق نفسو ،ج ،12ص(497قوـ) ،ج ،10ص(357نفق).
( )4ادلصدر السابق نفسو ،ج ،3ص(298-296عقد).
( )5القرآف الكرمي ،سورة الفرقاف ،اآلية رقم (.)20
( )6سيد أزتد نصر ،وآخروف ،ادلعجم الوسيط ،دار إحياء الَباث العريب  ،ط( ،1بّبوت2008،ـ) ،ص.315
( )7ابن حجر العسقالين ،شهاب الدين أبو الفضل أزتد بن علي(ت852ىػ1449/ـ) ،فتح الباري ،مطبعة مصطفى البايب احلليب واوالده(،مصر1958 ،ـ) ،ج،5
ص.246
( )8البخاري ،دمحم بن إمساعيل بن إبراىيم(ت256ىػ870/ـ) ،صحيح البخاري ،دار إحياء الكتب العربية(،مصر ،د .ت)كتاب البيوع ،ابب ما ذكر يف االسواؽ،
ج ،2ص14؛مسلم ،بن احلجاج النيسابوري(ت261ىػ875/ـ) ،صحيح مسلم ،حتقيق :دمحم فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الكتب العربية ،ط(،1مصر1955 ،ـ)،
كتاب البيوع ،ابب بطالف ادلبيع قبل الفيص ،ج ،3ص.1160
( )1ابن حجر ،ادلصدر السابق نفسو ،ج ،5ص.246
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وللتفريق بْب ادلعُب اللغوي  ،وادلعُب االصطالحي ،ففي اللغة ،خاص ابدلوضع أو ادلكاف ادلعْب ادلعروؼ لدى الناس
غلتمعوف فيو بقصد البيع والشراء أو ادلبادالت ،أما ادلعُب االصطالحي ،فإنو أعم وأمشل  ،إذ يشتمل على ادلوضع
أو ادلكاف الذي يقع فيو البيع والشراء  ،سواء كاف زلدد ادلساحة أو اف الناس ال تعرؼ مكانو فيكوف سوؽ
للمبادالت الٍب ُتري هبا عقود البيع والشراء  ،أي عقد الصفقات التجارية بْب فئات الناس على اختالفهم(.)2

ادلطلب الثالث :األسواق يف اجلاىلية.
بعد أف ازدادت حاجات ومتطلبات اإلنساف وأُسرتو فكر يف أف الفائض من زلاصيلو الزراعية يقوـ ابلتبادؿ مع
غّبه شلن تتوفر لديهم ما ينقصو من تلك احلاجات لذلك انشيئت األسواؽ لتبادؿ تلك ادلتطلبات ،واألسواؽ دتثل
الركيزة األساسية للحياة االقتصادية للجميع ففيها يعرض شٌب أنواع البضائع وأصناؼ السلع ادلختلفة مبا يرتدىا
من البائعْب وادلشَبين فهي دتثل ادلستوى اجليد للتجارة يف ىذا البلد أو ذاؾ ،فالنشاط االقتصادي يعتمد كليا على
كثرة األسواؽ وتنوع بضائعها ال على قلتها ،فإف أسواؽ العرب يف اجلاىلية كانت تعقد على طريقتْب منها:
مومسية ،ومنها دورية تقوـ عند تقاطع الطرؽ العامة وملتقى األهنار الكربى ،ومنها ما كاف يقتصر على ما غلاوره
من القرى ،وما ينزؿ بساحو من القبائل كسوؽ ىجر( ،)3وحجر اليمامة( )4وغّبىا ،ومنها ما كاف عاماً تفد إليو

الناس من أطراؼ اجلزيرة كلها كسوؽ عكاظ( ،)5وقاؿ األصمعي :عكاظ طلل يف واد بينو وبْب الطائف ليلة وبينو

وبْب مكة ثالث لياؿ وبو كانت تقاـ سوؽ العرب مبوضع يقاؿ لو :األثيداءُ وبو كانت أايـ الفجار وكاف ىناؾ

صخور يطوفوف هبا وػلجوف إليها.

حبر الظهراف وىذه أسواؽ قريش والعرب ومل
قاؿ الواقدي :عكاظ بْب طللو والطائف وذو اجملاز خلف عرفة ورلنَّة ّ

يكن فيو أعظم من عكاظ ،قالوا  :كانت العرب تقيم بسوؽ عكاظ شهر شواؿ مث تنتقل إىل سوؽ رلنَّة ،فتقيم فيو
( )6الدريويش ،أزتد بن يوسف بن أزتد ،أحكاـ السوؽ يف اإلسالـ وأثرىا يف االقتصاد اإلسالمي ،دار عامل الكتب  ،ط( ،1الرايض1989 ،ـ) ،ص.22
( ( )3سوؽ ىجر :مدينة ىجر نحية البحر ين كلها  ،وىجر مدينة  ،وىي قاعدة البحرين  ،وتقع على اخلليج العريب) ايقوت احلموي ،شهاب الدين أبو عبد
هللا(ت626ىػ1229/ـ) ،معجم البلداف ،دار إحياء الَباث العريب(،بّبوت ،د .ت) ،ج ،8ص.469
(( )4حجر اليمامة :ويقصد ابليمامة ما يعرؼ االف ابسم العارض  ،وىي اوسط صلد وشرقيو ،وحجر كاف قاعدهتا وقامت مدينة الرايض على انقاض مدينة حجر)،
االصفهاين ،أبو نعيم أزتد بن عبد هللا(ت430ىػ1038/ـ) ،بالد العرب  ،حتقيق :صاحل العلي ،وزتد اجلاسر ،دار اليمامة للبحث والنشر ،ط( ،1الرايض،
1968ـ) ،ص ،22ص 358وما بعدىا.
( ()5سوؽ عكاظ :عكاظ طلل يف واد  ،يقع جنوب الطائف  ،وكانت قبائل العرب ُتتمع بو كل سنة ويتفاخروف فيو وػلضره شعراؤىم ،ويتناشدوف ما احدثوا من
الشعر مث يتفرقوف  ،وكانوا يقيموف بو شهر شواؿ) ،ايقوت احلموي ،ادلصدر السابق نفسو ،ج ،6ص.342
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عشروف يوماً من ذي القعدة مث تنتقل إىل سوؽ ذي اجملاز فتقيم فيو إىل أايـ احلج(.)1
()2
ِ
السَراةِ،
ويف أخبار مكة أف "رابيِةَ احلَْزَوَرِة كانت َ
مت مكة من َّ
سوؽ مكة" يف اجلاىلية ،وأف القوافل كانت إذا قَد ْ
ٍ
ِ
وحْنظلَة بن أيب سفياف
ب و َّ
حتمل احلْنطَةَ واحلُ ُبو َ
داري أيب سفياف َ
العس َل ،حتُط يف َر ْحبَة بْب َ
الس ْم َن و َ
أو الطائفُ ،
وتباع فيها( ،)3وليس يف نش ِ
وء ىذه األسواؽِ ،
غّب قضاء حاجات الناس طلباً للرزؽ وادلعاش ،يف ٍ
عمل
ُُ
َ
ُ ُ
ود َوامهاُ ،
ِ
ِ
ِ
ِ
ُتاري َْزل ٍ
ود َو ِامها
ض ،ال يبتغي يف أَساسو أف ُػل ّقق أكثر من ادلصاحل ّ
عْب وتلك ىي علَّةُ نُ ُشوئهاَ ،
للمتبَايِ َ
ّ
ادلاديَة ُ

وخصوصيَّ ِة نشاطها ،والشك يف أهنا كانت معروفةً يف كثّب من ال ُقرى
كل مكافُ ،
على توايل األايـ ،وانتشارىا يف ِّ
()4

واألمصار واألحياء ادلنتشرة يف بالد العرب

 ،وتزداد أعلية ىذه األسواؽ إذا كانت ذات موقع ذي ابؿ ،كأف

تكوف على ساحل البحر مثل سوؽ عدف( ،)5وصنعاء( ،)6وعُماف وذلك لشيوع االُتار فيها مع البالد اجملاورة
كاذلند واحلبشة وبالد فارس (.)7
ومل يكن يرتد الناس ىذه األسواؽ للبيع والشراء فقط ،بل كانوا يقصدوهنا دلآرب شٌب ،وغاايت متباينة ،فمن
شعراء ينشدوف فيها األشعار يف شٌب األغراض ،وكاف ذلا ُزلَ ِّكموف ػلتكم الناس إليهم يف ذلك ،ومن خطباء
مشاىّب يهزوف أعواد ادلنابر يف خطبهم ،ومن طالب لقاتل أبيو يريد أف يعرفو حٌب يَببص بو السوء فيما بعد ،ومن
()8
التجار يف تلك ادلواسم
كاف
و
،
بعز ومنعة
ملتمس زتاية شريف من عدو ألد ،ومن ٍ
ابغ زوجاً  ،أو مستطيل ّ
ُ
ودابَ بعُماف،
وص َحار َ
ُ
يؤدوف إىل ادللوؾ ضريبةً على بيُوعهم مبقدار العُ ُشر ،كما يف أسواؽ عدف وصنعاء ابليمنُ ،

مقامهم عليها( ، )9وكاف يف كل
وادلشقر ابلبحرينُ ،
ودومة اجلندؿ ،فهذه رتيعاً عُ ُشورىا إىل ملوكها ،أو َمن يقوـ ً

( )3ايقوت احلموي ،ادلصدر السابق نفسو ،ج ،6ص.342
( )6ادلصدر السابق نفسو ،ج ،2ص255؛ األزرقي ،أبو الوليد دمحم بن عبد هللا(ت1385ىػ1965/ـ) ،أخبار مكة وما جاء فيها من اآلاثر ،حتقيق :رشدي الصاحل
ملحس(،بّبوت1933 ،ـ) ،ج ،2ص.294
( ( )3وصارت الرحبةُ تػُعرؼ ٍ
بعدئذ بدار زايد ،ألف معاوية بن أيب سفياف أقطعها ألخيو من أبيو زايد بن ُمسَيَّة) ،األزرقي ،ادلصدر السابق نفسو ،ج ،1ص.239
ْ
( )4زتّور ،عرفاف دمحم ،مواسم العرب الكربى ،مؤسسة الرحاب احلديث ،ط(،1بّبوت ،د .ت) ،ج ،1ص.35
( ( )5سوؽ عدف :عدف مدينة جنوبية هتامية تقع على ساحل حبر اذلند ،وىي أقدـ أسواؽ العرب)  ،اذلمداين ،أبو دمحم احلسن بن يعقوب(ت336ىػ947/ـ) ،صفة
جزيرة العرب ،منشورات دار اليمامة(،الرايض1974،ـ) ،ص70؛ ايقوت احلموي ،ادلصدر السابق نفسو ،ج ،4ص.89
( ( )6صنعاء :ىي عاصمة اليمن  ،وىي قصبة اليمن وأحسن بالدىا ،تشبو بدمشق لكثرة فواكهها وتدفق مياىها  ،وكاف امسها يف اجلاىلية إزؿ)،اذلمداين ،ادلصدر
السابق نفسو ،ص ،81ايقوت احلموي ،ادلصدر السابق نفسو ،ج ،3ص.426
(( )7عُماف :تقع على ساحل حبر اليمن واذلند ،وتشمل على بلداف كثّبة ذات طلل وزروع) ،ايقوت احلموي ،ادلصدر السابق نفسو ،ج ،4ص.50
( )8الدريويش ،ادلرجع السابق نفسو  ،ص.29-28
()9
احملرب ،حتقيق ،إيلزة ليخًب شتّب ،مراجعة :دمحم زتيد هللا ،دار اآلفاؽ اجلديدة(،بّبوت،
البغدادي ،أبو جعفر دمحم بن حبيب (ت245ىػ859/ـ)َّ ،
1942ـ)،ص265-264؛ األصفهاين ،األزمنة واألمكنة ،مطبعة دار ادلعارؼ حبيدر أابد الدكن(،اذلند1913،ـ ) ،ج ،2ص.163-161
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وجبَت عليهم ،ويػُ َؤ ُدوىا إىل ادللوؾ،
ور الٍب َ
سوؽ منها َعشَّاروف ُ
أوجبَاةٌ ،يطوفوف فيها ،ليَ ْستَوفُوا من التجار العُ ُش َ
َّبعةً يف البالد األخرى كما يف جزيرة العرب ،وتػُ ْؤ َخ ُذ نقداً أو َعْيناً(. )1
ومت َ
وكانت ىذه الضريبةُ معروفةً ُ
ٍ
السوؽ يف ِ
وَف فيها أيةُ ضريبة،
أما إذا مل تكن
ُ
ور ،فكأهنا كانت منطق ًة ُحَّرًة ال تُستَ َ
أرض شللكة ،فلم يكن فيها عُ ُش ٌ
ور " ألهنا ليست أبرض شللكة"( ،)2ومع ذلك فقد كانت قبيلةُ زلارب بن ىرب
ف ُ
سوؽ ِّ
الش ْحر مثالً مل يكن هبا عُ ُش ٌ
()3
"عش ٌور وال خفارة"( ،)4ألهنا مل
ختفر رتيع من ؼلتلف إليها من العرب  ،ومل يكن يف ُ
سوؽ عكاظ ُ
هرةُ ،
من بِب َم َ
()5
ٍ
تكن يف ِ
فسو يقاؿ يف سائر
ػلتاج فيو إىل َمن ػلميهم  ،و ُ
أرض شللكة ، ،وألهنا ُ
تقوـ يف شه ٍر َحراـ ال ُ
القوؿ ن ُ
أرض ٍ
األسواؽ الٍب ليست يف ِ
شللكة أو تقوـ يف شه ٍر حراـ ،مثل سوؽ رلنة  ،وسوؽ ذي اجملاز ،وسوؽ الرابية

حبضرموت ،وسوؽ نطاة خيرب ،وغّبىا(. )6

ادلبحث الثاين :األسواق يف عصر الرسول(صلى هللا عليو وسلم).
ادلطلب األول :أمهية السوق يف اإلسالم.
السوؽ ىي ادلوضع احلقيقي أو االعتباري للتعامل بْب الناس ،وفيها تتم ادلعاوضات ادلالية  ،وإبراـ العمليات
التجارية ،وىذه ادلعاوضات وتلك ادلبادالت دتثل ركيزة أساسية لدى اجملتمعات البشرية ،فإذا سارت على أسس من
النظم واألحكاـ واآلداب والقواعد ،فإهنا تصبح ذا مكانة عالية  ،وأعلية ابلغة ،واإلسالـ قد أوىل السوؽ عناية
فائقة ،واىتماماً ابلغاً ،دتثل يف حثو ابتداءً على السعي يف األرض ،وارتياد األسواؽ للتجارة وطلب الكسب(، )7

فقد دعت الشريعة إىل العمل ابلتجارة ،واكتساب ادلاؿ عن طريقها ،قاؿ تعاىل ":اي أيها الذين آمنوا ال أتكلوا
أموالكم بينكم ابلباطل إال أف تكوف ُتارة عن تراض منكم"( ، )8وقاؿ تعاىل ":وأحل هللا البيع وحرـ الراب"( ، )9ودلا

( )1العقيلي ،جواد دمحم علي(ت1407ىػ1987 /ـ) ،ادلفصل يف تريخ العرب قبل اإلسالـ ،دار العلم للماليْب( ،بّبوت1978،ـ) ،ج ،5ص ،307ج،7
ص.478
( )2األصفهاين ،ادلصدر السابق نفسو ،ج ،2ص.164
( ()3بنو مهرة بن حيداف :بطن من قضاعة ،ومساكنُهم بالد ِ
الش ْحر ،بْب ُعما َف وحضرموت ،على سواحل حبر العرب) ،البغدادي ،ادلصدر السابق نفسو ،ص.266
ُ
ََ
َ َ
( )4األصفهاين ،ادلصدر السابق نفسو ،ج ،2ص.165
( )5البغدادي ،ادلصدر السابق نفسو ،ص.267
( )6زتّور ،ادلرجع السابق نفسو ،ج،1ص.37
( )7الدريويش  ،ادلرجع السابق نفسو ،ص.30
( )8القرآف الكرمي ،سورة النساء ،اآلية رقم (.)29
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سئل رسوؿ هللا(ملسو هيلع هللا ىلص) عن أفضل الكسب ،قاؿ " :بيع مربور وعمل الرجل بيده"( ، )1كما مسى هللا سبحانو وتعاىل
الكسب عن طريق التجارة" ابتغاء من فضلو" فقاؿ تعاىل " :فإذا قضيت الصلوات فانتشروا يف األرض وابتغوا من
فضل هللا"( ، )2كما قرنو سبحانو وتعاىل الضاربْب يف األرض للتجارة ابجملاىدين يف سبيلو ،فقاؿ تعاىل ":وآخروف
يضربوف يف األرض يبتغوف من فضل هللا وآخروف يقاتلوف يف سبيل هللا"( ،)3وقد امتدح هللا سبحانو رواد ادلساجد
()4

ادلسبحْب ابلغدو واآلصاؿ أبهنم ":رجاؿ ال تلهيهم ُتارة وال بيع عن ذكر هللا وإقاـ الصالة وإيتاء الزكاة"

،

فادلؤمنوف يف نظر اإلسالـ ليس أجالس مساجد ،أظلا ىم رجاؿ عمل وُتارة وأف أعماذلم الدنيوية ال تشغلهم عن
ذكر هللا  ،قاؿ تعاىل ":وابتغ فيما آتؾ هللا الدار اآلخرة وال تنس نصيبك من الدنيا"(. )5
وقد امًب هللا على أىل مكة أبف جعل بلدىم سوقاً ُتارايًُ ،تىب إليو ذترات كل شيء ،قاؿ تعاىل ":أو مل ظلكن ذلم

حرماً آمناً غلىب إليو ذترات كل شيء رزقاً من لدن"( ، )6وهبذا حتققت دعوة سيدن إبراىيم -عليو السالـ " -ربنا
إين أسكنت من ذريٍب بواد غّب ذي زرع عند بيتك احملرـ ربنا ليقيموا الصلوات فاجعل أفئدة من الناس هتوي إليهم
وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكروف"( ، )7وقد كاف رسوؿ هللا(ملسو هيلع هللا ىلص) يرتد األسواؽ كسباً للرزؽ ،وطلباً للمعاش،
حٌب عاب ادلشركوف ذلك بقوذلم كما ذكر ذلك القرآف الكرمي ":وقالوا ما ذلذا الرسوؿ َيكل الطعاـ وؽلشي يف
األسواؽ"( ،)8وقد امتدح الرسوؿ( ملسو هيلع هللا ىلص) التاجر الصدوؽ األمْب أبف جعلو يف منزلة اجملاىد والشهيد يف سبيل هللا ،
قاؿ( ملسو هيلع هللا ىلص) :التاجر الصدوؽ األمْب مع النبْب والصديقْب والشهداء"(.)9
( )9القرآف الكرمي ،سورة القرة ،اآلية رقم (.)275
( )1ابن حنبل ،أبو عبد هللا أزتد(ت241ىػ855/ـ) ،ادلسند ،دار صادر( ،بّبوت ،د .ت) ،ج ،6ص466؛ احلاكم النيسابوري ،أيب عبد هللا دمحم بن عبد
هللا(ت405ىػ1014/ـ) ،ادلستدرؾ على الصحيحْب يف احلديث ،مطبعة النصر احلديثة(،الرايض ،د .ت) ،ج ،2ص10؛ البيهقي ،أيب بكر أزتد بن
احلسْب(ت458ىػ1066/ـ) ،السنن الكربى ،مطبعة دار ادلعارؼ العثمانية حبيدر آابد ،ط( ،1اذلند1933،ـ) ،ج ،5ص263؛ اذليثمي ،نور الدين علي بن أيب
بكر(ت807ىػ1404/ـ) ،رلمع الزوائد ومنبع الفوائد  ،دار الكتاب العريب،ط(،2بّبوت1967 ،ـ) ،ج ،4ص.60
( )2القرآف الكرمي ،سورة اجلمعة ،اآلية رقم (.)10
( )3القرآف الكرمي ،سورة ادلزمل ،اآلية رقم(.)20
( )4القرآف الكرمي ،سورة النور  ،اآلية رقم(.)37
( )5القرآف الكرمي ،سورة القصص ،اآلية رقم(.)77
( )6القرآف الكرمي ،سورة القصص ،اآلية رقم (.)57
( )7القرآف الكرمي  ،سورة إبراىيم ،اآلية رقم(.)37
( )8القرآف الكرمي ،سورة الفرقاف ،اآلية رقم (.)7
( )9الَبمذي ،دمحم بن عيسى بن ُسورة(ت209ىػ824 /ـ) ،سنن الَبمذي ،دار االحتاد العريب للطباعة ،ط (،1مصر1965،ـ) ،كتاب البيوع ،ابب ما جاء يف
التغليظ يف الكذب والوزر وضلوه ،رقم احلديث،)1209 (،ج ،2ص342-341؛ الدارمي ،أيب دمحم عبد هللا بن عبد الرزتن( ت255ىػ868 /ـ) ،سنن الدارمي،
دار إحياء السنة النبوية (،الرايض ،د .ت)كتاب البيوع ،ابب يف التاجر الصدوؽ ،رقم احلديث(،)2581ج ،2ص347؛ ابن ماجو ،أبو عبد هللا دمحم بن يزيد
القزويِب(ت275ىػ888/ـ)  ،سنن ابن ماجو ،حتقيق :دمحم فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الكتب العربية( ،مصر1953 ،ـ) ،كتاب التجارات ،ابب احلث على=
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ادلطلب الثاين :دور الرسول(صلى هللا عليو وسلم) يف تنظيم السوق.
كاف ابدلدينة يف اجلاىلية عدة أسواؽ متنوعة األغراض ،منها سوؽ ُحباشة( ،)1ومنها سوؽ بزابلة من

الناحية الٍب تدعى يثرب( ،)3()2وسوؽ ابجلسر يف بِب قينقاع( ،)4وسوؽ ابلصفاصف ابلقصبة(،)5

وسوؽ يقوـ يف موضع زقاؽ ابن حيْب ،كانت تقوـ يف اجلاىلية وأوؿ اإلسالـ ،وكاف يقاؿ لذلك
ادلوضع ُمزاحم( ،)6ودلا ىاجر النيب(ملسو هيلع هللا ىلص) إىل ادلدينة حدد مكانً معيناً للسوؽ يف موضع بقيع الزبّب(،)7
وضرب فيو قُػبَّة ،وقاؿ ألصحابو " :ىذا سوقكم" ،ولكنو رأى غّبه أنفع منو ،وأكثر حتقيقاً دلصاحل

ادلسلمْب فعدؿ عنو( ،)8وذىب إىل مكاف حر فسيح( ،)9وخطو برجلو ،وقاؿ ":ىذا سوقكم فال
ينتقصن وال يضربن عليو خراج"( ،)10ىذا وقد قامت السوؽ يف عهده (ملسو هيلع هللا ىلص) رحبة واسعة ،ال بناء
فيها وال ظل ،وكاف الراكب ينزؿ فيها ،فيضع رحلو مث يطوؼ ابلسوؽ ،ورحلو بعينو يبصره وال يغيبو
عن شيء( ،)11وكانت السوؽ أقرب إىل الطوؿ منها إىل العرض ،ومن ضمنها ادلنطقة ادلعروفة اليوـ
ابدلناخة ويرجح أهنا دتتد من احلد الشمايل دلصلى العيد " وىو يف موضع مسجد الغمامة اليوـ" إىل

=ادلكاسب ،رقم احلديث،)2139(،ج ،2ص724؛ الدار قطِب ،أبو احلسن علي بن عمر بن أزتد(ت385ىػ995/ـ)،سنن الدار قطِب ،مطبعة عامل
الكتب(،بّبوت ،د .ت) ،كتاب البيوع ،ابب يف التاجر الصدوؽ ، )2775(،ج ،3ص.7
()1
(حباشة :من أسواؽ العرب يف اجلاىلية ،تقوـ ىذه السوؽ بتهامة يف داير ابرؽ ضلو قنون على ست لياؿ من مكة إىل جهة اليمن ،فهي ادلتجر ادلتوسط ادلشَبؾ
ُ
بْب احلجاز واليمن  ،وأصل احلبش اجلمع  ،واحلُباشة اجلماعة من الناس ليسوا من جنس واحد ،ولعلها مسيت بذلك لكثرة ما غلتمع هبا من سلتلف القبائل واألجناس
للتجارة)،األفغاين ،سعيد(ت1417ىػ1996/ـ) ،أسواؽ العرب يف اجلاىلية واإلسالـ ،دار الفكر ،ط( ،3بّبوت1974،ـ) ،ص.258
( )2السمهودي ،علي بن عبدهللا بن أزتد نور الدين (ت911ىػ1506/ـ) ،وفاء الوفاء أبخبار دار ادلصطفى ،مطبعة اآلداب(،مصر1908 ،ـ) ،ج ،1ص.،539
ولعل ادلراد من قولو" الناحية الٍب تدعى ييثرب"
( ( )3ولعل ادلراد من قولو" الناحية الٍب تدعى يثرب" :ابعتبار أف يثرب أرض وقعت ادلدينة يف نحية منها) ،الزسلشري ،أيب القاسم جار هللا دمحم(ت538ىػ/
1144ـ) ،الكشاؼ عن حقائق التنزيل وعيوف األقاويل يف وجوه التأويل ،مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده(،مصر1966،ـ) ،ج ،3ص.254
( )4السمهودي ،ادلصدر السابق نفسو ،ج ،1ص.539
( )5ادلصدر السابق نفسو ،والصفحة نفسها.
( )6ادلصدر السابق نفسو ،ج ،1ص.540-539
( )7ادلصدر السابق نفسو ،ج ،1ص.540
( )8ادلصدر السابق نفسو ،والصفحة نفسها.
(( )9ادلقصود هبذا ادلكاف ىو" موضع سوؽ ادلدينة غرب ادلسجد النبوي") ،الدريويش ،ادلرجع السابق نفسو ،ص.34
( )10ابن ماجو ،ادلصدر السابق نفسو ،كتاب التجارات ،ابب األسواؽ ودخوذلا ،رقم احلديث ،)2233(،ج ،2ص751؛ اذليثمي ،ادلصدر السابق نفسو ،كتاب
البيوع ،ابب ما جاء يف األسواؽ ،رقم احلديث ،)6324( ،ج ،4ص.76
( )11السمهودي ،ادلصدر السابق نفسو ،ج ،1ص.541
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منطقة جرا ر سعد ،يف منازؿ بِب ساعدة ،قرب ثنية الوداع مشاؿ ادلدينة( ،)1وقد كاف يباع يف ىذا
السوؽ معظم أنواع األطعمة والسلع ،مثل السمن ،واألقط( ،)2والتمر واحلنطة وضلوعلا( ،)3كما كاف
يباع فيها اجلِعاب( ،)4واألدـ( ،)6()5وأعشاب القرظ( ،)8()7والبز ،وكاف للبزازين مكاف معروؼ خاص
هبم يف السوؽ( ،)9كما عرضت فيو للبيع أنواع ادلاشية ،فكاف للخيل قسم خاص عرؼ ببقيع
اخليل

()10

 ،كما كاف لإلبل سوؽ خاص

()11

 ،وكذا البقر( ،)12والغنم( ،)13وقد حظي السوؽ يف

عهده(ملسو هيلع هللا ىلص) ابىتمامو ،ورعايتو ،فتعهده ابإلشراؼ وادلراقبة ،ووضع لو ضوابطاً وسن لو آداابً وطهره من
كثّب من بيوع اجلاىلية ادلشتملة على الغنب ،والغرر ،والغش ،واخلداع ،والراب ،كما منع بيع احملرمات
فيو ،كاخلمر ،واخلنزير ،ومنع إنشاد األشعار والتفاخر ابألحساب واألنساب فيو  ،كما عِب
الرسوؿ(ملسو هيلع هللا ىلص) حبريتو ،وإتحة الفرص ادلتكافئة فيها للبيع والشراء بْب اجلمع على السواء ،ومقاومة كل
سلطاف أو مظهر يراد بو التأثّب أو االستئثار أبي امتياز فيو( ، )14فقد مر (ملسو هيلع هللا ىلص) على خيمة منصوبة
يف السوؽ فقاؿ(ملسو هيلع هللا ىلص) :ما ىذه؟ قالوا :خيمة لرجل( ، )15كاف يبيع فيو التمر ،فقاؿ:

( )1السمهودي ،ادلصدر السابق نفسو ،ج ،1ص.540
( )2ابن سعد ،أبو عبد هللا دمحم بن سعد بن منيع الزىري(ت230ىػ844/ـ) ،الطبقات الكربى ،دار صادر( ،بّبوت1957 ،ـ) ،ج ،3ص125؛ السمهودي،
ادلصدر السابق نفسو ،ج ،1ص.546-540
( )3ابن حجر العسقالين ،اإلصابة يف دتييز الصحابة ،دار هنضة مصر(،القاىرة ،د .ت) ،ج ،2ص.153
(( )4اجلِعاب :رتع اجلَ ْعبة :وىي كنانة النشَّاب) ،الفّبوز آابدي ،رلد الدين دمحم بن يعقوب(ت817ىػ1415/ـ) ،القاموس احمليط ،ادلطبعة ادلصرية ،ط (،3مصر،
1933ـ) ،فصل اجليم ،ابب الباء ،ص.76
( )5ابن حجر ،ادلصدر السابق نفسو ،ج ،2ص.153
()6
َزتر  ،وقيل :ىو ادل ْدبُوغُ) ابن منظور ،ادلصدر السابق نفسو ،ج ،2ص.537
(األدـ :أ ََدـ :اجللد ما كاف ،وقيل :األ ْ
َ
( )7ابن حجر ،ادلصدر السابق نفسو ،ج ،3ص65؛ الكتاين ،دمحم عبد احلي بن عبد الكبّب(ت1382ىػ1962/ـ) ،نظاـ احلكومة النبوية ادلسمى(الَباتيب اإلدارية)،
ادلطبعة الوطنية (،الرابط ،د .ت) ،ج ،2ص.27
( ( )8القرظ :ورؽ السلم ،أو ذتر السنط ،وأدمي مقروظ :دبغ أو صبغ بو) ،الفّبوز آابدي ،ادلصدر السابق نفسو ،فصل القاؼ ،ابب الظاء ،ص.643
( )9الكتاين ،ادلصدر السابق نفسو ،ج ،2ص.33-32
( )10السمهودي ،ادلصدر السابق نفسو ،ج ،1ص.544
( )11ادلصدر السابق نفسو ،ج ،1ص.545-544
( )12ابن حجر ،ادلصدر السابق نفسو ،ج ،2ص.407
( )13ادلصدر السابق نفسو ،ج ،5ص.258
( )14السمهودي ،ادلصدر السابق نفسو ،ج ،1ص 540وما بعدىا.
(( )15يروى أف اسم الرجل ىو :دمحم بن مسلمة) ،ادلصدر السابق نفسو ،ج ، 1والصفحة نفسها.
05

Route Educational & Social Science Journal

Volume 6(10); November 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(10); November 2019
"أحرقوىا ،فحرقت"( ،)1ىذا وقد اقتدى بو (ملسو هيلع هللا ىلص) أصحابو ،فكانوا يرتدوف األسواؽ ويتاجروف فيها
أبمواذلم ،وال يروف يف ذلك أبساً ،وللسوؽ يف اإلسالـ آداب كثّبة  ،وحرمات عديدة ينبغي أف ضلافظ
عليها ونلتزـ هبا  ،ولنا القدوة يف ذلك بنبينا دمحم(ملسو هيلع هللا ىلص)،أنو قاؿ " :من دخل السوؽ فقاؿ :ال إلو إ ال
احلمد  ،ػلُيي وؽليت وىو ح ِّي ال ؽلوت ،بيده اخلّب وىو على
ادللك  ،ولو ُ
هللا َو ْح َدهُ ال شريك لوُ ،لوُ ُ
سيئة ،ورفع لو ألف ألف ٍ
حسنة ،وزلا عنو ألف ألف ٍ
ٍ
درجة،
كل شيء قدير ،كتب هللا لو ألف ألف
وبُب لو بيتاً يف اجلنة"( ، )2وإظلا خص السوؽ ابلذكر ،ألنو مكاف الغفلة عن ذكر هللا ،واالشتغاؿ
ابلتجارة ،فهو يف موضع َس ْلطنَ ِة الشيطاف ،ورلمع جنوده ،فالذكر ىنا ػلارب الشيطاف ،ويهزـ جنوده،
فمن قاؿ ذلك فهو خليق مبا ذكر من الثواب"( ،)3وقد ورد عن الرسوؿ(ملسو هيلع هللا ىلص) ما يفيد احلث على
النظافة وخاصة يف طرقات الناس وأسواقهم ،دلا فيها من الضرر ،قاؿ(ملسو هيلع هللا ىلص) " :اتقوا الالعنْب( ،)4قالوا:
وما الالعنْب  ،اي رسوؿ هللا(ملسو هيلع هللا ىلص)؟ قاؿ :الذي يتخلى يف طريق الناس  ،أو يف ظلهم"( ،)5وقد ثبت
عنو (ملسو هيلع هللا ىلص) أنو قاؿ ":إذا مر أحدكم يف مسجدن أويف سوقنا ومعو نبل( )6فليمسك

على نصلها ( )1أو قاؿ  :فليقبض بكفو أف يصيب أحداً من ادلسلمْب منها شيء"( ، )2وقاؿ رسوؿ هللا(صلى هللا
عليو وسلم) " :البيعاف ابخليار مامل يتفرقا ،أو قاؿ :حٌب يتفرقا  ،فإف صدقا وبينا بورؾ ذلما يف بيعهما"( ،)3ىذا

( ( )1أورد ىذا السمهودي يف كتابو وفاء الوفاء  ،عن ابن أيب ذئب دمحم بن عبد الرزتن بن ادلغّبة بن احلارث (ت159ىػ775/ـ) تبعي من رواة احلديث ،واسم أيب
ذئب ،ىشاـ بن شعبو ،أبو احلارث القرشي العامري ادلدين الفقيو ،شيخ اإلسالـ) ،السمهودي ،ادلصدر السابق نفسو ،ج ،1ص.540
( )2الَبمذي ،ادلصدر السابق نفسو ،أبواب الدعوات ،ابب ما يقاؿ إذا دخل السوؽ ،رقم احلديث( ،)328ج ،5ص156-155؛ ابن ماجو ،ادلصدر السابق
نفسو ،كتاب التجارات ،ابب األسواؽ ودخوذلا ،رقم احلديث( ،)22355ج ،2ص.752
( )3ادلباركفوري ،أبو العال دمحم بن عبد الرزتن بن عبد الرحيم(ت1353ىػ1934/ـ) ،حتفة األحوذي بشرح جامع الَبمذي ،تصحيح :عبد الرزتن دمحم عثماف ،مطبعة
دار الفكر (بّبوت ،د .ت) ،ج ،9ص.386
(( )4اتقوا الالعنْب :أي األمرين اجلالبْب للعن ،الباعثْب للناس عليو ،فإنو سبب اللعن من فعلو يف ىذه ادلواضع ،وليس النهي وارداً يف كل ظل وإظلا يف الظل الذي
يستظل بو الناس  ،ويتخذونو مقيالً ومناخاً) ،ابن األثّب ،رلد الدين أبو السعادات ادلبارؾ بن دمحم اجلزري(ت606ىػ1210/ـ) ،النهاية يف غريب احلديث واألثر ،دار
إحياء الكتب العربية( ،مصر ،د .ت) ،ج ،4ح.255
( )5مسلم ،ادلصدر السابق نفسو ،كتاب الطهارة ،ابب النهي عن التخلي يف الطرقات والظالؿ ،رقم احلديث( ،)269ج ،1ص226؛ أبو داود ،سليماف بن
األشعث االزدي السجتاين(ت275ىػ888/ـ) ،سنن أيب داود ،مطبعة مصطفى احلليب وأوالده ،ط (،1مصر1952 ،ـ)،كتاب الطهارة ،ابب ادلواضع الٍب هنى
(ملسو هيلع هللا ىلص)  ،عن البوؿ فيها  ،رقم احلديث( ،)25ج ،1ص.43
( ( )6النَّبل :السهاـ العربية ،وال واحد ذلا من لفظها ،فال يقاؿ  :نبلة ،وإظلا يقاؿ :سهم  ،نُ َّشبة) ،ابن األثّب ،ادلصدر السابق نفسو ،ج ،5ص.10
(( )1النصل :والنصالف :حديدة السهم والرمح والسيف مامل يكن لو مقبض) ،الفّبوز آابدي ،ادلصدر السابق نفسو ،فصل النوف ،ابب الالـ ،مادة نصل ،ص.980
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وقد أثُب (ملسو هيلع هللا ىلص) على التاجر الصادؽ يف معاملتو ،األمْب يف أخذه وعطائو ،وبْب أنو ػلشر يوـ القيامة مع النبيْب
والصيقْب والشهداء وحسن أولئك رفيقاً ،قاؿ(ملسو هيلع هللا ىلص) " :التاجر الصدوؽ األمْب مع النبيْب والصديقْب والشهداء"
ويف لفظ (يوـ القيامة)( ،)4كما ذـ التاجر الكاذب الفاجر ،قاؿ(ملسو هيلع هللا ىلص) " :إف التجار يبعثوف يوـ القيامة فجاراً إ ال

وبر وصدؽ"( ،)5فعلى التاجر ابئعاً كاف أـ مشَبايً أف يتقي هللا وأف يكوف الصدؽ والوضوح والبياف
من اتقى هللا ّ
وطيب القوؿ من أجل الصفات الٍب يتحلى هبا.

فقد ثبت عنو(ملسو هيلع هللا ىلص) أنو قاؿ " :احللف منفقة للسلعة( ،)6شلحقة للربح"  ،ويف لفظ " شلحقة للربكة( ،)7وقاؿ( صلى
هللا عليو وسلم) ":إايكم وكثرة احللف يف البيع فإنو ينفق مث ؽلحق"( "،)8فاحللف يروج سلعتو وينفقها لكن ىذا
الرواج ،وذلك اإلنفاؽ موضع لنقصاف الربكة ،ومظنة لو يف ادلاؿ ،أبف يسلط هللا تعاىل عليو وجوىاً يتلف فيها إما

سرقاً ،أو حرقاً ،أو غرقاً ،أو غضباًػ ،أو هنباً ،أو عوارض ينفق فيها من أمراض وغّبىا"(.)9

ادلبحث الثالث :األسواق يف عصر اخللفاء الراشدين.
وقد اقتدى بو (ملسو هيلع هللا ىلص) ،أصحابو ،فكانوا يرتدوف األسواؽ ويتجروف فيها أبمواذلم  ،وال يروف يف ذلك أبساً ،فقد كاف
اخلليفة أبو بكر الصديق (هنع هللا يضر) ،بزازاً يتاجر ابلبز ،وكاف يغدو إىل السوؽ فيبيع ويبتاع إىل أف فرض لو عطاءً بعد

( )2البخاري ،ادلصدر السابق نفسو ،كتاب الفًب ،ابب قوؿ النيب(ملسو هيلع هللا ىلص) من زتل علينا السالح فليس منا ،رقم احلديث( ،)7075ج ،4ص224؛ مسلم ،ادلصدر
السابق نفسو ،كتاب الرب والصلة واألدب ،ابب أمر من مر بسالح من مسجد أو سوؽ أو غّبىا من ادلواضع اجلامعة للناس أف ؽلسك بنصلها ،رقم
احلديث( ،)2615ج ،4ص.2019
( )3البخاري ،ادلصدر السابق نفسو ،كتاب البيوع ،ابب ما ؽلحق الكذب والكتماف يف البيع ،رقم احلديث( ،)2082ج ،2ص8؛ مسلم ،ادلصدر السابق نفسو،
كتاب البيوع ،ابب الصدؽ يف البيع والبياف ،رقم احلديث ،)1532(،ج ،3ص.674
( )4احلديث مت خترغلو يف ص.8
( )5الَبمذي ،ادلصدر السابق نفسو ،كتاب البيوع ،ابب ما جاء يف التجار وتسمية النيب(ملسو هيلع هللا ىلص) إايىم ،رقم احلديث( ،)1210ج ،2ص342؛ ابن ماجو ،ادلصدر
السابق نفسو ،كتاب التجارات ،ابب التوقي يف التجارة ،رقم احلديث( ،)2146ج ،2ص.726
(( )6منفقة :أي ىي مظنة لنفاقها وموضع لو) ،ابن األثّب ،ادلصدر السابق نفسو ،ج ،5ص.99
( )7مسلم ،ادلصدر السابق نفسو ،كتاب ادلساقات ،ابب النهي عن احللف يف البيع ،رقم احلديث( ،)1606ج ،3ص1228؛ أيب داود ،ادلصدر السابق نفسو،
كتاب البيوع ،ابب يف كراىية اليمْب يف البيع ،رقم احلديث( ،)3335ج ،3ص.220-219
( )8مسلم ،ادلصدر السابق نفسو ،والكتاب نفسو ،والباب نفسو واحلديث نفسو؛ ابن ماجو ،ادلصدر السابق نفسو ،كتاب التجارات ،ابب ما جاء يف كراىية األؽلاف
يف الشراء والبيع ،رقم احلديث ،)2209(،ج ،2ص.745
( )9السيوطي ،جالؿ الدين عبد الرزتن بن أيب بكر(ت911ىػ1504/ـ) ،شرح السيوطي على سنن النسائي ،دار ادلعرفة(،بّبوت1999،ـ)ج ،7ص.246
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أف توىل اخلالفة( ،)1وأف اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب (هنع هللا يضر) ،يعلل خفاء أحكاـ بعض ادلسائل الشرعية عليو ،
ابنشغالو ابلصفق( )2يف األسواؽ طلباً للرزؽ( ،)3فقد ورد عن اخلليفة عمر بن اخلطاب( هنع هللا يضر)أنو قاؿ ":ال يبيع يف
سوقنا إال من تفقو يف الدين"

()4

()5

 ،وأف اخلليفة الراشد(هنع هللا يضر)" رأى كّب حداد

يف السوؽ ،فضربو برجلو حٌب

ىدمو ،وقاؿ :أتنتقص سوؽ رسوؿ هللا(ملسو هيلع هللا ىلص)"( ،)6كما ورد عنو (هنع هللا يضر) ":مر على دار ابلسوؽ ،وقد وضع عند ابهبا
جرة ،فأمر هبا أف تقلع ،فخرج إليو صاحب الدار ،فقاؿ :إظلا ىذه جرة يسقي فيها الغالـ الناس فنهاه اخلليفة عمر
(هنع هللا يضر) أف ػلجر عليها أو ػلوزىا ،قاؿ :فلم يلبث أف مر عليها  ،وقد ظلل عليها فأمر اخلليفة عمر (هنع هللا يضر) ابجلرة
والظل فنزعهما"( ،)7وذكر أف اخلليفة عمر بن اخلطاب (هنع هللا يضر) قاؿ" :ال حكرة يف سوقنا ،ال يعد رجاؿ أبيدىم
()8

فضوؿ من أذىاب

إىل رزؽ من رزؽ هللا نزؿ بساحتنا فيحتكرونو علينا ،ولكن أؽلا جالب جب على عسود

كيده يف الشتاء والصيف فذلك ضيف عمر فليبيع كيف يشاء وليمسك كيف يشاء"( ،)9وعن يوسف عن سعيد
بن ادلسيب أف اخلليفة عمر بن اخلطاب(هنع هللا يضر) مر حباطب بن أيب بلتعة وىو يبيع زبيبا لو ابلسوؽ فقاؿ لو اخلليفة
عمر بن اخلطاب(هنع هللا يضر) ":إما أف تزيد يف السعر وإما أف ترفع من سوقنا"( ،)10وقد وىل اخلليفة عمر بن
اخلطاب(هنع هللا يضر) أـ الشفاء األنصارية على السوؽ( ، )1وقد روى االماـ مالك (هنع هللا يضر) أنو بلغو أف اخلليفة عثماف بن
عفاف(هنع هللا يضر) كاف ينهي عن احلكرة( ،)2وقد كاف اخلليفة علي بن أيب طالب (هنع هللا يضر) على علم ابلتجارة وأحواذلا ألهنا
كانت مهنة قومو رتيعاً  ،ويظهر لنا الكتِاب الذي أصدره إىل عاملو على مصر األشَب النخعي بشأف التجار
( )1ابن سعد ،ادلصدر السابق نفسو ،ج ،3ص185-184؛ الطربي ،دمحم بن جرير(ت310ىػ923/ـ) ،تريخ األمم وادللوؾ ،دار سويداف حتقيق :دمحم أبو الفضل
إبراىيم ،دار سويداف(،بّبوت ،د  .ت) ،ج ،3ص.432
()2
الرد كاإلصفاؽ ،والناحية ،ويضم وػلرؾ ،وصفق لو ابلبيع يصفقو ،وصفق يده ابلبيعة وعلى يده صفقاً ،وصفقة:
(الصفق :الضرب يسمع لو صوت ،و َّ
الصرؼ ،و َّ
ضرب يده على يده ،وذلك عند وجوب البيع ،واالسم :الصفق) ،الفّبوز آابدي ،ادلصدر السابق نفسو ،فصل الصاد ،ابب القاؼ ،مادة صفق.
( )3البخاري ،ادلصدر السابق نفسو ،كتاب البيوع ،ابب اخلروج للتجارة ،رقم احلديث( ،)2062ج ،2ص.5
( )4الَبمذي ،ادلصدر السابق نفسو ،ابب الوتر ،رقم احلديث( ،)487ج ،1ص.304
(( )5الكّب :ىو رلمرة احلداد من الطْب) ،طاىر أزتد الزاوي ،ترتيب القاموس احمليط ،دار الفكر للطباعة ،ط( ،3بّبوت ،د .ت) ،ابب الكاؼ ،مادة كور،ج،4
ص.97
( )6السمهودي ،ادلصدر السابق نفسو ،ج ،1ص.541
( )7ادلصدر السابق نفسو ،والصفحة نفسها.
(( )8أذىاب :رتع ذىب كأسباب وسبب) ،الزرقاين ،دمحم بن عبد الباقي بن يوسف(ت1122ىػ1710/ـ) ،شرح الزرقاين على صحيح موطأ األماـ مالك بن أنس،
دار ادلعرفة للطباعة والنشر(،بّبوت1978 ،ـ) ،ج ،3ص.299
( )9الباجي ،أبو الوليد سليماف بن خلف بن سعد( ت474،ىػ1082 /ـ)  ،ادلنتقى شرح موطأ األماـ مالك بن أنس ،دار الكتاب العريب ( ،بّبوت1913 ،ـ)،
ج ،5ص.15
( )10ادلصدر السابق نفسو  ،ج ،5ص.17
( )1ادلبارؾ ،دمحم ،آراء ابن تيمية يف الدولة ومدى تدخلها يف اجملاؿ االقتصادي ،دار الفكر ،ط( ،3بّبوت1970 ،ـ) ،ص.76
( )2الباجي ،ادلصدر السابق نفسو  ،ج ،5ص ،117العالمة الزرقاين ،ادلصدر السابق نفسو ،ج ،3ص.299
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والصناع مدى احاطتو أبسرار التجار والصناع وأخالقهم واضلرافاهتم ،قاؿ (هنع هللا يضر) بعد أف أوصى عاملو ابلتجار
وذوي الصناعات ":واعلم مع ذلك أف يف كثّب منهم ضيقاً فاحشاً وشحاً قبيحاً واحتكاراً للمنافع وحتكما يف
الباعات ،وذلك ابب مضرة للعامة وعيب على الوالة فأمنع من االحتكار فاف رسوؿ هللا(ملسو هيلع هللا ىلص) منع منو ،وليكن
البيع بيعاً مسحاً مبوازين عدؿ وأسعار ال ُتحف ابلفريقْب من البائع وادلبتاع فمن قارؼ حكرة بعد هنيك إايه فنكل

اؼ( ، )3ويظهر ىذا الكتاب تركيز اخلليفة علي بن أيب طالب(هنع هللا يضر) على زلاربة الظواىر
بو وعاقبو من غّب إسر ً
السلبية الٍب تنشأ يف األسواؽ  ،حيث ذكر أف يف كثّب من أطراؼ التبادؿ يف السوؽ ميالً للتضيق على الناس جراي
وراء الربح الفاحش وذلك عن طريق احتكار ادلنتجات والتحكم يف أسعارىا وقد شدد على ضرورة تطهّب السوؽ
من ىذه االضلرافات دتشياً مع قواعد النظاـ االقتصادي اإلسالمي الذي أرسى دعائمو الرسوؿ(ملسو هيلع هللا ىلص) ،حيث منع
من االحتكار وأمر ابلسماحة يف البيع والشراء  ،وأف يكوف ىذا البيع مبوازين ومقايس عادلة ،وقد أشار اخلليفة
علي بن أيب طالب (هنع هللا يضر) إىل فكرة السعر العادؿ  ،وىو السعر الذي ال غلحف بطريف ادلبادلة البائع وادلشَبي
ابعتباره زلصلة رضا الطرفْب ،وىكذا صلد ما لألسواؽ يف اإلسالـ من منزلة عالية ،ومكانة رفيعة  ،حٌب بلغت يف
ظلو أعلى درجات الدقة والتنظيم والتخطيط  ،وغدت وحدات نظامية يسودىا العدؿ ويعمها الرخاء ،وُتري فيها
ادلعامالت التجارية بثبات واستقرار.

( )3ابن أيب احلديد ،عز الدين بن عبد احلميد بن ىبة(ت656ىػ1258/ـ) ،شرح هنج البالغة ،حتقيق :دمحم أبو الفضل إبراىيم ،دار إحياء الكتب العربية،ط ،1مطبعة
عيسى البايب احلليب وشركاه (،مصر1959،ـ) ج ،4ص.139
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اخلامتة
نستنتج شلا سبق أف نظرة اإلسالـ الشاملة جلميع نواحي اجملتمع  ،كاف لو دور يف إدارة االقتصاد ،ونجحاً يف
دمج احلياة االقتصادية واالجتماعية معاً مبا يضمن كرامة اإلنساف وحريتو بغض النظر عن معتقده ،فقد أظهر
اإلسالـ دور ادلاؿ وأوضح أعليتو.
وقد توصلت الدراسة إىل نتائج منها:
ِ
ضربػَ ْ ِ
اآلخر
ْب  ،أحداعلا أسو ٌ
 -1بينت الدراسة أف األسواؽ كانت عند العرب يف اجلاىلية على َ
اؽ مومسيَّةٌ ّ
عامةٌ ،و ُ
خاصةٌ.
اؽ دائمةٌ َّ
أسو ٌ
 -2وضحت الدراسة أف الناس مل يكن يرتدوف ىذه األسواؽ للبيع والشراء فقط ،بل كانوا يقصدوهنا دلآرب شٌب،
وغاايت متباينة.
يؤدوف إىل ادللوؾ ضريبةً على بيُوعهم مبقدار العُ ُشر.
-3بينت الدراسة أف التجار كانوا ُ
-4وضحت الدراسة دور الرسوؿ(ملسو هيلع هللا ىلص) يف تنظيم األسواؽ وتفقد أحوالو بنفسو ،أو مع بعض أصحابو.
 -5بينت الدراسة أعلية ادلاؿ  ،وضرورة عدـ تداولو بشكل خاطئ ،وعدـ اكتسابو بطرؽ غّب شرعية.
-6وضحت الدراسة كيف أف رسوؿ هللا(ملسو هيلع هللا ىلص) ،أرسى أسواقاً ذات دعائم متينة بعيدة عن الغش وأساليبو  ،وخالية
من ادلنافسات غّب الشريفة كاالحتكار والرشوة أو الراب .
 -7أوضحت الدراسة أف الشرع اإلسالمي قد أوجب على رواد السوؽ صفاتً وآداابً وأخالقاً عليهم التحلي هبا
منها الصدؽ ،واألمانة ،والنصح ،واالفصاح ،واالعتداؿ ابلربح.
 -8بينت الدراسة أف اخللفاء الراشدين ساروا على طريقة رسوؿ هللا(ملسو هيلع هللا ىلص) يف متابعة األسواؽ ،وقد عْب زلتسب
للسوؽ للمتابعة األسعار ،ومنع الغش واالحتكار.
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ادلصادر وادلراجع
القرآن الكرمي.
أوال -ادلصادر.
ابن األثّب ،رلد الدين أبو السعادات ادلبارؾ بن دمحم اجلزري(ت606ىػ1210/ـ).
-2النهاية يف غريب احلديث واألثر ،دار إحياء الكتب العربية(،مصر ،د .ت).
األزرقي ،أبو الوليد دمحم بن عبد هللا(ت1385ىػ1965/ـ).
-3أخبار مكة وما جاء فيها من اآلاثر ،حتقيق :رشدي الصاحل ملحس(،بّبوت1933 ،ـ).
األصفهاين ،أبو نعيم أزتد بن عبد هللا(ت430ىػ1038/ـ).
-4بالد العرب ،حتقيق :صاحل العلي ،وزتيد اجلاسر ،دار اليمامة(،الرايض1968 ،ـ).
-5األزمة واألمكنة ،مطبعة دار ادلعارؼ حبيدر آابد الدكن(،اذلند1913 ،ـ).
الباجي ،أبو الوليد سليماف بن خلف بن سعد( ت474،ىػ1082 /ـ) .
-6ادلنتقى شرح موطأ األماـ مالك بن أنس ،دار الكتاب العريب ( ،بّبوت1332 ،ىػ).
البخاري ،دمحم بن إمساعيل بن إبراىيم(ت256ىػ870/ـ).
-7صحيح البخاري ،دار إحياء الكتب العربية(،مصر ،د .ت).
البغدادي ،أبو جعفر دمحم بن حبيب(ت245ىػ859/ـ).
احملرب ،حتقيق :إيلزة ليخًب شتّب ،مراجعة :دمحم زتيد عبد هللا ،دار اآلفاؽ اجلديدة(،بّبوت1942 ،ـ).
َّ -8
البيهقي ،أيب بكر أزتد بن احلسْب(ت458ىػ1066 /ـ).
-9السنن الكربى ،مطبعة دار ادلعارؼ العثمانية حبيدر آابد(،اذلند1933 ،ـ).
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الَبمذي ،دمحم بن عيس بن ُسورة(ت209ىػ824 /ـ).
-10سنن الَبمذي ،دار االحتاد العريب للطباعة( ،مصر1965 ،ـ).
احلاكم النيسابوري ،أيب عبد هللا دمحم بن عبد هللا(ت405ىػ1014/ـ).
-11ادلستدرؾ على الصحيحْب يف احلديث ،مطبعة النصر احلديثة(،الرايض ،د .ت).
ابن حجر العسقالين ،شهاب الدين أبو الفضل أزتد بن علي(ت825ىػ1449/ـ).
-12فتح الباري  ،مطبعة مصطفى احلليب وأوالده (،مصر1958 ،ـ).
ابن أيب احلديد ،عز الدين بن عبد احلميد بن ىبة(ت656ىػ1258/ـ).
-13شرح هنج البالغة ،حتقيق :دمحم أبو الفضل إبراىيم ،دار إحياء الكتب العربية ،مطبعة عيسى البايب احلليب
وشركاه (،مصر1959،ـ) .
ابن حنبل ،أبو عبد هللا أزتد(ت241ىػ855/ـ).
-14ادلسند ،دار صادر( ،بّبوت ،د .ت).
الدار قطِب ،أبو احلسن علي بن عمر بن أزتد(ت385ىػ995/ـ).
-15سنن الدار قطِب ،مطبعة عامل الكتب( ،بّبوت ،د .ت).
الدارمي ،أيب دمحم عبد هللا بن عبد الرزتن(ت250ىػ868/ـ).
-16سنن الدارمي ،دار إحياء السنة النبوية(،الرايض ،د .ت).
أبو داود ،سليماف بن األشعث االزدي السجتاين(ت275ىػ888/ـ).
-17سنن أيب داود  ،مطبعة مصطفى احلليب وأوالده( ،مصر1952 ،ـ).
الزرقاين ،دمحم بن عبد الباقي بن يوسف(ت1122ىػ1710/ـ) .
-18شرح الزرقاين على صحيح موطأ األماـ مالك بن أنس ،دار ادلعرفة للطباعة والنشر(،بّبوت1978 ،ـ).
46

Route Educational & Social Science Journal

Volume 6(10); November 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(10); November 2019
الزسلشري ،أيب القاسم جار هللا دمحم(ت538ىػ1144/ـ).
-19الكشاؼ يف حقائق التنزيل وعيوف األقاويل يف وجوه التأويل ،مطبعة مصطفى احلليب وأوالده( ،مصر،
1966ـ).
ابن سعد ،أبو عبد هللا دمحم بن سعد بن منيع الزىري(ت330ىػ844/ـ).
-20الطبقات الكربى ،دار صادر( ،بّبوت1957 ،ـ).
السمهودي ،علي بن عبد هللا بن أزتد نور الدين(ت911ىػ1506 /ـ).
-21وفاء الوفاء أبخبار دار ادلصطفى ،مطبعة اآلداب( ،مصر1908 ،ـ).
السيوطي ،جالؿ الدين عبد الرزتن بن أيب بكر(ت911ىػ1504/ـ).
-22شرح السيوطي على سنن النسائي ،دار ادلعرفة(،بّبوت1999،ـ).
الطربي ،دمحم بن جرير(ت310ىػ923/ـ).
 -23تريخ األمم وادللوؾ ،دار سويداف حتقيق :دمحم أبو الفضل إبراىيم ،دار سويداف(،بّبوت ،د  .ت).
الفّبوز آابدي ،رلد الدين دمحم بن يعقوب(ت817ىػ1415/ـ).
-24القاموس احمليط ،ادلطبعة ادلصرية( ،مصر1933 ،ـ).
ابن ماجو ،أبو عبد هللا دمحم بن يزيد القزويِب(ت275ىػ888/ـ).
-25سنن ابن ماجو ،حتقيق :دمحم فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الكتب العربية(،مصر1953 ،ـ).
ادلباركفوري ،أبو العال دمحم بن عبد الرزتن بن عبد الرحيم(ت1353ىػ1934/ـ).
-26حتفة األحوذي بشرح جامع الَبمذي ،تصحيح :عبد الرزتن دمحم عثماف ،مطبعة دار الفكر (بّبوت ،د .ت).
مسلم ،بن احلجاج النيسبوري(ت261ىػ870/ـ).
-27صحيح مسلم ،حتقيق :دمحم فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الكتب العربية(،مصر1955 ،ـ).
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ابن منظور ،رتاؿ الدين بن مكرـ(ت711ىػ1311/ـ).
-28لساف العرب ،دار صادر( ،بّبوت ،د .ت).
اذلمداين ،أبو دمحم احلسن بن يعقوب(ت336ىػ947/ـ).
-29صفة جزيرة العرب ،منشورات دار اليمامة(،الرايض1974 ،ـ).
اذليثمي ،نور الدين علي بن أيب بكر(ت807ىػ1404/ـ).
-30رلمع الزوائد ومنبع الفؤائد ،دار الكتاب العريب(،بّبوت1967،ـ).
ايقوت احلموي ،شهاب الدين أبو عبد هللا(ت626ىػ1229/ـ).
-31معجم البلداف ،دار إحياء الَباث العريب( ،بّبوت ،د .ت).

اثنيا :ادلراجع.
األفغاين ،سعيد(ت1417ىػ1996/ـ).
-32أسواؽ العرب يف اجلاىلية واإلسالـ ،دار الفكر(،بّبوت1974 ،ـ).
زتّور ،عرفاف دمحم.
-33مواسم العرب الكربى ،مؤسسة الرحاب احلديثة(،بّبوت ،د .ت).
الدريوش ،أزتد بن يوسف بن أزتد.
-34أحكاـ السوؽ يف اإلسالـ وأثرىا األقتصادي واإلسالمي ،دار عامل الكتب( ،الرايض1989 ،ـ).
سيد أزتد نصر ،وآخروف.
-35ادلعجم الوسيط ،دار إحياء الَباث العريب( ،بّبوت2008 ،ـ).
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العقيلي ،جواد دمحم علي(ت1407ىػ1987/ـ).
-36ادلفصل يف تريخ العرب قبل اإلسالـ( ،بّبوت1978 ،ـ).
الكتاين ،دمحم عبد احلي بن عبد الكبّب(ت1382ىػ1962 /ـ).
-37نظاـ احلكومة النبوية ادلسمى(الَباتيب اإلدارية) ،ادلطبعة الوطنية( ،الرايض ،د .ت).
ادلبارؾ ،دمحم.
 -38آراء ابن تيمية يف الدولة ومدى تدخلها يف اجملاؿ االقتصادي ،دار الفكر( ،بّبوت1970 ،ـ).

45

Route Educational & Social Science Journal

Volume 6(10); November 2019

